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หัวใจนักศึกษาภาษาบาลี

 สุตฺตํ  ธาตุ  คโณ  ณฺวาทิ นามลิงฺคานุสาสนํ
 ยสฺส  ติฏฺ€ติ  ชิวฺหคฺเค ส  พฺยากรณเกสรี.๑

  สูตรธาตุมาลาทั้ง นามลิงค์
  ปัจจัยทรงสมจริง แม่นมั่น
  อ้าโอษฐ์จิตแน่วดิ่ง บอกถูก ดีนา
  ดุจเสียงสีหนาทลั่น ผู้นั้นปราชญ์ปรีดิ์

สุตฺตํ กฎเกณฑ์แม่บท เช่น สูตรในคัมภีร์กัจจายนไวยากรณ์เป็นต้น
ธาตุ  รากเหง้าของศัพท์ที่ทรงเนื้อความของศัพท์ไว้
คโณ  วิธีการจำแนกสัททปทมาลาของนามและอาขยาต
ณฺวาทิ  ปัจจัยที่ใช้ประกอบหลังจากธาตุและลิงค์ เพื่อเสริมเนื้อความ
นาม  ศัพท์นามต่างๆ ได้แก่ สุทธนาม สัพพนาม สมาสนาม ตัทธิตนาม และกิตกนาม
ลิงฺคํ  ลักษณะที่บ่งบอกให้รู้เพศของศัพท์ว่าเป็น ปุงลิงค์ อิตถีลิงค์ หรือนปุงสกลิงค์
อนุสาสน ํ ความสามารถในการวนิจิฉยับททัง้ ๔ คอื นาม อปุสคั นบิาต และอาขยาต ไดอ้ยา่ง 
 ครบถ้วนทั้งอัตถะและพยัญชนะ โดยมี ๖ อย่าง เบื้องต้น เป็นเครื่องช่วยตัดสิน

๑  โมคฺคลฺ ลาน ปญฺ จิ กา
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อารัมภกถา
 พระ สทัธรรม เปน็ คำ สัง่ สอน อนั ประเสรฐิ สดุ ของ พระ สมัมา สมั พทุธ เจา้ ควร คา่ อยา่ง ยิง่ ที ่พทุธ บรษิทั 
ทั้ง บรรพชิต และ คฤหัสถ์ จะ ได้ ศึกษา ค้นคว้า ให้ เข้าใจ ทรง จำ ไว้ แล้ว น้อมนำ มา ประพฤติ ปฏิบัติ ตาม ให้ ได้ รับ 
อิฏฐ ผล สูงสุด

 ใน เบื้อง ต้น ควร ศึกษา พระพุทธ พจน์ จาก พระ ไตรปิฎก โดยตรง และ ศึกษา คัมภีร์ อธิบาย มี อรรถ กถา 
และ ฎีกา เป็นต้น ตลอด ถึง คัมภีร์ นิรุตติ ศาสตร ์ต่างๆ โดย เริ่ม เรียน เนื้อหา ธรรม อย่าง ละเอียด จน มี ความ รู้ 
ความ เข้าใจ เป็น อย่าง ดีแล้ว ทรง จำ ไว้ นำ มา สาธยาย อยู่ สม่ำเสมอ เพื่อ มิ ให้ ลืม เลือน แล้ว จึง แนะนำ สั่ง สอน 
ผู้ อื่น ให้ รู้ ตาม

 ใน ท่ามกลาง ควร ประพฤติ ปฏิบัติ ตามพ ระ สัทธรรม ที่ รู้ แล้ว นั้น จะ มาก หรือ น้อย ก็ตาม ใช้ หลัก ธรรม 
ดำรง ชวีติ ให ้สมควร แก ่ความ รู ้ความ เขา้ใจ อาศยั หลกั ปรยิตั ิที ่ได ้เรยีน มา นัน้ เปน็ วธิ ีการ เจรญิ สมถ ภาวนา และ 
วิปัสสนา ภาวนา ให้ เกิด ปัญญา รู้ ชัดเจน ยิ่ง ขึ้น

 ใน ที่สุด จะ ได้ รับ อิฏฐ ผล คือ การ ได้ บรรลุ มรรคผล นิพพาน อัน เป็น ความ หวัง สูงสุด ตาม หลัก ธรรม 
คำ สอน ใน พระพุทธ ศาสนา

 หวัง ว่า คัมภีร์ อภิธาน วรรณนา นี้ จะ เป็น คู่มือ ช่วย ให้การ ศึกษา ค้นคว้า คัมภีร์ ทาง พระพุทธ ศาสนา เป็น 
ไป อย่าง สะดวก ง่ายดาย ช่วย ให้ ผู้ ศึกษา มี ความ สามารถ ใน การ วินิจฉัย เนื้อ ความ ของ คำ บาลี ได้ อย่าง ถูก ต้อง 
ชัดเจน แต่ หาก จะ มี เนื้อ ความ ใด ยัง บกพร่อง อยู่ ขอ ให้ ผู้ รู้ จง เมตตา ทักท้วง เพื่อ การ แก้ไข ให้ สมบูรณ์ ต่อ ไป

 ขอ ผล บุญ นี้ จง อำนวย ประโยชน์ สุข แก่ บูรพ ชน บูรพาจารย์ ผู้ มี อุปการ คุณ และ จง เพิ่มพูน ปัญญา ของ 
ผู้ ศึกษา พระ สัทธรรม ให้ แก่ กล้า ยิ่ง ขึ้น ทุก ท่าน เทอญ

 จิรํ  ติฏฺ€ตุ  สทฺธมฺโม ธมฺเม  โหนฺตุ  สคารวา.๑

ขอพระสัทธรรม จงดำรงมั่นตลอดกาล ขอสาธุชนทั้งหลาย จงมีความเคารพในธรรม

 .
 (พระมหาสมปอง  มุทิโต)

 ประธานชมรมนิรุตติศึกษา

๑  อภิ.สงฺ.อฏฺ.นิคมนคาถา
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คันถมุข
 พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า ทรง แสดง หน้าที่ ของ พุทธ บริษัท โดย ทรง เน้น ให้ พระ ภิกษุ สามเณร เป็น ผู้นำ ใน 
การ ศึกษา เล่า เรียน พระ ปริยัติ ธรรม และ ประพฤติ ปฏิบัติ ธรรม เพื่อ ความ เจริญ รุ่งเรือง และ ความ มั่นคง แห่ง 
พระ สัทธรรม ว่า

 ปญฺจิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  สทฺธมฺมสฺส  €ิติยา  อสมฺโมสาย  อนนฺตรธานาย  สํวตฺตนฺติ.   
กตเม  ปญฺจ.   อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  ธมฺมํ  ปริยาปุณนฺติ  สุตฺตํ  เคยฺยํ  เวยฺยากรณํ  คาถํ  
อุทานํ  อิติวุตฺตกํ  ชาตกํ  อพฺภูตธมฺมํ  เวทลฺลํ.  ภิกฺขู  ยถาสุตํ  ยถาปริตฺตํ  ธมฺมํ  วิตฺถาเรน  
ปเรสํ  เทเสนฺติ.  ภิกฺขู  ยถาสุตํ  ยถาปริตฺตํ  ธมฺมํ  วิตฺถาเรน  ปรํ  วาเจนฺติ.  ภิกฺขู  ยถาสุตํ  
ยถาปริตฺตํ  ธมฺมํ  วิตฺถาเรน  สชฺฌายํ  กโรนฺติ.  ภิกฺขู  ยถาสุตํ  ยถาปริตฺตํ  ธมฺมํ  เจตสา  
อนุวิตกฺเกนฺติ  อนุวิจาเรนฺติ  มนสานุเปกฺขนฺติ.๑

 ภิกษุ ทั้ง หลาย หน้าที่ ๕ ประการ เหล่า นี้ เป็น ไป เพื่อ ความ ดำรง มั่น เพื่อ ความ ไม่ เสื่อม สูญ ไป แห่ง 
พระ สัทธรรม  หน้าที่ ๕ ประการ อะไร บ้าง คือ ภิกษุ ใน ธรรม วินัย นี้

 ๑. ศกึษา เลา่ เรยีน ธรรม (คอื นวงัค สตัถ ุศาสน ์อนั เปน็ คำ สัง่ สอน ของ พระพทุธเจา้ ๙ ประการ) ไดแ้ก ่
สุตตะ เคย ยะ เวย ยา กรณะ คาถา อุ ทา นะ อิ ติวุ ต ตกะ ชาต กะ อัพ ภูต ธัมมะ และ เวทั ล ละ๒

 ๒. แสดง ธรรม ตาม ที่ ได้ ฟังได้ เล่า เรียน มา แก่ ผู้ อื่น โดย พิสดาร
 ๓. แนะนำ สั่ง สอน ธรรม ตาม ที่ ได้ ฟังได้ เล่า เรียน มา แก่ ผู้ อื่น โดย พิสดาร
 ๔. ท่อง บ่น สาธยาย ธรรม ตาม ที่ ได้ ฟังได้ เล่า เรียน มา โดย พิสดาร
 ๕. ตั้งใจ ใคร่ครวญ เพ่ง พินิจ พิจารณา ธรรม ตาม ที่ ได้ ฟังได้ เล่า เรียน มา

 หนา้ที ่๕ ประการ นี ้พระ ภกิษ ุสามเณร ควร ตระหนกั แก ่ใจ ควร กระทำ ให ้ยิง่ จงึ จะ สามารถ คุม้ครอง ตน 
คุ้มครอง พุทธ บริษัท และ พระพุทธ ศาสนา ให้ ดำรง มั่น ได้  มิ ฉะนั้น จัก ชื่อ ว่า ทำ หน้าที่ บกพร่อง ไม่ บริบูรณ์ 

๑  อํ.ปญฺ จก. ๒๒/๑๕๕/๑๖๘
๒  นวังค สัตถุ ศาสน์ คำ สั่ง สอน ของ พระพุทธเจ้า มีองค์ประกอบ ๙ ประการ คือ
 (๑)  สุตตะ  ได้แก่ พระพุทธ พจน์ ข้อ หนึ่งๆ 
 (๒)  เคย ยะ  ได้แก่ พระพุทธ พจน์ ข้อ ที่ มี ทั้ง คาถา (ร้อย กรอง) และ จุณ ณี ยะ (ร้อย แก้ว)  
 (๓)  เวย ยา กรณะ ได้แก่ พระพุทธ พจน์ ข้อ ที่ มี แต่ จุณ ณี ยะ
 (๔)  คาถา  ได้แก่ พระพุทธ พจน์ ข้อ ที่ มี แต่ คาถา
 (๕) อุ ทา นะ  ได้แก่ พระพุทธ พจน์ ข้อ ที่ เป็น พระ ดำรัส ที่ ทรง เปล่ง ด้วย โสมนัส จิต   
 (๖)  อิ ติวุ ต ตกะ  ได้แก่ พระพุทธ พจน์ ข้อ ที่ แสดง ซ้ำ สุตตะ เดิม 
 (๗)  ชาต กะ  ได้แก่ พระพุทธ พจน์ ข้อ ที่ แสดง อดีต ชาติ ของ พระองค์ เอง
 (๘)  อัพ ภูต ธัมมะ  ได้แก่ พระพุทธ พจน์ ข้อ ที่ ทรง แสดง พร้อม กับ ปาฏิหาริย์  
 (๙)  เวทั ล ละ  ได้แก่ พระพุทธ พจน์ ข้อ ที่ ทรง แสดง ปัญญา ญาณ เครื่อง ตรัสรู้ ธรรม
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 พุทธ บริษัท ผู้ มี ศรัทธา มี ความ อุตสาหะ ปรารถนา จะ ศึกษา ค้นคว้า พระพุทธ พจน์ อย่าง ละเอียด ก็ 
สามารถ ทำได้ โดย เริ่ม ต้น ศึกษา คัมภีร์ มหา นิรุตติ (บาลี ใหญ่) ทั้ง ๔ ตาม ลำดับ ดังนี้ คือ คัมภีร์ ไวยากรณ์ 
คัมภีร์ อภิธาน คัมภีร์ ฉันท์ และ คัมภีร์ อลังการ

คัมภีร์มหานิรุตติ (บาลีใหญ่) ๔ คัมภีร์

๑. คัมภีร์ไวยากรณ์
 คัมภีร์ ไวยากรณ์ เป็น คัมภีร์ ว่า ด้วย ระเบียบ กฎ เกณฑ์ ของ ภาษา บาลี มี อยู่ หลาย คัมภีร์ ทั้ง คัมภีร์ 
ไวยากรณ์ บาลี ใหญ่ ที่ แสดง เนื้อ ความ โดย ละเอียด และ คัมภีร์ ไวยากรณ์ บาลี น้อย ที่ แสดง เนื้อ ความ โดย ย่อ 
รจนา ด้วย ภาษา บาลี ก็ มี รจนา และ แปล ด้วย ภาษา อื่น ก็ มี เช่น ภาษา ไทย สีห ฬ เทว นาค รี พม่า ลาว เขมร 
และ อังกฤษ เป็นต้น

 คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีใหญ่ ประกอบด้วยเนื้อความ ๓ ส่วน คือ 

 สูตร คือ กฏเกณฑ์แม่บท 
 วุตติ คือ คำแปลและอธิบายสูตร 
 อุทาหรณ์ คือ ตัวอย่างที่ยกมาอ้างอิง

คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีใหญ่ ๓ กลุ่มคัมภีร์
 กลุ่ม ที่ ๑  คัมภีร์ ที่ แสดง เนื้อ ความ โดย ย่อ ได้แก่ คัมภีร์ กัจ จาย นะ และ คัมภีร์ บริวาร เช่น คัมภีร์ 
น ยา สะ คัมภีร์ น ยาส ฎีกา คัมภีร์ กัจ จายน สุต ตัต ถะ คัมภีร์ กัจ จายน สุต ตนิท เท สะ คัมภีร์ กัจ จาย นวัณณ นา 
คัมภีร์ พา ลาว ตา ระ คัมภีร์ พา ลาว ตาร ฎีกา คัมภีร์ ป ทรูป สิทธิ และ คัมภีร์ ป ทรูป สิทธิ ฎีกา เป็นต้น

 กลุ่ม ที่ ๒  คัมภีร์ ที่ แสดง เนื้อ ความ ปาน กลาง ไม่ ย่อ เกิน ไป ไม่ พิสดาร เกิน ไป ได้แก่ คัมภีร์  
โมค คัล ลา นะ และ คัมภีร์ บริวาร เช่น คัมภีร์ โมค คัล ลาน ปัญจิ กา คัมภีร์ โมค คัล ลาน ปัญจิ กา ฎีกา คัมภีร์  
ป ทสา ธนะ คัมภีร์ ป ทสา ธน ฎีกา คัมภีร์ นิรุตติ ทีป นี และ คัมภีร์ ปโย ค สิทธิ เป็นต้น

 กลุ่ม ที่ ๓  คัมภีร์ แสดง เนื้อ ความ โดย ละเอียด พิสดาร ได้แก่ คัมภีร์ สัท ทนี ติ มี ทั้งหมด ๓ เล่ม คือ 
สทั ทน ีตปิ ทมา ลา สทั ทน ีต ิธาต ุมาลา และ สทั ทน ีต ิสตุ ตมา ลา รจนา ขึน้ หลงั คมัภรี ์อืน่ และ เปน็ คมัภรี ์ไวยากรณ ์
ที่ กว้าง ขวาง ละเอียด พิสดาร ที่สุด จึง ไม่มี คัมภีร์ บริวาร เหมือน ๒ กลุ่ม ข้าง ต้น

 คัมภีร์ ไวยากรณ์ บาลี ใหญ่ ที่ นิยม ใช้ เรียน ใช้ สอน กัน มาก ที่สุด มี ๔ คัมภีร์ คือ 

 ๑. คัมภีร์กัจจายนะ  รจนาโดยพระกัจจายนเถระ  

 ๒. คัมภีร์ ป ทรูป สิทธิ  รจนา โดย พระ พุทธั ป ปิย เถระ เป็น คัมภีร์ ขยาย ความ คัมภีร์ กัจ จาย นะ ที่ 
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ละเอียด มาก ใน กลุ่ม คัมภีร์ บริวาร ของ คัมภีร์ กัจ จาย นะ ทั้งหมด

 ๓. คัมภีร์โมคคัลลานะ  รจนาโดยพระโมคคัลลานเถระ

 ๔. คัมภีร์สัททนีติ  รจนาโดยพระอัคควังสเถระ

 คัมภีร์ ไวยากรณ์ บาลี น้อย ที่ ท่าน เรียบ เรียง ขึ้น ด้วย ภาษา บาลี มี หลาย ฉบับ เช่น คัมภีร์ เอ กัก ขร โก สะ 
กัจ จายน สาระ กัจ จายน เภท ะ กา ริกา คัน ถา ภ รณะ ปท จินต า วิ ภัต ยัต ถะ นิรุตติ เภท ปกา สินี วิภัตติ มาลา 
สังข ยา ปกา สกะ และ สัท ทัต ถ เภท จินต า เป็นต้น แต่ เนื่องจาก คัมภีร์ ไวยากรณ์ บาลี น้อย มี เนื้อหา ย่อ เกิน ไป 
โบ ราณา จาร ย์ จึง ไม่ นิยม ใช้ เรียน และ สอน กัน เพียง ใช้ เป็น คู่มือ ประกอบ การ เรียน การ สอน เท่านั้น ส่วน คัมภีร์ 
ไวยากรณ์ บาลี น้อย ที่ เรียบ เรียง ขึ้น ด้วย ภาษา อื่น จะ มี เฉพาะ ใน ประเทศ ที่ มี การ ศึกษา ภาษา บาลี เช่น ไทย 
พม่า ลังกา อินเดีย ลาว เขมร เป็นต้น

๒. คัมภีร์อภิธาน
 คัมภีร์ อภิธาน หรือ คัมภีร์ พจนานุกรม บาลี เป็น คัมภีร์ ว่า ด้วย ศัพท์ ที่ เป็น นาม บัญญัติ ของ เนื้อ ความ 
 ที่ มี ปรากฏ อยู่ ใน โลก มนุษย์ บน สวรรค์ ใต้ บาดาล และ อบายภูมิ ได้แก่ คัมภีร์ นิฆัณฏุ คัมภีร์ อมร โก สะ 
คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา เป็นต้น

๓. คัมภีร์ฉันท์
 คัมภีร์ ฉันท์ เป็น คัมภีร์ ว่า ด้วย ระเบียบ กฎ เกณฑ์ การ ประพันธ์ ที่ เป็น ร้อย กรอง หรือ เรียก อีก อย่าง หนึ่ง 
ว่า คัมภีร์ ฉันทลักษณ์ ได้แก่ คัมภีร์ วุต โตทัย และ คัมภีร์ ที่ เป็น บริวาร เช่น คัมภีร์ ฉัน โท มัญ ชรี และ คัมภีร์ 
ฉัน โท มัญ ชรี ฎีกา เป็นต้น

๔. คัมภีร์อลังการะ
 คัมภีร์ อลังการ ะ หรือ คัมภีร์ เกฏุภะ เป็น คัมภีร์ ว่า ด้วย ระเบียบ การ ใช้ คำ เนื้อ ความ และ สำนวน ไม่มี 
โทษ ใน การ รจนา คัมภีร์ ด้วย ภาษา บาลี ได้แก่ คัมภีร์ สุ โพธ า ลังกา ระ เป็นต้น

 คัมภีร์ นิรุตติ ศาสตร์ ทั้ง ๔ เหล่า นี้ นิยม ใช้ เรียน และ สอน กัน มา แต่ โบราณกาล ส่วน ใน ประเทศไทย 
เคย มี การ เรียน การ สอน ทั้ง ๔ คัมภีร์ แต่ ขาด ช่วง ไป ไม่มี การ เรียน การ สอน เป็น เวลา เกือบ ร้อย ปี เนื่องจาก 
เนื้อหา สาระ มี ความ ละเอียด พิสดาร และ ต้อง ใช้ เวลา ใน การ ศึกษา เรียน รู้ ยาวนาน ทั้ง ยัง ขาด เอกสาร ตำรา 
อธิบาย ขยาย ความ ทำให้ ศึกษา เข้าใจ ได้ ยาก และ เนิ่น ช้า ต่อ มา มี นัก ปราชญ์ ผู้ ประสงค์ จะ รื้อฟื้น การ เรียน 
การ สอน บาลี ใหญ่ แบบ ดั้งเดิม ขึ้น อัน จะ เป็น กุญแจ สำคัญ สำหรับ ไข ปัญหา ข้อ สงสัย ใน ภาษา บาลี ที่ เป็น 
พระพุทธ พจน์ ให้ มี ความ เข้าใจ ได้ อย่าง แจ่ม แจ้ง ถูก ต้อง และ สมบูรณ์ ที่สุด จึง ได้ เริ่ม ทำการ เรียน การ สอน 
คัมภีร์ บาลี ใหญ่ เหล่า นี้ มา จนถึง ปัจจุบัน



 อภิธานวรรณนา  อารัมภกถา คันถมุข ประวัติคัมภีร์อภิธาน : พระมหาสมปอง มุทิโต [7]

ประวัติคัมภีร์อภิธาน
 ใน ยุค ก่อน ปฐมโพธิกาล มี ภาษา ที่ เก่า แก่ และ คล้ายคลึง กัน ที่สุด ๖ ภาษา คือ สันสกฤต ปรากิ ต 
อปัพภัง สะ ปิ สา จิกี มาคธี และ โสร เสนี  แต่ ภาษา ที่ ใช้ กัน อย่าง แพร่ หลาย มี เพียง ๓ ภาษา คือ สันสกฤต 
ปรากิ ต และ มาคธี หรือ บาลี

 ภาษา สนัสกฤต ม ีใช ้แพร ่หลาย มาก ทีส่ดุ เปน็ ภาษา ที ่มาก ไป ดว้ย สำนวน โวหาร และ ปรยิาย นกัปราชญ ์
จงึ เลอืก ใช ้จารกึ ศาสตร ์๑๘ ศาสตร ์(อฏ€ฺารส วชิ ฺชา) และ ศาสตร ์ยอ่ย อกี ๖๔ แขนง (จต ุสฏ€ฺกิลา) นอกจาก 
นั้น ยัง เป็น ภาษา ที่ ใช้ จารึก หลัก คำ สอน ใน ศาสนา ฮินดู และ ศาสนา พุทธ ฝ่าย เหนือ คือมหา สังฆิ กนิ กาย ที่ แยก 
ตัว ออก จาก เถรวาท เมื่อ ครั้ง การ ทำ สังคายนา พระ ไตรปิฎก ครั้ง ที่ ๒

 ใน อดีต มี คัมภีร์ อภิธาน ที่ รวบรวม คำ ศัพท์ ที่ จารึก อยู่ ใน คัมภีร์ ไตร เวท และ คัมภีร์ เวทางค์ เป็น ภาษา 
สันสกฤต เช่น คัมภีร์ นิฆัณฏุ คัมภีร์ อมร โก สะ  ต่อ มา มี การ รจนา คัมภีร์ อภิธาน เป็น ภาษา บาลี ขึ้น คือ 
คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา รวบรวม คำ ศัพท์ ใน พระ ไตรปิฎก อรรถ กถา และ ฎีกา ไว้ อย่าง สมบูรณ์ และ มี คัมภีร์ 
อธิบาย อีก หลาย คัมภีร์ เช่น คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา ฎีกา คัมภีร์ อภิธาน สูจิ คัมภีร์ อภิธาน นิสส ยะ เป็นต้น

คัมภีร์นิฆัณฏุ
 คัมภีร์ นิฆัณฏุ เป็น คัมภีร์ อภิธาน ภาษา สันสกฤต ฉบับ ย่อ ที่ มี ใช้ อยู่ ใน สมัย แรก ได้ รวบรวม คำ ศัพท์ 
ต่างๆ ที่ มี อยู่ ใน คัมภีร์ ไตรเพท อัน ได้แก่ คัมภีร์ อิ รุ เวท หรือ ฤคเวท คัมภีร์ ย ชุ เวท หรือ ย ชุร เวท และ คัมภีร์ 
สามเวท  คมัภรี์ นฆิณัฏ ุนี ้ม ีเนือ้หา นอ้ย รวม ได ้ประมาณ ๑๘ หนา้ กระดาษ พมิพ ์เทา่นัน้ แบง่ เปน็ ๕ อธัยาย ะ  
(คือ ๕ ปริ จ เฉท)

 อธัยาย ะ แรก วา่ ดว้ย ศพัท ์ที ่เปน็ ไวพจน ์ของ แผน่ดนิ ๑๒ ศพัท ์ ศพัท ์ที ่เปน็ ไวพจน ์ของ ทองคำ ๑๕ ศพัท ์ 
ศพัท ์ที ่ม ีความ หมาย วา่ ทอ้งฟา้ ๑๖ ศพัท ์เปน็ตน้  อธัยาย ะ ที ่เหลอื ก ็แสดง ไวพจน ์ของ ศพัท ์คลา้ย กนั นี ้และ ยงั ได ้
รวบรวม กริยิา อาขยาต ที ่ม ีความ หมาย เหมอืน กนั มา ไว ้ดว้ย กนั เชน่ กริยิา อาขยาต ที ่ม ีความ หมาย วา่ “สวา่งไสว”  
(ชล ติ) คือ  ภฺ ราช เต  ภฺ ราศ เต  ภฺ ราศฺ ยติ  ทีท ยติ  โศจ ติ  มนฺท เต  ภนฺท เต  โรจ เต  โชฺยต เต   
โทฺยต เต  ทฺ ยุมตฺ อิ ติ  เอกา ทศ  ชวฺ รติ  กร มาณะ๑ 

 ใน พระ ไตรปิฎก แสดง ว่า พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า ได้ ตรัส คุณ สมบัติของพราหมณ์ ผู้เป็นนักปราชญ์ 
มีความรู้ถึงฝั่งไตรเพท ว่า

นิรุตฺติยา  จ  กุสโล นิฆณฺฏุมฺหิ  วิสารโท
ปทโก  เกฏุภวิทู ฉนฺโทวิจิตฺตโกวิโท.๒

  เชีย่วชาญในคมัภรีไ์วยากรณ ์รอบรูใ้นคมัภรีอ์ภธิาน ชำนาญในการจำแนกบท 
ช่ำชองในคัมภีร์อลังการะ และเก่งกาจในคัมภีร์ฉันท์กาพย์กลอน

๑  นิฆัณฏุ ๑/๑๖ ๒  ขุ.อ ปทาน. ๓๓/๒๐๑/๒๔๖
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 คำ ว่า “นิฆัณฏุ” ที่ พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า ตรัส นั้น หมาย ถึง คัมภีร์ อภิธาน ภาษา สันสกฤต ของ คัมภีร์ 
ไตรเพท นัน่เอง ไม ่ได ้หมาย ถงึ คมัภรี์ รา ชนฆิณัฏ ุเปน็ตน้ ที ่เปน็ คมัภรี์ สาขา ของ คมัภรี์ อายรุเวท แสดง ให ้เหน็ วา่ 
พระ ไตรปฎิก แสดง คมัภรี ์นฆิณัฏ ุไว ้ใน ฐานะ คมัภรี ์บรวิาร ของ คมัภรี ์ไตรเพท แม ้จะ ม ีเนือ้ ความ เกือ้กลู ตอ่ ผู ้ศกึษา 
ไตรเพท เป็น อย่าง มาก ก็ตาม แต่ เมื่อ ภาษา สันสกฤต แพร่ หลาย ออก ไป และ เป็น ภาษา ที่ ยอมรับ ให้ ใช้ จารึก 
วรรณคดี ต่างๆ เช่น อิ ติ หา สะ (ประวัติศาสตร์)  กาวฺ ยะ (กาพย์)  นาฏ กะ (นาฏศิลป์) เป็นต้น คำศัพท์ 
ที่ มี อยู่ ใน คัมภีร์ นิฆัณฏุ ไม่ เพียง พอ ต่อ การนำ ไป ใช้ นัก ปราชญ์ ทั้ง หลาย จึง ได้ รจนา คัมภีร์ อภิธาน สันสกฤต ขึ้น 
ใหม่ อีก หลาย คัมภีร์ เช่น คัมภีร์ อมร โก สะ เป็นต้น ซึ่ง มี คำ ศัพท์ มาก ครอบคลุม วรรณคดี ต่างๆ อย่างทั่ว ถึง 
ใน การ รจนา คัมภีร์ อภิธาน ต่างๆ เหล่า นั้น โบ ราณา จาร ย์ ได้ ใช้ คัมภีร์ นิฆัณฏุ นี้ เอง เป็นต้น แบบ

คัมภีร์อมรโกสะ
 คัมภีร์ อมร โก สะ เป็น คัมภีร์ อภิธาน ภาษา สันสกฤต ที่ มีชื่อ เสียง ใน ยุค ต่อ มา เป็น ที่ ยอมรับ ใน หมู่ นัก 
ปราชญ์ มาก ที่สุด รวบรวม คำ ศัพท์ ที่ ปรากฏ ใน คัมภีร์ ไวยากรณ์ สันสกฤต มี คัมภีร์ ปาณิ นิ เป็นต้น ไว้ อย่าง ครบ 
ถ้วน รจนา โดย พระ อมร สีห เถระ ใน การ รจนา นั้น ท่าน ใช้ คำ ศัพท์ ที่ รัดกุม ครอบคลุม เนื้อ ความ ได้ มาก แสดง 
นาม และ ลิงค์ ไว้ อย่าง เป็น ระเบียบ จึง ได้ รับ ความ นิยม อย่าง แพร่ หลาย

 ศัพท์ สำนวน โวหาร ที่ มี อยู่ ใน คัมภีร์ นิฆัณฏุ และ อมร โก สะ นั้น เนื้อ ความ บาง ส่วน มี ความ สอดคล้อง กับ 
พระ ไตรปิฎก แต่ บาง ส่วน ไม่ สอดคล้อง โบ ราณา จาร ย์ ฝ่าย ภาษา บาลี สมัย นั้น จึง อาศัย คัมภีร์ อภิธาน ภาษา 
สันสกฤต ช่วย ใน การ ค้นคว้า พระ ไตรปิฎก

คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา
 ต่อ มา ราว พ.ศ. ๑๗๐๐  ใน รัช สมัย ของ พระเจ้า มหา ปรัก กม พาหุ ที่ ๑ ผู้ทรง กอปร ด้วย ทาน คุณ 
และ ศีล คุณ เป็นต้น ทรง ประสาน พระ สงฆ์ ๓ วัด ใหญ่ ที่ แตกแยก กัน คือ พระ สงฆ์ ใน วัด มหา วิหาร วัด อภย คิริ 
และ วัด มหา เชต วัน ให้ สมัคร สมาน สามัคคี กัน ดีแล้ว พระองค์ ใส่ พระทัย ทะนุบำรุง พระพุทธ ศาสนา อย่าง ดี ยิ่ง 
ทรง รับ ศาสนา กิจ ใน วัด ทั้ง ๓ แห่ง ไว้ ใน พระบรม ราชูปถัมภ์ เป็น กรณี พิเศษ ตลอด พระ ชนมายุ ของ พระองค์

 พระ โมค คัล ลาน เถระ ราชบัณฑิต ผู้ มี ข้อ วัตร ปฏิบัติ ดี งาม มี สติ ปัญญา เฉียบ แหลม เป็น พระ  
คันถ รจนา จาร ย์ ผู้ทรง ความ รู้ ความ สามารถ จำ พรรษา อยู่ ที่ วัด มหา เชต วัน เขต เมือง ปุลัตถิ ปัจจุบัน เรียก ว่า 
เมืองโป โลน นรุ วะ อยู่ ทาง ภาค เหนือ ของ ประเทศ ศรี ลังกา  เมื่อ ได้ รับ พระบรม ราชูปถัมภ์ จาก พระเจ้า มหา  
ปรัก กม พาหุ ที่ ๑ เป็น อย่าง ดี จึง ได้ รจนา คัมภีร์ ขึ้น หลาย คัมภีร์ ใน บรรดา คัมภีร์ ที่ ท่าน รจนา ขึ้น นั้น คัมภีร์ ที่ 
ได้ รับ ความ นิยม ที่สุด คือ คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา

 ใน การ รจนา คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา นั้น พระ โมค คัล ลาน เถระ ได้ อาศัย คัมภีร์ อภิธาน อมร โก สะ ภาษา 
สันสกฤต เป็น แบบ อย่าง แต่ ได้ อาศัย นัย ต่างๆ ที่ มี ปรากฏ อยู่ ใน พระ ไตรปิฎก อรรถ กถา และ ฏี กา เป็น หลัก 



 อภิธานวรรณนา  อารัมภกถา คันถมุข ประวัติคัมภีร์อภิธาน : พระมหาสมปอง มุทิโต [9]

สำคัญ ดัง จะ เห็น วิธี การ รจนา คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา ที่ ถือ นัย คล้อย ตามพ ระ ไตรปิฎก เช่น

 ใน พระ อภิธรรม ธัมม สังค ณี ได้ ขยาย อรรถ ของ บท ว่า “ผสฺโส” ไว้ อย่าง ครบ ถ้วน ว่า  “ผสฺโส  ผุ สนา   
สํ ผุ สนา  สํ ผุ สิต ตฺตํ”  อธิบาย อรรถ ของ บท ว่า “จิตฺ ตํ” ไว้ ว่า “จิตฺ ตํ  มโน  มาน สํ  หทยํ  ปณฺฑรํ  
มโน  มนาย ตนํ  มนินฺทฺ ริยํ  วิญฺญาณํ  วิญฺญาณกฺ ขนฺโธ  ตชฺ ชาม โน วิญฺญาณ ธาตุ”๑   อธิบาย 
อรรถ ของ บท ว่า “วิ ตกฺ โก” ไว้ ว่า  “ตกฺ โก  วิ ตกฺ โก  สงฺกปฺ โป  อปฺ ปนา  พฺยปฺ ปนา  เจต โส   
อภิ นิ โร ปนา  สมฺ มา สงฺกปฺ โป”๒   และ อธิบาย อรรถ ของ บท ว่า “ปญฺญา” ไว้ ว่า “ปญฺญา  ป ชาน 
นา  วิจ โย  ป วิจ โย  ธมฺม วิจ โย  สลฺลกฺขณา  อุ ปลกฺ ขณา  ปจฺ จุ ปลกฺ ขณา  ปณฺฑิจฺจํ  โก สลฺลํ   
เน ปุญฺญํ  เว ภพฺ ยา  จินฺ ตา  อุป ปริกฺ ขา  ภูรี  เมธา  ปริ นายิกา  วิปสฺ สนา  สมฺปชญฺญํ   
ป โต โท  ปญฺญา  ปญฺญิ นฺทฺ ริยํ  ปญฺญา พลํ  ปญฺญาสตฺถํ  ปญฺญา ปา สาโท  ปญฺญา อา โล โก  
ปญฺญา โอ ภาโส  ปญฺญาปชฺโช โต  ปญฺญา รตนํ  อ โมโห  ธมฺม วิจ โย  สมฺ มาทิ ฏฺ€ิ”๓

 จึง เห็น ได้ ว่า แม้ ใน พระ บาลี ก็ มี การ แสดง บท ไวพจน์ ไว้ ตาม สมควร ใน บาลี เนต ติ ก็ได้ แสดง บท เกี่ยว 
กับ ไวพจน์ ไว้ ใน มหา วิภังค์ มหา นิท เทส และ จูฬ นิท เทส โดย เฉพาะ บท ที่ ลง กิต ปัจจัย และ บท กิริยา อาขยาต 
เป็นต้น เช่น

 กาม ยมานสฺ สา ติ  กาม ยมานสฺส  อิจฺ ฉมา นสฺส  สาทิ ยมานสฺส  ปตฺถ ยมานสฺส  ปิห ยมานสฺส  
อภิ ชปฺ ปมานสฺส.๔

 สมิชฺฌ ตี ติ  อิจฺฉ ติ  สมิชฺฌ ติ  ลภ ติ  ปฏิ ลภ ติ  อธิ คจฺฉ ติ  วินฺ ท ติ.๕

 อาจารยผ์ู ้รจนา คมัภรี์ อภธิาน ัป ปทปี ิกา นี ้ ได ้อาศยั ถอ้ยคำ จาก พระ ไตรปฎิก อรรถ กถา และ ฎกีา อยา่ง 
แน่นอน เพราะ คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา ท่าน รจนา โดย อาศัย คัมภีร์ อมร โก สะ จึง มี เนื้อ ความ บาง ส่วน ใกล้ เคียง 
กับ อรรถ กถา และ ฎีกา  เช่น

 คัมภีร์ อมร โก สะ กล่าว ปริ ภาสา ว่า

ปฺ ราย โศ  รูป เภ เทน สาห จรฺ ยาจฺจ  กุตฺ รจิตฺ
สฺตฺ รีปํุนปํุ สกํ  เชฺญยฺยํ ตทฺ วิ เศษ วิเธะ  กฺว จิตฺ.๖

 ปริวรรต เป็น บาลี ว่า

ปา ยโส  รูป เภ เทน สาห จริยา  จ  กุตฺร จิ
ถีปํุนปํุ สกํ  เญยฺยํ ตพฺพิ เส ส วิธิ  กฺว จิ.

 คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา กล่าว ปริ ภาสา มี เนื้อ ความ เหมือน กัน ว่า

๑  อภิ.สงฺ. ๑/๑๘ ๒  อภิ.สงฺ. ๑/๑๘ ๓  อภิ.สงฺ. ๑/๑๙
๔  ขุ.มหา นิ. ๒๙/๒/๒ ๕  ขุ.มหา นิ. ๒๙/๓/๒ ๖  อมร โกส คาถา ๓
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ภิยฺ โย  รู ปนฺ ตรา สาห- จริ เยน  จ  กตฺถ จิ
กฺว จาหจฺจ วิธา เนน เญยฺยํ  ถี ปุนฺนปํุ สกํ.๑

  นกัศกึษา พงึ ทราบ ความ เปน็ ไป ของ อติถ ีลงิค ์ปงุ ลงิค ์และ น ปงุ สก ลงิค ์ของ แต ่
ละ นาม ศัพท์ โดย นัย ๓ อย่าง คือ รู ปัน ต รนัย ซึ่ง มี ใช้ มาก ที่สุด สาห จริย นัย และ 
อา หัจจ วิธาน นัย ซึ่ง มี ใช้ บ้าง ไม่ มาก นัก

 คัมภีร์ อมร โก สะ กล่าว ว่า

สรีร สา ธนา เปกฺ ขํ นิจฺ จํ  ยํ  กมฺม  ตํ  ยโม
นิย โม  ตุ  สยํ  กมฺ มา- นิจฺ จมา คนฺ ตุ สา ธนํ.๒ 

 คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา กล่าว ว่า

ยํ  เทห สา ธนา เปกฺ ขํ นิจฺ จํ  กมฺมมยํ  ยโม
อา คนฺ ตุ สา ธนํ  กมฺมํ อนิจฺ จํ  นิย โม  ภเว.๓

  กรรม คอื การ เวน้ จาก ปาณาตบิาต เปน็ตน้ อนั มอง หา ซึง่ การ สำเรจ็ ดว้ย กาย เปน็ 
นิตย์ มี อยู่ กรรม นี้ ชื่อ ว่า ยม ศีล (ศีล ๕) กรรม มี การ รับ อุโบสถ ศีล เป็นต้น อัน ท่าน 
ให้ สำเร็จ โดย ชั่ว ขณะ บาง ครั้ง บาง คราว ชื่อ ว่า เป็น นิยม ศีล(อุโบสถ ศีล)

 จะ เหน็ ได ้วา่ พระ โมค คลั ลาน เถระ รจนา คมัภรี ์อภธิาน ัป ปทปี ิกา ขึน้ ได ้รวบรวม ศพัท ์ที ่ม ีเนือ้ ความ คลอ้ย 
ตามพ ระ พุทธ พจน์ จาก คัมภีร์ อมร โก สะ มา เพิ่ม เติม ไว้ ใน คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา นี้ ด้วย ท่าน จึง กล่าว ไว้ ใน 
ปริ ภาสา ว่า

ภิยฺ โย  ปโย คมา คมฺม โสค เต  อาค เม  กฺว จิ
นิฆณฺฑุ ยุตฺ ติญฺ จา นีย นา มลิงฺคํ  กถี ยติ.๔

  นาม และ ลิงค์ ที่ ข้าพเจ้า นำ อุทาหรณ์ ใน พระ ไตรปิฎก ซึ่ง เป็น พระ ดำรัส ของ 
พระ สคุต มา ไว ้โดย มาก ใน บาง ที ่นำ อทุาหรณ ์อนั สมควร จาก คมัภรี ์นฆิณัฑ ุมา กลา่ว 
ไว้ ด้วย

 คัมภีร์ อมร โก สะ แบ่ง ออก เป็น ๓ กัณฑ์ คือ ปฐม กัณฑ์ ทุติย กัณฑ์ และ ตติย กัณฑ์

 คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา ก็ แบ่ง ออก เป็น ๓ กัณฑ์ คือ

 สคั ค กัณฑ์ ที่ ๑ แสดง คำ ศัพท์ ที่ มี ความ หมาย ว่า พระพุทธเจ้า นิพพาน พระ อรหันต์ สวรรค์ เทวดา 
และ อสูร เป็นต้น โดย จัด คำ ศัพท์ ที่ มี เนื้อ ความ เหมือน กัน ไว้ ด้วย กัน และ ได้ รวบรวม คำ ศัพท์ ที่ มี ใช้ เฉพาะ ใน 

๑  อภิธาน. คาถา (จ) ๒  อมร โกส. ๒/๗/๔๙ ๓  อภิธาน. ๒/๔/๔๔๔ ๔  อภิธาน. คาถา (ฌ)
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พระพุทธ ศาสนา ไว้ ด้วย คือ คำ ศัพท์ ที่ มี เนื้อ ความ ว่า กุศล อกุศล ผัสส ะ ปัญญา วิตก วี ริ ยะ เป็นต้น

 ภู กัณฑ์ ที่ ๒  แบ่ง ออก เป็น ๗ วรรค ย่อย คือ ภูมิ วรรค แสดง ศัพท์ โวหาร เกี่ยว กับ แผ่นดิน   
ปุร วรรค แสดง ศัพท์ โวหาร เกี่ยว กับ เมือง และ ประเทศ  นร วรรค แสดง ศัพท์ โวหาร เกี่ยว กับ มนุษย์   
จตุ พ พรรณ วรรค แสดง ศัพท์ โวหาร เกี่ยว กับ วรรณะ สี  อรัญ ญ วรรค แสดง ศัพท์ โวหาร เกี่ยว กับ ป่า ไม้   
เสล วรรค  แสดง ศัพท์ โวหาร เกี่ยว กับ ภูเขา  และ ปา ตาล วรรค แสดง ศัพท์ โวหาร เกี่ยว กับ โลก บาดาล

 สามัญ ญ กัณฑ์ ที่ ๓ แบ่ง ออก เป็น ๔ วรรค ย่อย คือ วิ เส ส ยาธี นวรรค แสดง ศัพท์ โวหาร ที่ เป็น 
บท วิ เส สนะ อัน เกี่ยวข้อง กับ ลิงค์ ทั้ง ๓   สังกิณณ วรรค แสดง ศัพท์ โวหาร เบ็ดเตล็ด ทั่วไป  อเนกั ตถ วรรค 
แสดง บท ที่ มี เนื้อ ความ หลาย อย่าง  อัพยย วรรค แสดง อรรถ ของ บท อุป สัค และ บท นิบาต

 การ จดั แบง่ เปน็ กณัฑ ์ใน คมัภรี ์อภธิาน ัป ปทปี ิกา นี ้หาก จะ สงเคราะห ์ศพัท ์ที ่ม ีลกัษณะ เหมอืน กนั เขา้ ดว้ย 
กัน จะ แบ่ง ได้ เพียง ๒ กัณฑ์ คือ  กัณฑ์ ที่ ๑ สงเคราะห์ กลุ่ม ศัพท์ ที่ แสดง โวหาร เหมือน กัน เข้า ไว้ ด้วย กัน  
ซึ่ง ประกอบ ด้วย สัค ค กัณฑ์ ภู กัณฑ์ และ สามัญ ญ กัณฑ์ บาง ส่วน  กัณฑ์ ที่ ๒ สงเคราะห์ กลุ่ม ศัพท์ ที่ มี ความ 
หมาย หลาย อย่าง เข้า ไว้ ด้วย กัน ซึ่ง ประกอบ ด้วย อเนกั ตถ วรรค และ อัพยย วรรค ใน สามัญ ญ กัณฑ์ ที่ เหลือ

 พระ คนัถ รจนา จาร ย ์ผู ้มชีือ่ วา่ “โมค คลั ลา นะ” ม ีดว้ย กนั หลาย รปู จงึ ทำให้ นกั ปราชญ ์สาย บาล ีม ีความ 
สงสัย ว่า พระ โมค คัล ลาน เถระ ผู้ รจนา คัมภีร์ ตา่งๆ นั้น เป็น รูป เดยีวกนั หรือ คนละ รูป เพราะ ว่า พระ เถระ ผู้ รจนา 
คมัภรี ์ไว ยา กรณ ์โมค คลั ลา นะ ก ็มชีือ่ วา่ โมค คลั ลา นะ เชน่ กนั นกั ปราชญ ์บาง ทา่น จงึ เขา้ใจผดิ วา่ พระ โมค คลั ลา นะ 
 ผู้ รจนา คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา กับ พระ โมค คัล ลา นะ คัมภีร์ ไว ยา กรณ์ โมค คัล ลา นะ เป็น พระ เถระ รูป เดียวกัน 
แต ่ก ็เหน็ ตรง กนั วา่ เปน็ คนละ รปู กบั พระ โมค คลั ลาน มหา สา ม ิผู ้รจนา คมัภรี ์สทั ทลกั ขณะ อนั เปน็ คมัภรี ์ไวยากรณ ์
บาลี น้อย

 แต ่โบ ราณา จาร ย ์สว่น มาก ลง ความ เหน็ วา่ เปน็ คนละ รปู กนั เพราะ สถาน ที ่อยู ่และ มต ิใน การ รจนา คมัภรี ์
ของ พระ เถระ ทั้ง ๒ รูป นั้น แตก ต่าง กัน ดังนี้

 พระ โมค คัล ลาน เถระ ผู้ รจนา คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา พำนัก อยู่ วัด มหา เชต วัน เมือง ปุลัตถิ สังกัด  
ส โร คาม นิกาย  ส่วน พระ โมค คัล ลาน เถระ ผู้ รจนา คัมภีร์ ไวยากรณ์ โมค คัล ลา นะ พำนัก อยู่ วัด ถู ปา ราม เมือง 
อนุ ราธ ปุ ระ สังกัด อุต ตรมู ลนิ กาย ซึ่ง ทั้ง ๒ วัด ก็ ตั้ง อยู่ ทาง ภาค เหนือ ของ ประเทศ ศรี ลังกา เหมือน กัน

 มติ ใน การ รจนา คัมภีร์ ของ พระ เถระ ทั้ง ๒ ท่าน ก็ มี ความ แตก ต่าง กัน คือ พระ เถระ ผู้ รจนา คัมภีร์ 
อภิธานั ป ปทีปิ กา จะ ถือ นัย คล้อย ตาม พระ กัจ จายน เถระ ผู้ รจนา คัมภีร์ ไว ยา กรณ์กัจ จาย นะ ส่วน พระ เถระ ผู้ 
รจนา คัมภีร์ ไว ยา กรณ์ โมค คัล ลา นะ จะ ถือ นัย ต่าง ออก ไป ซึ่ง มี ข้อ วินิจฉัย ให้ เห็น ดังนี้

 คัมภีร์ กัจ จาย นะ แสดง อุป สัค ไว้ ๒๐ บท โดย มี นิ นี อว แต่ ไม่มี โอ

 คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา แสดง อุป สัค ไว้ ๒๐ บท มี นิ นี อว ไม่มี โอ ตาม นัย ของ คัมภีร์ กัจ จาย นะ

 ส่วน คัมภีร์ โมค คัล ลา นะ แสดง อุป สัค ไว้ ๒๐ บท เหมือน กัน มี นิ อว โอ แต่ ไม่มี นี
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 ด้วย เหตุผล ดัง กล่าว จึง สามารถ วินิจฉัย ได้ ว่า พระ โมค คัล ลาน เถระ ผู้ รจนา คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา กับ 
พระ โมค คัล ลาน เถระ ผู้ รจนา คัมภีร์ ไว ยา กรณ์ โมค คัล ลา นะ เป็น คนละ รูป กัน อย่าง แน่นอน 

คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาฎีกา
 ใน รัช สมัย ของ พระเจ้า สีห ตู (พระยา สี่ ช้าง เผือก) มี เมือง ปิน ยะ (วิชย ปุ ระ) เป็น ราชธานี แห่ง ประเทศ 
พม่า ราว พ.ศ. ๑๘๕๙ มหา อำมาตย์ คน หนึ่ง ชื่อ ว่า สิ รีม หา จตุ รัง ค พละ เป็น ผู้ เชี่ยวชาญ ใน คัมภีร์ ไวยากรณ์ 
ฝ่าย ภาษา บาลี และ สันสกฤต ได้ อาศัย คัมภีร์ ต่างๆ ทั้ง ฝ่าย ภาษา บาลี และ สันสกฤต รจนา คัมภีร์ ฎีกา ขึ้น เพื่อ 
อธิบาย ศัพท์ ใน คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา โดย แสดง การ วิเคราะห์ อรรถ ของ ศัพท์ แยก ธาตุ ปัจจัย และ แสดง วิธี 
สำเรจ็รปู ของ บท ตาม นริตุต ินยั ใช ้ชือ่ คมัภรี ์วา่ “อภธิานั ป ปทปี ิกา ฎกีา” ซึง่ ได ้รบั ความ นยิม ใช ้เปน็ คูม่อื ใน การ 
ศึกษา ค้นคว้า อย่าง กว้าง ขวาง มา จนถึง ปัจจุบัน

คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาสูจิ
 เนื่องจาก คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา ฎีกา ได้ อธิบาย ขยาย ความ แสดง รูป วิเคราะห์ และ แยก ธาตุ ปัจจัย 
ไป ตาม ลำดับ บท ที่ มี อยู่ ใน คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา ยาก ต่อ การ ค้นหา บท ต่างๆ ครั้น ใน ราว พ.ศ. ๒๔๓๖  
พระ สุ ภูติ เถระ ชา วสี หฬ ได้ เรียบ เรียง คัมภีร์ ขึ้น ใหม่ ชื่อ ว่า “อภิธาน ัป ปทีปิ กา สูจิ” โดย เรียง บท ไป ตาม ลำดับ 
อักษร เพื่อ ให้ สะดวก ต่อ การ ค้นหา ศัพท์ ใช้ วิธี การ แสดง รูป วิเคราะห์ การ แยก ธาตุ แยก ปัจจัย ตาม คัมภีร์ 
อภิธานั ป ปทีปิ กา ฎีกา และ ได้ เพิ่ม เติม ข้อความ ที่ นำ มา จาก คัมภีร์ สัท ทนี ติ และ คัมภีร์ สันสกฤต ที่ ควร รู้ ควร 
เข้าใจ มา รวม ไว้ ด้วย จึง ถือว่า เป็น คัมภีร์ ที่ รวบรวม ศัพท์ อภิธาน ไว้ อย่าง สมบูรณ์ ควร ค่า แก่ การ มี ไว้ เพื่อ ศึกษา 
ค้นคว้า เพิ่ม ขึ้น อีก คัมภีร์ หนึ่ง

คัมภีร์อภิธานนิสสยะ
 มี การ ค้น พบ ศิลา จารึก ที่ แสดง หลัก ฐาน การ จารึก เมื่อ จ.ศ. ๘๐๔ ตรง กับ พ.ศ. ๑๙๘๖ ที่ วัด  
แต๊ก หน่วย แว๊ก จี เอง เมือง พุกาม ประเทศ สหภาพ พม่า กล่าว ถึง คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา นิสส ยะ รวม ไว้ 
ใน บัญชี ราย ชื่อ พระ ไตรปิฎก และ คัมภีร์ ต่างๆ ที่ สร้าง ถวาย ไว้ พร้อม กับ วัด จึง ทราบ ได้ ว่า มี คัมภีร์ นิสส ยะ ของ 
คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา เกิด ขึ้น ก่อน แล้ว แต่ ไม่ สามารถ ระบุ ได้ ชัด ว่า เกิด ขึ้น ใน สมัย ใด แต่ เชื่อ กัน ว่า เกิด ขึ้น ใน 
สมัย เมือง ปิน ยะ เป็น ราชธานี นั่นเอง 

 ต่อ มา ใน พ.ศ. ๒๔๖๙ พระ อัคคธัม มาภิ วัง ส เถระ วัด อภ ยา ราม เมือ งมัณฑเล ประเทศ สหภาพ 
พมา่ ได ้รจนา คมัภรี ์อภธิาน ัป ปทปี ิกา นสิส ยะ ขึน้ ใหม ่ใช ้ชือ่ คมัภรี ์วา่ “อภธิาน นสิส ยะ”  และ ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
พระ เก ลาส เถระ วดั มหา ว ิสตุา ราม เมอืง ป ขกุ ก ูประเทศ สหภาพ พมา่ เชน่ กนั ได ้รจนา คมัภรี ์อภธิาน ัป ปทปี ิกา  
นิสส ยะ ขึ้น ใหม่ อีก ฉบับ หนึ่ง ใช้ ชื่อ คัมภีร์ ว่า “ป ขุก กู อภิธาน นิสส ยะ”  
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 เนื่องจาก คัมภีร์ อภิธาน นิสส ยะ ทั้ง ๒ ฉบับ นั้น เป็น คัมภีร์ อภิธาน ที่ ท่าน แปล สู่ ภาษา พม่า จึง เป็น 
ประโยชน์ เกื้อกูล ต่อ ผู้ รู้ ภาษา พม่า เท่านั้น

คัมภีร์อภิธานในประเทศไทย
 ประเทศไทย ได้ นำ คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กามา ศึกษา และ พิมพ์ เผย แพร่ ดัง มี ข้อความ ปรากฏ อยู่ ใน พระ 
คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา ฉบับ ฉบับ มหา มกุฏ ราช วิทยาลัย ว่า “พระ คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา หรือ พจนานุกรม 
ภาษา บาลี แปล เป็น ไทย ฉบับ ของ พระ เจ้า ว รวง ศ์ เธอ กรม หลวง ชิ นว รสิ ริ วัฒน์ สมเด็จ พระ สังฆราช เจ้า วัด 
ราชบพิธ ทรง เรียบ เรียง ถวาย เพื่อ เป็น ราชพลี ธรรม บรรณาการ แด่ พระบาท สมเด็จ พระ ปร มิ นท รม หา 
จุฬาลงกรณ์ พระ จุลจอมเกล้า เจ้า สยาม พิมพ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖”๑

 ก่อน พระ คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา ฉบับ มหา มกุฏ ราช วิทยาลัย เคย มี คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา แปล เป็น 
ภาษา ไทย ฉบับ ใบ ลาน แต่ ไม่ ปรากฏ ว่า ผู้ ใด เป็น ผู้ แปล และ เรียบ เรียง ใน สมัย ใด

 คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา แปล ฉบับ นักศึกษา  พิมพ์ ครั้ง ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น ฉบับ พิมพ์ ดีด ใช้ ถ่าย 
เอกสาร  ครั้ง ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใน นาม ชมรม นิรุตติ ศึกษา เพื่อ ใช้ เป็น หลักสูตร ที่ ๒ ใน ชั้น เรียน คัมภีร์ 
บาลี ใหญ่

 เมื่อ นักศึกษา และ นัก ค้นคว้า ได้ เรียน คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา แล้ว ทรง จำ ไว้ ได้ จน ขึ้นใจ แล้ว ย่อม 
สามารถ เข้าใจ เนื้อ ความ ที่ สุ ขุม ลุ่ มลึก ได้ โดย ง่าย และ เข้าใจ พระ บาลี ที่ เป็น พระพุทธ พจน์ ทั้ง ๓ ปิฎก คือ 
พระ วินัย ปิฎก พระ สุต ตัน ต ปิฎก และ พระ อภิธรรม ปิฎก ได้ โดย ไม่ ยาก ลำบาก เพราะ ฉะนั้น ท่าน พระ 
โมค คัล ลาน เถระ จึง ได้ กล่าว ไว้ ใน คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา นี้ ก่อน จบ สัค ค กัณฑ์ ที่ ๑ ว่า

ธาเรนฺ โต  ชนฺ ตุ  ส เสฺนห- มภิธานปฺ ปทีปิ กํ
ขุทฺ ทกานฺยตฺถ ชาตา นิ สมฺปสฺ สติ  ยถา สุขํ.๒ 

  ผู้ ศึกษา ได้ ทรง จำ คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา ซึ่ง มี ศัพท์ และ ไวพจน์ ต่างๆ ที่ น่า 
สนใจ ไว้ ได้ แล้ว ย่อม เข้าใจ อรรถาธิบาย น้อย บ้าง มาก บ้าง ย่อ บ้าง พิสดาร บ้าง 
เป็นต้น ได้ โดย ง่าย

 ดัง นั้น การ เรียน การ สอน แบบ พิสดาร นับ ว่า มี ความ จำเป็น มาก ต้อง ใช้ ตำรา ช่วย อีก จำนวน มาก ซึ่ง 
ปจัจบุนั ม ีอยู ่นอ้ย ยงั ไม ่ครบ สมบรูณ ์ทำให ้เปน็ ที ่ลำบาก แก ่ผู ้เรยีน ผู ้สอน อยา่ง มาก  ดงั นัน้ ผู ้เคย ศกึษา คมัภรี ์
นิรุตติ ศาสตร์ คือ คัมภีร์ บาลี ใหญ่ มา แล้ว จึง พา กัน พยายาม จัด ทำ ตำรา ฉบับ แปล บ้าง อธิบาย บ้าง คู่มือ การ 
เรียน การ สอน บ้าง เพื่อ ใช้ ประกอบ ใน การ ศึกษา คัมภีร์ นิรุตติ ศาสตร์ ให้ ง่าย และ แพร่ หลาย ต่อ ไป

๑ มหา มกุฏ ราช วิทยาลัย ส่ง ถึง เจ้า อาวาส วัด ราชบพิธ เรื่อง ลิขสิทธิ์ แห่ง พระ คัมภีร์อภิธานั ป ปทีปิ กา เมื่อ วัน ที่ ๑๘ 
กรกฎาคม ๒๕๐๗,  พระ คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา พิมพ์ ครั้ง ที่ ๒ โรง พิมพ์ มหา มกุฏ ราช วิทยาลัย

๒ อภิธาน. ๑/๑๗๙
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คัมภีร์อภิธานวรรณนา
 คำ ว่า “อภิธาน” แปล ว่า “ชื่อ” เหมือน กับ นาม ศัพท์ และ คำ ว่า “วรรณนา” แปล ว่า “อธิบาย 
ขยาย ความ พร้อม ทั้ง ยก หลัก ฐาน อ้างอิง”  เรียบ เรียง ขึ้น โดย ตั้งใจ ให้ มี ทั้ง ภาค ภาษา บาลี ภาค คำ แปล 
และ คำ อธิบาย อยู่ ใน ที่ เดียวกัน เพื่อ ขยาย เนื้อ ความ ใน คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา ให้ แจ่ม แจ้ง โดย คล้อย ตาม 
นัย ของ คัมภีร์ บริวาร คือ คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา ฎีกา คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา สูจิ คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา 
แปล คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา นิสส ยะ  คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา ฎีกา แปล  คัมภีร์ ธาตฺ วัต ถ สังคหะ และ คัมภีร์ 
ธาตุ ปปัจจย ทีป นี เป็นต้น ทั้ง ได้ ยก หลัก ฐาน จาก พระ ไตรปิฎก อรรถ กถา และ ฎีกา เป็นต้น มา แสดง อ้างอิง 
ไว้ ด้วย เพื่อ ให้ เห็น วิธี การ ใช้ อภิธาน ศัพท์ ใน ที่ นั้นๆ และ ช่วย ให้ วินิจฉัย เนื้อ ความ ของ คำ บาลี ได้ อย่าง ถูก ต้อง

เนื้อความที่มีอยู่ในคัมภีร์อภิธานวรรณนา
 คัมภีร์ อภิธาน วรรณนา ฉบับ นี้ ประกอบ ด้วย เนื้อ ความ ๙ ส่วน คือ

 ๑. เนื้อ ความ ที่ เป็น คาถา บาลี ใน คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา ทั้งหมด ๑,๒๒๑ คาถา ประกอบ ด้วย  ส่วน 
ต้น คือ ปณาม คาถา ปฏิญญา และ ปริ ภาสา ๙ คาถา  ส่วน กลาง คือ อภิธาน ศัพท์ ๑,๒๐๓ คาถา  และ ส่วน 
ปลาย คือ นิ คมน คาถา ๙ คาถา

 ๒. เนื้อ ความ ที่ เป็น อภิธาน ศัพท์ ๓ อย่าง คือ นาม อุป สัค และ นิบาต มากกว่า ๗,๐๐๐ ศัพท์ ที่ 
ยก มา ตัง้ เรยีง ไว ้เปน็ หมวด หมู ่หลาย ศพัท ์ม ีความ หมาย เดยีวกนั ก ็ม ีศพัท ์เดยีว ม ีหลาย ความ หมาย ก ็ม ีแสดง 
ไป ตาม ลำดับ ตั้งแต่ คาถา ที่ ๑ ถึง ๑,๒๐๓

 ๓. เนื้อ ความ ที่ แสดง การ แยก อภิธาน ศัพท์ ออก ให้ เห็น ธาตุ และ ปัจจัย ตัว เดิม เพื่อ เชื่อม โยง เนื้อ ความ 
กับ สภาพ ของ ศัพท์ นั้นๆ ตาม ความ เป็น จริง

 ๔. เนื้อ ความ ที่ เป็น คำ แปล ภาษา ไทย ใช้ ภาษา ที่ เข้าใจ ง่าย เหมาะ แก่ กาล สมัย

 ๕. เนื้อ ความ ที่ แสดง รูป วิเคราะห์ ให้ เห็น ความ หมาย ของ ศัพท์ นั้นๆ ทั้ง ภาษา บาลี และ คำ แปล

 ๖. เนื้อ ความ ที่ เป็น อุทาหรณ์ ของ ศัพท์ พร้อม ทั้ง คำ แปล ได้ ยก มา จาก พระ ไตรปิฎก อรรถ กถา ฎีกา 
และ คัมภีร์ นิ รุต ติ อื่นๆ เพื่อ ให้ เห็น วิธี การ ใช้ ศัพท์ นั้นๆ ใน คัมภีร์ ต่างๆ

 ๗. เนื้อ ความ ที่ เป็น คำ อธิบาย ของ อภิธาน ศัพท์ ที่ ยัง ไม่ ชัดเจน ทำให้ ได้ เนื้อ ความ ชัดเจน ยิ่ง ขึ้น เพื่อ ให้ 
เกิด ประโยชน์ สูงสุด แก่ ผู้ ใช้ คัมภีร ์เล่ม นี้ เป็น คู่มือ ใน การ ศึกษา และ ค้นคว้า พระ ไตรปิฎก อรรถ กถา และ ฏี กา 
เป็นต้น

 ๘. เนื้อ ความ ที่ เป็น อภิธาน า นุ กรม จัด ลำดับ ศัพท์ ทั้ง ภาษา บาลี และ ภาษา ไทย เรียง ไว้ ส่วน ท้าย ของ 
คัมภีร์ เพื่อ อำนวย ความ สะดวก ใน การ ค้นหา ศัพท์

 ๙. เนื้อ ความ ที่ เป็น ธาต วัต ถา นุ กรม  จัด ลำดับ ธาตุ พร้อม ความ หมาย ไว้ ส่วน ท้าย คัมภีร์  ต่อ จา ก 
อภิธา นา นุ กรม เพื่อ อำนวย ความ สะดวก ใน การ ค้นหา ธาตุ ของ แต่ละ ศัพท์ ให้ ง่าย ยิ่ง ขึ้น
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คำแนะนำการใช้คัมภีร์อภิธานวรรณนา
 การ ใช ้หนงัสอื เลม่ นี ้ให ้ได ้ประโยชน ์สงูสดุ นัน้ ตอ้ง เขา้ใจ วธิ ีการ ใช ้ให ้ถกู ตอ้ง กอ่น ซึง่ คำ แนะนำ สว่น มาก 
มี อยู่ แล้ว ใน ปริ ภาสา ของ คัมภีร์ นี้ คาถา ที่ จ-ฉ ใน ที่ นี้ จะ ขอ แนะนำ ข้อ ที่ ปริ ภาสา ยัง ไม่ ได้ กล่าว ถึง ดังนี้

 บท ว่า “ภเว” ใน คาถา ทั่วไป เป็น กิริยา อาขยาต มี ความ หมาย สามัญ ว่า “ย่อม มี ย่อม เป็น”

 แม้ บท ว่า “ภเว” จะ สำเร็จรูป มา จาก ภู ธาตุ + อ ปัจจัย + ติ มิ วัต ตมา นา วิภัตติ  ตุ มิ ปัญจมี 
วิภัตติ  และ เอยฺ ย เอยฺ ยา สิ เอยฺ ยา มิ เอยฺ ยํ สัต ตมี วิภัตติ  โด ยการวุ ทธิ อู ของ ภู ธาตุ เป็น โอ  อาเทศ 
โอ เป็น อว  และ อาเทศ ติ มิ ตุ มิ เอยฺ ย เอยฺ ยา สิ เอยฺ ยา มิ เอยฺ ยํ วิภัตติ เป็น เอ เหมือน กัน ก็ตาม  
แต่ ก็ หมาย เอา เฉพาะ ภู+อ+ติ เท่านั้น  เพราะ ว่า อรรถ ของ วิภัตติ ที่ เหลือ นั้น ไม่ เหมาะ ที่ จะ นำ มา ประกอบ 
ใน ที่ นี้

 บท ว่า “สิ ยา, สิ ยุํ” ก็ มี ความ หมาย สามัญ ว่า “ย่อม มี, ย่อม เป็น” เช่น เดียวกัน สำเร็จรูป มา จาก 
อส ธาตุ+อ ปัจจัย+เอยฺ ย เอยฺ ยุํ สัต ตมี วิภัตติ มี การ ลบ สระ อ ต้น ธาตุ แล้ว อาเทศ เอยฺ ย เป็น อิ ยา  
และ อาเทศ เอยฺ ยุํ เป็น อิ ยุํ

หลักการแปลคัมภีร์อภิธานวรรณนา
 การ แปล ภาษา บาลี สู่ ภาษา ไทย ที่ ผู้ แปล นำ มา ใช้ ใน การ แปล คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา นี้ ใช้ หลัก ตาม นัย 
ที่ นิยม ๓ นัย คือ

 ๑. สัท ทัต ถ นัย  แปล ตาม ศัพท์ หรือ แปล ยก ศัพท์ คือ ยก ศัพท์ บาลี ขึ้น มา แล้ว แปล ให้ ได้ เนื้อ ความ 
ถูก ต้อง ตาม หลัก ภาษา เช่น  พุทฺโธ  ธมฺมํ  เท เส ติ เป็นต้น  ให้ แปล อย่าง นี้  พุทฺโธ พระ ผู้ ตรัสรู้   
เท เส ติ ย่อม ทรง แสดง   ธมฺมํ ซึ่ง พระ ธรรม

 ๒. อธิ ปายั ตถ นัย  แปล อธิบาย ให้ ได้ เนื้อ ความ เช่น  พุทฺโธ พระ ผู้ ตรัสรู้ อริยสัจ ๔  เป็นต้น

 ๓. โว หา รัต ถ นัย  แปล ตาม สำนวน ที่ ชาว โลก นิยม เช่น  พุทฺโธ พระพุทธเจ้า

นิรุตตินัย
 นิรุตติ นัย คือ วิธี การ ทำตัว รูป เป็น วิธี ประกอบ ธาตุ ปัจจัย และ วิภัตติ ให้ เข้า กัน สำเร็จ เป็น บท นั้นๆ 
ขอ ใช ้นยั ของ คมัภรี ์ไว ยา กรณป์ ทรปู สทิธ ิเพราะ เปน็ คมัภรี์ ที ่แสดง วธิ ีการ สำเรจ็รปู แหง่ บท ได ้ชดัเจน ด ีไม ่ยาก 
เกิน ไป และ เป็น คัมภีร์ ไวยากรณ์ ใหญ่ คัมภีร์ เดียว ที่ ยัง มี การ เรียน การ สอน อยู่ ใน ประเทศไทย ใน ปัจจุบัน ซึ่ง 
นักศึกษา นัก ค้นคว้า สามารถ เทียบ เคียง ได้ จาก ต้นฉบับ ภาษา บาลี และ ภาษา ไทย แปล อธิบาย

 ภาษา บาลี แม้ จะ มี ศัพท์ ต่างๆ อยู่ เป็น จำนวน มาก ก็ จริง แต่ สามารถ จำแนก ออก เป็น ๔ บท คือ

  ๑. นาม บท  หรือ นาม ศัพท์
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  ๒. อาขยาต บท  หรือ กิริยา ศัพท์
  ๓. อุป สัค คบท  หรือ อัพย ยศัพท์
  ๔. นิบาต บท  หรือ อัพย ยศัพท์

 ดัง นั้น พระ โบ ราณา จาร ย์ จึง รจนา ไว้ ว่า

ปทํ  จตุ พฺพิธํ  วุตฺตํ นา มาขฺ ยา โตปสคฺคญฺจ
นิ ปาตญฺ จา ติ  วิญฺญู หิ อสฺโส  ขลฺ วาภิธาว ติ.๑

  ผู้ รู้ ทั้ง หลาย กล่าว ว่า บท มี ๔ อย่าง คือ นาม อาขยาต อุป สัค และ นิบาต 
ตัวอย่าง ว่า  อสฺโส  ขลุ  อภิ-ธาว ติ

 ใน คาถา นี้ บท ว่า “อสฺโส  ม้า”  เป็น นาม บท,   “ขลุ ทราบ ว่า” เป็น นิบาต บท,  “อภิ เร็ว” เป็น 
อุป สัค คบท,  “ธาว ติ วิ่ง”  เป็น อาขยาต บท

 นาม คือ นาม ศัพท์ ที่ ประกอบ ด้วย วิภัตติ นาม ๑๔ ตัว คือ  สิ โย,  อํ โย,  นา หิ,  ส นํ,   
สฺ มา หิ,  ส นํ,  สฺมึ ส ุ ได้แก่ สุทธ นาม คุณนาม สัพ พนา ม สมาส นาม ตัทธิ ตนาม และ กิ ตก นาม

 อาขยาต หรือ กิริยา คือ บท ที่ สำเร็จรูป มา จาก ธาตุ ปัจจัย และ วิภัตติ อาขยาต

 อุป สัค นิบาต และ บท ที่ มี ตุ นา ทิปั จจัย ประกอบ อยู่ ท้าย มีชื่อ เรียก อีก อย่าง หนึ่ง ว่า อัพย ยศัพท์  
ก็ ประกอบ อรรถ ของ สิ วิภัตติ เป็น ส่วน มาก

วิธีสำเร็จรูปของศัพท์
 การ เปลี่ยนแปลง อักษร เพื่อ ให้ สละ สลวย ใน การ อ่าน สวด สาธยาย ใน จุณ ณี ยะ (ร้อย แก้ว) และ ให้ ถูก 
ต้อง ตาม ฉันทลักษณ์ ใน คาถา (ร้อย กรอง) วิธี ที่ นำ มา ใช้ ทำตัว รูป ให้ สำเร็จ เป็น บท ใน คัมภีร์ อภิธาน วรรณนา นี้ 
(ได้ แสดง วิธี สำเร็จรูป ไว้ ใน วงเล็บ ต่อ จาก การ วิเคราะห์ ศัพท์) ถือ นัย ตาม คัมภีร์ ป ทรูป สิทธิ เป็น หลัก โดย มี ๙ 
วิธี ดังนี้

๑. โลปวิธิ วิธีลบอักษร คือ ลบสระหน้าก็มี ลบสระหลังก็มี ลบพยัญชนะก็มี ลบนิคหิตก็มี
๒. อาเทสวิธิ วธิอีาเทศหรอืแปลงอกัษร  คอื อาเทศสระเปน็สระกม็ ีอาเทศสระเปน็พยญัชนะกม็ ี

อาเทศพยัญชนะเป็นพยัญชนะก็มี  
๓. อาคมวิธิ วิธีลงอักษรอาคมมาประกอบเพิ่มเติม
๔. วิการวิธิ วิธีวิการ วิปริต เปลี่ยนแปลง หรือกลับอักษร
๕. ปกติวิธิ วิธีคงรูปไว้ตามปรกติเดิม เพื่อไม่ให้ผิดเพี้ยนไป
๖. ทีฆวิธิ วิธีทีฆะหรือทำสระเสียงสั้นให้มีเสียงยาว

๑  ปทรูปสิทฺธิฏีกา ๒๔
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๗. รัสสวิธิ วิธีรัสสะหรือทำสระเสียงยาวให้มีเสียงสั้น
๘. สัญโญควิธิ วิธีซ้อนพยัญชนะตามหลักพยัญชนะสังโยค
๙. วุทธิวิธี วิธีวุทธิหรือพฤฒิสระ อ เป็น อา, อิ อี เป็น เอ, อุ อู เป็น โอ หลังจากการลบ 

ณ อนุพันธปัจจัย เป็นต้น

ผู้ศึกษาคัมภีร์มหานิรุตติจะได้รับอานิสงส์ ๙ ประการ
 การศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์นิรุตติศาสตร์ทั้ง ๔ สายคัมภีร์ ที่กล่าวมาแล้ว มีประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง 
แก่มวลมนุษยชาติ และแก่พระพุทธศาสนา ดังนี้

๑. อกฺขรโกสลฺลตา เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในอักขรวิธีของภาษาบาลีอย่างถูกต้องชัดเจน
๒. ปทโกสลฺลตา เปน็ผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในบททัง้ ๔ คอื นาม อาขยาต อปุสคั และนบิาต 

เป็นอย่างดี
๓. ปทตฺถโกสลฺลตา เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อความของบทเป็นอย่างดี
๔. พหุชนหิตการตา เป็นผู้สร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่ประชาชนจำนวนมาก
๕. ธมฺมทายาทตา เป็นผู้สืบทอดและถ่ายทอดพระสัทธรรมได้เป็นอย่างดี
๖. สาสนายุสนฺตติกตา เป็นผู้สามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
๗. ธมฺมานุธมฺมจาริตา เป็นผู้มีปรกติประพฤติธรรมตามสมควรแก่ธรรม
๘. อทุกฺกราธิคมตา เป็นผู้สามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได้โดยไม่ยาก
๙. สมฺโมทจิตฺตตา เป็นผู้มีจิตเบิกบานอยู่อย่างสม่ำเสมอ

สำนักเรียนบาลีใหญ่ในประเทศไทย
 สำนัก เรียน บาลี ใหญ่ วัด ท่า มะ โอ  ตำบล เวียง เหนือ อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง เป็น สำนัก แม่ ที่ 
ได้ รื้อฟื้น การ เรียน การ สอน คัมภีร์ บาลี ใหญ่ พระ ธัม มา นันท มหา เถระ ธัม มา จริย ะ อัคร มหา บัณฑิต เป็น ผู้ 
บริหาร การ ศึกษา

 สำนัก เรียน บาลี ใหญ่ วัด หาดใหญ่ สิ ตา ราม ตำบล ควน ลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา พระ 
มหา สมโภชน์ กิจฺ จ สา โร เป็น ผู้ บริหาร การ ศึกษา

 ชมรม นริตุต ิศกึษา วดั มหาธาต ุยวุ รา ชรงัสฤษฎิ ์คณะ ๒๕ แขวง พระบรม มหาราช วงั เขต พระนคร 
กรุงเทพมหานคร  พรม หา สมปอง มุทิ โต เป็น ผู้ บริหาร การ ศึกษา (ปัจจุบัน ย้าย ไป อยู่ ที่ ศูนย์ วิปัสสนา 
กรรมฐาน วิหาร ธรรม ๓๓๓ หมู่ ๖ บ้าน ศรี วิ ราช ต.โสม เยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี)

 สำนัก เรียน บาลี วัด ม่อน เจริญ ธรรม ตำบล ปง ดอน อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง พระ มหา 
 เข มา นันท์ เขมา จา โร เป็น ผู้ บริหาร การ ศึกษา (ปัจจุบัน ปิด ทำการ สอน แล้ว)
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 มหาวิทยาลัย มหา จุฬา ลง กรณ ราช วิทยาลัย วิทยา เข ตบาฬี ศึกษา พุทธ โฆส อำเภอ พุทธ มณฑล 
จงัหวดั นครปฐม พระ ธรรม โมล ี(ปจัจบุนั คอื สมเดจ็พระพทุธชนิวงศ ์วดัพชิยัญาตกิาราม กรงุเทพมหานคร) 
เป็น ผู้ บริหาร การ ศึกษา

 อภิธรรม โชติ กะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหา จุฬา ลง กรณ ราช วิทยาลัย วัด มหาธาตุ แขวง พระบรม 
มหาราช วัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

 นอกจาก สำนกั การ ศกึษา บาล ีใหญ ่ทัง้ ๕ แหง่ นี ้แลว้ ยงั ม ีสำนกั การ ศกึษา อืน่ๆ ที ่กำลงั เริม่ เปดิ ทำการ 
เรียน การ สอน ไวยากรณ์ บาลี ใหญ่ เพิ่ม ขึ้น อีก หลาย แห่ง ซึ่ง จะ เป็น กำลัง สำคัญ ใน การ รื้อฟื้น รูป แบบ การ เรียน 
การ สอน วิชา บาลี ใหญ่ ให้ แพร่ หลาย ออก ไป

✯ ✯ ✯ ✯ ✯
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อักษรย่อที่ใช้อ้างอิง
 อุทาหรณ์ที่ยกมาแสดงเป็นหลักฐานอ้างอิงในคัมภีร์อภิธานวรรณนานี้ นำมาจากพระไตรปิฎก 
อรรถกถา และฎีกา ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจากคัมภีร์นิรุตติต่างๆ อีกหลายคัมภีร์ 
มีคำย่อและคำเต็ม ลำดับเล่ม และหัวใจ ดังนี้

พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม

พระวินัยปิฎก ๘ เล่ม
คำย่อ คำเต็ม เล่มที่ หัวใจ

วิ.มหาวิ. วินยปิฏก  มหาวิภงฺค ป€มภาค  ๑ อา
วิ.มหาวิ. วินยปิฏก  มหาวิภงฺค ทุติยภาค  ๒

ปา
วิ.ภิกฺขุนี. วินยปิฏก  ภิกฺขุนีวิภงฺค  ๓
วิ.มหา. วินยปิฏก  มหาวคฺค ป€มภาค  ๔

มะ
วิ.มหา. วินยปิฏก  มหาวคฺค ทุติยภาค  ๕
วิ.จุลฺล. วินยปิฏก  จุลฺลวคฺค ป€มภาค  ๖

จุ
วิ.จุลฺล. วินยปิฏก  จุลฺลวคฺค ทุติยภาค  ๗
วิ.ป. วินยปิฏก  ปริวาร  ๘ ปะ

พระสุตตันตปิฎก ๒๕ เล่ม
คำย่อ คำเต็ม เล่มที่ หัวใจ

ที.สี. ทีฆนิกาย  สีลกฺขนฺธวคฺค  ๙
ทีที.มหา. ทีฆนิกาย  มหาวคฺค ๑๐

ที.ปา. ทีฆนิกาย  ปาฏิกวคฺค ๑๑

ม.มู. มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาส ๑๒
มะม.ม. มชฺฌิมนิกาย  มชฺฌิมปณฺณาส ๑๓

ม.อุ. มชฺฌิมนิกาย  อุปริปณฺณาส ๑๔

สํ.ส. สํยุตฺตนิกาย  สคาถวคฺค ๑๕
สังสํ.นิ. สํยุตฺตนิกาย  นิทานวคฺค ๑๖

สํ.ข. สํยุตฺตนิกาย  ขนฺธวารวคฺค ๑๗
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คำย่อ คำเต็ม เล่มที่ หัวใจ
สํ.สฬา. สํยุตฺตนิกาย  สฬายตนวคฺค ๑๘ สัง
สํ.มหา. สํยุตฺตนิกาย  มหาวารวคฺค ๑๙
องฺ.เอกก. องฺคุตฺตรนิกาย  เอกกนิปาต

๒๐

อัง

องฺ.ทุก. องฺคุตฺตรนิกาย  ทุกนิปาต
องฺ.ติก. องฺคุตฺตรนิกาย  ติกนิปาต
องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย  จตุกฺกนิปาต ๒๑
องฺ.ปญฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย  ปญฺจกนิปาต ๒๒
องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย  ฉกฺกนิปาต

๒๓องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย  สตฺตกนิปาต
องฺ.อฏฺ€ก. องฺคุตฺตรนิกาย  อฏฺ€กนิปาต
องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย  นวกนิปาต
องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย  ทสกนิปาต ๒๔
องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย  เอกาทสกนิปาต
ขุ.ขุ. ขุทฺทกนิกาย  ขุทฺทกปา€

๒๕

ขุ

ขุ.ธ. ขุทฺทกนิกาย  ธมฺมปท
ขุ.อุ. ขุทฺทกนิกาย  อุทาน
ขุ.อิติ. ขุทฺทกนิกาย  อิติวุตฺตก
ขุ.สุ. ขุทฺทกนิกาย  สุตฺตนิปาต
ขุ.วิ. ขุทฺทกนิกาย  วิมานวตฺถุ

๒๖ขุ.เปต. ขุทฺทกนิกาย  เปตวตฺถุ
ขุ.เถร. ขุทฺทกนิกาย  เถรคาถา
ขุ.เถรี. ขุทฺทกนิกาย  เถรีคาถา
ขุ.ชา. ขุทฺทกนิกาย  ชาตก ป€มภาค ๒๗
ขุ.ชา. ขุทฺทกนิกาย  ชาตก ทุติยภาค ๒๘
ขุ.มหา. ขุทฺทกนิกาย  มหานิทฺเทส ๒๙
ขุ.จูฬ. ขุทฺทกนิกาย  จูฬนิทฺเทส ๓๐
ขุ.ปฏิ. ขุทฺทกนิกาย  ปฏิสมฺภิทามคฺค ๓๑
ขุ.อป. ขุทฺทกนิกาย  อปทาน ป€มภาค ๓๒
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คำย่อ คำเต็ม เล่มที่ หัวใจ
ขุ.ปฏิ. ขุทฺทกนิกาย  ปฏิสมฺภิทามคฺค ๓๑

ขุ

ขุ.อป. ขุทฺทกนิกาย  อปทาน ป€มภาค ๓๒
ขุ.อป. ขุทฺทกนิกาย  อปทาน ทุติยภาค

๓๓ขุ.พุทฺธ. ขุทฺทกนิกาย  พุทฺธวํส
ขุ.จริยา. ขุทฺทกนิกาย  จริยาปิฏก

พระอภิธัมมปิฎก ๑๒ เล่ม
คำย่อ คำเต็ม เล่มที่ หัวใจ

อภิ.สงฺ. อภิธมฺมปิฏก  ธมฺมสงฺคณี ๓๔ สัง
อภิ.วิ. อภิธมฺมปิฏก  วิภงฺค ๓๕ วิ
อภิ.ธา. อภิธมฺมปิฏก  ธาตุกถา

๓๖
ธา

อภิ.ปุ. อภิธมฺมปิฏก  ปุคฺคลปญฺญตฺติ ปุ
อภิ.ก. อภิธมฺมปิฏก  กถาวตฺถุ ๓๗ กะ
อภิ.ย. อภิธมฺมปิฏก  ยมก ป€มภาค ๓๘

ยะ
อภิ.ย. อภิธมฺมปิฏก  ยมก ทุติยภาค ๓๙
อภิ.ป. อภิธมฺมปิฏก  ปฏฺ€าน ป€มภาค ๔๐

ปะ

อภิ.ป. อภิธมฺมปิฏก  ปฏฺ€าน ทุติยภาค ๔๑
อภิ.ป. อภิธมฺมปิฏก  ปฏฺ€าน ตติยภาค ๔๒
อภิ.ป. อภิธมฺมปิฏก  ปฏฺ€าน จตุตฺถภาค ๔๓
อภิ.ป. อภิธมฺมปิฏก  ปฏฺ€าน ปญฺจมภาค ๔๔
อภิ.ป. อภิธมฺมปิฏก  ปฏฺ€าน ฉฏฺ€ภาค ๔๕



 อภิธานวรรณนา  อารัมภกถา คันถมุข ประวัติคัมภีร์อภิธาน : พระมหาสมปอง มุทิโต [22]

คัมภีร์อรรถกถา

อรรถกถาพระวินัยปิฎก ๘ เล่ม
คำย่อ คำเต็ม จำนวน

วิ.อฏฺ. วินยปิฎก ปาราชิกกณฺฑาทิอฏฺ€กถา (สมนฺตปาสาทิกา) ๒ เล่ม
วิ.มหา.อฏฺ. วินยปิฎก มหาวคฺคาทิอฏฺ€กถา (สมนฺตปาสาทิกา) ๑ เล่ม
กงฺขา. กงฺขาวิตรณี ๑ เล่ม
วิ.สงฺคห. วินยสงฺคห ๑ เล่ม
วิ.นิจฺฉย. วินยวินิจฺฉย ๑ เล่ม
อุตฺตรวิ. อุตฺตรวินิจฺฉย
ขุทฺทสิกฺขา ขุทฺทสิกฺขา ๑ เล่ม
มูลสิกฺขา มูลสิกฺขา

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก ๒๕ เล่ม

คำย่อ คำเต็ม จำนวน
ที.สี.อฏฺ. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺ€กถา (สุมงฺคลวิลาสินี) ๑ เล่ม
ที.มหา.อฏฺ. ทีฆนิกาย มหาวคฺคอฏฺ€กถา (สุมงฺคลวิลาสินี) ๑ เล่ม
ที.ปา.อฏฺ. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคอฏฺ€กถา (สุมงฺคลวิลาสินี) ๑ เล่ม
ม.มู.อฏฺ. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสอฏฺ€กถา (ปปญฺจสูทนี) ๒ เล่ม
ม.ม.อฏฺ. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสอฏฺ€กถา (ปปญฺจสูทนี) ๑ เล่ม
ม.อุ.อฏฺ. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสอฏฺ€กถา (ปปญฺจสูทนี) ๑ เล่ม
สํ.ส.อฏฺ. สํยุตฺตินิกาย สคาถวคฺคอฏฺ€กถา (สารตฺถปฺปกาสินี) ๑ เล่ม
สํ.นิ.อฏฺ. สํยุตฺตินิกาย นิทาน-ขนฺธวคฺคอฏฺ€กถา (สารตฺถปฺปกาสินี) ๑ เล่ม
สํ.สฬา.อฏฺ. สํยุตฺตินิกาย สฬายตน-มหาวคฺคอฏฺ€กถา (สารตฺถปฺปกาสินี) ๑ เล่ม
องฺ.เอกก.อฏฺ. องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตอฏฺ€กถา (มโนรถปูรณี) ๑ เล่ม
องฺ.ทุก.อฏฺ. องฺคุตฺตรนิกาย ทุก-จตุกฺกนิปาตอฏฺ€กถา (มโนรถปูรณี) ๑ เล่ม
องฺ.ปญฺจก.อฏฺ. องฺคุตฺตรนิกาย ปญฺจกาทินิปาตอฏฺ€กถา (มโนรถปูรณี) ๑ เล่ม
ขุทฺทก.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา€อฏฺ€กถา (ปรมตฺถโชติกา) ๑ เล่ม
ธมฺม.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปทอฏฺ€กถา ๒ เล่ม
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คำย่อ คำเต็ม จำนวน
อุทาน.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย อุทานอฏฺ€กถา (ปรมตฺถทีปนี) ๑ เล่ม
อิติวุตฺ.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตกอฏฺ€กถา (ปรมตฺถทีปนี) ๑ เล่ม
สุตฺตนิ.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาตอฏฺ€กถา (ปรมตฺถทีปนี) ๑ เล่ม
วิมาน.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุอฏฺ€กถา (ปรมตฺถทีปนี) ๑ เล่ม
เปต.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุอฏฺ€กถา (ปรมตฺถทีปนี) ๑ เล่ม
เถร.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย เถรคาถาอฏฺ€กถา (ปรมตฺถทีปนี) ๑ เล่ม
เถรี.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถาอฏฺ€กถา (ปรมตฺถทีปนี) ๑ เล่ม
ชา.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย ชาตกอฏฺ€กถา ๑๐ เล่ม
มหานิ.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทสอฏฺ€กถา (สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา) ๑ เล่ม
จูฬนิ.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทสอฏฺ€กถา (สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา) ๑ เล่ม
ปฏิสํ.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏฺ€กถา (สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา) ๒ เล่ม
อป.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย อปทานอฏฺ€กถา (วิสุทฺธชนวิลาสินี) ๒ เล่ม
พุทฺธวํ.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํสอฏฺ€กถา (มธุรตฺถวิลาสินี) ๑ เล่ม
จริยา.อฏฺ. ขุทฺทกนิกาย จริยาปิฏกอฏฺ€กถา (ปรมตฺถทีปนี) ๑ เล่ม
เนตฺติอฏฺ. เนตฺติอฏฺ€กถา ๑ เล่ม
มิลินฺท. ขุทฺทกนิกาย มิลินฺทปญฺหาปกรณํ ๑ เล่ม
วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺค ๒ เล่ม

อรรถกถาพระอภิธัมมปิฎก ๕ เล่ม

คำย่อ คำเต็ม จำนวน
อภิ.สงฺ.อฏฺ. อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคิณีอฏฺ€กถา (อฏฺ€สาลินี) ๑ เล่ม
อภิ.วิ.อฏฺ. อภิธมฺมปิฏก วิภงฺคอฏฺ€กถา (สมฺโมหวิโนทนี) ๑ เล่ม
อภิ.ปญฺจ.อฏฺ. อภิธมฺมปิฏก ปญฺจปกรณอฏฺ€กถา (อฏฺ€สาลินี) ๑ เล่ม
สงฺคห. อภิธมฺมตฺถสงฺคห ๑ เล่ม
อภิ.วตาร. อภิธมฺมาวตาร ๑ เล่ม
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คัมภีร์ฎีกา
ฎีกาพระวินัยปิฎก ๑๑ เล่ม

คำย่อ คำเต็ม จำนวน
วชิร. วชิรพุทฺธิ ๑ เล่ม
สารตฺถ. สารตฺถทีปนี ๓ เล่ม
วิมติ. วิมติวิโนทนี ๒ เล่ม
กงฺขาฏี. กงฺขาวิตรณีปุราณฏีกา ๑ เล่ม
กงฺขา.อภิฏี. กงฺขาวิตรณีอภินวฏีกา (วินยตฺถมญฺชูสา) ๑ เล่ม
วินยาลงฺการ. วินยาลงฺการฏีกา ๒ เล่ม
วิ.นิจฺฉยฏี. วินยวินิจฺฉยฏีกา ๒ เล่ม
อุตฺตรวิ.ฎี. อุตฺตรวินิจฺฉยฏีกา
ขุทฺทสิกฺขา.ฏี. ขุทฺทสิกฺขาปุราณฏีกา ๑ เล่ม
ขุทฺทสิกฺขา.อภิฏี. ขุทฺทสิกฺขาอภินวฏีกา

ฎีกาพระสุตตันตปิฎก ๑๗ เล่ม

คำย่อ คำเต็ม จำนวน
ที.สี.ฏี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา (ลีนตฺถปกาสินี) ๑ เล่ม
ที.มหา.ฏี. ทีฆนิกาย มหาวคฺคฏีกา (ลีนตฺถปกาสินี) ๑ เล่ม
ที.ปา.ฏี. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคฏีกา (ลีนตฺถปกาสินี) ๑ เล่ม
ที.ปา.อภิฏี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคอภินวฏีกา (สาธุวิลาสินี) ๒ เล่ม
ม.มู.ฏี. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสฏีกา (ลีนตฺถปกาสินี) ๒ เล่ม
ม.ม.ฏี. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิม-อุปริปณฺณาสฏีกา (ลีนตฺถปกาสินี) ๑ เล่ม
สํ.ฏี. สํยุตฺตินิกาย สํยุตฺตฏีกา (ลีนตฺถปกาสินี) ๒ เล่ม
องฺ.ฏี. องฺคุตฺตรนิกาย องฺคุตฺตรฏีกา (สารตฺถมญฺชูสา) ๓ เล่ม
ธมฺม.ฏี. ธมฺมปทมหาฏีกา ๑ เล่ม
เนตฺติ.ฏี. เนตฺติฏีกา ๑ เล่ม
เนตฺติ.วิ. เนตฺติวิภาวินี
วิสุทฺธิ.ฏี. วิสุทฺธิมคฺคมหาฏีกา (ปรมตฺถมญฺชูสา) ๒ เล่ม
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ฎีกาพระอภิธัมมปิฎก ๑๐ เล่ม
คำย่อ คำเต็ม จำนวน

มูลฏี. อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคิณี-วิภงฺค-ปญฺจปกรณมูลฏีกา ๓ เล่ม
อนุฏี. อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคิณี-วิภงฺค-ปญฺจปกรณอนุฏีกา
มณิทีป. มณิทีป ๒ เล่ม
มธุฏี. มธุฏีกา (มธุสารตฺถทีปนี) ๒ เล่ม
สงฺคห.ฏี. อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา (อภิธมฺมตฺถวิภาวินี) ๑ เล่ม
มณิมญฺชู. มณิสารมญฺชูสา ๒ เล่ม

คัมภีร์ไวยากรณ์บาลี-สันสกฤตและปกรณ์อื่นๆ
คำย่อ คำเต็ม จำนวน

กจฺจายน. กจฺจายนสุตฺต (ฉบับชมรมนิรุตติศึกษา) ๑ เล่ม
นฺยาส. นฺยาสปกรณ (ฉบับวัดท่ามะโอ) ๑ เล่ม
รูปสิทฺธิ. ปทรูปสิทฺธิ (ฉบับชมรมนิรุตติศึกษา) ๑ เล่ม
โมคฺ. โมคฺคลฺลานปกรณ (ฉบับวัดท่ามะโอ) ๑ เล่ม
โมคฺ.ปญฺจิกา. โมคฺคลฺลานปญฺจิกา (ฉบับอักษรพม่า) ๑ เล่ม
นีติ.สุตฺต. สทฺทนีติ สุตฺตมาลา (ฉบับภูมิพโลภิกฺขุ) ๑ เล่ม
นีติ.ธาตุ. สทฺทนีติ ธาตุมาลา (ฉบับภูมิพโลภิกฺขุ) ๑ เล่ม
ปาณินีย ปาณินีย (อษฺฎาธฺยายี) (ฉบับสันสกฤต) ๑ เล่ม
กาตนฺต กาตนฺต (กลาปวฺยากรณ) (ฉบับสันสกฤต) ๑ เล่ม
กาสิกา กาสิกา (ฉบับสันสกฤต) ๑ เล่ม
อมร. อมรโกสอภิธาน ๑ เล่ม
อมร.ฏี. อมรโกสฏีกา ๑ เล่ม
มงฺคลตฺถ. มงฺคลตฺถทีปนี ๒ เล่ม
อลงฺการ. สุโพธาลงฺการ ๑ เล่ม
ทา€าวํส. ทา€าวํส (ฉบับอักษรพม่า) ๑ เล่ม
อมรมาลา. อมรมาลาสิกโกกาทฺธ (ฉบับสันสกฤต) ๑ เล่ม
มหาปณาม. มหาปณาม (ฉบับอักษรพม่า) ๑ เล่ม
ปาจิตฺยาทิ. ปาจิตฺยาทิโยชนา ๑ เล่ม
สทฺทตฺถ. สทฺทตฺถเภทจินฺตา ๑ เล่ม
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คัมภีร์
อภิธานวรรณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปณามคาถา
พุทธปณาม

คำนอบน้อมพระพุทธเจ้า
 [ก]  ต ถาค โต  โย  กรุณา ก โร  กโร-
   ป ยา ตี’โมสชฺช  สุข ปฺปทํ  ปทํ
   อกา  ปรตฺถํ  กลิ สมฺภเว  ภเว
   นมา มิ  ตํ  เกวล ทุกฺ กรํ  กรํ.

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยม
ลน้(ในกาลกอ่น)ทรงสละพระนพิพานอนัใกล้จะถงึความเปน็พระอรหนัต์
ที่ให้สันติสุขทรงกระทำบุญกิริยาทุกประการที่บุคคลอื่นทำได้ยากยิ่งมี
การบริจาคมหาทาน๕อย่างเป็นต้นและทรงบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อ
เวไนยสตัวใ์นวฏัฏสงสารที่มีความทกุข์ยากลำบากขา้พเจา้ขอนอบนอ้ม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 พระโมคคัลลานเถระกล่าวคาถานอบน้อมพระพุทธเจ้าไว้เบื้องต้นคัมภีร์ เพื่อเป็นการเจริญศรัทธา
เสริมสร้างความอุตสาหะและป้องกันภยันตรายในระหว่างรจนาคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา โดยการสรรเสริญ
คุณพิเศษยิ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแม้มีโอกาสบรรลุพระนิพพานเมื่อครั้งเป็นสุเมธดาบสในสมัยของ
พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สละประโยชน์ส่วนตัวหันมาบำเพ็ญบารมีต่อไปอีก๔อสงไขยกับแสน
มหากปัเพือ่ให้บรรลุพระสพัพญัญตุญาณนบัได้วา่พระองค์ทรงมีพระมหากรณุาธคิณุอนัใหญ่หลวงจงึทรง
บำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งมวล
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 เมือ่แสดงคณุพเิศษยิง่มีพระมหากรณุาธคิณุเปน็ตน้ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้จงึกลา่วสรรเสรญิ
คุณของพระสัทธรรมต่อไปด้วยคำว่า“อปูชยุํยํมุนิกุญฺชรา”เป็นต้น

ธัมมปณาม
คำนอบน้อมพระสัทธรรม

 [ข]  อ ปู ชยุํ  ยํ  มุ นิ กุญฺ ชรา  ชรา-
   รุ ชา ทิมุ ตฺ ตา  ย หิมุ ตฺตเร  ตเร
   €ิตา  ติว ฏฺฏมฺ พุ นิธึ  นรา นรา
   ตรึ สุ  ตํ  ธมฺมมฆปฺปหํปหํ.

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ เมื่อหลุดพ้นจากทุกข์มีความแก่
และความเจ็บไข้เป็นต้นแล้วทรงบูชาพระสัทธรรมใดอันปราศจากบาป
อกุศล มวลมนุษย์และทวยเทพอาศัยสำเภาใหญ่คือพระสัทธรรมอัน
ประเสรฐิใดขา้มหว้งมหาสมทุรคอืไตรวฏัถงึฝัง่พระนพิพานแลว้ขา้พเจา้
ขอนอบน้อมแม้พระสัทธรรมนั้น

 พระโมคคัลลานเถระกล่าวคาถานอบน้อมพระสัทธรรม๑๐ประการอันได้แก่มรรค๔ผล๔

นิพพาน๑และปริยัติ๑ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วมีเนื้อความถูกต้องครบ

ถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอัตถะ๓อย่างคือโลกียัตถะ(เนื้อความที่เกี่ยวกับโลกียภูมิได้แก่โลกียจิต

๘๑เจตสิก๕๒รูป๒๘)โลกุตตรัตถะ(เนื้อความที่เกี่ยวกับโลกุตตรภูมิได้แก่มรรคผลนิพพาน)

และโวหารัตถะหรือบัญญัติอัตถะ(เนื้อความที่บัญญัติชึ้นสำหรับใช้เรียกสิ่งต่างๆเช่นมนุษย์เทวดาภูเขา

ต้นไม้เป็นต้น)และด้วยภาษาที่เป็นสภาวนิรุตติสามารถสื่อความหมายให้ผู้ศึกษาเข้าถึงสภาวธรรมตาม

ความเป็นจริงได้

 พระสทัธรรมสามารถนอ้มนำจติของมวลมนษุย์และทวยเทพผู้ปฏบิตัิตามให้ถงึความหลดุพน้จากทกุข์

ในวัฏฏสงสารหยั่งลงสู่แดนอมตะมหานิพพานอันให้สันติสุข

 พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญพระสัทธรรมอันประเสริฐนั้นอย่างไรพระโมคคัลลานเถระก็สรรเสริญ

พระสัทธรรมอันประเสริฐอย่างนั้นเหมือนกัน

 เมื่อแสดงความประเสริฐของพระสัทธรรมเช่นนี้แล้ว จึงได้กล่าวคาถาสรรเสริญคุณของคณะพระ

อริยสงฆ์ต่อไปด้วยคำว่า“คตํมุนินฺโทรสสูนุตํนุตํ”เป็นต้น
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สังฆปณาม
คำนอบน้อมพระอริยสงฆ์

 [ค]  คตํ  มุ นินฺ โท รส สู นุตํ  นุตํ
   สุ ปุญฺญเขตฺ ตํ  ภุวเน สุ  ตํ  สุตํ
   คณมฺปิ  ปาณี กตสํวรํ  วรํ
   สทา  คุโณเฆน  นิ รนฺต รนฺตรํ.

 ข้าพเจ้าขอนอบน้อมคณะพระอริยสงฆ์๘จำพวกผู้เป็นบุตรอันเกิด
จากพระอรุะแหง่พระจอมมนุีมนษุย์และเทวดาพากนัสรรเสรญิเปน็เนือ้
นาบุญอันเลิศของผู้ปรารถนาบุญมีชื่อเสียงปรากฏในโลกมีปาติโมกข์
สังวรศีลที่รักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิต เป็นผู้ประเสริฐและมีจิตบริบูรณ์ด้วยศีล
คุณเป็นต้นในกาลทุกเมื่อ

 พระโมคคัลลานเถระกล่าวคาถานอบน้อมคณะพระอริยสงฆ์๘จำพวกได้แก่พระโสดาปัตติมรรค
พระโสดาปัตติผลพระสกทาคามิมรรคพระสกทาคามิผลพระอนาคามิมรรคพระอนาคามิผลพระอรหัต
มรรคและพระอรหัตผลผู้เป็นโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุณธรรมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ
เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศสำหรับผู้กำลังแสวงหาบุญมีชื่อเสียงปรากฏในโลกทั้ง ๓ คือ มนุษย์โลก เทวโลก
และพรหมโลกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีกายวาจาใจงดงามด้วยปาติโมกข์สังวรศีลปฏิบัติตรงต่อคำ
สั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ที่เกิดเพราะกิเลสตัณหาในวัฏฏสงสาร
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนำพระสัทธรรมไปประกาศเผยแผ่เพื่อชี้ทางผิดแนะนำทางถูกและกระทำประโยชน์
เกื้อกูลแก่พุทธบริษัททั้งมวลเป็นต้น

 เมื่อกล่าวคาถานอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นต้นพระสัทธรรมอัน
ประเสริฐและคณะพระอริยสงฆ์แล้วประสงค์จะแสดงสาเหตุแห่งการรจนาคัมภีร์และการตั้งชื่อคัมภีร์จึงได้
กล่าวคาถาว่า“นามลิงฺเคสุโกสลฺลมตฺถนิจฺฉยการณํ”เป็นต้น

ปฏิญญา
คำรับรองการรจนาคัมภีร์

 [ฆ] นา มลิงฺ เคสุ  โก สลฺล- มตฺถ นิจฺ ฉ ยกา รณํ
  ยโต  มหพฺ พลํ  พุทฺธ- วจเน  ปาฏวตฺถินํ.

 [ง] นา มลิงฺ คานฺ ย’โต พุทฺธ- ภา สิต สฺ สา’ร หานฺ ย’หํ
  ทสฺสยนฺ โต  ปกา เสสฺส- มภิธานปฺ ปทีปิ กํ.
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 ความเป็นผู้ฉลาดในนามและลิงค์อันเป็นเหตุให้วินิจฉัยเนื้อความได้
นบัวา่มีอปุการะมากตอ่ผู้หวงัความเขา้ใจในพระพทุธพจน์เมือ่ขา้พเจา้จะ
แสดงนามและลงิค์ซึง่มีใช้ในพระไตรปฎิกอนัเปน็พระดำรสัของพระสมัมา
สัมพุทธเจ้าจึงได้รจนาคัมภีร์ขึ้นแล้วตั้งชื่อว่า“อภิธานัปปทีปิกา”

 ผู้กำลงัมุง่มัน่ศกึษาคน้ควา้พระพทุธพจน์คอืพระไตรปฎิกควรมีความรู้และความทรงจำคำไวพจน์ของ
นามที่มีความหมายเหมอืนกนัไว้ให้มากเมือ่ได้เหน็นามบทนัน้ๆจะสามารถทราบได้ทนัทีวา่มีอรรถอยา่งไร
และเป็นลิงค์ใดอย่างนี้จึงนับว่ามีความรู้มีความชำนาญแตกฉานและมีความเข้าใจเนื้อความที่มีอยู่ในพระ
ไตรปิฎกอรรถกถาและฎีกาเป็นต้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเพราะเหตุนั้นพระโมคคัลลานเถระจึงกล่าว
วา่จะแสดงนามศพัท์พรอ้มทัง้ไวพจน์คอืนำศพัท์ที่มีความหมายเดยีวกนัตามสมควรแก่พระพทุธพจน์มารวม
ไว้ในที่เดียวกันในหมวดเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อนักศึกษาผู้กำลังศึกษาคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา
นี้เช่นนามศัพท์ที่มีความหมายว่า“พระพุทธเจ้า”ท่านก็นำมาแสดงเรียงไว้ในที่เดียวกันต่อเนื่องกันไปจน
ครบด้วยคาถาที่๑-๕ว่าพุทฺโธ ทสพโล สตฺ ถา  สพฺพญฺญู ทฺ วิ ป ทุตฺต โม  เป็นต้น

 ต่อจากนั้นจึงแสดงนามศัพท์ที่มีความหมายว่า“พระธรรมพระอรหันต์เทวดาบาปบุญสถานที่
บุคคลเมืองภูเขาแม่น้ำสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กแมลง”เป็นต้นไว้ให้ครบในหมวดนั้นๆโดยใช้วิธีรวมนาม
ศัพท์ที่มีอรรถเดียวกันมาไว้ด้วยกันบ้าง รวมนามศัพท์ที่มีหลายอรรถมาไว้ด้วยกันบ้าง และรวมอุปสัคกับ
นิบาตมาไว้ด้วยกันเว้นกิริยาอาขยาตไม่ได้นำมาแสดงไว้

ปริภาสา
กฎเกณฑ์และคำแนะนำในการใช้คัมภีร์

 [จ] ภิยฺ โย  รู ปนฺ ตรา  สาห- จริ เยน  จ  กตฺถ จิ
  กฺว จา’หจฺจ วิธา เนน  เêยฺยํ  ถี ปุนฺน ปํุสกํ.

 [ฉ] อภิ นฺน ลิงฺ คานํ  เยว ทฺ วนฺ โท  จ  ลิงฺ ค วา จกา
  คาถา ปา ทนฺ ตมชฺฌฏฺüา ปุพฺพํ  ยนฺตฺยปเร  ปรํ.

 [ช] ปุ มิตฺ ถิยํ  ปทํ  ทฺ วี สุ สพฺ พลิ งฺเค  จ  ติสฺ วิ ติ
  อภิธาน นฺ ตรา รมฺเภ เญยฺยํ  ตฺ ว’นฺ ต’ม ถาทิ จ.
 [ฌ] ภิยฺ โย  ปโย ค’มา คมฺม โสค เต  อาค เม  กฺว จิ
  นิฆณฺฑุ ยุตฺ ติ’ญฺจา’นีย นา มลิงฺคํ  กถี ยติ.

 นักศึกษาพึงทราบว่าความเป็นไปของอิตถีลิงค์ปุงลิงค์และนปุงสก
ลิงค์ของแต่ละนามศัพท์โดยนัย๓อย่างคือรูปันตรนัยซึ่งมีใช้มาก
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ที่สุดสาหจริยนัยและอาหัจจวิธานนัยซึ่งมีใช้บ้างไม่มากนัก

 ขา้พเจา้จะนำเฉพาะบทที่มีลงิค์เดยีวกนัเทา่นัน้มาประกอบเขา้กนัให้
เปน็ทวนัทสมาสถา้บทกลา่วลงิค์เรยีงอยู่ทา้ยหรอืกลางบาทคาถาแสดง
ว่าเป็นการระบุลิงค์ของบทข้างหน้าว่าเป็นลิงค์เดียวกันถา้บทกล่าวลิงค์
เรยีงอยู่ตน้บาทคาถาแสดงวา่เปน็การระบุลงิค์ของบทที่เรยีงอยู่ขา้งหลงั
ว่าเป็นลิงค์เดียวกัน

 บทวา่“ทฺวีส”ุกลา่ววา่เปน็ปงุลงิค์และอติถีลงิค์บทวา่“ตีส”ุกลา่ววา่
เป็นได้ทั้ง๓ลิงค์บทที่มีตุศัพท์เรียงอยู่ข้างหลังและบทที่มีอถศัพท์
เรียงอยู่ข้างหน้าให้ทราบว่าเป็นการเร่ิมต้นเน้ือความอ่ืนจากท่ีกล่าวแล้ว

 ข้าพเจ้านำนามพร้อมทั้งลิงค์ที่เป็นอุทาหรณ์ในพระไตรปิฎกอันเป็น
พระพุทธพจน์ของพระสุคตมาแสดงเป็นส่วนมาก มีบางคาถาที่นำ
อุทาหรณ์จากคัมภีร์นิฆัณฑุมาแสดงไว้ด้วย เพราะเห็นว่าสอดคล้องกับ
พระพุทธพจน์

 คำว่า “รู ปนฺ ตรา” แสดงบทที่มีรูปพิเศษ คือมีลักษณะให้สังเกตรู้ลิงค์ที่ปรากฏชัดเจน ได้แก่บทที่
มีอา อี อินี อิตถีโชตกปัจจัยอยู่ท้ายมักเป็นอิตถีลิงค์ เช่นกญฺญาตณฺหานทีอิตฺถีราชินีภิกฺขุนี
ยกฺขินีเป็นต้นบทที่มีโออยู่ท้ายมักเป็นปุงลิงค์เช่นพุทฺโธธมฺโมสงฺโฆมนุสฺโสปุคฺคโลเป็นต้น
บทที่มีนิคหิต(-ํ)อยู่ท้ายมักเป็นนปุงสกลิงค์เช่นกมฺมํจิตฺตํกุสลํปุญฺญํปาปํนิพฺพานํเป็นต้น

 คำว่า “สาห จริ เยน” แสดงวิธีให้ทราบว่า หากลิงค์ของบทใดยังไม่ชัดเจน ก็จัดเรียงบทนั้น ไว้
ใกล้กับบทที่มีลิงค์ชัดเจนกล่าวคือบทที่ลงท้ายด้วยสระอา อิ อี อุ อู มีอยู่ทั้ง๓ลิงค์ยากจะสังเกต
รู้ได้ จึงจัดเรียงไว้ใกล้กับบทที่มีลิงค์ชัดเจนเพื่อให้รู้ว่าศัพท์ที่อยู่ติดกันนั้นมีลิงค์เหมือนกัน เช่น ส ุชมฺ ปติ
สหสฺ สกฺ โข๑ ท่านจัดเรียง สุ ชมฺ ปติ ไว้ติดกับ สหสฺ สกฺ โข เพื่อให้สังเกตรู้ได้ง่ายว่า สุ ชมฺ ปติ กับ
สหสฺ สกฺ โข เป็นปุงลิงค์เหมือนกัน

 คำว่า“อาหจฺจ วิธา เนน”แสดงวิธีพิเศษโดยการประกอบบทที่บอกลิงค์มาเรียงไว้ใกล้ๆเพื่อให้รู้
ลิงค์ของบทนั้นได้ชัดเจนบทที่บอกลิงค์ได้แก่ปุ เม อิตฺถิยํ นปํุส เก อ ปุ เม ปุนฺนปํุส เก นิตฺ ถิยํ นา ริยํ
เป็นต้นที่ระบุชัดว่าบทนั้นเป็นปุงลิงค์อิตถีลิงค์หรือนปุงสกลิงค์เช่น
 ทานวาปุเม๒ทา นวนฺ ตุ ศัพท์มีใช้ในปุงลิงค์
 ธิติตฺถิยํ(ธิติ+อิตฺถิยํ)๓ธิติ ศัพท์มีใช้ในอิตถีลิงค์
 ชตุนปํุสเก๔ช ตุ ศัพท์มีใช้ในนปุงสกลิงค์

๑อภิธานคาถา๑๘ ๒อภิธานคาถา๑๔ ๓อภิธานคาถา๑๕๖ ๔อภิธานคาถา๐๕
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 อปุเมเทวตานิ๑เทว ตา ศัพท์มีใช้ในอิตถีลิงค์และนปุงสกลิงค์
 วชิรํปุนฺนปํุสเก๒วชิร ศัพท์มีใช้ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์
 วิมาโนนิตฺถิยํ๓วิมาน ศัพท์มีใช้ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์
 วุฏฺ€ินาริยํ๔  วุฏฺüิ ศัพท์มีใช้ในอิตถีลิงค์

 บทที่พระโมคคัลลานเถระย่อเข้าเปน็ทวันทสมาสนั้นส่วนมากเปน็บทที่มีลิงค์เดยีวกนัหากนักศึกษา
ต้องการทราบลิงค์ของบทที่ประกอบเข้าเป็นทวันทสมาส ให้สังเกตดูศัพท์ที่เรียงไว้ท้ายสุด ถ้าบทท้ายสุด
ของทวันทสมาสเป็นลิงค์อะไรบทที่เรียงอยู่ข้างหน้าก็เป็นลิงค์นั้นไปด้วยเช่น

 บททวันทสมาสว่า“ธุว มนิทสฺ สนาก ตาป โลกิ ตํ”๕บอกให้รู้ว่าทั้ง๔บทคือธุว อ นิทสฺ สน อกต
และอป โลกิ ตเป็นนปุงสกลิงค์เหมือนกัน

 บททวันทสมาสว่า “วิ มุตฺ ย สงฺขต ธาตุ สุทฺธิ นิพฺ พุ ติ โย”๖  บอกให้รู้ว่าทั้ง ๔ บท คือ วิ มุตฺ ติ  
อ สงฺขต ธาตุ สุทฺธิ และนิพฺ พุ ติ เป็นอิตถีลิงค์เหมือนกัน

 บทว่า“ทฺ วี สุ”แปลว่า“ในลิงค์ทั้ง๒”หมายถึงมีใช้ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์เช่น“อสนิทฺวีสุ”๗
อ สนิมีใช้ในลิงค์ทั้ง๒คือปุงลิงค์และอิตถีลิงค์

 บทว่า“ตี สุ”หรือ“ติ สุ”แปลว่า“ในลิงค์ทั้ง๓”หมายถึงมีใช้ในลิงค์ทั้ง๓เช่น“อูสวาตูสโร
ติสุ”๘อู สวนฺ ตุ และอูสรมีใช้ในลิงค์ทั้ง๓

 บทว่า“ตุ”แปลว่า“ส่วน”อยู่หลังบทใดบทที่อยู่หน้าตุนั้นเริ่มขึ้นเนื้อความใหม่เช่น“ชิโน
สกฺโกตุสิทฺธิตฺโถ”๙สกฺก ศัพท์เริ่มต้นเนื้อความใหม่แตกต่างจากชิน ศัพท์ที่อยู่ในคาถาบาทเดียวกัน

 บทที่อยู่หลัง อถ ศัพท์ เป็นบทขึ้นเนื้อความใหม่ เช่น  “อภิโทโส ปโทโสถ สาโย สญฺฌา
ทินจฺจโย”๑๐สาย ศัพท์เป็นต้นไปขึ้นต้นเนื้อความใหม่

 พระโมคคลัลานเถระมีความประสงค์จะให้ทราบวา่บทที่ทา่นนำมาแสดงไว้ในคมัภรี์อภธิานัปปทปีิกา
นี้ส่วนมากนำมาจากพระไตรปิฎกบางบทมีใช้อยู่ในคัมภีร์อภิธานสันสกฤต เช่นคัมภีร์นิฆัณฑุและคัมภีร์
อมรโกสอภิธานเป็นต้นที่ท่านเห็นว่าไม่ขัดต่อพระพุทธพจน์จึงได้นำมาแสดงไว้ในที่นี้ด้วย

 จ  อปิ  ปิ ศัพท์ในคาถาโดยมากมีอรรถสมุจจยะรวมศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันเข้ามาไว้ใน
กลุ่มเดียวกันแปลว่า“และด้วยอน่ึ่งแม้”

 จ  อปิ  ปิ  ตุ  อถศัพท์ในบางคาถาไม่มีเนื้อความพิเศษอะไรท่านใส่ไว้ให้เป็นปาทปูรณะเพื่อ
ให้เต็มบาทคาถาและมีความไพเราะสละสลวยเท่านั้น

๑อภิธานคาถา๑๒ ๒อภิธานคาถา๒๔ ๓อภิธานคาถา๒๕ ๔อภิธานคาถา๔๘
๕อภิธานคาถา๗ ๖อภิธานคาถา๙ ๗อภิธานคาถา๒๔ ๘อภิธานคาถา๑๘๒
๙อภิธานคาถา๔ ๑๐อภิธานคาถา๖๘



๑. สัคคกัณฑ์
๑.๑ พุทธาทิวัณณนา

พรรณนาพระนามของพระพุทธเจ้าเป็นต้น

 [๑] พุทฺโธ  ทสพโล  สตฺถา สพฺพ�ฺ�ู  ทฺวิปทุตฺตโม
  มุนินฺโท  ภควา  นาโถ จกฺขุมงฺคีรโส  มุนิ.

 [๒] โลกนาโถนธิวโร มเหสิ  จ  วินายโก
  สมนฺตจกฺขุ  สุคโต  ภูริป�ฺโ�  จ  มารชิ.

 [๓] นรสีโห  นรวโร ธมฺมราชา  มหามุนิ
  เทวเทโว  โลกครุ ธมฺมสฺสามี  ตถาคโต.

 [๔] สยมฺภู  สมฺมาสมฺพุทฺโธ วรป�ฺโ�  จ  นายโก
  ชิโน สกฺโก ตุ สิทฺธตฺโถ สุทฺโธทนิ  จ  โคตโม.

 [๕] สกฺยสีโห  ตถา  สกฺย- มุนิ  จาทิจฺจพนฺธุ  จ.

พระนามของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ๓๒ ศัพท์
พุทฺธ  (พุธ อวคมเน+ต)  พระพุทธเจ้า, ผู้ตรัสรู้.  พุทฺโธติ  เกนตฺเถน  พุทฺโธ๑ ถามว่า คำว่า “พุทฺโธ” 

พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพุทธะ เพราะอรรถว่าอย่างไร,  ตอบว่า พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพุทธะ 
เพราะประกอบอรรถวิเคราะห์ว่า

  (๑) พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงตรัสรู้สัจธรรม  
  (๒) โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงยังหมู่สัตว์ให้รู้ตาม          
  (๓) สพฺพ�ฺ�ุตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงรู้ธรรมทุกอย่าง
  (๔) สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงเห็นแจ้งธรรมทุกอย่าง
  (๕) อภิ�ฺเ�ยฺยตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงรู้ยิ่ง
  (๖) วิสวิตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงทำนิพพานให้แจ้ง
  (๗) ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงสิ้นอาสวะกิเลส
  (๘) นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากอุปกิเลส
  (๙) เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากราคะแน่นอน
 (๑๐) เอกนฺตวีตโทโสติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากโทสะแน่นอน

๑  ขุ.มหานิ. ๒๙/๘๙๓/๕๖๐; ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๕๔๖/๒๗๑; ขุ.ปฏิสํ. ๓๑/๓๘๖/๒๖๑
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 (๑๑) เอกนฺตวีตโมโหติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากโมหะแน่นอน
 (๑๒) เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงสิ้นกิเลสแน่นอน
 (๑๓) เอกายนมคฺคํ คโตติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะเพราะเสด็จไปสู่หนทางอันเป็นเอก
 (๑๔) เอโก อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงตรัสรู้ 

   พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เพียงพระองค์เดียว
 (๑๕) อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภตฺตา พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงกำจัดอวิชชาแล้ว 

   ตรัสรู้วิชชา
 (๑๖) พุชฺฌตีติ พุทฺโธ   ผู้ตรัสรู้ พระนามว่าพุทธะ (อาเทศ ต เป็น ธ, ธฺ ที่สุดธาตุ 

   เป็น ทฺ)

  แม้พระพุทธเจ้าเอง ก็เคยตรัสแก่เสลพราหมณ์ว่า

 อภิ�ฺเ�ยฺยํ  อภิ�ฺ�าตํ ภาเวตพฺพ�ฺจ  ภาวิตํ
 ปหาตพฺพํ  ปหีนํ  เม ตสฺมา  พุทฺโธสฺมิ  พฺราหฺมณ.๑

พราหมณ์ ธรรม ที่ ควร รู้ ยิ่ง เรา รู้ ยิ่ง แล้ว ธรรม ที่ ควร เจริญ เรา เจริญ แล้ว ธรรม ที่  
ควร ละ เรา ละ ได้ แล้ว  เพราะ เหตุ นั้น เรา จึง เป็น พระพุทธเจ้า

ทสพล  (ทส+พล) พระพุทธเจ้า, พระ ทศพล.  ทส  พลา นิ  อสฺสตฺถี ติ  ทสพโล พระพุทธเจ้า ทรง 
พระนาม ว่า “ทส พละ” เพราะ ทรง มี กำลัง กาย เท่า กำลัง ของ พญา ช้าง ฉัททันต์ ๑๐ เชือก และ ทรง มี กำลัง 
ญาณ ๑๐ ประการ คือ  (๑) ฐาน า ฐาน ญาณ  พระ ปรีชา ญาณ หยั่ง รู้ ฐานะ และ อ ฐานะ คือ ทรง รู้ ว่า 
อะไร เป็น ไป ได้ และ อะไร เป็น ไป ไม่ ได้ รู้ เหตุ และ รู้ ผล  (๒) กัมม วิ ปาก ญาณ  พระ ปรีชา ญาณ หยั่ง รู้ 
ผล ของ กรรม ดี และ กรรม ชั่ว  (๓) สัพ พัต ถ คา มิ นี ปฏิปทา ญาณ พระ ปรีชา ญาณ หยั่ง รู้ ข้อ ปฏิบัติ ที่ จะ 
นำ ไป สู่ สุคติ ทุคติ หรือ พ้น จาก คติ รู้ ประโยชน์ ใน ปัจจุบัน ประโยชน์ ใน อนาคต และ ประโยชน์ อัน สูงสุด  
(๔) นานา ธาตุ ญาณ  พระ ปรีชา ญาณ หยั่ง รู้ สภาวะ ของ ธรรมชาติ ทั้ง ฝ่าย อุ ปา ทิน นก สังขาร (สังขาร ที่ 
กรรม ยึด ครอง) และ ฝ่าย อนุ ปา ทิน นก สังขาร (สังขาร ที่ กรรม ไม่ ยึด ครอง)  (๕) นา นาธิ มุต ติก ญาณ  
พระ ปรีชา ญาณ หยั่ง รู้ อัธยาศัย ความ เชื่อ ถือ ความ สนใจ ของ สัตว์ ทั้ง หลาย  (๖) อิน ทริยป โร ปริยั ตต- 
ญาณ  พระ ปรีชา ญาณ หยั่ง รู้ ความ ยิ่ง และ ความ หย่อน แห่ง อินทรีย์ ของ สัตว์ ทั้ง หลาย ว่า มี ศรัทธา 
วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา หย่อน หรือ แก่ กล้า เพียง ไร  (๗) ฌาน าทิสัง กิเลส าทิ ญาณ พระ ปรีชา ญาณ 
หยั่ง รู้ ความ เศร้า หมอง และ ความ ผ่องแผ้ว ของ การ ออก จาก ฌาน วิโมกข์ สมาธิ และ สมาบัติ ทั้ง หลาย   
(๘) ปพุ เพ น ิวา สา นสุ สต ิญาณ พระ ปรชีา ญาณ หยัง่ รู ้ถงึ ภพ อนั เคย เปน็ อยู ่ใน อดตี  (๙) จตุปูปาตญาณ 
พระ ปรีชา ญาณ หยั่ง รู้ จุติ และ อุบัติ ของ สัตว์ ทั้ง หลาย ผู้ เป็น ไป ตาม กรรม ของ ตน  (๑๐) อา ส วัก ขย ญาณ 
พระ ปรชีา ญาณ หยัง่ รู ้ความ สิน้ ไป แหง่ อา สวะ ทัง้ หลาย.  ใน บาง ที ่ทา่น เรยีก วา่ ทศพล ญาณ ๑๐ ประการ 

๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๕๙๕/๕๔๓
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บ้าง ตถาคต ญาณ ๑๐ ประการ บ้าง๑

สตฺถุ  (สาส อนุ สิฏฺ€ิ มฺหิ+รตฺถุ) พระพุทธเจ้า, พระ ศาสดา.  ทิฏฺ€ธมฺ มิก สมฺ ปรายิ ก ปรม ตฺเถหิ  ยถา รหํ   
อนุ สา สตี ติ  สตฺ ถา  พระนาม ว่า สัตถุ เพราะ ทรง แนะนำ สั่ง สอน สัตว์ ทั้ง หลาย ด้วย ประโยชน์ ใน ปัจจุบัน 
ประโยชน์ ใน อนาคต และ ประโยชน์ อัน สูงสุด (อาเทศ สาสฺ เป็น ส, ลบ รฺ อนุพันธ์).  สตฺ ถา ติ  ภควา  
สตฺถ วาโห๒ พระ ศาสดา คือ พระพุทธเจ้า ผู้ทรง นำ มา ซึ่ง คำ สั่ง สอน

สพฺพ�ฺ� ู (สพฺพสทฺ ทูปปท+�า อว โพธ เน+รู) พระพุทธเจ้า, พระ สัพพัญ�ู, ผู้ รู้ ธรรม ทั้ง ปวง.  สพฺพํ   
ชา นา ติ  สี เลน า ติ  สพฺพ�ฺ�ู  พระนาม ว่า สัพพัญ�ู เพราะ ทรง รู้ ธรรม ทั้ง ปวง โดย ปรกติ.  ใน อรรถ 
กถา๓ ทา่น แสดง สพัพญั� ูไว ้๕ ประการ  คอื  (๑) กม สพัพญั� ู ทรง รู ้จตุ ิและ อบุตั ิทกุ อยา่ง ของ สตัว ์ผู ้ 
เป็น ไป ตาม ลำดับ กรรม  (๒) สกิง สัพพัญ� ู  ทรง รู้ สภาวะ ธรรมชาติ ทุก อย่าง ได้ ใน ขณะ ญาณ เดียว   
(๓) สตต สัพพัญ�ู  ทรง รู้ สภาวะ ธรรม ทุก อย่าง ตาม ความ เป็น จริง  (๔) สัต ติ สัพพัญ� ูทรง รู้ สภาวะ 
ธรรม ทกุ อยา่ง ดว้ย พระ ปรชีา สามารถ  (๕) ญาต สพัพญั� ู ทรง รู ้สภาวะ ธรรม ทกุ อยา่ง ดว้ย พระ ปญัญา 
ที่ ทรง ตรัสรู้ อริยสัจ ๔.  ใน สัพพัญ�ู ๕ อย่าง นี้ หมาย ถึง ญาต สัพพัญ�ู คือ ตรัสรู้ อริยสัจ ๔

ทฺวิปทุตฺตม  (ทฺ วิ+ปท+อุตฺ ตม)  พระพุทธเจ้า, ผู้ ประเสริฐ กว่า สัตว์ สอง เท้า.  ทฺ วิ ป ทานํ  อุตฺต โม   
ทฺ วิ ป ทุตฺต โม๔ พระ ผู้ ประเสริฐ กว่า สัตว์ สอง เท้า ทุก ชนิด พระนาม ว่า ทวิป ทุต ตมะ (ลบ สระ หน้า).   
ทฺ วิ ป ทานํ  ทฺ วิป เท สุ  วา  อุตฺต โม  ทฺ วิ ป ทุตฺต โม  บรรดา สัตว์ สอง เท้า ถือว่า พระพุทธเจ้า เป็น ผู้ 
ประเสริฐ ที่สุด จึง ทรง พระนาม ว่า ทวิป ทุต ตมะ (ลบ สระ หน้า).  ทฺ วิ ป ทุตฺต โม  ทฺ วิ ป ทานํ  เทวพฺรหฺม- 
มนุ สฺ สานํ  อุตฺต โม  เสฏฺโ€๕ บรรดา เทวดา พรหม และ มนุษย์ ผู้ มี สอง เท้า พระพุทธเจ้า เป็น ผู้ 
ประเสริฐ ที่สุด

มุนินฺท  (มุนิ+อินฺ ท) พระพุทธเจ้า, พระ มุนินทร์.  มุ นีนํ อินฺ โท ราชา มุ นินฺ โท ผู้ ยิ่ง ใหญ่ กว่า พระ มุนี  
ทั้ง หลาย พระนาม ว่า มุ นิ นทะ (ลบ สระ หน้า).  จิรํ  €าตุ  ธมฺ โม  มุ นินฺทสฺส  โล เก๖ ขอ ให้ ธรรมะ ของ 
พระพุทธเจ้า จง ดำรง มั่น ตลอด กาล นาน.  ในขุท ทก นิกาย อรรถ กถา กล่าว ไว้ ว่า  “มุนี ติ  หิ  อคาริ ยมุ นิ   
อน คา ริ ยมุ นิ  เสกฺ ขมุ นิ  อเส กฺ ขมุ นิ  ปจฺ เจ กมุ นิ  มุนิ มุนี ติ  อเนก วิธา  มุ นโย”๗ คำ ว่า 
มุนิ ได้แก่ พระ มุนี ทั้ง หลาย คือ  (๑) อคาริ ยมุ นิ คฤหัสถ์ ผู้ รักษา ศีล เจริญ ภาวนา เป็น กัลยาณ 
ปุถุชน  (๒) อน คา ริ ยมุ นิ บรรพชิต ผู้ มี จาตุ ปา ริ สุทธิ ศีล สมบูรณ์  (๓) เสกข มุนิ เสกข บุคคล ๗ 
จำพวก คือ คฤหัสถ์ หรือ บรรพชิต ผู้ บรรลุ ธรรม ขั้น โสดา ปัตติ มรรค โสดา ปัตติ ผล สก ทา คา มิ มรรค  
สก ทา คา มิ ผล อ นาคา มิ มรรค อ นาคา มิ ผล และ อร หัต ตมรรค  (๔) อเสกข มุนิ คฤหัสถ์ หรือ บรรพชิต 
ผู้ บรรลุ ธรรม ขั้น อร หัต ต ผล  (๕) ปัจเจก มุนิ พระ ปัจเจก พุทธ เจ้า  (๖) มุนิ มุนิ พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า.  
พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า เป็น ใหญ่ กว่า มุนิ ทั้ง ๕ ข้าง ต้น จึง ทรง พระนาม ว่า มุนิ มุนิ หรือ มุ นิ นทะ

๑  มชฺ.มูล. ๑๒/๑๖๖,๑๔๐;  องฺ.ทสก. ๒๔/๒๑/๓๕ ๒  วิ.อฏฺ. ๑/๙๓; วิสุทฺธิ. ๑/๒๐๒
๓  ขุ.อฏฺ. ๔๕/๑๕๖/๓๙๐ ๔  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๓๗/๗๑ ๕  ขุ.อฏฺ. ๔๙/๒๑๙/๒๗๐
๖  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๑-๑๘/๔๓๕ ๗  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๓๘/๑๗๒
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ภควนฺต ุ (ภค+วนฺ ตุ)  พระพุทธเจ้า, พระ ผู้ มี พระ ภาค.  ภควา ติ  คาร วาธิว จนํ,  อปิจ  ภคฺ ครา โค ติ   
ภควา,  ภคฺค โทโส ติ  ภควา,  ภคฺค โมโห ติ  ภควา,  ภคฺ คมา โน ติ  ภควา๑  คำ ว่า “พระ ผู้ มี 
พระ ภาค” เป็น พระนาม ที่ พุทธ บริษัท เรียก โดย เคารพ อนึ่ง พระนาม พระ ผู้ มี พระ ภาค เพราะ ทรง ทำลาย 
ราคะ ได้ ทำลาย โทสะ ได้ ทำลาย โมหะ ได้ ทำลาย มานะ ได้ (สำเร็จ เป็น ภควา เพราะ อาเทศ นฺ ตุ กับ สิ 
เป็น อา และ ลบ สระ หน้า)

นาถ  (นาถ อา สีสเน+อ) พระพุทธเจ้า, ผู้ทรง เป็น ที่ พึ่ง.  นา โถ ติ  โลก ปฏิ สรโณ  โลก สา มิ   
โลก นาย โก ติ  วุตฺตํ  โห ติ.  เว เนยฺ ยานํ  หิต สุขํ  นาถ ติ  อา สี สตี ติ  นา โถ,  ตํตํ  หิต ปฏิ ปตฺ ตึ   
นาถ ติ  ยาจ ตี ติ  นา โถ,  สพฺพสตฺ เต  นาถ ติ  อภิ ภว ตี ติ  นา โถ,  สตฺ ตานํ  หิต สุขํ  นาถ ติ   
นิ โย เช ตี ติ  นา โถ,  กิเล เส  นาถ ติ  อุป ตา เปตี ติ  นา โถ.๒  คำ ว่า “นา โถ” หมาย ถึง ผู้ทรง เป็น 
ที่ พึ่ง ของ ชาว โลก เป็น เจ้า แห่ง ชาว โลก เป็น ผู้นำ ของ ชาว โลก  พระพุทธเจ้า ผู้ทรง หวัง ประโยชน์ สุข แก่ 
เวไนย สัตว์ ปฏิบัติ เพื่อ ประ โย ชน์ นั้นๆ จึง ทรง พระนาม ว่า นา ถะ (นาถ ยาจเน+อ), หรือ ทรง ปกครอง 
สรรพ สัตว์ จึง ทรง พระนาม ว่า นา ถะ (นาถ อิสฺ ส ริเย+อ),  หรือ ทรง บำเพ็ญ ประโยชน์ สุข แก่ สัตว์ โลก ทั้ง 
มวล จึง ทรง พระนาม ว่า นา ถะ (นาถ นิ โย ชเน+อ), หรือ ทรง คุกคาม กิเลส ให้ เร่าร้อน จึง ทรง พระนาม ว่า 
นา ถะ (นาถ อุป ตาเป+อ)

จกฺขุมนฺตุ  (จกฺขุ+มนฺ ตุ)  พระพุทธเจ้า, ผู้ มี จักษุ คือ พระ สัพ พัญ�ุต ญาณ.  จกฺขุ  �าณ จกฺขุ  อสฺสตฺถี ติ   
จกฺ ขุม า  ผู้ มี ปัญญา จักษุ พระนาม ว่า จักขุ มัน ตุ (สำเร็จรูป เป็น จกฺ ขุม า เพราะ อาเทศ นฺ ตุ กับ สิ เป็น 
อา, ลบ สระ หน้า).   เทฺว  จกฺ ขู นิ  �าณ จกฺขุ  เจว  มํส จกฺขุ  จ,  ตตฺถ  �าณ จกฺขุ  ป�ฺจวิธํ  
พุทฺธ จกฺขุ  ธมฺม จกฺขุ  สมนฺต จกฺขุ  ทิพฺ พ จกฺขุ  ป�ฺ�า จกฺ ขู ติ๓  จักษุ ๒ คือ ญาณ จักษุ  (หรือ 
ปัญญา จักษุ) และ มังส จักษุ, ใน จักษุ ๒ อย่าง นั้น ญาณ จักษุ มี ๕ คือ พุทธ จักษุ ธัมม จักษุ สมัน ต จักษุ  
ทพิ พ จกัษ ุและ ปญัญา จกัษ.ุ   จก ฺขมุ า  ปร ินพิ ฺพ ุโต๔  พระพทุธเจา้ ปรนิพิพาน แลว้.  จก ฺขมุ า  ป� ฺจห ิ  
จกฺ ขูหิ  จกฺ ขุม า๕ ผู้ มี จักษุ ด้วย จักษุ ๕ ประการ ชื่อ ว่า จักขุ มา

องฺคีรส  (องฺค+อี อาคม+รส+ณ)  พระพุทธเจ้า, พระ อัง คี รส, ผู้ มี พระ รัศมี แผ่ ซ่าน ออก จาก พระ วรกาย.  
องฺค โต  สรีร โต  นิคฺค ตา  รสฺ มิ  ยสฺส  โส  องฺ คีรโส๖  พระพุทธเจ้า ผู้ มี พระ รัศมี ซ่าน ออก  
จาก พระ วรกาย จึง ทรง พระนาม ว่า อัง คี รสะ (ลบ สระ หน้า).  สพฺพ ทา  พยาม ปฺป ภาย  กาย โต  
นิจฺ ฉ รณว เสน  องฺ คีรโส,  องฺ คี รสสฺส  อิสิ โน  อปจฺจํ  องฺ คีรโส   ทรง พระนาม ว่า อัง คี รสะ เพราะ 
ทรง มี พระ รัศมี แผ่ ซ่าน ออก จาก พระ วรกาย ตลอด เวลา, หรือ ทรง เป็น ทายาท ของ พระ อัง คี รส จึง ทรง 
พระนาม อัง คี รสะ.  องฺ คี รสสฺส  นมตฺถุ๗  ขอน อบ น้อม แด่ พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า.  องฺ คี รสํ  ปสฺส  
วิ โร จมานํ ๘  ท่าน จง ดู พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า ผู้ทรง รุ่งเรือง อยู่

๑  ขุ.มหานิ. ๒๙/๒๓๑/๑๗๓ ๒  วิ.ฏี. ๑/๙/๑๑ ๓  สํ.อฏฺ. ๑๓/๑/๑
๔  สํ.สคาถ. ๑๕/๖๒๕/๒๓๓ ๕  สํ.สคาถ. ๑๕/๖๒๕/๒๓๓ ๖  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๔๒๘/๘๑
๗  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๐๙/๒๑๐ ๘  สํ.สคาถ. ๑๕/๓๖๑/๑๑๘
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มุนิ  (มุน �าเณ+อิ) พระพุทธเจ้า, พระ มุนี.  อตฺต หิต �ฺจ  ปร หิต �ฺจ  มุ นา ติ  ชา นา ตี ติ มุนิ๑ 
ผู้ทรง รู้ ประโยชน์ ตน และ ประโยชน์ ผู้ อื่น พระนาม ว่า มุนิ.  โพธิ มชฺฌ คา มุนิ๒  พระพุทธเจ้า ทรง ตรัสรู้ 
โพธิญาณ.  โม เนยฺ ย ธมฺม สมนฺ นาค เมน  มุนิ๓  พระนาม ว่า มุนิ เพราะ ทรง ประกอบ ด้วย โม เนย ย 
ธรรม (คือ พระ ปัญญา ญาณ)

โลกนาถ  (โลก+นาถ) พระพุทธเจ้า, พระ โลกนาถ, ผู้ทรง เป็น ที่ พึ่ง ของ สัตว์ โลก.  โลกา นํ  นา โถ   
โลก นา โถ  ผู้ทรง เป็น ที่ พึ่ง ของ ชาว โลก พระนาม ว่า โลก นา ถะ.  โลก นาถ สฺส  สา สนํ ๔  พระ ศาสนา 
ของ พระพุทธเจ้า.  มหา ภินี หาร โต  ปฏฺ€าย  หิ  ยาว  มหา ปริ นิพฺ พา นา  โลก หิต ตฺถ เมว 
โลก นา ถา ติฏฺ€นฺ ติ๕  ตั้งแต่ เสด็จ ออ กม หาภิเนษ กรม ณ์(ผนวช) จนถึง มหา ปรินิพพาน พระพุทธเจ้า 
ทั้ง หลาย ทรง ดำรง อยู่ เพื่อ เกื้อกูล ชาว โลก เหมือน กัน

อนธิวร  (น+อธิวร) พระพุทธเจ้า, ผู้ประเสริฐสุด, ผู้ไม่ใครประเสริฐยิ่งกว่า.  อจฺจนฺตวโร  อธิวโร  
นาสฺส  อตฺถีติ  อนธิวโร,  น  ตโต  อธิโก  วโร  อตฺถีติ วา  อนธิวโร,  อนุตฺตโรติ  อตฺโถ๖ 

พระพุุทธเจ้าผู้ไม่มีใครยิ่งกว่า พระนามว่าอนธิวระ ได้แก่ ผู้ประเสริฐที่สุด.  อตฺตโน อธิกสฺส กสฺสจิ 
อภาวโต อนธิวโร  พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าอนธิวระ เพราะไม่มีผู้ใดประเสริฐยิ่งกว่าพระองค์ 
(อาเทศ น เป็น อน, ลบสระหน้า)

  คาถาที่ชาวพุทธนิยมสวดอาราธนาธรรมว่า

พฺรหฺมา  จ  โลกาธิปตี  สหมฺปติ 
กต�ฺชลี  อนธิวรํ  อยาจถ 
สนฺตีธ  สตฺตา  อปฺปรชกฺขชาติกา 
เทเสหิ  ธมฺมํ  อนุกมฺปิมํ  ปชํ.๗

ท้าว สหัมบดี พรหม เป็น ประธาน ใน โลก ทั้ง ๓ ประนม อัญชลี กราบทูล อาราธนา 
พระพุทธเจ้า ว่า ใน โลก นี้ เหล่า สัตว์ ผู้ เกิด มา มี นัยน์ตา เปื้อน ธุลี เพียง น้อย นิด มี อยู่ 
ขอ พระองค์ ทรง อาศัย ความ เอ็นดู หมู่ สัตว์ นี้ แล้ว โปรด ทรง แสดง ธรรม ด้วย เถิด

มเหส ิ (มหนฺตสทฺทูปปท+เอส คเวสเน+อิ)  พระพุทธเจ้า, ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่.   มหนฺเต  
สีลสมาธิป�ฺ�าวิมุตฺติวิมุตฺติ�าณทสฺสนกฺขนฺเธ  เอสิ  คเวสีติ  มเหสิ๘  พระพุทธเจ้า 
ผู้ทรงแสวงหาศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุตติขันธ์ และวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันยิ่งใหญ่ 
พระนามว่ามเหสิ.  มหนฺตานํ  สีลกฺขนฺธาทีนํ  เอสนโต  คเวสนโต  มเหสิ,  มหนฺโต วา  อีโส  
วิภูติ  เอตสฺสาติ  มเหสิ  ทรงพระนามว่ามเหสิ เพราะทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีศีลขันธ์เป็นต้น 

๑  ขุ.อฏฺ. ๓๑/๓๗๐/๑๗๓ ๒  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๖๐/๒๘๘ ๓  ขุ.อฏฺ. ๒๘/๒๑๕/๒๙๕
๔  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๘๒/๔๓๕ ๕  วิ.ฎี. ๑/๑๐/๑๓ ๖  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๑/๑๗
๗  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑/๔๐๔ ๘  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๒๗/๗
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หรือทรงมีความเป็นใหญ่ยิ่ง จึงพระนามว่ามเหสิ (อาเทศ มหนฺต เป็น มหา, ลบสระหน้า).  อุปาคมิ 
อมฺพวนํ มเหสิ๑  พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปถึงสวนมะม่วงแล้ว

วินายก  (วิ+นี ปาปุณเน+ณฺวุ)  พระพุทธเจ้า, ผู้แนะนำ, ผู้นำสัตว์ไปสู่นิพพาน.  พหูหิ  วินยนูปาเยหิ  
สตเฺต  วเินต ิ ทเมตตี ิ วนิายโก๒  พระพทุธเจา้ผูท้รงฝกึสตัวท์ัง้หลายดว้ยอบุาย เครือ่งฝกึเปน็อนัมาก 
จึงทรงพระนามว่าวินายกะ.  หิตํ  วินยติ  อนุสาสตีติ  วินายโก  ผู้ทรงแนะนำประโยชน์เกื้อกูล 
พระนามว่าวินายกะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, วุทธิ อี เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อาย, ลบสระหน้า).  
ปิยทสฺสี วินายโก๓  พระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสี

 ปพฺพชฺชํ  โคตมี  ยาจิ นานุ�ฺ�าสิ  ตถาคโต
 กปิลวตฺถุ  เวสาลึ  อคมาสิ  วินายโก.๔

เรื่องพระนางโคตมีทูลขอบรรพชา พระตถาคตไม่ทรงอนุญาต และเรื่องพระ 
พุทธเจ้าเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปยังกรุงเวสาลี

สมนตฺจกขฺ ุ (สมนตฺ+จกขฺ)ุ  พระพทุธเจา้, ผูท้รง ม ีพทุธ ญาณ รอบ ทศิ.  สมนตฺ จกขฺ ุ จทุทฺส  พทุธฺ�าณา น,ิ   

ทุกฺ เข  �าณํ ๕  พุทธ ญาณ ๑๔ ชื่อ ว่า สมัน ต จักขุ ได้แก่ ปัญญา เห็น ทุกข สัจ.  สมนฺต จกฺขุ  วุจฺจ ติ   

สพฺพ�ฺ�ุต�าณํ ๖ พระ สัพ พัญ�ุต ญาณ ท่าน เรียก ว่า “สมัน ต จักขุ”.  สพฺพ ธมฺมทสฺ สน สีล ตาย  

สมนฺต จกฺ ขู ติ  ลทฺ ธนา เมน  สพฺพ�ฺ�ุต�าเณน  สมนฺ นาค ตตฺ ตา  สมนฺต จกฺขุ  พระนาม ว่า 

สมัน ต จักขุ เพราะ ทรง มี ปรกติ เห็น ธรรม ทั้ง ปวง และ เพราะ ทรง ประกอบ ด้วย พระ สัพ พัญ�ุต ญาณ

สคุต  (ส+ุคม ุคต ิมหฺ+ิต) พระพทุธเจา้, พระ สคุต, ผู ้ม ีญาณ อนั งดงาม, ผู ้เสดจ็ ไป ดแีลว้.  สคุ โต ต ิ โสภณ- 

 คมน ตฺ ตา,  สุนฺ ทรํ  €านํ  คตตฺ ตา,  สมฺ มา  คตตฺ ตา  สุค โต๗  คำ ว่า “สุค โต”  พระนาม ว่า  

พระ สุคต เพราะ เสด็จ ไป ดี เสด็จ ไป สู่ ที่ ดี เสด็จ ไป โดย ชอบ.  อรหตฺ ตมคฺ เคน  เย  กิเลส า  ป หี นา   

เต  กิเล เส  น  ปุ เนติ  น  ปจฺ เจ ติ  น  ปจฺ จาคจฺฉ ตี ติ  สุค โต๘  พระพุทธเจ้า ผู้ทรง ละ 

กิเลส ด้วย อร หัต ตมัคค ญาณ แล้ว ไม่ ทรง กลับ มา สู่ กิเลส นั้น อีก จึง ทรง พระนาม ว่า สุคต ะ.  โสภ นํ  คตํ  

�าณมสฺส  สํ สา รา วา  สุฏฺ€ุ  อ ปุ นรา วตฺ ติ ยา  คต วา ติ  สุค โต,  ส ปร สุข สิทฺธตฺถํ  วา  

สมฺ มา  คต วา ติ  สุค โต  ผู้ทรง มี ญาณ อัน งดงาม เสด็จ ไป จาก สงสาร แล้ว ไม่ กลับ มา อีก หรือ ผู้ เสด็จ 

ไป เพื่อ ยัง ประโยชน์ ตน และ ผู้ อื่น ให้ สำเร็จ ด้วย ดี  จึง ทรง พระนาม ว่า สุคต ะ (ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ).  เท เสตุ  
สุค โต  ธมฺมํ ๙  ขอ พระ สุคต โปรด แสดง ธรรม เถิด

ภูริป�ฺ�  (ภูริ+ป�ฺ�า+ณ)  พระพุทธเจ้า, ผู้ มี ปัญญา มาก, ผู้ มี ปัญญา ไม่ สิ้น สุด, ผู้ มี ปัญญา กว้าง 
ดุจ แผ่นดิน.  ภู ริป�ฺโ�ติ  ภู ริป�ฺโ�  มหา ป�ฺโ�  ติกฺ ขป�ฺโ�  ปุถุป�ฺโ�  หาส ป�ฺโ�  

๑  ที.มหา. ๑๐/๑๒๕/๑๕๗ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๙/๖๐ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓๙๗/๕๑๕
๔  วิ.จุลฺล. ๗/๖๑๓/๓๗๔ ๕  ขุ.ปฏิสํ. ๓๑/๒๙๒/๑๙๓ ๖  ขุ.มหานิ. ๒๙/๗๒๗/๔๓๕
๗  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๑๐/๙๒ ๘  วิ.อฏฺ. ๑/๑๒๒ ๙  วิ.มหา. ๔/๘/๑๐
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ชวน ป�ฺโ�  นิพฺ เพธกป�ฺโ�๑  คำ ว่า “ภู ริป�ฺโ�” ได้แก่ ผู้ มี ปัญญา กว้าง ขวาง ดุจ แผ่นดิน  
มี ปัญญา มาก มี ปัญญา แก่ กล้า มี ปัญญา สูง มี ปัญญา ดี มี ปัญญา เร็ว มี ปัญญา กำจัด กิเลส.  ภูริ   
พหุ กา  ป�ฺ�า ยสฺส อนนฺตตฺ ตา วา ภูริ สมา ป�ฺ�า เอตสฺ สา ติ ภู ริป�ฺโ�  ผู้ทรง มี ปัญญา 
มาก หรือ ผู้ทรง มี ปัญญา กว้าง ใหญ่ ดุจ แผ่นดิน จึง ทรง พระนาม ว่า ภู ริ ปัญญะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  
เทว มนุ สฺส ปู ชิ โต  ทิสฺ วา  ปน  พฺ ยาก ริ  ภู ริป�ฺโ�๒  พระพุทธเจ้า ผู้ เทวดา และ มนุษย์ พา กัน บูชา 
ทอด พระเนตร เห็น แล้ว จึง ทรง พยากรณ์

มารชิ  (มาร+ชิ ชเย+กฺวิ)  พระพุทธเจ้า, ผู้ชนะมารทั้ง ๕ มีกิเลสมารเป็นต้น.  กิเลสาทิป�ฺจมารํ  
ชิตวาติ  มารชิ  ผู้ทรงชนะมารทั้ง ๕ มีกิเลสมารเป็นต้น พระนามว่ามารชิ

 เทวปุตฺโต  กิเลโส  จ อภิสงฺขารมารโก
 ขนฺธมาโร  มจฺจุมาโร มาโร  ป�ฺจวิโธ  มโต.๓

บัณฑิตท่านรู้กันดีว่า มารมี ๕ ประการ คือ เทวปุตตมาร (มารคือท้าว 
ปรนมิมติวสวตัต)ี  กเิลสมาร (มารคอืกเิลส)  อภสิงัขารมาร (มารคอืการปรงุแตง่)  
ขันธมาร (มารคือขันธ์ ๕)  และมัจจุมาร (มารคือความตาย)

นรสีห  (นรสทฺ ทูปปท+สห ขนฺตฺยภิภเว สุ+อ) พระพุทธเจ้า, พระ นรสีห์, ผู้ ปกครอง มนุษย์ และ เทวดา.  
นรา นํ  สีโห  เสฏฺโ€  นร สีโห,  ปรปฺป วาท สหณ โต  มทฺ ทน โต  นร สีโห,  สีโห  วิ ยา ติ   
สีโห,  สห ตี ติ  วา  สีโห,  นโร  จ  โส  สีโห  จา ติ  นร สีโห  ผู้ ประเสริฐ กว่า เทวดาและ มนุษย์  
ผู้ หัก ล้าง วา ทะ ของ เจ้า ลัทธิ อื่น ได้ ผู้ เป็น ดุจ สี หะ หรือ ทรง เป็น ผู้ ปกครอง จึง ทรง พระนาม ว่านร สี หะ.   
นรา นํ  สีโห  นร สีโห  ผู้ ประเสริฐ กว่า คน ทั้ง หลาย พระนาม ว่า นร สี หะ.  เอส  หิ  ตุยฺหํ  ปิตา  
นร สีโห๔  เพราะ ว่า พระพุทธเจ้า พระองค์ นี้ เป็น พระ ชนก ของ พระองค์.  ยถา  หิ  สีโห  มิค ราชา  
จ ตูหิ  ทา€าหิ  สพฺพสตฺ เต  หึ สติ  อภิ ภว ติ,  ตถา  ภควา ปิ  สีลป�ฺ�า ปุ�ฺ�ิ ทฺธิ สงฺ ขา เตหิ  
จ ตูหิ  ธมฺ เมหิ  สพฺพํ  โลกํ  หึ สติ  อภิ ภว ติ  ราชสีห์ ชนะ หมู่ สัตว์ ด้วย เขี้ยว ทั้ง ๔ ของ ตน ได้ 
ฉันใด พระ ผู้ มี พระ ภาค ก็ ทรง ชนะ ชาว โลก ด้วย ธรรม ๔ ประการ คือ ศีล ปัญญา บุญ อิทธิ ปาฏิหาริย์ 
ได้ ฉัน นั้น

นรวร  (นร+วร) พระพุทธเจ้า, ผู้ ประเสริฐ กว่า เทวดา และ มนุษย์.  นรา นํ  สพฺพ ปุ ริ สานํ  เสฏฺ€ตฺ ตา   
นร ว โร,  นรา นํ วา  เทว มนุ สฺ สานํ  เสฏฺ€ตฺ ตา  นร ว โร   ผู้ทรง ประเสริฐ กว่า นร ชน หรือ ผู้ ประเสริฐ 
กว่า เทวดา และ มนุษย์ พระนาม ว่า นรว ระ.  นร ศัพท์ หมาย ถึง เทวดา และ มนุษย์  เช่น เดียว กับ นร  
ศัพท์ ใน สัง ยุต ตน กาย ส คาถ วรรค ว่า  สีเล  ปติ ฏฺ€าย  นโร  สป�ฺ โ�๕  ผู้ มี ปัญญา ตั้ง มั่น อยู่ ใน 
ศีล.  วิปสฺ สี นร ว โร๖  พระพุทธเจ้า พระนาม ว่า วิ ปัส สี

๑  ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๖๓๒-๓/๓๐๔ ๒  ขุ.วิมาน. ๒๖/๑๑๕/๒๑๔ ๓  กจฺจายนสุตฺตนิทฺเทส ๒๑
๔  วิ.ฏี. ๔/๑๐๘/๑๗๑ ๕  สํ.สคาถ. ๑๕/๖๑/๒๐ ๖  ขุ.อปทาน. ๓๓/๒๐๐/๕๑๙
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ธมฺมราช  (ธมฺม+ราช)  พระพุทธเจ้า, พระ ธรรม ราชา.  ธมฺมสฺส  ราช ปวตฺ ตกตฺ ตา  ธมฺ มรา ชา,  
ธมฺม โต  วา  ส เท วกสฺส  โลก สฺส  ราชา  ชา โต ติ  ธมฺ มรา ชา,  ธมฺ เมน  ราช ตี ติ  ธมฺ มรา ชา,   
ธมฺม ปาล โก วา ธมฺ มรา ชา  ผู้ทรง เป็น พระ ธรรม ราชา เพราะ ทรง ยินดี ซึ่ง ธรรม ทรง เป็น พระ ราชา ของ 
โลก พรอ้ม ทัง้ เทวโลก โดย ธรรม ทรง ยงั ปวง ชน ให ้ยนิด ีดว้ย ธรรม ทรง เปน็ พระ ราชา ผู ้รกัษา ความ เปน็ ธรรม 
ผู้ เที่ยง ธรรม จึง ทรง พระ นาม ว่า ธัม มรา ชะ (อาเทศ สิ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  รา ชาหมสฺ มิ  เสลา ติ  
ธมฺ มรา ชา  อนุ ตฺต โร๑  พระพุทธเจ้า ผู้ ประเสริฐ ที่สุด ตรัส ว่า “เส ละ เรา เป็น ธรรม ราชา”

มหามุน ิ (ม หนฺต+มุนิ)  พระพุทธเจ้า, พระ มหา มุนี.  มุ นีนํ  เสฏฺ€ตฺ ตา  มหา มุนิ  พระ ผู้ทรง พระนาม 
ว่า มหา มุนิ เพราะ ทรง เป็น ผู้ ประเสริฐ กว่า มุนี ทั้ง ๕ (อาเทศ ม หนฺต เป็น มหา).  สตฺ ถา  หิ  จิรํ  
ชีว  มหา วีร  กปฺปํ  ติฏฺ€  มหา มุนี ติ  เอวํ  โค ตมิ ยา  วนฺทิ โต๒  พระนาง โค ตมี กราบ บังคม 
ทูล พระ ศาสดา อย่าง นี้ ว่า ข้า แต่ ท่าน มหา วีระ ขอ พระองค์ จง มี พระ ชนมายุ ยั่งยืน นาน ข้า แต่ มหา มุนี ขอ 
พระองค์ โปรด ประทับ อยู่ ตลอด กัป เถิด

เทวเทว  (เทว+เทว)  พระพุทธเจ้า, เทวดา ของ เทวดา.  เท วานํ  อติ เท โว ติ  เทว เท โว,  เท วานํ 
อธิ โก วา เทว เท โว  ทรง เป็น เทวดา ผู้ ยิ่ง ใหญ่ ของ เทวดา ทั้ง หลาย เป็น เทวดา ผู้ เลิศ ของ เทวดา ทั้ง 
หลาย จึง ทรง พระนาม ว่า เทว เทวะ.  กหํ  พุทฺโธ  กหํ  ภควา  กหํ  เทว เท โว  กหํ  นรา สโภ๓   
พระพุทธเจ้า พระ ผู้ มี พระ ภาค ผู้ทรง เป็น เทวดา เป็น ผู้ ยิ่ง ใหญ่ ของ เทวดา ทั้ง หลาย ผู้ ประเสริฐ กว่า ชน ทั้ง 
หลาย ประทับ อยู่ ณ ที่ไหน

โลกครุ  (โลก+ครุ) พระพุทธเจ้า, ผู้ เป็น ครู ของ ชาว โลก.  โลกา นํ  ครุ  อาจ ริ โย  โลก ครุ, โลกา นํ   
ครุ ภา ชนตฺ ตา  วา  โลก ครุ  ผู้ทรง เป็น ครู สอน ชาว โลก หรือ เพราะ ทรง เป็น ที่ เคารพ นับถอื ของ ชาว โลก 
จึง ทรง พระนาม ว่า โลก ครุ.  ปา โป  อนฺ โต ปู ตี ติ  จ  ยํ นินฺ ทนฺ โต  อาห  โลก ครุ๔ พระพุทธเจ้า 
ตรัส ตำหนิ บุคคล ใด ว่า เป็น คน บาป เน่า ภายใน แล้ว

ธมฺมสสฺามี  (ธมฺม+สามี)  พระพุทธเจ้า, เจ้าของธรรม.  ธมฺมสสฺ  สามี  ยถาวตฺุตนเยน  ธมฺมสฺสามี 
ทรงเปน็เจา้ของแหง่ธรรมตามทีก่ลา่วมาแลว้ จงึทรงพระนามวา่ธมัมสัสาม ี(ซอ้น ส)ฺ.  อมตสสฺ  ทาตา  
ธมฺมสฺสามี  ตถาคโต๕  พระพุทธเจ้าผู้ทรงประทานอมตธรรม ผู้เป็นเจ้าของธรรม

ตถาคต  (ตถา+อาคต,คต)  พระพุทธเจ้า, พระ ตถาคต.  ตถา  อาค โต ติ  ต ถาค โต,  ตถา  ค โต ติ  
ต ถาค โต,  ต ถลกฺ ขณํ  อาค โต ติ  ต ถาค โต,  ตถ ธมฺ เม  ยถา ว โต  อภิ สมฺ พุทฺโธ ติ  ต ถาค โต,  

ตถทสฺ สิ ตาย  ต ถาค โต,  ต ถา วา ทิต าย  ต ถาค โต,  ต ถา กา ริ ตาย  ต ถาค โต,  อภิ ภ วนฏฺเ€น  

ต ถาค โต๖  พระพุทธเจ้า ผู้ เสด็จ มา แล้ว อย่าง นั้น เสด็จ ไป แล้ว อย่าง นั้น ตรัสรู้ ความ จริง ตรัสรู้ สัจธรรม 

ตาม ความ เป็น จริง เพราะ ทรง เห็น สัจจะ ทรง ตรัส อย่าง นั้น ทรง กระทำ อย่าง นั้น ทรง ดำรง อยู่ ใน ฐานะ ผู้ 

๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๖๐๙/๕๕๔ ๒  สํ.อฏฺ. ๑๒/๒๒/๕๘ ๓  ขุ.มหานิ. ๒๙/๗๐๑/๔๑๕
๔  วิสุทฺธิ. ๑/๗๑ ๕  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๖๔๒/๔๑๔ ๖  ที.อฏฺ. ๔/๗/๕๙
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ปกครอง จึง ทรง พระนาม ว่า ตถาคต ะ.  ยถา  ปุ ริม กา  สมฺ มา สมฺ พุทฺธา  สพฺพ�ฺ�ุ ภาวํ  คตา,  

ตถา อ ยมฺปิ  ค โต ติ  ต ถาค โต,  ตถา  วา  สมฺ มา  คตํ  �าณมสฺ สา ติ  ต ถาค โต  พระ สัมมา 

สัม พุทธ เจ้า พระ องค์ ก่อนๆ ถึง ความ เป็น พระ สัพพัญ�ู โดย ประการ ใด พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า พระองค์ นี้ 

ทรง ถึง ความ เป็น พระ สัพพัญ�ู โดย ประการ นั้น มี พระ ปัญญา ญาณ งดงาม จึง ทรง พระนาม ว่า ตถาคต ะ.  

ทิฏฺ€ปุพฺ โพ  ตยา  ต ถาค โต๑  ท่าน เคย พบเห็น พระ ตถาคต แล้ว

สยมภฺ ู (สยสํท ฺทปูปท+ภ ูสต ฺตาย+ํก ฺว)ิ พระพทุธเจา้, พระ สยมั ภ,ู ผู ้ตรสัรู ้เอง.  สย เมว  สม ฺมา สม ฺพทุโฺธ   
ภว ติ  อน�ฺ�โพธิ โต ติ  ส ยมฺ ภู  ผู้ทรง ตรัสรู้ เป็น พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า เอง  คือ ไม่มี ผู้ อื่น สอน ให้ ตรัสรู้ 

จึง ทรง พระ นาม ว่า สยัม ภู (อาเทศ นิคหิต เป็น วัค คัน ตะ มฺ, ลบ กฺ วิ ปัจจัย).  สทฺ ธมฺมฏฺ€ิ ติ โก  พุทฺโธ  

ส ยมฺ ภู  อคฺค ปุคฺคโล๒  พระ สยัม ภู พุทธ เจ้า เป็น อัคร บุคคล ผู้ทรง ดำรง ไว้ ซึ่ง พระ สัทธรรม

สมฺมาสมฺพุทฺธ  (สมฺ มาส ทฺ ทูปปท+สํ ปุพฺพ+พุธ อว โพธ เน+ต)  พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า, พระพุทธเจ้า.  
สมฺ มา  สาม �ฺจ  สพฺพ ธมฺ มานํ  พุทฺธตฺ ตา  สมฺ มา สมฺ พุทฺโธ๓  เพราะ ทรง ตรัสรู้ ธรรม ทั้ง ปวง 

ด้วย พระองค์ เอง โดย ชอบ จึง ทรง พระนาม ว่า สัมมา สัมพุทธะ (อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ, ต เป็น ธ, ธฺ ที่สุด 

ธาตุ เป็น ทฺ).  สมฺ มา  อ วิ ปรี เตน  สมตฺ ตนาเยว  สพฺพ ธมฺ เม  พุชฺฌ ติ  อ พุชฺฌิ  พุชฺฌิสฺ สตี ติ   

สมฺ มา สมฺ พุทฺโธ  ผู้ กำลัง ตรัสรู้ ตรัสรู้ แล้ว จัก ตรัสรู้ ซึ่ง ธรรม ทั้ง ปวง ด้วย พระองค์ เอง โดย ชอบ คือ โดย 

สมควร ไม่ ผิดแผก(ไป จาก สัจจะ) จึง ทรง พระนาม ว่า สัมมา สัมพุทธะ.  อิ ติปิ  โส  ภควา  อรหํ  

สมฺ มา สมฺ พุทฺโธ๔  แม้ เพราะ เหตุ นั้น พระ ผู้ มี พระ ภาค พระองค์ นั้น เป็น พระ อรหันต์ ตรัสรู้ ด้วย พระองค์ 

เอง โดย ชอบ

วรป�ฺ�  (วร+ป�ฺ�า+ณ)  พระพุทธเจ้า, ผู้ มี ปัญญา ประเสริฐ ที่สุด.  เสฏฺ€ป�ฺ�าย  สมน ฺนาค ตตฺ ตา   

วรป�ฺโ�  ทรง พระ นาม ว่าว รปัญญะ  เพราะ ทรง เป็น ผู้ ประกอบ ด้วย ปัญญา อัน ประเสริฐ ที่สุด (ลบ 

ณฺ และ สระ หน้า).  สงฺ ขาย  เสเว  วรป�ฺ�สาว โก๕  สาวก ของ พระพุทธเจ้า พึง ใช้สอย โดย การ 

พิจารณา

นายก  (นี นเย+ณฺวุ)  พระพุทธเจ้า, ผู้นำ.  สตฺ เต  สํ สา รณฺณว โต  นิพฺ พาน ปารํ  เนตี ติ  นาย โก   

ผู้นำ สัตว์ ออก จาก ห้วง สมุทร คือ สงสาร ไป สู่ ฝั่ง แห่ง นิพพาน จึง ทรง พระนาม ว่า นาย กะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น 

อก, วุ ทธิ อี เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อาย, ลบ สระ หน้า).  วิปสฺ สี  นาม  นาย โก๖  พระพุทธเจ้า 

พระนาม ว่า วิ ปัส สี

ชิน  (ชิ ชเย+ยุ) พระพุทธเจ้า, พระ ชิน เจ้า.  ชิต ป�ฺ จมารตฺ ตา ชิ โน  ทรง พระนาม ว่า ชิ นะ เพราะ ทรง เป็น 

ผู้ ชนะ มาร ทั้ง ๕ คือ เท วปุ ต ตมาร กิเลสมาร อภิ สังขาร มาร ขัน ธมาร และ มัจจุ มาร (อาเทศ ยุ เป็น 

๑  วิ.อฏฺ. ๓/๕๑๔ ๒  วิ.จุลฺล. ๖/๓๑๙/๑๒๓ ๓  วิ.อฏฺ. ๑/๑๒๑
๔  วิ.มหา. ๑/๑/๑ ๕  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๓๓๓/๔๐๒ ๖  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒๗๑/๓๕๔
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อน, ลบ อ).  น  จาปิ  �ตฺ ติ  น  จ  ปน  กมฺม วาจา  น  เจหิ  ภิกฺ ขู ติ  ชิ โน  อ โวจ๑   
ญัตติ ก็ ไม่ใช่ กรรม วาจา ก็ ไม่ เชิง และ พระพุทธเจ้า ก็ มิได้ ตรัส ว่า เอหิ ภิกขุ

  คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา แสดง บท ที่ เป็น พระนาม ของ พระพุทธเจ้า ไว้ เพียง ๓๒ บท  ส่วน ใน คัมภีร์ 
อื่น แสดง บท ที่ ต่าง จาก นี้ ไว้ อีก มาก เช่น  สมนฺตภทฺร, โลก ชิ, ฉฬภิ�ฺ�, อทฺวย วาที, สิ รีฆน,  
อก นิฏฺ€ค, ธมฺ มกฺก, รา คาส นิ, ติ สรณ, ขสม, คุณากร, มหา สุข, วชิร, เมตฺ ตา พล, อสม,  
ช ิตา ร,ิ มหา โพธ,ิ ธมมฺ ธาต,ุ เสต เกต,ุ ขช,ิ ต ิมตุ ฺต,ิ ทส ภ ูมสิ ฺสร, ป�จฺ�าณ, พห ุก ฺขม, สม ฺพทุธฺ, 
สพฺพทสฺ สี, มหา พล, สพฺพ โพธ, ธมฺ มกาย, สํ คุตฺ ต, อรห, ทฺ วาท สกฺข, วีต ราค เป็นต้น

  ดัง นั้น พระ อรรถ กถา จาร ย์ จึง กล่าว ไว้ ว่า

 อสงฺเขฺยยฺยานิ  นามานิ สคุเณน  มเหสิโน
 คุเณน  นามมุทฺเธยฺยํ อปิ  นามสหสฺสโต.๒

พระมงคลนามของพระพุทธเจ้า หากจะนับโดยการพรรณนาคุณแล้ว นับไม่ถ้วน 
มีหลายพันบท

  คำ นาม ที่ นำ มา แสดง ใน คัมภีร์ อภิธาน วรรณนา นี้ มี ๔ ประเภท๓ คือ  (๑) สาม �ฺ�นาม นาม ที่ 
ใช้ เรียก ทั่วไป ไม่ หมาย ถึง ผู้ ใด โดย เฉพาะ เช่น พุทฺโธ พระพุทธเจ้า  หรือ นาม ที่ ตั้ง เอา ตามใจ ชอบ เช่น  
อา ยุว ฑฺฒ โน ผู้ มีอายุ ยืน  (๒) คุณนาม นาม ที่ ตั้ง ขึ้น ตาม คุณสมบัติ ที่ มี อยู่ เช่น  สมฺ มา สมฺ พุทฺโธ  
พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า, อรหํ พระ อรหันต์, ธมฺ มกถิ โก ผู้ กล่าว ธรรม,  วินย ธ โร ผู้ทรง วินัย,  
ปิฏก ธ โร ผู้ทรง พระ ไตรปิฎก  (๓) กิตฺ ติ มนาม นาม ที่ ตั้ง ขึ้น ตาม ชื่อ เสียง  เช่น  ธมฺม วาที ผู้ แสดง 
ธรรม เก่ง, โภ วาที ผู้ กล่าว ว่า เจริญ  (๔) โอป ปา ติก นาม นาม ที่ ใช้ เรียก ขาน สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น แล้ว มี อยู่  
ทั้ง ใน อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต เช่น ปพฺพ โต ภูเขา, คงฺ คา แม่น้ำ, ปถวี แผ่นดิน เป็นต้น

พระนามของพระพุทธเจ้าเฉพาะองค์ปัจจุบันมีเพิ่มอีก ๗ ศัพท์
สกฺก  (สกฺก สตฺ ติยํ+อ) พระพุทธเจ้า, ผู้ทรง สามารถ.  ป�ฺ จมาเร  เช ตุํ  สกฺ โก ตี ติ  สกฺ โก,  ภคินีหิ  

สทฺธึ  สํ วา สก รณ โต วา  โลก มริยาทํ  ฉินฺ ทิตุํ  สกฺ กุณนฺ ตี ติ  สกฺ กา,  สากิย านํ  ปุพฺ พรา ชา โน   
ผู้ สามารถ ชนะ มาร ๕ พระนาม ว่า สักกะ (พระพุทธเจ้า)  หรือ ผู้ สามารถ ตัด ธรรมเนียม ของ ชาว โลก 
เพราะ แตง่งาน กบั พี ่สาว นอ้ง สาว ของ ตน ได ้จงึ ชือ่ วา่ สกักะ หมาย ถงึ บรุพ กษตัรยิ ์ของ ศากย วงศ.์  ปม�ุจฺ  
มํ  สกฺก  กถงฺ กถา หี ติ  สกฺ กา ติ  ภควา  สกฺ ยกุ ลา  ปพฺพ ชิ โต ติปิ  สกฺ โก,  อถ วา  อทฺโธ  
มหทฺโธ  ธน วา ติปิ  สกฺ โก,  ตสฺ สิ มา นิ  ธนา นิ  เสยฺ ยถีทํ  สทฺธา ธนํ  สีล ธนํ  หิริ ธนํ  
โอตฺตปฺป ธนํ  สุต ธนํ  จาค ธนํ  ป�ฺ�า ธนํ  สติ ปฏฺ€าน ธนํ  สมฺมปฺปธาน ธนํ  อิทฺธิ ปาท ธนํ   
อินฺ ทฺ ริย ธนํ  พล ธนํ  โพชฺฌงฺค ธนํ มคฺค ธนํ ผล ธนํ นิพฺ พาน ธนํ ๔  ข้อ ว่า ขอ พระองค์ ผู้ สามารถ 

๑  วิ.ปริ. ๘/๑๓๑๖/๕๓๒ ๒  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๕๓/๓๖๐ ๓  ขุ.อฏฺ. ๔๗/๑๔๘/๓๒๒
๔  ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๒๑๗/๑๑๔
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ได้ โปรด ปลดเปลื้อง ข้า พระองค์ จาก ความ สงสัย ทั้ง หลาย เถิด, คำ ว่า “ผู้ สามารถ” หมาย ถึง พระ ผู้ มี พระ 
ภาค ผู้ เสด็จ ออก ผนวช จาก ศากย ตระกูล จึง ชื่อ ว่า ผู้ สามารถ, อีก ประการ หนึ่ง พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง 
มั่งคั่ง มี พระ ราช ทรัพย์ มาก พระองค์ ทรง มี ทรัพย์ เหล่า นี้ ทรัพย์ คือ ศรัทธา ทรัพย์ คือ ศีล ทรัพย์ คือ หิริ 
ทรัพย์ คือ โอตตัปปะ ทรัพย์ คือ สุ ตะ ทรัพย์ คือ จา คะ ทรัพย์ คือ ปัญญา ทรัพย์ คือ สติ ปัฏ ฐาน ทรัพย์ คือ 
สัมมัปปธาน ทรัพย์ คือ อิทธิ บาท ทรัพย์ คือ อินทรีย์ ทรัพย์ คือ พละ ทรัพย์ คือ โพชฌงค์ ทรัพย์ คือ มรรค 
ทรัพย์ คือ ผล ทรัพย์ คือ นิพพาน

สิทฺธตฺถ  (สิทฺธ+อตฺถ)  พระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้า พระนาม ว่า สิทธั ต ถะ.  สพฺพ โลก สฺส  อตฺถ สิทฺธิ-  
กรตฺ ตา  สิทฺธตฺ โถ๑ เพราะ ทรง ทำ ประโยชน์ ให้ สำเร็จ แก่ ชาว โลก จึง ทรง พระนาม ว่า สิทธั ต ถะ.   
สพฺ เพสํ โลกา นํ สิทฺธา อตฺ ถา เอ เตน เหตุ ภู เต นา ติ สิทฺธตฺ โถ  ผู้ ยัง ประโยชน์ ของ ชาว โลก 
 ทั้ง มวล ให้ สำเร็จ เพราะ ความ เป็น พระพุทธเจ้า นั้น เป็น เหตุ จึง ทรง พระนาม ว่า สิทธั ต ถะ (ลบ สระหน้า).  
อสฺส  จ  ชา ติ สมนนฺตรํ  นิธ โย  รตน า นิ  จ  อุปฺ ปนฺ นา นีติ  สิทฺธตฺ โถ  ผู้ ประสูติ พร้อม กับ 
ขมุทรพัย ์และ รตันะ มากมาย พระนาม วา่ สทิธ ัต ถะ.  มหา มา ยาย  ปตุตฺสสฺ  สทิธฺตถฺสสฺ  สมณร�โฺ�  
เอตํ  คชฺ ชิตํ ๒  เสียง บันลือ สีหนาท นั่น เป็น ของ พระ สมณ ราชา พระนาม ว่า สิทธั ต ถะ พระ โอรส ของ 
พระนาง มหา มายา.  บท ว่า “สิทฺธตฺถ” เป็น พระนาม ของ พระพุทธเจ้า ใน อดีต ก็ มี เช่น  สิทฺธตฺ โถ  นาม  
ภควา  อาคจฺฉิ  มม  สนฺ ติกํ ๓  พระพุทธเจ้า ทรง พระนาม ว่า สิทธั ต ถะ เสด็จ มา สู่ สำนัก ของ เรา

สทุโฺธทน ิ (สทุธฺ+โอ ทน+ณ)ิ  พระพทุธเจา้, พระ ราชโอรส ของ พระ เจา้ สทุโธ ทนะ.  สทุธฺ ํ โอ ทน ํ อส ฺสา ต ิ  
สุทฺโธท โน,  ตสฺส  อปจฺจํ  สุทฺโธ ทนิ  พระ ราชา ผู้ทรง มี ข้าว ขาว บริสุทธิ์ พระนาม ว่า สุทโธ ทนะ,  
พระ โอรส ของ พระ เจ้า สุทโธ ทนะ ผู้ มี ข้าว ขาว บริสุทธิ์ นั้น พระนาม ว่า สุทโธ ทนิ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

โคตม  (โค ตม+ณ)  พระพุทธเจ้า, พระ สมณ โค ดม.  โค ตมสฺส  มุนิ โน  อปจฺจํ โค ต โม  พระ โอรส 
ของ ตระกูล ที่ เป็น ศิษย์ ขอ งก ปิ ลดา บส โค ตม โคตร พระนาม ว่า โค ตมะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า),  สมโณ 
ขลุ โภ โค ต โม สกฺย ปุตฺ โต สกฺ ยกุ ลา ปพฺพ ชิ โต เวร �ฺ ชายํ วิห รติ๔ ทราบ ว่า พระ สมณ โค ดม  
ศากย บุตร ผู้ เจริญ เสด็จ ออก ผนวช จาก ศากย ตระกูล ประทับ อยู่ เขต เมือง เวรั ญ ชา

สกฺยสีห  (สกฺย+สีห) พระพุทธเจ้า, พระ ศากย สี หะ, ผู้ ประเสริฐ กว่า เจ้า ศากยะ ทุก พระองค์.  สกฺ ยานํ  
เสฏฺ€ตฺ ตา  สกฺย สีโห  พระนาม ว่า ศากย สี หะ เพราะ ทรง เป็น ผู้ ประเสริฐ กว่า เจ้า ศากยะ ทุก พระองค์.  
สกฺ ยานํ สีโห เสฏฺโ€ติ วา สกฺย สีโห  หรือ เป็น ผู้ ประเสริฐ กว่า เจ้า ศากยะ ทั้ง หลาย จึง พระนาม ว่า 
ศากย สี หะ.  ปจฺ เจก พุทฺเธหิ  ชิเนหิ  ภา สิ ตา  กถา  อุฬาร า  อภิ นิกฺ ขมิตฺ วา  ตา  สกฺย สี เหน   
นรุตฺต เมน  ปกา สิ ตา  ธมฺม วิ ชาน นตฺถํ ๕  พระ ดำรัส ที่ พระ ชิน ปัจเจก พุทธ เจ้า ตรัส ไว้ แล้ว อย่าง โอฬาร 
พระพุทธเจ้า ผู้ เสด็จ ออก ผนวช (ตรัสรู้ แล้ว) สูงส่ง กว่า นร ชน ทรง ประกาศ พระ ดำรัส เหล่า นั้น ไว้ แล้ว เพื่อ 

๑  ขุ.อฏฺ. ๔๙/๗๓ ๒  มชฺ.อฏฺ. ๙/๓๔๙/๒๔๒ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒๑/๙๑
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๑/๑ ๕  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒/๒๑
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ให้ เวไนย สัตว์ ได้ รู้ แจ้ง ธรรม

สกฺยมุน ิ (สกฺย+มุนิ)  พระพุทธเจ้า, พระ ศากยมุนี, ผู้ เสด็จ ออก ผนวช จาก ศากย ตระกูล.  สกฺ ยกุล โต   
ชา โต  มุนิ   สกฺ ยมุ นิ   พระพุทธเจ้า ผู้ ประสูติ จาก ศากย ตระกูล พระนาม ว่า ศากย มุนิ.  สกฺ ยมุ นิ  
อนุ �ฺ�าสิ  ติ จีวรํ ๑  พระพุทธเจ้า ทรง อนุญาต ไตร จีวร

 องฺคีรโส  สกฺยมุนิ  สพฺพภูตานุกมฺปโก 
 สพฺพสตฺตุตฺตโม  สีโห  ปิฏเก  ตีณิ  เทสยิ 
 สุตฺตนฺตํ  อภิธมฺม�ฺจ  วินย�ฺจ  มหาคุณํ.๒

พระองัครีสศากยมนุทีรงเปน็ผูอ้นเุคราะหแ์กช่าวประชาทกุถว้นหนา้ ทรงอดุมกวา่
สรรพสตัวด์จุพญาสหีราช พระองคท์รงแสดงพระไตรปฎิก คอื พระวนิยั พระสตูร 
และพระอภิธรรมอันมีคุณค่ามาก

อาทิจฺจพนฺธ ุ (อาทิ จฺจ+พนฺธุ) พระพุทธเจ้า, ผู้ทรง แผ่ พระ รัศมี ไป ถึง วิมาน ของ สุริย เทพ บุตร.  สู ริย- 
 เท วปุ ตฺตสฺส  โสต า ปนฺนตฺ ตา  ภควา  อาทิ จฺจ พนฺธู ติ  วุจฺจ ติ,  อาทิ จฺจสฺส  พนฺธุ  �า ตี ติ   
อาทิ จฺจ พนฺธุ  บัณฑิต เรียก พระ ผู้ มี พระ ภาค ว่า “อาทิ จจ พันธุ” เพราะ ทรง มี กระแส พระ รัศมี ส่อง ไป ถึง 
วิมาน ของ สุริย เทพ บุตร หรือ ผู้ทรง เป็น ญาติ ของ พระอาทิตย์ จึง ทรง พระนาม ว่า อาทิ จจ พันธุ.  โค ต โม  
โคตฺ เตน  ภควา  สุ ริยสฺส  โคตฺต�าต โก  โคตฺต พนฺธุ,  ตสฺ มา  พุทฺโธ  อาทิ จฺจ พนฺธุ๓  พระ 
ผู้ มี พระ ภาค ผู้ มี พระนาม ว่า โค ตมะ โดย พระ โคตร ทรง เป็น ญาติ โดย โคตร กับ สุริย เทพ บุตร เพราะ ฉะนั้น 
พระพุทธ องค์ จึง ทรง พระนาม ว่า อาทิ จจ พันธุ

  นอกจาก นี้ ยัง มี พระนาม อื่น อีก เช่น  มายา เทวี สุต, มหา สมณ, กลิ สา สน

 [๖] โมกฺโข นิโรโธ นิพฺพานํ ทีโป  ตณฺหกฺขโย  ปรํ
  ตาณํ  เลณมรูปํ  จ สนฺตํ  สจฺจมนาลยํ.
 [๗]  อสงฺขตํ สิวมมตํ สุทุทฺทสํ
   ปรายณํ  สรณมนีติกํ  ตถา
   อนาสวํ ธุวมนิทสฺสนากตา-
   ปโลกิตํ  นิปุณมนนฺตมกฺขรํ.

 [๘] ทุกฺขกฺขโย พฺยาพชฺฌํ จ วิวฏฺฏํ  เขม  เกวลํ
  อปวคฺโค  วิราโค  จ ปณีตมจฺจุตํ  ปทํ.

 [๙] โยคกฺเขโม  ปารมปิ มุตฺติ  สนฺติ  วิสุทฺธิโย
  วิมุตฺยสงฺขตธาตุ- สุทฺธินิพฺพุติโย  สิยุํ.

๑  วิ.มหา. ๕/๑๗๓/๒๔๒ ๒  วิ.ปริ. ๘/๘๒๖/๒๒๔ ๓  ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๕๕๗/๒๗๕
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นิพพาน ๔๖ ศัพท์
โมกฺข  (มุจ โมจเน+อ)  นิพพาน, โมก ข ธรรม, สถาน ที่ อาศัย หลุด พ้น, ธรรม เครื่อง หลุด พ้น.  มุจฺ จนฺ ติ   

เอตฺ ถา ติ  โมกฺ โข  สถาน ที่ อาศัย หลุด พ้น ชื่อ ว่า โมก ขะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ จฺ เป็น ขฺ, ซ้อน กฺ).   
มุจฺ จนฺ ติ  เอ เตน  ราคา ที หี ติ  โมกฺ โข  ธรรม เป็น เครื่อง หลุด พ้น จาก ราคะ เป็นต้น ชื่อ ว่า โมก ขะ 
(ธรรม เครื่อง หลุด พ้น).  หี นมชฺฌิม ภา เวหิ มุจฺจ ตี ติ  โมกฺ โข  ธรรม ที่ หลุด พ้น จาก สภาพ ที่ ต่ำ และ  
ปาน กลาง ชื่อ ว่า โมก ขะ (มุจ โมจเน+ต, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ต เป็น ข, จฺ เป็น กฺ).  ปพฺพ ชิตฺ วา   
เอกํ  โมกฺ ข ธมฺมํ  ค เวสิ ตุํ วฏฺฏ ติ ๑  ภิกษุ ครั้น บวช แล้ว ควร แสวง หา โมก ข ธรรม อัน สูงสุด.  สตฺ ตา 
โมกฺ ขํ ค เวสิ โน๒  เหล่า สัตว์ ผู้ แสวง หา โมก ข ธรรม มี อยู่

 ยทิ  สนฺติคโม  มคฺโค โมกฺโข  จจฺจนฺติกํ  สุขํ
 เอเตน  สจฺจวชฺเชน คมนํ  เม  สมิชฺฌตุ.๓

ทาง ไป สู่ ความ สงบ นิพพาน และ ทาง อัน ประกอบ ด้วย สุข อย่าง ยิ่ง มี อยู่ ด้วย การ 
กล่าว คำ สัจ นี้ ขอ ทาง ดำเนิน ไป สู่ นิพพาน จง สำเร็จ แก่ ข้าพเจ้า

นโิรธ  (น+ิรธุ โร ธนาวรเณ ส+ุณ) นพิพาน, นโิรธ, นโิรธ ธรรม, ความ ดบั.  น ิรชุฌฺน ฺต ิ เอตถฺ  รา คาท โย ต ิ  
นิ โรโธ  สภาว ธรรม อัน เป็น ที่ สิ้น ไป แห่ง กิเลส มี ราคะ เป็นต้น ชื่อ ว่า นิ โรธ ะ (ที่ ดับ ราคะ เป็นต้น).  นตฺถิ  
โรโธ  (กิเลโส)  เอตฺ ถา ติ  นิ โรโธ  (นิกฺกิเลโส)  ธรรม ที่ ไม่มี กิเลส ชื่อ ว่า นิ โรธ ะ (ธรรม ที่ ปราศจาก 
กิเลส) (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  รูปํ  โข  อานนฺ ท  อนิจฺ จํ  สงฺขตํ ปฏิ จฺจ สมุปฺ ปนฺนํ  
ขย ธมฺมํ วย ธมฺมํ วิ ราค ธมฺมํ นิ โรธ ธมฺมํ ตสฺส นิ โรโธ  นิ โรโธ ติ  วุจฺจ ติ๔  อานนท์ รูป ไม่ เที่ยง 
ถูก ปัจจัย ปรุง แต่ง เกิด ขึ้น เพราะ อาศัย ปัจจัย มี ความ เสื่อม ไป สิ้น ไป ผุ พัง ไป ดับ ไป เป็น ธรรมดา  
จึง ถูก เรียก ว่า นิ โรธ ะ

นิพฺพาน  (นิ+วาน)  นิพพาน, สภาว ธรรม ที่ พ้น จาก ตัณหา, ความ ดับ ตัณหา.  วาน สงฺ ขา ตาย  ตณฺ หาย   
นิกฺ ขนฺตตฺ ตา  นิพฺ พา ติ  วา  เอ เตน  ราค คฺคิ อาทิ โก ติ  นิพฺ พาน ํ สภาพ ที่ ดับ สนิท เพราะ หลุด พ้น  
จาก ตัณหา ที่ เรียก ว่า วา นะ หรือ ธรรม เครื่อง ดับ ไฟ คือ ราคะ เป็นต้น ชื่อ ว่า นิพพาน ะ (ซ้อน วฺ, อาเทศ วฺว 
เป็น พฺพ).  สพฺ พกิเล สานํ  ขย เหตุ ภู เต  วิ ราค ธมฺ เม  นิพฺ พานํ  นิพฺ พาน ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ว่า  
วิ ราค ธรรม เป็น เหตุ สิ้น ไป แห่ง กิเลส ทั้ง ปวง.  สพฺพ สงฺ ขา รสม โถ  สพฺ พูปธิ ปฏิ นิสฺสคฺ โค  ตณฺ หกฺข โย   
วิ รา โค  นิ โรโธ  นิพฺ พานํ ๕  นิพพาน เป็น สภาพ ที่ สงบ สังขาร ธรรม ทั้ง ปวง สลัด อุปธิ ทั้ง ปวง สิ้น ตัณหา 
ปราศจาก ราคะ ดับ ราคะ.  วา นา ภา เวน  นิพฺ พานํ ๖  ชื่อ ว่า นิพพาน เพราะ ไม่มี ตัณหา

ทีป  (ทีป ทิตฺ ติยํ+ณ)  นิพพาน, ทีป ธรรม, ธรรม เป็น ที่ พึ่ง พิง.  ยถา  ปกติ ที โป  นที โส เตน   
วุยฺ หมา นานํ  ปติ ฏฺ€า  โห ติ,  เอว มิ ทมฺปิ  นิพฺ พานํ  สํ สา รมโหเฆน  วุยฺ หมา นานํ  ปติ ฏฺ€าติ   

๑  องฺ.อฏฺ. ๑๔/๑๘๘/๑๑๖ ๒  องฺ.อฏฺ. ๑๔/๑๘๘/๑๑๖ ๓  ขุ.อฏฺ. ๓๓/๕๔๖/๒๐๓
๔  สํ.ขนฺธ. ๑๗/๔๘/๓๐ ๕  วิ.มหา. ๔/๗/๘ ๖  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔
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ที โป  วิ ยา ติ  ที โป,  นิกฺ กิเลส านํ  วา  ปทีป สทิ สภา วก รณ โต  ที โป  วิ ยา ติ  ที โป,  นิพฺ พนฺ ติ  
ธีร า  ยถา ยํ  ป ที โป ติ  วุตฺตํ,  ทิปฺ ปติ  วา  อริ ยานํ  �าณ จกฺขุสฺ เสว  ปกา สตี ติ  ที โป  
นิพพาน เป็น ที่ พึ่ง ของ สัตว์ ผู้ ถูก ห้วง น้ำ ใน สงสาร พัด พา ไป ดุจ เกาะ เป็น ที่ พึ่ง แก่ สัตว์ ผู้ ถูก กระแส คลื่น 
พัด พา ไป จึง ชื่อ ว่า ที ปะ, หรือ นิพพาน ชื่อ ว่า ที ปะ เพราะ ทำ บุคคล ผู้ หมด กิเลส ให้ เป็น เหมือน ประทีป ดับ 
ท่าน กล่าว รับรอง ไว้ ว่า “ผู้ มี ปัญญา ย่อม ดับ กิเลส ดุจ ประทีป นี้ ดับ ไป” หรือ นิพพาน ที่ สว่าง ใน ญาณ จักษุ 
ของ พระ อริยบุคคล เท่านั้น ชื่อ ว่า ที ปะ (ลบ ณฺ).  ทีป ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  ปติ ฏฺ€ฏฺเ€น   
ทีปํ ๑  นิพพาน ชื่อ ว่า ที ปะ เพราะ อรรถ ว่า เป็น ที่ พึ่ง

ตณฺหกฺขย  (ตณฺ หาส ทฺ ทูปปท+ขี ขเย+อ)  นิพพาน, ธรรม ที่ สิ้น ตัณหา.  ตณฺ หานํ  ขย เห ตุตฺ ตา  
ตณฺ หกฺข โย  ชื่อ ว่า ตัณ หัก ขยะ เพราะ เป็น เหตุ สิ้น ไป แห่ง ตัณหา (วุ ทธิ อี เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น 
อย, ซ้อน กฺ, รัสสะ อา เป็น อ).  ตณฺ หานํ  ขโย  ตณฺ หกฺข โย  ความ สิ้น ไป แห่ง ตัณหา  ชื่อ ว่า 
ตัณ หัก ขยะ.  ตณฺ หา  ขี ยติ  เอตฺ ถา ติ  ตณฺ หกฺข โย  นิพพาน เป็น ที่ สิ้น ตัณหา จึง ชื่อ ว่า ตัณ หัก ขยะ.   
ตณฺ หกฺขยสฺส  ปจฺจย ตา  ตณฺ หกฺขยํ ๒  นิพพาน ชื่อ ว่า ตัณ หัก ขยะ เพราะ มี ความ สิ้น ตัณหา เป็น เหตุ.  
ตณฺ หกฺข โย  หิ  ราธ  นิพฺ พานํ ๓ จริง อยู่ ราธะ ความ สิ้น ไป แห่ง ตัณหา คือ นิพพาน

ปร  (ปร) นิพพาน, ปรธรรม, ธรรมอันประเสริฐสุด.  ราคาทีนํ  ปฏิปกฺขตฺตา  อุตฺตมฏฺเ€น วา  ปร ํ 
นิพพานชื่อว่าประ เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อราคะเป็นต้น หรือเพราะมีอรรถประเสริฐสุด

ตาณ  (ตา รกฺขเณ+ยุ) นิพพาน, ธรรมเครื่องรักษา, ตาณธรรม, ธรรมเครื่องต้านทาน.  ตายติ  รกฺขติ  
อปายาทิโตติ  ตาณํ  นิพพานปกป้องบุคคลให้พ้นจากอบายเป็นต้น จึงชื่อว่า ตาณะ.  ตายนฏฺเ€น  
ตาณํ ๔  นิพพานชื่อว่าตาณะ เพราะอรรถว่าต้านทาน

เลณ  (ลี นิ ลียเน+ยุ)  นิพพาน, เลณ ธรรม, ธรรม เป็น ที่ หลบ ซ่อน หรือ หลีก จาก ภัย ใน สงสาร.  นิ ลียนฺ ติ   
เอตฺถ  สํ สาร ภย ภีรุ กา ติ  เลณํ  นิพพาน เป็น ที่ หลีก เร้น จาก ความ กลัว คือ ภัย จาก สงสาร จึง ชื่อ 
ว่า เลณ ะ.  อลฺ ลียิตพฺ พยุ ตฺตฏฺเ€น  เลณํ ๕  นิพพาน ชื่อ ว่า เลณ ะ เพราะ อรรถ ว่า เป็น ที่ หลีก เร้น.   
นิพฺ พานํ  ตาณํ  เลณํ  สรณํ  ปราย ณํ  อจฺ จุตํ  อมตํ ๖  ศัพท์ ทั้ง ๗ นี้ แปล ว่า นิพพาน

อรูป  (น+รูป)  นิพพาน, ธรรม ที่ ไม่มี รูป ร่าง สัณฐาน, อรูป ธรรม.  นตฺถิ  ทีฆ รสฺ สาทิกํ  รูปํ  สณฺ€าน- 
 เมตสฺ สา ติ  อรูปํ  นิพพาน ไม่มี รูป ร่าง สัณฐาน ว่า ยาว และ สั้น เป็นต้น จึง ชื่อ ว่า อรูป ะ (อาเทศ น  
เป็น อ)

สนฺต  (สมุ อุป ส เม+ต) นิพพาน, สัน ต ธรรม, ธรรม เครื่อง สงบ.  สนฺต ภาว ฏฺเ€น  สนฺตํ ๗  เพราะ 
นิพพาน มี อรรถ ว่า สงบ จึง ชื่อ ว่า สัน ตะ.  รา คา ทีนํ  สนฺ ตก รณตฺ ตา  สนฺตํ  นิพพาน ชื่อ ว่าสัน ตะ 
เพราะ กระทำ ให้ ราคะ เป็นต้น สงบ ลง ได้ (อาเทศ มฺ ที่สุด ธาตุ เป็น นฺ)

๑  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๘๔ ๒  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๘๔ ๓  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๘๔
๔  สํ.ขนฺธ. ๑๗/๓๖๗/๒๓๓ ๕  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๘๔ ๖  อภิ.กถา. ๓๗/๑๐๗๖/๓๔๕
๗  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔
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สจจฺ  (สต สาต จ ฺเจ+จ)  นพิพาน, สจัธรรม.  ปรม ตถฺสจจฺ ตาย  สจจฺํ ๑  เพราะ นพิพาน เปน็ ปรม ัตถ สจัจะ  
จึง ชื่อ ว่า สัจจะ.  ราค กฺขย เหตุ ภา เวน  อ วิ ปรีตตฺ ตา  จตุ สจฺจ ปริ ยา ปนฺนตฺ ตา  วา  สจฺจํ  นิพพาน 
ชือ่ วา่ สจัจะ เพราะ เปน็ เหต ุสิน้ ไป แหง่ ราคะ เพราะ เปน็ ธรรม ไม ่ผดิ จาก ความ เปน็ จรงิ หรอื เปน็ ธรรม ที ่นบั 
เนื่อง ใน สัจจะ ๔ (อาเทศ ตฺ เป็น จฺ).  ส รติ  อาย ติ  ทุกฺ ขํ  หึ สตี ติ  สจฺจํ  นิพพาน ที่ เบียดเบียน 
ทุกข์ ชื่อ ว่า สัจจะ (สร คติ จินฺ ตา หึ สา สุ+จ, ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ, ซ้อน จฺ)

อนาลย  (น+อาลย) นิพพาน, ธรรม ที่ ปราศจาก ตัณหา, อ นาลย ธรรม, ธรรม ที่ ไม่มี อาลัย.  กา มาล ยานํ   
อ ภา เวน  อ นาลยํ ๒  เพราะ นิพพาน ไม่มี ความ อาลัย ใน กาม จึง ชื่อ ว่า อ นาล ยะ.  นตฺถิ  อาล โย   
ตณฺ หา  เอตฺ ถา ติ  อ นาลยํ  นิพพาน เป็น ธรรม ที่ ไม่มี ตัณหา จึง ชื่อ ว่า อ นาล ยะ (อาเทศ น เป็น อน, 
ลบ สระ หน้า)

อสงฺขต (น+สํ+กร กรเณ+ต) นิพพาน, อสังขตธรรม, ธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง.  อสงฺขตนฺติ  
นิพฺพานํ ๓  คำว่า “อสงฺขตํ” ได้แก่นิพพาน.  น  สงฺขตํ  สงฺขตลกฺขณรหิตนฺติ  จ  อสงฺขตํ ๔ 
นิพพานไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง และเว้นจากลักษณะที่ถูกปรุงแต่ง จึงชื่อว่าอสังขตะ.  ปจฺจเยหิ  น  
สงฺกรียเตติ  อสงฺขตํ  นิพพานไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง จึงชื่อว่าอสังขตะ (อาเทศ น เป็น อ, นิคหิตเป็น 
งฺ, ก เป็น ข, ลบ รฺ ที่สุดธาตุ)

สิว  (สิ เส วายํ+ว)  นิพพาน, สิว ธรรม, ธรรม อัน เกษม, ธรรม อัน ควร เสพ.  สสฺ สิ ริก ฏฺเ€น  สิวํ ๕  
เพราะ นิพพาน มี อรรถ ว่า เป็น ธรรม อัน เกษม จึง ชื่อ ว่า สิ วะ.   สิวํ  เขม ภาวํ  ก โรตี ติ  สิวํ,  สํ สาร- 
ภี รุ เกหิ  เส วิตพฺพตฺ ตา  วา  สิวํ  นิพพาน กระทำ ความ เกษม ให้ ชื่อ ว่า สิ วะ หรือ เพราะ นิพพาน 
เป็น ธรรม ที่ ผู้ กลัว ภัย ใน สงสาร พึง เสพ จึง ชื่อ ว่า สิ วะ.  ส เม ติ  อุป ส เม ตี ติ  สิวํ  นิพพาน ที่ ยัง บุคคล 
ให้ เข้าไป สงบ ชื่อ ว่า สิ วะ (สมุ อุป ส เม+ริว, ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ และ ลบ รฺ อนุพันธ์ ที่ ริว ปัจจัย).   
ภทฺ เท  กลฺ ยาเณ  โมกฺ เข  นิพฺ พาเน  จ  สิวํ  สิว ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ความ เจริญ ความ ดี งาม 
ความ หลุด พ้น และ นิพพาน.  ปตฺ โต  สนฺ ติ สุขํ  สิว ํ๖ บรรลุ นิพพาน อัน เป็น สันติสุข

อมต  (น+มร ปาณ จาเค+ต)  นิพพาน, แดน อมตะ, อมต ธรรม, สภาพ ที่ พ้น จาก ความ ตาย.  มรณ า - 
ภา เวน  อมตํ ๗  เพราะ ไม่มี ความ ตาย นิพพาน จึง ชื่อ ว่า อมตะ.  นตฺถิ  เอตฺถ  มตํ  มรณํ  เอตสฺมึ  
วา  อธิ ค เต  ปุคฺคลสฺส  ม ตนฺ ติ  อมตํ  นิพพาน เป็น ธรรม ที่ ไม่มี ความ ตาย หรือ นิพพาน  
ที่ บุคคล เข้า ถึง แล้ว ไม่มี ความ ตาย ชื่อ ว่า อมตะ (อาเทศ น เป็น อ, ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ).  อปฺ ปมา โท  
อมตํ  ปทํ ๘ ความ ไม่ ประมาท เป็น ทาง ดำเนิน ไป สู่ นิพพาน.  อมตํ  วุจฺจ ติ  นิพฺ พานํ ๙ นิพพาน 
เรียก ว่า อมตะ

๑  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๒  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๓  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๔๓/๓๐๘
๔  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๔๓/๑๘๔ ๕  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๖  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓๙๓/๔๙๗
๗  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๘  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๑๒/๑๘ ๙  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๖๓
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 พุทฺโธ  โลเก  สมุปฺปนฺโน อสโม  เอกปุคฺคโล
 โส  ปกาเสติ  สทฺธมฺมํ อมตํ  สุขมุตฺตมํ.๑

พระพุทธเจ้า ผู้ทรง เป็น เอก บุคคล ไม่มี ใคร เสมอ เหมือน อุบัติ แล้ว ใน โลก ทรง 
ประกาศ พระ สัทธรรม คือ นิพพาน อัน เป็นสุข ประเสริฐ สุด

  ส่วนคัมภีร์นานัตถสังคหะกล่าวไว้ว่า

 อมตํ  ย�ฺ�เสสสฺมึ ปียูเส  จลิเต  ฆเน
 อาสาฏิเต จ  โมกฺเข จ ธนนฺตริสุธาสิสุ
 อมโต  อมตา  ปิ  วา คโฬจฺยามลกีสุ  เจ.

อมต ศัพท์ น ปุง สก ลิงค์ ใช้ ใน ความ หมาย ว่า เครื่อง บูชายัญ อาหาร ทิพย์ ร่างกาย 
ที่ ยัง เคลื่อนไหว (คือ ไม่ ตาย) ไข่ แมลงวัน และ นิพพาน,  อมต ศัพท์ ปุง ลิงค์ ใช้ 
ใน ความ หมาย ว่า ทรัพย์ และ เทวดา,  อมต ศัพท์ อิตถี ลิงค์ ใช้ ใน ความ หมาย ว่า 
เถา บอ ระ เพ็ด และ มะขาม ป้อม

สุุทุทฺทส  (สุ+ทุ+ทิส เปกฺ ขเณ+อ)  นิพพาน, ธรรม ที่ ปุถุชน มอง ไม่ เห็น, ธรรม ที่ เห็น ได้ ยาก ยิ่ง.  สุฏฺ€ุ  
ทุทฺทส ตาย  สุ ทุทฺทสํ ๒  เพราะ นิพพาน เป็น ธรรม ที่ เห็น ได้ ยาก ยิ่ง จึง ชื่อ ว่า สุ ทุทท สะ (ซ้อน ทฺ, อาเทศ 
อิ เป็น อ).  ปสฺ สิ ตุํ  สุ ทุกฺ กร ตาย  สุ ทุทฺทสํ  นิพพาน ชื่อ ว่า สุ ทุทท สะ เพราะ เป็น ธรรม ที่ มอง เห็น 
ได้ ยาก ยิ่ง.  สุ ทุทฺทส�ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เท สิสฺ สา มิ  สุ ทุทฺทส คา มิ�ฺจ  มคฺคํ ๓  ภิกษุ ทั้ง หลาย 
เรา จะ แสดง นิพพาน และ ทาง ดำเนิน ถึง นิพพาน แก่ พวก เธอ

ปรายณ  (ปรสทฺทูปปท+อิ คติมฺหิ+ยุ)  นิพพาน, ปรายณธรรม, ธรรมที่พระอริยะรู้.  ปเรหิ  อุตฺตเมหิ  
อริยปุคฺคเลหิ  อยิตพฺพํ  คนฺตพฺพนฺติ  ปรายณํ,  สํสารสภาวโต  อ�ฺ�สภาววเสน  
พุชฺฌิตพฺพนฺตฺยตฺโถ,  ปเรสํ  วา  อริยปุคฺคลานํ  ปติฏฺ€านตฺตา  ปรายณํ  นิพพานอัน
พระอริยเจ้าผู้ประเสริฐพึงเข้าถึง ชื่อว่าปรายณะ หรือธรรมอื่นจากสงสารธรรมที่พระอริยเจ้าพึง
รู้ หรือธรรมเป็นที่ดำรงอยู่แห่งพระอริยบุคคล ชื่อว่าปรายณะ.  สรณํ  ตาณํ  เลณํ  ปรายณํ  
คติปฏิสรณํ ๔  ทั้ง ๖ บท แปลว่านิพพานเหมือนกัน.  ปรํ  อยนํ  คติ  ปติฏฺ€าตีติ  ปรายณํ ๕   
การไปถึงแล้วดำรงอยู่ ชื่อว่าปรายณะ (วุทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อาย, ยุ เป็น อน, น เป็น 
ณ, ลบสระหน้า)

สรณ  (สร หึ สายํ+ยุ) นิพพาน, สรณ ธรรม.  เยน  จตฺ ตา โร  มคฺ คา  โอธิโส  กิเล เส  ส รนฺ ติ   
หึ สนฺ ติ  ตํ  ธมฺมํ  สรณํ,  อริ ยานํ  ว สิต เคห ตฺ ตา  วา  สรณํ  นิพพาน เป็น เครื่อง กำจัด กิเลส 
แต่ละ ระดับ ของ มรรค ๔  หรือ มรรค ๔ เป็น เครื่อง กำจัด กิเลส โดย เฉพาะ หรือ ธรรม อัน เป็น ที่ อาศัย อยู่ 

๑  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๒๓/๑๘๘ ๒  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๓  สํ.สฬา. ๑๘/๗๑๙/๔๕๐
๔  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๘๘๘/๒๖๖ ๕  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔
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ของ พระ อริยะ ชื่อ ว่า สรณะ.  ภย สรณ ฏฺเ€น  สรณํ,  ภย นา สนนฺ ติ  อตฺ โถ๑  นิพพาน ชื่อ ว่า สรณะ 
เพราะ มี อรรถ ว่า กำจัด ภัย ทำลาย ภัย ให้ พินาศ ไป (อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ)

อนีติก  (น+อี ติ+ก) นิพพาน, อ นี ติก ธรรม.  นิทฺ ทุกฺ ขตฺ ตา  อ นี ติกํ ๑ นิพพาน ชื่อ ว่า อ นีติ กะ เพราะ 
ปราศจาก ทุกข์.  อี ติ  อุป ทฺท โว  ปาโส  จ  เต  ยตฺถ  น  สนฺ ติ,  ตํ  อ นี ติกํ  นิพพาน 
เป็น ธรรม ที่ ไม่มี ความ ชั่ว ร้าย ที่ เป็น อันตราย และ เป็น กับ ดัก จึง ชื่อ ว่า อ นีติ กะ (อาเทศ น เป็น อน, ลบ 
สระ หน้า).  สตฺ เต  สํ สารํ  เนตี ติ  “นีติ”ติ  ลทฺ ธนา มาย  ตณฺ หาย  อ ภาว โต  วา  อ นี ติกํ   
หรือ นิพพาน ชื่อ ว่า อ นีติ กะ เพราะ ไม่มี ตัณหา ที่ ชื่อ นีติ อัน นำ สัตว์ ไป สู่ สงสาร (น+นีติ+ก, อาเทศ น เป็น 
อ).  ป�ฺ จนฺนํ  ขนฺธานํ  นิ โรโธ  อ นี ติกํ  นิพฺ พานํ ๒  ความ ดับ ขันธ์ ๕ เป็น นิพพาน ที่ ปราศจาก 
ตัณหา อัน เป็น ธรรม ชั่ว ร้าย

อนาสว  (น+อาสว)  นิพพาน, อ นาสว ธรรม, ธรรม ที่ ไม่ เป็น อารมณ์ ของ อา สวะ.  อา สวา นํ   
อ นา รมฺมณ ตาย  อ นาสวํ  นิพพาน ชื่อ ว่า อ นา สวะ เพราะ ไม่ เป็น อารมณ์ ของ อา สวะ (อาเทศ น 
เป็น อน, ลบ สระ หน้า).  จตุ นฺนํ  อา สวา นํ  อ ภา เวน  อ นาสวํ ๓  เพราะ นิพพาน ไม่มี อา สวะ ๔ 
อย่าง จึง ชื่อ ว่า อ นา สวะ.  อา สวะ ๔ ได้แก่ กามา สวะ อา สวะ คือ กาม, ภ วา สวะ อา สวะ คือ ภพ,  
ทิฏฐา สวะ อา สวะ คือ ทิฏฐิ, อวิชชา สวะ อา สวะ คือ อวิชชา๔

ธุว  (ธุ เถริ เย+ว) นิพพาน, ธุว ธรรม, ธรรม อัน มั่นคง.  ถิร ฏฺเ€น  ธุวํ ๕ เพราะ มี อรรถ ว่า มั่นคง นิพพาน 
จึง ชื่อ ว่า ธุ วะ.  นิจฺ จฏฺเ€น  ธุวํ,  ธว ติ  วา  มคฺ คาน มา รมฺมณ ภาวํ  คจฺฉ ตี ติ  ธุวํ  นิพพาน ชื่อ 
ว่า ธุ วะ เพราะ มี ความ หมาย ว่า มั่นคง หรือ ไป สู่ ความ เป็น มัค คา รมณ์ จึง ชื่อ ว่า ธุ วะ (ธุว คติ เถริ เยสุ+อ).  
ชรา มรเณหิ  มุ�ฺ จิ ตุ กา เมหิ  ธ วิตพฺพํ  คนฺตพฺ พนฺ ติ  ธุวํ,  นิพฺ พาน นฺ ติ  อตฺ โถ  ทาง ที่ พวก 
เธอ ผู้ ต้องการ หลุด พ้น จาก ชรา และ มรณะ พึง ดำเนิน ไป ชื่อ ว่า ธุ วะ ได้แก่ นิพพาน.  ตตฺถ  หิ  ธว ติ   
ถิร ตี ติ  ธุ โว,  อุปฺ ปา ทวย า ภา เวน  วา  นิจฺ จ สภาว ตฺ ตา  ธว ติ  ถิรํ  สสฺสตํ  ภว ตี ติ  ธุวํ  
ใน คำ นั้น ธรรม ที่ มั่นคง ชื่อ ว่า ธุ วะ, นิพพาน เป็น ธรรม อัน มั่นคง ถาวร เที่ยง แท้ เพราะ ไม่มี การ เกิด ขึ้น 
และ เสื่อม ไป

  ธุว ธาตุ ใน อรรถ ว่า คติ การ บรรลุ  เช่น  ธุว�ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เท สิสฺ สา มิ  ธุว คา มิ นิ�ฺจ  
มคฺคํ ๖  ภิกษุ ทั้ง หลาย  เรา จัก แสดง นิพพาน และ ทาง ดำเนิน ถึง นิพพาน แก่ พวก เธอ.  ธุว ธาตุ ใน อรรถ 
ว่า เถริ ยะ ความ มั่นคง  เช่น  นิจฺ โจ ธุ โว สสฺส โต๗  นิพพาน เป็น ธรรม อัน เที่ยง แท้ มั่นคง

อนิทสฺสน  (น+นิ+ทิส เปกฺ ขเณ+ยุ) นิพพาน, อ นิทัส สน ธรรม, ธรรม ที่ มอง ไม่ เห็น ด้วย ตา.  จกฺขุ - 
วิ�ฺ�าเณน อปสฺ สิต พฺพตฺ ตา อ นิทสฺ สนํ ๘ เพราะ นิพพาน เป็น ธรรม ที่ มอง ไม่ เห็น ด้วย จักขุ วิญญาณ 

๑  สํ.สฬา.อฏฺ. ๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔ ๒  ขุ.ปฏิสํ. ๓๑/๗๓๕/๖๓๑ ๓  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ 
๔  อภิ.วิ. ๓๕/๙๖๑/๕๐๔ ๕  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๖  สํ.สฬา. ๑๘/๗๒๗/๔๕๐
๗  ที.สีล. ๙/๓๑/๒๕ ๘  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔
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จึง ชื่อ ว่า อ นิทัส สนะ.  ทฏฺ€พฺพ สภาว สฺส  นตฺถิ ตาย  อ นิทสฺ สนํ  นิพพาน ชื่อ ว่า อ นิทัส สนะ เพราะ 
เป็น สภาพ ที่ มอง ไม่ เห็น. นตฺถิ จกฺ ขุน า ทสฺ สน เมตฺ ถา ติ อ นิทสฺ สน ํ นิพพาน เป็น ธรรม ที่ ไม่ สามารถ 
มอง เห็น ด้วย ตา จึง ชื่อ ว่า อ นิทัส สนะ (อาเทศ น เป็น อ, ทิสฺ เป็น ทสฺสฺ, ยุ เป็น อน).  อ นิทสฺ สน�ฺจ  
โว  ภิกฺขเว  เท สิสฺ สา มิ  อ นิทสฺ สน คา มิ�ฺจ  มคฺคํ ๑  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา จัก แสดง นิพพาน และ 
ทาง ดำเนิน ถึง นิพพาน แก่ พวก เธอ

อกต (น+กร กรเณ+ต) นิพพาน, อกต ธรรม, ธรรม ที่ ไม่ ถูก ปัจจัย ปรุง แต่ง.  ปจฺจเยหิ  อกตตฺ ตา  อกตํ  
นิพพาน มีชื่อ ว่า อก ตะ เพราะ เป็น ธรรม ที่ ไม่ ถูก สร้าง ขึ้น โดย ปัจจัย (อาเทศ น เป็น อ, ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ).  
กรี ยิตฺ ถา ติ  กตํ,  ปจฺจเยหิ  น  ก ตนฺ ติ  อกตํ ๒  ถูก ปรุง แต่ง ชื่อ ว่า ก ตะ,  นิพพาน ไม่ ถูก ปัจจัย 
ปรุง แต่ง จึง ชื่อ ว่า อก ตะ.  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อชา ตํ  อภูตํ  อกตํ ๓ ภิกษุ ทั้ง หลาย นิพพาน เป็น 
ธรรมชาติ ไม่ เกิด ไม่มี ไม่ เป็น ไม่ ถูก ปัจจัย ปรุง แต่ง มี อยู่

อปโลกิต  (น+ป+ลุช นสฺสเน+อิ+ต)  นิพพาน, อป โลกิ ต ธรรม.  สทา  วิชฺ ชมา นตฺ ตา  อป ลุชฺ ชน- 
สภาวํ  คจฺฉ ติ  เตน วา  วิ�ฺ�าย ตี ติ  อป โลกิ ตํ  นิพพาน ถึง ความ เป็น ธรรม ไม่ เลือน หาย  
เพราะ มี อยู่ ตลอด กาล หรือ นิพพาน เป็น ธรรม ที่ ปรากฏ อยู่ โดย สภาพ ไม่ เสื่อม นั้น ชื่อ ว่า อป โลกิ ตะ.   
โลก สภา เวน  วา  วิ�ฺ�าย ตี ติ  โลกิ ตํ,  ตพฺ พา วาป คมน โต  อป โลกิ ตํ  ธรรม ที่ ปรากฏ อยู่ 
โดย สภาวะ ของ โลก ชื่อ ว่า โลกิ ตะ, นิพพาน ชื่อ ว่า อป โลกิ ตะ เพราะ ปราศจาก ธรรม ที่ ปรากฏ อยู่ โดย 
สภาวะ ของ โลก (อาเทศ น เป็น อ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ชฺ เป็น กฺ).  อิตํ  คเต  วิ�ฺ�าเต๔   
อิต ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ว่า ไป และ ปรากฏ.  อป ลุชฺ ชน ตาย  อป โลกิ ตํ ๕  เพราะ นิพพาน เป็น ธรรม ไม่ เสื่อม 
จึง ชื่อ ว่า อป โลกิ ตะ.  อป โลกิ ต�ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เท สิสฺ สา มิ  อป โลกิ ต คา มิ�ฺจ  มคฺคํ ๖  ภิกษุ 
ทั้ง หลาย เรา จัก แสดง นิพพาน และ ทาง ดำเนิน ถึง นิพพาน แก่ พวก เธอ

นิปุณ  (นิ+ปุ โสเธ+ยุ) นิพพาน, นิ ปุณ ธรรม, ธรรม ที่ ละเอียด อ่อน.  สณฺหฏฺเ€น  นิ ปุณํ ๗ เพราะ มี 
อรรถ ว่า ละเอียด อ่อน นิพพาน จึง ชื่อ ว่า นิ ปุณะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ, ลบ อ).  เยน  วา  
จตฺ ตา โร  มคฺ คา  โอธิโส  กิเล เส  นิสฺ เส ส โต  ปุนนฺ ติ  โสเธนฺ ติ,  ตํ  นิ ปุณํ ๘ นิพพาน เป็น 
เครื่อง ชำระ กิเลส ของ มรรค ๔ ให้ หมดจด จึง ชื่อ ว่า นิ ปุณะ.  นิ ปุณ�ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เท สิสฺ สา มิ   
นิ ปุณ คา มิ�ฺจ  มคฺคํ ๙  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา จัก แสดง นิพพาน และ ทาง ดำเนิน ถึง นิพพาน แก่ พวก เธอ. 

  ใน อัต ถ สาลิ นี อัต ถ โยชนา กล่าว ว่า นิ ใน คำ ว่า นิ ปุณ มี อรรถ ว่า เฉ กะ ฉลาด.

  ส่วน สัท ทนี ติ ธาตุ มาลา๑๐ แสดง ไว้ ว่า  นิ ปุณ มา จาก นิ ปุพฺพ + ปุณ นิ ปุเณ  คือ ธรรม อัน มี 
ความ หมาย ที่ ละเอียด อ่อน, ธรรม เครื่อง ชำระ กิเลส ให้ หมดจด โดย เฉพาะ

๑  สํ.สฬา. ๑๘/๗๒๙/๔๕๑ ๒  กจฺจายน. ๓๓๓ ๓  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๑๖๐/๒๐๘
๔  นานตฺถสงฺคห ๕  สํ.สา.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๖  สํ.สฬา. ๑๘/๗๒๙/๔๕๑
๗  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๘  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๙  สํ.สฬา. ๑๘/๗๒๔/๔๕๐
๑๐  สทฺทนีติธาตุมาลา ๖๑
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อนนฺต  (น+อนฺต)  นิพพาน,  ธรรมที่ไม่พินาศ,  อนันตธรรม.  น  กทาจิปิ  ยสฺส  อนฺโต  วินาโส  
อตฺถิ,  ตํ  อนนฺตํ  นิพพานไม่มีความเสื่อมสลายไปตลอดกาล จึงชื่อว่าอนันตะ (อาเทศ น เป็น อน, 
ลบสระหน้า).  ปริยนฺตปริจฺเฉทภาวรหิตตฺตา  อนนฺตํ  วุจฺจติ  นิพฺพานํ ๑  นิพพานเรียกว่าอนันตะ 
เพราะไม่มีที่สุดและไม่มีการกำหนดขอบเขต

อกฺขร  (น+ขร วิ นา เส+อ, น+ขี ขเย+อร)  นิพพาน, อักขร ธรรม, ธรรม ที่ ไม่ เสื่อม สลาย.  ข รนฺ ติ   
วิน สฺ สนฺ ตี ติ  ขรา,  สงฺข ตา.  เต  ยตฺถ  น  สนฺ ติ,  ตํ  อกฺขรํ,  ข รสงฺ ขา ตานํ  วา  สงฺข ตานํ   
ปฏิ ปกฺขตฺ ตา  อกฺขรํ  ธรรม ที่ เสื่อม ไป ชื่อ ว่า ข ระ ได้แก่ สังขต ธรรม, นิพพาน เป็น ธรรม ที่ ไม่มี ความ 
เสื่อม เหล่า นั้น จึง ชื่อ ว่า อักขระ, นิพพาน ชื่อ ว่า อักขระ เพราะ เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ สังขต ธรรม คือ สิ่ง ที่ เสื่อม 
(อาเทศ น เป็น อ, ซ้อน กฺ, ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ และ สระ หน้า)

ทกุขฺกขฺย  (ทกุขฺ+ขย)  นพิพาน, ทกุขกัขยธรรม, ธรรมเปน็เหตสุิน้ทกุข.์  สพพฺทกุขฺาน ํ ขยการณตตฺา  
ทกุขฺกขฺโย  นพิพานชือ่วา่ทกุขกัขยะ เพราะเปน็เหตสุิน้ทกุขท์ัง้ปวง (ซอ้น ก)ฺ.  ทกุขฺกขฺโย  อนปุปฺตโฺต  
ปตฺโต  เม  อาสวกฺขโย๒  เราบรรลุถึงความสิ้นทุกข์ สิ้นอาสวะแล้ว

อพฺยาพชฺฌ, อพฺยาปชฺฌ, อพฺยาปชฺช  (น+พฺ ยาพชฺฌ)  นิพพาน, ธรรม ที่ ทุกข์ เบียดเบียน ไม่ 
ได้, ธรรม ที่ ไม่มี ความ พินาศ.  พฺ ยา พาธ ตี ติ  พฺ ยา พาโธ,  โส  เอว  พฺ ยา ปา โท,  ทุกฺ ขสจฺจํ,  
ตสฺส  ภา โว  พฺ ยาพชฺฌํ,  ทุกฺ ขสฺส  ปีฬ นาทฺ ยตฺ โถ,  ตํ  ยตฺถ  นตฺถิ,  ตํ  อพฺ ยาพชฺฌํ  
ธรรม ที่ เบียดเบียน ชื่อ ว่า พ ยา พาธ ะ (วิ+อา+พาธ พฺ ยาฆา เต+อ, อาเทศ อิ เป็น ย, วฺ เป็น พฺ),   
พ ยา พาธ ะ นั่น แหละ ชื่อ ว่า พ ยา ปา ทะ หมาย ถึง ทุกข สัจ (อาเทศ พ เป็น ป), ความ เป็น ธรรม  
ที่ บีบ คั้น ชื่อ ว่า พ ยา พัช ฌะ (พฺ ยา พาธ+ณฺย, ลบ ณฺ และ สระ หน้า, อาเทศ ธฺย เป็น ฌฺ, ซ้อน ชฺ,  
รัสสะ อา เป็น อ) หมายความ ว่า ทุกข สัจ มี ความ บีบ คั้น เป็นต้น,  นิพพาน เป็น ธรรม ที่ ไม่มี ทุกข สัจ 
นั้น จึง ชื่อ ว่า อัพ ยา พัช ฌะ (อาเทศ น เป็น อ).  พฺ ยาปชฺฌา ภา เวเนว  อพฺ ยาปชฺฌํ ๓  นิพพาน 
ชื่อ ว่า อัพ ยา ปัชฌะ เพราะ ไม่มี ความ เบียดเบียน.  อพฺ ยาปชฺฌํ  สุขํ  โล เก๔ นิพพาน เป็นสุข ใน โลก.   
อพฺ ยาปชฺฌ�ฺจ  โว  ภิกฺขเว  เท สิสฺ สา มิ  อพฺ ยาปชฺฌ คา มิ�ฺจ  มคฺคํ ๕  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา จัก 
แสดง นิพพาน และ ทาง ดำเนิน ถึง นิพพาน แก่ พวก เธอ.  อพฺ ยา ปา โท  อพฺ ยาปชฺโช  อ โทโส๖  ความ 
ไม่ เบียดเบียน คือ การ ไม่ ประทุษร้าย

วิวฏฺฏ  (วิ+วฏฺฏ)  นิพพาน, วิวัฏ ฏ ธรรม.  กิเลส กมฺม วิ ปาก วฏฺฏา นม ภาว โต  วิว ฏฺฏํ  นิพพาน 
ชื่อ ว่า วิวัฏ ฏะ เพราะ ไม่ มี กิเลส วัฏ กัมมวัฏ และ วิ ปาก วัฏ.  “อ วิชฺ ชา นิ โรธ า  สงฺ ขา รนิ โรโธ ...  
เอวเมตสฺส  เกวลสฺส  ทุกฺ ขกฺ ขนฺธสฺส  นิ โรโธ  โห ตี”ติ  เอวํ  โยนิโส  มน สิ กา รมูลกํ   
วิว ฏฺฏํ  เวทิ ตพฺพํ ๗  พึง ทราบ ว่า นิพพาน มี โยนิโส มนสิการ เป็น มูล เหตุ ให้ รู้ อย่าง นี้ ว่า “เพราะ  

๑  วิ.อฏฺ. ๓/๕๙๗ ๒  ขุ.อฏฺ. ๓๒/๑๒๐/๓๖๙ ๓  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔
๔  วิ.มหา. ๔/๕/๖ ๕  สํ.สฬา. ๑๘/๗๔๒/๔๕๒ ๖  อภิ.ธมฺมสงฺ. ๓๔/๓๓/๑๒
๗  มชฺ.อฏฺ. ๗/๑๕/๗๒
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อวิชชา ดับ สังขาร จึง ดับ ... การ ดับ กอง ทุกข์ ทั้ง สิ้น นี้ มี อยู่”

เขม  (ขี ขเย+ม)  นิพพาน, เขม ธรรม, แดน เกษม, สถาน ที่ ไม่มี ภัย, ธรรม อัน เป็น เครื่อง ดับ ราคั คคิ 
เป็นต้น.  นิพฺภยฏฺเ€น  เขมํ,  ขยนฺ ติ  วา  เอ เตน  ราคฺ คิ อาท โย ติ  เขมํ  นิพพาน ชื่อ ว่า เข มะ 
เพราะ ปราศจาก ภัย หรือ เป็น ที่ สิ้น ไฟ ราคะ เป็นต้น จึง ชื่อ ว่า เข มะ (วุ ทธิ อี เป็น เอ).  เขมํ  ปตฺเถถ  
ภิกฺข โว๑  ภิกษุ ทั้ง หลาย พวก เธอ จง ปรารถนา นิพพาน อัน เกษม.  นิ รุปทฺทว ตาย  เขมํ ๒  นิพพาน 
ชื่อ ว่า เข มะ เพราะ ไม่มี อันตราย

 อาโรคฺยปรมา  ลาภา นิพฺพานํ  ปรมํ  สุขํ
 อฏฺ€งฺคิโก  จ  มคฺคานํ เขมํ  อมตคามินํ.๓

ความ ไม่มี โรค เป็น ลาภ อัน ประเสริฐ นิพพาน เป็นสุข อย่าง ยิ่ง บรรดา ทาง อัน ให้ ถึง 
อมต ธรรม ทาง มี องค์ ๘ เป็น ทาง อัน เกษม

เกวล  (เกว วสิ ํโยเค+อล)  นพิพาน, เกวล ธรรม, ธรรม ที ่ไมม่ ีสงัขาร ปรงุ แตง่.  สง ฺขาเรห ิ อ สม ฺมสิ ฺส ตาย   
วิสํ โยค ตาย  จ  เกวลํ  นิพพาน ชื่อ ว่า เกว ละ เพราะ ไม่ ประกอบ ด้วย สังขาร ธรรม เครื่อง ปรุง แต่ง.  
เกวล ศัพท์ แปล ว่า เยภุยฺ ย ตา มี มาก,  อวฺ ยา มิสฺ ส ไม่ เจือปน,  วิสํ โยค นิพพาน,  ทฬฺหตฺถ อรรถ 
มั่นคง,  อน ติเรก พอ ประมาณ, อ นว เสส ทั้งหมด ทั้ง สิ้น,  ใน อรรถ วิ สังโยค ะ  เช่น  ม�ฺ�ามิ  เต  
อมต เมว  เกวลํ  อธิ คจฺฉนฺ ติ  ปทํ  อ สงฺขตํ ๔  ข้าพเจ้า เข้าใจ ว่า คน เหล่า นั้น จะ ได้ บรรลุ อมตบท 
อัน ไม่มี ปัจจัย ปรุง แต่ง อย่าง แน่นอน

อปวคฺค  (อป+วชฺช วชฺชเน+อ)  นิพพาน, อป วัค ค ธรรม, ธรรม ที่ เว้น จาก สังขาร ปรุง แต่ง.  อปวชฺ ชนฺ ติ  
สงฺ ขา รา  เอตสฺ มา ติ  อปวคฺ โค  นิพพาน ที่ เว้น จาก สังขาร ชื่อ ว่า อป วัค คะ (อาเทศ ชฺช ป็น คฺค).  
อินฺ ทฺ ริยตปฺ ปน ปุตฺ ตมุขทสฺ สนา ทีหิ  วิ นา  อปวคฺ โค  นตฺถี ติ  ค เหตฺ วา  กถา ปวตฺ ตนํ  กาม- 
 สุข ลฺ ลิ กา นุ โย โค๕  การ กล่าว ถือ เอา เหตุ ว่า นิพพาน ที่ เว้น จาก การ บำรุง อินทรีย์ ให้ อิ่ม เอิบ และ มี ความ 
สุข จาก การ เห็น หน้า บุตร เป็นต้น ย่อม ไม่มี เป็น กาม สุขั ล ลิ กา นุ โยค.  อปวคฺ โค  โมกฺ โข ติ  คหณํ  
อปวคฺคคฺ คาโห๖  การ ถือ เอา ว่า นิพพาน เป็น ธรรม เครื่อง หลุด พ้น ชื่อ ว่า อป วัค คัค คา หะ

วิราค  (วิ+ร�ฺช ราเค+อ) นิพพาน, วิ ราค ธรรม, ธรรม อัน ปราศจาก ราคะ.  ยสฺ มา  รา โค วิค โต,  
โส  วิ รา โค  นิพพาน ที่ ปราศจาก ราคะ ชื่อ ว่า วิราคะ (อาเทศ ร�ฺช เป็น ราค).  วิร ชฺ ชนฺ ติ  เอตฺถ  
สํ กิเลส ธมฺ มา ติ  วิ รา โค  นิพพาน เป็น ที่ สำรอก ออก จาก กิเลส ชื่อ ว่า วิราคะ.  สพฺพ สงฺ ขา รสม โถ   
สพฺ พูปธิ ปฏิ นิสฺสคฺ โค  ตณฺ หกฺข โย  วิ รา โค  นิ โรโธ  นิพฺ พานํ ๗  ธรรม ที่ สงบ สังขาร ทั้ง ปวง สลัด 
ออก ซึ่ง อุปธิ ทั้ง ปวง สิ้น ตัณหา คลาย กำหนัด ดับ สนิท ปราศจาก ตัณหา.  วิ รา คาธิ คมสฺส  ปจฺจย โต   

๑  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๙๑/๔๒๑ ๒  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๓  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๒๘๗/๒๘๑
๔  ขุ.เปต. ๒๖/๑๑๗/๒๑๘ ๕  วิสุทฺธิ.ฏี. ๖๓/๙๙/๒๐๘ ๖  วิสุทฺธิ.ฏี. ๖๓/๙๙/๒๐๗-๘
๗  มชฺ.มชฺ.๑๓/๑๕๗/๑๕๙
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วิ ราคํ ๑  เพราะ นิพพาน เป็น ปัจจัย ให้ บรรลุ ซึ่ง ความ ปราศจาก ราคะ จึง ชื่อ ว่า วิราคะ.  วิ รา คา ทิ คมสฺส  
ปจฺจย โต  วิ ราคํ ๒  เพราะ นิพพาน เป็น เหตุ แห่ง ความ สิ้น ราคะ เป็นต้น จึง ชื่อ ว่า วิราคะ

ปณีต  (ป+นี ปา ปุณเน+ต)  นิพพาน, ธรรม ที่ เป็น ประธาน.  ปธา นภา วํ  นีตํ  ปณีตํ  นิพพาน  
ถึง ความ เป็น ธรรม อัน เป็น ประธาน จึง ชื่อ ว่า ปณีต ะ (อาเทศ น เป็น ณ).  เอตํ  สนฺตํ  เอตํ   
ปณีต นฺ ติ  นิพฺ พานํ  ทสฺ เสนฺ โต  อาห๓  พระพุทธเจ้า ตรัส แสดง นิพพาน ว่า “เอตํ สนฺตํ เอตํ ปณีตํ”.  
อุตฺ ตมฏฺเ€น  ปณีตํ ๔  นิพพาน ชื่อ ว่า ปณีต ะ เพราะ มี อรรถ ว่า ประเสริฐ สุด

อจจฺตุ  (น+จ ุจวเน+ต)  นพิพาน, อจัจตุธรรม, ธรรมทีไ่มม่จีตุขิองพระอรหนัต.์  นตถฺ ิ เอตสมฺ ึ อธคิเต  
อริยานํ  จุตํ  จวนนฺติ  อจฺจุตํ  นิพพานที่พระอริยบุคคลถึงแล้ว ไม่มีการเคลื่อนไปเป็นอย่างอื่น 

ชื่อว่าอัจจุตะ (อาเทศ น เป็น อ, ซ้อน จฺ).  อมตาธิคโต  กจฺจิ  นิพฺพานํ  อจฺจุตํ  ปทํ ๕  ท่าน

บรรลุอมตบทอันปราศจากตัณหาแล้ว ไม่เคลื่อนไปหรือ.  นิพฺพานํ  ตาณํ  เลณํ  สรณํ  ปรายณํ  

อจฺจุตํ  อมตํ ๖ นิพพานเป็นที่พึ่งพิง ที่หลีกเร้น ที่ระลึก ที่มุ่งหมาย ไม่เคลื่อนไป ไม่มีความตาย

ปท (ปท คติมฺหิ+อ) นิพพาน, ปทธรรม, ธรรมที่พระอริยะบรรลุ. อริเยห ิปชฺชิตพฺพตฺตา  คนตฺพฺพตฺตา  
ปทํ  นิพพานชื่อว่าปทะ เพราะพระอริยเจ้าบรรลุ.  สนฺตํ  ปทํ  อชฺฌคมา๗  บรรลุนิพพานอันสงบ. 

สนฺตํ ปทนฺติ นิพฺพานํ ๘ บททั้ง ๒ คือ สนฺตํ ปทํ ได้แก่นิพพาน

โยคกฺเขม  (โยคสทฺทูปปท+ขี ขเย+ม)  นิพพาน, ธรรมเครื่องช่วยให้สิ้นโยคะ.  จตฺตาโร  โยคา  
ขยนฺติ  เอเตนาติ  โยคกฺเขโม  นิพพานเป็นเครื่องสิ้นโยคะทั้ง ๔ (คือ กาม ภพ ทิฏฐิ และอวิชชา) 

ชื่อว่าโยคักเขมะ (ซ้อน กฺ, วุทธิ อี เป็น เอ).  มยฺหํ  ภิกฺขเว  อปฺปมาทาธิคตา  โพธิ  

อปฺปมาทาธิคโต  อนุตฺตโร  โยคกฺเขโม๙  ภิกษุทั้งหลาย เราบรรลุโพธิญาณด้วยความไม่ประมาท 

บรรลุนิพพานอันสูงสุดด้วยความไม่ประมาท

ปาร  (ปาร สมตฺถิยํ+อ)  นิพพาน, ปาร ธรรม, ธรรม ที่ สามารถ สงบ ความ เร่าร้อน เพราะ ทุกข์ ใน สงสาร, 
ธรรม ที่ ไม่ เป็น ซี่ ล้อ แห่ง สังสารวัฏ.  ปา เรติ  สกฺ โก ติ  สํ สาร ทุกฺ ข สนฺ ตาปํ  ส เม ตุนฺ ติ ปารํ,   

“สํ สาร ทุกฺ ข สนฺ ตาปตตฺตสฺ สาลํส เมตเว”ติ  หิ  วุตฺตํ.  ปค ตา  สํ สาร จกฺกสฺส  อรา  เอตสฺ มา ติ   

วา  ปารํ  นิพพาน สามารถ ดับ ความ เร่าร้อน คือ ทุกข์ ใน สงสาร จึง ชื่อ ปา ระ ดัง ที่ ท่าน กล่าว ว่า นิพพาน 

ทำให้ ความ เร่าร้อน คือ ทุกข์ ใน สงสาร สงบ ลง ได้ ไม่ เป็น ซี่ ล้อ แห่ง สังสารวัฏ จึง ชื่อ ว่า ปา ระ.  วฏฺฏสฺส   

ปร ภาค ฏฺเ€น  ปารํ ๑๐  นิพพาน ชื่อ ว่า ปา ระ เพราะ มี อรรถ ตรง ข้า มกับวัฏฏะ.  ปาร �ฺจ  โว  ภิกฺขเว  

เท สิสฺ สา มิ  ปาร คา มิ�ฺจ  มคฺคํ ๑๑  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา จัก แสดง นิพพาน และ ทาง ดำเนิน ถึง นิพพาน 

๑  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๒  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๓  องฺ.อฏฺ. ๑๕/๒๖๓/๑๑๓
๔  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๕  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓/๓๗ ๖  อภิ.กถา. ๓๗/๑๐๗๖/๓๔๕
๗  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๓๒/๒๗๕ ๘  สํ.อฏฺ. ๑๑/๒๑๐/๒๕๗ ๙  องฺ.เอก. ๒๐/๒๕๑/๖๔
๑๐  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๑๑  สํ.สฬา. ๑๘/๗๒๓/๔๕๐
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แก่ พวก เธอ

มุตฺติ  (มุจ โมจเน+ติ)  นิพพาน, มุตติ ธรรม, ธรรม อัน หลุด พ้น จาก กิเลส.  กิเล เสหิ  มุจฺ จน โต  มุตฺ ติ,   
ส รี เรนฺทฺ ริเยหิ  อตฺต โน  มุตฺ ตตฺ ตา  มุตฺ ติ  เพราะ นิพพาน หลุด พ้น จาก กิเลส พ้น จาก สรีระ และ 
อินทรีย์(ไม่มี ตัว ตน) จึง ชื่อ ว่า มุตติ (ลบ จฺ, ซ้อน ตฺ).  ตีหิ  ภเวหิ  มุตฺ ต ตาย  มุตฺ ติ๑  เพราะ 
นิพพาน เป็น ธรรม ที่ พ้น จาก ภพ ทั้ง ๓ จึง ชื่อ ว่า มุตติ

สนฺติ  (สมุ อุป ส เม+ติ) นิพพาน, สันติ ธรรม, ธรรม ที่ สงบ จาก กิเลส.  กิเลส สมน โต  สนฺ ติ  เพราะ 
นิพพาน เป็น ธรรม ที่ สงบ จาก กิเลส จึง ชื่อ ว่า สันติ.  สมนํ  สนฺ ติ  ความ สงบ ชื่อ ว่า สันติ (อาเทศ มฺ 
เป็น นฺ).  ผุฏฺ€สฺส  ปร มา  สนฺ ติ  นิพฺ พานํ  อกุ โตภยํ ๒  สัมผัส ความ สงบ อย่าง ยิ่ง  คือ นิพพาน 
อัน ไม่่ มี ภัย จาก ที่ ไหนๆ

วิสุทฺธิ  (วิ+สุธ โส เจยฺเย+ติ)  นิพพาน, วิ สุทธิ ธรรม, ธรรม อัน หมดจด จาก มลทิน มี ราคะ เป็นต้น.   
วิ สุชฺฌนฺ ติ  สตฺ ตา  เอ ตาย  รา คา ทิม เล หี ติ  วิ สุทฺธิ   นิพพาน ยัง สัตว์ ให้ หมดจด จาก มลทิน  
มี ราคะ เป็นต้น จึง ชื่อ ว่า วิ สุทธิ (อาเทศ ตฺ เป็น ธฺ, ธฺ ที่สุด ธาตุ เป็น ทฺ).  วิ สุทฺธี ติ  สพฺพ มล วิ รหิตํ   
อจฺ จนฺต ปริ สุทฺธํ  นิพฺ พานํ  เวทิ ตพฺพํ ๓  พึง ทราบ ว่า คำ ว่า วิ สุทฺธิ คือ นิพพาน อัน เว้น จาก มลทิน 
ทั้ง ปวง มี ความ บริสุทธิ์ อย่าง เดียว

วิมุตฺติ  (วิ+มุจ โมจเน+ติ)  นิพพาน, วิมุตติ ธรรม, ธรรม ที่ พ้น จาก สังขาร.  สพฺพ สงฺ ขา รา  วิ มุจฺ จน โต   
วิ มุตฺ ติ  เพราะ พ้น จาก สังขาร ทั้ง ปวง  นิพพาน จึง ชื่อ ว่า วิมุตติ (ลบ จฺ, ซ้อน ตฺ).  วิกฺ ขมฺภ นวิ มุตฺ ติ   
ตทงฺค วิ มุตฺ ติ  สมุจฺ เฉท วิ มุตฺ ติ  ปฏิ ปสฺสทฺธิ วิ มุตฺ ติ  นิสฺ สรณ วิ มุตฺ ตี ติ  ป�ฺจธา  วิ มุตฺ ติ๔  วิมุตติ 
มี ๕ ประการ คือ  (๑) วิกฺ ขมฺภ นวิ มุตฺ ติ พ้น ด้วย ข่ม กิเลส ไว้  (๒) ตทงฺค วิ มุตฺ ติ พ้น ด้วย ธรรม ที่ ตรง 
ข้าม กัน  (๓) สมุจฺ เฉท วิ มุตฺ ติ พ้น โดย ตัดขาด จาก กิเลส ด้วย โลกุ ตรม รรค  (๔) ปฏิ ปสฺสทฺธิ วิ มุตฺ ติ  
พ้น ด้วย ความ สงบ โดย อาศัย โลกุ ตรม รรค เป็น ปัจจัย แล้ว บรรลุ โลกุ ตร ผล (๕) นิสฺ สรณ วิ มุตฺ ติ พ้น ด้วย 
สลัด กิเลส ออก ได้

อสงฺขตธาตุ  (น+สงฺขต+ธาตุ) นิพพาน, อ สังขต ธาตุ, ธาตุ ที่ ไม่ ถูก สร้าง ขึ้น โดย เหตุ ปัจจัย,  ธาตุ ที่ ทรง 
ไว้ ซึ่ง ลักษณะ ความ สงบ.  อ สงฺขต เมว  นิสฺสตฺ ตนิชฺ ชีว ฏฺเ€น  สนฺ ติลกฺ ขณ ธารณ โต  วา  ธา ตู ติ   
อ สงฺขต ธาตุ  นิพพาน คือ ธาตุ ที่ เป็น เพียง อ สังข ตะ(ไม่มี ปัจจัย ปรุง แต่ง) เพราะ ไม่ใช่ สัตว์ ไม่ใช่ ชีวิต  
หรือ เพราะ ทรง ไว้ ซึ่ง ลักษณะ ความ สงบ จึง ชื่อ ว่า อ สังขต ธาตุ (อาเทศ น เป็น อ).  เอ กนฺต สุ ขาว หํ   
นิพฺ พานํ  อ สงฺขต ธาตุ๕  นิพพาน อัน ไม่มี ตัณหา จึง นำ มา ซึ่ง ความ สุข แน่นอน

สุทฺธิ  (สุธ โสเจยฺเย+ติ)  นิพพาน, สุทธิธรรม, ธรรมเครื่องชำระมลทินมีราคะเป็นต้น.  สุชฺฌนฺติ  
สตฺตา  เอตาย  ราคาทิมเลหีติ  สุทฺธิ  นิพพานชำระสัตว์จากมลทินมีราคะเป็นต้น จึงชื่อว่าสุทธิ.  

๑  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๒  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๑ ๓  วิสุทฺธิ. ๑/๓
๔  สํ.อฏฺ. ๑๓/๗๙๘/๒๘๒ ๕  ขุ..อฏฺ. ๒๖/๒๕/๒๐๑
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ปรมตฺถสุทฺธิตาย  สุทฺธิ๑  เพราะนิพพานเป็นธรรมที่บริสุทธิ์โดยปรมัตถ์ จึงชื่อว่า สุทธิ (อาเทศ ตฺ 
เป็น ธฺ, ธฺ ที่สุดธาตุเป็น ทฺ).  ปรมตฺถสุทฺธิตาย  สุทฺธิ๒  นิพพานชื่อว่าสุทธิ เพราะหมดจดที่สุด

นิพฺพุติ  (นิ+วุ อาวรเณ+ติ) นิพพาน, นิพพุติธรรม, ธรรมที่ออกจากตัณหา, ธรรมที่ปราศจากตัณหาเครื่
องกั้นให้ติดอยู่ในสงสาร.  อาวุโณติ  สํสารโต  นิกฺขนฺตุมปฺปทานวเสนาติ  วุติ,  ตณฺหา,  ตโต  
นิกฺขนฺตตฺตา  นิพฺพุติ  ตัณหาร้อยสัตว์ไว้ เพราะไม่ให้ออกไปจากสงสาร จึงชื่อว่าวุติ, ได้แก่ตัวตัณหา,  
นิพพานชื่อว่านิพพุติ  เพราะออกจากตัณหานั้น (ซ้อน วฺ, อาเทศ วฺว เป็น พฺพ).  ตถาคเตน  สา  
นิพฺพุติ  อธิคตา๓   นิพพานนั้นพระตถาคตทรงบรรลุแล้ว

  ในสังยุตตนิกาย ท่านรวบรวมบทที่มีความหมายว่านิพพานไว้เป็นคาถาดังนี้

   อสงฺขตํ  อนตํ  อนาสวํ
   สจฺจ�ฺจ  ปารํ  นิปุณํ  สุทุทฺทสํ
   อชชฺชรนฺตํ  ธุวํ  อปโลกิตํ
   อนิทสฺสนํ  นิปฺปป�ฺจสนฺตํ.

   อมตํ  ปณีต�ฺจ  สิว�ฺจ  เขมํ
   ตณฺหกฺขโย  อจฺฉริย�ฺจ  อพฺภุตํ
   อนีติกํ  อนีติกธมฺมํ
   นิพฺพานเมตํ  สุคเตน  เทสิตํ.

  อพฺยาปชฺโฌ  วิราโค จ สุทฺธิ  มุตฺติ  อนาลโย
  ทีโป  เลณ�ฺจ  ตาณ�ฺจ สรณ�ฺจ  ปรายนํ.๔

พุทฺธาทิวณฺณนา  สมตฺตา.
ว่าด้วยพระพุทธเจ้าเป็นต้น จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๒  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๗๗/๑๗๔ ๓  ขุ.มหานิ. ๒๙/๗๐๙/๔๒๓
๔  สํ.สฬา. ๑๘/๗๕๑/๔๕๓



๑.๒. สัคคาทิวัณณนา
พรรณนาชื่อของพระอรหันต์และสวรรค์เป็นต้น

 [๑๐] ขีณาสโว  ตฺวเสกฺโข  จ วีตราโค  ตถารหา
  เทวโลโก  ทิโว  สคฺโค ติทิโว  ติทสาลโย.

พระอรหันต์ ๔ ศัพท์
ขีณาสว  (ขีณ+อาสว)  พระ อรหันต์, พระ ขีณาสพ, ผู้ สิ้น อา สวะ แล้ว.   ขยึ สูติ   ขีณา,  อา ภวคฺคํ   

สวนฺ ติ  ปวตฺ ตนฺ ตี ติ  อา สวา  สภาพ ที่ สิ้น ไป ชื่อ ว่า ขีณะ, กิเลส ที่ ไหล ขึ้น ไป ถึง ชั้น ภ วัค ค ภูมิ ชื่อ ว่า  
อา สวะ.  ขณีา  อา สวา  ยสสฺ  โส  ขณีาส โว  พระ อรหนัต ์ผู ้สิน้ อา สวะ ชือ่ วา่ ขณีา สวะ (ลบ สระ หนา้).   
จตฺ ตา โร  อา สวา  กา มาส โว  ภ วาส โว  ทิฏฺ€าส โว  อ วิชฺ ชาส โว,  อิ เม  จตฺ ตา โร  อา สวา  
อรห โต  ขีณา  ป หี นา  สมุจฺ ฉินฺ นา  ปฏิ ปฺปสฺสทฺธา,  อ ภพฺ พุปฺปตฺ ติ กา  �าณคฺคิ นา  ทฑฺฒา,   
เตน  วุจฺจ ติ  ขีณาส โว ติ๑  อา สวะ มี ๔ อย่าง คือ กามา สวะ ภ วา สวะ ทิฏฐา สวะ และ อวิชชา 
สวะ  อา สวะ ทั้ง ๔ เหล่า นี้ พระ อรหันต์ ทำให้ เสื่อม สิ้น ละ ตัดขาด ระงับ ได้ แล้ว ไม่ เกิด ขึ้น อีก ถูก 
ไฟ คือ ปัญญา ญาณ เผา ให้ มอด ไหม้ ไป แล้ว เพราะ ฉะนั้น จึง เรียก พระ อรหันต์ ว่า ขีณา สวะ.   ภิกฺขุ  จ  
ขีณาส โว  หตฺ ถา ชา นิ โย  จ๒  ภิกษุ ขีณาสพ และ ช้าง อาชาไนย 

อเสกฺข  (น+สิกฺขา+ณ)  พระอรหันต์, อเสกขบุคคล, ผู้ไม่ต้องศึกษาอีก.  ตโต  อุตฺตริกรณียาภาวโต   
นตฺถิ  สิกฺขา  เอตสฺสาติ  อเสกฺโข  ผู้ไม่มีข้อปฏิบัติที่พึงทำให้ยิ่งไปกว่านี้ ชื่อว่าอเสกขะ (อาเทศ น 
เป็น อ, ลบ ณฺ, วุทธิ อิ เป็น เอ, ลบสระหน้า).  น  สิกฺขตีติ  อเสกฺโข,  เสกฺขธมฺเม  อติกฺกมฺม   
อคคฺผเล  €โิต  ตโต  อตุตฺร ึ สกิขฺติพพฺาภาวโต  ขณีาสโว  อเสกโฺขต ิ วจุจฺติ๓  ผูไ้มต่อ้งศกึษาอกี 
เรียกว่าอเสกขะ  หมายถึงพระขีณาสพผู้ก้าวล่วงเสกขธรรม ดำรงอยู่ในอรหัตตผลอันเลิศ  เรียกว่า 
“อเสกขะ” เพราะไม่มีข้อที่ควรศึกษาให้ยิ่งกว่านั้นอีก

วีตราค  (วีต+ราค)  พระอรหันต์, ผู้ปราศจากราคะ, ผู้ไม่มีความใคร่.  วิคโต  ราโค  ยสฺมาติ   
วีตราโค  พระอรหันต์ผู้ปราศจากราคะ ชื่อว่าวีตราคะ.  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเม  วีตราโค  โหติ๔   
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้ปราศจากความใคร่ในกาม

อรหนฺต (อรห โยคฺยปูชาสุ+อนฺต) พระอรหันต์, ผู้ทำลายซี่ล้อแห่งสงสาร.  ปูชาวิเสสํ  อรหตีติ  อรหา   
อรหํ  ผู้ควรรับการบูชาอย่างยิ่ง ชื่อว่าอรหันตะ.  อรหิตพฺโพ  ปูเชตพฺโพติ  อรหา  อรหํ  
ผู้ที่บุคคลควรบูชา ชื่อว่าอรหันตะ (อาเทศ นฺต กับ สิ เป็น อา และ อํ, ลบสระหน้า).  สํสารจกฺกสฺส  
อเร หนตีติ  อรหา  อรหํ  ผู้ทำลายซี่ล้อแห่งสงสาร ชื่อว่าอรหันตะ (อร-สทฺทูปปท +หน หึสายํ+ 

๑  มชฺ.อฏฺ. ๗/๘/๔๖ ๒  องฺ.ทุก. ๒๐/๓๐๒/๙๗ ๓  วิ.อฏฺ. ๑/๒๘๗
๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๒๓๒/๒๐๙
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กฺวิ, ลบ นฺ ที่สุดธาตุและ กฺวิ)

  ศัพท์อื่นที่แปลว่าพระอรหันต์มีอีก เช่น วีตโทส, วีตโมห, พฺราหฺมณ.  พฺราหฺมณาติ 
ขีณาสวภาวํ สนฺธายาห๑ คำว่า “พฺราหฺมณ” ท่านกล่าวหมายถึงความเป็นพระขีณาสพ

สวรรค์ ๕ ศัพท์
เทวโลก  (เทว+โลก) สวรรค์, เมืองฟ้า, เทวโลก.  เทวานํ  โลโก  ภวนํ  เทวโลโก  ที่อยู่ของเทวดา 

ชื่อว่าเทวโลกะ.  เทวโลกํ  อิโต  จุตา  ยนฺติ๒ มนุษย์ทั้งหลายจุติจากมนุษยโลกนี้แล้ว 
ไปสู่เทวโลก

ทิว  (ทิวุ กีฬายํ+อ)  สวรรค์, เมืองฟ้า, เมืองทิพย์, เทวโลก.  ทิพฺพนฺติ  เอตฺถาติ  ทิโว  เมืองทิพย์ 
ที่หมู่เทวดาเพลิดเพลินอยู่ ชื่อว่าทิวะ.  อินฺทา  เทวา  สพฺรหฺมกา  สุจิณฺเณน  ทิวํ  ปตฺตา๓ 
ทั้งพระอินทร์ เทวดา และพรหม เข้าถึงสวรรค์เพราะธรรมที่ตนประพฤติดีแล้ว

สคฺค  (สุ+อช คติยํ+ณ) สวรรค์, เมืองฟ้า, เทวโลก.  จิรํ  €ิยเต  อสฺมินฺติ  อคฺโค  €านํ,  โสภโน  
อคฺโค  สคฺโค,  ปุ�ฺเ�น  วา  สุฏฺ€ุ  อชียเตติ  สคฺโค   สถานที่ซึ่งเทวดาสถิตอยู่ยั่งยืน 
สถานที่อันงดงาม หรือสถานที่ซึ่งผู้มีบุญไปถึงด้วยดี ชื่อว่าสัคคะ (ลบ ณฺ, อาเทศ ชฺ เป็น คฺ, ซ้อน คฺ, 
ลบสระหน้า).  รูปาทีหิ  ป�ฺจหิ  กามคุเณหิ  สุฏฺ€ุ  อคฺโคติ  สคฺโค  สถานที่อันเลิศด้วยกามคุณ 
๕ มีรูปเป็นต้น ชื่อว่าสัคคะ (สุ+อคฺค, ลบสระหน้า).  รูปาทีหิ  วิสเยหิ  สุฏฺ€ุ  อคฺโคติ  สคฺโค๔  

ภูมิที่งดงามด้วยรูปารมณ์เป็นต้น ชื่อว่าสัคคะ.  สคฺเค  เวทยติ๕  เสวยสุขอยู่บนสวรรค์  

ติทิว  (ติ+ทิว)  สวรรค์, เมืองฟ้า, สวรรค์ชั้นตรีทิพย์, เมืองทิพย์ของเทวดาผู้เป็นใหญ่ ๓ องค์.    
ตโย  เทวา  ทิพฺพนฺติ  เอตฺถาติ  ติทิโว  สวรรค์อันเป็นสถานที่เล่นเพลิดเพลินของเทวดา ๓ องค์  
คือ หริเทพบุตร หรเทพบุตร และพรหมเทพบุตร ชื่อว่าติทิวะ.  เต  ทีฆรตฺตํ  ติทิเว  ปติฏฺ€า๖  
บัณฑิตเหล่านั้นดำรงอยู่บนสวรรค์ตลอดราตรียาวนาน

ติทสาลย  (ติทส+อาลย) สวรรค์, เมืองฟ้า, สวรรค์ตรีทศเทพ, ที่อยู่ของเทวดา ๓๐ องค์, 
สวรรคช์ัน้ตรทีศ.  ตทิสาน ํ เทวาน ํ อาลโย  €านนตฺ ิ ตทิสาลโย๗  สถานทีอ่ยูข่องเทวดา ๓๐ องค ์ 
ชื่อว่าติทสาลยะ (ลบสระหน้า).  บางอาจารย์กล่าวว่า ศัพท์ว่า “เทวโลก, ทิว, สคฺค” ทั้ง ๓ 
เป็นชื่อสวรรค์ทั่วไป  ส่วนบทว่า “ติทิว, ติทสาลย” เป็นชื่อสวรรค์ชั้นดาวดึงส์.  คัมภีร์อมรโกสะ 
เป็นต้นแสดงไว้ว่า ทั้ง ๕ ศัพท์ดังกล่าว ไม่แตกต่างกัน.  ติทิวปุรศัพท์ เทวนครศัพท์ และ สุราลย 
ศัพท์เป็นต้น เป็นชื่อสวรรค์ชั้นพิเศษ   

  ศัพท์ที่แปลว่าสวรรค์มีอีกมาก  เช่น  นาก, สุรโลก, ติปิฏฺ€ป, อวโรห, ผโลทนย, มนฺทร, 
เสริก, สกฺก, ภวน, ข, นภา

๑  มชฺ.อฏฺ. ๓/๒๓๔ ๒  ขุ.อฏฺ. ๑๗/๕๖/๒๐๔ ๓  ขุ.ชา. ๒๘/๕๑/๒๒
๔  วิ.อฏฺ. ๑/๑๘๘ ๕  ที.ปาฏิก. ๑๑/๑๗๐/๑๙๒ ๖  องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๓๔/๔๓
๗  อภิ.อฏฺ. ๓/๒๕
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 [๑๑] ติทสา  ตฺวมรา  เทวา   วิพุธา  จ  สุธาสิโน
  สุรา  มรู  ทิโวกา  จา- มตปา  สคฺควาสิโน.

 [๑๒] นิชฺชรานิมิสา  ทิพฺพา อปุเม  เทวตานิ  จ.

เทวดา ๑๔ ศัพท์
ติทส  (ติทส+อ)  เทวดา, ตรีทศเทพ, หมู่เทวดา ๓๐ องค์, เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์.  ชาติสตฺตา   

วินาสสงฺขาตา  ติสฺโส  ทสา  ปริมาณา  เอเตสนฺติ  ติทสา,  เอเต  หิ  มนุสฺสาทโย  
วิย  พุทฺธิวิปริณามขเยหิ  น  ยุชฺชนฺติ,  ป�ฺจวีสติวสฺสุทฺเทสิยา  เอว  อุปฺปชฺชนฺติ  สนฺติ   
วินสฺสนฺติ  จ  เทวดาผู้มีสภาพ ๓ อย่าง คือ เกิดขึ้น สถิตอยู่ และสิ้นอายุขัย ตามกฎเกณฑ์ 
ชื่อว่า ติทสะ, หมายถึงเทวดาเหล่านี้ไม่ปรากฏว่าเสื่อมวัยเหมือนพวกมนุษย์เป็นต้น เพราะตั้งแต่เกิด 
จนถงึสิน้อาย ุเปน็เหมอืนมวียั ๒๕ ป.ี  นอกจากนี ้ตทิสศพัท ์มคีวามหมายวา่เทวดา ๓๐ องคก์ม็ ี เชน่  
ติทสานนฺติ  ติกฺขตฺตุํ  ทสนฺน ํ๑  ของเทวดา ๓๐ องค์.  จตฺตาโร  จ  มหาราชา  ติทสา  จ   
ยสสฺสิโน๒  ท้าวมหาราชทั้ง ๔ และทวยเทพชั้นตรีทศผู้มียศ.  ติทสาติ  ตาวตึสภวนา๓  คำว่า 
“ติทสา”  หมายถึงเทวดาผู้สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์.  ติทสา  โส  จวิตฺวา  มนุสฺสตฺตํ  
คมิสฺสติ๔  เทวดานั้นเมื่อเคลื่อนจากสวรรค์แล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์

อมร  (น+มร ปาณจาเค+อ)  เทวดา, ผู้ไม่ตาย, อมรเทพ.  มรณํ  มโร, โส  เยสํ  นตฺถิ,  เต  
อมรา  ความตาย ชื่อว่ามระ  เทวดาที่ไม่มีความตายเหล่านั้น ชื่อว่าอมระ (อาเทศ น เป็น อ).  ตํ  
วิมานํ  อภิชฺฌาย  อมรานํ  สุเขสิน ํ๕  เราปรารถนาวิมานของพวกเทวดาผู้เสวยสุข

เทว  (ทิวุ กีฬา ยํ+อ)  เทวดา, เทพ, เทวะ.  ทิพฺ พนฺ ติ  ป�ฺจหิ  กาม คุเณหิ  อตฺต โน วา  อิทฺธิ ยา ติ   
เท วา,  กีฬนฺ ติ  โชต นฺ ติ  จา ติ  อตฺ โถ.  เต  ติ วิธา  สมฺ มติ เท วา  อุปฺ ปตฺ ติ เท วา  วิ สุทฺธิ 
เท วา ติ๖  เทวดา ผู้ เพลิดเพลิน ด้วย กามคุณ ๕ หรือ ด้วย อิทธิฤทธิ์ ของ ตน ชื่อ ว่า เทวะ (วุ ทธิ อิ เป็น 
เอ) คือ ผู้ รุ่งเรือง สว่างไสว.  ภุมฺ มา  เท วา  สทฺ ทม นุสฺ สา เว สุํ ๗  เหล่า ภุม เทวดา ช่วย กัน กระจาย 
เสียง ออก ไป.  เทวดา มี ๓ จำพวก๘ คือ (๑) สมมุติ เทวดา ได้แก่ พระ ราชา พระ ราชินี พระ โอรส 
พระ ธิดา และ พระ ประยูร ญาติ  (๒) อุป ปัตติ เทวดา ได้แก่ เทวดา ตั้งแต่ ชั้น จาตุ มหา ราชิ กา ขึ้น ไป   
(๓) วิ สุทธิ เทวดา ได้แก่ พระ อรหันต ขีณาสพ

วิพุธ  (วิ+พุธ อว โพธ เน+อ) เทวดา, ผู้ ไม่ หลับ.  วิ พุชฺฌนฺ ติ  น  สุ ปนฺ ตี ติ  วิ พุธ า.  อ ตี ตา นาค ต ชา ตึ   
วิ พุชฺฌนฺ ตี ติ วิ พุธ า  ผู้ ตื่น อยู่ ไม่รู้ จัก หลับ ชื่อ ว่า วิ พุธ ะ หมาย ถึง เทวดา ผู้ รู้ แจ้ง ชาติ ใน อดีต และ อนาคต

๑  สํ.อฏฺ. ๑๑/๑๑/๓๐ ๒  สํ.สคาถ. ๑๕/๙๒๙/๓๔๔ ๓  ขุ.อฏฺ. ๔๙/๖๐๗/๓๖๑
๔  ขุ.อฏฺ. ๓๒/๔๑/๑๖๙ ๕  ขุ.ชา. ๒๘/๗๐๒/๒๔๘ ๖  มชฺ.อฏฺ. ๗/๓/๓๖
๗  วิ.มหาวิ. ๑/๑๘/๓๒ ๘  ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๒๑๔/๑๑๒
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สธุาส ี (สธุาสททฺปูปท+อส ภกขฺเน+อ)ี  เทวดา, ผูก้นิของทพิย,์ ผูบ้รโิภคสธุาโภชน.์  สธุาโภชนภ�ุชฺนสลีตาย  
สุธาสิโน  เทวดา ชื่อว่าสุธาสี เพราะปรกติบริโภคสุธาโภชน์คืออาหารทิพย์ (ลบสระหลัง)

สุร  (สุรา+ณ)  เทวดา, ผู้ มี ความ กล้า หาญ.  สมุทฺ ทุฏฺ€สุรา  อตฺถิ  เยสํ,  เต สุรา  ผู้ มี เครื่อง 
ดื่ม มากมาย ดุจ น้ำ ใน มหาสมุทร ชื่อ ว่า สุ ระ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า).   สุ รนฺ ติ  วา  กีฬนฺ ตี ติ  สุรา   
หรือ ผู้ สนุกสนาน ร่าเริง ชื่อ ว่า สุ ระ (สุร กีฬา ยํ+อ).  สุ เขน  รมนฺ ตี ติ  วา  สุรา  หรือ ผู้ ยินดี อยู่ ด้วย 
ความ สุข ชื่อ ว่า สุ ระ (สุข สทฺ ทูปปท+รมุ กีฬา ยํ+กฺ วิ, ลบ ข, ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ, ลบ กฺ วิ ปัจจัย).  สุ รานํ  
อสุ รา  ปราชิต า๑  พวก อสูร พ่าย แพ้ แก่ เทวดา.   สุรา  นาม  เท วา๒  เทวดา ชื่อ ว่า สุ ระ

มรุ  (มร ปาณ จาเค+อุ)  เทวดา,  ผู้ ตาย ตาม อายุขัย.  ทีฆายุ กาปิ  สมา นา  ยถา ปริ จฺ เฉทํ   
สมฺปตฺ ตกาเล  มรนฺ ติ  สี เลน า ติ  มรู  เทวดา พวก ที่ มีอายุ ยืนยาว แต่ เมื่อ ถึง กำหนด อายุ ก็ ตาย ไป 
โดย ปรกติ จึง มีชื่อ ว่า มรุ.  ฉตฺตํ  มรู  ธาเรยฺ ยุ มนฺ ตลิกฺ เข๓  เหล่า เทวดา พา กันกั้น ฉัตร บน ท้องฟ้า.  
มรู ติ  อมรา๔  คำ ว่า “มรู” ได้แก่ เทวดา

ทิโวก  (ทิว+โอก) เทวดา, ผู้อาศัยอยู่ในเทวโลก.  ทิโว  เทวโลโก  โอโก  อาสโย  เยสํ  เต   
ทิโวกา  เทวดาที่มีเทวโลกเป็นที่อยู่อาศัย ชื่อว่าทิโวกะ (ลบสระหน้า)

อมตป  (อมต สทฺ ทูปปท+ปา ปาเน+อ) เทวดา, ผู้ ดื่ม อมต รส.  สุธา หา รสฺฺส  ปาตพฺพสฺสปิ   
สมฺภว โต  อมตํ  ปิ วนฺ ตี ติ  อมต ปา,  อม โตสธํ  วา  ปิ วนฺ ตี ติ  อมต ปา  ผู้ ดื่ม น้ำ อมฤต หรือ 
ดื่ม อมต โอสถ จาก อาหาร ทิพย์ ชื่อ ว่า อมต ปะ (ลบ สระ หน้า)

สคฺควาส ี (สคฺค+วาสี) เทวดา, ผู้ อยู่ บน สวรรค์.  สคฺเค  ว สน สีลตฺ ตา  สคฺค วา สิ โน  เทวดา ชื่อ ว่า 
สัค ค วาสี เพราะ ปรกติ อยู่ บน สวรรค์

นชิฺชร  (นิ+ชรา+ณ)  เทวดา, ผู้ ไม่ แก่.  สทา  ป�ฺจ วี สติ วสฺ สุทฺ เท สิยตฺ ตา  นิ ราก ตา  ชรา  เอ เต สน ฺติ   
นิชฺ ชรา  เทวดา ผู้ ไม่ ปรากฏ ความ แก่ เพราะ ดู เหมือน กับ ว่า มี วัย เบญจเพส ตลอด ไป จึง ชื่อ ว่า นิช ชระ 
(ซ้อน ชฺ, ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

อนิมิส  (น+นิ+มิส นิมีลเน+อ) เทวดา, ผู้ไม่หลับตา.  น  นิมิสนฺตีติ  อนิมิสา,  ภมุกา  นิจฺจลํ   
กโรนฺตีตฺยตฺโถ  ผู้ไม่กระพริบตา คือไม่ทำให้ขนตาไหว ชื่อว่าอนิมิสะ (อาเทศ น เป็น อ)

ทิพฺพ  (ทิว+วส นิวาเส+กฺวิ) เทวดา, ผู้อยู่บนสวรรค์.  ทิเว  วสนฺตีติ  ทิพฺพา  เทวดาผู้อยู่ บนสวรรค์ 
ชือ่วา่ทพิพะ (ลบ อ ที ่ว ตวัหนา้, อาเทศ ววฺ เปน็ พพฺ, ลบ ส ฺและ กวฺ)ิ.  มานสุสฺกา  อมานสุสฺกา  จ  
ทิพฺพา๕  หมู่มนุษย์ อมนุษย์และเทวดา.  ทิพฺพา  เทวโลเก  ชาตา๖  เทวดาเกิดแล้วในเทวโลก

เทวตา, เทวตานิ  (เทว+ตา, เทว ตา+นิ)  เทวดา.  เท วา  เอว  เทว ตา,  สกตฺเถ  เทว สทฺท โต  
ตาปจฺจ โย  เทว ตา  เอว  เทว ตา นิ,  สกตฺเถ  นิปจฺจ โย  “อ ปุ เม”ติ  เอตฺถ  ป€ม สกตฺถิกว เสน   

๑  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๓๘๘/๔๖๖ ๒  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๔๕/๓๒๐ ๓  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๓๘๘/๔๖๘
๔  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๑๓๔/๑๓๗ ๕  ขุ.วิมาน. ๒๖/๓๕/๖๓ ๖  ขุ.อฏฺ. ๔๙/๒๖/๑๒๗
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อิตฺถิ ลิงฺ คตฺตํ,  ทุ ติย สกตฺถิกว เสน  นปํุ สก ลิงฺ คตฺตํ  เวทิ ตพฺพํ,  ทุ ติย สกตฺถิกว เส เนว  วา   
ทฺ วิ ลิงฺ คตฺตํ,  ตตฺถ  อิตฺถิ ลิงฺ ค ปกฺ เข  ย ทา ทิน า  นิ กา รา เทโส  รูป ว่า “เทว ตา” ลง ตา ปัจจัย 
หลัง จาก เทว ศัพท์ ใน อร รถ สกัต ถะ (ไม่มี อรรถ พิเศษ),   รูป ว่า “เทว ตา นิ” ลง นิ ปัจจัย หลัง จาก เทว ตา 
ศัพท์ ใน อร รถ สกัต ถะ เหมือน กัน,  คำ ว่า “อ ปุ เม” นี้ เป็น อิตถี ลิงค์ ด้วย ตา สกัตถ ปัจจัย ครั้ง แรก,  เป็น น 
ปุง สก ลิงค์ ด้วย นิ สกัตถ ปัจจัย ครั้ง ที่ สอง,  อีก นัย หนึ่ง เทว ตา ศัพท์ เป็น ทั้ง อิตถี ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์  
โดย การ อาเทศ เทว ตา ใน อิตถี ลิงค์ เป็น เทว ตา นิ ด้วย กัจ จายน สูตร ว่า “ย ทนุป ปนฺ นา  นิ ปา ตนา  
สิชฺฌนฺ ติ”.๑   ใน คัมภีร์ อมร โก สะ กล่าว ว่า “เทว ตา นิ  ปุ เม  วา,  วิก ปฺเปน  ปุลฺลิงฺเค,  นิจฺจํ  
นปํุสเก  เทวตานิศัพท์เป็นปุงลิงค์ได้แต่มีใช้ไม่มาก ในนปุงสกลิงค์มีใช้แน่นอน”.

  คัมภีร์ อมร โก สะ ฎีกา ว่า  “สกตฺถิ กา  ปกติ โต  ลิงฺ คว จนา นิ  อติ วตฺ ตนฺ ตี ติ  ปุนฺนปํุ สกตฺตํ,    
ตตถฺ  สกตถฺ ิกา ต ิ ท ุตยิ สกตถฺกิ ํ วตุตฺ,ํ  ปกต ิโต ต ิ ป€ม สกตถฺกิ.ํ  เตน  วตุตฺ ํ “ปนุนฺปํสุกตตฺน ฺต,ิ   
อิต รถา  ตาปจฺจยนตฺสฺส  นจิฺ จํ  อิตฺถิ ลิงฺ ค ตาย  อิตฺถิ ลิงฺ คตฺต เมว  ว เทยยฺ.  ศัพท์ ที่ มี สกัตถ ปัจจัย 
 ประกอบ อยู่ จะ มี ความ พิเศษ กว่า บท ที่ มี ลิงค์ ตาม ปรกติ จึง เป็น ได้ ทั้ง ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์, ใน คำ นี้ 
หมาย ถึง รูป เทว ตา นิ, คำ ว่า ตาม ปรกติ คือ รูป ว่า เทว ตา จึง กล่าว ว่า เป็น ได้ ทั้ง ปุง ลิงค์ และ นปุง สก ลิงค์,  
นอกจาก นี ้ศพัท ์ที ่ม ีตา ปจัจยั อยู ่ทา้ย ทา่น กลา่ว วา่ เปน็ อติถ ีลงิค ์แนน่อน.  เทว ตา  ภคว โต  เอ ตมตถฺ ํ  
อา โร เจ สุํ ๒  เทวดา ทั้ง หลาย กราบทูล ความนี้ แด่ พระ ผู้ มี พระ ภาค.  อถ โข อ�ฺ�ตรา  เทว ตา๓  
ครั้ง นั้น เทวดา องค์ หนึ่ง.  เทว ตา นิ  อา คนฺตฺ วา  อา โร จิตํ  สุตฺ วา๔  เทวดาทั้ง หลาย มา ฟัง เรื่อง ที่ 
เขา บอก.  ใน อุทาหรณ์ ที่ ยก มา นี้ เทว ตา ศัพท์เป็น อิตถี ลิงค์, เทว ตา นิ ศัพท์ เป็น น ปุง สก ลิงค์

  ศัพท์ ที่ แปล ว่า เทวดา มี อีก มาก  เช่น  สุปพฺ พา, สุมนา, ติ ทิเว สา, อาทิ เตยฺ ยา, ทิวิ ส ทา,  
เลขา, อ ทิติ นนฺ ทนา, อาทิ จฺ จา, ริภ โว, อโสปฺ ปา, อมจฺ จา, อม ตา สนา, อคฺคิ มุ ขา, ห วิ โภชนา, 
คิ รพฺ พาณ า, ทาน วาร โย, พินฺ ทาร กา, ปู ชิยา, จิ รา ยุ กา, สคฺคิ โน, นโภส ทา.  ทุก บท ที่ แปล ว่า 
เทวดา ทั้ง ๓ ลิงค์ นิยม ประกอบ วิภัตติ ฝ่าย พหูพจน์

 [๑๓] สิทฺโธ ภูโต จ คนฺธพฺโพ คุยฺหโก ยกฺขรกฺขสา
  กุมฺภณฺโฑ จ ปิสาจาที นิทฺทิฏฺ€า เทวโยนิโย.

ต้นตระกูลหรือกำเนิดเทวดา ๘ จำพวก
สิทฺธ (สิทฺธ สํสิทฺธิมฺหิ+อ) ตระกูลสิทธเทวดา.  อณิมาทิิคุโณเปตตฺตา  สิชฺฌนฺติ  เอตสฺส  ยถิจฺฉิตา  

อตฺถาติ  สิทฺโธ  ผู้ปรารถนาอะไรก็สำเร็จได้ทุกอย่าง แม้จะไม่มีเวทมนต์เหมือนพวกปิศาจ ชื่อว่า 
สิทธะ

๑  กจฺจายนสุตฺต ๓๙๑ ๒  ที.ปาฏิก. ๑๑/๖/๑๕ ๓  มชฺ.มูล. ๑๒/๒๘๙/๒๘๒
๔  ขุ.อฏฺ. ๒๙/๗๐๔/๓๒๒
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ภตู  (ภ ูสตตฺาย+ํต) ภตู, ตระกลูภตูเทวดา, เทวดาพวกรา่ยเวทมนต,์ ปศิาจจำพวกหนึง่, มจิฉาทฏิฐเิทวดา.  
ภวนฺติ  พฺรูหนฺติ  กถา  เอตสฺมาติ  ภูโต,  โส  ภูโต  ปิสาจปฺปเภโท  อโธมุขาทิ  เทวดา 
ผู้เป็นเหตุให้กล่าวคำพูด ชื่อว่าภูตะ,  อโธมุขเทวดาเป็นต้นนั้น ท่านจัดไว้ในจำพวกปิศาจ

คนฺธพฺพ  (คนฺธสทฺทูปปท+อพฺพ ปริภุญฺชเน+อ) คนธรรพ์, ตระกูลเทวดาคนธรรพ์, เทวดาผู้บริโภคกลิ่น, 
เทวดานักร้อง.  คนฺธํ  อพฺพติ  ปริภุ�ฺชตีติ  คนฺธพฺโพ.  เทวคายนา  “หาหา หูหู” ปภุตโย  
เทวดาผู้บริโภคกลิ่น ชื่อว่าคันธัพพะ หมายถึงเทวดาที่ขับเพลงว่า “หาหา หูหู” เป็นต้น (ลบสระหน้า).  
คนธฺพโฺพ  วา  คนธฺพพฺ ี วา  คนธฺพพฺโปตโก  วา๑  เทพบตุรคนธรรพ ์เทพธดิาคนธรรพ ์หรอืลกูนอ้ย 
ของคนธรรพ์

คุยฺหก  (คุห สํวรเณ+ย+ก)  ตระกูลคุยหกเทวดา, เทวดาเฝ้าขุมทรัพย์.  นิธโย  คุยฺหตีติ  คุยฺหโก,   
มณิภทฺราทิโก  กุเวรานุจโร  เทวดาผู้ดูแลขุมทรัพย์ ชื่อว่าคุยหกะ (กปัจจัยใช้ในชื่อ) ได้แก่ 
มณิภัทรเทวดา(พญาครุฑ)เป็นต้น ที่ติดตามท้าวกุเวร (กลับ หฺย เป็น ยฺห).  ครุฬา  คุยฺหกา  นาม  
ชาตา,  เต  กุมฺภณฺฑา  คุยฺหกาปิ  ถูปํ  อกํสุ๒  ครุฑมีชื่อว่าคุยหกะ, กุมภัณฑ์และครุฑเหล่านั้น 
ได้ทำสถูปแล้ว

ยกฺข (ยกฺข ปูชายํ+อ) ตระกูลยักขเทวดา, เทวดายักษ์.  ยกฺขียเต  ปูชียเตติ  ยกฺโข, กุเวราทิโก   
เทวดาทีช่าวโลกเซน่สรวงมทีา้วกเุวรเปน็ตน้ ชือ่วา่ยกัขะ.   ยกโฺข  วา  ยกขฺนิ ี วา  ยกขฺโปตโก  วา๓   
ยักษ์ ยักษินี หรือลูกน้อยของยักษ์

รกฺขส  (รกฺข ปาลเน+ส) ตระกูลรักขสเทวดา, เทวดารากษส, ผีเสีื้อน้ำ.  รกฺขนฺติ  อตฺตานํ   
เอตสฺมาติ  รกฺขโส,  วิภีสณาทิ  สัตว์ทั้งหลายรักษาตนให้พ้นจากเทวดานี้ ฉะนั้น เทวดานี้ จึงชื่อว่า 
รักขสะ มีรากษสชื่อว่าวิภีสณะเป็นต้น.  นาวํ  คณฺเหยฺย  รกฺขโส๔  เทวดารากษสยึดเรือไว้

กุมฺภณฺฑ  (กุมฺ ภ+อณฺฑ)  ตระกูล กุม ภัณฑ เทวดา, กุมภัณฑ์, ยักษ์.  กุมฺ ภณฺฑานนฺ ติ  เต  กิร   
เท วา  มโห ทรา  โหนฺ ติ  สหสฺ สงฺ คมฺปิ  จ  เนสํ  กุมฺ โภ  วิย  ม หนฺตํ  โห ติ.  ตสฺ มา   
กุมฺ ภณฺโฑ ติ  วุจฺ จนฺ ติ๕  ศัพท์ ว่า “กุมฺ ภณฺฑานํ”  อธิบาย ว่า  ทราบ ว่า เทวดา นั้น มี ท้อง ใหญ่ มาก แม้ 
อวัยวะ ทั้ง พัน ส่วน ก็ ใหญ่ โต มาก เหมือน หม้อ ท่าน จึง เรียก ว่า “กุม ภัณฑ ะ”.  กุมฺ ภปฺ ปมาณณฺฑ ตาย  
กฺุมฺภณฺโฑ  ชื่อ ว่า กุม ภัณฑ ะ เพราะ มี ลูก อัณฑะ โต เท่า หม้อ.   กุมฺ ภณฺโฑ  วา  กุมฺ ภณฺฑี  วา  
กุมฺ ภณฺฑ โปต โก  วา๖  กุมภัณฑ์ นาง กุมภัณฑ์ หรือ ลูก น้อย ของ กุมภัณฑ์

ปิสาจ (ปิสิตสทฺทูปปท+อส ภกฺขเน+อ) ตระกูลปิศาจเทวดา.  ปิสิตํ  มํสํ  อสติ  ภกฺขตีติ  ปิสาโจ,   
สกุนิ  สกุนฺติอาทิโก  กุเวรานุจโร  เทวดากินเศษเนื้อ ชื่อว่าปิสาจะ,  สกุนิ และ สกุนฺติ 
เป็นต้น เป็นเทวดาผู้ติดตามท้าวกุเวร (อาเทศ ปิสิต เป็น ปิ, อส เป็น สาจ).  อาทิสทฺเทน  

๑  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๑๓/๒๑๕ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๑๔๗/๓๖๘ ๓  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๑๓/๒๑๕
๔  ขุ.ชา. ๒๗/๒๓๗๒/๕๐๘ ๕  ที.อฏฺ. ๓/๑๔๖ ๖  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๑๓/๒๑๕
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วชิชฺาธรอปสรกนินฺเร  จ  สงคฺณหฺาต ิ อาทศิพัทร์วมเอา วชิชฺาธร ผูม้มีนตด์ำหรอืวชิาธร,  อปสรา 
ผู้หยาบคายหรือนางอัปสร,  กินฺนร กินนรผู้เหมือนคน เพราะมีหัวเป็นม้าตัวเป็นคน.  มโหทรา  
ปิสาจา  วิย๑  เหมือนปิศาจท้องโต.  มา มํ  ปิสาจา  ขาทนฺตุ๒  ปิศาจอย่าเคี้ยวกินเรา

 อาทิจฺจา วิสุ วสโว ตุสิตา’ภสฺสรา’นิลา,

 มหาราชิกา สาธฺยา จ รุทฺทา จ คณเทวตา.๓

 เทวดา ๙ หมู่  คือ  อาทิจจะ วิสุ วสวะ ตุสิตะ อาภัสสระ อนิละ มหาราชิกะ  
สาธยะ และ รุททะ

 ตตฺราทิจฺจา ทฺวาทสกา วิสุเทวา ทส €ิตา,

 วสโว อฏฺ€สงฺขฺยาตา ฉตฺตึส ตุสิตา มตา.

 อาภสฺสรา จตุสฏฺ€ิ วาตา ปณฺณาเสกูนกา,

 มหาราชิกนามาโย ทฺวิสตํ วีสตาธิกา.

 สาธฺยา ทฺวาทส วิขฺยาตา รุทฺทา เจกาทส €ิตา

 สมยนฺตรโต เอตา วิ�ฺเ�ยฺยา คณเทวตา.๔

 นักศึกษาควรรู้จักจำนวนเทวดาผู้ประจำอยู่บนสวรรค์แต่ละหมู่ดังนี้ คือ อาทิจจะ 
มีเทวดา ๑๒ องค์,  วิสุ มีเทวดา ๑๐ องค์,  วสวะ มีเทวดา ๘ องค์,  ตุสิตะ 
มีเทวดา ๓๖ องค์,  อาภัสสระ มีเทวดา ๖๔ องค์,  อนิละ (หรือวาตะ) มีเทวดา 
๔๙ องค์,  มหาราชิกะ มีเทวดา ๒๒๐ องค์,  สาธยะ มีเทวดา ๑๒ องค์,  
รุททะ มีเทวดา ๑๑ องค์

 [๑๔] ปุพฺพเทวา   สุรริปู อสุรา  ทานวา  ปุเม
  ตพฺพิเสสา  ปหาราโท สมฺพโร  พลิอาทโย.

อสูร ๔ ศัพท์
ปุพฺพเทว  (ปุพฺพ+เทว)  อสูร, อสูรผู้เคยเป็นเทวดา.  ปุพพํ  เทวา  ปุพฺพเทวา,  ปุพฺเพ  วา   

เทวา  ปุพฺพเทวา,  ปุพฺเพ  เหฺยเต  เทวปุเร  €ิตา  อนนฺตรํ  สกฺกาทีหิ  ตโต  จาลิตา   
ผูเ้ปน็เทวดาในกาลกอ่น หรอืเคยเปน็เทวดามากอ่น จงึชือ่วา่ปพุพเทวะ, เมือ่กอ่นอสรูเหลา่นีด้ำรงอยูบ่น
เทวโลก ไม่นานถูกท้าวสักกะเป็นต้น ขับไล่ให้พ้นจากเทวโลกนั้น.  นนุ  เวปจิตฺติปริสา  ปุพฺพเทวา๕  
อสูรบริษัทของท้าวเวปจิตติเคยเป็นเทวดามิใช่หรือ.  ปุพฺพเทวาติ  อสุรา๖  คำว่า “ปุพฺพเทวา” 
คือพวกอสูร

๑  มชฺ.อฏฺ. ๙/๑๕๒/๑๒๔ ๒  ชา.อฏฺ. ๓๗/๒๑ ๓  อมรโกสะ
๔  อมรโกสอภิธานฎีกา ๕  อภิ.กถา. ๓๗/๑๑๙๖/๓๘๙ ๖  ชา.อฏฺ. ๔๑/๒๐๔
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สุรริปุ  (สุร+ริปุ)  อสูร, คู่อริของเทวดา.  สุรานํ  ริปู  สตฺตโว  สุรริปู  ศัตรูของเทวดา ชื่อว่าสุรริปุ.  
สุรริปุทุรภิภวเน  ตาวตึสภวเน  สุธมฺมา  นาม  เทวสภา  อตฺถิ๑  เทวสภาชื่อว่าสุธัมมา  
มีอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ยึดมาจากอสูร

อสุร  (น+สุร อิสฺสริยทิตฺตีสุ+อ) อสูร, ศัตรูของเทวดา.  ปกติเทวา  วิย  น  สุรนฺติ  น  อิสนฺติ  น  
วิโรจนฺตีติ  อสุรา,  เตสํ  ปฏิปกฺขาติ  วา  อสุรา,  เวปจิตฺติปหาราทาทโย๒ ผู้ไม่กล้าหาญ 
ไมเ่ปน็ใหญ ่ไมรุ่ง่โรจนเ์หมอืนปรกตเิทวดา หรอืผูเ้ปน็ปฏปิกัษต์อ่เทวดา ชือ่วา่อสรุะ ไดแ้ก ่ทา้วเวปจติต ิ
และท้าวปหาราทะเป็นต้น.  อสุรา  มหาสมุทฺเท  อภิรมนฺติ๓  พวกอสูรพากันยินดีในมหาสมุทร.  
อสรุา  ทพิพฺปาน ํ ปวิติวฺา  ปมชชฺสึุ๔  พวกอสรูพากนัดืม่เหลา้ทพิยจ์นมนึเมา.   น  สรุ ํ  ปวิมิหฺาต ิ 
อาหํสุ,  ตโต  ปฏฺ€าย  อสุรา  นาม  ชาตา๕  พวกอสูรพากันกล่าวว่า “พวกเราไม่ดื่มสุราแล้ว” 
ตั้งแต่นั้น จึงเกิดชื่อว่าอสุระ(ผู้ไม่ดื่มสุรา เพราะถูกท้าวสักกะเทวราชใช้แผนมอมสุราจนเมาแล้วจับโยน
ลงจากเทพวิมานจึงเข็ดหลาบ ไม่ยอมดื่มสุราอีก)

ทานว  (ทนุ+ณว)  อสูร, ลูก ของ นาง ทนุ รากษส.  ทนุ นา มาย  มาตุ ยา  อปจฺจํ  ทาน วา.  ทนุ  นาม   
เต รส สุ  รกฺขส ทุ หิตู สุ  เอกิ สฺ สา  ทุ หิตุ  นามํ  ลูก ของ นาง ทนุ ชื่อ ว่า ทาน วะ,  ทนุ  เป็น ชื่อ 
ลูกสาว นาง หนึ่ง ใน จำนวน ลูกสาว รากษส ๑๓ นาง.  กุมฺ ภณฺฑา  ทาน วา  ครุ ฬา  อุป ชี วนฺ ติ  ตํ  
สรํ ๖  ทั้ง กุมภัณฑ์ อสูร และ ครุฑ เข้าไป อาศัย อยู่ ใกล้ สระ น้ำ นั้น

  ปุพฺพเทวาทโย  สทา  ปุเม  ปุลฺลิงฺเค  วตฺตนฺติ   ตั้งแต่ ปุพฺพเทว ถึง ทานว ศัพท์  
ใช้ในรูปปุงลิงค์พหูพจน์ทุกแห่ง

  ศัพท์ที่แปลว่าอสูรมีอีกมาก  เช่น  เทจฺจ, เทเตยฺย, ทนุช, อินฺทารี, สุรทิส, สุกฺกสิสฺส,  
ทิติสุต, ปุพฺพช

อสูรพิเศษ ๓ ศัพท์
 บทว่า “ตพฺพิเสสา” ในคาถานี้ หมายถึงอสูรผู้มีความพิเศษ ได้แก่ ปหาราทอสูร สัมพรอสูร 

และพลิอสูร

ปหาราท  (ปหารสทฺทูปปท+ทา ทาเน+อ)  ปหาราทอสูร,  อสูรประจำคลังสรรพาวุธ.  สุเรหิ  
สทฺธึ  สงฺคามตฺถํ  อตฺตโน  พลกายานํ  ปหารํ  อายุธํ  ททาตีติ  ปหารโท,  โส  เอว   
ปหาราโท  ผูจ้า่ยอาวธุเครือ่งประหารใหแ้กพ่ลนกิายของตนเพือ่ทำสงครามกบัพวกเทวดา ชือ่วา่ปหารทะ 
(ลบสระหน้า),  ปหารทะนั่นแหละ เป็นปหาราทะ (ทีฆะ อ เป็น อา).  อถ โข ปหาราโท  อสุรินฺโท  
เยน  ภควา  เตนปุสงกฺมิ๗  ครัง้นั้น ปหาราทะจอมอสรู เขา้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึทีป่ระทบั.  อย ํ 

๑  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๙๓๙/๓๘๐ ๒  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๔๕/๓๒๐ ๓  วิ.จุลฺล. ๗/๔๔๙/๒๘๕
๔  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๑๐๓ ๕  สํ.อฏฺ. ๑๑/๒๔๗/๓๒๑ ๖  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓/๒๗
๗  องฺ.อฏฺ€ก. ๒๓/๑๐๘/๒๐๐
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ปหาราโท  มยิ  อกเถนฺเต  ป€มตรํ  กเถตุํ  น  สกฺขิสฺสติ๑  ปหาราทอสูรนี้ เมื่อเรายังไม่พูด 
จะไม่สามารถพูดก่อนได้เลย

สมฺพร  (สํ+วร)  สัมพรอสูร.  สํ  ปสตฺโถ  วโร  ชามาตา  ยสฺส  โส  สมฺพโร,  ตสฺส  หิ สกฺโก  
ชามาตา  ผู้มีลูกเขยประเสริฐ คือ มีท้าวสักกะเป็นลูกเขย ชื่อว่าสัมพระ (สํ+วุ อาวรเณ+อร, อาเทศ 
ว เป็น พ, นิคหิตเป็น มฺ, ลบสระหน้า).  อถ  โข  ภิกฺขเว  สมฺพโร  อสุรินฺโท๒ ภิกษุทั้งหลาย 
ครั้งนั้น สัมพระจอมอสูร

พลิ  (พล+อี)  อสูร, ผู้ทรงพลัง.  พลเมตสฺสตฺถีติ  พลี,  อติสยพลกายตฺตา  วา  พลี,  โส  เอว  
พลิ,  “พลิอาทโย” ติ  อิมินา  สมาเสปิ  สนฺธิ  นตฺถีติ  ทีเปติ.  อาทินา  มจฺฉสกุณาทิเกปิ  
กุ�ฺจาทิเกปิ  อสุรเภเท  สงฺคณฺหาติ  ผู้มีกำลัง หรือมีร่างกายกำยำ ชื่อว่าพลี, พลีนั่นแหละ 
คือ พลิ, ท่านแสดงว่า ด้วยบทว่า “พลิอาทโย” ท่านไม่ได้ทำสนธิวิธีในบทสมาส (เพื่อรักษาฉันท์),  
อาทิศัพท์รวมบทที่เป็นพวกอสูร เช่น ปลายักษ์ นกยักษ์และสัตว์ที่มีเสียงน่าหวาดกลัว

 [๑๕] ปิตามโห ปิตา พฺรหฺมา โลเกโส กมลาสโน
  ตถา หิร�ฺ�คพฺโภ จ สุรเชฏฺโ€ ปชาปติ.

พรหม ๘ ศัพท์
ปิตามห  (ปิตุ+อามห)  พรหม.  ปิตูนํ  ปชาปตีนํ  โลกปิตูนมฺปิ  ปิตา  ปิตามโห  ผู้เป็นปู่ 

เป็นตา เป็นทวดของชาวโลก ชื่อว่าปิตามหะ (ลบสระหน้า).  พนฺธูติ  พฺรหฺมา  อธิปฺเปโต,  ตํ  หิ  
พฺราหฺมณา  ปิตามโหติ  โวหรนฺติ๓  คำว่า “พนฺธุ” หมายถึงพรหม พวกพราหมณ์เรียกพรหมนั้นว่า 
ปิตามหะ

ปิตุ  (ปา ปาลเน+ริตุ)  พรหม.  สพฺพโลกานํ  ปิตุฏฺ€านิยตฺตา  ปิตา,  สพฺพโลกํ  วา  ปาติ   
รกฺขตีติ  ปิตา  ผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพ่อของชาวโลกทั้งปวง หรือผู้คุ้มครองรักษาโลกทั้งปวง ชื่อว่าปิตุ 
(ลบ รฺ อนุพันธ์ และสระหน้า)

พฺรหฺม  (พฺรห วุฑฺฒิยํ+ม)  พรหม.  มหนฺตสรีรตาย  พฺรหฺมา  ชื่อว่าพรหมะ (อ่านว่า พฺระ-หฺมะ) 
เพราะมีร่างกายเจริญ.  พฺรหฺมา  จ  โลกาธิปตี  สหมฺปติ๔ ท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นใหญ่ในโลก

โลเกส  (โลก+อีส)  พรหม.  โลกานํ  อีโส  อินฺโท  โลเกโส  จอมเทพแห่งโลกทั้ง ๓ คือ มนุษยโลก 
เทวโลก และพรหมโลก ชื่อว่าโลเกสะ (ลบสระหน้า, อาเทศ อี เป็น เอ)

กมลาสน  (กมล+อาสน)  พรหม.  กมลสมฺภวตฺตา  กมลํ.  ตํ  อาสนํ  อุปฺปตฺติฏฺ€านํ  อสฺสาติ  
กมลาสโน  ผู้มีปทุมชาติปูลาดเป็นที่ประทับ ชื่อว่ากมลาสนะ (ลบสระหน้า)

๑  องฺ.อฏฺ. ๑๖/๕๓๖/๒๔๐ ๒  สํ.สคาถ. ๑๕/๙๐๔/๓๓๔ ๓  ที.อฏฺ. ๔/๒๖๓/๒๒๙
๔  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๘๑/๔๐๓
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หิร�ฺ�คพฺภ  (หิรญฺญ+คพฺภ)  พรหม.  หิร�ฺ�สุวณฺณมยํ  อณฺฑํ  หิร�ฺ�ํ,  ตมสฺส  คพฺโภ   
ภูโต  หิร�ฺ�คพฺโภ  ไข่เงินไข่ทอง ชื่อว่าหิรัญญะ,  ผู้เกิดจากไข่เงินไข่ทองนั้น ชื่อว่าหิรัญญคัพภะ.  
หิร�ฺ�คพฺภาทโย  เทวตา๑  เทวดามีพรหมเป็นต้น

สุรเชฏฺ€  (สุร+เชฏฺ€)  พรหม.  ฌานาทิคุเณหิ  สุรานํ  เชฏฺ€ตฺตา  สุรเชฏฺโ€  พรหมผู้ประเสริฐ
กว่าเทวดาทั้งหลายด้วยคุณมีฌานเป็นต้น ชื่อว่าสุรเชฏฐะ

ปชาปติ  (ป ชาสทฺ ทูปปท+ปา ปาล เน+ติ)  พรหม.  ป ชานํ  สตฺ ตานํ  ปติ  สา มิ ภู โต  ป ชา ปติ,  
ปช ํ ปา เลต ีต ิ วา  ป ชา ปต ิ พรหม ผู ้เปน็ เจา้ แหง่ สตัว ์ทัง้ หลาย หรอื ผู ้คุม้ครอง หมู ่สตัว ์ชือ่ วา่ ป ชา ปต ิ 
(รัสสะ อา เป็น อ).  มหา พฺรหฺ มุ โน  ป ชาป ตี ติ  ทิฏฺ€ฏฺ€าเน  €เปตฺ วา๒  แต่ง ตั้ง ท้าว มหาพรหม 
ไว้ ใน ตำแหน่ง ประชาบดี

  ศัพท์ที่แปลว่าพรหมมีอีกมาก เช่น อตฺตภู, ปรเมฏฺ€ิ, สยมฺภู, จตุรานน, ธาตุ, กมลโยนิ, 
ทุหิณ, วิริ�ฺจิ, สชิตุ, เวธ, วิธาตุ, วิธิ, หํสรถ, วิริ�ฺจ, ปปิตมห

 [๑๖] วาสุเทโว หริ กณฺโห เกสโว จกฺกปาณฺยถ
  มหิสฺสโร สิโว สูลี อิสฺสโร ปสุปตฺยปิ. 

 [๑๗] หโร วุตฺโต กุมาโร ตุ ขนฺโท สตฺติธโร ภเว.

พระนารายณ์, พระวิษณุ ๕ ศัพท์
วาสุเทว  (วสุเทว+ณ)  วาสุเทพ, พระนารายณ์, พระวิษณุ.  วสุเทวสฺส  อปจฺจํ  วาสุเทโว  เทวดา 

ผู้เป็นลูกหลานของวสุเทวะ ชื่อว่าวาสุเทวะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา).   เทวคพฺภาย  เชฏฺ€ปุตฺโต  
วาสุเทโว๓  พระนารายณ์เป็นบุตรองค์ใหญ่ของนางเทวคัพภา

หริ  (หร หรเณ+อิ) หริเทพ, พระนารายณ์, พระวิษณุ.  มจฺจานํ  ชีวิตํ  หรติ  สีเลนาติ  หริ  
เทวดาผู้มักนำชีวิตสัตว์ไป ชื่อว่าหริ.  มนํ  หรตีติ  หร ิ เทพผู้นำพาจิตใจไป ชื่อว่าหริ

กณฺห  (กุ นินฺทายํ+ณ)  กัณหมาร, ผู้มีคุณทราม, ผู้เสื่อมเสีย, พระนารายณ์.  กุจฺฉิตพฺโพ   
นินฺทิตพฺโพติ  กณฺโห  เทพผู้ถูกตำหนิติเตียน ชื่อว่ากัณหะ (ลง ห อาคมหลังธาตุ, อาเทศ 
อุ เป็น อ, กลับ หฺณ เป็น ณฺห).  กณฺหคุณโยคโต  กณฺโห  เพราะมีความเสื่อมเสีย 
จึงชื่อว่ากัณหะ.  กํ  สุขํ  หนตีติ  กณฺโห  เทพผู้เบียดเบียนความสุข ชื่อว่า กัณหะ (กํสทฺทูปปท+  
หน หึสายํ+กฺวิ, อาเทศนิคหิตเป็น ณฺ, ลบ นฺ ที่สุดธาตุ และ กฺวิ).  กณฺหคุณํ  อสฺส  อตฺถีติ  
กณฺโห  เทพผู้มีความเสื่อมเสีย ชื่อว่ากัณหะ (กณฺห+ณ, ลบ ณฺ และสระหน้า).  กณฺโหติ  โย  โส  
มาโร  กณฺโห  อธิปติ๔  บทว่า “กณฺโห” คือ กัณหมารผู้เป็นใหญ่ตนหนึ่ง

๑  ขุ.อฏฺ. ๓๔/๙๑/๑๑๒ ๒  ขุ.อฏฺ. ๒๘/๑๓๗/๑๙๖ ๓  ชา.อฏฺ. ๓๙/๕๓๐
๔  ขุ.มหานิ. ๒๙/๙๔๖/๖๐๒
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เกสว  (เกสสีททฺปูปท+หน หสึาย+ํอ)  เกสวเทพ, พระนารายณ,์ พระวษิณ.ุ  เกส ึ นาม  อสรุ ํ หตวาต ิ  
เกสโว  เทพผู้ฆ่าเกสีอสูร ชื่อว่าเกสวะ (อาเทศ อี เป็น อ, หน ธาตุเป็น ว)

  คัมภีร์จินตามณิฎีกากล่าวว่า 

 ยสฺมา ตยา หโต เกสี ตสฺมา เม สาสนํ สุณ

 เกสโว นาม นาเมน เสยฺโย โลเก ภวิสฺสสิ.๑

 ท่านจงฟังคำสอนของเรา เพราะท่านฆ่าเกสีอสูรได้จักเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก 
โดยนามว่าเกสวะ

จกกฺปาณ ิ (จกกฺ+ปาณ)ิ  จกักปาณเิทพ,  พระนารายณ,์  พระวษิณ,ุ เทพผูถ้อืกงจกัร.  จกกฺ ํ ปาณมิหฺ ิ 
อสฺสาติ  จกฺกปาณ ิ เทพผู้มีกงจักรในมือ ชื่อว่าจักกปาณิ

  ศัพท์ที่แปลว่าพระนารายณ์มีอีกมาก เช่น วิสณุ, นารายน, เวกุณฺ€, ทาโมทร, มาธว, 
สมฺภู, เทจฺจาริ, ปุณฺฑรีกกฺข, โควินฺท, ครุฬทฺธช, ปิตมฺพร, อจฺจุต, มงฺคล, สิงฺคี, ชนาทฺทน,  
อุเปนฺท, อินฺทาวรช, จตุภุช, ปทฺมนาภ, มธุริปุ, ติวิกฺกม, เทวกีนนฺทน, โสรี, สิรีปติ, 
ปุริโสตฺตม, วนมาลี, พลิธํสี, กํสาราติ, อโธกฺขช, สพฺพมฺภร, เกฏภาชิ, วิธุ, สสพินฺทุ,  
สิรีกร, สิรีวราห, อชิต, ปรปุริส, สิรีคพฺภ, ฉพินฺทุ, อนนฺต, นรกชิ, เกสร, ชาติกีล, นรสีห, 
ปุราณปุริส, นลิเนสย, วาสุ, นรายน, ปุนพฺพสุ, สพฺพรูป, ธรณีธร, วามน, เอกสิงฺค, 
โสมคพฺภ, อาทิเทว, อาทิวราห, สุวณฺณพินฺทุ, สทาโยคี, สนาตน, ราหุมุทฺธภิท, กาฬเนมิ, 
ปณฺฑว, วฑฺฒมาน, สตานนฺท, ปชานาถ, สุยามุน.  ส่วนบิดาของพระนารายณ์ มีชื่อว่า  
วสุเทวะ อานกะ และ ทุนทุภิ เป็นต้น,

  ยานพาหนะของพระนารายณ์ ชื่อว่าทารุกะ, เทพที่ปรึกษาของพระนารายณ์ ชื่อว่าปวนพยาธิ

พระอิศวร ๖ ศัพท์
มหิสฺสร  (มหนฺต+อิสฺสร)  พระอิศวร, เทพผู้ยิ่งใหญ่, ท้าวมหิสสราธิบดี.  มหนฺโต  อิสฺสโร  วิภูติ  

เอตสฺสาติ  มหิสฺสโร  เทพผู้เป็นใหญ่ ชื่อว่ามหิสสระ (อาเทศ มหนฺต เป็น มหา, ลบสระหน้า).  
เทวา  วสวตฺตี  มหิสฺสรา๒  วสวัตตีเทพผู้เป็นใหญ่

สิว (สิ เสวายํ+ว) พระศิวะ, ศิวเทพบุตร, เทพผู้มีรูปร่างงดงาม.  หิตสุขํ  ปตฺเถนฺเตหิ  เสวียเตติ  
สิโว  ผู้ที่บุคคลปรารถนาประโยชน์สุข พากันทำความรู้จัก ชื่อว่าสิวะ.  อถ โข  สิโว  เทวปุตฺโต๓  
ครั้งนั้น ศิวเทพบุตร

สลู ี (สลู+อ)ี  พระอศิวร, ผูม้หีอกในมอื, ผูม้หีลาวในมอื.  สลูปาณติตฺา  สลู ี  เพราะเปน็เทพผูม้หีอกในมอื 
จึงชื่อว่าสูลี

๑  จินฺตามณิฏีกา ๒  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๗๒/๓๗๘ ๓  สํ.สคาถ. ๑๕/๒๗๗/๘๐



 อภิธานวรรณนา  ๑. สัคคกัณฑ์ ๑.๒. สัคคาทิวัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 41

อิสฺสร  (อิสฺส อิสฺสริเย+อร)  พระอิศวร, เทพผู้เป็นใหญ่, ผู้ปกครอง.  อิฏฺเ€  ปภวตีติ  อิสฺสโร,   
อิสฺสติ  อภิภวตีติ วา  อิสฺสโร  เทพผู้เกิดในภูมิอันน่ายินดี หรือผู้ปกครอง ชื่อว่าอิสสระ

ปสุปติ (ปสุ+ปติ) พระอิศวร, เทพผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง.  ปสูนํ  ปมถานํ  ปติ  ปสุปติ,  ปสุ  มิคาโท  
ฉคเล  ปมเถปิ,  ปสุ  ปุเม  เทพผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง ชื่อว่าปสุปติ,  ปสุศัพท์ใช้ในรูปปุงลิงค์ 
แปลว่า สัตว์เลี้ยง แพะ และภูตบริวารของพระอิศวร เป็นต้น

หร  (หร หรเณ+อ)  พระอศิวร, หรเทพ.  วสิฏิ€ฺตโมคณุตตฺา  สพพฺ ํ หรตตี ิ หโร  เทพผูน้ำทกุสิง่ไปได ้
เพราะมีอำนาจมืด ชื่อว่าหระ.  บทว่า “วุตฺโต” ในคาถานี้ เป็นกิริยาบท

  ศัพท์ที่แปลว่าพระอิศวรมีอีกมาก  เช่น  สมฺภู, อีส, สพฺพ, อีสาน, สงฺกร, จนฺทเสขร,  
ภูเตส, ขณฺฑปรสุ, วิรีส, มจฺจุ�ฺชย, ปินากี, ปมถาธิป, อุคฺค, กปทฺทิ, สิรีกณฺ€, กาฬกณฺ€, 
กปาลภร, วามเทว, มหาเทว, วริปูกขฺ, ตโิลจน, สพพฺ��ฺ,ู นลีโลหติ, มารหร, ภคคฺ, ตยฺมพฺก, 
ติปุรนฺตก, คงฺคาธร, อนฺธกริปุ, โพฺยมเกส, ภว, ภีม, รุทฺท, อุมาปติ, ภคาลี, กปิส�ฺชน, 
หีร, ป�ฺจานน, ขกุนฺตล, โคปาลก, ปิงฺคกฺข (มิคูห), กูฏกร, จนฺทาปีฬ, มหานฏ, สมีร, ห, 
นนฺทิวฑฺฒน, คุฬาเกส (สปฺปสาท), มิหิราณ, เมฆวาหน, สุปฺปตาป (อุปาณฺฑ), อุ, ถาณุ, 
สิปิวิฏฺ€, กีล, ธมฺมวาหน

ขันทกุมาร, ลูกพระอิศวร ๓ ศัพท์
กุมาร  (กุมาร กีฬายํ+อ)  ขันทกุมาร, ลูกพระอิศวร.  กุมาเรติ  กีฬตีติ  กุมาโร,  โสฬสวสฺสิโก,  

อย�ฺจ  โสฬสวสฺสิโก  ผู้ร่าเริงสนุกสนาน ชื่อว่ากุมาระ หมายถึงเทพผู้มีอายุ ๑๖ ปี และขันทกุมาร 
นี้ก็มีอายุ ๑๖ ปี

ขนฺท  (ขฑิ เฉทเน+นิคฺคหีตาคม+อ) ขันทกุมาร, ลูกพระอิศวร.  ขณฺฑติ  ทานวพลนฺติ  ขนฺโท  
ผู้ทำลายกำลังพลของอสูร ชื่อว่าขันทะ (อาเทศนิคหิตเป็น ณฺ, ณฺฑ เป็น นฺท)

สตฺติธร  (สตฺติสทฺทูปปท+ธร ธารเณ+อ)  ขันทกุมาร, ลูกพระอิศวร, ผู้มีหอกเป็นอาวุธ.  สตฺตึ  
ปหรณวิเสสํ   ธรตีติ  สตฺติธโร,  ปภาวุสฺสาหมนฺตสงฺขาตํ  วา  สตฺติตฺตยํ  ธรตีติ  สตฺติธโร  
เทพผู้ถือหอกเป็นอาวุธพิเศษ หรือเทพผู้มีความสามารถ ๓ อย่าง คือ ปภาวะ (อำนาจ)  อุสสาหะ 
(ความอดทน)  และ มันตะ (ปัญญา) ชื่อว่าสัตติธระ

  คัมภีร์อมรโกสะแสดงชื่อขันทกุมารไว้เป็นคาถา ๑๗ ศัพท์ ว่า

 กตฺติเกยฺโย  มหาเสโน สรชาโต  ฉเมนโน

 ปพฺพตีนนฺทโน  ขนฺโท เสนานี  อคฺคิภู  คุโห

 พาหเลยฺโย  ตารกชิ วิสาโข  สิขิวาหโน

 ฉมาตุโร  สตฺติธโร กุมาโร  โก�ฺจทารโณ.
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 (ศพัทท์ีแ่ปลวา่ขนัธกมุารม ี๑๗ ศพัท ์คอื) กตตฺเิกยยฺ, มหาเสน, สรชาต, ฉเมนน, 
ปพฺพตีนนฺทน, ขนฺท, เสนานี, อคฺคิภู, คุห, พาหเลยฺย, ตารกชิ, วิสาข, สิขิวาหน, 
ฉมาตุร, สตฺติธร, กุมาร, โกญฺจทารณ

 [๑๘] สกฺโก  ปุรินฺทโท  เทว- ราชา  วชิรปาณิ  จ
  สุชมฺปติ  สหสฺสกฺโข มหินฺโท  วชิราวุโธ.

 [๑๙] วาสโว  จ  ทสสต- นยโน  ติทิวาธิภู
  สุรนาโถ  จ  วชิร- หตฺโถ  จ  ภูตปตฺยปิ.

 [๒๐] มฆวา  โกสิโย  อินฺโท วตฺรภู  ปากสาสโน
  วิโฑโชถ  สุชาตสฺส ภริยาถ  ปุรํ  ภเว.

พระอินทร์ ๒๐ ศัพท์
สกกฺ  (สก สามตถฺเิย+อ)  ทา้วสกักะ, พระอนิทร.์  อสเุร  เชตุ ํ สกกฺุุณุาตตี ิ สกโฺก ผูส้ามารถชนะอสรูได ้

ชื่อว่าสักกะ (ซ้อน กฺ).  อถ โข  สกฺโก  เทวานมินฺโท๑  ครั้งนั้น ท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมเทพ.   ทิฏฺโ€  
โข  เม  มหาลิ  สกฺโก  เทวานมินฺโท๒  มหาลิ ท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพ เราเห็นแล้วแล.  ปุพฺเพ  
มนสุสฺภโูต  สมาโน  สกกฺจจฺ ํ ทานํ  อทาส,ิ  ตสมฺา  สกโฺกต ิ วจุจฺติ๓ พระอินทร์เคยเกิดเป็นมนุษย์ 
ได้ถวายทานโดยเคารพ ฉะน้ัน จึงถูกเรียกว่า สักกะ

ปุรินฺทท  (ปุรสทฺทูปปท+ทา ทาเน+อ)  ท้าวปุรินททะ, พระอินทร์.  ปุเร ปุรํ วา ททาตีติ   
ปุรินฺทโท  ผู้ให้ทานในกาลก่อน ชื่อว่าปุรินททะ (ไม่ลบทุติยาวิภัตติ, อาเทศนิคหิตเป็น นฺ, อ เป็น 
อิ, ซ้อน ทา, รัสสะ อา เป็น อ, ลบสระหน้า).  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูโต  สมาโน  ปุเร  ทานํ  
อทาสิ,  ตสฺมา  ปุรินฺทโทติ  วุจฺจติ๔  ท้าวสักกะเคยเป็นมนุษย์ได้ให้ทานในกาลก่อน เพราะฉะนั้น 
จึงถูกเรียกว่า ปุรินททะ

เทวราช   (เทว+ราช)  ท้าวเทวราช, พระอินทร์.  เทวานํ  ราชา  เทวราชา  พระราชาของ เทวดา 
ชื่อว่าเทวราชะ.   อิทํ  วตฺวาน  มฆวา  เทวราชา  สุชมฺปติ๕  ท้าวมฆวเทวราชสามีของนางสุชา 
กล่าวคำนี้แล้ว.  สกฺโก  เทวราชา  สามเณรํ  ทิสฺวา๖  ท้าวสักกเทวราชเห็นสามเณรแล้ว

วชิรปาณิ  (วชิร+ปาณิ) ท้าววชิรปาณิ, พระอินทร์.  เตน โข ปน สมเยน  วชิรปาณิ  ยกฺโข๗   
สมัยนั้นแล ท้าวสักกะผู้มีอาวุธในมือ.  วชิรํ  ปาณิมฺหิ  อสฺสาติ  วชิรปาณิ.  ยกฺโขติ  น  โย  
วา  โส  วา  ยกฺโข,  สกฺโก  เทวราชาติ  เวทิตพฺโพ๘  ผู้มีอาวุธในมือ ชื่อว่าวชิรปาณิ. คำว่า 
“ยกฺโข” พึงทราบว่าไม่ใช่ยักษ์ตนใดตนหนึ่ง แต่เป็นท้าวสักกเทวราช

๑  วิ.มหาวิ. ๔/๔๑/๔๙ ๒  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๙๖ ๓  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๙๖
๔  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๙๖ ๕  สํ.สคาถ. ๑๕/๙๓๐/๓๔๔ ๖  วิ.อฏฺ. ๑/๘๕
๗  ที.สีล. ๙/๑๕๑/๑๒๔ ๘  ที.อฏฺ. ๔/๒๗๑/๒๓๘
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สุชมฺปติ  (สุชา+ปติ) ท้า วสุ ชัม บดี, พระอินทร์, สามี ของ นาง สุชา.  สุ ชาย  อสุ รก�ฺ�าย  ปติ   
สุ ชมฺ ปติ  ท้าว สักกะ ผู้ เป็น สามี ของ นาง สุชา ลูกสาว อสูร ชื่อ ว่า สุชัม ปติ.  สกฺกสฺส  มหา ลิ   
เท วา นมินฺทสฺส  สุชา ตา  นาม  อสุ รก�ฺ�า  ป ชา ปติ,  ตสฺ มา  สุ ชมฺป ตี ติ  วุจฺจ ติ๑  ท้าว 
สักกะ จอม เทพ มี นาง อสุร กัญญา ชื่อ สุชาดา เป็น พระ ชายา ฉะนั้น จึง ถูก เรียก ว่า สุชัม บดี (รัสสะ อา เป็น 
อ, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ)

สหสฺสกฺข  (สหสฺสสทฺทูปปท+อกฺข ทสฺสเน+อ)  ท้าวสหัสสักขะ, ผู้คิดได้ขณะละพันอย่าง, พระ อินทร์.  
พหูนํ  เทวมนุสฺสานํ  จินฺติตตฺถสฺส  ทสฺสนสมตฺถตาย  สหสฺสกฺโข  เพราะพระอินทร์ เป็นผู้
สามารถเห็นความต้องการที่เทวดาและมนุษย์จำนวนมากพากันคิดแล้ว จึงชื่อว่าสหัสสักขะ.  สหสฺสํ  
อตฺถํ  มุหุตฺเตน  จินฺเตสิ,  ตสฺมา  สหสฺสกฺโขติ  วุจฺจติ๒  ท้าวสักกะคิดเนื้อความได้หลายพัน
นัยโดยครู่เดียว ฉะนั้น จึงถูกเรียกว่า สหัสสักขะ (ลบสระหน้า)

มหินฺท  (มหนฺต+อินฺท) ท้าวมหินทะ, ผู้เป็นจอมเทพ, จอมเทพผู้ประเสริฐ, ผู้ที่เหล่าเทวดาบูชา,  
พระอินทร์.  มหตํ  เทวานํ  อินฺโท  ราชา  มหินฺโท.  เทเวหิ  มหิตพฺโพ  วา  อินฺโท  ราชา  
มหินฺโท,  มหนฺโต  จ  โส  อินฺโท  จาติ  วา  มหินฺโท  ผู้เป็นราชาของเทวดาจำนวนมาก 
หรอืผูท้ีเ่ทวดาพากนับชูา หรอืพระอนิทรผ์ูป้ระเสรฐิ ชือ่วา่มหนิทะ (อาเทศ มหนตฺ เปน็ มหา, ลบสระหนา้).  
กึ วา  ปฏิจฺจ  มฆวา  มหินฺท๓ ท่านท้าวมฆวานจอมเทพ พระองค์อาศัยอะไรหรือ

วชิราวุธ, วชิรายุธ  (วชิร+อาวุธ) ท้าววชิราวุธ, พระอินทร์.  วชิรํ  อาวุธํ  ยสฺสาติ  วชิราวุโธ,   
วชริายโุธ   พระอนิทรผ์ูม้วีเิชยีรเปน็อาวธุ ชือ่วา่วชริาวธุะและวชริายธุะ.   มหยีมาโน   วชริาวโุธรวิ๔  
ทวยเทพบูชาอยู่ ดุจเป็นท้าววชิราวุธ.  วชิราวุโธริวาติ  อินฺโท  วิย๕  บทว่า “วชิราวุโธริว” แปลว่า 
เหมือนพระอินทร์ 

วาสว  (วสุ+ณ) ท้าววาสวะ, พระอินทร์.  วสูนิ  รตนานิ  อสฺสาติ  วาสโว  ผู้มีรัตนะมาก ชื่อว่าวาสวะ 
(ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา, อาเทศ อุ เป็น อว).  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูโต  สมาโน  อาวสถํ  อทาสิ,  
ตสฺมา  วาสโวติ  วุจฺจติ๖  ท้าวสักกะเคยเป็นมนุษย์ในกาลก่อน ได้ให้ที่อยู่อาศัยเป็นทาน ฉะนั้น 
จึงถูกเรียกว่า วาสวะ

ทสสตนยน  (ทสสต+นยน) ทา้วทสสตนยัน,์ พระอนิทร.์  ทสสตาน ิ นยนาน ิ ยสสฺ  โส  ทสสตนยโน  
ผู้มีตาหนึ่งพัน ชื่อว่าทสสตนยนะ.  ทสสตนยโน  เทวราชา๗  ท้าวสักกเทวราชผู้มีนัยน์ตาหนึ่งพัน.  
ศัพท์ว่า “สหสฺสนยน” ก็มีความหมายเดียวกัน

ติทิวาธิภู  (ติทิว+อธิภู)  ท้าวติทิวาธิภู, พระอินทร์.  ทฺวินฺนํ  เทวโลกานํ  อธิปติภูตตฺตา  ติทิวาธิภู  
ผู้ครอบครองโลกสวรรค์ ๒ (คือ เทวโลกและวิมานอสูร) ชื่อว่าติทิวาธิภู (ลบสระหน้า, ทีฆะสระหลัง)

๑  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๙๖ ๒  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๙๖ ๓  ขุ.ชา. ๒๗/๕๐๔/๑๒๘
๔  ขุ.วิมาน. ๒๖/๖๔/๑๑๔ ๕  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๑๐๓๖/๓๒๗ ๖  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๙๖
๗  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๒/๓๐
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สุรนาถ  (สุร+นาถ)  ท้าวสุรนาถ, พระอินทร์.  สุรานํ  นาโถ  สุรนาโถ  ผู้เป็นที่พึ่งของเทวดา ชื่อว่า 
สุรนาถะ

วชิรหตฺถ  (วชิร+หตฺถ)  ท้าว วชิร หัตถ์, พระอินทร์.  วชิรํ  หตฺเถ  ยสฺส  โส  วชิร หตฺ โถ  ผู้ มี วิเชียร 
ใน มือ ชื่อ ว่า วชิร หัต ถะ.  ชิ ตา วชิร หตฺ เถน  สมุทฺทํ  อสุ รา  สิ ตา๑  พวก อสูร พ่าย แพ้ พระอินทร์ 
แล้ว หนี ไป อาศัย สมุทร อยู่.  วชิร หตฺ ถา  อินฺ ท ปฏิมา โย  €เป สิ๒  ตั้ง รูป เหมือน พระอินทร์ ถือ วิเชียร 
เอา ไว้

ภูตปติ  (ภูต+ปติ)  ท้าวภูตบดี, พระอินทร์.  ภูตานํ  สตฺตานํ  ปติ  ภูตปติ  ผู้ปกครองสัตว์โลก 
ชื่อว่าภูตปติ.  ภูตปตีติ  ลทฺธนาโม  สกฺโก  เทวราชา๓  ท้าวสักกเทวราชได้ชื่อว่าภูตปติ

มฆว  (มห ปูชายํ+อ) ท้าวมัฆวาน, พระอินทร์.  มหิตพฺพตฺตา มฆวา ผู้ที่เทวดาควรบูชา ชื่อว่ามฆวะ 
(อาเทศ ห เป็น ฆว).  ปุพฺเพ  มนุสฺสภูโต  สมาโน  มโฆ  นาม  มาณโว  อโหสิ,  ตสฺมา  
มฆโวติ  วุจฺจติ๔  เมื่อก่อนท้าวสักกะเคยเป็นมนุษย์ชื่อมฆะ ฉะนั้น จึงถูกเรียกชื่อว่า มฆวะ

โกสิย  (โกส+อิย) ท้าวโกสีย์, พระอินทร์.  โกสสงฺขาตานิ  ธนานิ  สนฺติ  ยสฺส  โส  โกสิโย  
ผูม้คีลงัสมบตั ิชือ่วา่โกสยิะ (ลบสระหนา้).  โกสยิโคตตฺตาย  โกสโิย  เพราะพระอนิทรเ์ปน็โกสยิโคตร 
จึงชื่อว่าโกสิยะ.  โกสิโย  อิทานิ  เม  ตึส  วสฺสานิ  ปาทานํ  อโธตานํ ๕  ท่านโกสิยะ ท่าน
ล้างเท้าของเรามาตลอดจนถึงบัดนี้ ๓๐ ปีแล้ว.  ยถากถํ  ปน  เต  โกสิย  ภควา  สงฺขิตฺเตน  
ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ  อภาสิ๖  ท่านท้าวโกสีย์ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหา
แก่ท่านโดยสังเขปอย่างไร

อินฺท, เทวานมินฺท  (อินฺ ท โยเค+อ, เทว+อินฺ ท)  พระอินทร์, ท้าว เท วาน มิ นทะ, ผู้ เป็น จอม เทพ.   
อินฺ ท ติ  ปร มิสฺ ส ริ เยน  ยุชฺช เต ติ  อินฺ โท  ผู้ ปกครอง ผู้ อื่น ชื่อ ว่า อิน ทะ.  เท วานํ  ตาว ตึ สานํ  
อิสฺ ส ริ ยาธิปจฺจํ  รชฺชํ  กา เร สิ,  ตสฺ มา  เท วา นมินฺ โท ติ  วุจฺจ ติ๗  ท้าว สักกะ เป็น พระ ราชา 
ปกครอง เทวดา ชัน้ ดาวดงึส ์เพราะ เหต ุนัน้ จงึ เรยีก ทา้ว สกักะ วา่ เท วาน ม ินทะ (ไม ่ลบฉฏัฐ ีวภิตัต,ิ อาเทศ 
นิคหิต เป็น มฺ)

วตฺรภู  (วตฺรสทฺทูปปท+ภู สตฺตายํ+อ)  ท้าววัตรภู, พระอินทร์, ผู้ปกครองวัตรอสูร.  วตฺรํ  นาม 
อสุรํ  อภิภวตีติ  วตฺรภู  ผู้ปกครองวัตรอสูร ชื่อว่าวัตรภู.  วตฺรภูติ  วตฺรสฺส  นาม  อสุรสฺส  
อภิภวิตฺวา๘  บทว่า “วตฺรภู” คือ ผู้ปกครองวัตรอสูร

ปากสาสน  (ปาก+สา สน)  ท้าว ปาก สาสน์, พระอินทร์.  ปา โก  นาม  วตฺ รา สุ รสฺส  ภาตา   
พี่ ชาย ของ วัตร อสูร ชื่อ ว่า ปา กะ.  วตฺ รสฺส  สา สน โต  นิคฺ คห โต  ปาก สาส โน  ผู้ สั่ง สอน และ ฝึก 
ปา กะ อสูร พี่ ชาย ของ วัตร อสูร ชื่อ ว่า ปาก สา สนะ

๑  ที.มหา. ๑๐/๒๔๔/๒๙๓ ๒  มชฺ.อฏฺ. ๘/๓๙๒/๒๑๐ ๓  ขุ.เถรี. ๒๖/๔๗๑/๔๘๙
๔  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๙๖ ๕  ที.อฏฺ. ๕/๓๖๑/๓๔๕ ๖  มชฺ.มูล. ๑๒/๔๓๖/๔๖๖
๗  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๙๖ ๘  ชา.อฏฺ. ๔๑/๓๙๗
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วิโฑช  (วิฑ+โอช)  ท้าววิโฑชะ, พระอินทร์.  วิฑํ  พฺยาปกํ  โอโช  เอตสฺสาติ  วิโฑโช  ผู้แผ่อำนาจ 
ชื่อว่าวิโฑชะ (ลบสระหน้า)

  ศัพท์ที่แปลว่าพระอินทร์มีอีกมาก เช่น  สุนาสีว, ปุรนฺทร, เลขาสก, ทิวปติ, สุรปติ,  
พลาราติ, สจีปติ, ชมฺภเภที, หริหย, นมุจิสูทน, สํกนฺทน, เมฆวาหน, อาขณฺฑล, โกสิก,  
สรุคามณ,ี นากนาถ, หร.ี  พระอนิทรเ์ปน็เทวราชบนสวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์สว่นเทวราชบนสวรรคช์ัน้อืน่ๆ 
มีชื่อตามชื่อสวรรค์ชั้นนั้นๆ ให้ดูเพิ่มเติมในอังคุตตรนิกายอรรถกถา๑

ชายาของพระอินทร์
สุชา, สุชาตา  (สุ+ชน ชนเน+ต+อา)  นางสุชาดา, ชายาของพระอินทร์.  อสฺส  สกฺกสฺส  ภริยา  

สุชาตา นาม.  สุเขน  ชาตา  สุนฺทรา วา  ชาติ  ยสฺสา  สา  สุชาตา.  ปุโลมชา  สจี   
อินฺทานี  อิจฺจาทีนิปิ  สกฺกภริยาย  นามาน ิ ชายาของพระอินทร์ ชื่อว่าสุชาดา, ผู้มีกำเนิดดี 
หรือมีชาติดี ชื่อว่าสุชาตา,  คำว่า “ปุโลมชา, สจี, อินฺทนี” เป็นต้น ก็เป็นชื่อของชายาพระอินทร์.  
สกฺกสฺส  มหาลิ  เทวานมินฺทสฺส  สุชาตา  นาม  อสุรก�ฺ�า  ปชาปติ๒  ดูก่อนมหาลิ 
อสุรกัญญาชื่อสุชาดา เป็นชายาของท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพ

 [๒๑] มสกฺกสารา  วสฺโสก-   สารา  เจวามราวตี
  เวชยนฺโต  ตุ  ปาสาโท   สุธมฺมา  ตุ  สภา  มตา.

วิมานของพระอินทร์, วิมานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ๓ ศัพท์
มสกฺกสารา, วสฺโสกสารา  (ม+สกฺก+สารา, วสฺโสก+สารา)  วิมานของพระอินทร์, วิมานบน 

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์, มสักกสาราวิมาน, วัสโสกสาราวิมาน.  โม  จ  สกฺโก  จ  มสกฺกา,  เต  
สรนฺติ  คจฺฉนฺติ  เอตฺถ  กีฬาวเสนาติ  มสกฺกสารา,  มหิสฺสราทีนํ  ปริสานํ  สกฺกสฺส  จ   
กีฬานุภวนฏฺ€านนฺตฺยตฺโถ๓  เทพบริวารและท้าวสักกะ ท่านเรียกว่ามสักกะ, ท่านเหล่านั้นพากันไป
ที่วิมานนั้นเพื่อเล่น หมายถึงวิมานสถานที่เป็นที่เล่นสนุกสนานของท้าวสักกะและบริวารชั้นผู้ใหญ่เป็น
ต้น ชื่อว่ามสักกสารา (มสกฺกสทฺทูปปท+สร คติยํ+ณ+อา, ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา, ลบสระหน้า).  
มสกฺกนฺติ  วา  วสฺโสกนฺติ  วา   อสุรปุรสฺส  นามํ,  อิทํ  ปน  เตสํ  อุตฺตมตฺตา  มสกฺกสารา  
วสฺโสกสารา๔   คำว่า “มสกฺก” หรือ “วสฺโสก” เป็นวิมานของอสูร เพราะวิมานนี้ดีกว่าวิมานของอสูร 
จึงเรียกว่า “มสกฺกสารา, วสฺโสกสารา”.  วิมานํ  มสกฺกสารํ  วิย๕  เหมือนมสักกสาราวิมาน

อมราวตี (อมร+วนฺตุ+อี) อมราวดีวิมาน.  อมรา  เอติสฺสํ  สนฺติ  อมรวตี,  สา เอว  อมราวตี  
วิมานที่มีเทวดาอยู่ ชื่อว่าอมรวตี,  อมรวตีนั่นแหละ ชื่อว่าอมราวตี (ทีฆะ อ ที่ ร เป็น อา, อาเทศ 
นฺตุ เป็น ต)
๑  องฺ.อฏฺ. ๑๕/๓๗/๓๘ ๒  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๙๖ ๓  จินฺตามณิถุติฏีกา
๔  สงฺคหฏีกา ๕  ขุ.วิมาน. ๒๖/๘๔/๑๕๓
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ปราสาทของพระอินทร์, ปราสาทเวชยันต์
เวชยนฺต  (เวช ย+อนฺต)  ปราสาท ของ พระอินทร์, ปราสาท เวช ยันต์.  อสฺส  สกฺกสฺส  ปา สาโท   

เวช ยนฺ โต  นาม,  เวช ยนฺ ติ  ปฏา กา  ปสตฺ ถา,  ภู ตา  วา  อสฺส  อตฺถี ติ  เวช ยนฺ โต  
ปราสาท ของ พระอินทร์ นั้น ชื่อ ว่า เวช ยัน ตะ (ลบ สระ หน้า), ปราสาท มี ยอด ประดับ ด้วย ธง เวช ยะ หรือ 
ปราสาท ที่ เป็น ที่ อยู่ ของ พระอินทร์ ชื่อ ว่า เวช ยัน ตะ.  เยน  เวช ยนฺ โต  ปา สาโท  เต นุป สงฺ กมึ สุ๑  
เข้าไป ถึง เวช ยัน ต ปราสาท.  เวช ยนฺ เตน  นิพฺพตฺตตฺ ตา  เวช ยนฺ โต ติ  ลทฺ ธนา โม  ปา สาโท๒  
ปราสาท ได้ ชื่อ ว่า เวช ยัน ตะ เพราะ เกิด ขึ้น ตาม ชื่อ ธง

หอประชุมของพระอินทร์, สภาสุธรรมา
สุธมฺมา  (สุ+ธมฺม+อา)  หอประชุมของพระอินทร์, สภาสุธัมมา.  อสฺส  สกฺกสฺส  สภา  สุธมฺมา  

มตา,  โสภโน  ธมฺโม  อสฺสาติ  สุธมฺมา,  เทวมณฺฑโป  หอประชุมของพระอินทร์นั้นชื่อว่า
สุธัมมา (ลบสระหน้า), สภาที่มีธรรมอันงามชื่อว่าสุธัมมา ได้แก่เทวมณฑป.  เทวราชสฺส  สภา  
สุธมฺมา๓  สภาสุธัมมาของพระอินทร์

 [๒๒] เวชยนฺโต  รโถ  ตสฺส    วุตฺโต  มาตลิ  สารถิ
  เอราวโณ  คโช  ปณฺฑุ- กมฺพโล  ตุ  สิลาสนํ.

ราชรถของพระอินทร์, เวชยันตราชรถ
เวชยนตฺ  (เวชย+อนตฺ) ราชรถของพระอนิทร,์ เวชยนัตราชรถ.  ตสสฺ  สกกฺสสฺ  รโถ  เวชยนโฺต  นาม,   

เวชยนฺติ  นามาย  ปฏากาย  โยคโต  เวชยนฺโต  รถของพระอินทร์นั้นชื่อว่าเวชยันตะ, เพราะ 

เป็นรถประดับด้วยธงเวชยะ จึงชื่อว่าเวชยันตะ (ลบสระหน้า).  เวชยนฺโต รโถ๔  ราชรถเวชยันต์

นายสารถีของพระอินทร์
มาตลิ  (มตล+ณิ)  มาตลิสารถี, เทพขับรถที่ประทับ.  ตสฺส  สกฺกสฺส  สารถิ  สูโต  มาตลิ  นาม,  

มตลสฺส  อปจฺจํ  มาตลิ  เทพสารถีของพระอินทร์นั้น ชื่อว่ามาตลิ, ลูกชายของมตละเทพบุตร 

ชื่อว่ามาตลิ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา, ลบสระหน้า).  สกฺโก  เทวานมินฺโท  มาตลึ  สงฺคาหกํ  

อามนฺเตสิ๕  ท้าวสักกะจอมเทวดาเรียกมาตลิเทพบุตรผู้รับใช้มา

ช้างเอราวัณ, ช้างที่ประทับของพระอินทร์
เอราวณ  (อิ ราว ณ+ณ)  ช้าง เอราวัณ, ช้าง ที่ ประทับ ของ พระอินทร์.  ตสฺส  สกฺกสฺส  คโช   

เอ ราว โณ  นาม,  อิ ราว โณ  สมุทฺ โท,  ตตฺร  ชา โต  เอ ราว โณ  ช้าง ที่ ประทับ ของ พระอินทร์ 

๑  มชฺ.มูล. ๑๒/๔๓๗/๔๖๗ ๒  ขุ.อฏฺ. ๓๓/๑๒๑๗/๕๔๙ ๓  ขุ.วิมาน. ๒๖/๗๔/๑๒๕
๔  สํ.ขนฺธ. ๑๗/๒๕๑/๑๗๘ ๕  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๔๕๙/๔๒๒



 อภิธานวรรณนา  ๑. สัคคกัณฑ์ ๑.๒. สัคคาทิวัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 47

นั้น ชื่อ ว่า เอ รา วณะ, อิ รา วณะ แปล ว่า สมุทร, ช้าง ที่ เกิด ใน อิ ราว ณ สมุทร นั้น ชื่อ ว่า เอ รา วณะ (ลบ ณฺ, 

วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลบ สระ หน้า).  เอ ราว โณ  นาม  หตฺถิ นา โค๑  ช้าง ตัว ประเสริฐ ชื่อ ว่า เอราวัณ.  

ทิยฑฺฒ โย ชน สติ โก  เอ ราว โณ  นาม  หตฺถี  อโหสิ๒  มี ช้าง ชื่อ ว่า เอราวัณ ลำ ตัว สูง ใหญ่ ๑๕๐ 

โยชน์ (๒,๔๐๐ กิโลเมตร)

บัลลังก์ที่ประทับของพระอินทร์, พระที่นั่ง ๒ ศัพท์
ปณฑฺกุมพฺล  (ปณฑฺ+ุกมพฺล)  ปณัฑกุมัพลศลิาอาสน,์ ทีป่ระทบันัง่, พระทีน่ัง่.  ตสสฺ  สกกฺสสฺ  สลิาสน ํ  

ปณฺฑุกมฺพโล  นาม.  ปณฺฑุวณฺณกมฺพลสทิสตฺตา  ปณฺฑุกมฺพโล  สถานที่ประทับนั่งของ
พระอินทร์นั้น ชื่อว่าปัณฑุกัมพละ, เพราะมีสีเหมือนผ้ากัมพลเหลืองอ่อน จึงชื่อว่าปัณฑุกัมพละ.  
ภควา  เทเวสุ  ตาวตึเสสุ  วิหรติ  ปาริจฺฉตฺตกมูเล  ปณฺฑุกมฺพลสิลายํ ๓  พระผู้มีพระภาค
ประทับนั่งบนปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ที่โคนต้นปาริฉัตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์. ปณฺฑุกมฺพลสิลายนฺติ  
รตนกมฺพลสิลายํ ๔  บทว่า “ปณฺฑุกมฺพลสิลายํ” แปลว่า บนรัตนกัมพลศิลาอาสน์

สิลาสน  (สิลา+อาสน)  บัลลังก์, แท่นศิลาอาสน์.  สิลา  ปาสาโณ  เอว  อาสนํ  สิลาสน ํ แท่นศิลา
อนัเปน็ทีป่ระทบันัน่แหละ ชือ่วา่สลิาสนะ (ลบสระหนา้).  สลิาย ํ ปณฑฺกุมพฺเลต ิ ปณฑฺกุมพฺลนามเก  
สิลาสเน๕  คำว่า “สิลายํ ปณฺฑุกมฺพเล” แปลว่า บนศิลาอาสน์ที่มีชื่อว่าปัณฑุกัมพล

 [๒๓] สุวีโรจฺจาทโย  ปุตฺตา นนฺทา  โปกฺขรณี  ภเว
  นนฺทนํ  มิสฺสกํ  จิตฺต- ลตา  ผารุสกํ  วนา.

โอรสของพระอินทร์ ๒ องค์
สุวีร  (สุ+วีร)  สุวีรเทพบุตร, โอรสสุวีระ.  ตสฺส  สกฺกสฺส  ปุตฺตา  สุวีรชยนฺตอิจฺจาทโย,  อติสเยน  

สรูตตฺา  สวุโีร  พระโอรสของพระอนิทรน์ัน้ ชือ่วา่สวุรีะและชยนัตะเปน็ตน้ สวุรีเทพบตุรกลา้หาญกวา่.  
สุวีโร  เทวปุตฺโต๖  สุวีรเทพบุตร

ชยนฺต  (ชิ ชเย+อนฺต)  ชยันตเทพบุตร.  อสุเร  ชยตีติ  ชยนฺโต  ผู้รบชนะอสูร ชื่อว่าชยันตะ  
(วุทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย)

สระบัวในอุทยานของพระอินทร์ ๒ ศัพท์
นนฺทา  (นนฺท นนฺทเน+อา)  สระนันทา.  ตสฺส  สกฺกสฺส  โปกฺขรณี  นนฺทา  นาม  ภเว,  นนฺทียตีติ  

นนฺทา  สระน้ำของพระอินทร์นั้นมีชื่อว่านันทา,  สระน้ำที่พระอินทร์พอพระทัย ชื่อว่านันทา.  อิมานิ  
สุวณฺณรชตวิมานานิ  วา  นนฺทาโปกฺขรณี  วา๗  วิมานทอง วิมานเงิน หรือสระนันทาเหล่านี้

๑  อภิ.กถา. ๓๗/๑๘๒๔/๖๓๑ ๒  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๑๐๔ ๓  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๕๖๖/๓๖๙
๔  มชฺ.อฏฺ. ๑๐/๒๘๖/๑๗๘ ๕  ขุ.อฏฺ. ๓๑/๓๒๘/๑๔๙ ๖  สํ.สคาถ. ๑๕/๘๔๘/๓๑๗
๗  ที.อฏฺ. ๕/๓๕๕/๓๑๑-๒
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โปกฺขรณี  (โปกฺขร+อินี) สระโบกขรณี, สระบัว.  โปกฺขรํ  วุจฺจติ  ปทุมํ สลิล�ฺจ,  เตหิ  สตฺตานํ  

มนํ  อตฺตานํ  นยตีติ  โปกฺขรณี,  โปกฺขเรน  วา  สุนฺทเรน  อณฺเณน  ชเลน  สหิตตฺตา  

โปกฺขรณฺณี,  สา  เอว  โปกฺขรณี  ดอกบัวและน้ำเรียกว่า โปกขระ, สระน้ำที่ดึงดูดใจสัตว์ทั้งหลาย 

ให้มาสู่ตนด้วยดอกบัวสวยและน้ำใส หรือเพราะเป็นสระที่มีดอกบัวสวยและน้ำใสสะอาด จึงชื่อว่า 

โปกขรัณณี,  โปกขรัณณีนั่นแหละ ชื่อว่าโปกขรณี.  โปกฺขรณี  นาม  ยตฺถ  กตฺถจิ  มนุสฺสานํ  

กีฬิตุํ  รมิตุํ  กตา  โหติ๑  สระโบกขรณีทำให้มนุษย์ในที่ต่างๆ ร่าเริงเบิกบาน.  โปกฺขรณีติ  

ลทฺธนามํ  ทิพฺพสรํ ๒  สระทิพย์ได้ชื่อว่าโบกขรณี

อุทยานของพระอินทร์ ๔ ศัพท์
นนฺทน  (นนฺท นนฺทเน+ยุ)  อุทยานนันทนะ, สวนนันทนะ, อุทยานของพระอินทร์.  ตสฺส  สกฺกสฺส  

วนานิ  อุยฺยานานิ  นนฺทนาทีนิ  จตฺตาริ  อุทยานของพระอินทร์นั้นมี ๔ แห่ง มีอุทยาน 

นันทนะเป็นต้น.  นนฺทยตีติ  นนฺทนํ  อุทยานอันน่ายินดี ชื่อว่านันทนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  

เทวานํ  นนฺทนํ  วนํ ๓  สวนนันทนะของเหล่าเทวดา

มิสฺสก  (มิสฺส+ก)  อุทยานมิสสกะ.  นานาทิพฺพรุกฺเขหิ  มิสฺสกตฺตา  มิสฺสกํ  เพราะเป็นอุทยาน
ที่มีต้นไม้ทิพย์นานาพันธุ์ปะปนกัน จึงชื่อว่ามิสสกะ

จิตฺตลตา  (จิตฺต+ลตา)  อุทยานจิตรลดา, สวนจิตรลดา.  นานาลตาหิ  วลฺลีหิ  จิตฺตตฺตา  จิตฺตลตา  
เพราะเปน็อทุยานทีม่เีถาไมเ้ลือ้ยขึน้อยูห่ลายพนัธุ ์จงึชือ่วา่จติตลตา.  นานาวริาควณณฺวจิติตฺาย  วา  

ลตาย  สมนนฺาคตตตฺา  จติตฺลตา  หรอืเพราะเปน็อทุยานทีม่เีถาวลัยอ์นัวจิติรดว้ยสตีา่งๆ มากมาย 

จงึชือ่วา่จติตลตา.  เทวตาน ํ วา  จติตฺาสา  เอตถฺ  อตถฺตี ิ จติตฺา  หรอือทุยานทีเ่ทวดามจีติปรารถนา 

จึงชื่อว่าจิตตา. อาสาวตี  นาม  ลตา,  สา  ยสฺส  อตฺถิ,  ตํ  จิตฺตลตา  เถาวัลย์ ชื่อว่าอาสาวตี, 

อุทยานที่มีเถาวัลย์อาสาวตีนั้น ชื่อว่าจิตตลตา.  เทวตานํ  วา  จิตฺตํ  ลนฺติ  คณฺหนฺตีติ  จิตฺตลา,   

ทิพฺพรุกฺขา,  เตสํ  สมูโห  จิตฺตลตา  หรือต้นไม้ที่สามารถผูกจิตของพวกเทวดาไว้ ชื่อว่าจิตตลา 

ไดแ้ก ่ตน้ไมท้พิย,์ ปา่ไมท้พิยน์ัน้ ชือ่วา่จติตลตา.  รมเฺม  จติตฺลตาวเน๔  ในอทุยานจติรลดาอนัรม่รืน่.  

อิตฺถิลิงฺเคน  ตสฺส  วนสฺส  นาม ํชื่อของป่านั้นมักสำเร็จด้วยอิตถีลิงค์

ปารุสก, ผารุสก  (ผรุสก+ณ)  อุทยานผารุสกะ.  ผรุสกานิ  ยตฺถ  สนฺติ,  ตํ  ผารุสกํ  

อุทยานที่มีต้นหม่อนเทศ ชื่อว่าผารุสกะ (อาเทศ ผ เป็น ป บ้าง).  ปารุสกํ  จิตฺตลตํ  มิสฺสกํ  

นนฺทนํ  วนํ ๕  อุทยานปารุสกะ จิตรลดา มิสสกะ และนันทนะ

๑  สํ.อฏฺ. ๑๒/๗๕/๑๔๖ ๒  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๕๒/๔๓ ๓  ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๓๕/๒๕๗
๔  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๑๕๗/๑๐๐ ๕  ขุ.ชา. ๒๘/๙๓๒/๓๒๗
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 [๒๔] อสนิ  ทฺวีสุ  กุลิสํ วชิรํ  ปุนฺนปํุสเก
  อจฺฉราโยตฺถิยํ  วุตฺตา รมฺภาอลมฺพุสาทโย
  เทวิตฺถิโยถ  คนฺธพฺพา ป�ฺจสิโขติ  อาทโย.

อาวุธของพระอินทร์ ๓ ศัพท์
อสน ิ (อส โภชเน+อนิ)  อาวุธสายฟ้า, ฟ้าผ่า, อสนีบาต.  อสฺสเต  ภุชฺชเต  โลกธาตุกํ  อเนน  

อายุเธนาติ  อสน ิ อาวุธที่ใช้ปกครองโลกธาตุ ชื่อว่าอสนิ.  ภณฺฑนตฺถาย  อสฺสเต  ขิปียเต  
เทเวหีติ  อสนิ  อาวุธที่เทวดาซัดไปเพื่อทำลาย ชื่อว่าอสนิ  (อสุ เขปเน+อนิ).  อยํ  อสนิสทฺโท  
ทฺวีสุ  ปุมิตฺถิลิงฺเคสุ  วตฺตติ   อสนศิัพท์นี้มีใช้ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ทั้ง ๒.  ตโต  เม  อสนิปาโต  
มตฺถเก  นิปติ๑  เพราะเหตุนั้น อสนีบาตจึงผ่าลงบนกระหม่อมของเรา.  สมนฺตโต  อสนิโย  ปตึสุ๒  
สายฟ้าผ่าลงโดยรอบ

กุลิส  (กุ ลิสทฺ ทูปปท+สิ สเย+อ)  อาวุธ กุ ลิ สะ.  กุ ลิมฺหิ  สกฺกสฺส  หตฺเถ  เส ติ  ติฏฺ€ตี ติ  กุุ ลิสํ   
อาวธุ ที ่วาง อยู ่ใน มอื ของ พระอนิทร ์ชือ่ วา่ ก ุล ิสะ.  ก ุล ิ หต ฺโถ  ภชุา  ทโล ต ิ หิ  ตกิ ณฑฺ เสโส  คมัภรี ์ 
ติกั ณฑ เส ส ว่า ศัพท์ เหล่า นี้ คือ กุ ลิ หตฺถ ภุชา ทล มี อรรถ เหมือน กัน.  กุยํ  วา  ปถ วิยํ  ลิ สติ  
ตนุ  ภว ตี ติ  กุ ลิสํ  อาวุธ ที่ มี อยู่ น้อย ใน แผ่นดิน ชื่อ ว่า กุ ลิ สะ (กุสทฺ ทูปปท+ลิส ตนุ ภ วเน+อ)

วชิร  (วช คติยํ+อิร)  วชิราวุธ, เพชราวุธ, อาวุธสายฟ้า.  วชเตว  น  ปฏิห�ฺ�เต  ยสฺส  คมนํ  
เกนจีติ  วชิรํ  อาวุธที่ซัดไปแล้ว ไม่มีใครสามารถขัดขวางได้ จึงชื่อว่าวชิระ.  วชิรํ  อาทาย๓  ถือเอา 
วชิราวุธแล้ว

  วชิราวุธมีอีกหลายศัพท์ เช่น ภิทุร, ปวิ, สตโกฏิ, สุร, สมฺพ, ทมฺโภล.  เฉพาะ ภิทุร 
ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ ที่เหลือเป็นปุงลิงค์อย่างเดียว

เทพธิดา ๓ นาง
อจฺฉรา  (อจฺฉ+ร+อา) อัจฉรา เทพธิดา, นาง อัปสร.  รมฺ ภา  จ  อ ลมฺ พุ สา  จ  อิจฺ จาทิ กา  เท วิตฺถิ โย   

อจฺฉ รา โย  นา มา  เทพธิดา ชื่อ รัม ภา และ อลัม พุ สา เป็นต้น ชื่อ ว่า อัจฉรา. อจฺฉ รา วิ เส สา  หิ  เอ ตา   
เทพธิดา เหล่า นี้ อัจฉรา เทพธิดา พิเศษ ที่สุด.  อจฺ โฉ  นิมฺ มลวณฺโณ  เอ ตา สมตฺถี ติ  อจฺฉ รา โย  
เทพธิดา ผู้ มี ผิว พรรณ สะอาด บริสุทธิ์ ชื่อ ว่า อัจฉรา.  อีก อย่าง หนึ่ง ร อักษร ใน คำ ว่า “อจฺฉ รา” แปล ว่า 
“หน้า” มี วิเคราะห์ ว่า  อจฺฉํ  ป สนฺนตรํ  รํ  มุขํ  ยาย  สา  อจฺฉ รา  เทพธิดา ผู้ มีหน้า ผ่องใส 
ยิ่ง ชื่อ ว่า อัจฉรา.  อปส รา ติปิ เอ ตาส เมว สาม �ฺ�ส�ฺ�า  แม้ คำ ว่า “อปส รา” ก็ จัด เป็น ชื่อ สามัญ 
ของ เทพธิดา เหล่า นั้น.  อจฺฉ รา  ตตฺถ  นจฺ จนฺ ติ๔  เทพธิดา พา กัน ฟ้อน รำ อยู่ บน วิมาน นั้น

๑  ขุ.อปทาน. ๓๓/๗๓/๑๐๓ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๒๔/๑๙๒ ๓  ชา.อฏฺ. ๔๑/๓๐๗
๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๕๖๖/๖๐๙
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รมฺภา  (รสทฺ ทูปปท+นิคฺ คหี ตาคม+ภา ทิตฺ ติยํ+กฺ วิ) รัมภา เทพธิดา.  เท วปุ ตฺ ตานํ  รตึ  ภา เวนฺ ติ  
วฑฺเฒนฺ ตี ติ  รมฺ ภา,  รํ  กาม คฺ คี  ภนฺ ติ  ทีป ยนฺ ติ  ชา เลนฺ ตี ติ  วา  รมฺ ภา  เทพธิดา ผู้ ยัง 

เทพ บุตร ให้ กำหนัด ยินดี ยิ่ง ขึ้น หรือ เทพธิดา ผู้ ทำให้ ไฟ ราคะ ของ เทพ บุตร โหม ขึ้น ชื่อ ว่า รัมภา (อาเทศ 

นิคหิต เป็น มฺ, ลบ กฺ วิ)

อลมพฺสุา  (อล+ํวส น ิวาสเน+อ+อา)  อลมั พ ุสา เทพธดิา.  กา มร ตวิ เสน  เท วป ุต ฺเต  อต ฺตน ิ วสา เปตุ ํ  
อลํ  สมตฺ ถา ติ  อ ลมฺ พุ สา  เทพธิดา ผู้ สามารถ ให้ เทพ บุตร อยู่ ใน อำนาจ ของ ตน ด้วย ความ ยินดี ใน 

กาม ชื่อ ว่า อลัม พุ สา (อาเทศ ว เป็น พ, อ ที่ พ เป็น อุ, นิคหิต เป็น มฺ, ลบ สระ หน้า).  อ ลมฺ พุ สา  

มิสฺ ส เกสี  จ๑  นา งอ ลัม พุ สา เทพธิดา และ มิส ส เกสี เทพธิดา

เทพดนตรี, เทพนักร้อง ๔ ศัพท์
คนฺธพฺพ (คนฺธสทฺทูปปท+อพฺพ ภกฺขเน+อ) คนธรรพ์, เทพดนตรี, เทพนักร้อง. คนฺธํ อพฺพนฺติ  

ภุ�ฺชนฺตีติ  คนฺธพฺพา  เทพบุตรผู้บริโภคกลิ่น ชื่อว่าคันธัพพะ (ลบสระหน้า).  คายนํ  วา  ธมฺโม   

เอเตสํ  คนฺธพฺพา  หรือเทพบุตรผู้ขับร้องเป็นปรกติ ชื่อว่าคันธัพพะ (คา สทฺเท+ธมฺม, ลงนิคหิต 

อาคมหลังจากคาธาตุ, นิคหิตเป็น นฺ, รัสสะ อา ที่ คา เป็น อ, อาเทศ มฺม เป็น พฺพ).  อสุรา  

นาคา  คนฺธพฺพา  สนฺติ๒   อสูร นาค และคนธรรพ์มีอยู่.  คนฺธพฺโพ  วา  คนฺธพฺพี  วา๓  

เทพบุตรคนธรรพ์ หรือเทพธิดาคนธรรพ์

ป�ฺจสิข  (ปญฺจ+สิขา+ณ)  ปัญจสิขเทพบุตร, เทพนักร้อง.  “ป�ฺจสิโข  หาหา  หูหู” อิจฺจาทโย  

คนฺธพฺพา  นาม  ปัญจสิขเทพบุตร หาหาเทพบุตร และหูหูเทพบุตรเป็นต้น ชื่อว่าคันธัพพะ.  ป�ฺจ  

สิขา  จูฬา  ยสฺส  โส  ป�ฺจสิโข  เทพบุตรผู้มีมวยผม ๕ มวย ชื่อว่าปัญจสิขะ.  อถ  โข   

ป�ฺจสิโข  คนฺธพฺพปุตฺโต๔  ครั้งนั้นปัญจสิขเทพบุตร,  อาทิศัพท์ในคาถารวม หาหา หูหู ศัพท์ 

เข้าไว้ด้วย

หาหา  (หาสทฺทูปปท+หา จาเค+กฺวิ)  หาหาเทพบุตร, เทพนักร้อง.  “หา”ติ  อนนฺทิตํ  ธนึ  ชหตีติ  
หาหา  เทพบุตรผู้เลิกกล่าวคำว่า “หา” ที่ไม่ไพเราะนัก ชื่อว่าหาหา (ลบ กฺวิ)

หูห ู (หูสทฺทูปปท+หู สทฺเท+กฺวิ)  หูหูเทพบุตร, เทพนักร้อง.  “หู้ติ  คีตวิเสสสทฺทํ  หูยเตติ  หูหู  

เทพบุตรผู้ขับร้องด้วยเสียงพิเศษว่า “หู” ชื่อว่าหูหู (ลบ กฺวิ)

 [๒๕] วิมาโนนิตฺถิยํ  พฺยมฺหํ ปียูสํ  ตฺวมตํ  สุธา
  สิเนรุ  เมรุ  ติทิวา- ธาโร  เนรุ  สุเมรุ จ.

๑  ขุ.วิมาน. ๒๖/๕๐/๘๘ ๒  วิ.จุลฺล. ๗/๔๕๖/๒๘๗ ๓  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๑๔/๒๑๕
๔  ที.มหา. ๑๐/๒๐๙/๒๕๒
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เทพวิมาน, ยานทิพย์ ๒ ศัพท์
วิมาน  (วิ+มาน)  เทพ วิมาน, ยาน ทิพย์.  เท วาน มา กา เส  คมนํ  เยน  ตํ  วิ มานํ  วิมาน ที่ ใช้ ท่อง 

เที่ยว ไป ใน อากาศ ของ เทวดา ชื่อ ว่า วิ มานะ.  วิคตํ  มานํ  อุป มา นมสฺส  วิ มานํ  วิมาน ที่ ไม่มี ที่ ใด 

เปรียบ เทียบ ได้ ชื่อ ว่า วิ มานะ.  อุปฺ ปชฺช ติ  โชติ รสํ  วิ มานํ ๑  วิมาน โชติรส อุบัติ ขึ้น

พฺยมฺห  (วิห+อม)  เทพ วิมาน, ยาน ทิพย์.  วิ เห  อา กา เส  คจฺฉ ตี ติ  พฺ ยมฺหํ  วิมาน ที่ 

ล่อง ลอย ไป ใน อากาศ  ชื่อ ว่า พยัม หะ  (อม ปัจจัย ลง หน้า ห อักษร, ลบ อ ที่ ม, อาเทศ อิ เป็น ย, 

วฺ เป็น พฺ).  อิทํ  พฺ ยมฺหํ  ทิพฺ พํ  เทว ปุ รมฺหิ  จ  อติ โรจ ติ๒  วิมาน ทิพย์ นี้ รุ่งเรือง อยู่ บน สวรรค์.    

วิ มา นพฺ ยมฺหสทฺ ทา  เทฺวปิ  อ นิตฺ ถิยํ  ปุนฺนปํุส เก  วตฺ ตนฺ ติ   ศัพท์ ทั้ง ๒ คือ วิมาน และ พฺ 

ยมฺห มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์

สุธาโภชน์, อาหารทิพย์, น้ำอมฤต, น้ำดื่มของเทวดา ๓ ศัพท์
ปียูส, เปยูส  (ปา ปาเน+อูส) สุธา โภชน์, อาหาร ทิพย์, น้ำ อมฤต, น้ำ ดื่ม ของ เทวดา.  ปีย เต ติ  ปี ยูสํ  

น้ำ ที่ เทวดา ดื่ม ชื่อ ว่า ปี ยู สะ (อาเทศ อา เป็น อี, ลง ยฺ อาคม).  “อมต ปา”ติ  หิ  วุตฺตํ  ท่าน จึง 

กล่าว ว่า “เทวดา ผู้ ดื่ม น้ำ อมฤต”

อมต  (น+มร มรเณ+ต)  สุธาโภชน์, อาหารทิพย์, น้ำอมฤต, น้ำดื่มของเทวดา.  น  มตํ  มรณมเนนาติ  

อมตํ  อาหารที่ช่วยให้ไม่ตาย ชื่อว่าอมตะ (อาเทศ น เป็น อ, ลบ รฺ ที่สุดธาตุ).  อมตปานํ  ปิวึสุ๓  

พากันดื่มน้ำอมฤต

สุธา   (สุ+ธา ปาเน+กฺวิ)  สุธาโภชน์, อาหารทิพย์, น้ำอมฤต, น้ำดื่มของเทวดา.  สุเขน  ธยนฺติ  
ปิวนฺติ  ตํ  อิติ  สุธา  น้ำที่เทวดาดื่มอย่างมีความสุข  ชื่อว่าสุธา (ลบ กฺวิ).  อยํ  หิ  สุธา   

ภุตฺตา๔  สุธาโภชน์นี้เทวดากินแล้ว.

  เอตถฺ จ  อมตสทโฺท  ย��ฺเสสปยีสูสลลิฆตาทสี ุ นปํสุเก,  ธนวฺนตฺรเิทวาทสี ุ ปลุลฺงิเฺค,   

คโฬจฺยาภยามลกฺยาทีสุ  อิตฺถิลิงฺเคติ  ตีสุ  วตฺตติ.  ตํสหจรณโต  ปียูสสทฺโทปิ  ตีสุ  ลิงฺเคสุ,  

สธุาสทโฺท  ปน  อมตนหุเีลปาทสีปุ ิ นจิจฺมติถฺลิงิโฺคว.  ในทีน่ี ้อมตศพัทม์ใีชใ้นลงิคท์ัง้ ๓ คอื ถา้แปลวา่ 

อาหาร น้ำ และน้ำมันเปรียงที่ใช้บูชายัญ เป็นต้น จัดเป็นนปุงสกลิงค์, ถ้าแปลว่า ธนวันตริเทพเป็นต้น 

จัดเป็นปุงลิงค์, ถ้าแปลว่า เถาบอระเพ็ด สมอ และมะขามป้อม เป็นต้น จัดเป็นอิตถีลิงค์.  แม้ 

ปยีสูศพัทท์ีป่ระกอบดว้ย อมตศพัทน์ัน้ กเ็ปน็ ๓ ลงิคเ์หมอืนกนั,  สว่น สธุาศพัทท์ีแ่ปลวา่ อาหารทพิย ์

(สุธาโภชน์) และปูนขาว (หรือดินสอพอง) เป็นต้น เป็นอิตถีลิงค์อย่างเดียว

๑  ขุ.วิมาน. ๒๖/๙/๑๔ ๒  ขุ.วิมาน. ๒๖/๘๑/๑๓๔ ๓  ที.อฏฺ. ๖/๑๑๐/๔๓
๔  ชา.อฏฺ. ๔๒/๓๐๕
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ภูเขาพระสุเมรุ, ภูเขาหลวง ๕ ศัพท์
สิเนรุ  (สิ นา โส เจยฺเย+เอ รุ) ภูเขา สิเนรุ, ภูเขา พระสุเมรุ.  สิ นา ติ  โส เจ ติ  เท เว ติ  สิเนรุ  ภูเขา ที่ 

เป็น เหตุ ให้ เทวดา สะอาด หมดจด ชื่อ ว่า สิเนรุ.  สิเนรุ  ปพฺพ ตรา ชา๑  ภูเขา หลวง สิเนรุ

เมรุ  (มี หึสายํ+รุ)  ภูเขาเมรุ, ภูเขาพระสุเมรุ.  มินาติ  หึสติ  สพฺเพ  ปพฺพเต  อตฺตโน  
อุจฺจตรฏฺเ€นาติ  เมรุ  ภูเขาที่เบียดบังภูเขาทั้งหมดด้วยความสูงของตน ชื่อว่าเมรุ (วุทธิ อี เป็น 

เอ).  เมรุ  สมุฏฺ€เหยฺย  ปพฺพโต๒  ภูเขาพระสุเมรุพึงตั้งตระหง่านขึ้น

ติทิวาธาร  (ติทิว+อาธาร)  ภูเขาติทิวาธาร, ภูเขาพระสุเมรุ.  ติทิวานํ  ทฺวินฺนํ  เทวโลกานํ   
อาธาโร  ปติฏฺ€าติ  ติทิวาธาโร  ภูเขาอันเป็นที่ตั้งแห่งเทวโลก ๒ (คือ เทพวิมานและอสูรวิมาน) 
ชื่อว่าติทิวาธาระ

เนรุ  (นี หรเณ+รุ)  ภูเขาเนรุ, ภูเขาพระสุเมรุ.  เทเว  นยตีติ  เนรุ  ภูเขาที่นำเทวดาไปสู่สวรรค์ 

ชื่อว่าเนรุ (วุทธิ อี เป็น เอ).  อจฺจุคฺคโต  เนรุ๓  ภูเขาพระสุเมรุผุดขึ้นแล้ว

สุเมรุ  (สุ+มี หึสายํ+รุ)  ภูเขาสุเมรุ, ภูเขาพระสุเมรุ.  สุเมรูติ  อุปสคฺเคน  นามํ  วฑฺฒิตํ  

ภูเขาที่ชื่อว่า “สุเมรุ” ก็คือ เมรุ ที่ท่านเพิ่ม สุ อุปสัคเข้าไปข้างหน้า.  สุเมรุํ  ปทกฺขิณํ  กตฺวา๔   
ทำประทักษิณรอบภูเขาพระสุเมรุแล้ว

  ศัพท์ที่แปลว่าภูเขาพระสุเมรุมีอีกมาก  เช่น  เหมทฺทิ, รตนสานุ, สุราลย

 [๒๖] ยุคนฺธโร  อีสธโร กรวีโก  สุทสฺสโน
  เนมินฺธโร  วินตโก อสฺสกณฺโณ  กุลาจลา.

เทือกเขาบริวารของเขาพระสุเมรุ ๗ เทือก (เทือกเขาสัตตบริภัณฑ์)
ยุคนฺธร  (ยุค สทฺ ทูปปท+ธร ธาร เณ+อ)  ภูเขา ยุ คัน ธร, เทือก เขา บริวาร ของ เขา พระสุเมรุ ชั้น ที่ ๔.   

จนฺท สู ริย สงฺ ขาตํ  ยุคํ  ธา เรติ  ต ทุพฺ เพ ธมคฺค จา ริตฺ ตา ติ  ยุ คนฺธ โร  เพราะ มี ความ สูง เท่า ทาง 
โคจร ของ ดวง จันทร์ และ ดวง อาทิตย์ ภูเขา ที่ ทรง ไว้ ซึ่ง ดวง จันทร์ และ ดวง อาทิตย์ ทั้ง ๒ นั้น จึง ชื่อ ว่า   
ยุ คันธ ระ (ไม่ ลบ ทุ ติ ยา วิภัตติ, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ)

อีสธร  (อีส สทฺ ทูปปท+ธร ธาร เณ+อ)  ภูเขา อีส ธร, เทือก เขา บริวาร ของ เขา พระสุเมรุ ชั้น ที่ ๓.  อีสํ  
มหิ สฺสรํ  ธา เรติ  ตสฺส  นิ วาสฏฺ€านตฺ ตา ติ  อีส ธ โร  เพราะ เป็น ภูเขา ที่ ตั้ง อยู่ บน บริเวณ อัน กว้าง 
ใหญ่ จึง ชื่อ ว่า อีส ธระ

กรวีร, กรวีก  (กสทฺ ทูปปท+รุ สทฺ เท+อีร,อีก)  ภูเขา กร วีระ, ภูเขา กร วี กะ, เทือก เขา บริวาร ของ เขา 

๑  สํ.นิทาน. ๑๖/๓๓๑/๑๖๘ ๒  ชา.อฏฺ. ๔๒/๔๓๙ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓/๓๐
๔  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๕๗/๒๘๖
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พระสุเมรุ ชั้น ที่ ๒.  กร วี รา  อสฺ สมา รกา  พห โว  เอตฺถ  สนฺ ตี ติ  กร วี โร  ภูเขา ที่ มี ต้น ยี่โถ 
มาก ชื่อ ว่า กร วีระ.  เก  วา  มยูร า  รวนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  กร วี โร, กร วี โก  หรือ ภูเขา ที่ มี นก ยูง ร้อง  
ชื่อ ว่า กร วีระ และ กร วี กะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว, ลบ สระ หน้า).  กร วีก สกุณา  วา   
พห โว  เอตฺถ  สนฺ ตี ติ  กร วี โก  หรือ ภูเขา ที่ มี นก การเวก อาศัย อยู่ มาก ชื่อ ว่า กร วี กะ

สุทสฺสน  (สุ+ทิส เปกฺ ขเน+ยุ)  ภูเขา สุทัศน์, เทือก เขา บริวาร ของ เขา พระสุเมรุ ชั้น ที่ ๑. สุทสฺ สนา  
โอสธิ วิ เส สา  พหุ กา  เอตฺถ  สนฺ ตี ติ  สุทสฺส โน,  สุ เขน  ปสฺ สิต พฺพตฺ ตา  วา  สุทสฺส โน,  
สุนฺ ทรํ  วา  ทสฺ สนํ  เอตฺ ถา ติ  สุทสฺส โน   ภูเขา ที่ มี ต้น ยา ดี หลาย ชนิด ที่ หา ได้ ง่าย หรือ เพราะ 
เป็น ภูเขา ที่ มอง เห็น ได้ ง่าย หรือ ภูเขา ที่ มอง ดู สวยงาม มาก จึง ชื่อ ว่า สุทัส สนะ (อาเทศ ทิส เป็น ทสฺส, 
ยุ เป็น อน)

เนมินฺธร  (เนมิ สทฺ ทูปปท+ธร ธาร เณ+อ)  ภู เขา เนมิ น ธร, เทือก เขา บริวาร ของ เขา พระสุเมรุ ชั้น ที่ ๕.  
ป�ฺ จนฺนํ  ปพฺพต จกฺ กานํ  เนมิ สทิสํ  กตฺ วา  อตฺ ตานํ  ธาเร ตี ติ  เนมิ นฺธ โร,  เนมิ ภา เวน  
วา  ธาเรตพฺ โพ  อุ ปลกฺ เขต พฺฺ โพ ติ  เนมิ นฺธ โร,  เนมึ  วา  รถทฺ ทุมํ  ธา เรติ  เยภุยฺ เยน า ติ  
เนมิ นฺธ โร  ภูเขา ที่ ทอด เทือก ของ ตน ทำให้ เป็น เหมือน กงล้อ ชั้น ที่ ๕ (ล้อม ภูเขา พระสุเมรุ ไว้) หรือ ภูเขา 
ที่ เทือก มี สัณฐาน เหมือน กงล้อ หรือ ภูเขา ที่ มี ต้นไม้ สำหรับ ทำ กงล้อ รถ ขึ้น อยู่ มาก จึง ชื่อ ว่า เนมิ น ธระ (ไม่ 
ลบ ทุ ติ ยา วิภัตติ, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ)

วินตก  (วิ+นตา+ก)  ภูเขา วิน ตกะ, เทือก เขา บริวาร ของ เขา พระสุเมรุ ชั้น ที่ ๖.  วิตฺถิณฺณา  นตา  นทิ โย   
เอตฺ ถา ติ  วิน ต โก  ภูเขา ที่ มี แม่น้ำ กว้าง ใหญ่ อยู่ หลาย สาย ชื่อ ว่า วิน ตกะ (รัสสะ อา เป็น อ).  วิน ตา  

นาม  สุปณฺณ มาตา,  ตสฺ สา  นิ วาสฏฺ€านตฺ ตา  วิน ต โก๑  แม่ ของ ครุฑ ชื่อ ว่า วิน ตา, เพราะ เป็น 
ภูเขา ที่ อยู่ ของ แม่ ครุฑ นั้น จึง ชื่อ ว่า วิน ตกะ (วิน ตา+ก, รัสสะ อา เป็น อ)

อสฺสกณฺณ  (อสฺส+กณฺณ)  ภูเขาอัสสกัณณะ, เทือกเขาบริวารของเขาพระสุเมรุชั้นที่ ๗.  อสฺสกณฺณา  
สชชฺทมุา  พหโว  เอตถฺ  สนตฺตี ิ อสสฺกณโฺณ,  อสสฺกณณฺสทสิกฏูตตฺา  วา  อสสฺกณโฺณ  ภเูขาที่
มีต้นสาละใบเหมือนหูม้าอยู่จำนวนมาก หรือเพราะเป็นภูเขาที่มียอดเหมือนหูม้า จึงชื่อว่าอัสสกัณณะ

  กุลา จลา ติ  เอ เต  สิเนรุ อาท โย  อฏฺ€  ปพฺพ ตา  อจล สงฺ ขา ตานํ  ปพฺพ ตานํ  กุลา นิ   
โย นิ โย  ปภ วา,  เอ เต  จ  สิเนรุุ อาท โย  อนุ ปุพฺพ สมุคฺค ตา.  คำ ว่า “กุลา จลา” หมาย ถึง 
ภูเขา ทั้ง ๘ เทือก มี สิเนรุ เป็นต้น เหล่า นั้น จัด เป็น เทือก เขา ที่ เก่า แก่ ที่สุด, และ ภูเขา สิเนรุ เป็นต้น นี้ มี 
ความ สูง ลด หลั่น ลง ตาม ลำดับ

 สุทสฺสโน   กรวีโร อีสธโร   ยุคนฺธโร,

 เนมินฺธโร   วินตโก อสฺสกณฺโณ   คิริพฺรหา.๒

๑  จินฺตามณิฏีกา ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๕๙๑/๒๒๐
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 สุทัส สนะ กร วีระ อีส ธระ ยุ คันธ ระ เนมิ น ธระ วิน ตกะ และ อัส สกัณณะ เป็น ชื่อ 
ของ เทือก เขา สัต ตบร รพต

 สิเนรุํ  ปริกฺ ขิปิตฺ วา  อสฺ สกณฺโณ  นาม  ปพฺพ โต  ปติ ฏฺ€ิ โต,  ตํ  ปริกฺ ขิปิตฺ วา  วิน ต โก  นาม   
ปพฺพ โต ติ  เอว ม�ฺโ�เย วา นุกฺก โม  กถิ โต.  พึง ทราบ ว่า เทือก เขา อัส สกัณณะ ตั้ง ล้อม รอบ ภูเขา 
พระสเุมร,ุ ภเูขา วนิ ตกะ ตัง้ ลอ้ม รอบ ภเูขา อสั สกณัณะ, ภ ูเขา เนม ิน ธระ..., ภเูขา ย ุคนัธ ระ..., ภเูขา อสี ธระ..., 
ภูเขา กร วีระ..., ภู เขา สุทัส สนะ ตั้ง ล้อม รอบ ภูเขา กร วีระ เป็น วง รอบ ออก ไป ตาม ลำดับ เหมือน กงจักร

 [๒๗] มนฺทากินี  ตถากาส- คงฺคา  สุรนทีปฺยถ.

สายนํ้าในอากาศ ๓ ศัพท์
มนฺทากิน ี (มนฺทสทฺทูปปท+อก คมเน+อ+อินี)  สายน้ำมันทากินี.  มนฺทํ  อกิตุํ  สีลํ  อสฺสาติ  

มนฺทากินี  แม่น้ำที่มีปรกติไหลไปช้าๆ ชื่อว่ามันทากินี (ลบสระหน้า, ทีฆะสระหลัง)

อากาสคงฺคา  (อา กาส+คงฺ คา)  สายน้ำ ใน อากาศ.  อา กา เส  สนฺ ทมา นา  คงฺ คา  อา กาส คงฺ คา  
แม่น้ำ ที่ ไหล ไป บน อากาศ ชื่อ ว่า อา กาสคัง คา.  อา กาส คงฺคํ  โอ ตา เรนฺ โต  วิย๑  เหมือน ให้ ข้าม 
แม่น้ำ ใน อากาศ ลง ไป

สุรนที  (สุร+นที) สายนํ้าสุรนที.  สุรานํ  เทวานํ  นที  สุรนที,  สุรทีฆิกาติปิ  เอติสฺสา นามํ  
แม่น้ำของเทวดา ชื่อว่าสุรนที,  แม้คำว่า “สุรทีฆิกา” ก็เป็นชื่อของแม่น้ำสุรนที

 [๒๘] โกวิฬาโร  ตถา  ปาริ- จฺฉตฺตโก  ปริชาตโก
  กปฺปรุกฺโข ตุ สนฺตานา-  ทโย  เทวทฺทุมา  สิยุํ.

ต้นไม้บนสวรรค์ ๕ ชนิด
โกวิฬาร  (กุสทฺ ทูปปท+วิ+ทร วิ ทาร เณ+ณ)  ต้น โก วิฬาร, ต้น ปาริชาต.  กํุ  ปถวึ  วิ ทาร ยติ   

มู เลน า ติ  โก วิฬา โร  ต้นไม้ ที่ หยั่ง ราก ลง สู่ แผ่นดิน ชื่อ ว่า โก วิฬาร ะ (อาเทศ อุ เป็น โอ, ทฺ เป็น ฬฺ, 

ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  โส  จ  มนุ สฺสโล เกปิ  เทว โล เกปิ  โก วิฬา โร๒  ต้น ปาริชาต นั้น มี 
อยู่ ทั้ง ใน มนุษยโลก และ เทวโลก

ปาริจฺฉตฺตก  (ปริ+ฉตฺต+ก)  ต้นปาริฉัตร.  ปริ  สมนฺตโต  ฉตฺตํ  วิย  ติฏฺ€ตีติ  ปาริจฺฉตฺตโก   
ไม้ที่แผ่กิ่งก้านไปรอบเหมือนฉัตร ชื่อว่าปาริจฉัตตกะ (ทีฆะ อ เป็น อา, ซ้อน จฺ).  ยํ  หิ  

โลกิยา  ปาริชาตนฺติ  วทนฺติ  ตํ  มาคธภาสาย  ปาริจฺฉตฺตกนฺติ  วุจฺจติ๓  ชาวโลกเรียก 
ต้นไม้ใดตามภาษาสันสกฤตว่า “ปาริชาตะ” ก็เรียกต้นไม้นั้นตามภาษามคธว่า “ปาริจฉัตตกะ”

๑  วิ.ฏี. ๖๔/๑๙๙/๓๙๔ ๒  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๖๘๖/๑๙๖ ๓  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๖๘๐/๑๙๖
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  ศัพท์ที่แปลว่าต้นปาริฉัตรมีอีกมาก  เช่น  ปาริภทฺท, นิมฺพตรุ, มนฺทาร

ปาริชาตก (ปา ริ+ชาต+ก) ต้น ปาริชาต. ปา ริ โน สมุทฺทสฺส ชา โต อปจฺจํ ปาริชาต โก  ต้นไม้ ที่ เป็น 
เหล่ากอ ของ สมุทร (ต้นไม้ ประจำ สมุทร) ชื่อ ว่า ปาริชาต กะ

กปฺปรุกฺข (กปฺป+รุกฺ ข) ต้น กัลปพฤกษ์, ต้นไม้ ที่ คน ตั้ง อธิษฐาน, ต้นไม้ ที่ ตั้ง อยู่ ตลอด กัป.  กปฺ โป   
สงฺกปฺปิ โต  อตฺ โถ  กปฺป ศัพท์ แปล ว่า ปรารถนา ดำริ ตั้งใจ และ ประสงค์.  ตสฺส  รุกฺ โข   
ช�ฺ�ชนก ภา เวน  สมฺ พนฺโธ,  กปฺปํ  วา  €ิ โต  รุกฺ โข  กปฺ ปรุ กฺ โข  ต้น กัป ปะ นั้น สัมพันธ์ 
กัน โดย เป็น เหตุ และ เป็น ผล (ปรารถนา อย่างไร ได้ อย่าง นั้น),  ต้นไม้ ที่ ผู้คน ตั้ง ความ ปรารถนา ไว้ หรือ 
ยืนต้น อยู่ ตลอด กัป ชื่อ ว่า กัป ปรุ กขะ.  มม  ทฺ วาเร  กปฺ ปรุ กฺ โข  ปติ ฏฺ€ติ๑  ต้น กัลปพฤกษ์ ตั้ง อยู่ 
ใกล้ ประตู บ้าน เรา 

สนฺตาน  (สํ+ตนุ วิตฺ ถาเร+ณ)  ต้น ซึก, ต้น จามจุรี.  ตนนํ  ตา โน  การ แผ่ กระจาย ไป ชื่อ ว่าตา นะ.  
คนฺธสฺส  สมฺ มา  ตา โน  อสฺ สา ติ  สนฺ ตา โน,  สิ รี สรุกฺ โข  ต้นไม้ ที่ มี กลิ่น หอม แผ่ กระจาย ไป ไกล 
ชื่อ ว่า สัน ตา นะ (อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา) ได้แก่ ต้น ซึก หรือ ต้น จามจุรี

  อาทิ ศัพท์ ใน คาถา นี้ รวม เอา ต้นไม้ อีก ๒ ชนิด คือ  มนฺ ทาร ต้น มณฑารพ และ หริ จนฺ ทน  
ต้น จันทน์ เหลือง 

มนฺทาร  (มนฺท โมทเน+อาร)  ต้นมณฑารพ.  มนฺทนฺเต  โมทนฺเต  เทวา  อเนนาติ  มนฺทาโร  
ต้นไม้ที่ทำให้พวกเทวดาพากันเพลิดเพลิน ชื่อว่ามันทาระ

หริจนฺทน  (หริสทฺทูปปท+จทิ หิลาทเน+ยุ)  ต้นจันทน์เหลือง.  หริมินฺทํ  จทยติ  สุขยตีติ  หริจนฺทนํ  
ต้นไม้ที่ท้าววิษณุชอบใจ ชื่อว่าหริจันทนะ (ไม่ลบทุติยาวิภัตติ, อาเทศนิคหิตเป็น นฺ, ยุ เป็น อน).  
อุตฺตมํ  หริจนฺทนํ ๒  ต้นจันทน์เหลืองที่ประเสริฐ

  กปฺปรุกฺโข  จ  สนฺตาโน  จ  อาทินา  มนฺทาโร  ปาริชาตโก  จ  หริจนฺทน�ฺจ  เอเต   
ป�ฺจ  เทวทฺทุมา  เทวตรโว  เทวภูมีเสฺวว  สมฺภวโต๓  ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นจามจุรี อาทิศัพท์รวม 
เอาต้นมณฑารพ ต้นปาริชาต และต้นจันทน์เหลือง ต้นไม้ทั้ง ๕ นี้ เป็นต้นไม้ที่มีอยู่บนสวรรค์เท่านั้น

  พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า

 ปาฏลี  สิมฺพลี  ชมฺพู เทวานํ  ปาริจฺฉตฺตโก
 กทมฺโพ  กปฺปรุกฺโข  จ สิรีเสน  ภวติ  สตฺตมํ.๔

 ต้นไม้ บน สวรรค์ มี ๗ ชนิด คือ  ปาฏ ลี ต้น แคฝอย,  สิมฺ พลี ต้น งิ้ว,  ชมฺ พู  
ต้น หว้า,  ปา ริฉตฺ ตก ต้น ปาริฉัตร,  ก ทมฺพ ต้น กระ ทุ่ม,  กปฺ ปรุ กฺข ต้น 
กัลปพฤกษ์,  สิ รีส ต้น ซึก หรือ จามจุรี

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๔๒/๑๓๐ ๒  วิ.อฏฺ. ๑/๗๖ ๓  อมรโกสอภิธาน ๑/๕๓
๔  อภิ.อฏฺ. ๕๓/๗๖๑/๓๕๗
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  ตตฺถ  ปาฏลีติ  จิตฺรปาฏลี,  สา  อสุรโลเก  ติฏฺ€ติ.  ตถา  สิมฺพลี  ครุเฬสุ,  ชมฺพู   
ชมฺพุทีเป,  ปาริจฺฉตฺตโก  ตาวตึเส,  กทมฺโพ  อปรโคยาเน,  กปฺปรุกฺโข  อุตฺตรกุรูสุ,   
สิรีโส ปุพฺพวิเทเหติ.  เอเต  สตฺต  เทวานเมว  ปติฏฺ€านภูมีสุ  สมฺภวโต  เทวตรโวเตฺวว   
วุตฺตนฺติ.  ในจำนวนนั้น ต้นแคฝอยอยู่ที่วิมานอสูร ต้นงิ้วอยู่ที่วิมานครุฑ ต้นหว้าอยู่ที่ชมพูทวีป  
ต้นปาริฉัตรอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ต้นกระทุ่มอยู่ที่อปรโคยานทวีป ต้นกัลปพฤกษ์อยู่ที่อุตตรกุรุทวีป 
ต้นซึกอยู่ที่ปุพพวิเทหทวีป ท่านกล่าวว่าต้นไม้ทั้ง ๗ นี้ เป็นต้นไม้ที่เกิดอยู่บนสวรรค์อันเป็นที่สถิตอยู่
ของพวกเทวดาเท่านั้น

สคฺคาทิวณฺณนา สมตฺตา.
พระอรหันต์และสวรรค์เป็นต้น จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯



๑.๓. ทิ สา ทิว ัณณ นา
พรรณนา ชื่อของ ทิศ เป็นต้น

 [๒๙] ปา จีป ตีจฺ ยุ ที จิตฺ ถี ปุพฺพปจฺฉิ มอุตฺ ตรา
  ทิ สาถ  ทกฺ ขิณ า ปา จี วิทิ สา นุทิ สา  ภเว.

ทิศ ตะวัน ออก, ทิศ ปราจีน, ทิศ บูรพา
ปา จี, ปาจีน  (ป+อญฺจ คติ ยํ+อี,อีน) ทิศ ตะวัน ออก, ทิศ ปราจีน.  ป€มํ  ปา โต  อญฺจ ติ  รวิ  

ยสฺสํ  สา  ปา จี  ปา จีนํ  ทิศ ที่ ดวง อาทิตย์ ขึ้น ใน เวลา เช้า ชื่อ ว่า ปา จี และ ปา จี นะ (ลบ สระ หน้า แล้ว 
ทีฆ ะ สระ หลัง, ลบ ญฺ อักษร).  ปุพฺพ ภาคํ  ปญฺจ ติ  อาปชฺช ตี ติ  ปา จี  ทิศ ที่ ถึง ก่อน ชื่อ ว่า 
ปา จี (ปญฺจ คติ ยํ+อี, ลบ ญฺ, ทีฆ ะ อ เป็น อา).  โส  ปา จี นทิสํ  อาทึ  กตฺ วา  สพฺพทิ สา   
โอ โล เก สิ๑  พระ สา รี บุตร เหลียว ดู ทิศ ทั้ง ปวง เริ่ม จาก ทิศ ตะวัน ออก

ทิศ ตะวัน ตก, ทิศ ประจิม, ทิศ ปัจฉิม
ป ตี จี  (ปติ+อญฺจ คติ ยํ+อี)  ทิศ ตะวัน ตก, ทิศ ประจิม, ทิศ ปัจฉิม.  ปจฺฉา  ทิวา วสา เน  อญฺจ ติ  รวิ  

ยสฺสํ  สา  ป ตี จี  ทิศ ที่ ดวง อาทิตย์ โคจร ถึง เมื่อ สิ้น สุด กลาง วัน ชื่อ ว่า ป ตี จี.  ปติ ญฺจ ติ  ปจฺฉา ภาเค   
อาปชฺช เต ติ  ป ตี จี  ทิศ ที่ ถึง ภาย หลัง ชื่อ ว่า ป ตี จี (ลบ ญฺ, ลบ สระ หลัง, ทีฆ ะ สระ หน้า)

ทิศ เหนือ, ทิศ อุดร
อุ ที จี  (อุ+ทิ+อญฺจ คติ ยํ+อี)  ทิศ เหนือ.  อุทฺ ธํ  อญฺจ ติ  รวิ  ยสฺสํ  สา  อุ ที จี,  ยสฺสํ  วา  สีต วิ โยคํ   

ทตฺ วา  อญฺจ ติ  สา  อุ ที จี.  วิ โยค ตฺถ วาจ โก  เหตฺถ  อุ กา โร,  ทิสทฺ โท  ทาน ตฺ โถ  ทิศ ที่ 
ดวง อาทิตย์ โคจร ขึ้น ไป ใน แนว ตรง หรือ ทิศ ที่ ดวง อาทิตย์ เมื่อ โคจร ผ่าน ไป ทำให้ โลก ปราศจากความ เย็น  
ชื่อ ว่า อุ ที จี,  อุ อักษร ใน คำ ว่า “อุ ที จี” นี้ กล่าว อรรถ ว่า ปราศจาก,  ส่วน ทิศั พท์มี อรรถ ว่า ให้ (ลบ 
ญฺ, ลบ สระ หลัง, ทีฆ ะ สระ หน้า)

ทิศ ใต้, ทิศ ทักษิณ ๒ ศัพท์
อปาจี, อปาจีน  (อป+อญฺจ คติ ยํ+อี,อีน)  ทิศ ใต้.  มชฺเฌ  อ ปายํ  อญฺจ ติ  ยสฺสํ  รวิ,  สา  

อปาจี  ทิศ เบื้อง ล่าง จาก ทาง โคจร ของ ดวง อาทิตย์ ชื่อ ว่า อปาจี (ลบ ญฺ, ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะสระ หลัง).  
มชฺฌตฺ โถยํ  อปสทฺ โท,  ยถา  อปทิสํ  อป ศัพท์ นี้ มี อรรถ ว่า ท่ามกลาง แห่ง ทิศ ทั้ง ๒ (ทิศ เฉียง)  
เช่น  อปทิส ทิศ เฉียง.  อปาจีน นฺ ติ  เหฏฺ€า๒  คำ ว่า “อปาจีนํ” คือ ทิศ ใต้

อวาจี  (อว+อญฺจ อโธ มุขี ภาเว+อี)  ทิศ ใต้.  อวญฺจ ติ  อโธ มุุขี  ภว ติ  ยสฺสํ  รวิ,  สา  อวาจี,   

๑  ธมฺม.อฏฺ. ๒๓/๙๒ ๒  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๑๑๑/๔๐๙
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อุณฺ หา ทิ เก  วา  ตพฺพิ โยเค  ก โรนฺ โต  ยสฺสํ  รวิ  อญฺจ ติ,  สา  อวาจี  ทิศ ที่ ดวง อาทิตย์ 
หัน หน้า ลง หรือ ทิศ ที่ ดวง อาทิตย์ ทำให้ ปราศจาก ความ ร้อน เป็นต้น แล้ว โคจร ไป ชื่อ ว่า อวาจี (ลบ ญฺ, 
ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง)

  อถ วา  ปญฺจ ติ  ปุพฺพ ภาว มาปชฺช เต ติ  ปา จี,  ปติ ญฺจ ติ  ปจฺฉา ภาว มาปชฺช เต ติ  ป ตี จี,   
อุท ญฺจ ติ  สีต วิ โย คทา นตฺ ตมาปชฺช เต ติ  อุ ที จี  อีก นัย หนึ่ง ทิศ ที่ ถึง ก่อน ชื่อ ว่า ปา จี, ทิศ ที่ ถึง ภาย 
หลัง ชื่อ ว่า ป ตี จี, ทิศ ที่ ให้ ความ อบอุ่น ชื่อ ว่า อุ ที จี,  ทั้ง ๓ ศัพท์ คือ อุ ที จี ปา จี ป ตี จี เป็น อิตถี ลิงค์

  ปุพฺพ ทิศ ตะวัน ออก, ปจฺฉิม ทิศ ตะวัน ตก,  ทิกฺ ขิณ ทิศ ใต้, อุตฺตร ทิศ เหนือ เป็น สัพ พนา ม 
ปุง ลิงค์  ดัง นั้น ศัพท์ ที่ มี ความ หมาย ว่า ทิศ ตะวัน ออก มี ๒ ศัพท์ คือ ปา จี (ปาจีน) และ ปุพฺพ,  
ทิศ ตะวัน ตก มี ๒ ศัพท์ คือ ป ตี จี และ ปจฺฉิม,  ทิศ เหนือ มี ๒ ศัพท์ คือ อุ ที จี และ อุตฺตร,  ทิศ 
ใต้ มี ๒ ศัพท์ คือ อปาจี (อปาจีน) และ ทกฺ ขิณ

ทิศ เฉียง ๒ ศัพท์
วิทิ สา  (วิ+ทิ สา)  ทิศ เฉียง.  ทิ สาหิ  วิ นิคฺค ตา  วิทิ สา  ทิศ ที่ ประกอบ ด้วย ทิศ ทั้ง ๒ ชื่อ ว่า วิทิ สา.   

ทิ สา  จ  วิทิ สา  จ๑  ทิศ ใหญ่ และ ทิศ เฉียง

อนุ ทิ สา  (อนุ+ทิ สา)  ทิศ เฉียง.  ทิ สาน มนุ รู ปา  อนุ วตฺ ตกา วา  ทิ สา  อนุ ทิ สา  ทิศ ที่ อนุ วัตร เอา 
ตาม ควร แก่ ทิศ ทั้ง ๒  ชื่อ ว่า อนุ ทิ สา.  อปทิ สนฺ ติปิ  วิทิ สาย  นามํ  แม้ คำ ว่า “อปทิส” ก็ เป็น ชื่อ 
ของ ทิศ เฉียง.  อนุ ทิ สา  อนุ วิ โล เกตพฺ พา  โห ติ๒  ควร มอง หา ทิศ เฉียง

 [๓๐] เอ ราว โณ  ปุณฺฑ รี โก วาม โน  กุ มุ โทญฺช โน
  ปุปฺผ ทนฺ โต  สพฺพ ภุมฺ โม สุปฺป ตี โก  ทิ สา คชา.

ช้าง ประจำ ทิศ ๘ เชือก
เอ ราว ณ  (อิ ราว ณ+ณ)  ช้าง เอราวัณ, ช้าง ประจำ ทิศ บูรพา(ตะวัน ออก).  เอ ราว ณาท โย  อฏฺ€  คชา  

ปุพฺ พา ทีนํ  ทิ สานํ  รกฺขณ โต  ทิ สา คชา  นาม  ช้าง ๘ เชือก มี เอราวัณ เป็นต้น เป็น ช้าง รักษา 
ทิศ ตะวัน ออก เป็นต้น.  อิ ราว โณ  นาม  สมุทฺ โท,  ตตฺร  ชา โต  เอ ราว โณ  สมุทร ชื่อ ว่า อิ รา วณะ,  
ช้าง ที่ เกิด ใน แถบ สมุทร นั้น ชื่อ ว่า เอ รา วณะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ).  เอ ราว โณ ติ  ตสฺส  หตฺถิ โน   
นามํ ๓  คำ ว่า “เอราวัณ” เป็น ชื่อ ของ ช้าง

ปุณฺฑ รีก  (ปุณฺฑ ขณฺฑเน+อิก)  ช้าง ปุณฑ รี กะ, พญา ช้าง เผือก, ช้าง ประจำ ทิศ อาคเนย์ (ตะวัน ออก เฉียง 
ใต้).  ปุณฺฑ รีกํ  นาม  สิ ตมฺ โพชํ,  ตํสทิสวณฺณ ตาย  ปุณฺฑ รี โก  ดอกบัว ขาว ชื่อ ว่า ปุณฑ รี กะ,  
เพราะ เป็น ช้าง ที่ มี สี เหมือน ดอกบัว ขาว จึง ชื่อ ว่า ปุณฑ รี กะ (ลง รฺ อาคม, ทีฆ ะ อิ เป็น อี)

๑  ที.ปาฏิก. ๑๑/๑๖๙/๑๙๑ ๒  องฺ.สตฺตก. ๒๓/๙๙/๑๖๙ ๓  ชา.อฏฺ. ๔๔/๑๒๓
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วามน  (วา คมเน+มน)  ช้าง วาม นะ, ช้าง ประจำ ทิศ ทักษิณ(ใต้).  รสฺส สรีร ตาย  วาม โน   เพราะ เป็น 
ช้าง ที่ มี ลำ ตัว สั้น จึง ชื่อ ว่า วาม นะ.  พฺ ยาม ปฺ ปมาณํ  ลา ตี ติ  วาม โน  ช้าง ที่ มี ลำ ตัว ยาว ประมาณ 
หนึ่ง วา ชื่อ ว่า วาม นะ (ลา คมเน+มน, อาเทศ ล เป็น ว)

กุมุท  (กุสทฺ ทูปปท+มุท โมทเน+อ)  ช้าง กุ มุ ทะ, ช้าง ประจำ ทิศ หรดี(ตะวัน ตก เฉียง ใต้).  กุยํ  ปถ วิยํ  
โมท เต ติ  กุ มุ โท  ช้าง ที่ ชอบ คลุก แผ่นดิน ชื่อ ว่า กุ มุ ทะ

อญฺ ชน  (อญฺช มกฺขเณ+ยุ)  ช้าง อัญชนะ, ช้าง ประจำ ทิศ ปัจฉิม(ตะวัน ตก).  อญฺ ชนวณฺณ ตาย  อญฺช โน  
เพราะ เป็น ช้าง ที่ มี สี เหมือน ยา หยอด ตา (ให้ ตา ดำ สวย) จึง ชื่อ ว่า อัญชนะ  (อาเทศ ยุ เป็น อน)

ปปุผฺ ทนตฺ  (ปปุผฺ+ทนตฺ)  ชา้ง ปปุผ ทนั ตะ, ชา้ง ประจำ ทศิ พายพั(ตะวนั ตก เฉยีง เหนอื).  ปปุ ฺผา  ปกา สมา นา   
ทนฺ ตา  อสฺ สา ติ  ปุปฺผ ทนฺ โต  ช้าง ที่ มี งา ขาว สว่าง ชื่อ ว่า ปุปผ ทัน ตะ 

สพฺพ ภุมฺ ม  (สพฺพ ภูมิ+ณฺย)  ช้าง สัพ พ ภุม มะ, ช้าง ประจำ ทิศ อุดร(เหนือ).  สพฺพ ภู มิยํ  จร ตี ติ   
สพฺพ ภุมฺ โม  ช้าง ที่ เที่ยว ไป ทั่ว ทั้ง แผ่นดิน ชื่อ ว่า สัพ พ ภุม มะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า, อาเทศ มฺย เป็น ม, 
ซ้อน มฺ, รัสสะ อู เป็น อุ).  สพฺพ ภุมฺ โม  วา  จกฺกวตฺ ตี,  ตสฺ สา นุ รูป ตฺ ตา  สพฺพ ภุมฺ โม  หรือ 
สัพ พ ภุม มะ คือ พระเจ้า จักรพรรดิ, เพราะ เป็น ช้าง ที่ ควร แก่ พระเจ้า จักรพรรดิ นั้น จึง ชื่อ ว่า สัพ พ ภุม มะ

สุปฺป ตีก  (สุ+ป ตีก)  ช้าง สุปป ตี กะ, ช้าง ประจำ ทิศ อีสาน(ตะวัน ออก เฉียง เหนือ).  โสภ นทนฺ ตาวยวตฺ ตา   
สุปฺป ตี โก  เพราะ เป็น ช้าง ที่ มี งา และ รูป ร่าง งดงาม จึง ชื่อ ว่า สุปป ตี กะ (ซ้อน ปฺ).

  คัมภีร์ นานั ตถ สังคหะ ว่า “สุปฺป ตี โก  โสภ นงฺเค  ภเว  อี สา นทิ สาคเช  สุปฺป ตีก ศัพท์ ใช้ ใน 
อรรถ ว่า ผู้ มี รูป ร่าง งดงาม และ ช้าง ประจำ ทิศ อีสาน”

  คัมภีร์ อมร โกส อภิธาน ว่า ช้าง พัง ของ ช้าง ประจำ ทิศ มีชื่อ ดังนี้

อพฺ ภมุ  กปิ ลา  เจว ปิงฺ คลา นุ ปมา  มตา,
ตมฺ พกณฺณี  สุภ ทนฺ ตี องฺ คนา  อญฺ ชนา ว ตี.

 บัณฑิต พึง ทราบ ว่า ช้าง พัง เหล่า นี้ คือ ช้า งอัพ ภมุ ช้า งก ปิ ลา ช้าง ปิงคล า  
ช้าง อนุ ปมา ช้าง ตัม พกัณณี ช้าง สุภ ทัน ตี ช้าง อัง คนา และ ช้าง อัญ ชนา วดี  
เป็น ช้าง พัง คู่ กับ ช้าง ประจำ ทิศ ทั้ง ๘ ตาม ลำดับ

 [๓๑] ธตรฏฺโ€  จ  คนฺธพฺ พา-   ธิ โป  กุมฺ ภณฺฑ สา มิ  ตุ
  วิ รุฬฺห โก  วิ รู ปกฺ โข ตุ  นา คาธิ ป ตี ริ โต.

เทวดา รักษา ทิศ ๖ ศัพท์
 ธตรฏฺ€าทิทฺวยํ  ปุพฺพทิ สาธิ ปติ เทเว  ท้าว ธตรฐ และ ท้าว คันธั พ พาธิ ปะ เป็น ใหญ่ ใน สวรรค์ ด้าน ทิศ 

ตะวัน ออก



 อภิธานวรรณนา  ๑. สัคคกัณฑ์ ๑.๓. ทิสาทิวัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 60

ธตรฏฺ€  (ธร ธาร เณ+รฏฺ€)  ท้าว ธตรฐ, ท้าว จาตุมหาราช ประจำ ทิศ ตะวัน ออก.  ธาริ ตํ  รฏฺ€มเน นา ติ   

ธตรฏฺโ€  เทวดา ผู้ รักษา แว่น แคว้น ชื่อ ว่า ธตรัฏ€ะ (อาเทศ ร  เป็น ต).  ปุร ตฺถิ มาย  ทิ สาย  

ธตรฏฺโ€  มหา ราชา  ปจฺฉิ มาภิ มุ โข  นิ สินฺ โน  โห ติ๑  ใน ทิศ ตะวัน ออก ท้าว ธตรฐ มหาราช นั่ง 

ผิน หน้า ไป ทาง ทิศ ตะวัน ตก

คนฺธพฺ พาธิ ป  (คนฺธพฺพ+อธิป)  ท้าว คันธั พ พาธิ ปะ, ชื่อ ของ ท้าว ธตรฐ.  ปญฺจ สิ ขา ทีนํ  คนฺธพฺ พานํ  

อธิ โป  นาย โก  คนฺธพฺ พาธิ โป  เทวดา ที่ เป็น ผู้นำ ของ คนธรรพ์ มี ปัญจ สิข เทพ บุตร เป็นต้น ชื่อ ว่า 

คันธั พ พาธิ ปะ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  กุมฺ ภณฺฑ สามฺ ยาทิทฺวยํ  ทกฺ ขิณ ทิ สาธิ ปติ เทเว  ท้าว 

กุมภัณฑ สามี และ ท้าว วิรุฬหก เป็น ใหญ่ ใน สวรรค์ ด้าน ทิศ ใต้

กุมฺ ภณฺฑ สา มิ  (กุมฺ ภณฺฑ+สา มิ)  ท้าว กุม ภัณฑ สา มิ, ยักษ์ กุมภัณฑ์, ท้าว จาตุมหาราช ประจำ ทิศ ใต้.  

กุมฺ ภณฺฑานํ  สา มิ  นาย โก  กุมฺ ภณฺฑ สา มิ  เทวดา ที่ เป็น ผู้นำ ของ กุม ภัณฑ เทพ บุตร ชื่อ ว่า  

กุมภัณฑ สา มิ

วิ รูฬฺ หก  (วิ+รุห วุฑฺฒิยํ+ก)  ท้าว วิรุฬหก, ท้าว จาตุมหาราช ประจำ ทิศ ใต้.  วิ รุ หนฺ ติ  วุฑฺฒึ  วิ รูฬฺ หิ- 

ม าปชฺ ชนฺ ติ  เอตสฺมึ  กุมฺ ภณฺฑา ติ  วิ รูฬฺห โก.  วิ รูฬฺหํ  วุฑฺฒิปฺปตฺตํ  วา  กํ  สุขเมตสฺ สา ติ   

วิ รูฬฺห โก  เทวดา ผู้ เป็น ที่ ตั้ง ให้ กุม ภัณฑ เทพ บุตร ถึง ความ เจริญ ชื่อ ว่า วิ รูฬ หกะ (ลง ฬฺ อาคม, 

กลับ หฺฬ เป็น ฬฺห, ทีฆ ะ อุ เป็น อู),  หรือ เทวดา ผู้ มี ความ สุข อัน ถึง ความเจริญ ชื่อ ว่า วิ รูฬ หกะ  

(วิ รุฬฺห+ก).  ทกฺ ขิณ าย  ทิ สาย  วิ รูฬฺห โก  มหา ราชา  อุตฺ ตรา ภิ มุ โข  นิ สินฺ โน  โห ติ๒  ใน ทิศ 

ใต้ ท้าว วิรุฬหก มหาราช นั่ง ผิน หน้า ไป ทาง ทิศ เหนือ.  วิ รู ปกฺ ขาทิทฺวยํ  ปจฺฉิมทิ สาธิ ปติ เทเว  ท้าว 

วิ รู ปักษ์ และ ท้าว นา คาธิ บดีิทั้ง ๒ เป็น ใหญ่ ใน สวรรค์ ด้าน ทิศ ตะวัน ตก

วิ รู ปกฺข  (วิรูป+อกฺขิ+ณ)  ท้าว วิ รู ปักษ์, ท้าว จาตุมหาราช ประจำ ทิศ ตะวัน ตก.  วิ รู ปา นิ  อกฺขี นิ  ยสฺส  

วิ รู ปกฺ โข,  วิ วิธ สณฺ€า นา นิ  อกฺขี นิ  ยสฺส  วา  วิ รู ปกฺ โข  เทวดา ผู้ มี นัยน์ตา แปลก  หรือ เทวดา 

ผู้ มี นัยน์ตา สัณฐาน แปลก  ชื่อ ว่า วิ รู ปักข ะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  ปจฺฉิ มาย  ทิ สาย  วิ รู ปกฺ โข  

มหา ราชา  ปุร ตฺถิ มาภิ มุ โข  นิ สินฺ โน  โห ติ๓  ใน ทิศ ตะวัน ตก มีท้าว วิ รู ปักษ์ มหาราชนั่ง ผิน หน้า ไป 

ทาง ทิศ ตะวัน ออก

นา คาธิ ปติ  (นาค+อธิป ติ)  ท้าว นา คาธิ บดี, ท้าว จาตุมหาราช ประจำ ทิศ ตะวัน ตก.  นา คานํ  อธิป ติ   
นา คาธิ ปติ  เทวดา ผู้ ปกครอง นาค ชื่อ ว่า นา คาธิ ปติ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  อหมฺปิ   

นา คาธิ ปติ วิ มานํ  ทกฺ เข มิ๔  แม้ เรา ก็ มอง หา วิมาน ของ ท้าว นา คาธิ บดี

๑  ที.มหา. ๑๐/๑๙๒/๒๓๗ ๒  ที.มหา. ๑๐/๑๙๒/๒๓๗ ๓  ที.มหา. ๑๐/๑๙๒/๒๓๗
๔  ขุ.ชา ๒๘/๙๙๘/๓๕๐
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 [๓๒] ยกฺ ขาธิ โป  เวสฺสวโณ กุ เว โร  นร วาห โน
  อฬ กาฬ กมนฺ ทาสฺ ส ปุ รี  ป หรณํ  คทา
  จตุ ทฺทิ สา นมธิ ปา ปุพฺ พา ทีนํ  กมา  อิ เม.

ท้าว กุเวร ผู้ รักษา ทิศ เหนือ, ท้าว เวสสุวัณ ๔ ศัพท์
ยกฺ ขาธิป  (ยกฺข+อธิป)  ท้าว กุเวร, ท้าว เวสสุวัณ, ท้าว ยัก ขาธิ ปะ, ท้าว จาตุมหาราช ประจำ ทิศ เหนือ.  

อาฬ วกาทิ ยกฺ ขานํ  อธิ โป  ยกฺ ขาธิ โป  เทวดา ผู้ ปก ครอง อาฬ วก ยักษ์ เป็นต้น ชื่อ ว่ายัก ขาธิ ปะ.  

ใน วินย ฎีกา มี รูป บาลี เป็น ยกฺ ขาธิ ปติ  เช่น  เวสฺสวณสฺส  ยกฺ ขาธิ ปติ ภาเวปิ๑  แม้ ใน ความ เป็น ผู้ 
ปกครอง ยักษ์ ของ ท้าว เวสสุวัณ

เวสฺสวณ  (วิสฺสวณ+ณ)  ท้าว กุเวร, ท้าว เวสสุวัณ, ท้าว จาตุมหาราช ประจำ ทิศ เหนือ.  วิสฺสวณสฺส  
อปจฺจํ  เวสฺสวโณ  เทพ บุตร ลูก ของ วิสสวณ เทพ ชื่อ ว่า เวสส วณะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ ที่ มี สังโยค อยู่ หลัง 

เป็น เอ ได้ บ้าง).  อุตฺ ตรา ย  ทิ สาย  เวสฺสวโณ  มหา ราชา  ทกฺ ขิณ าภิ มุ โข  นิ สินฺ โน  โห ติ๒  
ใน ทิศ เหนือ ท้าว เวสสุวัณ มหาราช นั่ง ผิน หน้า ไป ทาง ทิศ ใต้

กเุวร  (ก+ุเวร)  ทา้ว กเุวร, ทา้ว เวสสวุณั, ทา้ว จาตมุหาราช ประจำ ทศิ เหนอื.  ต ิจรณาฏ€ฺาภ ยานกมตถฺ ิตาย   
กุจฺฉิตํ  เว โร  สรีร มสฺ สา ติ  กุ เว โร  เทวดา ผู้ มี ร่างกาย อัปลักษณ์ ชื่อ ว่า กุ เวร ะ

  ท้าว กุเวร มี อีก ศัพท์  เช่น  ตฺ ยมฺ พกสข, ยกฺข ราช, คุยฺ ห เกสร, มนุ สฺส ธมฺม, ธนท, ราช ราช, 
ธนาธิป, กินฺ นเรส

ปุ ริม ทิสํ  ธตรฏฺโ€ ทกฺขิเณน  วิ รูฬฺห โก

ปจฺฉิ เมน  วิ รู ปกฺ โข กุ เว โร  อุตฺตรํ  ทิสํ.๓

 ท้าว ธตรฐ เป็น ใหญ่ ใน ทิศ ตะวัน ออก ท้าว วิรุฬหก เป็น ใหญ่ ใน ทิศ ใต้ ท้าว วิ รู ปักษ์ 
เป็น ใหญ่ ใน ทิศ ตะวัน ตก  ท้าว กุเวร เป็น ใหญ่ ใน ทิศ เหนือ

นร วา หน  (นร+วา หน)  ท้าว กุเวร, ท้าว เวสสุวัณ, ท้าว นร วาหนะ, ท้าว จาตุมหาราช ประจำ ทิศเหนือ.  
นโร  วา หนมสฺส  นร วาห โน  เทวดา ผู้ มี คน เป็น พาหนะ ชื่อ ว่า นร วาหนะ หมาย ถึง ผู้มี วอ ที่ เทวดา 

หาม เป็น พาหนะ.  เอกํ  นร วา หน ยานํ  เทฺว  เวสฺสวณา  วิย๔  เหมือน ท้าวเวสสุวัณ ๒ องค์ 
ขึ้น วอ คน หาม เดียวกัน

  อิ เม  จตฺ ตา โร  ยถา วุตฺ ตา  ธตรฏฺ€าท โย  เท วา  กม โต  ปุพฺ พา ทีนํ  จตุ ทฺทิ สานํ  อธิ ปา   
อธิป ต โย  นาม  เทวดา ทั้ง ๔ มี ท้าว ธตรฐ เป็นต้น ตาม ที่ กล่าว แล้ว เป็น เทวดา รักษา ทิศ ทั้ง ๔ มี 
ทิศ ตะวัน ออก เป็นต้น

๑  วิ.ฏี. ๖๕/๑๘๖/๓๙๗ ๒  ที.มหา. ๑๐/๑๙๒/๒๓๗   ๓  ที.มหา. ๑๐/๒๔๒/๒๙๒
๔  สํ.อฏฺ. ๑๑/๒๔๖/๓๐๗
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  คัมภีร์ อมร โก สะ กล่าว ไว้ ว่า

อินฺ โท  อคฺคิ  ปิตุ ปติ เน ริ โต  ว รุโณ นิโล

กุ เว โร  อีโส  ปต โย ปุพฺ พา ทีนํ  อิ เม  กมา.

รวิ  สุกฺ โก  ม หี สูนุ ตโม จ  ภา นุโช  วิธุ

พุโธ  สุร คุรุ  เจ ติ ทิ สาธิ ปา  ตถา  คหา.๑

 เทวดา ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ทิศ ตะวัน ออก เป็นต้น มี ตาม ลำดับ ดังนี้  คือ  อิน ทะ  อัคคิ  

ปิตุ ปติ  เน ริ ตะ  วรุณ ะ  อนิล ะ  กุ เวร ะ  อี สะ,  วิมาน ใหญ่ ใน ทิศ นั้นๆ คือ  

รวิ  สุก กะ  ม หี สูนุ  ตมะ  ภา นุ ชะ  วิธุ  พุธ ะ  สุร คุรุ

วิมาน ของ ท้าว กุเวร ๒ ศัพท์
 อสฺส  กุ เวร สฺส  ปุ รี  “อฬ กา  อฬ กมนฺ ทา”ติ  จ  วุจฺจ ติ  วิมาน ของ ท้าว กุเวร นั้น ท่านเรียก 

ว่า “อฬ กา, อฬ กมนฺ ทา”

อฬ กา  (อลํ วิ ภูสเน+ก+อา)  อฬ กา วิมาน.  อลํ  วิ ภูสเน,  อลํ  วิ ภู สนํ  ก โรตี ติ  อล กา,  สา  เอว   
อฬ กา  วิมาน ที่ มี การ ประดับ ตกแต่ง ชื่อ ว่า อล กา, อล กา นั่น แหละ ชื่อ ว่า อฬ กา

อฬ กมนฺ ทา  (อฬ กา+มุท โมทเน+อา) อฬ กมัน ทา วิมาน.  อฬ กา เอว  โม ทกรโณ ติ  อฬ กมนฺ ทา   

อฬ กา วิมาน เท่านั้น ทำให้ ร่าเริง จึง ชื่อ ว่า อฬ กา มัน ทา (รัสสะ อา เป็น อ,  อาเทศ อุ  เป็น อ, ลง นฺ 

อาคม)

อาวุธ ของ ท้าว กุเวร
คทา  (คสทฺ ทูปปท+ทา ทาเน+อา)  คทา, อาวุธ ของ ท้าว กุเวร.  อสฺส  กุ เวร สฺส  ป หรณํ  อา ยุธํ  

คทา  อาวุธ ของ ท้าว กุเวร ชื่อ ว่า คทา.  คํ  วุจฺจ ติ  วชิรํ,  ตํ วิย  ทุกฺ ขํ ท ทา ตี ติ  คทา  เพชร 

ท่าน เรียก ว่า “ค”, อาวุธ ที่ ทำให้ ทุกข์ ทรมาน เหมือน วชิราวุธ ชื่อ ว่า คทา.  เวสฺสวณฺเณน  กุชฺฌ นกาเล  

 วิสฺสชฺ ชิ ตา  คทา  พหุ นฺนํ  ยกฺข สหสฺ สานํ  สีสํ  ปา เตตฺ วา๒  คทา ที่ ท้าวเวสสุวัณ ขว้าง ออก 

ไป ใน เวลา โกรธ ตัด ศีรษะ ของ ยักษ์ หลาย พัน ให้ ตกลง

 [๓๓] ชาต เว โท  สิขี  โชติ ปาว โก  ทห โนน โล
  หุต าวโหจฺ จิ มา  ธูม- เกตฺวคฺคิ  คิ นิ  ภา นุ มา.

 [๓๔] เตโช  ธู มสิ โข  วายุ-  สโข  จ  กณฺหวตฺ ตนี
  เวสฺ สาน โร  หุต าโสถ สิขา  ชาล จฺ จิ  จา ปุ เม.

๑  อมรโกส. ๓/๓-๔ ๒  มชฺ.อฏฺ. ๘/๒๕๖/๖๓
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ไฟ ๑๘ ศัพท์
ชาต เวท  (ชาต สทฺ ทูปปท+วิท ลาเภ+อ)  ไฟ.  อนฺธ กาเร  ชาตํ  วิชฺ ชมา นํ  วินฺ ท ติ  ลภ ติ  วิท ติ   

ชา นา ติ  เอ เต นา ติ  วา  ชาต เว โท,  ชนนํ  ชาตํ  เว โท  ปาก โฏ  ยสฺส  วา  โส   
ชาต เว โท  ไฟ ที่ ให้ ได้ ให้ รู้ สิ่ง ที่ มี อยู่ ใน ทีี่ มืด หรือ ไฟ ที่ มี การ เกิด ปรากฏ ขึ้น ชื่อ ว่า ชาต เวท ะ (วุ ทธิ อิ 
เป็น เอ).  ชา เต  อุปฺ ปนฺเน  วินฺ ท ติ  ฆาต ย ตี ติ  ชาต เว โท  ไฟ ที่ ให้ กระทบ(ให้พบเห็น)สิ่ง ที่ 
เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า ชาต เวท ะ (ชาต สทฺ ทูปปท+ วิท ฆาต เย+อ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ).  กฏฺ€า  หเว  ชาย ติ   
ชาต เว โท๑  ไฟ ย่อม เกิด จาก ฟืน แล.  อคฺคิ  หิ  ชา ตมตฺ โตว  เวทิ ยติ  ขาย ติ  ปาก โฏ  โห ติ,  
ตสฺ มา  ชาต เว โท ติ  วุจฺจ ติ๒  ไฟ เกิด ขึ้น ให้ คน รู้ เห็น ปรากฏ เพราะ ฉะนั้น จึง เรียก ไฟ ว่า ชาต เวท ะ

สิข ี (สิขา+อี)  ไฟ.  สิขา  วุจฺจ ติ  ชาลา,  ตาย  โยค โต  สิขี  เปลว ไฟ เรียก ว่า สิขา, เพราะ ไฟ 
มี เปลว จึง ชื่อ ว่า สิขี (ลบ สระ หน้า).  ปชฺ ชลิตฺถ  ยถา  สิขี๓  เหมือน ไฟ ลุก โพลง.  สจฺ เจ  กเต  
มยฺหํ  มหา ปชฺ ชลิ โต  สิขี๔  เมื่อ เรา ตั้ง สัจจะ แล้ว ไฟ ก็ ลุก โชติ ช่วง สว่างไสว

โชติ  (ชุต ทิตฺ ติยํ+อิ)  ไฟ.  โชต ติ  ทิปฺ ป ตี ติ  โชติ  ไฟ ที่ มี ความ โชติ ช่วง ชื่อ ว่า โชติ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  
โชติ  นาม  อคฺคิ  วุจฺจ ติ๕  ท่าน เรียก ไฟ ว่า โชติ

ปาวก  (ปุ ป วเน+ณฺวุ)  ไฟ.  ปุ นา ตี ติ  ปาว โก  ไฟ ที่ ชำระ ชื่อ ว่า ปาว กะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ 
โอ เป็น อาวฺ, ณฺวุ เป็น อก).  วนํ  ยทคฺคิ  ฑห ติ  ปาว โก๖  ไฟ ที่ ไหม้ ป่า

ทหน  (ทห ทหเน+ยุ)  ไฟ.  ทห ตี ติ  ทห โน  ไฟ ที่ เผา ไหม้ ชื่อ ว่า ท หนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  ตตฺถ  
อรญฺเญ  ฌาเปสึ  ท หนํ ๗  เรา จุด ไฟ เผา ป่า นั้น แล้ว

อนล  (อน ปาล เน+อล)  ไฟ.  อนนฺ ติ  ปา เลนฺ ติ  อเน นา ติ  อนโล  ไฟ ที่ เป็น เครื่อง ป้องกัน (เช่น 
ป้องกัน สัตว์ ร้าย) ชื่อ ว่า อนล ะ.  ชล มา โน  วเน  คจฺ เฉ  อนโล๘  ไฟ ป่า ไหม้ ลาม ไป ใน ป่า

หตุ าวห  (หตุ สท ฺทปูปท+วห ปาป เน+อ)  ไฟ.  เว เท  หตุ ํ วห ต ิ ปาป ยต ิ สย ํวา  ลภ เต ต ิ หุต าวโห   
ไฟ ที่ ถึง การ บูชา ใน คัมภีร์ เวท หรือ ไฟ ที่ ได้ รับ การ บูชา เอง ชื่อ ว่า หุต า วหะ (ทีฆ ะ อ เป็น อา)

อจฺ จิ มนฺ ต ุ (อจฺ จิ+มนฺ ตุ) ไฟ.  อจฺ จิ  วุจฺจ ติ  ชาลา,  ตาย  โยค โต  อจฺ จิ มา  เปลว ไฟ เรียก ว่าอัจจิ, 
เพราะ ไฟ มี เปลว จึง ชื่อ ว่า อัจจิ มัน ตุ (รูป สำเร็จ อาเทศ นฺ ตุ กับ สิ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  กต โม  นุ  
โข  อสฺส  อคฺคิ  อจฺ จิ มา๙  ไฟ ไหน หนอ มี เปลว

ธูม เกตุ  (ธูม+เกตุ)  ไฟ.  ธู โม  เกตุ  ธโช  ยสฺ สา ติ  ธูม เกตุ  ไฟ ที่ มี ควัน เป็น เครื่อง สังเกต ชื่อว่า 
ธูม เกตุ.  ธูม เกตุ ปทิสฺสถ๑๐ ไฟ ปรากฏ แล้ว.  อคฺคิ หิ  ตสฺส  อคฺค โต  ธู โม  ปญฺญา ยติ,   

๑  สํ.สคาถ. ๑๕/๖๖๐/๒๔๖ ๒  ชา.อฏฺ. ๓๖/๓๙๐ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๓๘/๒๔๔
๔  ชา.อฏฺ. ๓๕/๓๒๐ ๕  วิ.มหาวิ. ๒/๖๐๗/๓๙๖ ๖  สํ.สคาถ. ๑๕/๓๒๖/๑๐๐
๗  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๑๔๙๖/๒๓๒ ๘  ขุ.ชา. ๒๗/๒๓๖๕/๕๐๒ ๙  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๗๒๔/๖๕๙
๑๐ ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๒๔/๑๙๒
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ธู มสิ โข  ธูม เก ตู ติ  วุจฺจ ติ๑  ไฟ มี ควัน ปรากฏ เป็น ยอด หรือ มี ควัน เป็น ยอด เรียก ว่า ธูม เกตุ

อคฺค ิ (อคฺค คติ โกฏิ ลฺเล+อิ)  ไฟ.  อช ติ  ชล มา โน  กุฏิ ลํ  คจฺฉ ตี ติ  อคฺคิ  ไฟ ที่ คด ไป คด มา ชื่อ ว่า  
อัคคิ.  ชนฺ ตาฆเร  อคฺคิ  มุขํ  ฑห ติ๒  ไฟ ใน เรือน ไฟ ลุก ไหม้ ใบหน้า.  อคฺ คี ติ  อนุทหนฏฺเ€น  
อคฺคิ๓   บท ว่า “อคฺคิ” คือ ไฟ เพราะ มี อรรถ ว่า ไหม้ ไป ตาม ลำดับ.  ต โย เม  ภิกฺขเว  อคฺ คี  ราค คฺคิ   
โทส คฺคิ  โมหคฺคิ๔  ภิกษุ ทั้ง หลาย  ไฟ มี อยู่ ๓ กอง คือ  ไฟ ราคะ ไฟ โทสะ ไฟโมหะ.  ราค คฺ คี ติ  
รา โค  อุปฺ ปชฺ ชมา โน  สตฺ เต  อนุ ทห ติ  ฌา เปติ๕  บท ว่า “ราค คฺคิ” คือ ราคะ เมื่อ เกิด ขึ้น ย่อม 
ตาม ไหม้ สัตว์ ทั้ง หลาย

คิ นิ  (ค+อินิ)  ไฟ.  โค  รํ สิ  เอตสฺสตฺถี ติ  คิ นิ,  อคฺคิ นี ติปิ  ปาโ€,  โส  อคฺคิสทิโส  ไฟ ที่ มี 
รัศมี ชื่อ ว่า คิ นิ, มี รูป เป็น อคฺคิ นิ บ้าง, เหมือน กัน กับ อคฺคิ.  ต เมว  กฏฺ€ํ  ทห ติ,  ยสฺ มา  โส  
ชาย เต  คิ นิ๖  ไฟ นั้น เกิด จาก ฟืน ใด ย่อม ไหม้ ฟืน นั้น.  อคฺคิ  คิ นีติ  โว ห รี ยติ๗  ท่าน เรียก ไฟ โดย 
โวหาร ว่า “คิ นิ”

ภา นุ มนฺ ต ุ(ภา นุ+มนฺ ตุ) ไฟ.  ภา นุ  ปภา  ยสฺสตฺถี ติ  ภา นุ มา  ไฟ ที่ มี แสง สว่าง ชื่อ ว่า ภา นุ มัน ตุ 
(รูป สำเร็จ อาเทศ นฺ ตุ กับ สิ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

เตช  (ติช นิ สาเน+ณ)  ไฟ.  เต เช ติ  เสส ภู โต ปา ทา รู ปา นีติ  เตโช  ไฟ เผา รูป ที่ เกิด ขึ้น ทุก อย่าง ให้ 
มอด ไหม้ ชื่อ ว่า เตชะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ).  เตโช  สุ จิมฺปิ  ฑห ติ  อสุ จิมฺปิ  ฑห ติ๘  ไฟ 
ย่อม ไหม้ ทั้ง ของ ที่ สะอาด และ ไม่ สะอาด.  เต โชติ  อคฺคิธู โม๙  บท ว่า “เตโช” คือ ไฟ ที่ มี ควัน

ธู มสิ ข  (ธูม+สิขา+ณ)  ไฟ.  ธู โม สิขา จูฬา ยสฺ สา ติ ธู มสิ โข  ไฟ ที่ มี ควัน เป็น ยอด ชื่อ ว่า ธู มสิขะ  
(ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  ชล มิว  ธู มสิ โข๑๐  เหมือน ไฟ ที่ กำลัง ลุก โพลง.  ชล มิว  ธู มสิ โข ติ   
ชลนฺ โต  อคฺคิ  วิย๑๑  คำ ว่า “ชล มิว ธู มสิ โข” หมาย ถึง เหมือน ไฟ ที่ กำลัง โชติ ช่วง

วา ยุสข  (วายุ+สขา+ณ) ไฟ.  วายุ  สขา  อสฺ สา ติ  วา ยุส โข  ไฟ ที่ มี ลม พัด พา ไป ชื่อ ว่า วายุ สขะ 
(ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

กณฺหวตฺ ตนี  (กณฺห+วตฺ ตนี)  ไฟ.  ฑ หิตฺ วา  คจฺฉ โต  กณฺ หา  วตฺ ตนี  มคฺ โค  ยสฺ สา ติ   
กณฺหวตฺ ตนี  ไฟ ที่ ไหม้ ไป ให้ เกิด รอย ดำ เป็น ทาง ชื่อ ว่า กัณห วัต ตนี.  วนํ  ยทคฺคิ  ฑห ติ  ปาว โก   
กณฺหวตฺ ตนี๑๒  ไฟ ไหม้ ป่า.  ปาว โก  กณฺหวตฺ ตนี ติ  อคฺคิ โน  นามํ ๑๓  บท ทั้ง ๒ คือ “ปาว โก  
กณฺหวตฺ ตนี” เป็น ชื่อ ของ ไฟ

๑  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๖๕๒/๑๘๑ ๒  วิ.จุลฺล. ๗/๘๕/๓๒ ๓  ที.อฏฺ. ๖/๓๐๕/๑๘๙
๔  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๓๐/๒๒๐ ๕  ที.อฏฺ. ๖/๓๐๕/๑๘๙ ๖  ขุ.ชา. ๒๗/๑๓๗๕๒๘๐
๗  ขุ.อฏฺ. ๒๘/๑๘/๒๗ ๘  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๑๔๒/๑๓๙ ๙  สํ.อฏฺ. ๑๓/๕๐๙/๓๑๗
๑๐  ขุ.วิมาน. ๒๖/๓๕/๖๒ ๑๑  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๖๕๒/๑๘๑ ๑๒  สํ.สคาถ. ๑๕/๓๒๖/๑๐๐
๑๓  ชา.อฏฺ. ๓๘/๔๐๓
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เวสฺ สา นร  (วิสฺ สา นร+ณ)  ไฟ.  วิสฺ สา นรสฺส  อิสิ โน  อปจฺจํ  เวสฺ สาน โร  ไฟ เป็น ลูก(ที่ เกิด 
จาก ฤทธิ์)ของ วิ ส สา นร ฤาษี ชื่อ ว่า เวส สาน ระ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า, วุ ทธิ อิ เป็น เอ ได้ บ้าง).   
เวสฺ สา นร มาท หา โน๑  บูชา ไฟ.  เวสฺ สา นร มา หา โน ติ  เวสฺ สา นรํ  อคฺคึ  อาท หนฺ โต๒  บท ว่า  
“เวสฺ สา นร มาท หา โน” คือ บูชา ไฟ

หุต าส  (หุต สทฺ ทูปปท+อส ภกฺขเน+อ)  ไฟ.  หุตํ  หวึ  อ สติ  ภุญฺช ตี ติ  หุต าโส  ไฟ ที่ กลืน กิน 
วัตถุ ที่ ใส่ เข้าไป ชื่อ ว่า หุต า สะ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  โฆเร  นิรเย  หุต าโส๓  ไฟ ใน นรก 
แรง กล้า

  ศัพท์ ที่ แปล ว่า ไฟ มี อีก มาก  เช่น  ชลน, อา ส ยาส, โร หิต สฺส, สตฺ ตาจฺ จิ, สุกฺ ก, จิตฺ ร ภา นุ,  
วิภา วสุ, สุจิ

เปลว ไฟ ๓ ศัพท์
สิขา  (สิ นิ สาเน+ข+อา)  เปลว ไฟ.  สิ โน ติ  นิ สา นี  ภว ตี ติ  สิขา  เปลว ไฟ ที่ มี ความ คม ชื่อ ว่า สิขา 

(ลบ สระ หน้า).  สิขา และ ชาลา ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์

ชาลา  (ชล ทิตฺ ติยํ+ณ+อา)  เปลว ไฟ.  ชล ตี ติ  ชาลา  เปลว ไฟ ที่ ลุก โพลง ชื่อ ว่า ชาลา (ลบ ณฺ,  
วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  ยาว  ชาลา  น  อุฏฺ€หติ๔  ตราบ เท่า เปลว ไฟ จะ ไม่ เกิด ขึ้น.   
สรีร โต  ชาลา  อุฏฺ€หิ๕  เปลว ไฟ เกิด ขึ้น จาก สรีระ

อจฺ จิ  (อจฺจ ปู ชายํ+อิ)  เปลว ไฟ.  อจฺจ เต  ปุชฺช เต  อเน เนติ  อจฺ จิ  เปลว ไฟ ที่ ใช้ บูชา  ชื่อ ว่า อัจจิ.  
อจฺ จิ  นิกฺ ขมิตฺ วา  ติณ า นิ  ฌาเป สิ  น  อุตฺ ตรา สงฺคํ  ฌาเป สิ๖  เปลว ไฟ แลบ ออก ไป ไหม้ 
หญ้า แต่ ไม่ ไหม้ จีวร.  อจฺ จิ ศัพท์ เป็น น ปุง สก ลิงค์

 [๓๕] วิป ฺ ผุ ลิงฺ คํ  ผุ ลิงฺ คํ  จ ภสฺ มา  ตุ  เสฏฺ€ิ  ฉา ริกา.

ประกาย ไฟ ๒ ศัพท์
วิปฺ ผุ ลิงฺ ค  (วิ ปุพฺพ+ผุลฺลสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+กฺ วิ)  ประกาย ไฟ, สะเก็ด ไฟ.  วิ วิธา สุ  ทิ สา สุ   

ผุลฺลํ  คจฺฉ ตี ติ  วิปฺ ผุ ลิงฺ คํ  ประกาย ไฟ ที่ แตก กระจาย ไป ใน ทิศ ต่างๆ ชื่อ ว่า วิป ผุ ลิง คะ (ซ้อน ปฺ, ลบ 
ลฺ, ลง อิ และ นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ, ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ และ กฺ วิ ปัจจัย)

ผุ ลิงฺ ค  (ผุ ลิสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+กฺ วิ)  ประกาย ไฟ, สะเก็ด ไฟ.  ผุลึ  คจฺฉ ตี ติ  ผุ ลิงฺ คํ  ประกาย 
ไฟ ที่ แตก กระจาย ไป ชื่อ ว่า ผุ ลิง คะ (ไม่ ลบ ทุ ติ ยา วิภัตติ, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ, ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ 
และ กฺ วิ ปัจจัย).  ผุ ลิงฺ ค ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  ตสฺส  ผุ ลิงฺ คา นิ  ป ตนฺ ติ  กาเย๗   

๑  ขุ.ชา. ๒๘/๗๖๕/๒๕๙ ๒  ชา.อฏฺ. ๔๔/๖๗ ๓  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๑๑๔/๑๒๓
๔  วิ.อฏฺ. ๒/๔๕๔ ๕  มชฺ.อฏฺ. ๑๐/๒๑๒/๑๔๒ ๖  สํ.สฬา. ๑๘/๕๕๗/๓๕๘
๗  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๘๑/๒๘๕
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สะเก็ด ไฟ ตกลง ที่ ร่างกาย ของ เขา

ขี้ เถ้า ๓ ศัพท์
ภสฺม  (ภสทฺ ทูปปท+สิ สเย+ม)  ขี้ เถ้า.  มลี นกํสวตฺ ถา ทีนํ  ภํ  ทิตฺ ตึ  เส ติ  ปวตฺ เต ตี ติ  ภสฺมํ,  

ภ สติ วา  อโธ  ป ตติ  วตฺ ถา ทีนํ  มล เม เต นา ติ  ภสฺมํ, ภสฺ มา   ขี้ เถ้า ที่ ใช้ ขัด ภาชนะ สัมฤทธิ์ และ 
ผา้ เปน็ตน้ ที ่เศรา้ หมอง ให ้เงา งาม หรอื ขี ้เถา้ เปน็ เครือ่ง ขดั ความ เศรา้ หมอง ของ วตัถ ุม ีผา้ เปน็ตน้ ให ้หมด ไป 
ชื่อ ว่า ภัสมะ (ลบ อิ ที่สุด ธาตุ).  อหํ  อิมํ  นาฬนฺทํ  เอ เกน  มโน ป โท เสน  ภสฺมํ  กริสฺ สา มิ๑   
เรา จัก ทำ บ้านนา ลัน ทา นี้ ให้ เป็น ขี้ เถ้า ด้วย ความ ไม่ พอใจ ขณะ เดียว

เสฏฺ€ ิ (สุ+อิฏฺ€ิ) ขี้ เถ้า.  กํ สา ทีนํ  สุกฺ ก ภาว ตฺตํ  อิจฺฉิตพฺพตฺ ตา  อิฏฺ€ิ  อภิ ลาโส  โสภ นํ  เอ ติสฺ สา   
อตฺถี ติ  เสฏฺ€ ิ  ขี้ เถ้า ที่ ทำให้ เงา งาม เพราะ เป็น สิ่ง ที่ ผู้ ขัด ภาชนะ สัมฤทธิ์ เป็นต้น ต้องการ ชื่อว่า เสฏ€ิ 
(ลบ สระ หน้า, วิการ สระ อิ เป็น เอ)

ฉา ริกา  (สร หึ สายํ+ณิก+อา)  ขี้ เถ้า.  มลสฺส  สรณํ  ก โรตี ติ  สา ริกา,  สา เอว  ฉา ริกา  ขี้เถ้า 
ที่ ขจัด คราบ สกปรก ชื่อ ว่า สา ริกา,  สา ริกา นั่น แหละ ชื่อ ว่า ฉา ริกา (อา เทส ส เป็น ฉ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ 
เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  ฑยฺ หมา นานํ  เนว  ฉา ริกา  ปญฺญา ยติ๒  ขี้ เถ้า ไม่ ปรากฏ แก่ ผู้ ที่ กำลัง 
ถูก ไฟ ไหม้.  ฉา ริกา ติ  ภสฺมํ ๓  คำ ว่า “ฉา ริกา” แปล ว่า ขี้ เถ้า

 [๓๖] กุกฺ กุโฬ  ตุณฺหภสฺมสฺ มิ- มงฺ คา โร  ลา ตมุมฺ มุกํ
  สมิธา  อิ ธุมํ  เจโธ อุ ปา ทานํ  ตถินฺ ธนํ.

ขี้ เถ้า ร้อน ๒ ศัพท์
กุกฺ กุฬ  (กุกฺ กุสทฺ ทูปปท+ลา เฉท เน+อ)  ขี้ เถ้า ร้อน, เร่าร้อน.  อุณฺหตฺ ตา  กุกฺ กุํ  กุจฺฉิตํ  ลา ตี ติ   

กุกฺ กุโล  ขี้ เถ้า ที่ ลวก อวัยวะ ให้ พุพอง น่า รังเกียจ เพราะ มี ความ ร้อน ชื่อ ว่า กุก กุ ละ (ลบ สระหน้า).  
คัมภีร์ นานั ตถ สังคหะ ว่า  “กุกฺ กุ  วิทตฺถิยํ  หตฺเถ  ป โกฏฺเ€  กุจฺฉิ เตปิ  จ  กุกฺ กุ ศัพท์ ใช้ ใน  
อรรถ ว่า คืบ มือ ข้อ มือ และ อวัยวะ อัน น่า รังเกียจ”. กุกฺ กุํ วา หตฺถํ ลุ นา ติ ฉินฺ ท ติ ทห ตี ติ   
กุกฺ กุโล,  โส เอว  กุกฺ กุโฬ  ขี้ เถ้า ร้อน ที่ ลวก มือ ชื่อ ว่า กุก กุ ละ,  กุก กุ ละ นั่น แหละ ชื่อ ว่ากุ กกุฬะ (ลบ 
สระ หน้า, อาเทศ ล เป็น ฬ).  รูปํ  ภิกฺขเว  กุกฺ กุฬํ  เวทนา  กุกฺ กุฬา  สญฺญา  กุกฺ กุฬา๔   
ภิกษุ ทั้ง หลาย รูป เป็น ของ ร้อน เวทนา เป็น ของ ร้อน สัญญา เป็น ของ ร้อน.  กุกฺกุฬา ติ  ฆ รา วาโส  กิร  
อุณฺหฏฺเ€น  กุกฺ กุฬา  นาม  โห ติ๕  บท ว่า “กุกฺ กุฬา” หมายความว่า การ อยู่ ครอง เรือน ชื่อ ว่า 
เป็น ความ เร่าร้อน เพราะ มี ความ หมาย ว่า ร้อน

๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๗๐/๖๔ ๒  องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๓/๑๐๔ ๓  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๗๙/๔๖๑
๔  สํ.ขนฺธ. ๑๗/๓๓๔/๒๑๗ ๕  สํ.อฏฺ. ๑๑/๒๓๙/๒๙๒
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อุณฺหภสฺม  (อุณฺห+ภสฺม)  ขี้ เถ้า ร้อน.  อุณฺห เมว ภสฺมํ อุณฺหภสฺม ํขี้ เถ้า อัน ร้อน ชื่อ ว่าอุณห ภัสมะ

ถ่าน ไฟ ๑ ศัพท์
องฺ คาร  (องฺค คติ มฺหิ+อาร)  ถ่าน ไฟ.  องฺ คติ  หานึ  คจฺฉ ตี ติ  องฺ คา โร  ถ่าน ไฟ ที่ ถึง ความ หมดสิ้น ไป  

(กลาย เป็น ขี้ เถ้า) ชื่อ ว่า อัง คา ระ.  คัมภีร์ ติกั ณฑ เส สะ กล่าว ว่า “อ ลา เต นิตฺ ถิ  กุ เชงฺ คา โร  องฺ คาร ศัพท์  
ใช้ ใน อรรถ ว่า ดุ้น ฟืน ติดไฟ และ ดาว อังคาร เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์”.  ปา เทน  วา  องฺ คารํ   
อกฺ กมิตฺ วา๑  ไม่ ให้ เท้า เหยียบ ถ่าน ไฟ.  ฉา ริกา  วา  องฺ คาโร  วา  น ปญฺญา ยติ๒  ขี้ เถ้า หรือ 
ถ่าน ไฟ ย่อม ไม่ ปรากฏ

ดุ้น ฟืน ติดไฟ, คบไฟ, ซาก ไฟ ไหม้ ๒ ศัพท์
อ ลาต  (น+ลา เฉท เน+ต)  ดุ้น ฟืน ติดไฟ, คบไฟ, ซาก ไฟ ไหม้.  หา นิ เมว  ลา ติ  น  €ิตึ  วิ เสสญฺ จา ติ   

อ ลาตํ  ถ่าน ไฟ ที่ ติดไฟ จนกว่า จะ หมด ไป ชื่อ ว่า อ ลา ตะ.  ฌา เปตฺ วา  อ ลาตํ  กตฺ วา  ฉฑฺเฑ ติ๓  
เผา ทำให้ เป็น ถ่าน แล้ว ทิ้ง

อุมฺ มุก  (อุ ปุพฺพ+มุจ โมจเน+ต)  ดุ้น ฟืน ติดไฟ, คบไฟ, ซาก ไฟ ไหม้.  อุทฺ ธํ  ธูมํ  มุญฺจ ตี ติ  อุมฺ มุตํ,   
ต เทว  อุมฺ มุกํ  ดุ้น ไฟ ที่ ปล่อย ควัน ขึ้น เบื้อง บน ชื่อ ว่า อุม มุ ตะ, อุม มุ ตะ นั่น แหละ ชื่อ ว่า อุม มุ กะ 
(ซ้อน มฺ, ลบ จฺ, อาเทศ ต เป็น ก).  อิ มาสํ  อุป สฺสยํ  ฌาเปสฺ สามี ติ  อุมฺ มุกํ  ค เหตฺ วา  
อุป สฺสยํ  ป วิ สติ๔  เขา คิด ว่า จะ เผา ที่ อยู่ ของ ภิกษุณี เหล่า นี้ จึง ถือ เอา คบไฟ เข้าไป สู่ ที่ อยู่ ของ พวก นาง

เชื้อ ไฟ, เชื้อ เพลิง ๕ ศัพท์
สมิธา  (สํ ปุพฺพ+อิธ วุฑฺฒิยํ+อ+อา) เชื้อ ไฟ, เชื้อ เพลิง.  สนฺ ตมคฺคึ  เอธ ยติ  วทฺฒย ตี ติ  สมิธา  

เชื้อ ที่ ช่วย ให้ ไฟ ที่ มี อยู่ ลุก โพลง ขึ้น ชื่อ ว่า สมิธา (อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ, ลบ สระ หน้า)

อิ ธุม  (อิธ วุฑฺฒิยํ+อุม) เชื้อ ไฟ, เชื้อ เพลิง.  เอธย ตี ติ  อิ ธุมํ  เชื้อ ที่ ทำให้ ไฟ ลุก ชื่อ ว่า อิ ธุม ะ

เอธ  (เอธ วุฑฺฒิยํ+อ) เชื้อ ไฟ, เชื้อ เพลิง.  เอธ ติ วฑฺฒ ติ  อคฺคิ  เอ เต นา ติ  เอโธ  เชื้อ ที่ ทำให้ ไฟ 
ลุก โพลง ชื่อ ว่า เอธะ

อุปาทาน  (อุป-อา ปุพฺพ+ทา ทาเน+ยุ)  เชื้อ ไฟ, เชื้อ เพลิง.  อุ ปาทิ ย เต  อคฺคิ นา ติ  อุ ปา ทานํ   
เชื้อ ที่ ไฟ ติด ชื่อ ว่า อุ ปา ทา นะ (ลบ สระ หน้า, อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ)

อินฺ ธน  (อิธ วุฑฺฒิยํ+นิคฺ คหี ตาคม+ยุ)  เชื้อ ไฟ, เชื้อ เพลิง.  เอธ ยติ  เอ เต นา ติ  อินฺ ธนํ  เชื้อ ที่ ทำ 
ให้ ไฟ ลุก ชื่อ ว่า อิน ธนะ (อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, ยุ เป็น อน).  อคฺคิ  ย เทว  อินฺ ธนํ  นิสฺ สาย   
อุปฺ ปชฺช ติ๕  ไฟ อาศัย เชื้อ ใด เกิด ขึ้น

๑  มชฺ.มูล. ๑๒/๕๔๖/๕๘๖ ๒  องฺ.อฏฺ. ๑๖/๔๙๙/๑๙๙ ๓  องฺ.อฏฺ. ๑๖/๔๙๙/๑๙๙
๔  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๑๕๗/๑๐๖ ๕  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๙๓/๓๓๖
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 [๓๗] อ โถ ภาโส  ปกาโส  จา- โล โกชฺ โชต าต ปา  สมา
  มา ลุ โต  ปว โน  วายุ วา โต นิ รส มี รณา
  คนฺธ วาโห  ตถา  วาโย สมี โร  จ  ส ทา คติ.

แสง, ความ สว่าง, แสงแดด ๕ ศัพท์
โอภาส  (อ วปุ พฺพ+ภาส ทิตฺ ติยํ+อ)  แสง, ความ สว่าง, แสงแดด.  โอภาส ติ  ทิปฺ ป ตี ติ  โอ ภาโส  

แสง ที่ สว่าง ชื่อ ว่า โอภา สะ (อาเทศ อว เป็น โอ).  โอ ภาโส  โล เก  ปา ตุ รโห สิ๑  แสงสว่างมี ปรากฏ 

ใน โลก.  โอ ภาโส  นาม  ที โป ภาโสปิ  โห ติ๒  แม้ แสง สว่าง ของ ประทีป ก็ ชื่อ ว่าโอภา สะ

ปกาส  (ป ปุพฺพ+กาส ทิตฺ ติยํ+อ) แสง, ความ สว่าง, แสงแดด.  ปกา สติ  ทิปฺ ป ตี ติ  ปกาโส  แสง สว่าง  
ชื่อ ว่า ปกา สะ.  อนฺธ การํ  ปกาสญฺจ  ทสฺสยิตฺ วา  อเนก ธา๓  แสดง ทั้ง ความ มืด และแสง สว่าง 

เป็น เอนก

อาโลก  (อา ปุพฺพ+โลก ทสฺสเน+อ) แสง, ความ สว่าง, แสงแดด.  อา โลจ ยติ  ปสฺ สติ  เอ เต นา ติ   
อา โล โก, อา โล เก ติ  วา  เอ เต นา ติ  อา โล โก  ความ สว่าง ที่ ทำให้ มอง เห็น หรือ แสง ที่ ช่วย ให้ มอง 

เห็น ชื่อ ว่า อา โลก ะ.  อา โล โก  อุปฺ ปนฺ โน๔  ความ สว่าง เกิด ขึ้น แล้ว.  โอภา สก รณตฺ เถน  อา โล โก๕  

ชื่อ ว่า อา โลก ะ เพราะ มี อรรถ ว่า ทำให้ สว่าง

อุชฺ โชต  (อุ ปุพฺพ+โชต ทิตฺ ติยํ+อ) แสง, ความ สว่าง, แสงแดด.  อุชฺ โชต ตี ติ  อุชฺโช โต,  อนฺธ การํ  
วิทฺธํ เสนฺ โต  โชต ตี ติ  วา  อุชฺโช โต  แสง ที่ สว่าง ขึ้น หรือ แสง ที่ กำจัด ความ มืด แล้ว สว่าง ขึ้น ชื่อ ว่า 

อุช โชต ะ (ซ้อน ชฺ)

อาตป  (อา ปุพฺพ+ตป ทิตฺ ติยํ+อ)  แสง, ความ สว่าง, แสงแดด.  อา  สมนฺต โต  ต ปติ  ทิปฺ ป ตี ติ  

อาต โป  แสง ที่ สว่าง ไป โดย รอบ ชื่อ ว่า อาต ปะ.  ยํ  ฉายา  ชห ติ  ตํ  อาต โป  ผ รติ๖  เงา ละ ที่ 

ใด ไป แสงแดด ย่อม แผ่ ไป ถึงที่ นั้น

  สมา ติ  เอ เต  ปญฺจ  ตุลฺยตฺ ถา ติ  ภา โว   บท ว่า “สมา” ใน คาถา หมาย ถึง ศัพท์ ทั้ง ๕ นี้ 

มี ความ หมาย อย่าง เดียวกัน

ลม ๑๐ ศัพท์

มาลุต  (มร ปาณ จาเค+ณ+ต) ลม.  อา หา โร วิย  ปาณ ภู โตปิ  ก ทาจิ  สตฺ เต  มา เร ตี ติ  มา รุ โต,   
โสว  มา ลุ โต   แม้ จะ เป็น เพียง ลมปราณ บาง ครั้ง สามารถ ฆ่า สัตว์ ให้ ตาย ได้ เหมือน กับ อาหาร จึง ชื่อ 
ว่า มา รุ ตะ,  มา รุ ตะ นั่น แหละ ชื่อ ว่า มา ลุ ตะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ อ เป็น อุ, รฺ เป็น ลฺ).  

๑  วิ.มหา. ๔/๑๗/๒๓ ๒  ที.อฏฺ. ๔/๒๑๔/๑๗๑ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๓๘/๒๔๔
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๓/๗ ๕  วิ.อฏฺ. ๑/๑๘๑ ๖  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๓๗/๓๖
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มา ลุ โต  วิชฺ ชุ ตา  จร ติ  นเภ๑  ลม ก็ ปั่น ป่วน สายฟ้า ก็ แลบ อยู่ บน ท้องฟ้า

ปวน  (ปุ ป วเน+ยุ) ลม.  ปุ นา ติ  สงฺ กา ราทิ กนฺ ติ  ปว โน  ลม ที่ พัด เศษ มูลฝอย ชื่อ ว่า ป วนะ (วุ ทธิ 
อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว, ยุ เป็น อน)

วาย ุ (วา คมเน+ยฺ อาคม+อุ) ลม, พายุ.  วาย ติ  คจฺฉ ตี ติ  วายุ,  วาย ติ วา  ปุปฺ ผา ทีนํ  คนฺโธ  
เยน  โส  วาย ุ ลม ที่ พัด ไป หรือ ลม ที่ พัด พาก ลิ่น ดอกไม้ เป็นต้น ไป ชื่อ ว่า วายุ.  โส โม  ยโม  จนฺ ทิม า   
วายุ๒  ท้าว โสม ะ พญา ยม พระจันทร์ พระ วายุ.  มหาราช  วายุ  นาม๓  มหาบพิตร ชื่อ ว่า ลม

วาต  (วา คมเน+ต) ลม.  วาย ติ  คจฺฉ ตี ติ  วา โต  ลม ที่ พัด ไป ชื่อ ว่า วาตะ.  อ สงฺ คหิ ตา นิ  ตา นิ  
วา โต  วิกิ รติ๔  ลม พัด ดอกไม้ ที่ ยัง ไม่ ได้ ร้อย เหล่า นี้ ให้ กระจัดกระจาย ไป

อนิล  (อน ปาณ ชี วเน+อิล)  ลม.  อนนฺ ติ  ปาณ นฺ ติ  อเน นา ติ  อ นิโล  ลม ที่ ช่วย ให้ สัตว์ มี ชีวิต อยู่ 
ชื่อ ว่า อนิล ะ.  อ นิโล  วิย  เยน  กามํ จรา๕  ไป ตาม ปรารถนา เหมือน ลม

สมี รณ  (สํ+อีร ขิปเน+ยุ)  ลม.  สนฺตํ  นิจฺ จลํ  อีรย ตี  กมฺ เปตี ติ  สมีร โณ,  สมี ริ ตุํ  กมฺ ปิตุํ   
สี ลมสฺ สา ติ วา  สมีร โณ  ลม ที่ พัด วัตถุ ที่ ยัง ไม่ ไหว ให้ ไหว หรือ ลม ที่ มี ปรกติ พัด เพื่อ ให้ ไหว ชื่อ ว่า  
สมี รณะ (อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ, ยุ เป็น อน, น เป็น ณ)

คนฺธ วาห  (คนฺธสทฺ ทูปปท+วห ปาป เน+ณ)  ลม.  คนฺธํ  วห ตี ติ  คนฺธ วาโห  ลม ที่ พัด พาก ลิ่น ไป 
ชื่อ ว่า คันธ วาหะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  (คนฺธ วายุ นา,๖  คนฺธ วา โต๗)

วาย  (วา คมเน+ยฺ อาคม+อ) ลม.  วาย ติ  คจฺฉ ตี ติ  วาโย,  วาย ติ วา  ปุปฺ ผา ทีนํ  คนฺโธ  
เยน  โส  วาโย  ลม ที่ พัด ไป หรือ ลม ที่ พัด พาก ลิ่น ดอกไม้ เป็นต้น ไป ชื่อ ว่า วายะ.  วาโย  สุ จิมฺปิ   
อป วาย ติ  อสุ จิมฺปิ๘  ลม ย่อม พัด ทั้ง สิ่ง ที่ สะอาด และ ไม่ สะอาด ไป

สมีร  (สํ ปุพฺพ+อีร ขิปเน+อ) ลม.  สมนฺต โต  อี รติ  ขิ ปติ  รุกฺ ขาท โย ติ  สมี โร  ลม ที่ พัด ต้นไม้ 
เป็นต้น ให้ โอน เอียง ไป ทุก ทิศ ทุก ทาง ชื่อ ว่า สมี ระ (อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ)

ส ทา คติ  (ส ทาส ทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+ติ)  ลม.  สทา  สพฺพ ทา  คติ  ยสฺ สา ติ  ส ทา คติ  ลม ที่ 
พัด ไป ตลอด เวลา ชื่อ ว่า ส ทา คติ (ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ)

  ลม มี อีก หลาย ศัพท์ เช่น สสน, คนฺธวห, อา สุค, มรุต, ช คติ ปาณ, ปว มาน, ปภญฺชน

 [๓๘] วา ยุ เภท า  อิ เม  ฉุทฺ ธงฺ- คโม  จาโธค โม  ตถา
  กุจฺฉิฏฺโ€  จ  โกฏฺ€าส โย อสฺ สา สงฺ คา นุ สา ริ โน.

๑  ขุ.เถร. ๒๖/๑๘๗/๒๗๑ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๗๖๒/๑๕๘ ๓  มิลินฺท. ๕๖/๔๙๓
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๗/๑๓ ๕  ขุ.ชา. ๒๘/๓๐๐/๑๑๓ ๖  ขุ.อฏฺ. ๓๑/๓๕๙/๑๖๖
๗  ธมฺม.อฏฺ. ๒๕/๑๗๑ ๘  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๑๔๓/๑๓๙
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ลม ใน กาย ๖ อย่าง
อุทฺ ธงฺ คม (อุทฺ ธํสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+อ) ลม พัด ขึ้น เบื้อง บน. อุทฺ ธํ คจฺฉ ตี ติ อุทฺ ธงฺค โม  ลม ที่ พัด 

ขึ้น ไป เบื้อง บน ชื่อ ว่า อุท ธัง คมะ (อาเทศ นิคหิต เป็น วัค คัน ตะ งฺ).  อุทฺ ธงฺ คมา  วาตา๑  ลม ที่ พัด ขึ้น 
เบื้อง บน

อโธ คม  (อโธสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+อ)  ลม พัด ลง เบื้อง ล่าง.  อุจฺ จาร ปสฺ สา วา ทีนํ  นี หรณ ว เสน  
อโธ ภาคํ  คจฺฉ ตี ติ  อโธค โม  ลม ที่ พัด ลง เบื้อง ล่าง คือ ลม ที่ เบ่ง อุจจาระ และ ปัสสาวะ ออก ไป ชื่อ ว่า 
อโธ คมะ.  อโธ คมา  วาตา๒  ลม ที่ พัด ลง เบื้อง ล่าง

กุจฺฉิฏฺ€, กุจฺฉิสย (กุจฺฉิสทฺ ทูปปท+€า คติ นิวตฺ ติมฺหิ+อ) ลม ใน ท้อง.  กุจฺฉิมฺหิ  อุท เร  ติฏฺ€ตี ติ   
กุจฺฉิฏฺโ€  ลม ที่ อยู่ ใน ท้อง ชื่อ ว่า กุจฉิฏ€ะ (ซ้อน ฏฺ, ลบ สระ หน้า).  กุจฺฉิมฺหิ  อุท เร  สย ตี ติ   
กุจฺฉิฏฺโ€   ลม ที่ อยู่ ใน ท้อง ชื่อ ว่า กุจฉิฏ€ะ.  กุจฺฉิส ยา  วาตา๓  ลม ที่ อยู่ ใน ท้อง

โกฏฺ€าสย  (โกฏฺ€สทฺ ทูปปท+อา+สิ สเย+อ)  ลม ใน ลำไส้.  โกฏฺเ€  อนฺ เต  เส ติ  ติฏฺ€ตี ติ   
โกฏฺ€าส โย  ลม ที่ ตั้ง อยู่ ใน ลำไส้ ชื่อ ว่า โกฏ€าส ยะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, ลบ สระ 
หน้า).  โกฏฺ€าส ยา  วาตา๔ ลม ที่ ตั้ง อยู่ ใน ลำไส้

อสฺ สาส  (อา+สส ปาณ เน+ณ)  ลม หายใจ ออก.  อา  ปุนปฺ ปุนํ  ส สนฺ ติ  เยน า ติ  อสฺ สาโส,   
พ หินิ กฺ ขนฺต วา โต  ลม ที่ ใช้ หาย ใจ เนืองๆ ชื่อ ว่า อัสสาสะ ได้แก่ ลม หายใจ ออก (ซ้อน สฺ, รัสสะ อา 
เป็น อ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ ของ ธาตุ เป็น อา)

องฺ คา นุ สา ร ี (องฺคสทฺ ทูปปท+อนุ+สร คติ มฺหิ+ณี)  ลม ที่ ไหล เวียน ไป ตาม อวัยวะ น้อย ใหญ่.  ปสฺ สา โสติ   
อนฺ โต ป วิ สน กวา โตปิ  อสฺ สา โสติ  เอ เตน  สงฺคยฺห เต  สห จา ริตตฺ ตา  สพฺ พงฺ เคสุ  อนุสร ติ   
สี เลน  เสท โลหิต าทิ สมฺ ปา ทน โต ติ  องฺ คา นุ สา รี  ลม ที่ เข้าไป ภายใน ชื่อ ว่า ปัสสาสะ (ป-อา ปุพฺพ+ 
สส ปาณ เน+ณ, ลบ ณฺ, ซ้อน สฺ, ลบ สระ หน้า),  ท่าน รวม ปสฺ สาส  เข้า กับ อสฺ สาส หมาย ถึง  
ลม ที่ หมุนเวียน ไป ทั่ว สรรพางค์ กาย เป็น ปรกติ เพื่อ ช่วย ให้ เหงื่อ และ โลหิต ไหล เวียน ชื่อ ว่า อัง คา นุ สา รี.  
องฺ คา นุ สา ริ โน  วาตา๕  ลม ที่ ไหล เวียน ไป ทั่ว ร่างกาย

  คัมภีร์ อมร โกส อภิธาน ว่า  “ปาโณ ปา โน  สมา โน  โจ ทา นพฺ ยา นา  จ  วาย โว  สรีร ฏฺ€า   
อิ เม๖  ลม ที่ มี อยู่ ใน ร่างกาย คือ ปาณะ อ ปานะ สมา นะ อุ ทา นะ พยาน ะ”

  คัมภีร์ จินต ามณิฏี กา ของ อมร โกส อภิธาน กล่าว ว่า

หทเย  ปาโณ  คุ เท ปา โน สมา โน  นาภิ มชฺฌฏฺโ€,
อุ ทา โน  กณฺ€เท เส  ตุ พฺ ยา โน  สพฺ พงฺค สนฺธิ สุ.

๑  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๔๕/๓๕๕ ๒  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๔๕/๓๕๕ ๓  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๔๕/๓๕๕
๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๔๕/๓๕๕ ๕  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๔๕/๓๕๕ ๖  อมรโกส. ๑/๖๗
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 ลม ที่ ไหล เวียน อยู่ ใน หัวใจ ชื่อ ว่า ปาณะ, ลม ที่ ระบาย ออก ทาง ทวาร หนัก ชื่อ ว่า   
อ ปานะ, ลม ที่ ตั้ง อยู่ ช่วง กลาง สะดือ ชื่อ ว่า สมา นะ, ลม ที่ เปล่ง ออก ทาง ลำ คอ  
ชื่อ ว่า อุ ทา นะ, ลม ที่ ไหล เวียน ไป ทั่ว ร่างกาย ชื่อ ว่า พยาน ะ

  ใน คาถา นี้ ท่าน แสดง ถึง ลม ๕ ชนิด คือ  (๑) ปาณะ คือ ลม ที่ ใช้ กลืน อาหาร เข้าไป วิเคราะห์ ว่า   
ปกฏฺเ€น  อนนฺตฺยเนน  ภตฺ ตา ทิปฺ ปเวส น โต ติ  ปาโณ  (ป ปุพฺพ+อน ปาณ เน+อ, ลบสระหน้า, 
ทีฆ ะ สระ หลัง, อาเทศ น เป็น ณ).  (๒) อ ปานะ คือ ลม ที่ ช่วย เบ่ง ปัสสาวะ และอุจจาระ ออก ไป 
วิเคราะห์ ว่า  มุตฺ ตาทิกํ อป เนตฺ วา  อนนฺตฺยเน นา ติ  อ ปา โน (อป ปุพฺพ+อน ปาณ เน+อ, ลบ สระ 
หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).   (๓) สมา นะ คือ ลม ที่ ช่วย ย่อย อาหาร ท่าน วิเคราะห์ ไว้ ว่า  สมฺ มา  อนนฺ ติ   
อเนน  ภุตฺ ต ปริ ปา จน โต ติ  สมา โน  (สํ ปุพฺพ+อน ปาณ เน+อ, อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ, ทีฆ ะ อ 
เป็น อา).   (๔) อุ ทา นะ คือ ลม ที่ เปล่ง ออก มา ขณะ พูด และ ขับ ร้อง วิเคราะห์ว่า  อุทฺ ธมนนฺตฺยเนน   
ภา สิ ตา โท  สาม ตฺถิย ชนน โต ติ  อุ ทา โน  (อุ ปุพฺพ+ทฺ อาคม+อน ปาณ เน+อ, ทีฆ ะ อ เป็น อา).  
(๕) พยาน ะ คือ ลม ที่ ไหล เวียน ไป ทั่ว ร่างกาย ช่วย ขับ เหงื่อ ไคล และ เสมหะ เป็นต้น วิเคราะห์ ว่า  
วิ เส เสน  อนนฺตฺยเนน  เส ทรตฺต เสมฺ หาทิสมฺ ปา ทน โต ติ  พฺ ยา โน  (วิ+อน ปาณ เน+อ, อาเทศ 
อิ เป็น ย, วฺ เป็น พฺ, ทีฆ ะ อ เป็น อา)

 [๓๙] อโถ  อ ปานํ  ปสฺ สาโส อสฺ สาโส  อา นมุจฺจ เต.

ลม หายใจ เข้า ๒ ศัพท์
อ ปาน  (อป+อน ปาณ เน+อ)  ลม หายใจ เข้า.  อานํ  วุจฺจ ติ  พ หินิ กฺ ขม นวา โต,  ตโต  อปคตํ   

อ ปานํ  ลม ที่ พัด ออก ไป ภายนอก เรียก ว่า อานะ, ลม ที่ ตรง ข้าม กับ อานะ นั้น ชื่อ ว่า อ ปานะ (ลบ สระ 
หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง)

ปสฺ สาส  (อป-อา ปุพฺพ+สส ปาณ เน+ณ)  ลม หายใจ เข้า.  อสฺ สา ส โต  อปค โต  ปสฺ สาโส  ลม ที่ ตรง 
ข้าม จาก ลม หายใจ ออก ชื่อ ว่า ปัสสาสะ (ลบ สระ หลัง, ซ้อน สฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ปสฺ สา โสติ   
อนฺ โต  ป วิ สน วา โต๑  ลม หายใจ เข้าไป ภายใน ชื่อ ว่า ปัสสาสะ

ลม หายใจ ออก ๒ ศัพท์
อสฺ สาส  (อา+สส ปาณ เน+ณ)  ลม หายใจ ออก.  อา ทิมฺ หิ  ปวตฺ โต  สาโส  อสฺ สาโส  ลม หายใจ 

ครั้ง แรก ชื่อ ว่า อัสสาสะ (ซ้อน สฺ, รัสสะ อา เป็น อ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  อสฺ สา โสติ  พหิ  
นิกฺ ขม นวา โต๒  ลม หายใจ ออก ไป ภายนอก ชื่อ ว่า อัสสาสะ

อาน, สมาน  (อา+อน ปาณ เน+ณ)  ลม หายใจ ออก.  อนนฺ ติ  ปาณ นฺ ติ  อเน นา ติ อานํ,   
อา ทิมฺ หิ  ปวตฺตํ  อานํ  อานํ  ลม หายใจ ชื่อ ว่า อานะ, ลม หายใจ ครั้ง แรก ชื่อ ว่า อานะ (ลบ ณฺ,  

๑  วิ.อฏฺ. ๑/๕๐๐ ๒  วิ.อฏฺ. ๑/๕๐๐
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วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ อา ๑ ตัว)

อา นา ปาน สตี  ยสฺส ปริ ปุณฺณา  สุภา วิ ตา
อนุ ปุพฺพํ  ปริ จิ ตา ยถา  พุทฺเธน  ภา สิ ตา.๑

 ผู้ เจริญ อา นา ปาน สติ ให้ บริบูรณ์ ดีแล้ว อบรม แล้ว โดยลำดับ ตาม ที่ พระพุทธ องค์ 
ทรง ภาษิต ไว้ แล้ว

  ในขุท ทก นิกาย อรรถ กถา ท่าน กล่าว ถึง ลม หายใจ ออก หายใจ เข้า ไว้ ว่า  อานนฺ ติ  อสฺ สาโส,   
อ ปาน นฺ ติ  ปสฺ สาโส.  อสฺ สาสปสฺ สา สนิมิ ตฺ ตา รมฺมณา  สติ  อา นา ปาน สติ๒  คำ ว่า “อานํ” 
ได้แก่ ลม หายใจ ออก,  คำ ว่า “อ ปานํ” ได้แก่ ลม หายใจ เข้า,  สติ อัน มี ลักษณะ ของ ลม หายใจ ออก และ 
ลม หายใจ เข้า เป็น อารมณ์ ชื่อ ว่า อา นา ปาน สติ

 [๔๐] เว โค  ชโว  รโย  ขิปฺปํ ตุ  สีฆํ  ตุ ริตํ  ลหุ
  อา สุ  ตุณฺณ มรํ  จา วิ- ลมฺพิตํ  ตุวฏํปิ  จ.

ความเร็ว ๓ ศัพท์
เวค  (วช ปา ปุณเน+อ)  ความเร็ว.  อิจฺฉิตฏฺ€านํ  ว ชนฺ ติ  ปา ปุณนฺ ติ  เอ เต นา ติ  เว โค  ความเร็ว 

ที่ ช่วย ให้ ไป สู่ ที่ อัน ตน ปรารถนา ชื่อ ว่า เวค ะ (อาเทศ อ เป็น เอ, ชฺ เป็น คฺ).  เอก ขุ โร  เว โค  อสฺโส๓  
เป็น ม้า มี กีบ เท้า เดียว(แตะ พื้น) วิ่ง เร็ว

ชว  (ชุ ชวเน+ณ) ความเร็ว.  ชวนฺ ติ  เอ เต นา ติ  ชโว  อาการ ที่ ไป ด้วย ความ รวดเร็ว ชื่อ ว่า ชวะ (ลบ 
ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว).  มยฺหํ  ภนฺ เต  เอว รู โป  ชโว  อโหสิ๔  ข้า แต่ พระองค์ 
ผู้ เจริญ ข้า พระองค์ มี ความเร็ว อย่าง นี้ 

รย  (รย คติ ยํ+อ)  ความเร็ว.  รยนฺ ติ  คจฺฉนฺ ติ  เอ เต นา ติ  รโย  อาการ ที่ ไป อย่าง เร็ว ชื่อ ว่า รยะ

เร็ว, ด่วน, พลัน, ทันที, ว่องไว ๑๐ ศัพท์
ขิปฺป  (ขิป เปร เณ+อ)  เร็ว, ด่วน, พลัน, ทันที, ว่องไว.  ขิปฺ ปติ  เปร ตี ติ  ขิปฺปํ  อาการ ที่ เป็น ไป 

โดย เร็ว ชื่อ ว่า ขิป ปะ (ซ้อน ปฺ).  ขิปฺป เมว  อ คมา สิ๕  เลื้อย ไป อย่าง รวดเร็ว

สีฆ  (สิ คติ ยํ+ฆ)  เร็ว, ด่วน, พลัน, ทันที, ว่องไว.  ลหุํ  หุตฺ วา  เส ติ  ปวตฺต ตี ติ  สีฆํ  อาการ 
ที่ เป็น ไป ได้ เร็ว ชื่อ ว่า สีฆ (ทีฆ ะ อิ เป็น อี).  สีฆํ  สีฆํ  คจฺฉถ๖  จง ไป เร็วๆ.  ท่าน อธิบาย เพิ่ม เติม 
ว่า  ส เวค คติ ว จนา  ชวา ท โย,  สีฆ าท โย  ตุ  ธมฺมว จนา  ชว ศัพท์ เป็นต้น กล่าว ถึง การ ไป ด้วย 
ความเร็ว(เป็น นาม นาม),  ส่วน สีฆ ศัพท์ เป็นต้น กล่าว ถึง การก ระ ทำ ที่ เร็ว เป็น ปรกติ(เป็น คุณนาม) เช่น  

๑  ขุ.เถร. ๒๖/๓๗๒/๓๕๐ ๒  ขุ.อฏฺ. ๓๓/๕๖๖/๒๐๖ ๓  ขุ.ชา. ๒๘/๘๑๕๒๘๔
๔  สํ.สคาถ. ๑๕/๒๙๖/๘๘ ๕  วิ.มหาวิ. ๑/๔๙๙/๓๓๓ ๖  ที.มหา. ๑๐/๓๑๙/๓๘๑
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สีฆํ  ปจ ติ  หุง เร็ว,  สีฆํ  คจฺฉ ติ  ไป เร็ว,  ชวํ  ปจ ติ  หุง ให้ เร็ว,  ชวํ  คจฺฉ ติ  ไป ให้ เร็ว,  
หรือ เป็น  เว เคน  คจฺฉ ติ,  ช เวน  คจฺฉ ติ  ก็ มี

ตุ ริต  (ตร ตรเณ+อิ+ต)  เร็ว, ด่วน, พลัน, ทันที, ว่องไว.  ตร ตี ติ  ตุ ริตํ  อาการ ที่ ข้าม ไป ชื่อ ว่า ตุ ริ ตะ.   
ตุ ริตํ  อาจฺ ฉ ตุ๑  จง มา เร็ว ไว

ลหุ, ลฆุ  (ลงฺฆ คติ โสสเน สุ+อุ)  เร็ว, ด่วน, พลัน, ทันที, เบา, คล่องแคล่ว.  ลงฺฆ ตี ติ  ลหุ  ลฆุ  
อาการ ที่ เป็น ไป อย่าง คล่องแคล่ว ชื่อ ว่า ลหุ และ ลฆุ (ลบ งฺ, อาเทศ ฆ เป็น ห บ้าง).  จกฺกวตฺ ติ โน  
อสฺส รตนํ  สีฆํ  ลหุํ  ชว ํ๖  ม้า แก้ว ของ พระเจ้า จักรพรรดิ มี ฝีเท้า เร็ว

อา ส ุ (อส เขปเน+อุ) เร็ว, ด่วน, พลัน, ทันที, รีบ.  อ สติ  เขป ตี ติ  อา สุ  อาการ ที่ เร่ง รีบ ชื่อ ว่า อา สุ  
(วุ ทธิ อ เป็น อา).  อา สุํ  สีฆํ  เอตสฺส  วิสํ  อาคจฺฉ ติ๓  พิษ ของ งู นั้น แล่น มา เร็ว

ตุณฺณ  (ตร ตรเณ+อ)  เร็ว, ด่วน, พลัน, ทันที, รีบ.  อุตร ตี ติ  ตุณฺณํ  อาการ ที่ ขึ้น อย่าง ฉับ พลัน  
ชื่อ ว่า ตุณณะ (อาเทศ อ เป็น อุ, รฺ เป็น ณฺ, ซ้อน ณฺ)

อร  (อร คติ ยํ+อ) เร็ว, ด่วน, พลัน, ทันที.  อร ติ  คจฺฉ ตี ติ  อรํ  อาการ ที่ ไป ด่วน ชื่อ ว่า อระ
อ วิ ลมฺพิต  (น+วิ+ลพิ อวสํสเน+นิคฺ คหี ตาคม+อิ+ต)  เร็ว, ด่วน, พลัน, ทันที, รีบ.  น  วิ ลมฺ พี ยติ   

น  โอ หีย ตี ติ  อ วิ ลมฺพิตํ  อาการ ที่ ไม่ อืดอาด ยืดยาด ชื่อ ว่า อ วิ ลัมพิ ตะ (อาเทศ น เป็น อ, นิคหิต 
เป็น มฺ)

ตวุฏ  (ตสุท ฺทปูปท+วฏ วฏฏฺเน+อ)  เรว็, ดว่น, พลนั, ทนัท,ี รบี.  ตวุฏฏฺ ต ิ สย ต ีต ิ ตวุฏ,ํ  ต ุรติ ภา เวน   
วตฺต ตี ติ  วา  ตุวฏํ  อาการ ที่ ไป อย่าง รวดเร็ว  หรือ อาการ เป็น ไป ด้วย ความเร็ว ชื่อ ว่า ตุวฏะ.  ตุวฏํ  
จิตฺ ตํ  สมาธิ ยติ๔  จิต สงบ เร็ว

 [๔๑] สตตํ  นิจฺ จม วิร ตา-
  นารต สนฺต ตม นวรตํ  จ  ธุวํ
  ภุส มติ ส โย  จ  ทฬฺหํ
  ติพฺ เพ กนฺ ตา ติมตฺต พาฬฺ หา นิ
  ขิปฺ ปา ที  ปณฺฑ เก  ทพฺ เพ
  ทพฺพ คา  เต สุ  เย  ติ สุ.

เท่ียง, แน่นอน, เนือง นิตย์, ม่ันคง, ย่ังยืน, คงทน, ต่อ เน่ือง ๗ ศัพท์
สตต  (สํ+ตนุ วิตฺ ถาเร+ต) เที่ยง, แน่นอน, ต่อ เนื่อง.  สมนฺต โต  ต โน ตี ติ  สตตํ  ความ เที่ยง ที่ แผ่ 

ไป โดย รอบ ชื่อ ว่า สต ตะ (ลบ นิคหิต และ นฺ).  สตตํ  สมิตํ  ญาณทสฺ สนํ ๕ ญาณ ทัส สนะที่ ต่อ เนื่อง 

๑  วิ.อฏฺ. ๑/๔๖ ๒  สํ.อฏฺ. ๑๓/๖๔๓/๒๒๓ ๓  วิ.อฏฺ. ๑/๒๕๗
๔  วิ.ปริ. ๘/๑๐๐๔/๓๕๓ ๕  มชฺ.มูล. ๑๒/๒๑๙/๑๘๕
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สม่ำเสมอ

นิจฺ จ  (น+อิ คติ มฺหิ+ต) เที่ยง, แน่นอน.  นา สภา เวน  น  อิจฺจํ  น  คนฺตพฺพํ  นิจฺ จํ, นาสํ  วา   
น  คจฺฉ ตี ติ  นิจฺ จํ  สภาพ ที่ ไม่ ถึง ความ พินาศ ไป หรือ ไม่ ไป สู่ ความ พินาศ ชื่อ ว่า นิจ จะ (อาเทศ 
ต เป็น จ, ซ้อน จฺ, ลบ สระ หน้า).  นา โคตฺ ยา ที สุ  วิ ยา ติ  เอตฺ ถาปิ  น  โทโส  ใน ที่ นี้ การ 
ไม่ อาเทศ น เป็น อน เพราะ สระ หลัง นั้น ไม่ ถือว่า ผิด เหมือน ใน อุทาหรณ์ เป็นต้น ว่า “นา โค”.   
ตํ  กึ  มญฺญถ  ภิกฺขเว  รูปํ  นิจฺ จํ  วา  อนิจฺ จํ  วา ติ.  อนิจฺ จํ  ภนฺ เต๑  ภิกษุ ทั้ง หลาย 
พวก เธอ สำคัญ สิ่ง นั้น เป็น อย่างไร รูป เที่ยง หรือ ไม่ เที่ยง, ไม่ เที่ยง พระพุทธเจ้า ข้า

อ วิร ต  (น+วิ+รมุ รมเน+ต)  เที่ยง, แน่นอน.  น  วิ รม ตี ติ  อ วิร ตํ  สิ่ง ที่ ไม่ เว้น ชื่อ ว่า อ วิรตะ (อาเทศ 
น เป็น อ, ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ)

อ นารต  (น+อา+รมุ รมเน+ต)  เที่ยง, แน่นอน.  น  อา รม ตี ติ  อ นารตํ  สิ่ง ที่ ไม่ เว้น ชื่อ ว่า 
อ นา รตะ (อาเทศ น เป็น อน, ลบ สระ หน้า, ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ)

สนฺตต (สํ+ตนุ วิตฺ ถาเร+ต) เที่ยง, แน่นอน, ต่อ เนื่อง, เนืองๆ.  สมนฺต โต  ปุนปฺ ปุนํ วา  ต โน ตี ติ  
สนฺตตํ  ความ เที่ยง ที่ แผ่ ไป โดย รอบ หรือ เนืองๆ ชื่อ ว่า สัน ต ตะ (อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, ลบ นฺ ที่สุด ธาตุ).  
สนฺตต ชี วิ กา๒  เลี้ยง ชีพ ได้ ต่อ เนื่อง

อ นวรต  (น+อว+รมุ รมเน+ต)  เที่ยง, แน่นอน, เนืองๆ.  น  อว รม ตี ติ  อ นวรตํ  สิ่ง ที่ ไม่ เว้น  
ชื่อ ว่า อ นว รตะ (อาเทศ น เป็น อน, ลบ สระ หน้า, ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ)

ธุว  (ธุ คติ ยํ+ว) เที่ยง, แน่นอน.  สทา  ธว ติ  คจฺฉ ตี ติ  ธุวํ  สิ่ง ที่ เป็น ไป อยู่ ตลอด เวลา ชื่อ ว่า ธุ วะ.  
อิทํ  นิจฺ จํ  อิทํ  ธุวํ ๓  สิ่ง นี้ เที่ยง แท้ แน่นอน

มาก, ยิ่ง, แรง, ล่วง เลย ๗ ศัพท์
ภุส  (ภาส ภาส เน+อ)  ยิ่ง, แรง, บ่อยๆ.  สพฺ เพสํ  ภาส ตี ติ  ภุสํ  สิ่ง ที่ รุ่งเรือง กว่า ทุก สิ่ง ชื่อ ว่า ภุส ะ 

(อาเทศ อา เป็น อุ).  ภสฺ สติ  อโธ  ปต ตี ติ  ภุสํ  สิ่ง ที่ ตกลง เบื้อง ล่าง ชื่อ ว่า ภุส ะ (ภส อโธปตเน+อ, 
อาเทศ อ เป็น อุ).  ตสฺ มา  โส จาม หํ  ภุสํ ๔  เพราะ ฉะนั้น ข้าพเจ้า จึง เศร้า โศก ยิ่ง นัก

อติ สย  (อติ+สิ สเย+ณ)  มาก, ยิ่ง, เกิน.  อติ สยนํ  อติ ส โย,  อติ กฺ กมิตฺ วา  วา  สยนํ  ปวตฺ ตนํ   
อติ ส โย  ความ ยิ่ง หรือ ความ ล่วง เลย ไป ชื่อ ว่า อติ ส ยะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น 
อย).  อธิ โก  อติ ส โย  อติเรก ต โร  สกฺ โก  พฺรหฺ มา  จ๕  ท้าว สักกะ และ พรหม มี ความ เป็น ใหญ่ 
ยิ่ง กว่า

ทฬฺห  (ทห ธาร เณ+อ)  ยิ่ง, มั่นคง, แข็ง แรง.  ทห ติ  สพฺ พนฺ ติ  ทฬฺหํ  สิ่ง ที่ คง สรรพ สิ่ง ไว้ ชื่อ ว่า 

๑  วิ.มหา. ๔/๒๐/๒๖ ๒  มชฺ.อฏฺ. ๙/๒/๓ ๓  มชฺ.มูล. ๑๒/๕๕๐/๕๙๐
๔  ขุ.เปต. ๒๖/๑๐๔/๑๘๕ ๕  วิสุทฺธิ.ฎี. ๖๑/๒/๑๑
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ทัฬห ะ (ลง ฬฺ อาคม หน้า หฺ).  ท หนฺ โต   ลา ตี ติ  วา   ทฬฺหํ  หรือ สิ่ง ที่ ทรง เอา ไว้  ชื่อ ว่า ทัฬห ะ  
(ทหสทฺ ทูปปท+ลา อา ทาเน+อ, ลบ อา ที่ ลา, อาเทศ ลฺ เป็น ฬฺ, กลับ หฺฬ เป็น ฬฺห, ลบ สระ หน้า).  
พลวํ  พนฺ ธนํ  ทฬฺหํ  พนฺ ธนํ  ถิรํ  พนฺ ธนํ ๑  เป็น เครื่อง ผูก ที่ แข็ง แรง มั่นคง ถาวร

ติพฺพ  (ตร อติ กฺ กมเน+อ)  ยิ่ง, แรง, กล้า, คม.  ต รติ  อติ กฺ กม ตี ติ  ติพฺพํ  สิ่ง ที่ ล้ำ หน้า ไป ชื่อ ว่า  
ติพ พะ (อาเทศ ร เป็น ว, ซ้อน วฺ, อาเทศ วฺว  เป็น พฺพ, อ เป็น อิ).  ติพฺ โพ  พฺ ยา ปา โท   
ติพฺ โพ  มโน ป โทโส  ติพฺพํ  วธก จิตฺ ตํ ๒  พยาบาท คิด ร้าย คิด จะ ฆ่า อย่าง แรง กล้า

เอ กนฺต  (อิ คติ มฺหิ+ก+อนฺต)  ยิ่ง, แรง, แน่นอน, ส่วน เดียว.  เอ ติ  คจฺฉ ตี ติ  เอ โก,  โส เอว   
เอ กนฺตํ, เอกํ  ต รติ  อติ กฺ กม ตี ติ วา  เอ กนฺตํ  สิ่ง ที่ ไป ได้ ชื่อ ว่า เอ กะ, สิ่ง ที่ ไป นั่น แหละ  
ชื่อ ว่า เอ กัน ตะ (อนฺต ปัจจัย ใน สกัต ถะ ไม่มี ความ หมาย), หรือ สิ่ง ที่ ล้ำ หน้า ไป อย่าง เดียว ชื่อ ว่าเอ กัน ตะ 
(วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลบ สระ หน้า).  จตฺ ตา โร เม  จุนฺ ท  สุข ลฺ ลิ กา นุ โย คา  เอ กนฺตํ  นิพฺพิ ทาย ... 
นิพฺ พา นาย  สํวตฺ ตนฺ ติ๓  จุน ทะ การ ประกอบ ตน ให้ เนื่อง อยู่ ใน ความ สุข ๔ อย่าง เหล่า นี้ ... เป็น ไป 
เพื่อ ความ เบื่อ หน่าย เพื่อ นิพพาน อย่าง แน่นอน

อติ มตฺต  (อติ+มตฺต)  ยิ่ง, แรง, เกิน ประมาณ, เกิน พอดี.  มตฺต โต  อติ กฺ กนฺตํ  อติ มตฺตํ  ยิ่ง กว่า 
ประมาณ ชื่อ ว่า อติ มัตตะ.  อิ ทา นิ  ย เสน  อติ มตฺ โต  ภ วิสฺ สติ๔  บัดนี้ เขา เป็น ผู้ ยิ่ง ด้วย ยศ

พาฬฺ ห  (พหุ สทฺ ทูปปท+ลา อา ทาเน+อ)  ยิ่ง, แรง, มากมาย, หนัก.  พหุํ  ลา ตี ติ  พาฬฺ หํ  สิ่ง ที่ 
ถือ เอา ให้ มาก ชื่อ ว่า พาฬหะ (ลบ อุ, ทีฆ ะ อ เป็น อา, กลับ หฺล เป็น ลฺห, อาเทศ ลฺ เป็น ฬฺ, ลบ 
สระ หน้า).  พาฬฺ หํ  โร คา ตงฺกํ  ผุ สติ๕  ป่วย เป็น โรค เรื้อรัง อย่าง หนัก

  ศัพท์ ที่ แปล ว่า ยิ่ง มี อีก มาก  เช่น  อติ เวล, อจฺจตฺถ, นิพฺภร, นิ ตนฺต, คาฬฺห

  ขิปฺป ศัพท์ ใน คาถา ที่ ๔๐ ถึง พาฬฺ ห ศัพท์ ใน คาถา นี้ ยกเว้น อติ ส ยศัพท์ ปรกติ จัด เป็น 
น ปุง สก ลิงค์  เช่น  ขิปฺปํ ภุญฺช ติ  กิน เร็ว,  สตตํ ชุโห ติ  บูชา อยู่ เนืองๆ,  สตตํ รมณี โย น่า 
รื่นรมย์ อยู่ เนือง นิตย์ เป็นต้น.  อติ ส ยศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์  เช่น  อสฺส คุณ สฺ สา ติส โย คุณ นั้น มี มาก ยิ่ง,  
อสฺส  ทพฺพสฺ สา ติส โย  สิ่งของ นั้น มี มาก ยิ่ง.  ถ้า ขิปฺป ศัพท์ เป็นต้น ขยาย ทัพ พ วัตถุ เป็น ได้ ทั้ง 
 ๓ ลิงค์  เช่น  ขิปฺ ปา ชรา  แก่ เร็ว,  ขิปฺ โป  มจฺ จุ  ตาย เร็ว,  ขิปฺปํ คมนํ  ไป เร็ว.   สนฺต ตา  
ตณฺ หา  ความ อยาก เนืองๆ,  สนฺตตํ ทุกฺ ขํ  เป็น ทุกข์ เนืองๆ,  สนฺต โต อา กาโส  มีอากาศ เสมอ.  
อติ มตฺ ตา กฺ ริยา  ทำ เกิน ไป,  อติ มตฺ โต นโร  คน เกิน พอดี,  อติ มตฺตํ ปทํ  บท เกิน

 [๔๒] อ วิคฺคโห  ตุ  กาโม  จ   มโน ภู  มท โน  ภเว
  อนฺต โก  วสวตฺ ตี  จ   ปาปิ มา  จ  ป ชา ปติ.

๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๑๗๘/๑๘๓ ๒  ที.ปาฏิก. ๑๑/๔๖/๗๙ ๓  ที.ปาฏิก. ๑๑/๑๑๕/๑๔๔
๔  ชา.อฏฺ. ๔๓/๓๑๒ ๕  องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๒๑๑/๒๘๐
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 [๔๓] ปมตฺต พนฺธุ  กณฺโห  จ   มา โร  นมุ จิ  ตสฺส  ตุ
  ตณฺ หาร ตีร คา  ธี ตู หตฺถี  ตุ  คิริ เมขโล.

มาร ๑๒ ศัพท์
อ วิคฺ คห  (น+วิคฺ คห)  มาร, กิเลสมาร.  นตฺถิ  วิคฺคโห สรีรํ  เอตสฺ สา ติ  อ วิคฺคโห  กิเลสมาร 

ไม่มี สรีระ จึง ชื่อ ว่า อ วิค คหะ (อาเทศ น เป็น อ)

กาม  (กมุ อิจฺ ฉายํ+ณ)  มาร, กิเลสมาร.  กาม ยติ  รติ จฺฉํ  อุปฺ ปาท ย ตี ติ  กาโม  กิเลสมาร ที่ 
ทำความ ยินดี ใน กาม ให้ เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า กา มะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

มโน ภ ู (มนสทฺ ทูปปท+ภู สตฺ ตายํ+กฺ วิิ)  มาร, กิเลสมาร.  สิงฺ คาร รูเปน  ปาณี นํ  มนสิ  ภว ตี ติ  
มโน ภู  กิเลสมาร ที่ แฝง อยู่ ใน จิต ของ สัตว์ ด้วย รูป แห่ง ความ ใคร่ ชื่อ ว่า มโน ภู (ใน บท สมาส ท่าน อาเทศ 
สระ ที่สุด ขอ งม โน คณาทิคณ ศัพท์ เป็น โอ)

มทน  (มท มทเน+ยุ)  มาร, กิเลสมาร.  ปญฺ จกาม คุเณ สุ  มทย ตี ติ  มท โน  มาร ที่ มัวเมาอยู่ ใน 
กามคุณ ๕ ชื่อ ว่า มทนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน)

อนฺ ตก  (อนฺตสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+กฺ วิ)  มาร, พญา มาร.  โลกา นํ  อนฺตํ  วิ นาสํ  ก โรตี ติ   
อนฺต โก  มาร ผู้ ทำความ พินาศ แก่ ชาว โลก ชื่อ ว่า อันต กะ (ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ และ กฺ วิ ปัจจัย).  อนฺต โก  
กุ รุ เต  วสํ ๑  พญา มาร คือ ความ ตาย ทำ บุคคล ไว้ ใน อำนาจ

วสวตฺ ตี  (วสสทฺ ทูปปท+วตฺต ปวตฺตเน+อ+อี)  พญา มาร, วสวัตตี มาร.  วเส  วตฺ เต ติ  สี เลน า ติ  
วสวตฺ ตี  พญา มาร ผู้ มี ปรกติ ควบคุม สัตว์ ไว้ ใน อำนาจ ชื่อ ว่า วสวัตตี (ลบ สระ หน้า).  วสวตฺ ตี  อิสฺ ส โร๒   
พญา มาร ผู้ เป็น ใหญ่

ปาปิ มนฺ ตุ  (ปาป+อิ มนฺ ตุ)  มาร, พญา มาร.  ปาปํ   อิจฺฉ ติ  ก โร ติ  เตน  ยุตฺ โต ติ  วา  ปาปิ มา   
พญา มาร ผู้ ชอบ ทำบาป หรือ ผู้ มี บาป ชื่อ ว่า ปาปิ มัน ตุ (รูป สำเร็จ อาเทศ นฺ ตุ กับ สิ เป็น อา, ลบ สระ 
หน้า).  อถ โข  มา โร  ปาปิ มา  เยน  ภควา  เต นุป สงฺ กมิ๓  ครั้ง นั้น พญา มาร ใจ บาป เข้าไป 
เฝ้า พระ ผู้ มี พระ ภาค ถึงที่ ประทับ

ป ชา ปติ  (ปชา+ปติ)  มาร, พญา มาร, ป ชา บดี มาร.  สตฺต สงฺ ขา ตาย  ป ชาย  อธิป ติ ภา เวน  อิธ  
ป ชา ปติ๔  ใน ที่ นี้ มาร ชื่อ ว่า ป ชา ปติ เพราะ เป็น ใหญ่ ใน หมู่ สัตว์.  มา โร  ป ชาป ตี ติ  เวทิ ตพฺ โพ๕  
พึง ทราบ ว่า มาร ชื่อ ว่า ป ชา บดี

ปมตฺต พนฺธ ุ (ปมตฺต+พนฺธุ)  มาร, พญา มาร.  เย  กุ สล ธมฺ เม สุ  ปมตฺ ตา,  เตส เมว  พนฺธุ  
ปมตฺต พนฺธุ  พญา มาร เป็น พวก พ้อง ของ ผู้ ประมาท ใน กุศล ธรรม ชื่อ ว่า ปมัตต พันธุ.  ปมตฺต พนฺธุ  

๑  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๑๔/๒๑ ๒  มชฺ.มูล. ๑๒/๕๕๓/๕๙๑ ๓  วิ.มหา. ๔/๓๒/๔๐
๔  มชฺ.อฏฺ. ๗/๓/๓๖ ๕  มชฺ.อฏฺ. ๗/๓/๓๖
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ปาปิ ม  น  ตฺวํ  ชา นา สิ  ตํ  ปทํ ๑  แน่ะ พญา มาร ใจ บาป เจ้า ไม่รู้ จัก ทาง นั้น หรอก

กณฺห  (กณฺห+ณ)  มาร, พญา มาร.  กณฺห ธมฺม ยุตฺ ต ตาย  กณฺโห  เพราะ พญา มาร เป็น ผู้ ประกอบ 
ด้วย อกุศล ธรรม จึง ชื่อ ว่า กัณห ะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  ส  เว  กณฺโห  สุ ชมฺ ปติ๒  ข้า แต่ ท่าน 
ท้าว สักกะ พญา มาร ตน นั้นแล

มาร  (มร มรเณ+ณ)  มาร, พญา มาร.  กุ สล ธมฺ เม  มา เร ตี ติ  มา โร  ผู้ ฆ่า กุศล ธรรม ชื่อ ว่า มาระ 
(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  มา โร  ปาปิ มา  ชา นา ติ๓  พญา มาร ใจ บาป ย่อม รู้

นมุ จ ิ (น+มุจ มุญฺจเน+อิ)  มาร, พญา มาร.  อกุ สล ธมฺ เม  น  มุญฺจ ตี ติ  นมุ จิ  พญา มาร ผู้ ไม่ 
ปลดเปลื้อง อกุศล ธรรม ชื่อ ว่าน มุ จิ.  นมุ จี ติ  มารํ  อาล ปติ๔ ท่าน เรียก พญา มาร ว่า “นมุ จิ”

  ศัพท์ ทั้ง ๔ คือ อ วิคฺ คห กาม มโน ภู มทน เป็น กิเลสมาร,  อีก ๘ ศัพท์ ที่ เหลือ คือ อนฺ ตก 
ถึง นมุ จิ เป็น เท วปุ ต ตมาร หรือ พญา มาร

  ศัพท์ ที่ แปล ว่า มาร มี อีก มาก  เช่น  มีน เก ตน, กนฺทปฺป, ทปฺ ปก, อ นงฺค, ปญฺจสร,  
สมฺ พรา ริ, มน สิช, กุ สุ เม สุ, อนญฺญช, ปุปฺผ ธนฺ วา, รติ ปติ, มกร ทฺธช

ธิดา ของ พญา มาร ๓ นาง
ตณฺ หา  (ตส ปิ ปา สายํ+ณฺ หา) นาง ตัณหา.  โย  ตํ  ปสฺ สติ,  ตํ  ต สิตํ  ก โรตี ติ  ตณฺ หา  ธิดา 

ของ พญา มาร ทำให้ ผู้ พบเห็น เกิด ความ หื่น กระหาย ชื่อ ว่า ตัณหา (ลบ สฺ ที่สุด)

อร ติ  (น+รมุ รมเน+ติ) นาง อรดี.  ปเรสํ  กุ สล ธมฺ เม สุ  อร ตึ  ก โรตี ติ  อร ตี  ธิดา ของ พญา มาร 
ผู้ ทำ คน อื่น ไม่ ให้ ยินดี ใน กุศล ธรรม ชื่อ ว่า อร ติ (อาเทศ น เป็น อ, ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ)

รคา  (รญฺช ราเค+อ+อา) นาง ร คา.  รญฺ ชนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  รคา  ธิดา ของ พญา มาร ผู้ เป็น ที่ ตั้ง แห่ง 
ความ ใคร่ ชื่อ ว่า ร คา (ลบ ญฺ, อาเทศ ชฺ เป็น คฺ, ลบ สระ หน้า).  ตสฺมึ  จ  สมเย  ตณฺ หา  อรติ  
รคา  จา ติ  ติสฺโส  มาร ธีต โร๕  สมัย นั้น ธิดา ของ พญา มาร ทั้ง ๓ นาง คือ นาง ตัณหา นาง อรดี 
และ นาง ร คา

ช้าง ของ พญา มาร
คิริ เมขล  (คิริ+เมขลา+ณ)  ช้าง คิริ เมข ละ, ช้าง ของ พญา มาร.  สรีร ม หนฺต ภา เวน  คิริสทิสตฺ ตา   

คิริ  วิ ยา ติ  คิริ,  มา เรน  ม มาย นว เสน  “อยํ  เม  หตฺถี  เมขโล  นาม  โห ตู”ติ  ก ตนามตฺ ตา   
เมขลา  วิ ยา ติ  เมขโล ติ  สมุ ทิต นาม ทฺว เยน  เอก เมว  หตฺถึ  วท ติ,  ยถา “วชิร า สนิ   
สี ตุณฺห”นฺ ติ  ท่าน เรียก ช้าง เชือก เดียว โดย สมมุติ ชื่อ ๒ ชื่อ รวม กัน คือ ชื่อ ว่า คิริ เพราะ เป็น ช้าง ที่ มี 

๑  สํ.สคาถ. ๑๕/๕๒๔/๑๘๙ ๒  ขุ.เถร. ๒๖/๒๖๗/๑๙๐ ๓  วิ.มหา. ๔/๓๕/๔๓
๔  สํ.อฏฺ. ๑๑/๑๑๑/๑๒๑ ๕  ขุ.อฏฺ. ๔๙/๑๐๐
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ร่างกาย สูง ใหญ่ ดุจ ขุนเขา และ ชื่อ ว่า เมข ละ เพราะ เหมือน ไหล่ เขา (ลบ ณฺ และ สระหน้า) ดัง นั้น พญา 
มาร จึง ตั้ง ชื่อ ให้ ด้วย ความ ภาค ภูมิใจ ว่า “ช้าง ของ เรา เชือก นี้ ต้อง มีชื่อ ว่า เมข ละ” เหมือน กับ บท ว่า วชิร า 
สนิ (วชิร+อ สนิ) และ สี ตุณ หะ (สีต+อุณฺห).  มา โร  พาหุ สหสฺสํ  มา เปตฺ วา  ทิยฑฺฒ โย ชน สติ กํ   
คิริ เมข ลนฺ นาม  หตฺถึ  อา รุยฺ ห๑  มาร เนรมิต แขน ให้ มี หนึ่ง พัน แล้ว ขึ้น ขี่ ช้าง คิริ เมข ละ ตัว สูง ใหญ่ 
๑๕๐ โยชน์

 [๔๔] ยม ราชา  จ  เว สา ยี ย โมสฺส  นย นาวุ ธํ 
  เวป จิตฺ ติ  ปุ โล โม  จ  กิมฺ ปุ ริโส  จ  กินฺ น โร.

พญา ยม, ยมราช ๓ ศัพท์
ยมราช (ยมสทฺ ทูปปท+ราช ทิตฺ ตยํ+อ) พญา ยม, ยมราช.  ป ชาสํ ยมน โต  ยมา,  มจฺ จุปฺป ภุต โย  

อสฺส  กิงฺ กา รา,  เต สุ  ราช เต ติ  ยม ราชา  มัจจุราช ชื่อ ว่าย มะ เพราะ เป็น ผู้ กำหนดชีวิต สัตว์ 
หมาย ถึง มัจจุราช เป็นต้น ผู้ คอย รับ ใช้ พญา ยม นั้น,  พญา ยม ผู้ รุ่งเรือง ใน หมู่ มัจจุราช ชื่อ ว่ายม ราชะ.   
ยม ราชา  นาม  เว มา นิก เปต ราชา๒  เจ้า แห่ง เว มา นิก เปรต ชื่อ ว่า ยมราช

เว สา ย ี (วิสย+ณี)  พญา ยม, ยมราช.  เต ธาตุ เก สุปิ  อาณา ปวตฺ ตกตฺ ตา  ม หนฺ โต  วิส โย  เอตสฺส   
วิสยี,  โส  เอว  เว สา ยี  พญา ยม ผู้ เป็น ใหญ่ เพราะ แผ่ อำนาจ ไป ใน ๓ โลก ธาตุ ชื่อว่าวิสยี, 
วิสยี นั่น แหละ ชื่อ ว่า เว สา ยี (ลบ ณฺ อนุพันธ์, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ทีฆ ะ อ เป็น อา).  ทุกฺ ขชนก ตฺ ตา  
วิ สทิสฏฺ€านํ คจฺฉนฺ ตี ติ เว สา, เนร ยิก า, เตสํ อธิป ติ ภา เวน อ ยติ ปวตฺต ตี ติ  เว สา ยี  ผู้ ไป สู่ 
สถาน ที่ อัน แตก ต่าง กัน เพราะ เกิด ใน ภูมิ ที่ ทุกข์ ลำบาก จึง ชื่อ ว่า เว สะ ได้แก่ สัตว์ นรก (วิสทิส+ณ, ลบ 
ทิส และ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ), พญา ยม ผู้ ปกครอง สัตว์ นรก ชื่อ ว่า เว สา ยี (เวสสทฺทูปปท+อิ คติ มฺหิ+อี, 
วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อาย, ลบ สระ หน้า)

ยม  (ยมุ สํ ยมเน+อ)  พญา ยม, ยมราช.  ยมานํ  ราชา  ยโม  เจ้า แห่ง ความ ตาย ชื่อ ว่าย มะ.  ยโม  
ราชา  เอว มาห๓ พญา ยมก ล่า วอ ย่าง นี้

  ศัพท์ ที่ แปล ว่า พญา ยม มี อีก มาก เช่น  ธมฺ มราช, ก ตนฺต, สมวตฺ ตี, กาล, ทณฺฑ ธร, อนฺ ตก

อาวุธ ของ พญา ยม
นยน  (นี ปา ปุณเน+ยุ)  อาวุธ ของ พญา ยม, นัย นาวุ ธ.  อตฺต โน  นิสฺ สิตํ  ปุคฺคลํ  เนตี ติ  นยนํ  

นัยน์ตา นำทาง บุคคล ผู้ อาศัย ตน ไป ชื่อ ว่า นยนะ.  อสฺส  ยมสฺส  อาวุธํ  นยน เมว  พญา ยม นั้น 
มี นัยน์ตา เป็น อาวุธ.  เตน  กิร  โกธ จิตฺ เตน  โอ โลกิ ตมตฺ เตน  สตฺ ตานํ  สรีร า นิ  อาตเป  
ขติตฺฆตปณิฑฺา น ิ วยิ  ว ิลยีน ฺต ิ ทราบ วา่ รา่งกาย ของ สตัว ์ทัง้ หลาย เพยีง พญา ยม มอง ดว้ย ความโกรธ 

๑  มชฺ.อฏฺ. ๘/๒๘๔/๙๑ ๒  มชฺ..อฏฺ. ๑๔/๕๐๖/๓๓๕ ๓  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๕๐๗/๓๓๕
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ย่อม ละลาย ไป ชั่ว พริบ ตา ดุจ หยด เนยใส ลง บน เตาไฟ ที่ ร้อน ระอุ

ท้าว เวป จิต ติ, บิดา ของ นาง สุชาดา ๒ ศัพท์
เวป จติ ฺต ิ (เวป+จติ ฺต+อ)ิ  เวป จติ ต ิอสรู, บดิา ของ นาง สชุาดา.  ยทุธฺา ท ีส ุ เวปติ ํ กมปฺติ ํ จติ ฺตเมตส ฺสา ต ิ  

เวป จิตฺ ติ  อสูร ผู้ มี จิต คิด แต่ เรื่อง ทำ สงคราม เป็นต้น ชื่อ ว่า เวป จิต ติ.  อสุ รา  ทานเวฆ สา  เวป จิตฺ ติ   
สุ จิตฺ ติ  จ๑  พวก เวฆ สอ สูร เวป จิต ติ อสูร และ สุจิต ติ อสูร

ปุ โลม  (ปุณฺณ+โลม)  ปุ โลม อสูร, บิดา ของ นาง สุชาดา.  ปุณฺณํ  โลมํ  ยสฺส  โส  ปุ โล โม,  ปุ ลา   
มห ตี  อุ มากิ ตฺ ติ  กนฺ ติ วา  ยสฺ สา ติ  ปุ โล โม  อสูร ผู้ มี ขน มาก หรือ อสูร ผู้ มี อำนาจ มาก ชื่อ ว่า 
ปุ โลมะ (ลบ ณฺณ).  อยํ  ปน  สกฺกสฺส  ภริยา ย  สุชา ตาย  ปิตา  ปุ โลม อสูร นี้ เป็น บิดา ของ 
นาง สุชาดา ชายา ของ ท้าว สักกะ

กินนร, คน หน้า ม้า ๒ ศัพท์
กิมฺ ปุ ริส, กึ ปุ ริส  (กึ+ปุ ริส)  กินนร, คน หน้า ม้า.  อสฺ สมุ ขน รส รีร ตาย  กุจฺฉิ โต  ปุ ริโส  กิญฺจิ  

วา  ปุ ริโส  ปุ ริสสทิ โสติ  วา  กิมฺ ปุ ริโส  คน ที่ น่า เกลียด เพราะ มี หัว เหมือน ม้า ตัว เหมือน คน หรือ 
คน ประหลาด หรือ ผู้ คล้าย กับ คน ชื่อ ว่า กิม ปุ ริ สะ (อาเทศ นิคหิต เป็น วัค คัน ตะ มฺ บ้าง).  โย  กิมฺ ปุ ริสํ   
อวธิ๒  ผู้ ใด ฆ่า กินนร เสีย แล้ว

กินฺ นร  (กึ+นร)  กินนร, คน หน้า ม้า.  อสฺ สมุ ขน รส รีร ตาย  กุจฺฉิ โต  ปุ ริโส  กิญฺจิ  วา  ปุ ริโส  
ปุ ริสสทิ โสติ  วา  กิมฺ ปุ ริโส  คน ที่ น่า เกลียด เพราะ มี หัว เหมือน ม้า ตัว เหมือน คน หรือ คน ประหลาด 
หรือ ผู้ คล้าย กับ คน ชื่อ ว่า กิม ปุ ริ สะ (อาเทศ นิคหิต เป็น วัค คัน ตะ มฺ บ้าง).  อโหสึ  กินฺ น โร  ตทา๓  
ครั้ง นั้น เรา เป็น กินนร

  กินนร มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ตุ รงฺคว ทน, อสฺ สมุข

 [๔๕] อนฺ ตลิกฺขํ  ขมา ทิจฺจ- ป โถพฺภํ  ค คนมฺ พรํ
  เวหา โส  จา นิรป โถ   อา กาโส  นิตฺ ถิยํ  นภํ.

 [๔๖] เท โว  เวหา ยโส  ตา รา- ปโถ  สุร ป โถ  อฆํ.

ท้องฟ้า ๑๕ ศัพท์
อนฺ ตลิกฺข  (อนฺต รสทฺ ทูปปท+อิกฺ ข ทสฺ สนงฺ เก สุ+อ)  ท้องฟ้า.  เตสํ  เตสํ  วตฺ ถูนํ  อนฺตรํ  นาน ตฺถํ   

อกิ ฺข เต  โล โก  เอตถฺ  อเน นา ต ิ วา  อน ฺตลกิขฺ ํ ทอ้งฟา้ เปน็ พืน้ที ่หรอื เปน็ เครือ่ง ชว่ย ให ้ชาว โลก มอง 
เห็น ประโยชน์ ต่างๆ ของ วัต ถุนั้ นๆ จึง ชื่อ ว่า อัน ตลิกขะ.   อิกฺ ขนํ  วา  ทสฺ สนํ  อิกฺ ขํ,  ตสฺส  อนฺตรํ   
กา รณํ  อนฺ ตลิกฺขํ  การ ดู หรือ การ มอง เห็น ชื่อ ว่า อิก ขะ, เหตุ แห่ง การ มอง เห็น นั้น ชื่อ ว่า อัน ตลิกขะ 

๑  ที.มหา. ๑๐/๒๔๔/๒๙๓ ๒  ขุ.ชา. ๒๗/๑๘๘๖/๓๖๙ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๒/๑๓๕/๒๓๘
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(อาเทศ ร เปน็ ล, ลบ สระ หนา้).  อถ  โข  อาย ส ฺมา  จฬู ปนถฺ โก  เวหาส ํ อพ ฺพคุ ฺคนตฺ ฺวา  อา กา เส   
อนฺ ตลิกฺ เข  จงฺ กม ติปิ๑  เวลา นั้น ท่าน จูฬ ปัน ถก เหาะ ขึ้น กลาง เวหา เดิน จงกรม อยู่ บนท้องฟ้า

ข  (ขน ขณเน+กฺ วิ)  ท้องฟ้า.  ขน ติ  พฺยวธานนฺ ติ  ขํ  ท้องฟ้า ที่ ปราศจาก สิ่ง กีดขวาง ชื่อ ว่า ขะ หมาย 
ถึง ท้องฟ้า โปร่ง ว่าง เปล่า ไม่มี สิ่ง ใด กีดขวาง อยู่ (ลบ นฺ และ กฺ วิ).  ขํสทฺ โท  ปน  ตุจฺ เฉ,  ตุจฺฉํ  หิ  
อา กาสํ  “ข”นฺ ติ  วุจฺจ ติ๒  ขํ ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ว่า ว่าง เปล่า ฉะนั้น ท้องฟ้า ที่ โปร่งใส เรียก ว่า “ขํ”

อาทิ จฺจปถ (อาทิ จฺจ+ปถ)  ท้องฟ้า.  อาทิ จฺจสฺส  ปโถ  มคฺ โค  อาทิ จฺจป โถ  ท้องฟ้า เป็น ทาง โคจร 
ของ ดวง อาทิตย์ จึง ชื่อ ว่า อาทิ จจป ถะ.  หํ สา  อาทิ จฺจปเถ  ยนฺ ติ๓  ฝูง หงส์ บิน อยู่ บน ท้องฟ้า

อพฺภ  (น+ภู สตฺ ตายํ+อ)  ท้องฟ้า.  น  ภว ตี ติ  อพฺภํ  ท้องฟ้า ที่ ว่าง เปล่า ชื่อ ว่า อัพภะ (อาเทศ น 
เป็น อ, ซ้อน พฺ, ลบ สระ หน้า)

คคน  (คมุ คติ มฺหิ+ยุ) ท้องฟ้า.  คจฺฉนฺตฺยเนน  เท วา ติ  ค คนํ  ท้องฟ้า เป็น ทาง ไป ของ เทวดา ชื่อว่า 
ค คนะ (ลบ มฺ, ค เทฺว ภาว, อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ สระ หน้า).  วิชฺ ชูว  คคเน  ยถา๔  เปรียบ 
เหมือน สายฟ้า บน ท้องฟ้า

อมฺ พร  (อมฺพ สทฺ เท+อร)  ท้องฟ้า.  อมฺพ เต  สทฺ ทาย เต  อตฺ รา ติ  อมฺ พรํ  ท้องฟ้า เป็น ที่ ร้อง 
คำราม ของ เมฆ ชื่อ ว่า อัมพ ระ.  หํส รา ชาว  อมฺพเร๕  ดุจ พญา หงส์ บิน ขึ้น สู่ ท้องฟ้า

เวหาส  (วิ+หย คติ มฺหิ+ณ)  ท้องฟ้า.  วิ เส เสน  ห ยติ  คจฺฉ ติ  สพฺพตฺ รา ติ  เวหา โส  ท้องฟ้า 
ที่ แผ่ ไป ทั่ว ทุก ที่ ชื่อ ว่า เวหา สะ (อาเทศ อิ เป็น เอ, ยฺ เป็น สฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).   
วิค โต  วา  หาโส  จิตฺ ตสฺส  เอตฺ ถา รมฺมณา ลาภ โต ติ  เวหา โส  หรือ ท้องฟ้า ที่ ปราศจาก สิ่ง อัน 
น่า ยินดี  เพราะ จิต ไม่ ได้ อารมณ์ อย่าง ใด บน ท้องฟ้า นี้ ชื่อ ว่า เวหา สะ (วิ+หาส+ณ, ลบ ณฺ, อาเทศ อิ 
เป็น เอ, ลบ สระ หน้า).  อถ  โข  อุปฺ ปลวณฺณา  ภิกฺ ขุนี ... เวหาสํ  อพฺภุคฺ คนฺตฺ วา  เวฬุ วเน  
ปจฺ จุฏฺ€าสิ๖  ครั้ง นั้น นาง อุบล วัณ ณา ภิกษุณี ... เหาะ ขึ้น สู่ ท้องฟ้า แล้ว ลง ไป ปรากฏ ตัว ที่ เวฬุ วัน

อ นิรปถ  (อนิล+ปถ) ท้องฟ้า.  อนิล สฺส  วาต สฺส  ปโถ  อนิล ป โถ  ท้องฟ้า ที่ เป็น ทาง ของ ลม ชื่อว่า 
อ นิรป ถะ (อาเทศ ล เป็น ร)

อา กาส  (อา+กาส ทิตฺ ติยํ+อ)  ท้องฟ้า.  อา ภุสํ  กา สนฺ เต  ทิปฺ ปนฺ เต  ปทตฺ ถา  เอ เต นา ติ   
อา กาโส,  น  กสฺ สติ  น  วิ เลขี ย ตี ติ  วา  อา กาโส  ท้องฟ้า เป็น เครื่อง ส่อง ข้อความ ให้ 
ชัดเจน หรือ ท้องฟ้า ที่ ขีด เขียน ไม่ ได้ ชื่อ ว่า อา กาสะ.  อา กาส ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.   
อา กา เส  อนฺ ตลิกฺ เข  จงฺ กม ติปิ๗  เดิน จงกรม อยู่ บน ท้องฟ้า

นภ  (น+ภู สตฺ ตายํ+อ)  ท้องฟ้า.  น  ภว ติ  เอตฺถ  กิญฺ จิปิ  วตฺ ถู ติ  นภํ,  นตฺถิ  ภูมิ  เอตฺ ถา ติ  วา   

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๔๒๕/๒๗๕ ๒  ขุ.อฏฺ. ๔๗/๖๐/๖๐ ๓  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๒๓/๓๘
๔  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓๙๕/๕๐๗ ๕  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒๑/๙๑ ๖  วิ.มหาวิ. ๒/๔๖/๒๙
๗  วิ.มหาวิ. ๒/๔๒๕/๒๗๕
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นภํ  ท้องฟ้า ไม่มี วัตถุ อะไร เลย หรือ เป็น ที่ ไม่มี ภูมิ ชื่อ ว่า นภะ (ลบ สระ หน้า).  น ภาย นฺ ติ  ปกฺขิ โน  
อเนน  เอตฺ ถา ติ  วา  นภํ  หรือ สถาน ที่ ซึ่ง ฝูง นก ไม่ กลัว ชื่อ ว่า นภะ (น+ภี ภเย+อ, ลบ สระ หน้า).  
จนฺ โท  ยถา  วีต ว ลาห เก  นเภ๑  เหมือน ดวง จันทร์ บน ท้องฟ้า ที่ ปราศจาก เมฆ หมอก

เทว  (ทิวุ กีฬา ยํ+ณ)  ท้องฟ้า.  ทิพฺ พนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  เท โว  สถาน ที่ เล่น ของ เทวดา ชื่อ ว่า เทวะ (ลบ ณฺ,  
วุ ทธิ อิ เป็น เอ).  วิคตว ลาห เก  เทเว  อาทิ จฺ โจ๒  ดวง อาทิตย์ ใน ท้องฟ้า ที่ ปราศจาก เมฆ หมอก

เวหายส  (วิ+หิ คติ มฺหิ+อส)  ท้องฟ้า.  วิ โน  ปกฺขิ โน  หยนฺ ติ  คจฺฉนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  เวหายส ํ  
ท้องฟ้า อัน เป็น สถาน ที่ ซึ่ง นก บิน ขึ้น ไป ชื่อ ว่า เวหาย สะ (อาเทศ อิ ที่ วิ เป็น เอ, วุ ทธิ อิ ที่ หิ ธาตุ 
เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อาย, ลบ สระ หน้า).  เวหายสํ  อ คมา  ภู ริปญฺโญ๓  ฤาษี ผู้ มี ปัญญามาก 
เหาะ ขึ้น ไป สู่ ท้องฟ้า

ตา ราปถ  (ตา รา+ปถ)  ท้องฟ้า.  ตา รา  วุจฺ จนฺ ติ  นกฺขตฺ ตาท โย,  เตสํ  ปโถ  ตา ราป โถ  หมู่ดาว 
เป็นต้น ท่าน เรียก ว่า “ตา รา”,  ทาง โคจร ของ หมู่ ดาว ชื่อ ว่า ตา ราป ถะ

สุร ปถ  (สุร+ปถ) ท้องฟ้า.  สุ รานํ  เท วานํ  ปโถ  สุร ป โถ  ทาง สัญจร ของ เทวดา ชื่อ ว่า สุร ป ถะ.  
สุร ป เถน  คนฺตฺ วา๔  เหาะ ไป ทาง ท้องฟ้า

อฆ  (น+หน หึ สายํ+อ)  ท้องฟ้า.  น  หญฺญเต ติ  อฆํ  ท้องฟ้า ที่ ไม่ ถูก คุกคาม ชื่อ ว่า อฆะ (อาเทศ 
หน เป็น ฆ, น เป็น อ).  อเฆ  เวหายส สณฺ€ิตา๕  ยืน อยู่ บน ท้องฟ้า

  ท้องฟ้า มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  อนนฺต, วิสณุปท

 [๔๗] เมโฆ  ว ลาห โก  เท โว ปชฺ ชุนฺ โนมฺ พุธ โร  ฆโน
  ธารา ธ โร  จ  ชีมู โต วา ริ วาโห  ต ถามฺ พุ โท.

 [๔๘] อพฺภํ  ตีสฺวถ  วสฺสํ  จ วสฺ สนํ  วุฏฺ€ิ  นา ริยํ
  ส เตร ตากฺ ข ตา  วิชฺ ชุ วิชฺ ชุ ตา  จา จิร ปฺป ภา.

เมฆ ๑๑ ศัพท์
เมฆ  (มิห เสจเน+ณ)  เมฆ, เมฆ ฝน.  เมห ติ  ฆ รติ  เสจ ตี ติ  เมโฆ  เมฆ ที่ หลั่ง น้ำ ฝน ลง ชื่อว่า 

เมฆ ะ (อาเทศ ห เป็น ฆ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ).  มหา  จ  เมโฆ  อุคฺ ค โต  โห ติ๖    
เมฆ ใหญ่ กำลัง ตั้ง ขึ้น

วลาหก  (วา ริสทฺ ทูปปท+วห ปาป เณ+ณฺวุ)  เมฆ, เมฆ ฝน.  วารึ  วห ตี ติ  ว ลาห โก  เมฆ ที่ นำพา 
น้ำ มา ชื่อ ว่าว ลา หกะ (อาเทศ วาริ เป็น ว, ว ของ วห เป็น ล, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ณฺวุ เป็น 

๑  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๕๙/๒๘๘ ๒  ที.มหา. ๑๐/๑๗๘/๒๑๑ ๓  ขุ.ชา. ๒๗/๒๐๔๕/๔๑๑
๔  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๘๒๖/๓๕๑ ๕  ขุ.ชา. ๒๗/๑๖๑๓/๓๒๔ ๖  วิ.มหา. ๔/๒๔๔/๓๔๕



 อภิธานวรรณนา  ๑. สัคคกัณฑ์ ๑.๓. ทิสาทิวัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 82

อก).  โส  ภิกฺขเว ว ลาห โก  คชฺ ชิ โต  โน  วสฺ สิ โต๑  ภิกษุ ทั้ง หลาย เมฆ นั้น ร้อง แต่ ฝน ไม่ ตก

เทว  (ทิวุ กีฬา ยํ+ณ) เมฆ, เมฆ ฝน.  ทิพฺ พนฺ ติ  วุฑฺฒึ  วิ รูฬฺ หึ  คจฺฉนฺ ติ  โลกา  อเน นา ติ   
เท โว  เมฆ เป็น เครื่อง ช่วย ให้ ชาว โลก ถึง ความ เจริญ งอกงาม ชื่อ ว่า เทวะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ).   
เท โว  จ  โถกํ  โถกํ  ผุ สาย ติ๒  ฝน ตก พรำๆ

ปชฺ ชุนฺ น  (ปชา+อนฺน)  เมฆ, เมฆ ฝน.  ป ชานํ  โลกา นํ  อนฺนํ  โภชนํ  ภว ติ  เอ เต นา ติ  ปชฺ ชุนฺ โน   
เมฆ ที่ ให้ โภชนาหาร เกิด มี แก่ ชาว โลก ชื่อ ว่า ปัชชุน นะ (อาเทศ อ เป็น อุ, ซ้อน ชฺ, ลบ สระ หน้า).   
ปชฺ ชุนฺ โน  วิย  วสฺ สิตฺ ถ๓  เหมือน ฝน ตก

อมฺ พุ ธร  (อมฺ พุ+ธร ธาร เณ+อ)  เมฆ, เมฆ ฝน.  อมฺ พุํ  อุ ทกํ  ธาเร ตี ติ  อมฺ พุธ โร  เมฆ ที่ อุ้ม น้ำไว้ 
ชื่อ ว่า อัม พุธ ระ

ฆน  (หน หึ สายํ+อ)  เมฆ, เมฆ ฝน.  โลกา นํ  สนฺ ตาปํ  หน ตี ติ  ฆโน  เมฆ ฝน ที่ บดบัง ความ ร้อน ของ 
ชาว โลก ชื่อ ว่า ฆ นะ (อาเทศ ห เป็น ฆ).  อพฺภฆ นา ติ  อพฺภ สงฺ ขา ตา  ฆนา  คำ ว่า “อพฺภฆ นา”  
คือ ก้อน เมฆ

ธารา ธร  (ธารา สทฺ ทูปปท+ธร ธาร เณ+อ)  เมฆ, เมฆ ฝน.  ชล ธารํ  ธาเร ตี ติ  ธารา ธ โร  เมฆ ที่ ทรง 
สายน้ำ ไว้ ชื่อ ว่า ธารา ธระ

ชี มูต  (ชี วน+มูต) เมฆ, เมฆ ฝน.  ชี วนํ  ชลํ  มูตํ  พนฺ ธม เน เนติ  ชีมู โต  เมฆ ที่ รวม น้ำ ฝน เป็น 
กลุ่ม ก้อน ชื่อ ว่า ชี มู ตะ (ลบ วน).  โลกา นํ วา  ชี วิตํ  มุ นา ติ  พนฺธ ตี ติ  ชีมู โต  เมฆ ที่ เกี่ยวข้อง 
กับ การ ยังชีพ ของ ชาว โลก ชื่อ ว่า ชี มู ตะ (ชี วิตสทฺ ทูปปท+มุ พนฺธเน+ต, ลบ วิต หรือ อาเทศ ชีวิต  
เป็น ชี, ทีฆ ะ อุ เป็น อู)

วา ริ วาห  (วา ริสทฺ ทูปปท+วห ปาป เน+ณ)  เมฆ, เมฆ ฝน.  วารึ  วห ตี ติ  วา ริ วาโห  เมฆ ที่ นำ ฝนมา 
ชื่อ ว่า วาริ วาหะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

อมฺ พุท  (อมฺ พุ+ทา ทาเน+อ)  เมฆ, เมฆ ฝน.  อมฺ พุํ  ท ทา ตี ติ  อมฺ พุ โท  เมฆ ที่ ให้ หยด น้ำ ฝน  
ชื่อ ว่า อัมพุ ทะ (ลบ สระ หน้า)

อพฺภ  (อาปสทฺ ทูปปท+ภร ภรเณ+กฺ วิ)  เมฆ, เมฆ ฝน.  อาปํ  ภรตี ติ  อพฺภํ  เมฆ ที่ อุ้ม น้ำ ไว้  ชื่อ ว่า 
 อัพภะ (ลบ อ ที่ ป, อาเทศ ปฺ เป็น พฺ, ลบ ร ที่สุด ธาตุ และ กฺ วิ, รัสสะ อา เป็น อ).  อพฺภํ  
ภิกฺขเว  จนฺ ทิม สุ ริ ยานํ  อุ ปกฺกิเลโส๔  ภิกษุ ทั้ง หลาย ก้อน เมฆ ที่ บดบัง ดวง จันทร์ และ ดวง อาทิตย์

ฝน, ฤดู ฝน ๓ ศัพท์
วสฺส  (วสฺส เสจเน+อ)  ฝน, ฤดู ฝน.  วสฺ สติ   สิญฺจ ตี ติ  วสฺส ํ ฝน ที่ หลั่ง รด ลง ชื่อ ว่า วัสสะ.  วสฺสํ  

ว สนฺ ติ๕  อยู่ ตลอด ฤดู ฝน

๑  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๐๑/๑๓๕ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๖๑๕/๔๐๑ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๓๘/๒๔๔
๔  วิ.จุลฺล. ๗/๖๓๔/๓๙๘ ๕  วิ.มหาวิ. ๑/๙/๑๗
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วสฺ สน  (วสฺส เสจเน+ยุ)  ฝน.  วสฺ สติ   สิญฺจ ตี ติ  วสฺ สนํ  ฝน ที่ หลั่ง รด ลง ชื่อ ว่า วัส สนะ.  (อาเทศ 
ยุ เป็น อน).  เมโฆ  หิ  วสฺ สน กาเล  สตปฏล สหสฺสปฏโล  อุฏฺ€หิตฺ วา๑  เมฆ ฝน ตั้ง เค้า เป็นร้อย 
เป็น พัน ใน ฤดู ฝน

วุฏฺ€ ิ (วสฺส เสจเน+อิ) ฝน.  วสฺ สติ   สิญฺจ ตี ติ  วุฏฺ€ิ  ฝน ที่ ตก รด ลง ชื่อ ว่าวุ ฏ€ิ (อาเทศ วสฺส เป็น 
วุฏฺ€).  ยถา  อคารํ  ทุจฺฉนฺนํ  วุฏฺ€ิ  สม ติ  วิชฺฌ ติ๒  เหมือน ฝน รั่ว รด บ้าน ที่ มุง ไม่ ดี

สายฟ้า, ฟ้าแลบ ๕ ศัพท์
ส เตร ตา  (สตตสทฺ ทูปปท+อีร กมฺปเน+อ+ตา)  สายฟ้า, ฟ้าแลบ.  สตตํ  อี รติ  กมฺป ตี ติ  ส เต โร,   

โส  เอว  ส เตร ตา  สายฟ้า ที่ สะเทือน เลื่อน ลั่น ชื่อ ว่า ส เต ระ (ลบ ต ที่สุด ศัพท์, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, 
ลบ สระ หน้า), ส เต ระ นั่น แหละ ชื่อ ว่า ส เตร ตา (ส เตร+ตา).  ส เตร ตา  วิชฺ ชุ ริวนฺ ตลิกฺ เข๓  เหมือน 
ฟ้าแลบ บน ท้องฟ้า

อกฺข ตา  (น+ขณ+ตา)  สายฟ้า, ฟ้าแลบ.  ขณมตฺ ตมฺปิ  น  ติฏฺ€ตี ติ  อกฺข ตา  สายฟ้า ที่ ไม่ ตั้ง อยู่ 
แม้ ชั่ว ขณะ หนึ่ง ชื่อ ว่า อักข ตา (อาเทศ น เป็น อ, ซ้อน กฺ, ลบ ณ)

วิชฺ ชุ  (วิ+ชุ ชเว+กฺ วิ)  สายฟ้า, ฟ้าแลบ.  กุฏิ ลํ  อจิร ฏฺ€ายิตตฺ ตา  วิ รูปํ  หุตฺ วา  ชว ตี ติ  วิชฺ ชุ   
สายฟ้า ที่ แลบ ไป ไม่ ปรากฏ รูป ร่าง เพราะ เป็น สาย คด ไป คด มา อยู่ ชั่ว ขณะ  ชื่อ ว่า วิชชุ (ซ้อน ชฺ, ลบ กฺวิ).  
วิชฺ ชุ ริวปฺป ภาส เร๔  สว่างไสว ดัง สายฟ้า แลบ

วิชฺ ชุ ตา  (วิ+ชุ ชเว+ตา)  สายฟ้า, ฟ้าแลบ.  วิชฺ โชต ตี ติ  วิชฺ ชุ ตา  สายฟ้า ที่ แลบ สว่าง จ้า ชื่อ ว่า วิชชุ ตา  
(ซ้อน ชฺ).  วิชฺ ชุ ตา  จร ติ  นเภ๕  สายฟ้า แลบ ไป ใน ท้องฟ้า

อจิร ปฺป ภา  (อจิร+ปภา)  สายฟ้า, ฟ้าแลบ.  อจิรํ  ปภา  เอ ติสฺ สา ติ  อจิร ปฺป ภา  สายฟ้า ที่ แลบ 
สว่าง ไม่ นาน ชื่อ ว่า อจิรั ปป ภา (ซ้อน ปฺ).  จิร ฏฺ€ิ ติ กา  อจิร ปฺป ภา๖  สายฟ้า แลบ อยู่ หลาย ครั้ง

 [๔๙] เมฆ นา เท  ตุ  ธนิตํ คชฺ ชิตํ  รสิ ตาทิ  จ
  อินฺ ทาวุ ธํ  อินฺ ท ธนุ  วา ตกฺขิตฺ ตมฺ พุ  สีก โร.

เสียง ฟ้าร้อง ๔ ศัพท์
เมฆ นาท  (เมฆ+นาท)  เสียง ฟ้าร้อง, เสียง เมฆ คำราม.  เม ฆานํ  นา โท  เมฆ นา โท  เสียง คำราม 

ของ เมฆ ชื่อ ว่า เมฆ นา ทะ

ธนิต  (ธน สทฺ เท+อิ+ต)  เสียง ฟ้าร้อง, เสียง เมฆ คำราม.  ธนีย เต  ธนิตํ  เสียง ฟ้าร้อง ชื่อ ว่า ธนิต ะ
คชฺ ชิต  (คชฺช สทฺ เท+อิ+ต)  เสียง ฟ้าร้อง, เสียง เมฆ คำราม.  คชฺ ชนํ  คชฺ ชิตํ  เสียง ฟ้าร้อง ชื่อ ว่า คัช ชิ ตะ.   

๑  ขุ.อฏฺ. ๓๒/๕๑/๑๙๖ ๒  ขุ.เถร. ๒๖/๒๖๔/๒๘๙ ๓  ขุ.ชา. ๒๗/๒๒๙๒/๔๗๘
๔  ขุ.วิมาน. ๒๖/๖๔/๑๑๐ ๕  ขุ.เถร. ๒๖/๑๘๗/๒๗๑ ๖  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๕๔/๘๒
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คชฺ ชิ ตา โน วสฺ สิ ตา,  วสฺ สิ ตา โน คชฺ ชิ ตา๑  มี เสียง ฟ้าร้อง แต่ ฝน ไม่ ตก, มี ฝน ตก แต่ ฟ้า ไม่ร้อง

รสิต  (รส สทฺ เท+อิ+ต)  เสียง ฟ้าร้อง, เสียง เมฆ คำราม.  รสีย เต  รสิตํ  เสียง ฟ้าร้อง ชื่อ ว่า รสิ ตะ

รุ้งกินน้ำ ๒ ศัพท์
อินฺ ทาวุ ธ  (อินฺ ท+อาวุธ)  รุ้งกินน้ำ.  อินฺ ทสฺส  อาวุธํ  อินฺ ทาวุ ธํ  อาวุธ ของ พระอินทร์ ชื่อ ว่า 

อนิ ทาว ุธะ (ลบ สระ หนา้).  อนิ ฺทาว ุธ ํ  อวิ  อนิ ฺทาว ุธ ํ รุง้กนินำ้ เปน็ เหมอืน อาวธุ ของ พระอนิทร ์ชือ่ วา่ 
 อิน ทาวุ ธะ (ลบ อิว ศัพท์)

อินฺ ท ธน ุ  (อินฺ ท+ธนุ) รุ้งกินน้ำ.  อินฺ ทสฺส  ธนุ  อินฺ ท ธนุ  คัน ธนู ของ พระอินทร์ ชื่อ ว่า อิน ท ธนุ.   
อินฺ ท ธนุ  อิว  อินฺ ท ธนุ  รุ้งกินน้ำ เป็น เหมือน คัน ธนู ของ พระอินทร์ ชื่อ ว่า อิน ท ธนุ (ลบ อิว ศัพท์).  
อา กา เส  อินฺ ท ธนุ  อิว๒  เหมือน รุ้งกินน้ำ บน ท้องฟ้า

ละออง ฝน, ฝน ตก ประปราย ๒ ศัพท์
วา ตกฺขิตฺ ตมฺ พ ุ (วาต+ขิตฺ ตมฺ พุ)  ละออง ฝน, ฝน ตก ประปราย.  วา เตน  ขิตฺ ตมฺ พุ  วา ตกฺขิตฺ ตมฺ พุ,  

พินฺ ทุ  น้ำ ฝน ที่ ลม พัด กระจาย ชื่อ ว่า วา ตัก ขิตตัม พุ ได้แก่ ละออง ฝน (ซ้อน กฺ)

ส ีกร (สตี สท ฺทปูปท+กร กรเณ+อ, สจิ ปคฆฺรเณ+อร) ละออง ฝน, ฝน ตก ประปราย.  สตี ํ ก โรต ีต ิ สกี โร,   
สิญฺจ ตี ติ  วา  สีก โร  ฝน ที่ ทำให้ ชุ่ม เย็น หรือ ที่ รด ลง ชื่อ ว่า สิี กระ (ลบ ต, อาเทศ จ เป็น ก).  
วาต ว เสน  วา  ตโต  ตโต  สร ตี ติ  สีก โร  ฝน ที่ กระจาย ไป ตาม ลม ชื่อ ว่า สี กระ (สร คติ ยํ+อ, 
อาเทศ อ เป็น อี, ก อาคม กลาง ธาตุ)

 [๕๐] อาสา โร  ธารา  สมฺ ปา โต  กร กา  ตุ  ฆ โนปลํ
  ทุทฺ ทินํ  เมฆ จฺฉนฺ นา เห ปิธานํ  ตฺวป ธารณํ.

 [๕๑] ติ โรธ านนฺตรธา นา- ปิธาน  ฉาทน า นิ  จ
  อินฺ ทุ  จนฺ โท จ  นกฺขตฺต- ราชา  โส โม  นิ สาก โร.

 [๕๒] โอสธีโส  หิม รํ สิ ส สงฺ โก  จนฺ ทิม า  สสี
  สีต รํ สิ  นิ สา นา โถ อุฬุ ราชา  จ  มา  ปุ เม.

ฝน ตกหนัก ๓ ศัพท์
อา สาร  (อา+สร คติ มฺหิ+ณ)  ฝน ตกหนัก, ห่า ฝน.  เวค โต  ชล ธารา นํ  สํ ภุสํ  ป ตนํ  อาสา โร,  

ปุนปฺ ปุนํ  สร ตี ติ  อาสา โร  การ ตก อย่าง หนัก แห่ง สาย ฝน หรือ ฝน ที่ ตก นานๆ ชื่อ ว่า อาสา ระ (ลบ 
ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

๑  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๐๑/๑๓๕ ๒  ขุ.อฏฺ. ๔๙/๔๐๔/๓๒๑
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ธารา  (ธร ธาร เณ+ณ+อา)  ฝน ตกหนัก, ห่า ฝน, สาย ธารา.  เวคํ  ธาเร ตี ติ  ธารา  ฝน ที่ มี 
ความ แรง ชื่อ ว่า ธารา (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  อนฺ ตลิกฺ ขา  ธญฺญสฺส  ธารา   
โอ ปติ ตฺ วา  ธญฺญา คารํ  ปู เรติ๑  สาย ธาร แห่ง ธัญพืช ตก จาก ท้องฟ้า จน เต็ม ฉาง

สมฺ ปาต  (สํ+ปต ปตเน+ณ)  ฝน ตกหนัก, ห่า ฝน.  อโธ  ปต ตี ติ  สมฺ ปา โต  ฝน ที่ ตกลง ชื่อ ว่า 
 สัม ปา ตะ (อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

ลูกเห็บ, น้ำแข็ง ๒ ศัพท์
กรก, กร กา  (กร+ก+อา) ลูกเห็บ, น้ำแข็ง.  กเรน หตฺ เถน  คยฺหุปคตฺ ตา  กร กา  ลูกเห็บ  ชื่อว่า 

 กร กา เพราะ เป็น เม็ด ที่ มือ จับ ได้ (ลบ สระ หน้า).  ชลํ  ปิณฺฑํ  ก โรตี ติ วา  กร โก  กร กา จ  หรือ น้ำ  
ที่ จับ กัน เป็น ก้อน ชื่อ ว่า กร กะ และ กร กา (กร กรเณ+ณฺวุ+อา, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, ลบสระ หน้า)

  คัมภีร์ นานั ตถ สังคหะ กล่าว ว่า “กโร  วสฺโสปเล  ปาณิ โสณฺ ฑาปจฺ จายรํ สิ สุ  กร ศัพท์ ใช้ ใน 
อรรถ ว่า ลูกเห็บ มือ งวง ช้าง ภาษี และ รัศมี”

ฆ โนปล  (ฆน+อุป ล)  ลูกเห็บ, น้ำแข็ง.  ฆน โต  ฆ นกาเล  วา  สญฺ ชาตํ  อุป ลํ  สิลา  ฆ โนปลํ  
น้ำ ที่ แข็ง เป็น ก้อน หรือ ก้อน ที่ เกิด จาก น้ำ ฝน แข็ง ตัว ใน ฤดู ฝน ชื่อ ว่า ฆ โน ปละ (ลบ สระ หน้า, วิการ อุ 
เป็น โอ)

วัน พยับฝน, ครึ้ม ฟ้า ครึ้ม ฝน, มืด ครึ้ม
ทุทฺ ทิน  (ทุ+ทิน)  วัน พยับฝน, ครึ้ม ฟ้า ครึ้ม ฝน, มืด ครึ้ม.  ทุฏฺ€ุ  ทินํ  ทุทฺ ทินํ  วัน ที่ มืด ครึ้ม ชื่อ ว่า  

ททุ ทนิ ะ (ซอ้น ท)ฺ.  อย ํ ททุ ฺทนิ สท ฺโท  เมฆ จฉฺน ฺนา เห  วต ฺตต,ิ  อ โสภ นต ฺโถปยฺตถฺ ิ ททฺุ ทนิ สท ฺโท   
ทุทฺ ทิน ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ว่า วัน ที่ มี เมฆ มืด ครึ้ม และ สิ่ง ที่ ไม่ สวยงาม

ฝา, เครื่อง ปกปิด, ฝา ปิด, เครื่อง กั้น, สิ่ง กีดขวาง ๖ ศัพท์
ปิธาน  (อปิ+ธา อาว รเณ+ยุ)  ฝา, เครื่อง ปกปิด, ฝา ปิด, เครื่อง กั้น, สิ่ง กีดขวาง.  อปิ ธร ติ   

อาวุ โณ ตี ติ  ปิธานํ  เครื่อง ปิด กั้น  ชื่อ ว่า ปิธา นะ (ลบ อ หน้า อปิ, อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ).   
ภา ชนํ  อาม สติ  ปิธานํ  อาม สติ๒  จับ ภาชนะ จับ ฝา ภาชนะ

อป ธารณ  (อป+ธร อาว รเณ+ยุ)  ฝา, เครื่อง ปกปิด, ฝา ปิด, เครื่อง กั้น, สิ่ง กีดขวาง.  อป ธร ตี ติ   
อป ธารณํ  เครื่อง ปกปิด ชื่อ ว่า อป ธารณะ (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ)

ติ โรธ าน  (ติ โรส ทฺ ทูปปท+ธา อาว รเณ+ยุ)  ฝา, เครื่อง ปกปิด, ฝา ปิด, เครื่อง กั้น, สิ่ง กีดขวาง.   
ติ โร  ธร ติ  ปิทห ตี ติ  ติ โรธ านํ  ฝา ปิด ด้าน นอก ชื่อ ว่า ติ โรธ า นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ)

อนฺตรธาน  (อนฺต รสทฺ ทูปปท+ธา อาว รเณ+ยุ)  ฝา, เครื่อง ปกปิด, ฝา ปิด, เครื่อง กั้น, สิ่ง กีดขวาง.  

๑  วิ.มหา. ๕/๘๓/๑๑๑ ๒  วิ.อฏฺ. ๒/๔๓๙
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อนฺตรํ  ธร ตี ติ  อนฺตรธานํ  สิ่ง กีดขวาง ใน ระหว่าง ชื่อ ว่า อันตรธาน ะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ 

ที่ อน)

อปิธาน  (อปิ+ธา อาว รเณ+ยุ)  ฝา, เครื่อง ปกปิด, ฝา ปิด, เครื่อง กั้น, สิ่ง กีดขวาง.  อปิ ธร ตี ติ   

อปิธานํ.  เอตฺถ  จ  อ ปาทิ อุป สคฺ คา  ธาตุ โน  อาว รณตฺถ โชต กา  เครื่อง ปกปิด ชื่อ ว่าอปิธา นะ  

(อาเทศ ย ุเปน็ อน, ลบ อ), ใน ที ่นี ้ธาต ุที ่ม ีอป ิอปุ สคั อยู ่หนา้ สอ่ง อรรถ วา่ ปดิ กัน้.  อนชุา นา ม ิ ภกิขฺเว  

อปิธานํ ๑  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต ให้ มี ฝา ปิด

ฉาทน  (ฉท อป วาร เณ+ยุ)  ฝา, เครื่อง ปกปิด, ฝา ปิด, เครื่อง กั้น, สิ่ง กีดขวาง.  ฉาทย ตี ติ  ฉาทนํ   

ฝา ที่ ปิด ชื่อ ว่า ฉาทน ะ (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ยุ เป็น อน).  อุ ปา ทานํ  อาว รณํ  นี ว รณํ  ฉาทนํ  

พนฺ ธนํ ๒  การ ยึด มั่น กั้น บัง ปกปิด ผูกมัด

  ฝา ปิด มี อีก มาก  เช่น  พฺยวธา, อนฺตรธิ

ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว ๑๔ ศัพท์
อินฺ ท ุ (อิทิ ปร มิสฺ สเร+นิคฺ คหี ตาคม+อุ)  ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว.  อินฺ ท ติ  นกฺขตฺ ตานํ ปร มิสฺ ส ริยํ   

ก โรตี ติ  อินฺ ทุ  ดวง จันทร์ เป็น ใหญ่ กว่า ดวงดาว ทั้ง หลาย ชื่อ ว่า อินทุ (อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ)

จนฺท  (จทิ หิ ลาทเน+อ)  ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว.  จนฺท ติ  หิ ลาท ยติ  สุข ยติ  ป ชนฺ ติ  จนฺ โท  
ดวง จันทร์ ยัง หมู่ สัตว์ ให้ ยินดี ชื่อ ว่า จัน ทะ (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ).  จนฺ โท  ตารคเณ  
ยถา๓  เหมือน ดวง จันทร์ ใน หมู่ ดาว

นกฺขตฺ ตรา ช  (นกฺขตฺต+ราช)  ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว, ราชา แห่ง หมู่ ดาว.  นกฺขตฺ ตานํ  ราชา  
นกฺขตฺ ตรา ชา  ดวง จันทร์ เป็น เจ้า แห่ง ดวงดาว ชื่อ ว่า นักขัต ตรา ชะ (รูป สำเร็จ อาเทศ สิ เป็น อา, ลบ 
สระ หน้า).  นกฺขตฺ ตรา ชา ริว  ตา รกาคณานํ  (วิโรจ ติ)๔  เหมือน ดวง จันทร์ สว่างไสว กว่า หมู่ ดาว

โสม  (สห+อุ มา+ณ)  ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว.  อุ มา  กนฺ ติ,  ตาย  สห  วิชฺช ตี ติ  โส โม    
อุ มา ศัพท์ แปล ว่า ความ งาม, ดวง จันทร์ ที่ มี ความ งาม นั้น ชื่อ ว่า โสม ะ (อาเทศ สห เป็น ส, ลบ สระ หน้า, 
วิการ อุ เป็น โอ, ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  สุขํ  อภิ สฺสว ตี ติ  โส โม  ดวง จันทร์ ที่ หลั่ง ความ สุข ให้ 
ชื่อ ว่า โสม ะ (สุข+ม, ลบ ข, อาเทศ อุ เป็น โอ)

นิ สา กร  (นิ สาสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+อ)  ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว.  นิสํ  รตฺ ตึ  ก โร ติ  ตตฺถ  วา  
กโร  รํ สิ  เอตสฺ สา ติ  นิ สาก โร  ดวง จันทร์ ที่ ทำให้ รู้ เวลา กลาง คืน หรือ มี รัศมี ใน ยาม ค่ำคืน ชื่อ ว่า 
นิ สาก ระ.  ปทีโป  ปกาเสติ  นิสากโรว  จนฺ ทิม า๕  ประทีปสว่างไสวดุจดวง จันทร์  

โอสธีส  (โอสธิ+อีส) ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว.  อนฺธ การํ  อุ เสนฺ ติ ท หนฺ ติ  วิ นา เสนฺ ตี ติ   

๑  วิ.มหา. ๕/๓๗/๔๖ ๒  อภิ.วิ. ๓๕/๙๒๖/๔๘๙ ๓  วิ.ปริ. ๘/๑๓๖๖/๕๕๔
๔  ขุ.วิมาน. ๒๖/๑๗/๒๕ ๕  วิ.สารตฺถ.ฏี. ๑/๕
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โอ สา  รัศมี ที่ ยัง ความ มืด มิด ให้ หาย ไป ชื่อ ว่า โอ สา (อุส วิ นา เส+อ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, ลบ สระ 
หน้า).  เต  เอตฺถ  ธิยนฺ ติ  ปติ ฏฺ€หนฺ ตี ติ  โอสธิ  ดวงดาว อัน เป็น ที่ ตั้ง อยู่ ของ รัศมี ชื่อ ว่า 
โอสธิ (โอส+ธิ ธาร เณ+กฺ วิ, ลบ กฺ วิ).  ตสฺส  อีโส  ปติ  โอสธีโส  เจ้า แห่ง ดวงดาว ที่ มี รัศมี  
ชื่อ ว่า โอสธี สะ (ลบ สระ หน้า)

หิม รํ ส ิ (หิม+รํ สิ)  ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว.  หิ โม  สีต โล  รํ สิ  ยสฺ สา ติ  หิม รํ สิ  ดวง จันทร์ 
ที่ มี รัศมี เย็นตา เย็นใจ ชื่อ ว่า หิม รังสิ

ส สงฺก  (สส+องฺก)  ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว.  สโส  องฺ โก  ลกฺขณํ  ยสฺ สา ติ  ส สงฺ โก  ดวง 
จันทร์ ที่ มี รูป กระต่าย อยู่ ชื่อ ว่า สสัง กะ (ลบ สระ หน้า).  ส สงฺก วิ มลาน โน๑ มี พระ พักตร์ ปราศจาก มลทิน 
ดุจ ดวง จันทร์

จนฺ ทิม นฺ ตุ (จนฺท+มนฺ ตุ) ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว. จนฺทํ กปฺ ปูรํ มา ติ สทิสํ นย ตี ติ  จนฺ ทิม า  
ดวง จันทร์ นำ ความ เย็น มา เหมือน การบูร จึง ชื่อ ว่า จัน ทิมั น ตุ (รูป สำเร็จ อาเทศ อ เป็น อิ, นฺ ตุ กับ สิ 
เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  กาฬ ปกฺ เขว  จนฺ ทิม า๒  ดุจ ดวง จันทร์ ใน วัน ข้าง แรม

สส ี (สส+อี)  ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว.  ส สลกฺขณ เมตฺถ  อตฺถี ติ  สสี  ดวง จันทร์ ที่ มี รูป กระต่าย 
ชื่อ ว่า ส สี (ลบ สระ หน้า).  ส สติ วา  หึ สติ  อุณฺห คุณ นฺ ติ  สสี  หรือ ดวง จันทร์ ที่ ผ่อน คลาย ความ 
ร้อน ชื่อ ว่า สสี (สส หึ สายํ+อี).  สสี ... ยถา  วิโรจ ติ๓  เหมือน ดวง จันทร์...สว่างไสว อยู่

สีต รํ สิ  (สีต+รํ สิ)  ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว.  สี ตา  รํส โย  ยสฺสตฺถี ติ  สีต รํ สิ  ดวง จันทร์ ที่ 
ทอแสง เย็น ชื่อ ว่า สีต รังสิ

นิ สา นาถ  (นิ สา+นาถ)  ดวง จันทร์.  นิ สาย  รตฺ ติ ยา  นา โถ  ต ทา ลงฺ การ ภาว โต ติ  นิ สา นา โถ  
ดวง จันทร์ เป็น ที่ พึ่ง ใน เวลา กลาง คืน เพราะ มี ความ อลังการ ใน กลาง คืน นั้น ชื่อ ว่า นิ สา นา ถะ

อุฬุ ราช  (อุฬุ+ราช)  ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว.  อุฬูนํ  ตา รานํ  ราชา  อุฬุ ราชา  ดวงจันทร์ 
เป็น ราชา แห่ง หมู่ ดาว จึง ชื่อ ว่า อุฬุ ราชะ (รูป สำเร็จ อาเทศ สิ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  อุฬุ รา ชาว  
โสภ สิ๔  ท่าน งดงาม ดั่ง ดวง จันทร์

มา  (มา ปริ มาเณ+กฺ วิ)  ดวง จันทร์, เจ้า แห่ง ดวงดาว.  มา ติ  อตฺ ตานํ  กปฺ ปู เรน  สทิสํ  ก โรตี ติ  
มา  ดวง จันทร์ ทำ ตน ให้ เย็น เช่น การบูร จึง ชื่อ ว่า มา,  มา ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์

  ศัพท์ ที่ แปล ว่า ดวง จันทร์ มี อีก มาก  เช่น  หิมํ สุ, กุ มุท พนฺธุ, วิธุ, สุธํ สุ, สุพฺภํ สุ, นิ สาป ติ,  
มิ คงฺก, กลา นิธิ, ทฺ วิ ชรา ช, สส ธร, นกฺขตฺ เตส

 [๕๓] กลา  โสฬส โม  ภา โค   พิมฺพํ  ตุ  มณฺฑลํ ภเว
  อฑฺโฒ ตฺวทฺโธ อุป ฑฺโฒ จ วา  ขณฺฑํ  สกลํ  ปุ เม.

๑  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๒๑/๑๗๙ ๒  ที.ปาฏิก. ๑๑/๑๗๗/๑๙๖ ๓  ขุ.วิมาน. ๒๖/๑๗/๒๕
๔  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓/๓๙
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ดวง จันทร์ เสี้ยว
กลา  (กล สงฺขฺ ยาเน+อา)  เสี้ยว ที่ ๑๖  ของ ดวง จันทร์.  โสฬส นฺนํ  ภา คานํ  ปูรโณ  โสฬส โม   

ภา โค  จนฺทสฺส  กลา  ดวง จันทร์ เต็ม ดวง มี ๑๖ เสี้ยว, เสี้ยว หนึ่งๆ ของ ดวง จันทร์ ชื่อ ว่า กลา.  
กลี ย เต  เอ กา ทิน า  สงฺขฺ ยาย เต ติ  กลา  เสี้ยว ที่ ท่าน นับ ด้วย ๑ เป็นต้น ชื่อ ว่า กลา.  กลํ   
นาคฺ ฆนฺ ติ  โสฬสึ๑  ยัง มี ค่า ไม่ ถึง เสี้ยว ที่ ๑๖.  ในฏี กา พระ วินัย ได้ แสดง ไว้ ว่า  กลํ  นาคฺ ฆนฺ ติ  โสฬสิ 
นฺ ติ  ตํ  เอกํ  ป ทวี ติ หารํ  โสฬส ภาเค  กตฺ วา  ตโต  เอ โก  โกฏฺ€าโส  ปุน  โสฬส ธา  
ตโต เอ โก  โสฬส ธา ติ  เอวํ  โสฬส วาเร  โสฬส ธา  ภินฺ นสฺส  เอ โก  โกฏฺ€าโส  โสฬสี  
กลา  นาม๒  คำ ว่า “กาลํ นาคฺ ฆนฺ ติ  โสฬสึ” หมายความ ว่า แบ่ง การ ย่าง เท้า ๑ ก้าว ออก เป็น 
๑๖ ส่วน,  จาก นั้น แบ่ง ส่วน ที่ ๑๖ ออก เป็น ๑๖ ส่วน อีก, แบ่ง ส่วน ที่ ๑๖ นั้น ออก เป็น ๑๖ ส่วน 
อย่าง นี้ ถึง ๑๖ ครั้ง,  ส่วน หนึ่งๆ ชื่อ ว่า กลา 

วง เดือน, วงกลม ของ ดวง จันทร์ ๒ ศัพท์
พิมฺพ  (มน ญาเณ+ว)  วง เดือน, วงกลม ของ ดวง จันทร์.  มญฺญเต  ญาย เต  อเน เนติ  พิมฺพํ   

วงกลม ที่ ให้ รู้ รูป ลักษณ์ ของ ดวง จันทร์ ชื่อ ว่า พิม พะ (อาเทศ  ม  เป็น  พ  ด้วย นิ ปา ตนะ, อ เป็น อิ, 
นฺ เป็น มฺ, ว เป็น พ).  พิมฺพสทฺ โท  อ นิตฺ ถิยํ   พิมฺพ ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์

มณฺฑล  (มณฺฑ มณฺฑเน+อล)  วง เดือน, วงกลม ของ ดวง จันทร์.  มณฺฑย เต ติ  มณฺฑลํ  วง เดือน ที่ 
กลม ชื่อ ว่า มัณฑ ละ.  อยํ  ตีสฺวปิ  มณฺฑล ศัพท์ นี้ ใช้ ใน ลิงค์ ทั้ง ๓.  จนฺ ทมณฺฑลํ  วิยสฺส  อุเร  
มณฺฑลํ  วิโรจ ติ๓  ที่ อก ของ เขา งดงาม เหมือน วง เดือน

กึ่ง, ครึ่ง, ครึ่ง เสี้ยว ๕ ศัพท์
อฑฺฒ  (อส เขปเน+ต)  กึ่ง, ครึ่ง, ครึ่ง เสีี้ยว.  อ สติ  เข เปติ  สมุ ทาย นฺ ติ  อฑฺโฒ  เสี้ยว ที่ ละทิ้ง 

ความ บริบูรณ์ ชื่อ ว่า อัฑฒะ (อาเทศ สฺต เป็น ฑฺฒ)

อทฺธ  (อส เขปเน+ต)  กึ่ง, ครึ่ง, ครึ่ง เสีี้ยว.  อ สติ  เข เปติ  สมุ ทาย นฺ ติ  อทฺโธ  เสี้ยว ที่ ละทิ้ง ความ 
บริบูรณ์ ชื่อ ว่า อัทธ ะ (อาเทศ สฺต เป็น ทฺธ)

อุป ฑฺฒ  (อุป+อส เขปเน+ต)  กึ่ง, ครึ่ง, ครึ่ง เสีี้ยว.  อุป ฑฺโฒ ติ  อุป สคฺ เคน  ปทํ  วฑฺฒิตํ  ศัพท์ ว่า  
“อุป ฑฺฒ” สำเร็จ โดย การ ลง อุป อุป สัค ข้าง หน้า.  อฑฺฒ, อทฺธ, อุป ฑฺฒ ทั้ง ๓ ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์

ขณฺฑ  (ขฑิ เฉท เน+นิคฺ คหี ตาคม+อ)  กึ่ง, ครึ่ง, ครึ่ง เสีี้ยว.  ขณฺฑ ยติ  สมุ ทาย นฺ ติ  ขณฺฑํ  ครึ่ง ที่ 
เว้า แหว่ง ชื่อ ว่า ขัณฑ ะ (อาเทศ นิคหิต เป็น ณฺ)

สกล  (สก สาม ตฺเถ+อล)  กึ่ง, ครึ่ง, ครึ่ง เสีี้ยว.  สกฺย เต  อุพฺ พาห นาที สุ  โถกตฺ ตา ติ  สกลํ  ส่วน 
ที่ สามารถ ให้ ถูก เบียดเบียน เป็นต้น เพราะ มี น้อย ชื่อ ว่า สก ละ.   ขณฺฑ และ สกล  ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ 

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๒๔๖/๑๐๕ ๒  วิ.ฏี. ๔/๒๔๔/๓๗๙ ๓  ขุ.อฏฺ. ๒๙/๗๙๕/๓๕๙
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และ น ปุง สก ลิงค์ บาง คัมภีร์ กล่าว ว่า เป็น น ปุง สก ลิงค์ เท่านั้น

 [๕๔] อทฺธํ วุตฺตํ สเม ภาเค ป สาโท  ตุ  ป สนฺน ตา
  โก มุ ที จนฺทิ กา ชุณฺ หา กนฺ ติ  โสภา  ชุ ติจฺฉ วิ.

ครึ่ง (เสมอ กัน และ ไม่ เสมอ กัน)
อฑฺฒ, อทฺธ, อุป ฑฺฒ  ศัพท์ แปล ว่า ครึ่ง ถ้า มี รูป เป็น ปุง ลิงค์ หมาย ถึง ครึ่ง ที่ ไม่ เสมอ กัน ถ้า มี รูป เป็น  

น ปุง สก ลิงค์ หมาย ถึง ครึ่ง ที่ เสมอ กัน  ท่าน จึง แสดง ว่า “อทฺธํ  วุตฺตํ  สเม  ภาเค  อทฺธ ศัพท์ 
(อฑฺฒ, อุป ฑฺฒ) ท่าน กล่าว ไว้ ใน ครึ่ง ที่ เสมอ กัน”, ส่วน ขณฺฑ   และ  สกล  ศัพท์ในคาถาก่อน ใช้ในครึ่ง 
ที่ เสมอ กัน และ ไม่ เสมอ กัน เป็น ได้ ทั้ง ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์

ความ ผ่องใส, ความ แจ่มใส, ความ สดใส, ความ เลื่อม ใน ๒ ศัพท์
ปสาท  (ป+สาท สาทเน+อ)  ความ ผ่องใส, ความ แจ่มใส, ความ สดใส, ความ เลื่อม ใน.  วิ เส เสน    

สาท ยติ  ปสาท ย ตี ติ  ป สาโท  ความ ผ่องใส ยิ่ง ชื่อ ว่า ปสาท ะ.  นยนํ  ป สีท ติ  เอ เต นา ติ  ป สาโท  
ความ ผ่องใส ช่วย ให้ นัยน์ตา สดใส ชื่อ ว่า ปสาท ะ (ป+สท ป สา เท+ณ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

ป สนฺน, ป สนฺน ตา  (ป สนฺน+ตา)  ความ ผ่องใส, ความ แจ่มใส, ความ สดใส.  เอวํ  ป สนฺ โน,  โส  เอว   
ป สนฺน ตา  ป สนฺน ศัพท์ ก็ เหมือน กับ ปสาท ศัพท์,  ปสันน ะ นั่น แหละ ชื่อ ว่า ปสันน ตา.  ทั้ง ๓ ศัพท์ 
คือ ปสาท ป สนฺน ป สนฺน ตา มี อรรถ เหมือน กัน

แสงจันทร์ ๓ ศัพท์
โก มุ ที  (กุมุท+ณี)  แสงจันทร์.  กุ มุทสฺ สายํ  วิ กาโส  โก มุ ที  แสงจันทร์ ที่ ส่อง ดอก โกมุทให้ แย้ม บาน 

นี้ ชื่อ ว่า โก มุ ที (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ)

จนฺทิ กา (จนฺทสทฺ ทูปปท+อิกฺ ข ทสฺสเน+อา) แสงจันทร์.  จนฺทํ  อา จิกฺ ข ติ  ปฏิ ปาท ย ตี ติ  จนฺทิ กา  
แสงจันทร์ ที่ บอก ให้ รู้ ว่า มีด วง จันทร์ ชื่อ ว่า จัน ทิ กา (ลบ ขฺ และ สระ หน้า)

ชุณฺ หา  (ชุติ+ห+อา)  แสงจันทร์.  ชุติ  อสฺ สาตฺ ถี ติ  ชุณฺ หา  แสงจันทร์ ที่ มี ความ งาม ชื่อ ว่าชุณห า  
(ลบ อิ, อาเทศ ตฺ เป็น ณฺ, ลบ สระ หน้า).  จนฺทสฺส  วา  ชุ ตึ โสภํ  นยฺห ติ  พนฺธ ตี ติ  ชุณฺ หา   
หรือ แสงจันทร์ ที่ ผูก ความ งดงาม ของ ดวง จันทร์ ไว้ ชื่อ ว่า ชุณห า (ชุ ติสทฺ ทูปปท+นห พนฺธเน+อา).   
วิค ตู ปกฺ กิเลส า ชุณฺ หา วิย  ทิปฺ ปติ๑  เหมือน แสงจันทร์ ปราศจาก เมฆ หมอก แล้ว สว่างไสว

ความ งาม ของ ดวง จันทร์ เป็นต้น ๔ ศัพท์
กนฺ ติ  (กน ทิตฺ ติ กนฺ ตี สุ+ติ)  ความ งาม.  กน ติ  ทิปฺ ป ตี ติ  กนฺ ติ,  กา มีย ตี ติ  วา  กนฺ ติ  ความงาม 

๑  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๑๗/๑๐๓
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แจ่ม กระจ่าง หรือ ความ งาม ที่ คน ชอบใจ ชื่อ ว่า กัน ติ

โสภา  (สุ+ภา ทิตฺ ติยํ+กฺ วิ)  ความ งาม.  สุนฺ ทรํ  ภา ติ  ทิปฺ ป ตี ติ  โสภา  ความ งาม ที่ สว่างไสว ชื่อ ว่า 
 โสภา (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, ลบ กฺ วิ).  อโห  อิ มิสฺ สา  เกสา  โสภา๑  ผม ของ หญิง นี้ งามเหลือ เกิน

ชุติ  (ชุต ทิตฺ ติยํ+อิ)  ความ งาม.  โชต ย ตี ติ  ชุติ  ความ งาม ที่ สว่างไสว ชื่อ ว่า ชุติ
ฉวิ  (ฉที อิจฺ ฉายํ+วิ)  ความ งาม.  ฉาทย ตี ติ  ฉวิ  ความ งาม ที่ น่า ปรารถนา ชื่อ ว่า ฉ วิ (ลบ ทฺ).   

ฉวิ  เม  สพฺพ ทา  โห ติ๒  เรา มี ความ งาม อยู่ ทุก เมื่อ

 [๕๕] กลงฺ โก  ลญฺฉนํ  ลกฺขํ   องฺ โก ภิญฺญาณ  ลกฺขณํ
  จิ หนํ  จาปิ  โสภา  ตุ ปร มา  สุ สมา ถ  จ.

เครื่องหมาย, รอย, ตรา, ลักษณะ, ตำหนิ ๗ ศัพท์
กลงฺก  (กสทฺ ทูปปท+ลก องฺ เก+นิคฺ คหี ตาคม+อ)  เครื่องหมาย, รอย, ลักษณะ, ตรา, ตำหนิ.  กํ  

อตฺ ตานํ  ลงฺก ยติ  หีนํ  ก โรตี ติ  กลงฺ โก  ตำหนิ ที่ ทำให้ ตน เสื่อม ชื่อ ว่า กลัง กะ (ไม่ ลบ ทุ ติ ยา 
วิภัตติ, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ)

ลญฺฉน  (ลฉิ ลญฺฉเน+นิคฺ คหี ตาคม+ยุ)  เครื่องหมาย, รอย, ลักษณะ, ตรา, ตำหนิ.  ลญฺฉ เต   
ลกฺข เต  อเน นา ติ  ลญฺฉนํ  ตรา ที่ ใช้ เป็น เครื่องหมาย ชื่อ ว่า ลัญฉ นะ (อาเทศ นิคหิต เป็น ญฺ, ยุ เป็น 
อน).  ลญฺฉนํ  ภินฺ ทิตฺ วา๓  ทำลาย ตรา ที่ ใช้ เป็น เครื่องหมาย

ลกฺข  (ลกฺข ทสฺ สนงฺ เก สุ+อ)  เครื่องหมาย, รอย, ลักษณะ, ตรา, ตำหนิ.  ลกฺขีย เต  อเน นา ติ  ลกฺขํ  
ตรา ที่ ใช้ เป็น เครื่องหมาย ชื่อ ว่า ลักขะ

ลกฺขณ  (ลกฺข ทสฺ สนงฺ เก สุ+ยุ)  เครื่องหมาย, รอย, ลักษณะ, ตรา, ตำหนิ.  ลกฺขีย เต  อเน นา ติ  
ลกฺขํ  ตรา ที่ ใช้ เป็น เครื่องหมาย ชื่อ ว่า ลักขะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ).  อิ มิ นา  ลกฺขเณน  
สมนฺ นาค โต  ราชา๔  พระ ราชา ผู้ทรง ประกอบ ด้วย ลักษณะ เช่น นี้

องฺก  (อก ลกฺขเณ+นิคฺ คหี ตาคม+อ)  เครื่องหมาย, รอย, ลักษณะ, ตรา, ตำหนิ.  องฺกีย เต   
ลกฺขีย เต  อเน เนติ  องฺ โก  ตรา ที่ ใช้ เป็น เครื่องหมาย ชื่อ ว่า อัง กะ (อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ)

อภิญฺญาณ  (อภิ+ญา อว โพธ เน+ยุ)  เครื่องหมาย, รอย, ลักษณะ, ตรา, ตำหนิ.  อภิ  วิ เสสํ   
ชา นา ติ  เอ เต นา ติ  อภิญฺญาณํ  ลักษณะ ที่ ให้ รู้ ความ พิเศษ ชื่อ ว่า อภิญญา ณะ (ซ้อน ญฺ, อาเทศ 
ยุ เป็น อน, น เป็น ณ, ลบ อ).  อภิ ญฺญาเณน  สญฺ ชา นา ติ๕  เข้าใจ ด้วย เครื่องหมาย

จิ หน  (จิห ลกฺขเณ+ยุ)  เครื่องหมาย, รอย, ลักษณะ, ตรา, ตำหนิ.  จิ หี ยติ  ลกฺขี ยติ  อเน เนติ   
จิ หน ํ ตรา ที่ ใช้ เป็น เครื่องหมาย ชื่อ ว่า จิ หนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน)

๑  ธมฺม.อฏฺ. ๒๒/๑๐๔ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๑๘/๑๗๐ ๓  มชฺ.อฏฺ. ๑๐/๓๔๒/๒๐๕
๔  ที.อฏฺ. ๔/๒๑/๘๗ ๕  ขุ.อฏฺ. ๔๕/๑๔/๑๖๙
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ความ งดงาม ยิ่ง
สุ สมา  (สุ+สมา) ความ งดงาม ยิ่ง.  สพฺ พาสํ  โสภา นํ  มชฺเฌ  ปร มา โสภา  สุ สมา  นาม  โสภ นํ   

สมํ  สพฺพํ  สุ สมา,  เสฏฺ€า  โสภา  ความ งาม ยิ่ง ใน ท่ามกลาง ความ งาม ทั้ง ปวง ชื่อ ว่า สุ สมา, 
ความ งดงาม ไม่มี ที่ ติ ชื่อ ว่า สุ สมา ได้แก่ ความ งดงาม ที่สุด

 [๕๖] สีตํ  คุเณ  คุณิ ลิงฺ คา สีต สิ สิร สีต ลา
  หิมํ  ตุ หิน มุสฺ สา โว นี หา โร  มหิ กาปฺยถ.

ความ เย็น, อัน เย็น, ที่ เย็น ๓ ศัพท์
สีต  (สิ เส วายํ+ต)  ความ เย็น, อัน เย็น, ที่ เย็น.  คุเณ  โผฏฺ€พฺพ วิ เส เส  สี ตนฺ ติ  นปํุ สกํ   ภว ติ,   

สี ตาท โย  ตโย  คุณี ลิงฺ คา  คุณิ โน  ลิงฺ คํ  คณฺ หนฺ ติ,  ตํ ยถา  สีต ลา  ภูมิ,  สี ตลํ ชลํ,  
สีต โล  วา โต   สีต ศัพท์ ที่ ใช้ ใน คุณลักษณะ คือ ความ เย็น เป็น น ปุง สก ลิงค์, สีต สิ สิร และ สีตล 
ศัพท์ ที่ ใช้ ขยาย วัตถุ ที่ มี ความ เย็น ใช้ได้ ทั้ง ๓ ลิงค์ คือ มี ลิงค์ ตาม บท ที่ ตน ขยาย  เช่น  สีต ลา ภูมิ  
พื้นที่ เย็น,  สี ตลํ ชลํ  น้ำ เย็น,  สีต โล วา โต  ลม เย็น.  อุณฺ หา ภิตตฺ เตหิ  เส วีย ตี ติ  สีตํ,  เตน  
ยุตฺ โต  สีโต  ความ เย็น ที่ ผู้ ถูก ความ ร้อน แผด เผา อาศัย(ดับ ความ ร้อน) ชื่อ ว่า สี ตะ, วัตถุ ที่ มี ความ เย็น 
นั้น ชื่อ ว่า สี ตะ (ทีฆ ะ อิ เป็น อี)

สิ สิร  (สร จินฺ ตายํ+อิร)  ฤดู หนาว, ความ เย็น, เย็น.  สีต ตฺถิ เกน  ส รีย ตี ติ วา  สิ สิรํ  ความ เย็น 
ที่ ผู้ ปรารถนา ระลึก ถึง ชื่อ ว่า สิ สิระ (อา เทส อ เป็น อิ, รฺ เป็น สฺ).  สิ สิเร จาปิ วุฏฺ€ิโย๑  และ ฝน 
ตกใน ฤดู หนาว

สีตล  (สีต สทฺ ทูปปท+ลา อา ทาเน+อ)  ฤดู หนาว, ความ เย็น, เย็น.  สีตํ  คุณํ  ลา ตี ติ  สีต โล  วัตถุ 
ที่ ถือ เอา ความ เย็น ชื่อ ว่า สีต ละ.  สุริโย  น  อุณฺโห  น  สีต โล๒  ดวง อาทิตย์ ไม่ ร้อน ไม่ เย็น

หมอก, หิมะ, น้ำค้าง ๕ ศัพท์
หิม  (หิ คติ หึ สา สุ+อิม)  หมอก, หิมะ, น้ำค้าง.  อตฺต โน  สีตล ภา เวน  สตฺ เต  หิ โน ติ  หึ สตี ติ  

หิมํ  น้ำค้าง ที่ เบียดเบียน สัตว์ ด้วย ความ เย็น ของ ตน ชื่อ ว่า หิมะ (ลบ นิคหิต, อาเทศ สฺ เป็น มฺ)

ยทิ  วสฺสสตํ  เท โว น  วสฺ เส  น  หิมํ  ปเต
อุจฺ ฉิชฺ เชยฺ ย  อยํ  โล โก วิน สฺ เสยฺ ย  อยํ  ปชา.๓

หาก ฝน ไม่ ตก น้ำค้าง ไม่ ลง ตลอด ร้อย ปี โลก นี้ จะ มลาย ไป หมู่ สัตว์ จะ พินาศ ไป

ตุ หิน  (ตุห อทฺทเน+อิน)  หมอก, หิมะ, น้ำค้าง.  โตห ติ  หึ สตี ติ  ตุ หิน ํ  น้ำค้าง ที่ เบียดเบียน  
ชื่อ ว่า ตุ หิน ะ

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๒๐๓/๘๗ ๒  ที.อฏฺ. ๕/๓๑/๓๕ ๓  ขุ.ชา. ๒๘/๖๕/๒๘



 อภิธานวรรณนา  ๑. สัคคกัณฑ์ ๑.๓. ทิสาทิวัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 92

อุสฺสว, อุสฺ สาว  (อุ+สุ ปคฺฆรเณ+ณ)  หมอก, หิมะ, น้ำค้าง.  อุปริ โต  สว ตี ติ  อุสฺ สา โว  น้ำค้าง 

ที่ หยด ลง จาก เบื้อง บน ชื่อ ว่า อุ ส สา วะ (ซ้อน สฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ , อาเทศ โอ เป็น อว และ 
อาว).  มา  นํ  สีตํ ... อุสฺ สา โว  วา  พาธ ยิตฺถ๑  ความ หนาว เย็น ... หรือ หิมะ อย่า ได้ ต้อง 
พระองค์ เลย

นี หาร  (นี+หร หรเณ+ณ)  หมอก, หิมะ, น้ำค้าง.  นีห รนฺ ติ  นิสฺส สนฺตฺยเน เนติ  นี หา โร,  นตฺถิ  
อี หา  เอตสฺ มา  เหตุ ภู ตา ติ  วา  นี หา โร  หิมะ ที่ ทำให้ เหนื่อย หน่าย  ชื่อ ว่า นี หา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ  
อ เป็น อา) หรือ หิมะ เป็น เหตุ ทำให้ หมด ความ พยายาม จึง ชื่อ ว่า นี หา ระ (น+อี หา+อาร, ลบ สระหน้า)

มหิ กา  (มห ปู ชายํ+ณฺวุ+อา)  หมอก, หิมะ, น้ำค้าง.  ม หีย เต  ราคี หี ติ  มหิ กา  หมอก ที่ ผู้ มี ราคะ  
พา กัน ชื่น ชอบ ชื่อ ว่า มหิ กา (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ, ลบ สระ หน้า).  มหิ กา  ภิกฺขเว   
จนฺ ทิม สุ ริ ยานํ  อุ ปกฺกิเลโส  เยน  อุ ปกฺกิเล เสน  อุ ปกฺกิ ลิฏฺ€า  จนฺ ทิม สุริยา  น  ต ปนฺ ติ   
น  ว ิโร จน ฺติ๒  ภกิษ ุทัง้ หลาย ดวง จนัทร ์และ ดวง อาทติย ์เศรา้ หมอง เพราะ ม ีเครือ่ง ปดิบงั คอืหมอก จงึ ไม ่ 
ส่อง แสง สว่างไสว.  อุปกิเลส ใน ที่ นี้ หมาย ถึง เครื่อง บดบัง ดวง จันทร์ และ ดวง อาทิตย์ มี ๔ อย่าง คือ  
(๑) อพฺภํ เมฆ (๒) มหิ กา หิมะ หรือ หมอก (๓) ธู มรโช ฝุ่น ควัน (๔) ราหุ อสุ รินฺ โท อสุ ริ นท ราหู

 [๕๗] นกฺขตฺตํ  โชติ ภํ ตา รา  อ ปุ เม  ตาร โกฬุ  จ.

ดาว ๖ ศัพท์
นกฺขตฺต  (น+ขี ขเย+ต)  ดาว, นักษัตร, ฤกษ์.  ปุนปฺ ปุนํ  อุท ยตฺ ตา  น  ขีย เต ติ  นกฺขตฺตํ   

ดาว ที่ ไม่ หมด สิ้น เพราะ ขึ้น อยู่ เรื่อยๆ ชื่อ ว่า นักขัต ตะ (ซ้อน กฺ และ ตฺ, อาเทศ อี เป็น อ).   
อตฺต โน  คมน ฏฺ€านํ  น  ข รติ  น  วิ นา เส ตี ติ  นกฺขตฺตํ  ดาว ที่ ไม่ เปลี่ยน ทาง โคจร ของ ตน  
ชื่อ ว่า นักขัต ตะ (น+ขร วิ นา เส+ต, ลบ รฺ, ซ้อน กฺ และ ตฺ),  นกฺข ตี ติ  นกฺขตฺตํ  ดาว ที่ โคจร ไป 
ชื่อว่า นักขัต ตะ (นกฺข คติ ยํ+ต, ซ้อน ตฺ)

นกฺขตฺตํ  ปฏิ มาเนนฺตํ อตฺ โถ  พาลํ  อุป จฺจ คา
อตฺ โถ  อตฺถสฺส  นกฺขตฺตํ กึ  กริสฺ สนฺ ติ  ตา รกา.๓

 ประโยชน์ ล่วง เลย คน เขลา ผู้ มัว ถือ ฤกษ์ อยู่ ประโยชน์ เป็น ฤกษ์ ของ ประโยชน์ 
ดวงดาว จัก ทำ อะไร ได้

โชติ  (ชุต ทิตฺ ติยํ+อิ)  ดาว.  โชต ติ  สุภา สุภ นิ มิตฺ ตํ  ปกา เส ตี ติ  โชติ  ดาว ที่ แสดง ลาง ดี และ ลาง 
ร้าย ชื่อ ว่า โชติ.  โชติ ศัพท์ เป็น น ปุง สก ลิงค์

ภ  (ภา ทิตฺ ติยํ+อ)  ดาว.  ยถา วุตฺตํ  นิ มิต ตฺตํ  ภา ติ  ปกา เส ตี ติ  ภํ  ดาว ที่ แสดง ลาง ดี และ ลาง 
ร้าย ดัง กล่าว ชื่อ ว่า ภะ

๑  ที.มหา. ๑๐/๓๑/๒๓ ๒  ที.มหา. ๑๐/๓๑/๒๓ ๓  ขุ.ชา. ๒๗/๔๙/๑๖



 อภิธานวรรณนา  ๑. สัคคกัณฑ์ ๑.๓. ทิสาทิวัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 93

ตา รา  (ตร ตรเณ+ณ+อา)  ดาว.  ตาย ติ  อ วิช หนว เสน  อา กาสํ  ปา เลตี ติ  ตา รา๑  ดาว ที่ 
รักษา ท้องฟ้า ไว้ โดย ไม่ ทอด ทิ้ง ไป ชื่อ ว่า ตา รา (ตา ปาล เน+ร+อา, ลบ สระ หน้า).  กตฺตพฺพํ  ต รนฺ ติ   
โลกา  เอ ตา ยา ต ิ ตา รา  ดาว ที ่เปน็ เครือ่ง บอก ให ้ชาว โลก พกั งาน ที ่ควร ทำ ไว ้กอ่น (เพราะ เริม่ พลบคำ่) 
ชื่อ ว่า ตา รา (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  อตฺต โน  วีถึ  ตาย ติ  อร ติ  คจฺฉ ตี ติ  ตา รา  ดาว ที่ 
โคจร ไป ตาม วิถี ของ ตน ชื่อ ว่า ตา รา (ตา คมเน+อร+อา, ลบ อ).  นภํ  ตา รา  จิ ตา มิว๒  เหมือน 
หมู่ ดาว ประดับ ท้องฟ้า ให้ งดงาม.  ตา รา, ตา รกา ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์

ตา รกา  (ตา รา+ก+อา)  ดาว.  ตา รา  เอว  ตา รกา  ตา รา นั่น แหละ ชื่อ ว่า ตา รกา (รัสสะ อา เป็น 
อ, ลบ สระ หน้า).  โอสธี  วิย  ตา รกา๓  เปรียบ เหมือน ดาว ประกาย พฤกษ์

อุฬุ  (อุ+ลุ คติ ยํ+กฺ วิ)  ดาว.  อุจฺ จํ  ลว ติ  คจฺฉ ตี ติ  อุ ลุ.  โส เอว  อุฬุ  ดาว ที่ ขึ้น ไป ชื่อ ว่า อุ ลุ.   
อุ ลุ นั่น แหละ ชื่อ ว่า อุฬุ (อาเทศ ล เป็น ฬ, ลบ กฺ วิ).  ยถา  ค คนํ  อุฬุภิ๔  เปรียบ เหมือน ท้องฟ้า 
งดงาม ด้วย หมู่ ดาว.  อุฬุ ศัพท์ เป็น น ปุง สก ลิงค์

 [๕๘] อสฺส ยุโช  ภ รณิตฺถี สกตฺ ติ กา  โรหิณี  ปิจ
  มิค สิ รมทฺ ทา จ ปุ นพฺ พสุ   ผุสฺโส  จา สิเลสปิ.

 [๕๙] มาฆ า จ ผคฺ คุ นี เทฺว จ   หตฺ ถา  จิตฺ ตา  จ  สา ติ ปิ
  วิสาขา นุ ราธา  เชฏฺ€า มูลา สาฬฺ หา  ทุเว  ตถา.

 [๖๐] สวโณ  จ  ธนิฏฺ€า  จ สต ภิส โช  ปุพฺ พุตฺตรภทฺทป ทา
  เรวตฺย ปีติ  กม โต สตฺ ตาธิ กวี ส  นกฺขตฺ ตา.

กลุ่ม ดาวฤกษ์ ๒๗ กลุ่ม
 ตั้งแต่ อสฺส ยุช ศัพท์ ถึง เรว ตี ศัพท์ เป็น ชื่อ กลุ่ม ดาวฤกษ์ ๒๗ กลุ่ม ตาม ลำดับ ที่ ดา วนั้นๆ ลอย ขึ้น 

 สู่ ท้องฟ้า

อสฺส ยุช  (อสฺสสทฺ ทูปปท+ยุช โยเค+อ)  ดา วอัสส ยุ ชะ, ดาว ม้า.  อสฺส รูป โยค โต  อสฺส ยุโช เพราะ เป็น 
ก ลุ่ม ดาว ที่ รวม กัน เข้า เป็น รูป ร่าง เหมือน ม้า จึง ได้ ชื่อ ว่า อัส ส ยุ ชะ.  อสฺส ยุ ชนกฺ ขตฺ เตน  เท โว โรหณนฺ ติ   
เอตฺ ตกํ  อา หริตฺ วา  ที เปต พฺพํ ๕  ผู้ รู้ ควร นำ คำ ว่า “การ เสด็จ ลง จาก เทวโลกของ พระพุทธเจ้า พร้อม 
กัน กับ ดาว ม้า ขึ้น” นี้ มา แสดง ประกอบ

ภรณี  (ภร ภรเณ+ยุ+อี)  ดาว ภรณี, ดาว ก้อน เส้า.  ภมสทิสตฺ ตา  สพฺพตฺร  ภรตี ติ  ภรณี  ดาว 
ที่ ประคอง กัน ไว้ ตลอด เวลา เพราะ เป็น เหมือน ก้อน เส้า ชื่อ ว่า ภรณี (อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ, ลบ 
สระ หน้า)

๑  สีล.ฏี. ๑/๑๙๓ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๔๐/๔๐๓ ๓  ขุ.วิมาน. ๒๖/๑๐/๑๔
๔  ขุ.อปทาน. ๓๓/๓/๔๔๓ ๕  ที.อฏฺ. ๕/๑๒/๒๐
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กตฺ ติ กา (กติ เฉท เน+ก+อา) ดา วกัต ติ กา, ดาว ลูกไก่. อคฺคิสทิสตฺ ตา กนฺ ตติ ฉินฺ ท ตี ติ  กตฺ ติ กา   
กลุ่ มดาว ที่ มี แสง ระยับ แล้ว ขาด หาย ไป เหมือน ไฟ กระ พริบ ชื่อ ว่า กัต ติ กา (ซ้อน ตฺ, ลง อิ อาคม, ลบ สระ 
หน้า).  จนฺท โยค ว เสน  อชฺช  กตฺ ติ กา  อชฺช  โรหิณี ติ  วุตฺตํ ๑  ท่าน กล่าว ว่า วัน นี้ มี ดา วกัต ติ กา  
วัน นี้ มี ดาว โรหิณี  โดย หมาย เอาการ ลอย เด่น คู่ กับ ดวง จันทร์.  กตฺ ติ กาย  สหิ ตา   สกตฺ ติ กา,  ภรณี  
โรหิณี  วา  ดาว ที่ ขึ้น พร้อม ดา วกัต ติ กา ชื่อ ว่า สกัต ติ กา ได้แก่ ดาว ภรณี และ ดาว โรหิณี

โรหิณี  (รุห วฑฺฒเน+ณ+อินี)  ดาว โรหิณี, ดาว คางหมู, ดาว พราหมี.  รุห ติ  วฑฺฒ ตี ติ  โรหิณี  กลุ่ ม 
ดาว ที่ เจริญ ชื่อ ว่า โรหิณี (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ น เป็น ณ).  อตฺถงฺ คมิ เต  ปน  สุ ริเย   
โรหิณี นกฺขตฺ เตน  ป€วิยํ  ปติ ฏฺ€ติ๒  เมื่อ ดวง อาทิตย์ ตก ต้น โพธิ์ ก็ ตั้ง อยู่ บน พื้น ดิน พร้อม ดาว 
โรหิณีขึ้น

มิคสิร  (มิค+สิร) ดาว มิค สิระ, ดาว หัว เนื้อ.  มิค สีสสณฺ€านตฺ ตา  ตา รา ปุญฺโช  มิค สิรํ  กลุ่ม ดาว ที่ มี 
รูป ทรง เหมือน หัว เนื้อ ชื่อ ว่า มิค สิระ.  มิค สิ รนกฺขตฺ เต  ชาต ตฺ ตา  มิค สิ โร๓  ผู้ ชื่อ ว่ามิค สิระ เพราะ 
เป็น คน เกิด ใน ฤกษ์ ดาว มิค สิระ

อทฺ ทา  (อท ภกฺขเน+อา)  ดาว อัททา, ดาว ตา สำเภา.  อท ติ  ฆ สตี ติ  อทฺ ทา  ดาว ที่ กลืน กิน(โชค ดี  
และ โชค ร้าย) ชื่อ ว่า อัททา (ซ้อน ทฺ).  อทฺท ติ  หึ สตี ติ  อทฺ ทา  ดาว ที่ เบียดเบียน ชื่อ ว่า อัททา 
(อทฺท หึ สายํ+อา)

ปุ นพฺ พสุ  (ปุนสทฺ ทูปปท+วสฺส เสจเน+อุ)  ดา วปุ นัพ พสุ, ดาว สำเภา ทอง, ดาว สำเภา.  ปุนปฺ ปุนํ   
สตฺ เต สุ  หิตํ  วสฺ สตี ติ  ปุ นพฺ พสุ  กลุ่ม ดาว ที่ หลั่ง ประโยชน์ เกื้อกูล สัตว์ เนืองๆ ชื่อ ว่าปุนัพ พสุ  
(ซ้อน วฺ, อาเทศ วฺว เป็น พฺพ, ลบ สฺ หนึ่ง ตัว)

ปุสฺส, ผุสฺส  (ปุส โปสเน+ย) ดา วปุ ส สะ หรือ ผุส สะ, ดาว สมอ สำเภา, ดาว ปุย ฝ้าย, ดาว ดอกบัว,  
พวง ดอกไม้.  โป เส ติ  กฺ ริ ยา นิ,  โป เสนฺ ติ  อสฺ มินฺ ติ  วา  ปุสฺโส   กลุ่ม ดาว ที่ เอื้อเฟื้อซึ่ง  
การก ระ ทำ หรือ เป็น ฤกษ์ ให้ กระทำ ชื่อ ว่า ปุส สะ (อาเทศ สฺย เป็น ส,  ป เป็น ผ บ้าง, ซ้อน สฺ).   
ผุ สตี ติ  ผุสฺโส๔  ดาว ที่ สัมผัส ท้องฟ้า ชื่อ ว่า ผุส สะ (ผุส สมฺผสฺ เส+ส).  ปุสฺ สนกฺขตฺ เตน  อุปฺ ปนฺนํ  
ตรุณ เวฬุ วลฏฺ€ ึ๕  หน่อ ไผ่ อ่อน งอก พร้อม กับ ดา วปุ ส สะ ขึ้น.  จนฺ โท  น  ภาส ติ  น  ผุสฺโส๖  ดวง 
จันทร์ ไม่ สว่าง ดาว ผุส สะ ก็ ไม่ สว่าง

อสิ เลส  (น+สิ ลิส สิเลสเน+อ)  ดา วอ สิเล สะ, ดาว งู, ดาว เรือน.  ภุชค สทิสตฺ ตา  น  สิ ลิสย เต   
นา ลิงฺ คย เต ติ  อสิ เลโส  กลุ่ม ดาว ที่ ลอย ไป เหมือน งู เลื้อย ชื่อ ว่า อสิ เล สะ (อาเทศ น เป็น อ, อิ  
เป็น เอ)

มฆา, มาฆ า  (มห ปู ชายํ+อา)  ดาว มฆา, ดาว วานร, ดาว งอนไถ, ดาว งู ผู้.  ม หีย เต  กา ริยตฺถิเก หี ติ   

๑  มชฺ.อฏฺ. ๙/๔๐๐/๒๙๒ ๒  วิ.อฏฺ. ๑/๑๐๐ ๓  ขุ.อฏฺ. ๓๒/๑๘๐/๔๗๐
๔  โมคฺ. ๗/๒๑๕ ๕  ขุ.อฏฺ. ๔๕/๒๕/๒๑๓ ๖  ขุ.วิมาน. ๒๖/๕๓/๙๔
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มฆา  กลุ่ม ดาว ที่ ผู้ ปรารถนา ผล สำเร็จ พา กัน บูชา ชื่อ ว่า มฆา (อาเทศ ห เป็น ฆ, วุ ทธิ อ เป็น อา 
บ้าง)

ผคฺ คุ นี  (ผลสทฺ ทูปปท+คห อุ ปา ทาเน+ยุ+อี)  ดาว ผัค คุ นี, ดาว วัว ตัวผู้, ดาว งู ตัว เมีย, ดาว วัว ตัว เมีย,  
ดาว เพดาน.  ผลํ  คณฺ หา เปตี ติ  ผคฺ คุ นี  กลุ่ม ดาว ที่ ให้ สัตว์ รับ เอา ผล ชื่อ ว่า ผัค คุ นี (ลบ ล, ซ้อน 
คฺ,  อาเทศ อ เป็น อุ, ยุ เป็น อน, ลบ อ และ หฺ).  โส  ปน  ผคฺ คุ นี ปุณฺณ มา สิยํ  จินฺ เต สิ   
อติ กฺ กนฺ โต  เห มนฺ โต๑  ใน เดือน ที่ ประกอบ ด้วย ดาว ผัค คุ นี เขา คิด อยู่ ว่า ฤดู หนาว ล่วง ไป แล้ว.   
เทฺว ติ  ปุพฺพผคฺ คุ นี  อุตฺตรผคฺ คุ นี  เจ ติ  เทฺว  คำ ว่า “เทฺว” ใน คาถา หมาย ถึง ดาว ๒ กลุ่ม 
คือ ปุพพผัค คุ นี และ อุตตรผัค คุ นี

หตฺถ  (หตฺถ+ณ) ดาว หัต ถะ, ดาว ศอกคู้.  หตฺถสณฺ€าน ตาย  หตฺ โถ  เพราะ เป็นก ลุ่ม ดาว ที่ มี สัณฐาน 
เหมือน ศอก จึง ชื่อ ว่า หัต ถะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

จิตฺ ตา  (จิตฺ ต+อา)  ดาว จิต ตา, ดาว ตา จระเข้, ดาว ไต้ไฟ, ดาว ต่อม น้ำ.  ตจฺ ฉก สทิสตฺ ตา  วิ จิตฺ ตํ   
ผลํ  ท ทา ตี ติ  จิตฺ ตา  เพราะ เป็น ดาว ที่ ให้ ผล วิจิตร เหมือน ผล งาน ช่าง แกะ สลัก จึง ชื่อ ว่า จิต ตา (ลบ 
สระ หน้า)

สา ต ิ (สุ+อา ติ)  ดาว สา ติ, ดาว ช้าง พัง, ดาว งู เหลือม.  โสภ นา  อา ติ  สา ติ  กลุ่ม ดาว ที่ สวยงาม  
ชื่อ ว่า สา ติ (ลบ สระ หน้า).  สา ติ  วา  ตนุ ก โร ติ  สุ ภา สุภ นฺ ติ  สา ติ  หรือ กลุ่ม ดาว ที่ ทำความ ดี 
และ ความ ชั่ว ให้ เหลือ น้อย ชื่อ ว่า สา ติ (สา ตนุ กรเณ+ติ).  สุภา สุภ ผล ทาน โต  วา  สา ติ  หรือ  
กุ ล่ม ดาว ที่ ให้ ผล ดี และ ร้าย ชื่อ ว่า สา ติ.  สา ติ ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ อิตถี ลิงค์.  ส่วน คัมภีร์ นานั ตถ สังคหะ 
ว่า  สา ติ  ทา นา วสา เน สุ  สา ติ ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ว่า การ ให้ และ การ สิ้น สุด

วิสาขา  (วิ สทิสสทฺ ทูปปท+ขณุ วิ ทาร เณ+อา)  ดาว วิสาขา, ดาว คัน ฉัตร.  วิ สทิสํ  ผลํ  ขณ ตี ติ   
วิสาขา  กลุ่ม ดาว ที่ จำแนก ผล ให้ แตก ต่าง กัน ชื่อ ว่า วิสาขา (ลบ ทิส, ทีฆ ะ อ เป็น อา, ลบ ณฺ และ 
สระ หน้า).  วิ วิธา  สขา  มิตฺ ตา  อสฺ สา ติ  วิสาขา  กลุ่ม ดาว ที่ มี บริวาร มาก ชื่อ ว่า วิสาขา 
(วิ+สขา, ทีฆ ะ อ เป็น อา).  วิ สา ขนกฺขตฺ เตน  ชา โต  จ  อภิ สมฺ พุทฺโธ  จ  ปริ นิพฺ พุ โต  จ๒  
พระพุทธองค์ ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน โดย วิสาข ฤกษ์

ตา ราค ณา  วิ โร จนฺ ติ นกฺขตฺ ตา  ค คนมณฺฑเล
วิสาขา  จนฺ ทิม า ยุตฺ ตา ธุวํ  พุทฺโธ  ภ วิสฺส สิ.๓

 หมู่ ดวงดาว สว่างไสว อยู่ บน ท้องฟ้า มี ดาว วิสาขา ลอย เด่น อยู่ ใกล้ ดวง จันทร์ ท่าน 
จัก เป็น พระพุทธเจ้า แน่นอน

อนุ ราธา (อนุ+ราธ สิทฺธิยํ+อา) ดาว อนุ ราธา, ดาว ประจำ ฉัตร, ดาว นก ยูง.  อนุ ราธ ยติ สํ สิชฺฌ ติ   
สุภา สุภ ผล เม ตา ยา ติ  อนุ ราธา กลุ่ม ดาว ที่ เป็น เหตุ ให้ สำเร็จ ผล ดี และ ไม่ ดี ชื่อ ว่า อนุ ราธา

๑  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๖ ๒  ที.อฏฺ. ๕/๑๒/๒๐ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๓/๒/๔๒๖
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เชฏฺ€า  (วุฑฺฒ+อิฏฺ€+อา)  ดาว เชฏฐา, ดาว ช้าง ใหญ่, ดาว งาช้าง, ดาว คอนาค, ดาว แพะ.  คุเณหิ   
สพฺ พาสํ  วุฑฺฒตฺ ตา  เชฏฺ€า  เพราะ เป็น ดาว ที่ เจริญ ด้วย คุณ กว่า ดาว ทั้ง ปวง จึง ชื่อ ว่า เชฏฐา (อาเทศ 
วุฑฺฒ เป็น ช, ลบ สระ หน้า, วิการ อิ เป็น เอ).  เชฏฺ€มาส สฺส  ปุณฺณ มิยํ  เชฏฺ€นกฺขตฺตํ  วา  
มูล นกฺขตฺตํ  วา  โห ตี ติ  อาห  เชฏฺ€มูล นกฺขตฺ ตนฺ นาม  โห ติ๑  ท่าน เรียก ว่า ดาว เชฏฐ มูล ะ เพราะ 
ใน วัน เพ็ญ เดือน ๗ มี ดาว เชฏฐา หรือ ดาว มูล ะ

มูล (มูล ปติ ฏฺ€ายํ+อ) ดาว มูล ะ, ดาว ช้าง น้อย, ดาว แมว.  มูล ติ  ปติ ฏฺ€าติ  สุภา สุภ ผล เมตฺ ถา ติ  
มูลํ  ดาว เป็น ที่ ตั้ง แห่ง ผล ดี และ ไม่ ดี ชื่อ ว่า มูล ะ

อา สาฬฺ หา  (อา สาฬฺห+อา)  ดาว อา สาฬ หา, ดาว ฉัตร ทับ ช้าง, ดาว ราชสีห์ ตัว เมีย, ดาว แตรงอน.  
อา สาโฬฺห  นาม  ภ ตีนํ  ทณฺโฑ  ไม้ คาน ของ คน รับจ้าง ชื่อ ว่า อา สาฬ หะ.  ตํสณฺ€านตฺ ตา   
อา สาฬฺ หา  นาม   เพราะ เป็น ดาว ที่ มี รูป สัณฐาน เหมือน ไม้ คาน จึง ชื่อ ว่า อา สาฬ หา (ลบ สระ หน้า).  
เทฺว  นกฺขตฺ ตา  ปุพฺ พา สาฬฺ หอุตฺ ตรา สาฬฺหว เสน  ดาว อา สาฬ หา มี ๒ กลุ่ม คือ ปุพ พา สาฬ หา 
 และ อุต ตรา สาฬ หา.  ปา จี นทิ สาย  อา สาฬฺ หนกฺขตฺ เตน  ยุตฺ โต  ปุณฺณ จนฺ โท  อุคฺ คจฺฉ ติ๒  ดวง 
จันทร์ เต็ม ดวง ขึ้น คู่ กับ ดาว อา สาฬ หา ทาง ทิศ ตะวัน ออก

สวณ  (สุ ปสเว+ยุ)  ดาว ส วณะ, ดาว หลัก ชัย, ดาว พระ ฤาษี.  สว ติ  สุภา สุภ ผล เม เต นา ติ  สวโณ  
สวณํ วา  ดาว ที่ ช่วย ให้ ผล ดี และ ไม่ ดี ไหล ออก จึง ชื่อ ว่า ส วณะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว, 
ยุ เป็น อน, ลบ สระ หน้า).  สวณ ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์

ธนิฏฺ€า  (ธนสทฺ ทูปปท+เอส มคฺคเน+ต+อา)  ดาว ธนิฏฐา, ดาว ไซ, ดาว เศรษฐี.  ธนํ  เอ สนฺ ติ   
เอตฺ ถา ติ  ธนิฏฺ€า,  ธน ติ  วา  วิภู ติ  นิธานํ  ธนิฏฺ€า  กุ ล่ม ดาว เป็น ที่ แสวงหา ทรัพย์ ดาว 
ที่ สง่า งาม หรือ ดาว ที่ เป็น ขุมทรัพย์(โชค ลาภ) ชื่อ ว่า ธนิฏฐา (อาเทศ สฺ กับ ต เป็น ฏฺ€, เอ เป็น อิ, 
ลบ สระ หน้า)

สต ภิส ช  (สต+ภิส ช)  ดาว สต ภิส ชะ, ดาว พิมพ์ ทอง, ดาว ยักษ์.  สตํ  ภิส ชา  เอตฺถ  สต ภิส ชานํ  วา   
อธิป ติ สต ภิส โช กลุ่ม ดาว ๑๐๐ ดวง หรือ ดาว ดวง ใหญ่ ที่สุด ใน กลุ่ม ดาว ๑๐๐ ดวง ชื่อ ว่า สต ภิสชะ

ภทฺทปท  (ภทฺท+ปท)  ดาว ภัททป ทะ, ดาว ภัทรบท, ดาว หัว เนื้อ ทราย, ดาว ไม้ เท้า, ดาว แรด ตัว เมีย.  
ภทฺ โท  โค  ภทฺ ทศัพท์ แปล ว่า โค (วัว).  ตสฺ เสว  ป ทา นิ  ปา ทา  อสฺสํ  ภทฺทป ทา  ดาว ที่ 
เหมือน เท้า โค ชื่อ ว่า ภัททป ทะ.  ปุพฺพภทฺทป ทา  เทฺว,  อุตฺตรภทฺทป ทา  เทฺว  สมูโห  เจสํ  
จตุ สงฺขฺ ยา ติ  พหุ ว จนํ  ดา วปุ พพภัททป ทะ มี ๒ ดวง ดา วอุตตรภัททป ทะ มี ๒ ดวง  รวม กัน เป็น 
๔ ดวง จึง นับ เป็น พหูพจน์ เสมอ

เรว ตี  (รา+วนฺ ตุ+อี)  ดาว เรว ตี, ดาว ปลา ตะเพียน, ดาว นาง.  รา วุจฺจ ติ  ธนํ,  ตพฺ พนฺต ตาย   

เรว ตี  ทรัพย์ ท่าน เรียก ว่า “รา”,  เพราะ เป็น ดาว ที่ มี ทรัพย์ นั้น  จึง ชื่อ ว่า เรว ตี (อาเทศ อา เป็น เอ, 

๑  วิ.สารตฺถ.ฏี. ๑/๑๐๘/๒๔๕ ๒  สํ.อฏฺ. ๑๓/๑๕๐๑/๓๗๙
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นฺ ตุ เป็น ต, ลบ สระ หน้า).  เรว โต วา  อิสิ เภ โท,  ตสฺส  อปจฺจํ  เรว ตี  อีก นัย หนึ่ง เร วตะ 

เป็น ชื่อ ของ ฤาษี ท่าน หนึ่ง,  ลูก ของ ฤาษี เร วตะ นั้น ชื่อ ว่า เรว ตี (เรวต+ณ+อี, ลบ ณ และ สระ หน้า).  

เรว ตี นกฺขตฺ เตน  ชาต ตฺ ตา  เรว โต ติ  ลทฺ ธนา โม  พฺรหฺม พนฺธุ๑  พรหม พันธุ เทพ บุตร ได้ ชื่อ ว่า 

 เร วตะ เพราะ เกิด โดย เรว ตี ฤกษ์

 [๖๑] โสพฺ ภา นุ  กถิ โต  ราหุ สู รา ที  ตุ  นวคฺ คหา
  รา สิ  เม สาทิ โก  ภทฺท- ปทา  โปฏฺ€ปทา  สมา.

ราหู, อสุ ริ นท ราหู ๒ ศัพท์
โสพฺ ภา นุ  (โสสทฺ ทูปปท+ภา ทิตฺ ติยํ+นุ) ราหู, อสุ ริ นท ราหู.  โส  วุจฺจ ติ  สคฺ โค,  ตตฺถ  ภา ตี ติ   

โสพฺ ภา นุ  ผู้ รู้ เรียก สวรรค์ ว่า “โส”,  ราหู ผู้ รุ่งเรือง อยู่ บน สวรรค์ นั้น  ชื่อ ว่า โสพ ภา นุ  (ซ้อน พฺ).   

ราหุ มุตฺ โต ติ  ราหุ นา  โสพฺ ภา นุ นา  มุตฺ โต๒  คำ ว่า  “ราหุ มุตฺ โต” คือ พ้น จาก ราหู ผู้ รุ่งเรือง อยู่ 

บนสวรรค์.  กถิ โต ศัพท์ ใน คาถา บอก ให้ ทราบ ว่า โสพฺ ภา นุ ศัพท์ และ ราหุ ศัพท์ มี อรรถ เหมือน กัน

ราห ุ (รห จาเค+ณ+อุ)  ราหู, อสุ ริ นท ราหู.  รห ติ  จนฺ ทา ทีนํ  โสภํ  ช หา เปตี ติ  ราหุ  ผู้ ทำให้ 

ความ งาม ของ ดวง จันทร์ เป็นต้น ให้ สิ้น ไป ชื่อ ว่า ราหุ.  ราหุ  ภิกฺขเว  อสุ รินฺ โท  จนฺ ทิม สุ ริ ยานํ   

อ ุปกกฺเิลโส๓  ภกิษ ุทัง้ หลาย อส ุร ินท รา ห ูเปน็ น ผู ้บดบงั ดวง จนัทร ์และ ดวง อาทติย ์ให ้อบั แสง.  อส ุก ทวิ เส   
ราหุ  จนฺทํ  ค เหสฺ สติ๔  ใน วัน โน้น ราหู จะ บดบัง ดวง จันทร์ (จะ เกิด จันทรุปราคา)

  ศัพท์ ที่ แปล ว่า ราหู มี อีก มาก  เช่น  ตม, วิธุ นฺ ตุท, จนฺ ทาท, เสหิ เกย, จนฺทคฺ คาห

  ดาว นพ เคราะห์ ๙ ดวง คือ สูร, จนฺท, องฺ คา รก, พุธ, ชีว, สุกฺ ก, อสิต, ราหุ, เกตุ.   
ราศี ๑๒ คือ เมส, อุสภ, มิถุน, กกฺกฏ, สีห, กญฺญา, ตุลา, วิจฺฉิก, ธนุ, มกร, กุมฺ ภ, มีน

ตาราง เปรียบ เทียบ เดือน และ กลุ่ม ดาว ราศี ประจำ เดือน ทั้ง ๑๒

ที่ ชื่อ เดือน บาลี ชื่อ เดือน ไทย ระหว่าง กลาง เดือน ชื่อดาว ราศี ชื่อดาวไทย
๑ จิต ตะ เดือน ๕ เมษายน-พฤษภาคม เม สะ แพะ
๒ เว สาขะ, วิสาขะ เดือน ๖ พฤษภาคม-มิถุนายน อุสภ ะ โค
๓ เชฏฐะ เดือน ๗ มิถุนายน-กรกฎาคม มิ ถุน ะ คู่ หญิง ชาย
๔ อา สาฬ หะ เดือน ๘ กรกฎาคม-สิงหาคม กัก กฏะ ปู
๕ สา วณะ เดือน ๙ สิงหาคม-กันยายน สี หะ ราชสีห์
๖ โปฏฐ ปา ทะ, ภัท ทา เดือน ๑๐ กันยายน-ตุลาคม กัญญา หญิง สาว

๑  ขุ.อฏฺ. ๔๙/๖๓๗/๓๖๙ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๒๖๘/๑๗๔ ๓  วิ.จุลฺล. ๗/๖๓๔/๓๙๘
๔  ที.อฏฺ. ๔/๒๔/๘๙
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๗ อัส ส ยุ ชะ เดือน ๑๑ ตุลาคม-พฤศจิกายน ตุลา ตรา ชั่ง
๘ กัต ติ กา เดือน ๑๒ พฤศจิกายน-ธันวาคม วิจฉิกะ แมงป่อง
๙ มาคสิร ะ, มิค สิระ เดือน ๑ ธันวาคม-มกราคม ธนุ ธนู
๑๐ ผุส สะ เดือน ๒ มกราคม-กุมภาพันธ์ มก ระ มังกร
๑๑ มาฆะ เดือน ๓ กุมภาพันธ์-มีนาคม กุมภ ะ หม้อ
๑๒ ผัคคุณ ะ เดือน ๔ มีนาคม-เมษายน มี นะ ปลา

ดาว พัททป ทะ ๒ ศัพท์
ภทฺทปท, โปฏฺ€ปท  (พทฺท+ปท, โปฏฺ€+ปท)  ดาว พัททป ทะ, ดาว โปฏฐป ทะ.  ภทฺ โท  จ  โปฏฺโ€  

โค,  ตสฺ เสว  ป ทา นิ  ปา ทา  อสฺสํ  ภทฺทป ทา  โปฏฺ€ปทา  จ   ภทฺ ทศัพท์ และโปฏฺ€ศัพท์ 
แปล วา่ โค, กลุม่ ดาว ที ่รวม กนั อยู ่เปน็ รปู เหมอืน เทา้ โค ชือ่ วา่ ภทัทป ทะ และโปฏ€ปทะ.  ม ีรปู เปน็ พหพูจน ์
เสมอ เห มือ นภทฺทป ทศัพท์ ใน คาถา ที่ ๖๐

 [๖๒] อาทิ จฺ โจ  สูริ โย  สู โร สตรํ สิ  ทิวา ก โร
  เว โรจ โน  ทิน ก โร  อุณฺหรํ สิ  ปภงฺก โร.

 [๖๓] อํ สุมาลี  ทิน ปติ  ตป โน  รวิ  ภา นุ มา
  รํ สิ มา  ภาก โร  ภา นุ  อกฺ โก  สหสฺสรํ สิ  จ.

ดวง อาทิตย์ ๑๙ ศัพท์
อาทิ จฺจ  (อา+ทิปฺ ป ทิตฺ ติยํ+อ)  ดวง อาทิตย์.  อาภุโส  ทิปฺ ป ตี ติ  อาทิ จฺ โจ  ดวง อาทิตย์ ที่ เจิด จ้า 

ชื่อ ว่า อาทิ จ จะ (อาเทศ ปฺป เป็น จฺจ)

อคฺคิ หุตฺ ตมุ ขา  ยญฺญา สา วิตฺ ตี  ฉนฺทโส  มุขํ
ราชา  มุขํ  มนุ สฺ สานํ นที นํ  สาค โร  มุขํ
นกฺขตฺ ตานํ  มุขํ  จนฺ โท อาทิ จฺ โจ  ตปตํ  มุขํ
ปุญฺญํ  อา กงฺ ขมา นานํ สงฺโฆ  เว  ยชตํ  มุขํ.๑

 ยัญ พิธี มี การ บูชา ไฟ เป็น สำคัญ สา วิต ตี เป็น เบื้อง ต้น ของ คัมภีร์ เวท พระราชา เป็น 
ประมขุ ของ มนษุย ์มหาสมทุร เปน็ ใหญ ่แหง่ แมน่ำ้ ดวง จนัทร ์เปน็ ใหญ ่แหง่ หมู ่ดาว 
ดวง อาทิตย์ เป็น ใหญ่ แห่ง สิ่ง มี แสง สว่าง พระ สงฆ์ เป็น ใหญ่ แห่ง ผู้ ต้องการ บุญ ที่ พา 
กัน การ บูชา อยู่

สุริย, สู ริย  (สุ หึ สายํ+อิส)  ดวง อาทิตย์, สุริยะ.  อนฺธ การ วิ ธมเนน  สตฺ ตานํ  ภยํ  สว ติ   

๑  วิ.มหา. ๕/๘๗/๑๒๔
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หึ สตี ติ  สุริโย  ดวง อาทิตย์ ที่ เบียดเบียน ภัย คือ ความ มืด ของ สัตว์ ทั้ง หลาย ชื่อ ว่า สุริยะ (ลง รฺ อาคม, 
อาเทศ ส เป็น ย).  โลกา นํ  สูร ภาวํ  ช เนตี ติ  สูริ โย  ดวง อาทิตย์ ยัง ความ กล้า หาญ ของ ชาว โลก 
ให้ เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า สูริ ยะ (สูร+อิย, รัสสะ อู เป็น อุ บ้าง, ลบ สระ หน้า).  อุท ยนฺ โตว  สุริโย๑  เหมือน 
ดวง อาทิตย์ อุทัย.  อตฺถงฺค เมตฺ วาน  ป เลติ  สูริ โย๒  ดวง อาทิตย์ อัสดง ไป

สูร  (สุ หึ สายํ+อูร)  ดวง อาทิตย์.  อนฺธ การ วิ ธมเนน  สตฺ ตานํ  ภยํ  สว ติ  หึ สตี ติ  สู โร  ดวง 
อาทิตย์ ที่ เบียดเบียน ภัย คือ ความ มืด ของ สัตว์ ทั้ง หลาย ชื่อ ว่า สู ระ.  โลกา นํ  สูร ภาวํ  ช เนตี ติ  สูริ โย   
ดวง อาทิตย์ ยัง ความ กล้า หาญ ของ ชาว โลก ให้ เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า สู ระ (ลบ สระ หน้า).  จนฺ โท  จ  สู โร  จ  
อุโภ  สุทสฺ สนา๓  ดวง จันทร์ และ ดวง อาทิตย์ ทั้ง ๒ ส่อง สว่างไสว เห็น ได้ ง่าย

สตรํ ส ิ (สต+รํ สิ) ดวง อาทิตย์.  สตํ พห โว รํส โย ยสฺส โส  สตรํ สิ  ดวง อาทิตย์ มี รัศมี มาก ชื่อ ว่า 
ส ตรัง สิ.  สตรํ สีว  อุคฺ ค โต๔  เปรียบ เหมือน ดวง อาทิตย์ ขึ้น

ทิวากร  (ทิวา สทฺ ทูปปท+กร กรเณ+อ)  ดวง อาทิตย์, ทิวากร.  ทิวา  ทิวสํ  ก โรตี ติ  ทิวา ก โร,   
ทิว เส วา  กโร  อาภา  ยสฺ สา ติ  ทิวา ก โร  ดวง อาทิตย์ ที่ ทำให้ มี กลาง วัน หรือ มี รัศมี ใน 
เวลา กลาง วัน ชื่อ ว่า ทิวา กระ.  ทิวา สทฺ โทยํ  สพฺ พกา รกวจ โน  น  ตุ  อา ธาร วจ โน  เอว   
ทิวากร ศัพท์ นี้ ใช้ ใน ความ หมาย ของ วิภัตติ ทั้งหมด ไม่ใช่ เฉพาะ สัต ตมี วิภัตติ (แปล ว่า กลาง วัน ตลอด วัน 
ทั้ง วัน จาก กลาง วัน ของ กลาง วัน หรือ ใน กลาง วัน).  พฺ ยาม ปฺป ภา ปริ วุ โต  สตรํ  สีว  ทิวา ก โร๕   
มี พระ รัศมี แวดล้อม ด้าน ละ วา เหมือน ดวง อาทิตย์ ที่ มี รัศมี หลาย ร้อย.  นนุ  อิ ทา เนว  ทิวา ก โร  
อตฺถงฺค โต๖  เวลา นี้ ดวง อาทิตย์ ตก แล้ว มิใช่ หรือ

เวโรจน  (วิ+รุจ ทิตฺ ติมฺหิ+ยุ)  ดวง อาทิตย์.  วิ เส เสน  โรจ เต  ทิปฺ ป เต ติ  เว โรจ โน  ดวงอาทิตย์ 
ที่ สว่าง เจิด จ้า ชื่อ ว่า เว โรจ นะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ อิ เป็น เอ, ยุ เป็น อน).  เว โรจ โน   
อพฺภุ เท ติ๗  ดวง อาทิตย์ กำลัง ขึ้น

ทินกร  (ทิน+กร กรเณ+อ)  ดวง อาทิตย์.  ทินํ  ก โร ติ  กุ มุ ทานํ  วา  ทินํ  มา กุลฺ ยํ  ก โรตี ติ   
ทิน ก โร  ดวง อาทิตย์ ทำให้ มี กลาง วัน หรือ ทำ ดอกบัว ให้ บาน จึง ชื่อ ว่า ทิน กระ.  อา จรนฺ ตมิว   
ทิน กร ชาลํ ๘  เปรียบ เหมือน รัศมี ของ ดวง อาทิตย์ ที่ แผ่ กระจาย ไป

อุณฺหรํ ส ิ (อุณฺห+รํ สิ)  ดวง อาทิตย์.  อุณฺโห  รํ สิ  ยสฺ สา ติ  อุณฺหรํ สิ  ดวง อาทิตย์ ที่ ส่อง แสง ร้อน 
ชื่อ ว่า อุณห รังสิ

ปภงฺ กร  (ป ภาส ทฺ ทูปปท+กร กรเณ+อ)  ดวง อาทิตย์.  ปภํ  ก โรตี ติ  ปภงฺก โร  ดวง อาทิตย์ ที่ 
ทำความ สว่าง ชื่อ ว่า ปภัง กระ (ไม่ ลบ ทุ ติ ยา วิภัตติ, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ).  ปภงฺก โร  ยตฺถ  จ   

๑  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๑๑/๒๑๒ ๒  ขุ.ชา. ๒๗/๗๐๔/๑๖๓ ๓  องฺ.อฏฺüก. ๒๓/๑๓๒/๒๖๐
๔  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒๔/๑๐๑ ๕  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๔๐/๒๔๙ ๖  ที.อฏฺ. ๕/๒๔๓/๒๒๘
๗  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๗/๖๕ ๘  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๙๘๖/๔๑๔
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อตฺถ เม ติ๑  ดวง อาทิตย์ ตกใน ทิศ ใด

อํ สุมาลี, อํ สุ มาลิน  (อํ สุ+มาลา+อี,อิน)  ดวง อาทิตย์.  อํ สุ โน  มาลา,  สา  ยตฺถ  อตฺถิ  อํ สุมาลี   
ดวง อาทิตย์ ที่ ส่อง แสง เป็น แนว ชื่อ ว่า อัง สุมาลี (ลบ สระ หน้า).  อํ สุ มา ลิ นมิว วิ โร จมานํ ๒  เปรียบ 
เหมือน ดวง อาทิตย์ สว่างไสว อยู่

ทิน ปติ  (ทิน+ปติ)  ดวง อาทิตย์.  ทิน านํ  ปติ  ทิน ปติ  ดวง อาทิตย์ เป็น เจ้าของ กลาง วัน จึง ชื่อ ว่า 
ทิน ปติ

ตปน  (ตป สนฺ ตาเป+ยุ)  ดวง อาทิตย์.  ตป ตี ติ  ตป โน  ดวง อาทิตย์ ที่ แผด เผา ชื่อ ว่า ต ปนะ (อาเทศ 
ยุ เป็น อน)

รวิ  (รุ สทฺ เท+อิ)  ดวง อาทิตย์.  รวนฺ ติ  เอ เตน  สตฺ ตา  ป ภา วิตฺ ตา ติ  รวิ  ดวง อาทิตย์ ที่ 
แผด เผา ทำให้ สัตว์ ร้อง ชื่อ ว่า รวิ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว).  รวิ  รํ สิ ปริกิ ณฺโณ๓   
ดวง อาทิตย์ มี รัศมี แผ่ ออก ไป

ภา นุ มนฺ ต ุ (ภา นุ+มนฺ ตุ)  ดวง อาทิตย์.  ภา นุ  อสฺส  อตฺถี ติ  ภา นุ มา  ดวง อาทิตย์ มี แสง สว่าง  
ชื่อ ว่า ภา นุ มัน ตุ (รูป สำเร็จ อาเทศ นฺ ตุ กับ สิ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  วิโรจ ติ  วี ตม โลว   
ภา นุ มา๔  เปรียบ เหมือน ดวง อาทิตย์ ที่ ปราศจาก สิ่ง บดบัง สว่างไสว อยู่

รํ สิ มนฺ ตุ  (รํ สิ+มนฺ ตุ) ดวง อาทิตย์.  รํ สิ  อสฺส  อตฺถี ติ  รํ สิ มา  ดวง อาทิตย์ ที่ มี รัศมี ชื่อ ว่า 
รังสิ มัน ตุ (รูป สำเร็จ อาเทศ นฺ ตุ กับ สิ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  อุท ยนฺ โตว  รํ สิ มา๕  เปรียบ 
เหมือน อาทิตย์ อุทัย

ภากร  (ภาส ทฺ ทูปปท+กร กรเณ+อ)  ดวง อาทิตย์.  ภํ  อาภํ  ก โร ติ,  ตาสํ  วา  อาก โร   
อุปฺ ปตฺ ติฏฺ€านํ  ภาก โร  ดวง อาทิตย์ ทำความ สว่าง หรือ เป็น ที่ เกิด แห่ง แสง สว่าง นั้น จึง ชื่อ ว่าภา กระ 
(ภา+อากร, ลบ สระ หน้า).  อุท ยนฺตํว  ภา กรํ ๖  เปรียบ เหมือน ดวง อาทิตย์ อุทัย

ภา น ุ (ภา ทิตฺ ติยํ+นุ)  ดวง อาทิตย์.  ภา ติ  ทิปฺ ป ตี ติ  ภา นุ  ดวง อาทิตย์ ที่ สว่างไสว ชื่อ ว่า ภา นุ
อกฺก  (อจฺจ ปู ชายํ+อ)  ดวง อาทิตย์.  เท เวหิปิ  อจฺจ เต  ปู ชีย เต ติ  อกฺ โก  ดวง อาทิตย์ ที่ พวก 

เทวดา พา กัน บูชา ชื่อ ว่า อักกะ (อาเทศ จฺจ เป็น กฺก)

สหสฺสรํ สิ  (สหสฺส+รํ สิ)  ดวง อาทิตย์.  สหสฺสํ  พห โว  รํส โย  ยสฺส  สหสฺสรํ สิ  ดวง อาทิตย์ 
มี รัศมี มาก ชื่อ ว่า สหัส ส รังสิ.  สหสฺสรํ สิ อาทิ จฺ โจ  วิย๗  เปรียบ เหมือน ดวง อาทิตย์ ที่ มี รัศมี มาก.   
สหสฺสรํ สิ  สต เตโช  สุริโย  ตม วิ โนท โน๘  ดวง อาทิตย์ มี รัศมี มาก มี เดช มาก กำจัด ความ มืด ให้ 

หมด ไป

๑  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๔๗/๖๕ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๔๔/๗๘ ๓  วิ.ปริ. ๘/๑๓๖๖/๕๕๔
๔  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๕๙/๒๘๘ ๕  ขุ.วิมาน. ๒๖/๘๑/๑๓๔ ๖  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๕๘/๓๐๖
๗  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๑๕/๖๕ ๘  ธมฺม.อฏฺ. ๑๘/๓๘
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  ศพัท ์ที ่แปล วา่ ดวง อาทติย ์ม ีอกี มาก  เชน่  ท ฺวาท สต ฺตา, ป ภากร, วภิา กร, วกิ ต ฺตน, มตตฺณฑฺ, 

ทิว มณิ, ต รณิ, มิตฺ ต, จิตฺ ร ภา นุ, คหปฺ ปติ, หํส, ส วิ ตา

 [๖๔] รํ สิ  อาภา  ปภา  ทิตฺ ติ รุจิ  ภา  ชุติ  ที ธิติ
  มรีจิ  ทฺ วี สุ  ภานฺวํ สุ ม ยู โข  กิรโณ  กโร.

รัศมี, แสง, แสง สว่าง ๑๔ ศัพท์
รํ สิ  (รส อสฺ สา เท+อิ)  รัศมี, รังสี, แสง, แสง สว่าง.  รสนฺ ติ  ตํ  สตฺ ตา ติ  รํ สิ  รัศมี ที่ สัตว์ ยินดี  

ชื่อ ว่า รังสิ (ลง นิคหิต อาคม).  กา ยา  นิจฺ ฉ รติ  รํ สิ๑  รัศมี แผ่ ซ่าน ออก จาก พระ วรกาย

อาภา  (อา+ภา ทิตฺ ติยํ+กฺ วิ)  รัศมี, ประกาย แสง, แสง สว่าง.  อาภุโส  ภา ตี ติ  อาภา  แสง ที่ สว่าง 
เจิด จ้า ชื่อ ว่า อาภา (ลบ กฺ วิ ปัจจัย).  ตสฺส  โข  ปนานนฺท  มณิ รตน สฺส  อาภา  สมนฺ ตา   
โย ชนํ  ผุฏา  อโหสิ๒  อานนท์ ประกาย แสง ของ แก้ว มณี นั้น ได้ แผ่ ออก ไป โดย รอบ ๑ โยชน์

ปภา  (ป+ภา ทิตฺ ติยํ+กฺ วิ)  รัศมี, แสง, แสง สว่าง.  ปกาเรน  ภา ตี ติ  ปภา  แสง ที่ ส่อง ไป ทั่ว 
ชื่อ ว่า ป ภา (ลบ กฺ วิ).  เสยฺ ยถา ปิ  ภิกฺขเว  ยา  กา จิ  ตา รก รู ปานํ  ปภา  สพฺ พา  ตา   
จนฺ ทิม ปฺป ภาย  กลํ  นาคฺ ฆนฺ ติ  โสฬสึ  จนฺทปฺป ภาย  ตาสํ  อคฺ คมกฺ ขาย ติ๓  ภิกษุ ทั้ง หลาย  
แสง สว่าง ของ ดวงดาว ทั้งหมด บน ท้องฟ้า ไม่ ถึง เสี้ยว ที่ ๑๖ แห่ง แสงจันทร์ ชน ทั้ง หลาย กล่าว ว่า  
แสงจันทร์ เป็น เลิศ กว่า แสง ของ ดวงดาว ทั้งหมด นั้น

ทิตฺ ต ิ (ทีป ทิตฺ ติยํ+ติ)  รัศมี, แสง, แสง สว่าง.  ทิปฺ ป ตี ติ  ทิตฺ ติ  แสง สว่าง รุ่งเรือง ชื่อ ว่า ทิต ติ (อาเทศ 
ปฺ เป็น ตฺ, รัสสะ อี เป็น อิ)

รุจิ  (รุจ ทิตฺ ติยํ+อิ)  รัศมี, แสง, แสง สว่าง.  โรจ เต  ทิปฺ ป เต ติ  รุจิ  แสง สว่าง ชื่อ ว่า รุจิ.   
ปริ ปุณฺณ กา โย  สุ รุจี๔  มี พระ วรกาย เอิ มอิ่ม มี พระ รัศมี งาม

ภา  (ภา ทิตฺ ติยํ+กฺ วิ)  รัศมี, แสง, แสง สว่าง.  ภา ติ  ทิปฺ ป ตี ติ  ภา  แสง สว่าง ชื่อ ว่า ภา (ลบ กฺ วิ 
ปัจจัย).  อุท ยนฺตํว  ภา กรํ ๕  เหมือน ดวง อาทิตย์ ทำให้ มี แสง สว่าง ขณะ ขึ้น

ชุติ  (ชุต ทิตฺ ติยํ+อิ)  รัศมี, แสง, แสง สว่าง.  โชต เต  ทิปฺ ป เต ติ  ชุติ  แสง สว่าง ชื่อ ว่า ชุติ.  อิทฺธี  
ชุ ตี  พล วี ริ ยูปปตฺ ติ๖  มี ฤทธิ์ รัศมี กำลัง และ ความ กล้า หาญ

ที ธิติ  (ทีป ทิตฺ ติยํ+อิ+ติ)  รัศมี, แสง, แสง สว่าง.  ทีธฺ ยติ  ทิปฺ ป ตี ติ  ที ธิติ.  ทิปฺ ป ตี ติ วา ที ธิติ  
รัศมี ที่ สว่าง หรือ แสง สว่าง ชื่อ ว่า ที ธิติ (อาเทศ ปฺ เป็น ธฺ).  ที ธิติ  ปาวก มหาเมฆ โต  วา ...   
นิจฺ ฉ รติ๗  แสง สว่าง ที่ ส่อง ผ่าน ออก ... จาก เมฆ ก้อน ใหญ่ ที่ ชื่อ ปาว กะ

๑  ขุ.อปทาน. ๓๓/๒๐๒/๕๒๘ ๒  ที.มหา. ๑๐/๑๖๗/๒๐๒ ๓  สํ.ขนฺธวาร. ๑๗/๒๗๑/๑๙๐
๔  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๖๐๙/๕๕๓ ๕  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๕๘/๓๐๖ ๖  ขุ.ชา. ๒๘/๑๐๐๘/๓๕๒
๗  องฺ.ฏี. ๓/๑๘๐/๕๕
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มรีจิ  (มร มรเณ+อี จิ)  รัศมี, แสง, แสง สว่าง.  อนฺธ การํ  มา เรติ  วิ นา เส ตี ติ  มรีจิ  แสง สว่าง ที่ 
ทำลาย ความ มืด ให้ หมด ไป ชื่อ ว่า มรีจิ.  ตา รานํ  มรีจิ  ปภา๑  รัศมี ของ หมู่ ดาว

ภาณุ, ภา นุ  (ภา ทิตฺ ติยํ+นุ)  รัศมี, แสง, แสง สว่าง.  ภา ติ  ทิปฺ ป ตี ติ  ภา นุ  แสง สว่าง ชื่อ ว่า 
ภา นุ.  วิโรจ ติ  วี ตม โลว  ภา นุ มา๒  เหมือน ดวง จันทร์ แผ่ รัศมี ไร้ เมฆ หมอก บดบัง สว่างไสว อยู่

อํ ส ุ (อส คติ มฺหิ+นิคฺ คหี ตาคม+อุ)  รัศมี, แสง, แสง สว่าง.  อ สติ  คจฺฉ ติ  ทิ สนฺ ตนฺ ติ  อํ สุ  แสง 
ที่ ถึง ความ สว่าง ชื่อ ว่า อัง สุ

มยูข  (มาส ทฺ ทูปปท+อุข คติ ยํ+อ, หรือ มา มาเน+อู อาคม+ข)  รัศมี, แสง, แสง สว่าง.  มาย   
มา นาย  อุข ตี ติ  ม ยู โข  รัศมี ที่ เป็น ไป เพื่อ การ นับ ชื่อ ว่า มยูข ะ (รัสสะ อา เป็น อ, ลง ยฺ อาคม, 
ทีฆ ะ อุ เป็น อู)

กิ รณ  (กิร วิกฺ เขเป+ยุ)  รัศมี, แสง, แสง สว่าง.  กิ รติ  ติ มิรํ  กิรโณ  แสง สว่าง ที่ สลาย ความ มืด 
ชื่อ ว่า กิ รณะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ).  สมนฺต โต  อนฺธ การํ  วิ ธมิตฺ วา  กิ รณ สหสฺ เสน   
วิ โร จน สภาว ตาย  เว โร จน นาม เก  อาทิ จฺ เจ  อุฏฺ€ิเต  โส  ขชฺ ชู ปน โก  หตปฺปโภ  นิตฺ เตโช   
กาฬ โก  โห ติ๓  เมือ่ ดวง อาทติย ์ที ่ชือ่ เว โรจ นะ เพราะ เจดิ จา้ ดว้ย รศัม ีนบั พนั ลอย ขึน้ แผ ่แสงออก ไป ทำลาย 
ความ มืด โดย รอบ หิ่งห้อย นั้น ก็ หมด แสง มืด มิด ไป

กร  (กิร วิกฺ เขเป+อ)  รัศมี, แสง, แสง สว่าง.  ติ มิรํ  กิร ตี ติ  กโร  แสง สว่าง ที่ ทำลาย ความ มืด ชื่อว่า 
กระ (อาเทศ อิ เป็น อ)

 [๖๕] ปริ ธี  ปริ เวโสถ มรีจิ  มิค ตณฺหิ กา
  สู รสฺโสทย โต  ปุพฺ พุฏฺ- €ิตรํ สิ  สิ ยา รุโณ.

ดวง อาทิตย์ ทรงกลด ๒ ศัพท์
ปริ ธิ  (ปริ+ธา ธาร เณ+อิ)  ดวง อาทิตย์ ทรงกลด.  สู ริยสฺส  ปริ  สมนฺต โต  ธีย เต ติ  ปริ ธิ  รัศมี 

ที่ ล้อม รอบ ดวง อาทิตย์ ชื่อ ว่า ปริ ธิ (ใน คาถา ทำ ทีฆ ะ เพื่อ รักษา ฉันท์)

ปริ เวส  (ปริ+วิส ปเวส เน+ณ)  ดวง อาทิตย์ ทรงกลด.  ปริ  สมนฺต โต  วิ สตี ติ  ปริ เวโส,  สู ริยํ  วา  
ปริ เว€ย ตี ติ  ปริ เวโส  รัศมี ที่ อยู่ ล้อม รอบ ชื่อ ว่า ปริ เว สะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ),  หรือ รัศมี ที่ 
ล้อม รอบ ดวง อาทิตย์ ชื่อ ว่า ปริ เว สะ (ปริ+เว€ เว€เน+อ, อาเทศ €ฺ เป็น สฺ)

  ดวง อาทิตย์ ทรงกลด มี อีก  เช่น  อุป สูริ ยก, มณฺฑล

พยับ แดด, เงา แดด ๒ ศัพท์
มรีจิ  (มร ปาณ จาเค+อี จิ) พยับ แดด, เงา แดด.  ขุทฺท ชนฺต โว  มรนฺ ติ  อเน นา ติ  มรีจิ  พยับ แดด 

๑  สีล.ฏี. ๑๙๓-๔ ๒  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๕๙/๒๘๘ ๓  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๖๐/๓๘๔
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 ที่ ทำให้ แมลง เล็กๆ ตาย ชื่อ ว่า มรีจิ.  มรีจิ สทิส ตาย  มรีจิ  พยับ แดด ชื่อ ว่า มรีจิ เพราะ เป็นเหมือน 
แสง ระยิบ ระยับ.  มิค ตณฺหิ กา  มรีจิ๑  พยับ แดด ชื่อ ว่า มรีจิ.  ยถา  มรีจิ  อสฺ สา รา  นิสฺ สา รา   
สา ราปค ตา๒  พยบั แดด ไมม่ ีสาระ หา สาระ มไิด ้ปราศจาก สาระ ฉนัใด.  ยถา ย ํ คมิหฺ สมเย  อฏุ€ฺติา  
มรีจิ  ทูเร  €ิ ตานํ  รูป คตํ  วิย  ปญฺญา ยติ๓  พยับ แดด นี้ ระอุ ขึ้น ใน ฤดู ร้อน ปรากฏเป็น รูป ร่าง 
แก่ ผู้ ยืน อยู่ ใน ที่ ไกล

มิค ตณฺหิ กา  (มิค+ตณฺ หา+อิก+อา)  พยับ แดด, เงา แดด.  มิ คานํ  ตณฺ หา  ปิ ปาสา  ยสฺสํ   
ชลา ภาส ตฺ ตา  สา  มิค ตณฺหิ กา  พยับ แดด ทำให้ สัตว์ กระหาย เพราะ ดู ระยับ เหมือน สายน้ำ จึง ชื่อ 
ว่า มิค ตัณหิ กา (ลบ สระ หน้า)

แสงอรุณ
อรุณ  (อร คมเน+อุน)  แสงอรุณ.  สู ริยสฺส  อุท ย โต  ปุพฺ เพ อุฏฺ€ิตรํ สิ  อุคฺ คตรํ สิ  อรุโณ  

นาม  สิ ยา  แสง สี แดง อ่อน ระ เรื่อ ที่ ส่อง ขึ้น ก่อน ดวง อาทิตย์ ขึ้น ชื่อ ว่า อรุณ ะ.  อรุณ วณฺณ ตาย  อร ติ   
คจฺฉ ตี ติ  อรุโณ  แสง อาทิตย์ ที่ ส่อง ไป มี สี แดง อ่อน ระ เรื่อ ชื่อ ว่า อรุณ ะ (อาเทศ น เป็น ณ).  อรุโณ  
อุคฺ คจฺฉ ติ  จีวร า นิ  นิสฺสคฺคิ ยา นิ  โหนฺ ติ๔  พอ แสงอรุณ ขึ้น จีวร เป็น นิส สัค คีย์

  ศัพท์ ที่ แปล ว่า แสงอรุณ มี อีก มาก  เช่น  สูร สูต, อนู รุ, กสฺสเปยฺย, กสฺสปิ, ครฑาคฺ คช

 [๖๖] กาโลทฺธา  สม โย  เวลา ตพฺพิ เส สา  ขณาท โย
  ขโณ ทสจฺฉ รา กาโล ขณา  ทส  ลโย  ภเว.

 [๖๗] ลยา  ทส  ขณล โย   มุ หุตฺ โต  เต  สิ ยา  ทส
  ทส ขณ มุ หุตฺ โต  เต ทิว โส  ตุ  อหํ  ทินํ.

กาล, เวลา ๔ ศัพท์
กาล  (กล สงฺขฺ ยาเน+ณ)  กาล, เวลา.  กลี ยนฺ เต  สงฺขฺ ยาย นฺ เต  อา ยุปฺ ปมาณาท โย  อเน นา ติ   

กาโล  เวลา เป็น เครื่อง กำหนด นับ อายุ เป็นต้น จึง ชื่อ ว่า กา ละ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).   
กรณํ  วา  กา โร,  ภาเว  โณ,  โส  เอว  กาโล  การก ระ ทำ ชื่อ ว่า กา ระ, ลงณ ปัจจัย ใน ภาวะ, 
การก ระ ทำ นั่น แหละ เป็น กา ละ (กร กรเณ+ณ, อาเทศ ร เป็น ล),  คำ ว่า “กา ละ” หมาย ถึง การ 
ก ระ ทำ ทัง้ ที ่เปน็ อดตี ปจัจบุนั และ อนาคต.  กาโล  โภ  โค ตม  นฏิ€ฺติํ  ภตฺตํ ๕  ข้า แต ่ทา่น พระ โค ดม 
 ผู้ เจริญ ถึง เวลา แล้ว ภัตตาหาร เสร็จ แล้ว.  อ ตี เต  กาเล  นิพฺพตฺตํ ๖  สำเร็จ แล้ว ใน อดีตกาล

อทฺธา  (อส เขปเน+ต+อา)  กาล, เวลา, กาล นาน.  สตฺ ตานํ  ชี วิตํ  อ สติ  เข เปตี ติ  อทฺธา   
เวลา ละทิ้ง ชีวิต ของ สัตว์ ไป ชื่อ ว่า อัทธ า (อาเทศ ต เป็น ธ, สฺ เป็น ทฺ, ลบ สระ หน้า),  อทฺธา ศัพท์ นี้ 

๑  วิสุทฺธิ.ฏี. ๖๓/๒๖๖/๕๐๗ ๒  ขุ.มหานิ. ๒๙/๗๙๙/๔๙๘ ๓  ธมฺม.อฏฺ. ๒๐/๓
๔  วิ.อฏฺ. ๒/๑๘๒ ๕  วิ.มหาวิ. ๑/๙/๑๘ ๖  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๔๓/๓๑๐
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เป็น อา กา รัน ต์ ปุง ลิงค์.  ตโย  อทฺธา  อ ตีโต  อทฺธา  อ นาค โต  อทฺธา  ปจฺ จุปฺ ปนฺ โน  อทฺธา๑   
กาล มี ๓ อย่าง คือ อดีตกาล อนาคตกาล และ ปัจจุบัน กาล.  ตโย  อทฺธา ติ  ตโย  กาลา๒  คำ ว่า  
“ตโย อทฺธา” แปล ว่า กาล มี ๓ อย่าง

สมย  (สํ+อิ คติ มฺหิ+ณ)  กาล, เวลา, สมัย, ครั้ง, คราว.  ปุนปฺ ปุนํ  เอ ตี ติ  สม โย  เวลา ที่ ผ่าน 
ไป เรื่อยๆ ชื่อ ว่า สม ยะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, นิคหิต เป็น มฺ).  ยสฺมึ  สมเย   
สม ฺม ุขา วนิ เยน  จ  เยภยุ ฺย ส ิกาย  จ  อธ ิกรณ ํ วปู สม ฺมติ๓  เวลา ใด อธกิรณ ์สงบ ได ้ดว้ยสมั ม ุขา วนิยั  
และ เยภุย ย สิ กา.  สม ยศัพท์ มี อรรถ มาก ให้ ดู เพิ่ม เติม ใน คาถา ที่ ๗๗๘

เวลา  (วิ+ลา อา ทาเน+ณ)  กาล, เวลา.  วิ นาสํ  ลา ตี ติ  เวลา  กาล ที่ กำหนด ความ เสื่อม ชื่อ ว่า 
เวลา (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ).  เวลา  ตาสํ  น  วิชฺช ติ๔  เวลา ย่อม ไม่มี แก่ พวก เธอ

  เวลา มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ทิฏฺ€, อเนห

ช่วง เวลา ๕ ศัพท์
ขณ  (ขณุ หึ สายํ+อ)  ขณะ, ชั่ว ขณะ, ชั่ว เวลา ดีด นิ้ว มือ ๑๐ ครั้ง.  ท สหิ  อจฺฉ ราหิ  องฺ คุ ลิ 

โผฏฺเ€หิ  ลกฺขิ โต  กาโล  ขโณ  นาม  ชั่ว เวลา ที่ กำหนด ด้วย การ ดีด นิ้ว มือ ๑๐ ครั้ง ชื่อ ว่า ขณะ.   
ขโณ ตี ติ  ขโณ  เวลา ที่ เบียดเบียน(ชีวิต สัตว์) ชื่อ ว่า ขณะ.  สตฺ ตานํ  อายุ  ข ยติ  หาย ติ   
เอตฺ ถา ติ  ขโณ  เวลา ที่ เป็น กาล เสื่อม อายุ ของ สัตว์ ชื่อ ว่า ขณะ (ขี ขเย+ยุ, อาเทศ ยุ เป็น อน, น 
เป็น ณ, ลบ สระ หน้า).  ขโณ  โว  ภิกฺขเว  ปฏิ ลทฺโธ  พฺรหฺม จริย วา สาย๕  ภิกษุ ทั้ง หลาย พวก 
เธอ ได้ ขณะ(เริ่ม ต้น)เพื่อ อยู่ ประพฤติ พรหมจรรย์ แล้ว

ลย  (ลย คติ ยํ+อ, หรือ ลุ+อย คติ ยํ+อ)  ลยะ, ๑๐ ขณะ, ชั่ว ระยะ.  ทส  ขณา  ลโย  นาม  ภเว  
ภ วนฺ ติ,  เอ เตน  วา  วจเนน  วิก ติ สงฺขฺ ยา เปกฺ ขิ โนปิ  วา จกา  สนฺ ตี ติ  คมฺย เต  ๑๐ ขณะ 
ชื่อ ว่า ล ยะ, อีก นัย หนึ่ง ด้วย คำ ว่า “ลยะ” นั้น ให้ รู้ ว่า กิริยา คือ ภเว ใน คาถา เกี่ยวข้อง กับ การ นับ 
วิก ติกั ต ตา (หมายความ ว่า ภเว เป็น ทั้ง เอกพจน์ และ พหูพจน์).  ล ยติ  คจฺฉ ติ  สตฺ ตานํ  ชี วิตํ   
ลุนนฺ โต วา  อ ยติ  คจฺฉ ตี ติ  ลโย  เวลา ที่ เดิน ผ่าน ไป หรือ เวลา ที่ ตัด เอา ชีวิต ของ สัตว์ ไป ชื่อ ว่า 
 ล ยะ (ลบ สระ หน้า).  ลโย  ปริ นิปฺผนฺ โน๖  สำเร็จ ชั่ว ระยะ เวลา หนึ่ง

ขณลย  (ขณ+ลย)  ขณล ยะ, ชั่ว ครู่, ชั่ว ยาม, ๑๐ ลยะ.  ทส  ลยา  ขณล โย  นาม  ขณล ยานํ  
สมูห ภาว โต  ๑๐ ลยะ ชื่อ ว่า ขณล ยะ โดย การ รวม กัน ของ ขณะ กับ ล ยะ

มุ หุตฺ ต  (หุจฺฉ โกฏิ เลฺย+ต) มุหุต ตะ, ชั่ว ครู่, ๑๐ ขณล ยะ.  เต  ทส  ขณล ยา  มุ หุตฺ โต  นาม   
สิ ยา  ๑๐ ขณล ยะ ชื่อ ว่า มุหุต ตะ.  รตฺ ติ ทิว เส  กุฏิ ลย ตี ติ  มุ หุตฺ โต  เวลา ที่ ยัง คืน และ วัน ให้ 
หมุนเวียน ไป ชื่อ ว่า มุหุต ตะ (ลง มุ อาคม หน้า ธาตุ, ลบ จฺฉ, ซ้อน ตฺ)

๑  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๒๘/๒๒๘ ๒  ที.อฏฺ. ๖/๓๐๕/๑๘๖ ๓  วิ.ปริ. ๘/๙๐๑/๒๗๒
๔  ขุ.ชา. ๒๗/๖๐/๒๐ ๕  สํ.สฬา. ๑๘/๒๑๓/๑๕๘ ๖  อภิ.กถา. ๓๗/๑๖๑๗/๕๔๕
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ขณ มุ หุตฺ ต  (ขณ+มุ หุตฺ ต)  ขณ มุหุต ตะ, ชั่ว ระยะ เวลา หนึ่ง, ๑๐ มุหุต ตะ.  เต  ทส  มุ หุตฺ ตา   
ขณ มุ หุตฺ โต  นาม  ๑๐ มุหุต ตะ ชื่อ ว่า ขณ มุหุต ตะ

มาตรา นับ ระยะ เวลา สั้นๆ ตาม บาลี
  ทสจฺฉรปฺ ปมาโณ  กาโล  ขโณ  นาม,  เตน  ขเณน  ท สกฺขโณ  กาโล  ลโย  นาม,  

เตน  ล เยน จ  ท สล โย  ขณล โย  นาม,  เตน  ทส คุโณ  มุ หุตฺ โต  นาม,  เตน  มุ หุตฺ เตน   
ทส คุโณ  ขณ มุ หุตฺ โต  นาม.๑

ระยะเวลา เป็น ประมาณ

ชั่วดีด นิ้ว มือ ๑๐ ครั้ง ๑ ขณะ  ๒.๘ วินาที

๑๐  ขณะ ๑ ลยะ ๒๘.๘ วินาที

๑๐  ลยะ ๑ ขณล ยะ ๔.๘ นาที

๑๐  ขณล ยะ ๑ มุหุต ตะ ๔๘ นาที

๑๐  มุหุต ตะ ๑ ขณ มุหุต ตะ ๘ ชั่วโมง

กลาง วัน, วัน ๓ ศัพท์
ทิวส  (ทิวุ กีฬา ยํ+อส)  กลาง วัน, วัน.  ทิพฺ พนฺ ติ  กีฬนฺ ติ  อสฺ มินฺ ติ  ทิว โส  กลาง วัน เป็น เวลา เล่น 

สนุกสนาน จึง ชื่อ ว่า ทิว สะ.  รตฺ ติ วา  ทิว โส วา  อาคจฺฉ ติ๒  กลาง คืน หรือ กลาง วัน จะ มา ถึง

อห  (น+หา จาเค+อ)  กลาง วัน, วัน.  ปจฺ จา คมนํ  น  ช หา ตี ติ  อหํ  กลาง วัน ที่ เวียน กลับ มา ไม่เว้น 
ชื่อ ว่า อ หะ (อาเทศ น เป็น อ, ลบ สระ หน้า).  อห ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์

ทิน  (ทา ทาเน+อิน)  กลาง วัน, วัน.  ท ทา ติ  นิพฺ ยา ปา รนฺ ติ  ทินํ  กลาง วัน ที่ ให้ ความ พยายาม 
ชื่อว่า ทิน ะ (ลบ สระ หน้า).  ทิพฺ พ ติ  เอตฺ ถา ติ  ทินํ  กลาง วัน เป็น เวลา ที่ ผู้คน ร่าเริง ชื่อ ว่า ทิน ะ  
(ทิวุ กีฬา ยํ+อ, อาเทศ วฺ เป็น นฺ).  สตฺ ตานํ  อายุ  ที ยติ  ขี ยติ  เอ เต นา ติ  ทินํ  วัน เป็น เหตุ 
สิ้น อายุ ของ สัตว์ ชื่อ ว่า ทิน ะ (ที ขเย+อิน, ลบ สระ หน้า)

  กลาง วัน มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ฆสร, วาสร

 [๖๘] ป ภาตํ  จ  วิ ภาตํ  จ ปจฺ จูโส  กลฺ ลมปฺยถ
  อภิ โทโส  ป โทโส ถ สา โย  สญฺฌา  ทิน จฺจ โย.

เวลา เช้า ๔ ศัพท์
ป ภาต  (ป+ภา ทิตฺ ติยํ+ต)  เวลา เช้า, รุ่ง เช้า, เช้า ตรู่.  โล โก  ป ภา ติ  อสฺ มินฺ ติ  ป ภาตํ  เวลา ที่ 

๑  องฺ.อฏฺ. ๑๕/๓๘๘/๒๗๕ ๒  สํ.นิทาน. ๑๖/๔๙๐/๒๔๒
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โลก เริ่ม สว่าง ชื่อ ว่า ป ภา ตะ.  รตฺ ติ ยา  สุทํ  ติกฺ ขตฺ ตุํ  อุฏฺ€าสิ  ป ภาตํ  มญฺญมา โน๑  ทราบ ว่า  
กลาง คืน เธอ เข้าใจ ว่า สว่าง แล้ว จึง ลุก ขึ้น ถึง ๓ ครั้ง

วิ ภาต  (วิ+ภา ทิตฺ ติยํ+ต)  เวลา เช้า, รุ่ง เช้า, เช้า ตรู่.  โล โก  วิภา ติ  อสฺ มินฺ ติ  วิ ภาตํ  เวลา ที่ โลก 
เริ่ม สว่าง ชื่อ ว่า วิภา ตะ.  รตฺ ติ ยา  วิ ภา ตกาเล๒  ใน เวลา รุ่ง สาง

ปจฺ จูส  (ปติ+อุส รุ ชายํ+อ)  เวลา เช้า, รุ่ง เช้า, เช้า ตรู่.  ปจฺ จู สติ  วิ นา เส ติ  ติ มิ รนฺ ติ  ปจฺ จูโส  
เวลา ที่ ทำความ มืด ให้ หมด ไป ชื่อ ว่า ปัจ จู สะ (อาเทศ ติ เป็น จ, ซ้อน จฺ, ทีฆ ะ อุ เป็น อู).  ตสฺส   
กุล สฺส  ทาร โก  รตฺ ติ ยา  ปจฺ จูส สมยํ  ปจฺ จุฏฺ€าย  โรท ติ  “มํสํ  เม  เทถ”ติ๓  เด็ก ของ 
สกุล นั้น ลุก ขึ้น แต่ เช้า ตรู่ ร้องขอ ว่า “ให้ เนื้อ แก่ หนู หน่อย”

กลฺล (กล สงฺขฺ ยาเน+ย) เวลา เช้า, รุ่ง เช้า, เช้า ตรู่.  กลี ยนฺ เต  สงฺขฺ ยาย นฺ เต  อเนน  สงฺขฺ ยาท โย ติ  
กลฺลํ  เวลา ที่ เป็น เครื่อง กำหนด นับ เป็นต้น ชื่อ ว่า กัล ละ (อาเทศ ลฺย เป็น ล, ซ้อน ลฺ)

  เวลา เช้า มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  อ โหมุ ข, อูส

ค่ำ, พลบค่ำ, ปฐมยาม ๒ ศัพท์
อภิ โทส  (อภิ+โท สา+อ)  ค่ำ, พลบค่ำ, ปฐมยาม.  โท สาย  รตฺ ติ ยา  อา รมฺโภ  อภิ โทโส   เวลา 

เริ่ม ต้น ของ กลาง คืน ชื่อ ว่า อภิ โทสะ (ลบ สระ หน้า).  อภิ โทส ค โต ทา นิ  เอหิ สิ๔  ไป ตั้งแต่ พลบค่ำ เมื่อ 
วาน พึ่ง จะ กลับ มา เดี๋ยว นี้

ป โทส  (ปา+โท สา+ณ)  ค่ำ, พลบค่ำ, ปฐมยาม.  โท สาย  รตฺ ติ ยา  ปา รมฺโภ  ป โทโส  เวลา 
เริ่ม ต้น ของ กลาง คืน ชื่อ ว่า ป โทสะ (รัสสะ อา เป็น อ, ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  อภิ ทุสฺ สนฺ ติ   
ป ทุสฺ สนฺ ติ  จ  ยตฺถ  สพฺ พกมฺ มานี ติ  อภิ โทโส  ป โทโส  จ  เวลา หัวค่ำ ที่ เบียดเบียน การ งาน  
ทกุ อยา่ง(พอ หวัคำ่ ตอ้ง หยดุ ทำงาน) ชือ่ วา่ อภ ิโท สะ และ ป โทสะ (ป ใน บท วา่ “ป โทส” คอื ปา นบิาต ที ่ทำ 
รัสสะ ได้ บ้าง).  ตสฺมึ  ป โท สกา เล  เสน โก  อตฺ ตานํ  อ ลงฺ กริตฺ วา  นาน คฺค รสโภชนํ  ภุญฺ ชิตฺ วา   
โพธิ สตฺตสฺส  เคหํ  อ คมา สิ๕  ค่ำ นั้น เสน กะ แต่ง ตัว และ บริโภค อาหาร เลิศ รส ต่างๆ แล้ว จึง ไป สู่ 
เรือน ของ พระ โพธิสัตว์

หัวค่ำ, เย็น, สิ้น สุด กลาง วัน ๓ ศัพท์
สาย  (สา อ วสา เน+ย)  หัวค่ำ, เย็น, สิ้น สุด กลาง วัน.  สาย ติ  ทินํ  อ วสา ย ตี ติ  สา โย  เวลา สิ้น 

สุด กลาง วัน ชื่อ ว่า สา ยะ.  สาย นฺ โต วา  ทิน นฺตํ  ก โรนฺ โต  อย ตี ติ  สา โย  หรือ เวลา ที่ ทำ กลาง 
วัน ให้ สิ้น สุด ไป ชื่อ ว่า สา ยะ (สาสทฺ ทูปปท+อย คติ มฺหิ+อ, ลบ สระ หลัง).  ปิตา  มม  มูล ผเล สนํ  
คโต  อิ ทา นิ  อาคจฺฉ ติ  สา ยกาเล๖  บิดา ของ เรา ไป แสวงหา มูล ผล จะ กลับ มา เย็น นี้

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๒๔๕/๑๐๔ ๒  ขุ.อฏฺ. ๓๑/๒๙/๓๕ ๓  วิ.มหาวิ. ๒/๑๐๕/๘๙
๔  ขุ.ชา. ๒๗/๒๒๓๘/๔๖๒ ๕  ชา.อฏฺ. ๔๓/๒๙๑ ๖  ขุ.ชา. ๒๘/๑๕/๔
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สญฺฌา (สํ+เฌ จินฺ ตายํ+อ+อา) หัวค่ำ, เย็น, สิ้น สุด กลาง วัน.  สมฺ มา  ฌายนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  สญฺฌา  
เวลา ที่ สัตว์ ต้อง เพ่ง มอง จึง เห็น ชื่อ ว่า สัญฌา (อาเทศ นิคหิต เป็น ญฺ, ลบ สระ เอ และ สระ อ).   
สญฺฌา เวลา ย  มา รพลํ  วิ ธมิตฺ วา๑  พระ มหา โพธิสัตว์ ทรง พิชิต กำลัง พล ของ มาร ได้ ใน เวลา เย็น.   
สัญฌา มี ๓ อย่าง คือ ปุพพัณ หะ (เช้า) มัชฌั ณ หะ (กลาง วัน) และ อปรัณ หะ (เย็น),  ใน ที่ นี้ ท่าน 
หมาย ถึง อปรัณ หะ.  ปุพฺพญฺจ  ตํ  อหญฺ จา ติ  ปุพฺพณฺหํ  เบื้อง ต้น ของ กลาง วัน ชื่อ ว่า ปุพพัณ หะ  
(ตั้งแต่ อรุณ ขึ้น ถึง ๑๐ นาฬิกา).  มชฺฌญฺจ  ตํ  อหญฺ จา ติ  มชฺฌณฺหํ  ท่ามกลาง ของ กลาง วัน  
ชื่อ ว่า มัชฌั ณ หะ (ตั้งแต่ ๑๐ นาฬิกา ถึง ๑๔ นาฬิกา).  อปร ญฺจ  ตํ  อหญฺ จา ติ  อปร ณฺหํ  
เบื้องปลายข อง กลาง วัน ชื่อ ว่า อปรัณ หะ (ตั้งแต่ ๑๔ นาฬิกา ถึง พลบค่ำ).

  ท่าน รวม อห ศัพท์ ทั้ง ๓ เวลา คือ เช้า กลาง วัน และ เย็น เข้า เป็นกั มม ธาร ย สมาส ว่า  “อหญฺจ  
อหญฺจ อหญฺ จา ติ อห”ํ  โดย ทำ เป็น ส รู เปก เส สะ คือ รูป ศัพท์ เหมือน กัน ลบ ให้ เหลือ ไว้ ศัพท์เดียว

ทิน จฺจย, ทิน นฺต  (ทิน+อจฺจย,อนฺต)  หัวค่ำ, เย็น, สิ้น สุด กลาง วัน.  ทิน านํ  อจฺจ โย  อติ กฺก โม  
อวสานํ  วา  ทิน จฺจ โย,  ทิน นฺ โต  การ ล่วง เลย ผ่าน ไป หรือ การ สิ้น สุด ของ กลาง วัน ชื่อ ว่าทินั จจ ยะ  
และ ทินั น ตะ (ลบ สระ หน้า)

 [๖๙] นิ สา  จ  ร ชนี  รตฺ ติ ติ ยา มา  สํว รี  ภเว
  ชุณฺ หา ตุ จนฺทิ กา  ยุตฺ ตา ตมุสฺ สนฺ นา  ติมิ สิ กา.

กลาง คืน ๕ ศัพท์
นิ สา  (นิ+สา ตนุ กรเณ+กฺ วิ)  กลาง คืน.  นิ สติ  ตนุํ  ก โร ติ  สพฺพพฺ ยา ปารํ  นิ สา  เวลา ที่ 

ทำให้ การ ขวนขวาย ทุก อย่าง ลด น้อย ลง ชื่อ ว่า นิ สา (ลบ กฺ วิ).  ปุน  จ  ปรํ   มหาราช  จนฺ โท   
นิ สาย  รตฺ ติ ยา  จร ติ๒  มหาบพิตร เวลา กลาง คืน ดวง จันทร์ ก็ โคจร ไป ทาง ทิศ ตะวัน ตก อีก

ร ชนี  (รญฺช ราเค+ยุ+อี)  กลาง คืน.  รญฺ ชนฺ ติ  ราคิ โน  อตฺ รา ติ  ร ชนี  กลาง คืน เป็น เวลา ที่ ผู้ มี 
ราคะ เกิด ความ กำหนัด จึง ชื่อ ว่า ร ชนี (ลบ ญฺ, อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ สระ หน้า).  อุฏฺ€ิเต  อรุ เณ   
ป ภา ตาย  รตฺ ติ ยา  รชนิ ยา๓  เมื่อ อรุณ ขึ้น ราตรี สว่าง แล้ว

รตฺ ติ  (รญฺช ราเค+ติ)  ราตรี, กลาง คืน.  รา ติ  คณฺ หา ติ  อพฺ ยา ปา รนฺ ติ  รตฺ ติ, รญฺ ชนฺ ติ  วา   
เอตฺถ  รตฺ ติ  เวลา ที่ ถือ เอา ความ ไม่ เบียดเบียน หรือ เวลา ที่ ผู้ มี ราคะ เกิด ความ กำหนัด ชื่อ ว่า รัตติ (ลบ 
ญฺชฺ, ซ้อน ตฺ).  รา  สทฺ โท  ติ ยติ  ฉิชฺช ตี ติ  รตฺ ติ  เวลา ที่ เสียง ขาด หาย ไป ชื่อ ว่า รัตติ (ราสทฺ ทูปปท 
+ติ ฉิชฺชเน+กฺ วิ).  รา  ธนํ  ติ ยติ  ภิชฺช ติ  เอตฺ ถา ติ  รตฺ ติ  เวลา ที่ ทรัพย์ สูญหาย ชื่อ ว่า รัตติ 

(ราสทฺ ทูปปท+ติ ภิชฺชเน+กฺ วิ).  ยาว  รตฺ ติ  วิภา ยติ๔  จนกว่า ราตรี จะ สว่าง

๑  ขุ.อฏฺ. ๓๒/๑๑ ๒  มิลินฺท. ๔๙๗ ๓  มิลินฺท. ๑๓๓
๔  วิ.จุลฺล. ๗/๔๔๗/๒๘๓
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รญฺช ธาตุ วา สา  เจว รา ปุพฺพ ติร โตปิ จ

รตฺ ติสทฺทสฺส  นิปฺผตฺ ติ สทฺทตฺถญฺญูหิ  ภาว เย.

 บณัฑติ ผู ้รู ้อรรถ ของ ศพัท ์กลา่ว วา่ การ สำเรจ็รปู ศพัท ์เปน็ รต ฺต ิมา จาก รญชฺ ธาต ุ 
ก็ มี  มา จาก รา บท หน้า ติร ธาตุ ก็ มี

ติ ยาม  (ติ+ยาม)  กลาง คืน.  ป€มมชฺฌิมปจฺฉิม ยาม ว เสน  ตโย  ยา มา  ปหาร า  ยสฺ สา  ติ ยา มา   

เวลา ที่ มี ๓ ยาม คือ ปฐมยาม มัชฌิมยาม และ ปัจฉิม ยาม ชื่อ ว่า ติ ยา มะ (รูป สำเร็จ เป็น  

พหูพจน์ เสมอ).  อาวุโส  ติ ยา มรตฺ ตึ  สมณ ธมฺ โม  จ  กาตพฺ โพ๑  ผู้ มีอายุ ท่าน ควร ประพฤติ 

สมณ ธรรม ตลอด ทั้ง คืน

สํว รี  (สํ+วร สํวรเณ+อี)  กลาง คืน.  ทินํ  สํวุโณ ตี ติ  สํว รี  เวลา ที่ ปิดบัง กลาง วัน ชื่อ ว่า สังวรี.   

โอ ภาส ยํ  สํวรึ  จนฺ ทิม าว๒  ดุจ ดวง จันทร์ ส่อง สว่าง ตลอด คืน

  กลาง คืน มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  นิ สีถิ นี, ขณ ทา, ขปา, วิ ภาว รี, ตมสฺ สินี, ยา มิ นี, ตมี

คืน เดือน หงาย
ชุณฺ หา  (ชุณฺห+อา)  คืน เดือน หงาย.  จนฺทิ กา ยุตฺ ตา  จนฺทปฺป ภาย  ยุตฺ ตา  รตฺ ติ  ชุณฺ หา  นาม,  

ชุณฺ หา โยค โต  ชุณฺ หา  คืน ที่ มีด วง จันทร์ และ แสงจันทร์ ชื่อ ว่า ชุณห า,  คืน ที่ มี เดือน หงาย ชื่อ ว่า 
ชุณห า (ลบ สระ หน้า).  เตน  โข  ปน  สม เยน  อาย สฺ มา  สา ริ ปุตฺ โต  ชุณฺ หาย  รตฺ ติ ยา  
น โว โรปิ เตหิ  เก เสหิ  นิ สินฺ โน  โห ติ  อญฺญตรํ  สมา ธึ  สมา ปชฺ ชิตฺ วา๓  ครั้ง นั้น ท่าน พระ 
สา รี บุตร ปลงผม ใหม่ นั่ง เข้า สมาธิ อย่าง หนึ่ง ใน คืน เดือน หงาย

คืน เดือน มืด
ติมิ สิ กา  (ตม+อิสิ ก+อา)  คืน เดือน มืด.  ตโม  อุสฺ สนฺ โน  ยสฺสํ  สา  ตมุสฺ สนฺ นา  รตฺ ติ  ติมิ สิ กา  

นาม   คืน ที่ ความ มืด แผ่ ไป ทั่ว  ชือ่ ว่า ตมิิ สิ กา  (อาเทศ อ ที่ ต เป็น อิ, ลบ สระ หน้า).  ติ มิส ํ อุส ฺสนฺน ํ  
เอตฺ ถา ติ  ติมิ สิ กา  คืน ที่ มี ความ มืด ปกคลุม ชื่อ ว่า ติมิ สิ กา (ติ มิส+อิก+อา, ลบ สระ หน้า)

 [๗๐] นิ สี โถ  มชฺฌิ มาร ตฺ ติ อฑฺฒรตฺ โต  มหา นิ สา
  อนฺธ กา โร  ตโม  นิตฺ ถี ติ มิสํ  ติ มิรํ  ตมํ.

เที่ยง คืน ๔ ศัพท์
นิ สีถ  (นิ+สี สเย+ถ, นิ+สท คตฺ ยา วสา เน+ถ)  เที่ยง คืน.  นิสฺส เต  สย เต  อสฺ มินฺ ติ  นิ สี โถ  เวลา 

ที่ ผู้คน นอน ชื่อ ว่า นิ สี ถะ (อาเทศ อ ที่ ส เป็น อี และ ลบ ทฺ ที่สุด ธาตุ).  ทิวา  จ  รตฺ โต  จ   

๑  ที.อฏฺ. ๕/๓๗๓/๓๖๓ ๒  ขุ.ชา. ๒๗/๒๒๙๒/๔๗๗ ๓  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๙๓/๑๓๑
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นิ สี ถกาเล๑  ได้ รับ ทุกข์ หนัก ทั้ง กลาง วัน กลาง คืน และ เที่ยง คืน

มชฺฌิ มาร ตฺ ติ, มชฺฌิ มรตฺต  (มชฺฌิ มา+รตฺ ติ)  เที่ยง คืน.  มชฺฌิ มา  จ  สา  รตฺ ติ  จา ติ   
มชฺฌิ มาร ตฺ ติ  มชฺฌิ มรตฺ โต  จ  เวลา เที่ยง คืน ชื่อ ว่า มัชฌิมา รัตติ และ มัชฌิม รัต ตะ

อฑฺฒรตฺต  (อฑฺฒ+รตฺ ติ)  เที่ยง คืน.  อฑฺฒญฺจ  ตํ  รตฺ ติ  จา ติ  อฑฺฒรตฺ โต,  รตฺ เตกเท เส   
รตฺ ติสทฺ โท  เวลา เที่ยง คืน ชื่อ ว่า อัฑฒ รัต ตะ,  รตฺ ติ มี ๓ ศัพท์ ลบ ให้ เหลือ ศัพท์เดียว ด้วย 
 ส รู เปก เส ส วิธี.  รตฺ ติ ยา  อฑฺฒนฺ ติ  อฑฺฒรตฺ โต  เวลา ครึ่ง ของ กลาง คืน ชื่อ ว่าอัฑฒ รัต ตะ (กลับ  
รตฺ ติอฑฺฒ เป็น อฑฺฒรตฺ ติ, อาเทศ อิ ที่ ติ เป็น อ).  อฑฺฒรตฺ เตว  รตฺ เต  วา  นที ว  อ วสุ สฺ สติ๒   
ดุจแม่น้ำ จัก ขอด แห้ง ไป ใน เวลา เที่ยง คืน หรือ ใกล้ รุ่ง

มหา นิ สา  (ม หนฺต+นิ สา)  เที่ยง คืน.  มห ตี  จ  สา  นิ สา  จา ติ  มหา นิ สา  เวลา ที่ เป็นก ลางคืน 
มาก ที่สุด ชื่อ ว่า มหา นิ สา (อาเทศ ม หนฺต เป็น มหา)

ความ มืด ๔ ศัพท์
อนฺธ การ  (อนฺธสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  ความ มืด, อนธการ.  อนฺธํ  หตทิฏฺ€สตฺ ติกํ  โลกํ   

ก โรตี ติ  อนฺธ กา โร  ความ มืด ที่ ทำให้ สัตว์ โลก ไม่ อาจม อง เห็น ชื่อ ว่า อันธ กา ระ (ลบ ณ, วุ ทธิ อ เป็น 
อา).  อนาถ ปิณฺฑิกสฺส  คห ปติ สฺส  อนฺธ กา โร  อนฺตรธายิ๓  ความ มืดมน หาย ไป สำหรับ ท่าน 
อนาถ บิณฑิ ก คฤหบดี

ตม  (ตมุ อา กงฺ ขายํ+อ)  ความ มืด.  รตึ  โลกา  ตมนฺ ติ  อา กงฺ ขนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  ตโม  เวลา ที่ 
สัตว์ ต้องการ เสพ กาม ชื่อ ว่า ตมะ.  ตมสทฺ โท  อ นิตฺ ถี,  ตํ สห จรณ โต  อนฺธ กา โรปิ  ตม ศัพท์ และ 
อนฺธ การ ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์ เพราะ เรียง ไว้ ใกล้ กัน.  รตฺ ติ ยา  ป€เม  ยา เม  ป€มา  
วิชฺ ชา  อธิ ค ตา  อ วิชฺ ชา  วิห ตา  วิชฺ ชา  อุปฺ ปนฺ นา  ตโม  วิห โต  อา โล โก  อุปฺ ปนฺ โน๔  
ใน ปฐมยาม แห่ง ราตรี ทรง บรรลุ วิชชา ที่ ๑  เมื่อ ปราศจาก อวิชชา แล้ว วิชชา ก็ เกิด ขึ้น กำจัด ความ มืด 
แล้ว ความ สว่าง ก็ เกิด ขึ้น

ติ มิส  (ติ มุ กงฺ ขา เตมเน สุ+อิส)  ความ มืด.  ติ มนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  เตม ยติ  วา  รา เคน า ติ  ติ มิสํ   
ความ มืด เป็น เหตุ ให้ สัตว์ ลังเล สงสัย หรือ ความ มืด ทำให้ สัตว์ ชุ่ม ด้วย ราคะ ชื่อ ว่า ติมิ สะ.  อนฺธ การ ติมิ 
สา  เนว  ตาว  รตฺ ตินฺ ทิวา  ปญฺญา ยติ๕  มี แต่ มืด มิด จน ไม่ ปรากฏ กลาง วันกลาง คืน

ติ มิร  (ติ มุ กงฺ ขา เตมเน สุ+อิร)  ความ มืด.  ติ มนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  เตม ยติ  วา  รา เคน า ติ  ติ มิรํ   
ความ มดื เปน็ เหต ุทำให ้สตัว ์ลงัเล สงสยั หรอื ความ มดื ทำให ้สตัว ์ชุม่ ดว้ย ราคะ ชือ่ วา่ ตมิ ิสะ (ลบ สระหนา้).  
นาหํ  ปสฺ สา มิ  ติ มิรํ  เอก ทีป สฺ สิทํ  ผลํ ๖  ผล ของ การ ถวาย ประทีป ดวง เดียว นี้ ทำให้ เรา ไม่ประสบ 
กับ ความ มืด เลย

๑  ขุ.ชา. ๒๘/๙๕/๔๗ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๔๘๙/๑๘๗ ๓  วิ.จุลฺล. ๗/๒๔๗/๑๐๕
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๓/๗ ๕  สํ.มหาวาร. ๑๙/๑๗๒๑/๕๕๓ ๖  ขุ.อปาทาน. ๓๓/๖/๑๖
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 [๗๑] จตุ รงฺค ตมํ  เอวํ กาฬ ปกฺ เข  จตุ ทฺท สี
  วนสณฺโฑ  ฆโน  เมฆ- ปฏลํ  จฑฺฒรตฺ ติ  จ.

ความ มืด มี องค์ ๔
จต ุรงคฺ ตม  (จต+ุรฺ อาคม+องคฺ+ตม) ความ มดื ม ีองค ์๔.  จต ุททฺ สนนฺ ํ รต ฺตนี ํ ป ูรณ ี จต ุททฺ สสีง ฺขา โต   

กาฬ ปกฺ โข  จ  เอก คฺฆ โน  วนสณฺโฑ  จ  เมฆ ปฏลญฺจ  อฑฺฒรตฺ ติ  จ  เอ เตหิ  จ ตูหิ   
สมนฺ นาค โต  ตโม  จตุ รงฺค ตมํ  นาม   ชื่อ ว่า ความ มืด มี องค์ ๔  คือ  (๑) กลาง คืน แรม ๑๔  
หรือ ๑๕ ค่ำ  (๒) กลาง ป่าดง ดิบ ที่ รก ทึบ  (๓) วัน ที่ มี เมฆ ทึบ  (๔) เวลา เที่ยง คืน.  อนฺธ กา เรติ  
กาฬ ปกฺข จา ตุทฺท สีอฑฺฒรตฺตฆ นวนสณฺฑ เมฆ ปฏเลหิ  จ  จตุ รงฺคต เม๑  คำ ว่า ใน ความ มืด  
หมาย ถึง ใน ความ มืด ๔ อย่าง คือ วันดับ เวลา เที่ยง คืน กลาง ป่าดง ดิบ และ วัน ที่ มี เมฆ ปกคลุม

 [๗๒] อนฺธ ตมํ  ฆนต เม ป หา โร  ยาม สญฺญิโต
  ปาฏิป โท  ตุ  ทุ ติ ยา ตติย า ที  ติถี  ทฺ วี สุ.

ความ มืด สนิท
อนฺธ ตม  (อนฺธ+ตม)  ความ มืด สนิท.  อนฺธญฺจ  ตํ   ตมญฺ จา ติ   อนฺธ ตมํ  ความ มืด อย่าง สนิท 

ชื่อ ว่า อันธ ตมะ.  อนฺธ ตมสทฺ โท  ฆนต เม  พาฬฺ หต เม  วตฺ ตติ  อนฺธ ตม ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ว่า ความ 
มืด เพราะ มี สิ่ง ปกปิด และ ความ มืด อย่าง ถาวร.  อนฺธ ตมํ  ตทา  โห ติ๒  เวลา นั้น มี แต่ ความ มืด มิด

ยาม, เวลา, คราว ๒ ศัพท์
ปหาร  (ป+หร หรเณ+ณ)  ยาม, เวลา, คราว.  ปห รีย เต  เภริ ยาทิ  อตฺ รา ติ  ป หา โร  เวลา ที่ 

เขา ตี กลอง เป็นต้น (เพื่อ บอก เวลา) ชื่อ ว่า ปหาร ะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

ยาม  (ยา คมเน+ม)  ยาม, เวลา, คราว.  ยา ติ  คจฺฉ ตี ติ  ยา โม  เวลา ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า ยา มะ.   
อุป ย เม ติ  อโห  รตฺ ติ  จาเนน  ยา โม  เวลา ที่ กำหนด วัน คืน ชื่อ ว่า ยา มะ (ยมุ อุ ปร เม +ณ, ลบ 
ณฺ และ วุ ทธิ อ เป็น อา).  ป หา โร  เอว  ยา โม  อิ ติ  สญฺญิโต  ยาม สญฺญิโต  ท่าน กำหนด ว่า 
การ ตีบ อก เวลา นั่น แหละ คือ ยาม.  นิกฺ ขนฺ โต  ป€โม  ยา โม๓  ปฐมยาม ล่วง ไป แล้ว

วัน ปาฏิบท, วัน แรก ของ ปักษ์
ปาฏิปท (ปฏิ+ปท คติ มฺหิ+อ) วัน ปาฏิบท, วัน แรก ของ ปักษ์, วัน ขึ้น หรือ วัน แรม ๑ ค่ำ.  ปฏิ ปชฺช เต  

จนฺ โท  ขยํ  อุท ยํ  วา  ยสฺส  ปาฏิป โท  วัน ที่ ดวง จันทร์ โคจร เปลี่ยน ไป หรือ การ สิ้น สุด และ การ 
เริ่ม ต้น ของ วัน ชื่อ ว่า ปาฏิป ทะ (ทีฆ ะ อ เป็น อา) หมาย ถึง วัน ต่อ จาก วัน ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ ของ ข้าง 
ขึ้น และ ข้าง แรม หรือ วัน ที่ มอง เห็น ดวง อาทิตย์ และ ดวง จันทร์ ได้ พร้อม กัน ชื่อ ว่า ปาฏิป ทะ.  อิธ  ปน  

๑  ที.อฏฺ. ๔/๒๕๐/๒๐๕ ๒  สํ.มหาวาร. ๑๙/๑๗๒๑/๕๕๓ ๓  วิ.จุลฺล ๗/๔๔๗/๒๘๓
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ภิกฺขเว  อา วา สิ กานํ  ภิกฺ ขูนํ  ปณฺณรโส  โห ติ  อา คนฺ ตุ กานํ  ปาฏิป โท๑  ภิกษุ ทั้ง หลาย  
ใน ศาสนา นี้ วัน อุโบสถ ของ ภิกษุ ประจำ ถิ่น เป็น วัน ๑๕ ค่ำ  ของ ภิกษุ อาคันตุกะ เป็น วัน ๑ ค่ำ

ดีถี, วัน ตาม จันทรคติ
ติถิ  (ตนุ วิตฺ ถาเร+ถิ, ตา ปาล เน+อิถิ)  ดิถี, วัน ตาม จันทรคติ, วัน ๒-๑๓ หรือ ๑๔ ค่ำ.  ทุ ติ ยา  ติถิ  

ปาฏิป โท  นาม,  ตติย า ที   ติถิเยว  น  ปฏิ ป โท  วัน ๒ ค่ำ เป็น วัน ปาฏิบท หรือ อีก นัย หนึ่ง 
วัน ๓ ค่ำ เป็นต้น ไป เป็น ดิถี ไม่ใช่ วัน ปาฏิบท.  ต โน ตี ติ  ติถิ  วัน ที่ เพิ่ม ขึ้น ไป ชื่อ ว่าติถิ.  ตาย ติ  
ปาล ย ตี ติ  ติถิ  วัน ที่ รักษา ไว้ ชื่อ ว่า ติถิ (ลบ นฺ ที่สุด ธาตุ, อาเทศ อ ที่ ต เป็น อิ).  ติถิสทฺ โท   
ทฺ วี สุ  ติถิ ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ อิตถี ลิงค์.   กึ  อาจริย  อชฺช  เต  ติถิ กรณนกฺขตฺต โย โค   
โอ โลกิ โต๒  ท่าน อาจารย์ ท่าน ดู ดาวฤกษ์ ประจำ วัน นี้ แล้ว หรือ

 [๗๓] ปณฺณ รสี  ปญฺจท สี ปุณฺณ มา สี  จ  ปุณฺณ มา
  อมาวสี  ปฺ ยมา วาสี ถิยํ  ปณฺณ รสี  ปรา.

วัน ๑๕ ค่ำ ๒ ศัพท์
ปณฺณ รสี, ปนฺ นร สี  (ปญฺจทส+อี)  วัน ๑๕ ค่ำ.  ปณฺณ รสนฺนํ  ติ ถีนํ  ปู รณี  ปณฺณ รสี,  

ปนฺ นร สี  วัน เต็ม ๑๕ ค่ำ(ทั้ง ข้าง ขึ้น และ ข้าง แรม) ชื่อ ว่า ปัณณ รสี และ ปัน นร สี.  หิยฺ โย  นนฺ ทกสฺส  
ธมฺม เท สนา  จา ตุทฺท สิยํ  จนฺทสทิ สี  อโหสิ, อชฺช  ปนฺ นร สิยํ  จนฺทสทิ สี๓ ธรรม เทศนาที่ 
แสดง แก่ นันท กะ เมื่อ วาน เป็น เช่น ดวง จันทร์ ใน วัน ขึ้น ๑๔ ค่ำ ที่ แสดง ใน วัน นี้ เป็น เช่น ดวง จันทร์ ในวัน ขึ้น 
๑๕ ค่ำ

ปญฺจท สี  (ปญฺจทส+อี)  วัน ๑๕ ค่ำ.  ปญฺจท สนฺนํ  ติ ถีนํ  ปู รณี  ปญฺจท สี  วัน เต็ม ๑๕ ค่ำ 
ชื่อว่า ปัญจ ท สี (ลบ สระ หน้า).  อภิ ลกฺขิ ตา  จา ตุทฺท สี  ปญฺจท สี  อฏฺ€มี  จ  ปกฺขสฺส๔   ภิกษุ 
กำหนด เอา วัน ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และ ๘ ค่ำ แห่ง ปักษ์

วัน เพ็ญ, วัน ดวง จันทร์ เต็ม ดวง ๒ ศัพท์
ปุณฺณ มา สี  (ปุณฺณ+มาส+อี)  วัน เพ็ญ, วัน ดวง จันทร์ เต็ม ดวง.  มิยฺย เต  ติ ถีนํ  ขโย  วุฑฺฒิ  จาเนน  

มาโส,  จนฺ โท  ดวง จันทร์ ที่ ใช้ กำหนด นับ วัน ข้าง ขึ้น และ ข้าง แรม ชื่อ ว่า มา สะ.  ปุณฺโณ  จ  โส  
มาโส  จา ติ  ปุณฺณ มาโส  ดวง จันทร์ เต็ม ดวง ชื่อ ว่า ปุณณ มา สะ.  ตสฺ สายํ  ติถิ  ปุณฺณ มาโส   
ยสฺ สมตฺถี ติ วา  ปุณฺณ มา สี  วัน ดวง จันทร์ เต็ม ดวง หรือ วัน ที่ มีด วง จันทร์เต็ม ดวง ชื่อ ว่า ปุณณ มา สี.   
ปุณฺณ มา สิ อุ โปสเถ ทานํ ทา ตุํ อุ ปา คมึ ๕ ใน วัน อุโบสถ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เรา ได้ เข้าไป เพื่อ ถวาย ทาน

๑  วิ.มหา. ๔/๑๙๗/๒๖๒ ๒  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๑๓ ๓  องฺ.อฏฺ. ๑๔/๒๒๙/๒๗๙
๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๔๕/๓๖ ๕  ขุ.อฏฺ. ๕๒/๘๑/๙๘
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ปณุณฺ มา  (ปณุณฺ+มา)  วนั เพญ็, วนั ดวง จนัทร ์เตม็ ดวง.  มา อ ิต ิ จน ฺโท  วจุจฺ ต,ิ  โส  เอตถฺ  ปณุโฺณ ต ิ  
ปุณฺณ มา๑  ท่าน เรียก ดวง จันทร์ ว่า “มา”,  วัน ที่ ดวง จันท์ นั้น เต็ม ดวง ชื่อ ว่าปุณณ มา.  ปุณฺโณ  มา  
จนฺ โท  ยตฺถ  ปุณฺณมสฺ สายํ  วา  ติถิ  ปุณฺณ มา  วัน ที่ ดวง จันทร์ เต็ม ดวง หรือ วัน นี้ เป็น ของ ดวง 
จันทร์ เต็ม ดวง ชื่อ ว่า ปุณณ มา.  ปุณฺณ มาย  รตฺ ติ ยา  ภิกฺขุ สงฺฆ ปริ วุ โต  อพฺโภ กา เส  นิ สินฺ โน  
โห ติ๒  ใน คืน วัน เพ็ญ พระ ผู้ มี พระ ภาค มี พระ ภิกษุ สงฆ์ แวดล้อม ประทับ นั่ง อยู่ กลาง แจ้ง

วันดับ, วัน แรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ ๒ ศัพท์
อมาวสี, อมา วาสี  (อมาสทฺ ทูปปท+วส นิ วา เส+อี)  วันดับ, วัน แรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ.  อปรา  

กาฬ ปกฺข สมฺ ภู ตา  ปนฺ นร สี  ปน  อมาวสี  อมา วา สี ติปิ  อุจฺ จ เต  วัน แรม ๑๕ ค่ำ ท่านเรียก 
ว่า อมาวสี และ อมา วาสี.  อมา  สห  ว สนฺ ติ  รวิ จนฺ ทา  ยสฺสํ  อมาวสี,  อมา วาสี วัน ที่ 
ดวง อาทิตย์ และ ดวง จันทร์ มี อยู่ พร้อม กัน (ขึ้น และ ตก พร้อม กัน) ชื่อ ว่า อมาวสี และ อมา วาสี (ทีฆ ะ อ 
เป็น อา บ้าง).  อมาสทฺ โท  สหตฺ โถ  อพฺยยํ  อมา ศัพท์ เป็น นิบาต อรรถ สห ศัพท์.  อ ยมฺ ปน   
อมาวสี  รตฺ ติ  เท โว  จ  เมฆ ปฏลสญฺฉนฺ โน๓  คืน นี้ เป็น คืน ของ วันดับ และ ท้องฟ้า ก็ มี เมฆปกคลุม.  
อมา วาสี  อฏฺ€มี  เอ กาท สี ติ  สุกฺ ก ปกฺ เข  ตีณิ  ตถา  กณฺห ปกฺ เขปิ  ตีณิเย วา ติ   
มาส สฺส  ฉ  อุ โปสถ ทิว สา นิ๔  ๑ เดือน มี วัน อุโบสถ ๖ วัน คือ ข้าง ขึ้น ๓ วัน ได้แก่ วัน ๑๕ ค่ำ 
วัน ๘ ค่ำ และ วัน ๑๑ ค่ำ  ข้าง แรม ก็ มี ๓ วัน เหมือน กัน

  วันดับ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ทสฺส, สู ริ ยินฺ ทุ สงฺ คม

 [๗๔] ฆฏิ กา  สฏฺ€ฺย โหร ตฺ โต ปกฺ โข  เตทส  ปญฺจ  จ
  เต สุ  ปุพฺ พา ปรา  สุกฺ ก- กาฬ า  มาโส  ตุ  เต  ทุเว.

ระยะ วัน เวลา ๔ ศัพท์
ฆฏิ กา  (ฆฏ ฆฏฺฏเน+อิก+อา)  นาฬิกา, ชั่วโมง, เวลา.  ฆเฏนฺ ติ  อ โหร ตฺ ติ โย ติ  ฆฏิ กา  วัน และ คืน  

ที่ สืบ ต่อ ไป ชื่อ ว่า ฆฏิ กา (ลบ สระ หน้า),  ๑ ฆฏิ กา ประมาณ  ๖๐ นาที

อ โหร ตฺต  (อห+รตฺ ติ)  ๑ วัน, ๑ วัน ๑ คืน.  อโห  จ  รตฺ ติ  จ  อ โหร ตฺ โต   ๑ วัน ๑ คืน 
ชื่อ ว่า อ โหรั ต ตะ (สระ ที่สุด ของ อห ศัพท์ ซึ่ง เป็น มโน คณาทิ คณะ เป็น โอ ใน บท สมาส, อาเทศ อิ  
ที่ ติ เป็น อ).  อ โหร ตฺต ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  สฏฺ€ิฆฏิ กาหิ  ลกฺขิ โต  กาโล  อ โหร ตฺ โต   
นาม  เวลา ที่ กำหนด ด้วย ๖๐ ฆฏิ กา ชื่อ ว่า อ โหรั ต ตะ.  อ โหร ตฺ ตา นมจฺจเย๕  เมื่อ ล่วง ไป ๑ วัน ๑ 
คืน.  สํส รนฺ ติ  อ โหร ตฺตํ ๖  ระลึก ถึง อยู่ ตลอด ๑ วัน ๑ คืน

ปกฺข  (ปจ ปริ ณ เม+ข)  ปักข์ (๑๔ หรือ ๑๕ วัน).  เต  ปญฺจทส  อ โหร ตฺ ตา  ปกฺ โข  นาม  ๑๕ 

๑  ที.อฏฺ. ๔/๑๕๐/๑๒๘ ๒  มชฺ.อปริ. ๑๔/๑๒๐/๑๐๑ ๓  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๕๙/๓๗๙
๔  มงฺคลตฺถ. ๑๐๗/๙๒ ๕  สํ.สคาถ. ๑๕/๓๒๖/๑๐๐ ๖  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๑๙๒/๒๓๖
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วัน ๑๕ คืน ชื่อ ว่า ปักข ะ.  ป จนฺ ติ  ปริ ณ มนฺ ติ  ภู ตานฺ ยเน เนติ  ปกฺ โข  เวลา ที่ ทำให้ สิ่ง ที่ มี อยู่ 

เปลี่ยนแปลง ไป ชื่อ ว่า ปักข ะ (อาเทศ จฺ เป็น กฺ).  จา ตุทฺท เส  ปณฺณร เส  อฏฺ€มิยา  จ  ปกฺขสฺส   

อุ โปสถํ  อุป วส๑  จง เข้า อยู่ จำ อุโบสถ ใน วัน ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และ ๘ ค่ำ แห่ง ปักษ์

สุกฺ กกาฬา  (สุกฺ ก+กาฬ)  ข้าง ขึ้น และ ข้าง แรม.  ปุพฺ พา ปร ภู ตา  เต  จ  ปกฺ ขา  ยถา กฺ กมํ   
สุกฺ กกาฬา  สุกฺ ก ปกฺข กาฬ ปกฺ ขา  นาม  ปักษ์ แรก และ ปักษ์ หลัง ชื่อ ว่า สุก กะ และ กาฬ ะ ตาม ลำดับ 

ได้แก่ ข้าง ขึ้น และ ข้าง แรม (ส่วน มาก ท่าน นิยม กำหนด ให้ ข้าง ขึ้น เป็น ปักษ์ แรก ข้าง แรม เป็น ปักษ์ หลัง).  

นอกจาก นี้ ยัง มี รุฬ หี นาม(คือ ชื่อ ที่ ตั้ง เอา ตาม ความ พอใจ)ว่า สก ปรปักษ์, สก ปักษ์ คือ ข้าง ขึ้น, ปรปักษ์ 

คือ ข้าง แรม

ข้าง ขึ้น
สุกฺ ก  (สุจ โส เก+ก, สูจ ปกาสเน+ก)  ข้าง ขึ้น.  โส จนฺ ติ  เอตฺถ  อนฺธ กา ราภิ ลา สิ โน ติ  สุกฺ โก  

ปักษ์ ที่ ผู้ ชอบ ความ มืด พา กัน เศร้า โศก ชื่อ ว่า สุก กะ (อาเทศ จฺ เป็น กฺ).  สูจ ติ  ปกา เส ตี ติ  สุกฺ โก  

ปักษ์ ที่ สว่าง ชื่อ ว่า สุก กะ.  สุกฺ ก ปกฺ เข  ยถา  จนฺ โท  วฑฺฒ เตว  สุเว  สุเว๒  ใน วัน ข้าง ขึ้น  

ดวง จันทร์ ย่อม เต็ม ขึ้น ทุกๆ วัน ฉันใด

ข้าง แรม
กาฬ  (กิร กิรเณ+ณ) ข้าง แรม.  กิ รติ  สุกฺ กนฺ ติ  กา โร,  โสว  กาโฬ  ปักษ์ ที่ ทำให้ ความ สว่าง จาง 

หาย ไป ชื่อ ว่า กา ระ (อาเทศ อิ เป็น อ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา),  กา ระ นั่น แหละ เป็น กาฬ ะ (อาเทศ 

รฺ เป็น ฬฺ).  เกน  วา  โชติ นา  อร ติ  เอตฺ ถา ติ  กา โร,  โสว  กาโฬ  หรือ ปักษ์ ที่ คน จะ ไป 

ได้ เพราะ ไฟ ชื่อ ว่า กา ระ (กสทฺ ทูปปท+อร คมเน+อ, ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง), กา ระ นั่น แหละ เป็น 

กาฬ ะ (อาเทศ รฺ เป็น ฬฺ).  กาฬ ปกฺ เข  ยถา  จนฺ โท  หาย เตว  สุเว  สุเว๓  ใน วัน ข้าง แรม 

ดวง จันทร์ ย่อม แหว่ง ลง ทุกๆ วัน ฉันใด

เดือน
มาส  (มสิ ปริ มาเณ+ณ)  เดือน.  เต  ทุเว  สุกฺ กกาฬ ปกฺ ขา  สมุ ทิต า  มาโส  นาม  รวม 

สุ กก ปักษ์ และ กาฬ ปักษ์ ทั้ง ๒ นั้น เข้า กัน เป็น ๑ เดือน (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  สตฺ ตานํ   
อา ยุํ  มิณนฺ โต  วิย  สี ยติ  อนฺตํ  ก โรตี ติ  มาโส  เวลา ที่ ทำให้ สิ้น สุด เหมือน นับ อายุ ของ สัตว์  
ชื่อ ว่า มา สะ (มาส ทฺ ทูปปท+สิ อนฺ ตกรเณ+อ, ลบ สระ หน้า).  วสฺ สาน สฺส  ปจฺฉิ โม  มาโส๔  เดือน 
สุดท้าย ของ ฤดู ฝน

๑  วิ.มหา. ๔/๑๒๗/๑๗๖ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๓๙๒/๑๕๐ ๓  ขุ.ชา. ๒๘/๓๙๒/๑๕๐
๔  วิ.มหาวิ. ๒/๑๖๒/๑๔๓
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 [๗๕] จิตฺ โต  เว สาข  เชฏฺโ€ จา- สาฬฺโห  ทฺ วี สุ  จ  สาว โณ
  โปฏฺ€ปาท สฺส ยุ ชา  จ มา สา  ทฺ วาท ส  กตฺ ติ โก.

 [๗๖] มาค สิ โร  ตถา  ผุสฺโส ก เมน  มาคผคฺ คุณา
  กตฺ ติก สฺส ยุ ชา  มา สา ปจฺฉิม ปุพฺ พกตฺ ติ กา.

เดือน ๑๒ เดือน
จิตฺ ต, จิตฺ ร  (จิตฺ ต+ณ)  เดือน จิต ตะ, เดือน ๕.  จิตฺ ตาย  ปริ ปุณฺเณนฺ ทุ ยุตฺ ตาย  ยุตฺ โต  อุ ปลกฺ ขิ โต   

วา  มาโส  จิตฺ โต  เดือน ที่ มีด วง จันทร์ เต็ม ดวง ลอย อยู่ คู่ กับ ดาว จิต ตา ชื่อ ว่าจิต ตะ.  จิตฺ ตมา ส- 
กา ฬ ปกฺขสฺส  อุ โปสถ ทิว เส  ปา โตว๑  รุ่ง เช้า วัน อุโบสถ ข้าง แรม เดือน ๕.  จิตฺ รเว สา ขมา สา๒  
เดือน ๕ และ เดือน ๖.  ปริ ปุณฺณ จนฺท ยุตฺ ตตํตํ นกฺขตฺ ตนามว เสน  ทฺ วาท สนฺนํ  มา สานํ  นา มา นิ   
เวทิ ตพฺ พา นิ. จิตฺ ตมา สาท โย  ผคฺ คุ นมาส ปริย นฺ ตา  ทฺ วาท ส  โกฏฺ€าสา  ก เมน  มา สา ติ  
เญยฺ ยา  พึง ทราบ ว่า ชื่อ ของ เดือน ทั้ง ๑๒ เรียก ตาม ชื่อ ดา วนั้นๆ ที่ลอย เด่น คู่ กับ ดวง จันทร์ ใน วัน เพ็ญ 
ตั้งแต่ เดือน จิต ตะ (เดือน ๕) จน ถึง เดือน ผัค คุ นะ (เดือน ๔) ตาม ลำดับ

เว สาข  (วิสาขา+ณ)  เดือน เว สาขะ, เดือน ๖.  วิ สา ขาย   ปุณฺณ จนฺท ยุตฺ ต ตาย  ยุตฺ โต  มาโส  
เว สา โข  เดือน ที่ มีด วง จันทร์ เต็ม ดวง ลอย เด่น คู่ กับ ดาว วิสาขา ชื่อ ว่า เว สาขะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, 
ลบ สระ หน้า).  จิตฺ รเว สา ขมา สา๓  เดือน ๕ และ เดือน ๖

เชฏฺ€  (เชฏฺ€า+ณ)  เดือน เชฏฐะ, เดือน ๗.  เชฏฺ€า โย คา  เชฏฺโ€  เพราะ เป็น เดือน ที่ ประกอบ ด้วย 
ดาว เชฏ ฐานั้ น  จึง ชื่อ ว่า เชฏฐะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  เชฏฺ€าย  นิ ยุตฺ โต  มาโส  เชฏฺโ€  เดือน 
ที่ ประกอบ ด้วย ดาว เชฏฐา ชื่อ ว่า เชฏฐะ.  เชฏฺ€า สาฬฺ หมา สา  คิมฺโห  อุตุ๔  เดือน ๗ และ เดือน 
๘ เป็น ฤดู ร้อน

อา สาฬฺห  (อสยฺห+ณ)  เดือน อา สาฬ หะ, เดือน ๘.  อสยฺโห  รวิ  อตฺ เรติ  อา สาฬฺโห  เดือน ที่ 
ดวง อาทิตย์ แผด แสง ร้อน จัด ชื่อ ว่า อา สาฬ หะ (วุ ทธิ อ เป็น อา, ทีฆ ะ อ ที่ ส เป็น อา, อาเทศ ยฺ 
เป็น ฬฺ).  อา สาฬฺ หาย  ปริ ปุณฺณ จนฺท ยุตฺ เตน  ยุตฺ โต  มาโส  อา สาฬฺโห  เดือน ที่ มีด วง จันทร์ 
เต็ม ดวง คู่ กับ ดาว อา สาฬ หา ชื่อ ว่า อา สาฬ หะ.  คิมฺ หานํ  ปจฺฉิ เม  มา เส ติ  อา สาฬฺ หมา โส๕  ใน 
เดือน สุดท้าย แห่ง ฤดู ร้อน เป็น เดือน ๘

สาว ณ  (สวณ+ณ)  เดือน สา วณะ, เดือน ๙.  สวเณน  นกฺขตฺ เตน  ปริ ปุณฺณ จนฺท ยุตฺ เตน  ยุตฺ โต   
มาโส  สาว โณ  เดือน ที่ มีด วง จันทร์ เต็ม ดวง ลอย เด่น คู่ กับ ดาว ส วณะ ชื่อ ว่า สา วณะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ 
เป็น อา).  โส  ปน  วสฺ สา โน  อุตุ  สาว ณ โปฏฺ€ปาท มา สา๖  สำหรับ ฤดู ฝน นั้น มี เดือน ๙ 

๑  วิ.ฏี. ๑/๑๒๓/๒๖๙ ๒  วิสุทฺธิ.ฏี. ๓/๒๕๐/๔๘๒ ๓  วิสุทฺธิ.ฏี. ๓/๒๕๐/๔๘๒
๔  วิสุทฺธิ.ฏี. ๓/๒๕๐/๔๘๗ ๕  วิ.อฏฺ. ๑/๔๙๕ ๖  วิสุทฺธิ.ฏี. ๓/๒๕๐/๔๘๒



 อภิธานวรรณนา  ๑. สัคคกัณฑ์ ๑.๓. ทิสาทิวัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 115

และ เดือน ๑๐

โปฏฺ€ปาท  (โปฏฺ€ปทา+ณ)  เดือน โปฏฐ ปา ทะ, เดือน ๑๐.  โปฏฺ€ป ทาย  ปริ ปุณฺณ จนฺท ยุตฺ เตน   
ยุตฺ โต  มาโส  โปฏฺ€ปา โท  เดือน ที่ มีด วง จันทร์ เต็ม ดวง ลอย เด่น คู่ กับ ดาว โปฏฐป ทา ชื่อ ว่าโปฏฐ ปา ทะ  
(ทีฆ ะ อ ที่ ป เป็น อา, ลบ ณฺ และ สระ หน้า).

อสฺส ยุช  (อสฺส ยุช+ณ)  เดือน อัส ส ยุ ชะ, เดือน ๑๑.  อสฺส ยุ เชน  ปริ ปุณฺณ จนฺท ยุตฺ เตน  ยุตฺ โต   
มาโส  อสฺส ยุโช  เดือน ที่ มีด วง จันทร์ เต็ม ดวง ลอย เด่น คู่ กับ ดา วอัสส ยุ ชะ ชื่อ ว่า อัส ส ยุ ชะ (ลบ ณฺ และ 
สระ หน้า).  อสฺส ยุ ชมา โส  ปุพฺ พกตฺ ติ โก  นาม  เดือน อัส ส ยุ ชะ ชื่อ ว่า ปุพ พกัต ติ กะ (เดือน กัต ติ กะ 
แรก).  อสฺส ยุ ชมา สกา ฬ ปกฺขสฺส  จา ตุทฺท สี อุ โปสเถ๑  ใน วัน อุโบสถ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑

กตฺ ติก (กตฺ ติ กา+ณ) เดือน กัต ติ กะ, เดือน ๑๒.  กตฺ ติ กาย  ปริ ปุณฺณ จนฺท ยุตฺ เตน  ยุตฺ โต  อุ ปลกฺ ขิ โต   
มาโส  กตฺ ติ โก  เดือน ที่ มีด วง จันทร์ เต็ม ดวง ลอย เด่น คู่ กับ ดา วกัต ติ กา ชื่อ ว่า กัต ติ กะ (ลบ ณฺ และ สระ 
หน้า).  กตฺ ติ กมาโส  ปจฺฉิ มกตฺ ติ โก  นาม  เดือน กัต ติ กะ ชื่อ ว่า ปัจฉิม กัต ติ กะ (เดือน กัต ติ กะ หลัง).  
ภควา  หิ  กตฺ ติ กชุณฺห ปกฺ เข  เว สาลึ  สมฺ ปา ปุณิ๒  พระ ผู้ มี พระ ภาค เสด็จ ถึง กรุง เวสาลี ใน วัน 
ข้าง ขึ้น เดือน ๑๒

มาคสิร, มิคสิร  (มค สิร+ณ)  เดือน มาคสิร ะ, เดือน อ้าย.  มค สิ เรน  ปุณฺณ จนฺท ยุตฺ เตน  ยุตฺ โต  
มาโส  มาค สิ โร  เดือน ที่ มีด วง จันทร์ เต็ม ดวง ลอย เด่น คู่ กับ ดาว มค สิระ ชื่อ ว่า มาคสิร ะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ 
เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  มาคสิร ปุณฺณ มา  มาคสิร นกฺขตฺต เมว๓  วัน เพ็ญ เดือน อ้าย มี ดาว มาคสิร ะ 
 อยู่ ใกล้.  มิค สิร ปุสฺ สมา สา  เห มนฺ โต๔  ต้น ฤดู หนาว มี เดือน อ้าย และ เดือน ยี่

ปุสฺส, ผุสฺส  (ปุสฺส+ณ)  เดือน ปุส สะ, เดือน ผุส สะ, เดือน ยี่.  ปุสฺ เสน  นกฺขตฺ เตน  ปุณฺณ จนฺท ยุตฺ เตน   
ยุตฺ โต  มาโส  ปุสฺโส  ผุสฺโส  วา  เดือน ที่ มีด วง จันทร์ เต็ม ดวง ลอย เด่น คู่ กับ ดา วปุ ส สะ ชื่อ ว่า ปุส สะ  
หรือ ผุส สะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  ปุสฺ สมาส สฺส  ป€ม ทิว เส๕  ใน วัน แรก แห่ง เดือน ยี่

มาฆ  (มฆา+ณ)  เดือน มาฆะ, เดือน ๓.  มฆาย  ปริ ปุณฺณ จนฺท ยุตฺ เตน  ยุตฺ โต  มาโส  มาโฆ   
เดือน ที่ มีด วง จันทร์ เต็ม ดวง ลอย เด่น คู่ กับ ดาว มฆา ชื่อ ว่า มาฆะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  
มาฆ ผคฺ คุณ มา สา  สิ สิ โร๖  ปลาย ฤดู หนาว มี เดือน ๓ และ เดือน ๔

ผคฺ คุน, ผคฺ คุณ  (ผคฺ คุ นี+ณ) เดือน ผัค คุ นะ, เดือน ๔.  ผคฺ คุ นิ ยา  ปริ ปุณฺณ จนฺท ยุตฺ เตน  ยุตฺ โต  
มาโส  ผคฺ คุ โน  เดือน ที่ มีด วง จันทร์ เต็ม ดวง ลอย เด่น คู่ กับ ดาว ผัค คุ นี ชื่อ ว่า ผัค คุ นะ (ลบ ณฺ และ สระ 
หน้า).  เถ โร  ผคฺ คุ นมาส ปุณฺณ มายํ  จินฺ เต สิ๗  พระ เถระ ดำริ ใน วัน เพ็ญ เดือน ๔

๑  วิ.ฏี. ๑/๑๒๗/๒๘๐ ๒  วิ.อฏฺ. ๑/๒๓๔ ๓  องฺ.อฏฺ. ๑๕/๔๖๖/๓๕๘
๔  วิสุทฺธิ.ฏี. ๓/๒๕๐/๔๘๒ ๕  วิ.อฏฺ. ๑/๒๒๘ ๖  วิสุทฺธิ.ฏี. ๓/๒๕๐/๔๘๒
๗  ขุ.อฏฺ. ๔๙/๑๐๙
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 [๗๗] สาว โณ  นิกฺ ขมณี โย จิตฺ ตมาโส  ตุ  รมฺม โก.

ไวพจน์ ศัพท์ ของ เดือน ๙ และ เดือน ๕
นิกฺ ขม นีย  (นิ+กมุ ป ทวิ กฺ เขเป+อ นีย)  เดือน นิก ขม นี ยะ, เดือน ๙.  สาว โณ  นิกฺ ขม นี โย  นาม  เดือน 

๙ ชื่อ ว่า นิก ขม นี ยะ.  อนฺ โต วีถิ โต พหิ  นิกฺ ขม ติ  สูริ โย  เอตฺ ถา ติ  นิกฺ ขม นี โย  เดือน ที่ ดวง อาทิตย์ 
โคจร ออก นอก เส้น ทาง ชื่อ ว่า นิก ขม นี ยะ (อาเทศ ก ต้น ธาตุ เป็น ข, ซ้อน กฺ).  โป ราณกตฺ เถร า  ปน   
เอ กูน วี สติ วสฺสํ  สา เณรํ  นิกฺ ขม นีย ปุณฺณ มาสึ  อติ กฺ กมฺม  ปาฏิปท ทิว เส  อุป สมฺ ปา เทนฺ ติ๑   
ส่วน พระ เถระ สมัย โบราณ ให้ สามเณร อายุ ๑๙ ปี อุปสมบท เป็น ภิกษุ ใน วัน แรม ๑ ค่ำ หลัง จาก วัน 
เพ็ญ เดือน ๙

รมฺ มก  (รมฺมสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+กฺ วิ)  เดือน ๕.  จิตฺ ตมาโส  ตุ  รมฺม โก  ส่วน เดือน ๕ ชื่อ ว่า 
รัม มกะ.  นา นา ปุปฺผ ผล วิ จิตฺ ต ตาย  โลกา นํ  รมฺมํ  ก โร ติ  รมนฺ ติ  วา  เอตฺ ถา ติ  รมฺม โก  
เดอืน ที ่ทำให ้ชาว โลก ยนิด ีเพราะ งดงาม ดว้ย ดอกไม ้และ ผล ไม ้หลาก หลาย หรอื เดอืน ที ่ชาว โลก ม ีความ ยนิด ี
ชื่อ ว่า รัม มกะ (ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ และ กฺ วิ).  รมฺม โก ติ  จิตฺ ตมาโส๒  เดือน ๕ ชื่อ ว่า รัม มกะ

ยถา ปิ  รมฺม โก  มาโส คิมฺ หานํ  โห ติ  พฺ ราหฺมณ
อ เตวญฺเญหิ  มา เสหิ ทุม ปุปฺ เผหิ  โสภ ติ.๓

 ท่าน พราหมณ์ เดือน ๕ ใน ฤดู ร้อน ย่อม งดงาม ยิ่ง กว่า เดือน อื่นๆ ด้วย ต้นไม้ และ 
ดอกไม้ ฉันใด

 [๗๘] จตุ โร  จตุ โร  มา สา  กตฺ ติก กาฬ ปกฺข โต
  กมา  เห มนฺต-คิมฺ หาน- วสฺ สา นา  อุตุ โย  ทฺ วิ สุ.

 [๗๙] เห มนฺ โต  สิ ริ รมุ ตู ฉ วา ว สนฺ โต จ คิมฺหวสฺ สา นา
  สร โท ติ  กมา  มา สา   เทฺว  เทฺว  วุตฺ ตา นุ สา เรน.

ฤดู ๖ ศัพท์
อุตุ  (อิ คติ มฺหิ+ตุ)  ฤดู.  ปุนปฺ ปุนํ  เอ ตี ติ  อุตุ  ฤดู ที่ ผ่าน ไปๆ ชื่อ ว่า อุตุ (อาเทศ อิ ธาตุ เป็น 

อุ).  อุ ตุ ปุจฺฉา ติ  เห มนฺ เต  วา  คิ เมฺห  วา  วสฺ เส  วา๔  คำ ว่า ถาม ถึง ฤดู คือ ฤดู หนาว  
ฤดู ร้อน หรือ ฤดู ฝน

เห มนฺต  (เหม+อนฺต)  ฤดู เหมันต์, ต้น ฤดู หนาว.  หิม า นิ  เอตฺถ  สนฺ ติ  เห โม,  โส  เอว   
เห มนฺ โต,  “สุตฺ ตนฺ โต  วนนฺ โต”ติ  ยถา  ฤดู ที่ มี หิมะ ตก ชื่อ ว่า เห มะ (หิม+ณ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น 

๑  วิ.อฏฺ. ๒/๔๖๒ ๒  ชา.อฏฺ. ๔๑/๒๖๕ ๓  ขุ.ชา.๒๗/๒๓๖๕/๕๐๑
๔  วิ.ปริ. ๘/๑๑๒๑/๔๒๔
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เอ),  ฤดู เห มะ นั่น แหละ ชื่อ ว่า เห มัน ตะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลบ สระ หน้า).  อนฺตศัพท์ มี อร รถ 
ปท ปู รณะ ใส่ ให้ เต็ม บท เท่านั้น ไม่มี ความ หมาย เหมือน กับ คำ ว่า “สุตฺ ตนฺต วนนฺต”.   หิ โน ติ  วา  
หานึ  คจฺฉ ติ  สพฺพ เมตฺ ถา ติ  เห มนฺ โต  หรือ ฤดู ที่ ทุก สิ่ง ถึง ความ เสื่อม สลาย ชื่อ ว่า เห มัน ตะ  
(หิ หา นิยํ+มอา คม+อนฺต, ลบ สระ หน้า)

คิมฺห, คิมฺ หาน  (คิร ปีฬ เน+มาน)  ฤดู ร้อน.  คิ รติ  ปิฬย ตี ติ  คิมฺ หา โน  ฤดู ที่ เบียดเบียน 
สัตว์ ชื่อ ว่า คิมห า นะ (อาเทศ รฺ เป็น หฺ, กลับ หฺม เป็น มฺห).  อฑฺฒ มา เส  เส เส  คิมฺ หาเน   
กตฺ วา  นิ วา เสต พฺพํ ๑  เมื่อ ฤดู ร้อน ยัง เหลือ อยู่ ครึ่ง จึง ทำ ผ้า นุ่ง ได้

วสฺ สาน (วสฺส เส เก+ยุ) ฤดู ฝน.  วสฺ สติ  เอตฺ ถา ติ  วสฺ สา โน  ฤดู ที่ มี ฝน ตก ชื่อ ว่า วัสสานะ (อาเทศ ยุ 
เป็น อน, ทีฆ ะ อ เป็น อา).  วสฺ สาน สฺส  ปจฺฉิ โม  มาโส  ชา นิต พฺ โพ๒  พึง ทราบ เดือน สุดท้าย 
แห่ง ฤดู ฝน

สิ สิร  (สิ สิร+ณ)  ปลาย ฤดู หนาว.  สิ สิรํ  สี ตลํ,  ตํ โย คา  สิ สิรํ  สิ สิระ คือ ฤดู หนาว,  ฤดู ชื่อ ว่า 
สิ สิระ เพราะ มี ความ หนาว เย็น (ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  สิ สิ รกาเล  โกกิลา  วิย  ตุณฺ หี ภู ตา   
นิ สีทึ สุ๓  นั่ง จุก เจ่า เหมือน นก ดุเหว่า ใน ปลาย ฤดู หนาว 

ว สนฺต  (วส กนฺ ติยํ+อนฺต)  ฤดู ใบไม้ ผลิ.  วสี ย เต ติ  ว สนฺ โต.  ปุปฺ ผวนฺ ตตฺ ตา  วา  ว สติ  กาโม  
เอตฺ ถา ติ  ว สนฺ โต  ฤดู ที่ มนุษย์ พอใจ ชื่อ ว่าว สัน ตะ, หรือ ฤดู ที่ ผู้ มี ความ ใคร่ พา กัน ยินดี เพราะ เป็น ฤดู 
ที่ มีด อก ไม้ เบ่ง บาน ชื่อ ว่าว สัน ตะ.  อติ กฺ กนฺ โต  เห มนฺ โต,  ว สนฺ ตกาโล  อนุ ปฺปตฺ โต๔  เมื่อ ฤดู 
หนาว ผ่าน ไป ฤดู ใบไม้ ผลิ ก็ มา ถึง

สรท  (สร ปีฬ เน+ต)  ฤดู ใบไม้ ร่วง.  ส รติ  ปีฬ ยติ  อสฺ มินฺ ติ  สร โท  ฤดู ที่ เบียดเบียน สัตว์ ชื่อ ว่า 
สรทะ (อาเทศ ต เป็น ท).  สา  สุ นขา  รมนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  วา  สร โท  หรือ ฤดู ที่ สุนัข พา กัน 
ยินดี(ผสม พันธุ์) ชื่อ ว่า สรทะ (สาสทฺ ทูปปท+รมุ กีฬา ยํ+อ, รัสสะ อา เป็น อ, อาเทศ มฺ เป็น ทฺ).  

วสฺ สานํ  ปจฺฉิ เม  มา เส  สรท สมเย๕  ใน ฤดู ใบไม้ ร่วง อัน เป็น เดือน สุดท้าย แห่ง ฤดู ฝน

การ นับ ฤดู  ๒ นัย

  ท่าน แสดง วิธี การ นับ ฤดู ไว้ ๒ นัย คือ  ๑ ปี มี ๓ ฤดู  และ มี ๖ ฤดู ดังนี้

  กตฺ ติก กาฬ ปกฺข โต  ปจฺฉิ มกตฺ ติก โต  ปฏฺ€าย  จตุ โร  จตุ โร  มา สา  กมา  กม โต   

เห มนฺตคิมฺ หา นวสฺ สาน สญฺญิตา  อุตุ โย  นาม  โหนฺ ติ.  อุ ตุ เภทํ  ทสฺ เส ตุํ  อริย สามญฺญมาห  

“เห มนฺ โต” อิจฺ จาทิ.  อถ วา  วุตฺ ตา นุ สา เรน  อุ ตุตฺตยปเภ เท  วุตฺตว จนสฺ สา นุ สา เรน.  อิทํ  

ปน  “กตฺ ติกกาฬ ปกฺข โต”ติ  ว จนํ  สนฺธาย  วุตฺตํ,  ตสฺ มา กตฺ ติก กาฬ ปกฺข โต  ป ภุติ  เทฺว  

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๑๔๖/๑๒๖ ๒  วิ.ปริ. ๘/๑๑๔๖/๔๓๕ ๓  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๓๑๕/๑๔๙
๔  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๖ ๕  มชฺ.มูล. ๑๒/๕๓๔/๕๗๔
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เทฺว  มา สา  กมา  กม โต  เห มนฺ โต  สิ สิ โร  ว สนฺ โต  คิมฺโห  วสฺ สา โน  สร โท  อุ ตู ติ  ฉ  
อุ ตู  ภ วนฺ ติ.

  ๑ ปี มี ๓ ฤดู ๆ ละ ๔ เดือน เริ่ม นับ จาก เดือน ปัจฉิม กัต ติ กะ คือ  ตั้งแต่ วัน แรม ๑ ค่ำ เดือน 
๑๒ ถึง วัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็น เห มัน ตะ ฤดู หนาว,  ตั้งแต่ วัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ถึง วัน ขึ้น 
๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็น คิมห า นะ ฤดู ร้อน,  ตั้งแต่ วัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง วัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ 
เป็น วัสสานะ ฤดู ฝน

  อีก นัย หนึ่ง ท่าน กล่าว เป็น อริย สามัญ คาถา ว่า “เห มนฺ โต สิ สิร มุ ตู” เป็นต้น เพื่อ แสดง ชนิด ของ ฤดู 
โดย คล้อย ตาม ฤดู ๓ อย่าง ที่ กล่าว แล้ว  โดย แบ่ง เป็น ๖ ฤดู ๆ ละ ๒ เดือน ดังนี้ คือ  ตั้งแต่ วัน 
แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึง วัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ยี่ เป็น เห มัน ตะ ต้น ฤดู หนาว,  ตั้งแต่ วัน แรม ๑ ค่ำ 
เดือน ยี่ ถึง วัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็น สิ สิระ ปลาย ฤดู หนาว,  ตั้งแต่ วัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ถึง 
วัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็น ว สัน ตะ ฤดู ใบไม้ ผลิ,  ตั้งแต่ วัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ถึง วัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ 
เดือน ๘ เป็น คิมห ะ หรือ คิมห า นะ ฤดู ร้อน,  ตั้งแต่ วัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง วัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน 
๑๐ เป็น วัสสานะ ฤดู ฝน,   ตั้งแต่ วัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ถึง วัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็น สรทะ 
ฤดู ใบไม้ ร่วง

 [๘๐] อุณฺโห  นิ ทาโฆ  คิมฺโหถ วสฺโส  วสฺ สาน ปาวุ สา
  อุ ตูหิ  ตีหิ  วสฺ สา นา- ทิ เกหิ  ทกฺ ขิณ ายนํ.

ฤดู ร้อน ๓ ศัพท์
อุณฺห  (อุสุ ทา เห+ณฺห)  ฤดู ร้อน.  อุ สติ  ทห ตี ติ  อุณฺโห  ฤดู ที่ ร้อน อบอ้าว ชื่อ ว่า อุณหะ (ลบ สฺ 

ที่สุด ธาตุ).  อุณฺ หกาเล  มหคฺฆํ  โขมํ  ปา รุ ปิตฺ วา๑  ทรง ห่ม ผ้า โขม พัสตร์ มี ค่า มาก ใน ฤดู ร้อน

นิทาฆ  (นิ+ทห ภสฺ มี กรเณ+ณ)  ฤดู ร้อน.  นิท หนฺ เต  อสฺ มินฺ ติ  นิ ทาโฆ  ฤดู ที่ มี ความ ร้อนแผด เผา 
ชื่อ ว่า นิ ทาฆะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ หฺ เป็น ฆฺ).  นิ ทาฆ สมเย  สีต ฏฺ€าเน  ทิวาวิ หารํ   
นิ สีทิสฺ สา มิ๒  ใน ฤดู ร้อน เรา จะ นั่ง พัก ผ่อน กลาง วัน ใน ที่ ร่มเย็น

คิมฺห  (คิร ปีฬ เน+ม)  ฤดู ร้อน.  คิ รติ  ปีฬ ย ตี ติ  คิมฺโห  ฤดู ที่ เบียดเบียน สัตว์ ชื่อ ว่า คิมห ะ (อาเทศ 
รฺ เป็น หฺ, กลับ หฺม เป็น มฺห).  สํวจฺฉเร  คิมฺห สมเย  ทว ทาโห  ป ทิปฺ ปติ๓  ใน ฤดู ร้อน ของ 
ทุก ปี ไฟ ไหม้ ป่า ลุก โชน

ฤดู ฝน ๓ ศัพท์
วสฺส  (วสฺ สุ เส เก+อ)  ฤดู ฝน.  วสฺ สติ  ปวสฺ สติ  เอตฺ ถา ติ  วสฺโส  ฤดู ที่ มี ฝน ตก ชื่อ ว่า วัสสะ.  

๑  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๑๔๒/๙๑ ๒  สํ.อฏฺ. ๑๓/๑๒๗/๔๕ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๓/๒๙/๕๘๘
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ฉตฺตํ  ม หนฺตํ  วิย  วสฺ สกา เล๑  เหมือน ร่ม ใหญ่ ใน ฤดู ฝน ฉะนั้น

วสฺ สาน  (วสฺ สุ เส เก+ยุ)  ฤดู ฝน.  วสฺ สติ  ปวสฺ สติ  เอตฺ ถา ติ  วสฺ สา โน  ฤดู ที่ มี ฝน ตก ชื่อ ว่า 
วัสสานะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, ทีฆ ะ อ เป็น อา).  วสฺ สาน สฺส  ปจฺฉิ โม  มาโส๒  เดือน สุดท้าย 
แห่ง ฤดู ฝน

ปาวุ ส  (ปา นิ ปาต+วสฺ สุ เส เก+อ)  ฤดู ฝน.  วสฺ สติ  ปวสฺ สติ  เอตฺ ถา ติ  ปาวุ โส  ฤดู ที่ มี ฝน ตก ชื่อว่า 
ปาวุ สะ. (อาเทศ อ ที่ ว เป็น อุ, ลบ สฺ สังโยค).  ปาวุ ส สมเย  กาล เมโฆ๓  ฝน ตกใน ฤดู ฝน

 [๘๑] อุตฺ ตรา ย นมญฺเญหิ ตีหิ  วสฺโสย นทฺวยํ
  วสฺส  สํวจฺฉ รา  นิตฺ ถี สร โท  หาย โน  สมา.

ปี ๕ ศัพท์
 วสฺ สา นาทิ เกหิ  ตีหิ  อุ ตูหิ  ทกฺ ขิณ ายนํ  สู ริยสฺส  ทกฺ ขิณ ทิ สา คมนํ  ภว ติ,  อญฺเญหิ  ตีหิ  

สิ สิร ว สนฺตคิมฺ เหหิ  อุตฺ ตรา ยนํ  อุตฺตรทิ สา คมนํ  ภว ติ  ใน ๑ ปี ที่ มี ๖ ฤดู  ดวง อาทิตย์ จะ 
โคจร เอียง ไป ทาง ขวา(ทิศ ใต้) ๓ ฤดู คือ ฤดู ฝน ฤดู ใบไม้ ร่วง และ ต้น ฤดู หนาว ดวง อาทิตย์ จะ โคจร ไป 
ทาง ซ้าย (ทิศ เหนือ) ๓ ฤดู คือ ปลาย ฤดู หนาว ฤดู ใบไม้ ผลิ และ ฤดู ร้อน.  ปุสฺส สงฺ กนฺ ติ มา รพฺภ  
อา สาฬฺหํ  ยาว  อาทิ จฺจสฺส  อุตฺ ตรา  คติ  อุตฺ ตรา ยนํ.  อา สาฬฺห สงฺ กนฺ ติ มา รพฺภ  ปุสฺสํ  
ยาว  ทกฺ ขิณ า  คติ  ทกฺ ขิณ ายนํ.  วสฺโสย นทฺวยนฺ ติ  อิทํ  อย นทฺวยํ  สมฺปิณฺฑิตํ  วสฺโส  
นาม  ตั้งแต่ กลาง เดือน ปุส สะ(เดือน ยี่) ถึง กลาง เดือน อา สาฬ หะ(เดือน ๘) ดวง อาทิตย์ โคจร เอียง ไป ทาง 
ซา้ย(ทศิ เหนอื) ตัง้แต ่กลาง เดอืน อา สาฬ หะ ถงึ กลาง เดอืน ปสุ สะ ดวงอาทติย์ โคจร เอยีง ไป ทาง ขวา(ทศิ ใต)้  
ดวง อาทิตย์ โคจร ไป ครบ ทั้ง ๒ ทาง ชื่อ ว่า วัสสะ (๑ ปี)

วสฺส  (วส สุ เส เก+อ) ปี. วสฺ สนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  วสฺโส,  วสฺ สกา เลน  วา  อุ ปลกฺ ขิ โต  วสฺโส  ปี ที่ มี  
ฝน ตก ชื่อ ว่า วัสสะ, หรือ ปี ชื่อ ว่า วัสสะ เพราะ เอา ฤดู ฝน เป็น เครื่อง กำหนด(เมื่อ ฤดู ฝน เวียน มา ถึง ก็ นับ 
ครบ ๑ ปี).  วสฺส ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  วสฺส สหสฺสํ  สทฺ ธมฺ โม  ติฏฺเ€ยฺย๔  พระ 
สัทธรรม พึง ตั้ง อยู่ ตลอด พันปี

สํวจฺฉร, วจฺฉร  (สํ+วส นิ วา เส+ฉร)  ปี.  สํว สนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  สํวจฺฉ โร, วจฺฉ โร  ช่วง เวลา 
ที่ มี สัตว์ อยู่ ชื่อ ว่า สังวัจฉ ระ และ วัจฉ ระ (อาเทศ สฺ เป็น จฺ).  สํวจฺฉร ศัพท์ และ วจฺฉร ศัพท์ เป็น 
ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  อกา สิ  โยคฺ คํ  ธุวมปฺ ปมตฺ โต  สํวจฺฉรํ  พี รณตฺ ถมฺภกสฺมึ ๕ ท่าน เป็น 

ผู้ ไม่ ประมาท เป็น นิจ ได้ ทำความ เพียร อยู่ ใน ป่าช้า ชื่อ พี รณตถัมภ กะ ๑ ปี

สรท  (สรท+อ)  ปี.  สร ทกา เลน  ลกฺขิ โต  สร โท  ปี ที่ หมาย รู้ ด้วย ฤดู ใบไม้ ร่วง ชื่อ ว่า สรทะ (เมื่อ 

๑  ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๒๑/๒๙๐ ๒  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๒๕๐/๑๔๔ ๓  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๒๕๐/๑๔๔
๔  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๒๕๐/๑๔๔ ๕  ขุ.ชา. ๒๗/๒๗๑/๗๘
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ฤดู ใบไม้ ร่วง เวียน มา ถึง ก็ นับ ครบ ๑ ปี)

หาย น  (หา จาเค+อย คติ มฺหิ+ยุ) ปี.  ช หนฺ โต  อย ตี ติ  หาย โน  ปี ที่ ละ จาก ไป ชื่อ ว่า หายนะ (ลบ 
สระ หลัง, อาเทศ ยุ เป็น อน).  อา ยุํ  ชห ตี ติ  หาย โน  ปี ที่ ละ อายุ ไป ชื่อ ว่า หายนะ (หา จาเค 
+ยฺ อาคม+ยุ, อาเทศ ยุ เป็น อน)

สมา  (สม วิ ตกฺ เก+อา)  ปี.  สมิย เต  วิ ตกฺกีย ตี ติ  สมา  ปี ที่ ผู้คน คิดถึง ชื่อ ว่า สมา.  สมา ศัพท์ 
เป็น อิตถี ลิงค์

การ นับ ปี ใน ภูมิ ต่างๆ
  การ กำหนด นับ ปี ใน มนุษยโลก เทวโลก และ พรหม โลก มี ช่วง เวลา ไม่ เท่า กัน ผู้ รู้ ท่าน แสดง วิธี นับ ไว้ 

คือ  ๑๐๐ ปี ใน มนุษยโลก เท่ากับ ๑ วัน ๑ คืน ใน เทวโลก ชั้น ดาวดึงส์,  ๑๒,๓๖๐ ปี ใน เทวโลก 
เท่ากับ ๑ ยุค  ดัง นั้น ท่าน จึง กล่าว ไว้ ว่า

เอ สา  ทฺ วาท ส สหสฺ สี ยุ คาขฺ ยา  ปริกิ ตฺ ติ ตา,
เอตํ  สหสฺส คุณิ ตํ อโห  พฺรหฺม มุ ทาหฏํ.๑

 ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ปี ทิพย์ ของ เทวดา ชั้น ดาวดึงส์ นี้ ท่าน เรียก ว่า เป็น ๑ ยุค, นำ 
๑ ยุค มา คูณ ด้วย ๑ พัน (๑๒,๐๐๐ x ๑,๐๐๐ = ๑๒,๐๐๐,๐๐๐) ท่าน เรียก ว่า 
เป็น ๑ วัน ใน พรหม โลก

  ตญฺจ  นรา นํ  จตุ ยุคํ  ทิพฺ พ สหสฺสทฺว เยน  พฺรหฺ มุ โน  เทฺว  ทิเว ติ. กต เต ตาทฺ วา ปร- 
ก ลวิ เสน  จต ุยคุ.ํ  ตตรฺ  กต ยคุ สสฺ  มน ุสสฺ สงขฺ ฺยาย  ปมาณ ํ อฏ€ฺว ีสต ิสหส ฺสาธ ิกา น ิ สตตฺ รส- 
วสฺ สลกฺ ขา นิ,  เต ตาย  ฉนฺ นวุ ติ สหสฺ สาธิ กา นิ  ทฺ วาท สวสฺ สลกฺ ขา นิ,   ทฺ วา ปรสฺส  จตุ สฏฺ€ิ- 
สหสฺ สาธิ กา นิ  อฏฺ€า รสวสฺ สลกฺ ขา นิ,  กลิสฺส พาตฺ ตึส สหสฺ สาธิ กา นิ จตฺ ตา ริ วสฺ สลกฺ ขา นิ.

  ยุค ทั้ง ๔ ของ มนุษย์ นั้น รวม เป็น ๒ พันปี ทิพย์ ของ พรหม,  ยุค ๔ คือ กต ยุค เต ตา ยุค  
ทวา ปร ยุค และ กลียุค,  ใน ยุค ทั้ง ๔ นั้น กต ยุค มีอายุ กาล ประมาณ ๑,๗๒๘,๐๐๐ ปี ใน มนุษยโลก, 
เต ตา ยุค มีอายุ กาล ประมาณ ๑,๒๙๖,๐๐๐ ปี ใน มนุษยโลก, ทวา ปร ยุค มีอายุ กาล ประมาณ ๘๖๔,๐๐๐ 
ปี ใน มนุษยโลก, กลียุค มีอายุ กาล ประมาณ ๔๓๒,๐๐๐ ปี ใน มนุษยโลก

  ดัง นั้น  ท่าน จึง กล่าว ไว้ ว่า

สุญฺญํ  สุญฺญํ  ขํ  นาคา กร มุ นิส สิ โน,
มาน มา โท  ยุค สฺส เต ตาย  ขํขํ  สุญฺญํ.
รส นว สูริ ยา วสฺส สงฺขฺ ยา  ป สิทฺธา,
สุญฺญํ  สุญฺญํ  ขํ  เวท า รส ภุชค มิติ.

๑  เวททีปกคนฺถนิสฺสย



 อภิธานวรรณนา  ๑. สัคคกัณฑ์ ๑.๓. ทิสาทิวัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 121

ทฺ วาปเร  วสฺส สงฺขฺ ยา สุญฺญา กาสํ  ขํ เนตฺ ต-
คุณ ชล นิธ โย วสฺส สงฺขฺ ยา  กลิสฺส.

 ๑,๗๒๘,๐๐๐ ปี ใน มนุษยโลก เป็น ๑ กต ยุค,  ๑,๒๙๖,๐๐๐ ปี ใน มนุษยโลก 
เป็น ๑ เต ตา ยุค,  ๘๖๔,๐๐๐ ปี ใน มนุษยโลก เป็น ๑ ทวา ปร ยุค,  ๔๓๒,๐๐๐ 
ปี ใน มนุษยโลก เป็น ๑ กลียุค

  ตตฺร  อฏฺ€  นาคา,  เทฺว  กรา,  สตฺต  มุ น โย,  เอ โก  สสี,  ฉ  รสา,  ทฺ วาท ส  สูริ ยา,  
จตฺ ตา โร  เวท า  ชล นิธ โย จ,  เทฺว  เนตฺ ตา นิ,  ตโย  คุณา,  พาตฺ ตึส  ทนฺ ตา,  สงฺขฺ ยาย   
ป สิทฺเธ เห เตหิ  สงฺขฺ ยา  ค เหตพฺ พา.  ขา กา สมฺ พรสทฺ ทา  สุญฺญปริ ยา ยา  สุญฺญญฺจ  คณิ เต   
พินฺ ทุ นา  สงฺ คหิตํ.

  ใน คาถา นั้น นักศึกษา ควร รู้ วิธี การนำ สังเกต สังขยา มา นับ ดังนี้  นา คะ (ช้าง ประจำ ทิศ ๘ เชือก) ใช้ 

นับ แทน เลข ๘,  กระ (มือ ๒ ข้าง) ใช้ นับ แทน เลข ๒,  มุนิ (ฤาษี ๗ ตน) ใช้ นับ แทน เลข ๗,  สสี 

(ดวง จันทร์) ใช้ นับ แทน เลข ๑,  รสะ (รส ๖ อย่าง) ใช้ นับ แทน เลข ๖, สูริ ยะ (ราศี ๑๒) ใช้ นับ แทน 

เลข ๑๒,  เวท ะ (คัมภีร์ เวท ๔)  ชละ (แม่น้ำ ๔ สาย) นิธิ (ขุมทรัพย์ ๔ แห่ง) ใช้ นับ แทน เลข ๔,   

เนต ตะ (ดวงตา ๒ ข้าง) ใช้ นับ แทน เลข ๒,  คุณ ะ (คุณ ๓ คือ รชะ ตมะ สัต วะ) ใช้ นับ แทน เลข ๓,   

ทัน ตะ (ฟัน ๓๒ ซี่) ใช้ นับ แทน เลข ๓๒,  ขะ อกะ อสัม พระ (ท้องฟ้า ว่าง เปล่า) ใช้ นับ แทน เลข ๐

เอกํ  ทส  สตญฺเจว สหสฺ สม ยุตํ  ยถา,

ลกฺขญฺจ  นิยุตญฺ เจว กมา  ทส คุโณตฺตรํ.

 สังขยา เหล่า นี้ คือ หนึ่ง(หลัก หน่วย) สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน ท่าน ให้ คูณ 
ด้วย สิบ ขึ้น ไป ตาม ลำดับ

 [๘๒] กปฺ ปกฺข โย  ตุ  สํวฏฺโฏ ยุ คนฺต  ปล ยา  อปิ
  อลกฺขี  กาล กณฺณิตฺถี  อถ  ลกฺขี  สิ ริตฺถิยํ.

สิ้น กัป, โลกาวินาศ, กัปประ ลัย ๔ ศัพท์
กปฺป, กปฺ ปกฺขย  (กปฺป+ขย)  สิ้น กัป, โลกาวินาศ, กัปประ ลัย.  กปฺป เต  ชค ตี  วิน สฺส เต ติ   

กปฺ โป  แผ่น ดิน พินาศ ไป ชื่อ ว่า กัป ปะ (กปฺป วิ นา เส+อ).  ขยนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  ขโย  กัป เป็น ที่สิ้น ไป 

ชื่อ ว่า ขยะ (ขี ขเย+ณ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อี เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย).  กปฺ โป  จ  ขโย  จา ติ   

กปฺ ปกฺข ยา  แผ่น ดิน สิ้น พินาศ ไป ชื่อ ว่า กัป ปักข ยะ (ซ้อน กฺ).  กปฺป วิ นาโส  กปฺ โป๑  กัป วินาศ ชื่อว่า 

กัป ปะ (ลบ วิ นาส).  เกจิ  ป เนตฺ ถ  “กปฺ ปกฺข โย  ตู”ติ  ปา€ํ  วตฺ วา  ทฺ วินฺ นเม กาภิธานตฺตํ  

๑  ที.ฏี. ๓/๑๐๔
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กปฺเปนฺ ติ,  ตํ  อมร โก เสน  จ  ตฏฺฏี กาย  จ  น  ส เม ติ.   วุตฺตญฺหิ  ตตฺถ  “สํวฏฺโฏ  ปล โย   
กปฺ โป  ขโย  กปฺ ปนฺ ตมิจฺจ ปี”ติ   จ   “ปญฺ จกํ  ข ยกปฺเป”ติ  จ  ใน เนื้อ ความ นี้ อาจารย์ บาง 
ท่าน กล่าว ว่า “กปฺ ปกฺข โย ตุ” สมควร เพราะ ทั้ง ๒ เป็น ชื่อ เดียวกัน, คำ นั้น ไม่ ตรง กับ คัมภีร์ อมร โก สะ 
และ อมร โกส ฎีกา เพราะ ใน คัมภีร์ ทั้ง ๒ นั้น กล่าว กปฺป กับ ขย แยก กัน ว่า “สํวฏฺโฏ  ปล โย  กปฺ โป   
ขโย  กปฺ ปนฺ ตมิจฺจปิ”  และ ว่า “บท ทั้ง ๕ ใช้ ใน อรรถ สิ้น กัป”   ส่วน อภิธาน วรรณนา นี้ ถือ เอา ตาม 
นัย เกจิ คือ กปฺ ปกฺขย เป็น บท เดียวกัน

สํวฏฺฏ  (สํ+วฏฺฏ สํวฏฺฏ นอุ ปรม วิ นา เส สุ+อ)  กาล สิ้น กัป.  สํวตฺต เต  อุป รม เต  วิน สฺส เต  วา  ชค ตี   
อสฺ มินฺ ติ  สํวฏฺโฏ  กัป ที่ มี แผ่นดิน ที่ ปราศจาก แผ่นดิน หรือ ที่ สิ้น แผ่นดิน ชื่อ ว่า สังวัฏฏะ.  อเน เกปิ  
สํวฏฺฏกปฺเป๑  ใน สังวัฏฏ กัป หลาย กัป

ยุ คนฺต  (ยุค+อนฺต)  กาล สิ้น กัป.  จตุ ยุ คา นมนฺ เต  ชา โต  ยุ คนฺ โต  กัป ที่ เกิด ขึ้น ปลาย สุด แห่ง ยุค ทั้ง 
๔ (คือ กต ยุค เต ตา ยุค ทวา ปร ยุค และ กลียุค) ชื่อ ว่า ยุ คัน ตะ (ลบ สระ หน้า)

ปลย  (ป+ลี ขเย+ณ)  สิ้น กัป.  ปลี ย เต  ขีย เต  ยตฺถ  โล โก ติ  ปล โย  กัป ที่ สิ้น โลก ชื่อ ว่า ปล ยะ 
(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อี เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย)

คน กาล กัณณี, ผู้ โชค ร้าย, ผู้ จัญไร ๒ ศัพท์
อลกฺข ี (น+ลกฺข ทสฺ สนง ฺเก สุ+ณี)  คน กาล กณัณี, ผู้ โชค ร้าย, คน จัญไร.  นนิ ฺทติ พพฺตฺ ตา  น  ลกฺขีย เต ติ   

อลกฺขี  ผู้ ที่ ใครๆ มอง ไม่ เห็น(ไม่ อยู่ ใน สายตา) เพราะ เป็น ผู้ ควร ตำหนิ จึง ชื่อ ว่าอ ลักขี (อา เทส น 
นิบาต เป็น อ, ลบ ณฺ).  อตฺ ตนา  กุ รุ เต  ลกฺขึ  อลกฺขึ  กุ รุต ตฺ ตนา๒  บุคคลทำให้ ตน โชค ดี เอง 
ทำให้ ตน โชค ร้าย เอง

กาฬ กณฺณี  (กาฬ สทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณี)  คน กาล กัณณี, ผู้ โชค ร้าย, คน จัญไร.  อตฺต โน  นิสฺสยํ  
กาฬ วณฺณสทิสํ  ก โร ติ  อปฺ ปกา สกตฺ ตา ติ  กาฬ กณฺณี  ผู้ ทำ คน ที่ อาศัย ตน ให้ เป็น ผู้ เช่น กับ คน ผิว 
ดำ  เพราะ เป็น ผู้ ไม่ เปิด เผย ตัว จึง ชื่อ ว่า กาฬ กัณณี (อาเทศ รฺ เป็น ณฺ, ซ้อน ณฺ).  อลกฺขี ศัพท์และ 
กาฬ กณฺณี ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.   สิ รี  จ  กาฬ กณฺณี  จ  น  ส เมนฺ ติ  กุ ทา จนํ ๓  สิริ กับ 
กาฬกัณณี ย่อม ไม่ เหมาะ สม กัน ใน กาล ไหนๆ

ผู้ มี สิริ, ผู้ มี ศรี, ผู้ มี ความ ดี, มงคล, มิ่งขวัญ ๒ ศัพท์
ลกฺขี  (ลกฺข ทสฺ สนงฺ เก สุ+ณี)  ผู้ มี สิริ, ผู้ มี ศรี, ผู้ มี ความ ดี, มงคล, มิ่งขวัญ.  ปสํ สิต พฺพตฺ ตา  

ลกฺขีย เต ติ  ลกฺขี  ผู้ ที่ ใครๆ มอง เห็น เพราะ เป็น ผู้ ควร สรรเสริญ จึง ชื่อ ว่า ลักขี (ลบ ณฺ).  อหํ   

สิ รี  จ  ลกฺขี  จ  ภู ริปญฺญาติ  มํ  วิทู๔  ข้าพเจ้า มี ทั้ง สิริ และ บุญ ทวย เทพ ต่าง รู้จัก ข้าพเจ้า ดีว่า 

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๓/๗ ๒  ขุ.ชา. ๒๗/๘๘๕/๑๙๕ ๓  ขุ.ชา. ๒๗/๘๘๕/๑๙๕
๔  ขุ.ชา. ๒๗/๘๗๙/๑๙๔
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เป็น ผู้ มี ปัญญา กว้าง ขวาง ดุจ ปฐพี

สิริ  (สิ เส วายํ+รฺ อาคม+อี)  ผู้ มี สิริ, ผู้ มี ศรี, ผู้ มี ความ ดี, มงคล, มิ่งขวัญ.  กต ปุญฺเญหิ  เส วีย เต  

เต  วา  เสว ตี ติ  สิ รี  ผู้ ที่ คน มี บุญ พา กัน คบหา หรือ ผู้ คบหา คน มี บุญ เหล่า นั้น จึง ชื่อ ว่า สิริ (รัสสะ 

อี เป็น อิ).  ลกฺขี ศัพท์ และ สิริ ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.   สิริ  โภค า นมาส โย๑  สิริ เป็น ที่ อาศัย เกิด 

แห่ง โภคทรัพย์

 [๘๓] ทนุ  ทา นว มา ตาถ เทว มาตา  ปนา ทิติ.

มารดา ของ อสูร ๒ ศัพท์
ทน ุ (ทา อวขณฺฑเน+นุ)  มารดา ของ อสูร.  ทาย ตี ติ  ทนุ  ผู้ ขุด คุ้ย ชื่อ ว่า ทนุ (รัสสะ อา เป็น อ).  

นาง ทนุ เป็น เทพธิดา นาง หนึ่ง ใน จำนวน เทพธิดา ผู้ ฉลาด ๑๓ นาง

ทา นว มาตุ  (ทา นว+มาตุ)  มารดา ของ อสูร.  ทา นวานํ  มาตา  ทา นว มาตา  มารดา ของ พวก อสูร 
ชื่อ ว่า ทา นว มาตุ (รูป สำเร็จ อาเทศ อุ กับ สิ เป็น อา)

มารดา ของ เทวดา ๒ ศัพท์
เทว มาตุ  (เทว+มาตุ)  มารดา ของ เทวดา.  เท วานํ  มาตา  เทว มาตา  มารดา ของ พวก เทวดา 

ชื่อว่า เทว มาตา (รูป สำเร็จ อาเทศ อุ กับ สิ เป็น อา)

อ ทิติ  (น+ทิติ)  มารดา ของ เทวดา.  ทิตี ติ  อสุ ราน เมว  เวมาติก า  มาตา  นาง เวมาติก า มารดา 
ของ อสูร นั่น แหละ ชื่อ ว่า ทิติ.  ตสฺ สา  ปฏิ ปกฺข ภา เวน  อ ทิติ  มารดา ของ เทวดา ชื่อ ว่า อ ทิติ เพราะ 
ตรง ข้าม กับ มารดา ของ อสูร นั้น (อาเทศ น เป็น อ)

 [๘๔] ปาปํ  จ  กิพฺพิสํ  เวร า- ฆํ  ทุจฺ จริต ทุกฺ กตํ
  อปุญฺญา กุ สลํ  กณฺหํ กลุสํ  ทุ ริ ตา คุ  จ.

บาป, อกุศล, ความ ชั่ว ๑๒ ศัพท์
ปาป  (ปา รกฺขเน+ปอา คม+อ)  บาป, อกุศล, ความ ชั่ว.  ปานฺ ติ  รกฺ ขนฺ ติ  สุ ชนา  อตฺ ตานํ   

อสฺ มา ติ  ปาปํ  อกุศล ที่ คน ดี พา กัน รักษา ตน ไว้ ให้ ออก ห่าง ชื่อ ว่า ปา ปะ.  อ ปายํ  ปา ติ  รกฺข ตี ติ  
ปาปํ  ธรรม ที่ รักษา อบายภูมิ ไว้ ชื่อ ว่า ปา ปะ.  ทุคฺค ตึ  ปา ปน โต  ปาปํ  ธรรม ชื่อ ว่า ปา ปะ เพราะ 
ให้ ถึง ทุคติ (ป+อป ปา ปุณเน+อ, ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  ทุคฺค ตึ  ปา เปตี ติ  ปาปํ  ธรรม 
ที่ ให้ คน ชั่ว เข้า ถึง ทุคติ ชื่อ ว่า ปา ปะ (ป+อป ปา ปุณเน+อ).  อถ วา  ปสทฺ โท  เอตฺถ  อ ปาย วจ โน  
อีก อย่าง หนึ่ง ป ศัพท์ กล่าว หมาย ถึง อบาย.  ปํ  อ ปายํ  เปติ   คจฺฉ ติ  เอ เต นา ติ  ปาปํ  ธรรม 

๑  สํ.สคาถ. ๑๕/๒๑๖/๖๑
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ที่ เป็น เหตุ ให้ บุคคล เข้า ถึง อบาย ชื่อ ว่า ปา ปะ (ป+เป คติ ยํ+ณ, ลบ ณฺ, ทีฆ ะ อ ที่ ป เป็น อา, ลบ 
เอ ที่ เป).  กตํ  ตยา  กลฺ ยาณํ  อกตํ  ตยา  ปาปํ ๑  ความ ดี ท่าน ทำ ไว้ แล้ว บาป ท่าน ไม่ ได้ 
ทำ.  ปาป ศัพท์ เป็นต้น ปรก ติ เป็น น ปุง สก ลิงค์ แต่ ถ้า กล่าว คุณ มี ความ หมาย ว่า ทุกข์, ยาก, ลำบาก, 
เหน็ดเหนื่อย, เจ็บ, ปวด เป็นต้น เป็น ได้ ทั้ง ๓ ลิงค์  เช่น

ปา ปา  อุ ตุม ตี  กญฺญา ปา โป  รา ชาปฺย รกฺข โก
  ปาปํ  พฺ ยาธ กุลํ  หึสํ ปา โป  วิปฺ โป  จ  เสว โก.

 หญงิ สาว ผู ้ม ีระด ูยอ่ม เจบ็ ปว่ย พระ ราชา ปราศจาก ผู ้อารกัขา ยอ่ม ทรง เหนด็เหนือ่ย 
ตระกูล นาย พราน ที่ ชอบ เบียดเบียน ย่อม ลำบาก พราหมณ์ ผู้ เป็น ข้า ราช บริพาร  
ย่อม เป็น ทุกข์

กิพฺพิส  (กร กรเณ+อิพฺพิส)  บาป, อกุศล, โทษ, ความ ผิด.  ก โร ติ  อ นิฏฺ€ผลนฺ ติ  กิพฺพิสํ  ธรรม ที่ 
ทำให ้เกดิ ผล อนั ไม ่นา่ ปรารถนา ชือ่ วา่ กพิพ ิสะ (ลบ ร ฺทีส่ดุ ธาต ุและ สระ หนา้).  ก ิลยี เต  สถิลิ ี กรยิยฺ เต   
เยน า ติ  กิพฺพิสํ  บาป ที่ เป็น เหตุ ให้ ทำกรรม ต่ำ ทราม ชื่อ ว่า กิพพิ สะ (กิล กรเณ+อิส, อาเทศ ลฺ เป็น 
วฺ, ซ้อน วฺ, อาเทศ วฺวฺ เป็น พฺพฺ).  โย  โข  เทว ทตฺต  สมคฺคํ  ภินฺ ท ติ  กปฺปฏฺ€ิ ติกํ  กิพฺพิสํ  
ปสว ติ๒  ดู ก่อน เทว ทัต ผู้ ใด ทำลาย สงฆ์ ที่ พร้อม เพรียง กัน ย่อม ประสบ บาปกรรม อัน ตั้ง อยู่ ตลอด กัป

เวร  (วิ+อร คติ มฺหิ+อ)  บาป, อกุศล, เวร.  วิ รูเปน  อร ติ  คจฺฉ ตี ติ  เวรํ  กรรม ที่ เป็น ไป โดย 
น่า รังเกียจ ชื่อ ว่า เวร ะ (อาเทศ อิ เป็น เอ, ลบ สระ หลัง).  เวรํ  เวเรน  น  วูปส เมยฺ ย,  เวรํ  
อเวเรน  วูป สมนฺตํ ๓  เวร ไม่ ระงับ เพราะ เวร เลย  แต่ ระงับ เพราะ การ ไม่ จอง เวร

อฆ  (น+หน คติ ยํ+อ)  บาป, อกุศล, ความ ชั่ว.  สาธูหิ  น  หนฺตพฺ พนฺ ติ  อฆํ  กรรม ที่ คน ดี ไม่ ควร 
เข้าหา ชื่อ ว่า อฆะ (อาเทศ น เป็น อ, หนฺ เป็น ฆ).  ฉนฺทชํ  อฆํ  ฉนฺทชํ  ทุกฺ ขํ ๔  บาป เกิด จาก 
ความ พอใจ ทุกข์ เกิด จาก ความ พอใจ

ทุจฺ จริต  (ทุ+จร จรเณ+อิ+ต)  บาป, อกุศล, ทุจริต, กรรม ชั่ว.  ทุ  กุจฺฉิตํ  จริตํ  ทุจฺ จริตํ  
กรรม อัน น่า รังเกียจ ที่ บุคคล ทำ ชื่อ ว่า ทุจ จริต ะ (ซ้อน จฺ).  ทุฏฺ€ุ  จริตํ  กิเล เสหิ  วา  ทู สิตํ   
จริต นฺ ติ  ทุจฺ จริตํ ๕  กรรม ที่ ตน ทำ ไม่ ดี หรือ กรรม ที่ บุคคล ผู้ ถูก กิเลส ครอบงำ แล้ว ประพฤติ ชื่อ ว่า  
ทุจ จริต ะ.  ตีณิ  ทุจฺ จริต า นิ  กาย ทุจฺ จริตํ  วจี ทุจฺ จริตํ  มโน ทุจฺ จริตํ ๖  ทุจริต มี ๓ อย่าง คือ 
กาย ทุจริต วจี ทุจริต และ มโน ทุจริต

ทุกฺ กฏ, ทุกฺ กต  (ทุ+กร กรเณ+ต)  บาป, อกุศล, ทุ กกฏ, กรรม ชั่ว.  อ โสภ นํ  กตํ  ทุกฺ กฏํ  
กรรม ที่ บุคคล ทำ ไม่ ดี ชื่อ ว่า ทุ กกฏะ.  ทุ  นินฺ ทิตํ  กรณมสฺส  ทุกฺ กฏํ  กรรม อัน น่า ติ เตียน ชื่อ ว่า 
ทุ กกฏะ (ซ้อน กฺ, ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ, อาเทศ ต เป็น ฏ). ทส  อกุ สล กมฺมป ถา  ทุกฺ กฏ กมฺ มา นิ  

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๑๘๐/๑๓๕ ๒  วิ.จุลฺล. ๗/๓๘๖/๑๙๔ ๓  วิ.มหา. ๕/๒๔๔/๓๓๔
๔  สํ.สคาถ. ๑๕/๑๐๓/๓๑ ๕  วิ.ฏี. ๑/๕๓/๑๑๖ ๖  วิ.ปริ. ๘/๙๖๓/๓๑๓
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นาม๑  อกุศล กรรมบถ ๑๐ ชื่อ ว่า กรรม ชั่ว.  ยญฺหิ  ทุฏฺ€ุ  กตํ  วิ รูปํ  วา  กตํ  ตํ  ทุกฺ กฏํ๒  
กรรม ที่ บุคคล ทำ ไม่ ดี หรือ ทำ น่า เกลียด ชื่อ ว่า ทุ กกฏะ

อปุญฺญ  (น+ปุ ป วเน+นฺ อาคม+ณฺย)  บาป, อกุศล, ความ ชั่ว.  น  ปุ นา ตี ติ  อปุญฺญํ  กรรม 
ที่ ไม่ สะอาด ชื่อ ว่า อ ปุญญะ (อาเทศ น เป็น อ, ลบ ณฺ, อาเทศ นฺย เป็น ญ, ซ้อน ญฺ).   
ปุญฺญปฏิ ปกฺขํ  อ ปุญฺญํ  กรรม ที่ ตรง ข้าม กับ บุญ ชื่อ ว่า อ ปุญญะ (น+ปุญฺญ, อาเทศ น เป็น อ).   
พหุํ  วต  มยา  อ ปุญฺญํ  ปสุตํ ๓  เรา สร้าง บาป ไว้ มากมาย หนอ

อกุ สล  (น+กุสล)  บาป, อกุศล, กรรม ชั่ว.  กุ สลา นํ  ปฏิ ปกฺขํ  อกุ สลํ  กรรม ที่ เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ 
กุศล ชื่อ ว่า อกุ สละ (อาเทศ น เป็น อ).  น  กุ สลํ  อกุ สลํ  ธรรม ที่ ไม่ใช่ กุศล ชื่อ ว่า อกุ สละ.   
อกุ สลนฺ ติ  ท สอ กุ สล กมฺมป ถา๔  คำ ว่า “อกุศล” คือ อกุศล กรรมบถ ๑๐

กณฺห  (ก+หน หึ สายํ+อ)  บาป, อกุศล, ธรรม ดำ.  กํ  สุขํ  หน ตี ติ  กณฺหํ  กรรม ที่ เบียดเบียน 
ความ สุข ชื่อ ว่า กัณห ะ (วิ ปริย ยะ หนฺ เป็น นฺห, อาเทศ นฺ เป็น ณฺ).  อปภสฺสร ภา วก รณตฺ ตา   
ปณฺฑิ เตหิ  กุจฺฉิตพฺพํ  ค รหิต พฺ พนฺ ติ  กณฺหํ  กรรม ที่ บัณฑิต พา กัน รังเกียจ ติ เตียน เพราะ ทำ 
ให้ เศร้า หมอง ชื่อ ว่า กัณห ะ (กุ กุจฺ ฉายํ+ณฺห, อาเทศ อุ เป็น อ).  อตฺ ถาวุโส  กมฺมํ  กณฺหํ   
กณฺห วิ ปากํ ๕  ผู้ มีอายุ กรรม อัน เป็น อกุศล ให้ ผล เป็น อกุศล มี อยู่

กลุส  (กล เฉท เน+อุส)  บาป, อกุศล, ความ ชั่ว.  กลี ย เต  อเน นา ติ  กลุสํ  บาป อัน เป็น เครื่อง ตัด 
ความ สุข ชื่อ ว่า กลุ สะ.  กํ  วา  สุขํ  ลุนนฺ โต  เส ตี ติ  กลุสํ  หรือ กรรม ที่ เฝ้า บั่นทอน ความ สุข 
ชื่อ ว่า กลุ สะ (ก+ลุ เฉท เน+อุส, ลบ สระ หน้า)

ทุ ริต  (ทุ+รฺ อาคม+อิ คติ มฺหิ+ต)  บาป, อกุศล, ความ ชั่ว.  ทุ นินฺ ทิตํ  อิตํ  คม นมสฺส  ทุ ริตํ  กรรม 
เป็น ไป น่า ติ เตียน ชื่อ ว่า ทุ ริ ตะ

อา คุ  (น+คมุ คติ มฺหิ+กฺ วิ)  บาป, อกุศล, ความ ชั่ว, โทษ, ความ ผิด.  อ คนฺตพฺพํ  คจฺฉ ติ   
เอ เต นา ติ  อา คุ  ธรรม เครื่อง นำ ไป สู่ ที่ ไม่ ควร ไป ชื่อ ว่า อา คุ (อาเทศ น เป็น อ, ทีฆ ะ อ เป็น อา, 
ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ และ กฺ วิ, อาเทศ อ ที่ ค เป็น อุ).  อา  ปีฬ ยํ  คจฺฉ ตี ติ  วา  อา คุ  หรือ 
กรรม ที่ ถึง ความ บีบ คั้น ชื่อ ว่า อา คุ (อา+คมุ คติ มฺหิ+กฺ วิ, อาเทศ คมุ เป็น คุ, ลบ กฺ วิ ปัจจัย).  อา คุ   
วุจฺจ ติ  ปาป กา  อกุ สลา  ธมฺ มา๖  ธรรม ที่ เป็น บาป อกุศล เรียก ว่า อา คุ

ทิ สา ทิว ณฺณ นา  สมตฺ ตา.
ว่า ด้วย ทิศ เป็นต้น จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๕๙๙/๔๐๔ ๒  ขุ.อฏฺ. ๔๘/๑๑๘/๓๘ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๑๗๖/๑๒๙
๔  ที.อฏฺ. ๕/๒๘๘/๒๕๕ ๕  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๕๖/๒๔๒ ๖  ขุ.มหานิ. ๒๙/๓๖๓/๒๔๒



๑.๔. กุสลาทิวัณณนา
พรรณนาชื่อของกุศลเป็นต้น

 [๘๕]	 กุสลํ		สุกตํ		สุกฺกํ	 ปุญฺญํ		ธมฺมมนิตฺถิยํ
	 	 สุจริตมโถ		ทิฏฺ€-	 ธมฺมิกํ		อิหโลกิกํ.

บุญ,	กุศล,	กรรมดี,	ธรรม	๖	ศัพท์
กุสล  (กุสสทฺ ทูปปท+ลุ เฉท เน+อ)  บุญ, กุศล, กรรม ดี, ธรรม, ธรรม ฝ่าย ขาว.  กุจฺฉิ	เตน		 

อา	กา	เรน		สนฺ	ตาเน		 เสนฺ	ตี	ติ	 	กุ	สา,	 รา	คาท	โย  ราคะ เป็นต้น ที่นอน เนื่อง อยู่ ใน สันดาน โดย 
อาการ น่า รังเกียจ ชื่อ ว่า กุ สะ (กุสทฺ ทูปปท+ สิ สเย+อล).  กุ	เส		ลุ	นา	ติ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		กุ	สลํ	 ธรรม 
ที่ ตัด ราคะ เป็นต้น ให้ ขาด ชื่อ ว่า กุ สละ.  กุโส	 	วิย	 	ปาป	ธมฺ	เม		ลุ	นา	ตี	ติ	 	กุ	สลํ	  ธรรม ที่ ตัด 
บาป ธรรม เหมือน หญ้า คา บาด ชื่อ ว่า กุ สละ (ลบ สระ หน้า).  กุจฺฉิ	เต		ปาป	เก		ธมฺ	เม		สลยนฺ	ติ		 
จลยนฺ	ติ		กมฺเปนฺ	ติ		วิทฺธํ	เสนฺ	ติ		กุ	สลา.		กุจฺฉิ	เตน		วา		อา	กา	เรน		สยนฺ	ติ		ปวตฺ	ตนฺ	ตี	ติ		 
กุ	สา,		อกุ	สล	สงฺ	ขา	ตกุ	เส		ลุนนฺ	ติ		ฉินฺ	ทนฺ	ตี	ติ		กุ	สลา.		กุจฺฉิ	ตานํ		วา		สาน	โต		ตนุ	กรณ	โต		
กุสํ,	ญาณํ.		เตน		กุ	เสน		ลาตพฺ	พา		ค	เหตพฺ	พา		ปวตฺ	เตตพฺ	พา	ติ		กุ	สลา.		ยถา		วา		กุ	สา		 
อุภย	ภาค	คตํ		หตฺถปฺป	เทสํ		ลุนนฺ	ติ,		เอว	มิ	เมปิ		อุปฺ	ปนฺ	นา	นุปฺ	ปนฺ	นภา	เวน		อุภย	ภาค	คตํ		
สงฺ	กิเลส	ปกฺขํ		ลุนนฺ	ติ,		ตสฺ	มา		กุ	สา		วิย		ลุนนฺ	ติ		กุ	สลา๑  ธรรม ที่ กำจัด บาป ธรรม อัน น่า 
เกลียด ชื่อ ว่า กุ สละ.  หรือ อกุศล ที่ เป็น ไป โดย อาการ น่า เกลียด ชื่อ ว่า กุ สะ,  ธรรม ที่ ตัด ซึ่ง อกุศล ชื่อ ว่า 
กุ สละ.  หรือ ปัญญา ชื่อ ว่า กุ สะ เพราะ ทำ อกุศล อัน น่า เกลียด ให้ เบาบาง ลง,  ธรรม ที่ เป็น ไป ด้วย ปัญญา 
นั้น ชื่อ ว่า กุ สละ.  อีก นัย หนึ่ง หญ้า คา ย่อม บาด บริเวณ มือ ทั้ง ๒ ข้าง ฉันใด  ธรรม เหล่า นี้ ย่อม ตัด 
อกุศล ธรรม ที่ เป็น ไป พร้อม กิเลส ทั้ง ๒ ฝ่าย คือ ที่ เกิด ขึ้น แล้ว และ ยัง ไม่ เกิด ขึ้น ฉัน นั้น,  เหตุ นั้น ธรรม 
ที่ ตัด อกุศล เหมือน กับ หญ้า คา จึง ชื่อ ว่า กุ สละ

สุกต  (สุ+กร กรเณ+ต)  บุญ, กุศล, กรรมดี.  สุขํ		กโรติ		 โสภนํ		วา		กรณมสฺส		สุกตํ	 
กรรมที่ทำให้มีความสุข หรือกรรมที่ทำให้ดีงาม ชื่อว่าสุกตะ (ลบ รฺ ที่สุดธาตุ).  กตญฺจ	 	กมฺมํ		 
สุกตํ		ภเวยฺย๒  กรรมที่ทำแล้ว เป็นการทำที่ดีแล้ว

สุกฺก  (สุ+กร กรเณ+กฺ วิ)  บุญ, กุศล, ธรรม ขาว.  สุขํ		ก	โรตี	ติ		สุกฺ	กํ	 กรรม ที่ ทำความ สุข ให้  
ชื่อ ว่า สุก กะ (ซ้อน กฺ, ลบ รฺ และ กฺ วิ).  อตฺ	ถาวุโส		กมฺมํ		สุกฺ	กํ		สุกฺ	ก	วิ	ปากํ	๓  ผู้ มีอายุ กรรม 
อัน เป็น กุศล มี ผล เป็น กุศล มี อยู่

ปุญฺญ  (ปุ ปวเน+นา+ณฺย)  บุญ, กุศล, กรรมดี.  ปุนาตีติ	 	 ปุญฺญํ	  กรรมที่ชำระให้สะอาด 

๑  ขุ.อฏฺ. ๔๗/๙๘/๑๔๑ ๒  วิ.ปริ. ๘/๑๓๑๙/๕๓๒ ๓  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๕๖/๒๔๒
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ชื่อว่าปุญญะ (ลบ ณฺ และสระหน้า, อาเทศ นฺย เป็น �, ซ้อน �ฺ).  ททโต		ปุญฺญํ		ปวฑฺฒติ๑  
บุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้

ธมมฺ  (ธร ธารเณ+รมมฺ)  ธรรม, บญุ, ความด,ี กศุล.  ธรต	ิ	สพพฺนตฺ	ิ	ธมมฺ	ํ	กรรมทีท่รงไวซ้ึง่ความดทีกุอยา่ง 
ชื่อว่าธัมมะ (ลบ รฺ ที่สุดธาตุและ รฺ ของปัจจัย).  อปเร		ปนิทํ		“ปุญฺญธมฺม”	มีเตฺยกปทํ		วทนฺติ		
บางอาจารย์กล่าวว่า  ปุ�ฺ�ธมฺม  เป็นบทเดียวกัน.  อิทํ		กุสลํ		ธมฺมํ		สมาทาย		วตฺเตยฺยาม๒  
พวกเราควรสมาทานกุศลธรรมนี้แล้วประพฤติตาม

  ในปทรูปสิทธิว่า  อปาเยสฺวปตมาเน		อธิคตมคฺคาทิเก		สตฺเต		ธาเรติ		ธรติ		เตนาติ		
วา,		สลกฺขณํ		ธาเรติ		ปจฺจเยหิ		ธรียตีติ		วา		ธมฺโม๓  ธรรมเครื่องป้องกันสัตว์ผู้บรรลุม
รรคเป็นต้น ไม่ให้ตกไปในอบาย หรือธรรมที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน หรือธรรมที่ถูกปัจจัยทรงไว้ 
ชื่อว่าธัมมะ

  ในโมคคัลลานะว่า  อตฺตานํ		ธาเรนฺเต		อปาเย		วฏฺฏทุกฺเข		จ		อปตมาเน		กตฺวา	
ธาเรตีติ	 	 ธมฺโม,	 ปริยตฺยาทิ๔  ธรรมที่ทรงตน(ผู้มีธรรม)ไว้ไม่ให้ตกไปในอบายและทุกข์ในวัฏฏะ 
ชื่อว่าธัมมะ ได้แก่ปริยัติธรรมเป็นต้น

  ในสัททนีติว่า  ธมฺโมติ		อเนกวิเธสุ		ธมฺเมสุ		โลกุตฺตโร		อุปฺปาทิโต		สจฺฉิกโต		จ,		 
จตูสุ		อปาเยสุ		สํสาเร		วา		สตฺเต		อปตมาเน		ธาเรตีติ		ธมฺโม.		อถวา		โสตาปนฺนาทีหิ		 
อริเยหิ		ธาริยติ		น		ปุถุชฺชเนหีติ		ธมฺโม.		จตุภูมิโก		ปน		สกลกฺขณํ		ธาเรตีติ		ธมฺโม,		 
กกฺขฬตฺตาทินา		ผุสนาทินา		สนฺติอาทินา		สกสกภาเวน		ปณฺฑิเตหิ		ธาริยติ		สลฺลกฺขียตีติปิ		
ธมฺโม.		เตปิฏโก		ปน		ปาฬิธมฺโม,		สกตฺถปรตฺถาทิเภเท		อตฺเถ		ธาเรตีติ		ธมฺโม.		เกจิ		
ตุ		วิทู		“ปาปเก		อกุสเล		ธมฺเม		ธุนาติ		กมฺปติ		วิทฺธํเสตีติ		ธมฺโม๕  คำ ว่า “ธมฺม” 
หมาย ถึง โลกุ ตตร ธรรม ที่ เกิด ขึ้น และ ทำให้ แจ้ง ใน ธรรม มี อเนก ประการ มี วิเคราะห์ ว่า ธรรม ที่ ทรง สัตว์ 
ไว้ ไม่ ให้ ตก ไป ใน อบาย ๔ หรือ ใน สงสาร ชื่อ ว่า ธัมมะ, ธรรม ที่ พระ อริยบุคคล มี พระ โสดาบัน เป็นต้น 
ทรง ไว้ มิใช่ ปุถุชน ทรง ไว้  ชื่อ ว่า ธัมมะ,  ส่วน ธรรม ที่ มี อยู่ ใน ภูมิ ๔ ทรง ไว้ ซึ่ง ลักษณะ ของ ตน ก็ ชื่อ ว่า 
ธัมมะ, ธรรม ที่ บัณฑิต สังเกต รู้ ได้ โดย มี สภาพ ของ ตนๆ เป็นต้น ว่า หยาบ กระด้าง กระทบ สัมผัส และ 
สงบ ชื่อ ว่า ธัมมะ, ส่วน พระ บาลี คือ พระ ไตรปิฎก มี วิเคราะห์ ว่า ธรรม ที่ รักษา ไว้ ซึ่ง พระพุทธ วจนะ, ธรรม 
ที่ ทรง ไว้ ซึ่ง ประโยชน์ ต่าง กัน มี ประโยชน์ ตน และ ประโยชน์ ท่าน เป็นต้น ชื่อ ว่า ธัมมะ, ผู้ รู้ บาง ท่าน กล่าว ว่า 
ธรรมที่กำจัดบาปอกุศล ชื่อว่าธัมมะ

สุจริต  (สุ+จร จรเณ+อิ+ต)  บุญ, กุศล, ความ สุจริต, กรรม ดี.  สุนฺ	ทรํ		จรณมสฺ	สา	ติ		สุ	จริตํ	 
กรรม ที่ มี การ ประพฤติ ที่ ดี ชื่อ ว่า สุ จริต ะ.  โส		กาเยน		สุ	จริตํ		จริตฺ	วา		วา	จาย		สุ	จริตํ		จริตฺ	วา		 
มน	สา		สุ	จริตํ		จริตฺ	วา		กาย	สฺส		เภท	า		ปรมฺ	มรณ	า		สุคตึ		สคฺคํ		โลกํ		อุป	ปชฺ	เชยฺ	ย		เท	วานํ		 

๑  ที.มหา. ๑๐/๑๒๗/๑๕๙ ๒  ที.ปาฏิก. ๑๑/๔๗/๘๐ ๓  รูปสิทฺธิ. ๕๘๙/๒๘๗
๔  โมคฺ. ๗/๑๓๖ ๕  โมคฺ. ๗/๑๓๖
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ตาว	ตึ	สานํ		สหพฺยตํ	๑  เขา ประพฤติ กาย สุจริต วจี สุจริต มโน สุจริต แล้ว หลัง จาก ตาย ไป จะ พึง เข้า 
ถึง สุคติ โลก สวรรค์ ร่วม กับ เทวดา ชั้น ดาวดึงส์

 [๘๖]	 สนฺทิฏฺ€ิกมโถ		ปาร-	 โลกิกํ		สมฺปรายิกํ
	 	 ตกฺกาลํ		ตุ		ตทาตฺวํ		โจ-	 ตฺตรกาโล		ตุ		อายติ.

โลกนี้,	ภพปัจจุบัน,	ชาตินี้	๓	ศัพท์
ทฏิ€ฺธมมฺกิ  (ทฏิ€ฺธมมฺ+อกิ)  โลกนี,้ ภพปจัจบุนั, ชาตนิี.้  ทฏิ€ฺธมโฺม		นาม		ปจจฺกโฺข		อตตฺภาโว,		ตตถฺ		

นพิพฺตตฺ	ํ	ทฏิ€ฺธมมฺกิ	ํ	อตัภาพทีป่รากฏอยู ่ชือ่วา่ทฏิฐธมัมะ, กรรมทีเ่กดิขึน้ในโลกนี ้ชือ่วา่ทฏิฐธมัมกิะ 
(ลบสระหน้า).  ทิฏฺ€ธมฺมิกํ		วา		อตฺถํ		สมฺปรายิกํ		วา๒  ประโยชน์ในโลกนี้หรือในโลกหน้า

อิหโลกิก  (อิหโลก+อิก)  โลกนี้, ภพปัจจุบัน, ชาตินี้.  อิหโลเก		ชาตํ		อิหโลกิกํ	 สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ 
ชื่อว่าอิหโลกิกะ (ลบสระหน้า)

สนฺทิฏฺ€ิก  (สนฺทิฏฺ€+อิก)  โลกนี้, ภพปัจจุบัน, ชาตินี้, สิ่งที่เห็นเอง.  สนฺทิฏฺเ€		ปจฺจกฺเข		อตฺตภาเว		
ชาตํ		สนฺทิฏฺ€ิกํ		สิ่งที่เกิดขึ้นในอัตภาพที่เห็นปรากฏอยู่ ชื่อว่าสันทิฏฐิกะ (ลบสระหน้า).  เอวํปิ		โข		
พฺราหฺมณ		สนฺทิฏฺ€ิกํ		นิพฺพานํ		โหติ๓  พราหมณ์ ดังกล่าวมานี้แล นิพพานในโลกนี้มีอยู่

โลกหน้า,	ภพหน้า,	ชาติหน้า	๒	ศัพท์
ปรโลกิก  (ปรโลก+อิก)  โลก หน้า, ภพ หน้า, ชาติ หน้า, ภาย หน้า.  ปร	โล	เก		ชาตํ		ปร	โลกิ	กํ		สิ่ง ที่  

เกิด ขึ้น ใน โลก หน้า ชื่อ ว่า ปร โลกิ กะ (ลบ สระ หน้า)

สมฺปรายิก  (สมฺ ปราย+อิก) โลก หน้า, ภพ หน้า, ชาติ หน้า, ภาย หน้า.  สมฺ	ปราเย		ชาตํ		สมฺ	ปรายิ	กํ	 
สิ่ง ที่ จะ เกิด ขึ้น ใน โลก หน้า ชื่อ ว่า สัม ปรายิ กะ (ลบ สระ หน้า).  โห	ติ		สมฺ	ปรายิ	กํ		มรณ	ภยํ	๔ ความ 
ตาย ที่ จะ มา ถึง ใน ภาย หน้า

ขณะนั้น,	เวลานั้น	๒	ศัพท์
ตกฺกาล  (ต+กาล)  ขณะนั้น, เวลานั้น.  ตสฺมึเยว		กาเล		ชาตํ		นาสนฺนกาลาทีสูติ		ตกฺกาลํ	  

สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นไม่ช้าไม่นานเป็นต้น ชื่อว่าตักกาละ (ซ้อน กฺ)

ตทาตฺว,	ตทาตฺต  (ตทา+ตฺว,ตฺต)  ขณะนั้น, เวลานั้น.  ตทา		ตสฺมึเยว		กาเล		ชาตํ		ตทาตฺวํ,	
ตทาตฺตํ		สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเช่นกัน ชื่อว่าตทาตวะ และ ตทาตตะ

กาลข้างหน้า	๒	ศัพท์
อตุตฺรกาล  (อตุตฺร+กาล)  กาลขา้งหนา้, กาลตอ่ไป.  อตุตฺรกาโล		ปจฉฺโิม		กาโล  กาลภายหลงั ชือ่วา่ 

อตุตรกาละ.  อตุตฺรกาเล		อฏิ€ฺานฏิ€ฺาทสี	ุ	ตาทลิกขฺณปปฺตตฺสสฺ		ขณีาสวสสฺ	ปจจฺเวกขฺณญาณ ํ 

๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๒๘๒/๒๗๕ ๒  ที.มหา. ๑๐/๒๒๖/๒๗๔ ๓  องฺ.ติก. ๒๐/๔๙๕/๒๐๒
๔  สํ.มหา. ๑๙/๑๕๗๑/๔๘๖
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อปุปฺชชฺติ๑  ในเวลาตอ่ไป ปจัจเวกขณญาณ ยอ่มเกดิขึน้แกพ่ระอรหนัตผ์ูบ้รรลตุาทลิกัขณะในอฏิฐารมณ ์
และอนิฏฐารมณ์ เป็นต้น

อายติ  (อา+อิ คติมฺหิ+ติ)  กาลข้างหน้า, กาลต่อไป, ต่อไป.  อาคมิสฺสตีติ		อายติ		กาลที่จะมาถึง 
ชื่อว่าอายติ (วุทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, ลบ อ).  เอตฺถ		จ		ยํ		อิมสฺมึ		อตฺตภาเว		
ทูรมาสนฺนํ		วา,		ตํ		ทิฏฺ€ธมฺมิกํ.		ยํ		ปน		อิมสฺมึ		อตฺตภาเว		วา		สมฺปราเย		วา		
ทูรตรํ,		ตํ		อายติ	 ในที่นี้ ในชาตินี้จะไกลหรือใกล้ก็ตาม ให้ใช้ ทิฏฺ€ธมฺมิก, ส่วนไกลออกไปกว่านี้ 
ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า ให้ใช้ อายติ.   กิเลสาภาเว		วิชฺชมานมฺปิ		กมฺมํ		อายตึ		อปฏิสนฺธิกํ		
โหติ๒  ในผู้ไม่มีกิเลส แม้มีกรรมอยู่ ก็ไม่มีปฏิสนธิอีกต่อไป

 [๘๗]	 หาโสตฺตมนตา		ปีติ	 วิตฺติ		ตุฏฺ€ิ		จ		นาริยํ
	 	 อานนฺโท		ปมุทาโมโท	 สนฺโตโส		นนฺทิ		สมฺมโท.

 [๘๘]	 ปาโมชฺชํ		จ		ปโมโทถ	 สุขํ		สาตํ		จ		ผาสฺวถ
	 	 ภทฺทํ		เสยฺโย		สุภํ		เขมํ	 กลฺยาณํ		มงฺคลํ		สิวํ.

ความยินดี,	ความร่าเริง	๑๓	ศัพท์
หาส  (หส หาเส+ณ)  ความยนิด,ี ความรา่เรงิ, ความสบายใจ.  หสต	ิ	เยนาต	ิ	หาโส  เหตแุหง่ความยนิด ี

ชื่อว่าหาสะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา).  โก		นุ		หาโส		กิมานนฺโท๓  ร่าเริงยินดีอะไรกันหนอ.  
หาโสติ		ตุฏฺ€ิ๔  บทว่า หาโส คือความยินดี

อตฺตมนตา  (อตฺตมน+ตา)  ความยินดี, ความร่าเริง, ความมีใจเป็นของตน, ความสบายใจ.  อตฺตา		
มโน		ยสฺสาติ		อตฺตมโน  ผู้มีใจเป็นของตน ชื่อว่าอัตตมนะ.  ทุฏฺ€สฺส		หิ		มโน		อตฺตา		นาม		
น		โหติ,		ตสฺส		ภาโว		อตฺตมนตา,		ปาโมชฺชํ	 เพราะว่าผู้มีใจเสียแล้ว ย่อมไม่มีใจเป็นของตน, 
ความเป็นผู้มีใจเป็นของตน ชื่อว่าอัตตมนตา ได้แก่ความปราโมทย์ใจ.  ยถารหํ		ทานํ		ทตฺวา		จ		
อตฺตมนตา๕ มีความยินดีเพราะได้ถวายทานตามสมควร

ปีติ  (ปี ตปฺปเน+ติ)  ความยินดี, ความร่าเริง, ปีติ.  ปีเณติ		ตปฺเปตีติ		ปีติ		ความยินดี ชื่อว่าปีติ.  
ปมุทิตสฺส		ปีติ		ชายติ๖ เมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติ.  ปีตีติ		ตุฏฺ€าการภูตา		พลวปีติ๗  
บทว่า ปีติ คือปีติที่มีกำลังอันเป็นอาการของความยินดี

วิตฺติ  (วิท ลาเภ+ติ)  ความยินดี, ความร่าเริง.  วินฺทติ		สุขํ		เอตายาติ		วิตฺติ		เหตุให้ได้ความสุข 
ชื่อว่าวิตติ (ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ, ซ้อน ตฺ).  ปญฺจกามคุณปฏิสญฺญุตฺตา		ปีติ		ปาโมชฺชํ		อาโมทนา		

๑  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๖๒/๒๓๘ ๒  วิ.อฏฺ. ๑/๑๙๐ ๓  วิ.อฏฺ. ๑/๑๙๐
๔  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๑๑๙๖/๓๗๓ ๕  ขุ.อฏฺ. ๓๑/๓๐๕/๑๔๒ ๖  ที.สีล. ๙/๑๒๗/๙๘
๗  ที.สีล. ๙/๑๒๗/๙๘
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ปโมทนา		หาโส		ปหาโส		วิตฺติ		ตุฏฺ€ิ๑  มีความอิ่มใจ ปราโมทย์ เบิกบาน บันเทิง ร่าเริง 
ยิ้มแย้ม ปลื้มใจ ยินดี เพราะประกอบด้วยกามคุณ ๕

ตุฏฺ€ิ  (ตุส ปีติมฺหิ+ติ)  ความยินดี, ความร่าเริง, ความสบายใจ.  โตสนํ		ตุฏฺ€ิ	 ความยินดี ชื่อว่าตุฏฐิ.  
ตุสฺสนฺติ		เอตายาติ		ตุฏฺ€ิ	 เหตุแห่งความยินดี ชื่อว่าตุฏฐิ (อาเทศ สฺตฺ เป็น ฏฺ€ฺ).  ตุฏฺ€ิ		โหติ		
สุขาวหา๒  ความยินดี ย่อมนำสุขมาให้.  อตฺตมนตาศัพท์ ถึง ตุฏฺ€ิศัพท์ (๔ ศัพท์) เป็นอิตถีลิงค์

อานนฺท  (อา+นนฺท นนฺทเน+อ) ความ ยินดี, ความ ร่าเริง.  อาภุโส		นนฺทย	ตี	ติ		อานนฺ	โท  สิ่ง ที่ บุคคล 
ยินดี อยู่ เนืองๆ ชื่อ ว่า อา นันท ะ.  อานนฺ	โท	ติ		อานนฺ	ท	ปีติ๓  บท ว่า อานนฺ โท คือ ความ ปีติ ยินดี

ปมุท  (ป+มุท หาเส+อ)  ความยินดี, ความร่าเริง.  ปมุทนฺเต		เอเตนาติ		ปมุโท  เหตุแห่งความร่าเริง 
ชื่อว่าปมุทะ

อาโมท  (อา+มุท หา เส+อ)  ความ ยินดี, ความ ร่าเริง.  อา	โม	ทนฺ	เต		อเน	นา	ติ		อา	โม	โท  เหตุ แห่ง 
ความ ร่าเริง ชื่อ ว่า อา โม ทะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ)

สนฺโตส  (สํ+ตุส สนฺโตเส+อ) ความยินดี, ความร่าเริง, ความพอใจ, สันโดษ.  สนฺตุสฺสนํ		สนฺโตโส  
ความยินดี ชื่อว่าสันโตสะ (อาเทศนิคหิตเป็น นฺ, วุทธิ อุ เป็น โอ).  จีวรสฺมิญฺหิ		ตโย		สนฺโตสา		
ยถาลาภสนฺโตโส		ยถาพลสนฺโตโส		ยถาสารุปฺปสนฺโตโส๔  จริงอยู่ ความพอใจในจีวรมี ๓ อย่าง 
คือ พอใจตามที่ได้ พอใจตามกำลัง พอใจตามสมควร

นนทฺิ  (นนฺท นนฺทเน+อิ)  ความยินดี, ความร่าเริง.  นนฺทนํ		นนทฺิ	 ความร่าเริง ชื่อว่านันทิ.  โย		ฉนฺโท		
โย		ราโค		ยา		นนฺทิ		ยา		ตณฺหา๕  ความพอใจ ความใคร่ ความยินดี ความอยากใด

สมฺมท  (สํ+มุท หาเส+อ) ความยินดี, ความร่าเริง.   สมฺโมทนํ		สมฺมโท,		สมฺมทา  ความเบิกบาน 
ชื่อว่าสัมมทะและสัมมทา (อาเทศ อุ ที่ มุ เป็น อ, นิคหิต เป็น มฺ)

ปาโมชฺช  (ป+มุท หาเส+ณฺย)  ความยินดี, ความร่าเริง, ความปราโมทย์.  ปโมทิตสฺส		ปุคฺคลสฺส		
จิตฺตสฺส	 	 วา	 	 ภาโว	 	 ปาโมชฺชํ	 	 ความเป็นบุคคลผู้ยินดี หรือความเป็นจิตที่ยินดี ชื่อว่า 
ปาโมชชะ (ทีฆะ อ เป็น อา, วุทธิ อุ เป็น โอ, ลบ ณฺ, อาเทศ ทฺย เป็น ช, ซ้อน ชฺ).  ปกฏฺโ€		 
โมโท	 	 ปโมโท,	 โสเยว	 	 ปาโมชฺชํ	  ความยินดียิ่ง ชื่อว่าปโมทะ, ปโมทะนั่นแหละ ชื่อว่า 
ปาโมชชะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ ที่ ป เป็น อา, ลบ อ ที่ ท, อาเทศ ทฺย เป็น ช, ซ้อน ชฺ).  โส		
ตโตนทิาน	ํ	ลเภถ	ปาโมชชฺ	ํอธคิจเฺฉยยฺ	โสมนสสฺ	ํ๖  เขาไดค้วามปราโมทย์ ถงึความโสมนสั เพราะ 
ความไม่มีหนี้นั้นเป็นเหตุ

ปโมท  (ป+มทุ หาเส+ณ) ความยนิด,ี ความรา่เรงิ.  ปกฏโฺ€		โมโท		ปโมโท  ความยนิดยีิง่ ชือ่วา่ปโมทะ 
(ลบ ณฺ แล้ววุทธิ อุ เป็น โอ).  วีถิปฏิปนฺนตาย		ภาวนาจิตฺตสหคโต		ปโมโท		ขุทฺทกาทิเภทา		

๑  ขุ.มหานิ. ๒๙/๔/๓ ๒  สํ.สคาถ. ๑๕/๒๓๒/๖๖ ๓  มชฺ.อฏฺ. ๘/๒๔๖/๒๕
๔  ที.อฏฺ. ๖/๓๐๙/๒๐๕ ๕  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๑๗๑/๑๒๗ ๖  ที.สีล. ๙/๑๒๖/๙๖
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ตรุณปีติ		อุปฺปชฺชติ๑  เพราะ ปฏิบัติ ถูก ทาง ความ ยินดี ที่ ประกอบ ด้วย ภาวนา จิต และ ปีติ มี กำลัง แตก 
ต่าง กับ ปีติ เพียง เล็ก น้อย เป็นต้น ย่อม เกิด ขึ้น

ความสุข,	ความสะดวก,	ความสบาย,	ความสำราญ	๓	ศัพท์
สุข  (สุ+ขนุ อวธารเณ+กฺวิ)  ความสุข, ความสะดวก, ความสบาย, ความสำราญ.  สุฏฺ€ุ		ขณตีติ		สุขํ	 

ธรรมที่ห้ามความทุกข์ได้ดี ชื่อว่าสุขะ (ลบ นฺ ที่สุดธาตุและ กฺวิ).  น		สุขํ		ลภามิ๒  เราไม่ได้ความสุข.  
อพฺยาปชฺชํ		สุขํ		โลเก๓  ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก

สาต  (สาท อสฺสาทเน+อ) ความสุข, ความสะดวก, ความสบาย, ความสำราญ.  สาทียติ		อสฺสาทียตีติ		
สาตํ	 ความสขุทีบ่คุคลยนิด ีชือ่ว่าสาตะ (อาเทศ ท ฺเปน็ ต)ฺ.  สทน	ํ	อารมมฺณสสฺ		อสสฺาทน	ํ	สาตํ	 
ความยินดีแห่งอารมณ์ ชื่อว่าสาตะ (สท สทเน+อ, ทีฆะ อ เป็น อา, อาเทศ ทฺ เป็น ตฺ).  กายิกํ		สุขํ		
กายิกํ		สาตํ		กายสมฺผสฺสชํ		สุขํ		สาตํ		เวทยิตํ	๔  ความสุขทางกาย ความสำราญทางกาย 
การเสวยความสุขสำราญเกิดจากการสัมผัส 

ผาส ุ (ผส สเินหเน+ณ)ุ  ความสขุ, ความสะดวก, ความสบาย, ความสำราญ, ผาสกุ.  ผสสฺต	ิ	สเินหตตี	ิ	
ผาสุ	 สภาวะที่สบาย ชื่อว่าผาสุ (ลบ ณฺ แล้ววุทธิ อ เป็น อา).  ผุสติ		วา		พาธติ		ทุกฺขนฺติ		
ผาส	ุ หรอืความสขุทีเ่บยีดเบยีนความทกุข ์ ชือ่วา่ผาส ุ (ผสุ พาธเน+อ,ุ อาเทศ อ ุเปน็ อา).  สมคโฺค		
หิ		สงฺโฆ		สมฺโมทมาโน		อวิวทมาโน		เอกุทฺเทโส		ผาสุวิหรติ๕  เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน 
ยินดี ไม่วิวาท มีอุเทศเดียวกัน ย่อมอยู่เป็นสุข

ความดี,	ความเจริญ,	ความประเสริฐ,	มงคล	๗	ศัพท์
ภทฺท  (ภทิ กลฺยาเณ+นิคฺคหีตาคม+อ)  ความดี, ความเจริญ, ความประเสริฐ, มงคล.  ภทฺทตีติ		

ภทฺทํ	 ความดีที่เจริญ ชื่อว่าภัททะ (อาเทศนิคหิตเป็น ทฺ).  สติมโต		สทา		ภทฺทํ	๖  ผู้มีสติ 
มีความเจริญทุกเมื่อ

เสยฺย  (ปสตฺถ+อิย)  ความดี, ความเจริญ, ความประเสริฐ, มงคล.  ปสตฺถตรตฺตา		เสยฺโย  ความดี 
ชื่อว่าเสยยะ เพราะเป็นความประเสริฐสุด (อาเทศ ปสตฺถ เป็น ส, ลบสระหน้า, วิการ อิ เป็น เอ, 
ซ้อน ยฺ)

เสยฺโย		อโยคุโฬ		ภุตฺโต	 ตตฺโต		อคฺคิสิขูปโม
ยญฺเจ		ภุญฺเชยฺย		ทุสฺสีโล	 รฏฺ€ปิณฺฑํ		อสญฺญโต.๗

ภิกษุ ผู้ ทุศีล ไม่ สำรวม ฉัน ก้อน ข้าว ของ ชาว บ้าน จะ ประเสริฐ อะไร บริโภค ก้อน 
เหล็ก แดง ดุจ ถ่าน ไฟ ยัง ประเสริฐ กว่า

๑  วิสุทฺธิ.ฏี. ๔๕/๔๖ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๔๒๕/๒๙๗ ๓  วิ.มหา. ๔/๕/๖
๔  สํ.มหา. ๑๙/๙๒๖/๒๗๘ ๕  สํ.มหา. ๑๙/๙๒๖/๒๗๘ ๖  สํ.สคาถ. ๑๕/๘๑๒/๓๐๖
๗  วิ.มหาวิ. ๑/๒๓๐/๑๗๑
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สภุ  (สภุ โสภเณ+อ)  ความด,ี ความงาม, ความประเสรฐิ, มงคล.  โสภตตี	ิ	สภุ	ํ ความดทีีง่ดงาม ชือ่วา่สภุะ.  
ยสฺมึ		สมเย		สุภํ		วิโมกฺขํ		อุปสมฺปชฺช		วิหรติ๑  ในสมัยใด ท่านเข้าวิโมกข์อันประเสริฐอยู่

เขม  (ข ีขเย+ม)  ความด,ี ความหมดจด, มงคล.  อสขุ	ํ	เขเปตตี	ิ	เขม	ํ ธรรมทีท่ำใหค้วามทกุขเ์สือ่มไป 
ชื่อว่าเขมะ (วุทธิ อี เป็น เอ).  สุภิกฺขํ		ภวิสฺสติ		ทุพฺภิกฺขํ		ภวิสฺสติ		เขมํ		ภวิสฺสติ		ภยํ		
ภวิสฺสติ๒  จักมีทั้งข้าวอุดมสมบูรณ์ ทั้งข้าวยากหมากแพง  จักมีทั้งความเกษมและมีภัย

กลฺยาณ  (กลฺยสทฺทูปปท+อณ คมเน+ณ)  ความดี,ความงาม, มงคล, ไพเราะ.  กลฺยํ	 	 นิโรคํ		 
อณติ		คจฺฉติ		กลฺยํ		วา		หิตํ		อณยติ		ปาปยตีติ		กลฺยาณํ	 ความดีที่ถึงความปราศจากโรค 
หรือความดีที่ให้ถึงประโยชน์เกื้อกูล ชื่อว่ากัลยาณะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา, ลบสระหน้า).  โส		
ธมฺมํ		เทเสติ		อาทิกลฺยาณํ		มชฺเฌกลฺยาณํ		ปริโยสานกลฺยาณํ	๓  พระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น 
ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในที่สุด

มงฺคล  (มคิ คตฺยตฺเถ+นิคฺ คหี ตาคม+อล)  ความ ดี, มงคล.  ธญฺญํ		มงฺค	ตี	ติ		มงฺคลํ	 ความ ดี ที่ 
ถึง โชค ลาภ ชื่อ ว่า มังคละ (อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ).  มงฺ	คนฺ	ติ		สตฺ	ตา		เอ	เตน		สุทฺธึ		คจฺฉนฺ	ตี	ติ		 
มงฺคลํ	 ความ ดี ที่ ช่วย สัตว์ ให้ ถึง ความ บริสุทธิ์ ชื่อ ว่า มังคละ.  มา	เรติ		สตฺ	เต	ติ		โม  ธรรมที่ ยัง สัตว์ 
ให้ ตาย ชื่อ ว่า มะ (มร ปาณ จาเค+กฺ วิ, ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ และ กฺ วิ).  ค	เม	ติ		สตฺ	เต		อ	ปาย	นฺ	ติ		โค  
ธรรม ที่ ยัง สัตว์ ให้ ถึง อบาย ชื่อ ว่า คะ (คมุ คติ มฺหิ+กฺ วิ, ลบ มฺ และ กฺ วิ ปัจจัย).  โม		จ		โส		โค		 
จา	ติ		มงฺ	โค  มะ และ คะ ชื่อ ว่า มัง คะ (ม+ค, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ).  อถ	วา		มํอิ	ติ		 
อ	ปายํ		ตํ		คจฺฉนฺ	ติ		วา		ทุจฺ	จริต	สมงฺ	คี		สตฺ	ตา		เอ	เต	นา	ติ		มงฺคํ	 ธรรม เครื่อง ยัง สัตว์ ผู้ 
ทำ แต่ ทุจริต กรรม ให้ ถึง อบาย ที่ ชื่อ มะ จึง ชื่อ ว่า มัง คะ ได้แก่ อกุศล.  มงฺคํ		ปาปํ		ลุ	นา	ติ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		 
มงฺคลํ	 ความ ดี ที่ ตดั บาป เครื่อง ยัง สัตว์ ให้ ถงึ อบาย ชือ่ ว่า มังคละ (มงฺค-สทฺ ทปูปท+ลุ เฉท เน+อ).  ปูชา	
จ	ปู	ชนี	ยานํ	เอ	ตมฺมงฺค	ลมุตฺ	ตมํ	๔  การ บูชา ผู้ ควร บูชา นี้ เป็น มงคล อัน ประเสริฐ สุด

สิว  (สมุ อุปสเม+ว)  ความดี, มงคล, ประเสริฐ.  สเมติ		ทุกฺขนฺติ		สิวํ	 ความดีที่สงบความทุกข์ได้ 
ชื่อว่าสิวะ (อาเทศ อ เป็น อิ, ลบ มฺ ที่สุดธาตุ).  ปปฺปุยฺย		สมฺโพธิมนุตฺตรํ		สิวํ	๕  ทรงบรรลุ
สัมโพธิญาณอันประเสริฐสุด

 [๘๙]	 ทุกฺขํ		จ		กสิรํ		กิจฺฉํ	 นีโฆ		จ		พฺยสนํ		อฆํ
	 	 ทพฺเพ		ตุ		ปาปปุญฺญานิ	 ตีสฺวากิจฺฉํ		สุขาทิ		จ.

ความทุกข์,	ความลำบาก,	ความยาก,	ความไม่สบายกายไม่สบายใจ	๖	ศัพท์
ทุกฺข  (ทุ+ขม ขนฺ ติยํ+กฺ วิ) ความ ทุกข์, ความ ลำบาก, ยาก.  ทุกฺ	กรํ		ขมน	เมตฺ	ถา	ติ		ทุกฺ	ขํ		ใน ขณะ 

๑  ที.ปาฏิก. ๑๑/๑๗/๓๖ ๒  ที.ปาฏิก. ๑๑/๑๗/๓๖ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๑/๑
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๑/๑ ๕  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๑๑/๒๖๖
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ที่ อดทน ได้ ยาก ชื่อ ว่า ทุกข ะ (ซ้อน กฺ, ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ และ กฺ วิ).  กุจฺฉิตํ		ขํ		สุ	ขนฺ	ติ		วา		ทุกฺ	ขํ,		 
ทฺ	วิธา		จิตฺ	ตํ		ขณ	ตี	ติ		ทุกฺ	ขํ	 หรือ ความ สุข ที่ ถูก รังเกียจ หรือ อาการ ที่ ห้าม จิต ไม่ ให้ คิด เป็น ๒ 
อย่าง ชื่อ ว่า ทุกข ะ (ทุ+ขณุ อว ธาร เณ+อ, ซ้อน กฺ, ลบ ณฺ ที่สุด ธาตุ).  ตํ	 	 ปกา	เส	สิ	 	 ทุกฺ	ขํ		
สมุทยํ		นิ	โรธํ		มคฺคํ	๑  พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง ประกาศ อริยสัจ นั้น ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค.   
ก	ตมมฺ	ปนาวุโส		ทุกฺ	ขํ		ชา	ติปิ		ทุกฺ	ขา		ชรา	ปิ		ทุกฺ	ขา		มรณ	มฺปิ		ทุกฺ	ขํ	๒  ท่าน ผู้ มีอายุ 
ความ ทุกข์ มี อะไร บ้าง  คือ การ เกิด เป็น ทุกข์ ความ แก่ เป็น ทุกข์ ความ ตาย เป็น ทุกข์

ทุกฺขธาตุวสา		จาปิ	 ทุปพฺพขาทโตปิ		วา
ทุปุพฺพขณุโต		จาปิ	 ทุกฺขสทฺทคตี		วเท.

การสำเร็จบทของ ทุกฺขศัพท์ ท่านกล่าวว่า มาจาก ทุกฺขธาตุก็มี, มาจาก 
ทุอุปสัค ขาทธาตุก็มี,  มาจาก ทุอุปสัค ขณุธาตุก็มี

กสิร  (กส คมเน+อิร)  ความ ทุกข์, ความ ลำบาก, ยาก.  ก	สติ		อ	ปุญฺญนฺ	ติ		กสิ	รํ		ความ ทุกข์ ที่ ไป 
สู่ สิ่ง อัน ไม่ใช่ บุญ ชื่อ ว่า กสิ ระ.  กุจฺฉิ	เต	นา	กา	เรน		เส	ตี	ติ		วา		กสิ	รํ	 หรือ ความ ทุกข์ ที่นอน เนื่อง 
อยู่ โดย อาการ อัน น่า เบื่อ หน่าย ชื่อ ว่า กสิ ระ.  กสิ	รํ		ชี	วิกํ		กปฺ	เปติ๓  เลี้ยง ชีพ ลำบาก

กิจฺฉ  (กิร วิกฺเขปเน+ฉ)  ความทุกข์, ความลำบาก, ยาก. 	กิรติ		สุขนฺติ		กิจฺฉํ		ความทุกข์ที่ทำ
ลายความสุขให้กระจายไป ชื่อว่ากิจฉะ (ลบ รฺ ที่สุดธาตุ, ซ้อน จฺ).  กตา		วา		ปุญฺญกรณิจฺฉา		 
เยนาติ		กิจฺฉํ	 หรือความทุกข์ที่เป็นเหตุให้บุคคลต้องการทำบุญ ชื่อว่ากิจฉะ, ฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า  
“ทุกฺขูปนิสา		สทฺธา  ศรัทธามีความทุกข์เป็นเหตุ”.  กิจฺฉํ		สทฺธมฺมสฺสวนํ	๔  การฟังพระสัทธรรม 
เป็นสิ่งได้ยาก

นีฆ  (น+อี หา+ณ) ความ ทุกข์, ความ ลำบาก.  นตฺถิ		อธิ	คมน	ตฺถํ		อี	หา		เอตฺ	ถา	ติ		นีโฆ  ความ 
ทุกข์ ที่ ไม่มี ความ พยายาม เพื่อ ให้ บรรลุ มรรคผล ชื่อ ว่า นีฆะ (อาเทศ ห เป็น ฆ, ลบ ณฺ และ สระ 
หน้า).  อถ	วา		นิ	หนฺตฺย	ปุญฺญํ	 	หึ	สติ	 	คจฺฉ	ตี	ติ	 	วา		นีโฆ,		ปุญฺญํ	 	วา		น		หนฺ	ติ		 
น		คจฺฉ	ตี	ติ		นีโฆ  อีก อย่าง หนึ่ง  ความ ทุกข์ ที่ เบียดเบียน ความ สุข ชื่อ ว่า นีฆะ (นิ+หน หึ สายํ+อ,  
ทีฆ ะ อิ เป็น อี, อาเทศ หน เป็น ฆ)  หรือ ความ ทุกข์ ที่ ไม่ ไป สู่ สิ่ง ที่ ดี งาม ชื่อ ว่า นีฆะ (น+หน คติ ยํ+อ,  
อาเทศ อ ที่ น เป็น อี, หนฺ เป็น ฆ).  ตโย		เม		ภิกฺขเว		นีฆา.		กต	เม		ตโย.		รา	โค		นีโฆ		
โทโส		นีโฆ		โมโห		นีโฆ๕  ภิกษุ ทั้ง หลาย ความ ทุกข์ มี ๓ อย่าง  ๓ อย่าง อะไร บ้าง คือ ราคะเป็น 
ทุกข์  โทสะ เป็น ทุกข์ โมหะ เป็น ทุกข์

พฺยสน  (วิ+อส ภกฺขเน+ยุ)  ความทุกข์, ความลำบาก, ยาก, พินาศ, เสื่อม.  วิรูปมสติ		เยนาติ		
พฺยสนํ	 ความทุกข์ที่ให้เสวยแต่ความแปรปรวน  ชื่อว่าพยสนะ.  วิสิฏฺ€ํ	วา		อสติ		 เขเปตีติ		
พฺยสนํ	 หรือ ความทุกข์ที่ละทิ้งความประเสริฐ ชื่อว่าพยสนะ (วิ+อส เขปเน+ยุ,  อาเทศ อิ เป็น ยฺ, 

๑  ที.สีล. ๙/๑๗๖/๑๔๐ ๒  มชฺ.มูล. ๑๒/๑๑๕/๘๘ ๓  องฺ.อฏฺ€ก. ๒๓/๑๔๔/๒๙๑
๔  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๒๔/๓๙ ๕  สํ.มหาวาร. ๑๙/๓๒๕/๘๖
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วฺ เป็น พฺ, ยุ เป็น อน).  พฺยสนํ		เต		คมิสฺสนฺติ๑  สัตว์เหล่านั้นจักถึงความพินาศ

อฆ  (น+หน คตยิ ํ+อ) ความทกุข,์ ความลำบาก.  น		หนต	ิ	ธญญฺนตฺ	ิ	อฆ	ํ ความทกุขท์ีไ่มไ่ปสูโ่ชคลาภ 
ชือ่วา่อฆะ (อาเทศ น เปน็อ, หน ฺเปน็ ฆ).  ฉนทฺช	ํ	อฆ	ํ	ฉนทฺช	ํ	ทกุขฺ	ํ๒  ความลำบากเกดิจากความพอใจ 
ความทุกข์เกิดจากความพอใจ

	 	 เอเต		ปาปาทโย		คุเณ		ยถาวุตฺตลิงฺคา.		ปาปปุญฺญานิ		สุขาทิ		จ		อากิจฺฉํ		กิจฺฉนฺตํ		 
คณุโยคโต		ทพเฺพ		วเิสเสยฺ		วตตฺมานาน	ิ	ตสี	ุ 	ปาปศพัทเ์ปน็ตน้เหลา่นัน้ มลีงิคต์ามบททีต่นขยาย.  
ปาปศัพท์ ปุญฺญศัพท์ และ 	 สุขศัพท์เป็นต้น ที่อยู่หน้าหรืออยู่หลัง กิจฺฉศัพท์ ใช้เป็นวิเสสยะ 
(ถูกขยาย) เพราะมีบทอื่นขยาย และเป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์  เช่น

ปาปา		อุตุมตี		กญฺญา	 ปาโป		ราชาปฺยรกฺขโก
ปาปํ		พฺยาธกุลํ		หึสํ	 ปาโป		วิปฺโป		จ		เสวโก.

หญงิ สาว ผู ้ม ีระด ูยอ่ม เจบ็ ปว่ย พระ ราชา ปราศจาก ผู ้อารกัขา ยอ่ม ทรง เหนด็เหนือ่ย 
ตระกูล นาย พราน ที่ ชอบ เบียดเบียน ย่อม ลำบาก พราหมณ์ ผู้ เป็น ข้า ราช บริพาร 
ย่อม เป็น ทุกข์

ปุญฺญํ		ติตฺถมิทํ		ปุญฺญา	 นที		ปุญฺโญยมสฺสโม
สุขํ		กามิกุลํ		ทพฺพํ	 สุโข		วาโส		สหามฺพยา
สุขา		ยุวติริจฺฉนฺตี	 สุขา		เว		มฆวคฺคหา.

ท่าน้ำ แห่ง นี้ ก็ ดี แม่น้ำ ก็ ดี อาศรม หลัง นี้ ก็ ดี เย็น สบาย,  ตระกูล ที่ มั่งคั่ง ได้ ทุก 
อย่าง ดัง ปรารถนา ก็ มี ความ สุข,  การ อยู่ ร่วม กับ ภรรยา ที่ ดี ก็ มี ความ สุข,  หญิง 
สาว ได้ ชาย หนุ่ม ที่ ตน ปรารถนา ก็ มี ความ สุข,  หญิง แม่ เรือน รู้สึก ว่า ตน ยัง สาว อยู่ 
ก็ มี ความ สุข

 [๙๐]	 ภาคฺยํ		นิยติ		ภาโค		จ	 ภาคเธยฺยํ		วิธีริโต
	 	 อโถ		อุปฺปตฺติ		นิพฺพตฺติ	 ชาติ		ชนนมุพฺภโว.

ผลกรรมเก่า,	วิบาก,	โชค	๕	ศัพท์
ภาคฺย  (ภาค+ณฺย)  ผลกรรมเก่า,วิบาก, โชค.  อิฏฺ€านิฏฺ€วิปากภาโค		ยตฺถ		อตฺถีติ		ภาคฺยํ	  

กรรมที่การจำแนกผลอันน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ชื่อว่าภาคยะ (ลบ ณฺ และสระหน้า).  
ภาคฺยนฺติ		กุสลํ	๓  บทว่า ภาคฺยํ	 คือ กุศล

นิยต ิ (นี หรเณ+ติ)  ผล กรรม เก่า, วิบาก, โชค.  สุภา	สุภ	ผลํ		เนตี	ติ		นิ	ยติ	 กรรม อัน นำ ไป สู่ ผล ทั้ง 
ที่ ดี และ ไม่ ดี ชื่อ ว่า นิ ยติ (อาเทศ อี เป็น อิย)

๑  ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๑/๗๑ ๒  สํ.สคาถ. ๑๕/๑๐๓/๓๑ ๓  วิสุทฺธิ.ฏี. ๒๕๖/๓๖๗
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ภาค  (ภช ปุถกฺกรเณ+ณ)  ผลกรรมเก่า, โชค.  สุภาสุภผลํ		ภาเชตีติ		ภาโค  กรรมที่ส่งผลทั้งดีแ
ละไม่ดีให้มากขึ้น ชื่อว่าภาคะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ช เป็น ค)

ภาคเธยฺย  (ภาคฺยสทฺทูปปท+ธา ธารเณ+เณยฺย)  ผลกรรมเก่า, โชค.  อิฏฺ€านิฏฺ€วิภาคภาโค		ธียติ		
เอตฺถาติ		ภาคเธยฺยํ	 กรรมอันทรงไว้ซึ่งส่วนที่จำแนกว่าน่ายินดีและไม่น่ายินดี  ชื่อว่าภาคเธยยะ 
(ลบ ณฺ และสระหน้า)

วิธิ  (วิ+ธา ธารเณ+อิ)  ผลกรรมเก่า, โชค.  สุภาสุภผลํ		วิทธาตีติ		วิธิ	 กรรมที่สร้างผลทั้งดีและไม่ดี 
ชื่อว่าวิธิ (ลบสระหน้า)

  กรรมเก่ามีอีกหลายศัพท์  เช่น  อย,	สุภาวห,	เทว,	ทิฏฺ€

การเกิด,	การอุบัติ	๕	ศัพท์
อุปฺปตฺติ  (อุ+ปท คติมฺหิ+ติ)  การเกิด, การอุบัติ.  อุปฺปชฺชนํ		อุปฺปตฺติ	 การเกิด ชื่อว่าอุปปัตติ 

(ซ้อน ปฺ, ลบ ทฺ, ซ้อน ตฺ).  อยํ		สกฺยโกลิยานํ		อุปฺปตฺติ๑  นี้เป็นการเกิดของพวกเจ้าศักยะและ
โกลิยะ

นิพฺพตฺติ  (นิ+ปท คติมฺหิ+ติ)  การเกิด.  นิปฺปชฺชนํ		นิพฺพตฺติ	 การเกิด ชื่อว่านิพพัตติ (อาเทศ ป 
เป็น พ แล้วซ้อน พฺ, ลบ ทฺ, ซ้อน ตฺ).  เตสํ		เตสํ		สตฺตานํ		ตมฺหิ		ตมฺหิ		สตฺตนิกาเย		ชาติ		
สญฺชาติ		โอกฺกนฺติ		นิพฺพตฺติ		อภินิพฺพตฺติ๒  การเกิดในหมู่สัตว์นั้นๆ ของสัตว์เหล่านั้นๆ,  ชาติ,	
สญฺชาติ,	โอกฺกนฺติ,	นิพฺพตฺติ,	อภินิพฺพตฺติ	ทั้ง ๕ ศัพท์ มีอรรถเหมือนกัน

ชาติ  (ชน ชนเน+ติ)  การเกิด, ชาติ.  ชนนํ		ชาติ	 การเกิด ชื่อว่าชาติ (อาเทศ นฺ ที่สุดธาตุเป็น อา).  
กึปจฺจยา		ชาติ	...	ภวปจฺจยา		ชาติ๓  ชาติมีอะไรเป็นปัจจัย... ชาติมีภพเป็นปัจจัย

ชนน  (ชน ชนเน+ยุ)  การเกิด.  ชนียเต		ชนนํ	 การเกิด ชื่อว่าชนนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน)
อุพฺภว  (อุ+ภู สตฺตายํ+อ)  การเกิด.  อุทฺธํ		ภวนํ		อุพฺภโว  การเกิดขึ้น ชื่อว่าอุพภวะ (ซ้อน พฺ, 

วุทธิ อู เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว)

 [๙๑]	 นิมิตฺตํ		การณํ		€านํ	 ปทํ		พีชํ		นิพนฺธนํ
	 	 นิทานํ		ปภโว		เหตุ	 สมฺภโว		เสตุ		ปจฺจโย.

เหตุ,	ปัจจัย,	นิมิต		๑๒		ศัพท์
นิมิตฺต  (นิ+มา ปริ มาเณ+ต)  เหตุ, ปัจจัย, นิมิต.  อตฺต	โน		ผลํ		นิ	มิ	นา	ตี	ติ		นิ	มิตฺ	ตํ	 เหตุ ที่ ให้ ผล 

ของ ตน เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า นิมิต ตะ (อาเทศ อา เป็น อิ, ซ้อน ตฺ).  นิ	มิตฺ	ตนฺ	ติ		ปจฺจยสฺส		นามํ	๔  คำ 
ว่า นิ มิตฺ ตํ เป็น ชื่อ ของ เหตุ

๑  ที.อฏฺ. ๔/๒๖๗/๒๓๖ ๒  ที.อฏฺ. ๔/๒๖๗/๒๓๖ ๓  ที.มหา. ๑๐/๓๙/๓๕
๔  องฺ.อฏฺ. ๑๔/๑๑/๒๘
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การณ  (กร กรเณ+ยุ)  เหตุ, ปัจจัย.  ก	โร	ติ		ผลนฺ	ติ		กา	รณํ	 เหตุ ที่ ทำให้ มี ผล ชื่อ ว่า กา รณะ (วุ ทธิ  
อ เป็น อา, อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ).  กา	รณํ		นปฺป	ชา	นา	มิ๑  ข้าพเจ้า ไม่รู้ เหตุ.  อหํ		โข		
กึ	กา	รณํ		เอกํ	เส	เนว		ภยํ		อา	กงฺ	ขมา	โน๒  เพราะ เหตุ อะไร หนอ ข้าพเจ้า จึง หวัง ได้ แต่ ภัย อย่าง 
เดียว เท่านั้น

€าน  (€า คติ นิวตฺ ติมฺหิ+ยุ)  เหตุ, ปัจจัย.  ติฏฺ€ติ		ผล	เมตฺ	ถา	ติ		€านํ	 เหตุ อัน เป็น ที่ ตั้ง ของ ผล  
ชื่อ ว่า ฐานะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ).  ตํ		€านนฺ	ติ		ตํ	กา	รณํ	๓  คำ ว่า ตํ	€านํ	คือ เพราะ 
เหตุ นั้น

ปท  (ปท คติ มฺหิ+อ)  เหตุ, ปัจจัย.  ปชฺช	ติ		นิปชฺช	ติ		ผล	เม	เต	นา	ติ		ปทํ		เหตุ ที่ ทำให้ ผล เป็น ไป 
ชื่อ ว่า ป ทะ

พีช  (วิ+ชน ชนเน+กฺวิ)  เหตุ, ปัจจัย, พันธุ์พืช.  วิเสเสน		ชายเตติ		พีชํ	 เหตุที่ทำให้ผลเกิดยิ่งขึ้น 
ชื่อว่าพีชะ (ทีฆะ อิ เป็น อี, อาเทศ วฺ เป็น พฺ, น เป็น อา, ลบ นฺ และ กฺวิ)

นิพนฺธน  (นิ+พนฺธ พนฺธเน+ยุ) เหตุ, ปัจจัย. 	นิสฺเสเสน		อตฺตโน		ผลํ		พนฺธติ		ปวตฺเตตีติ		 
นิพนฺธนํ	 เหตุที่ยังผลของตนให้เป็นไปโดยไม่มีเหลือ ชื่อว่านิพันธนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน)

นิทาน  (นิ+ทา ทาเน+ยุ)  เหตุ, ต้นเหตุ, นิทาน.  นิทียเต		นิจฺฉียเต		อเนนาติ		นิทานํ,		นิททาติ		
ผลนฺติ		วา		นิทานํ	 เหตุอันเป็นเครื่องกำหนด หรือแสดงผล ชื่อว่านิทานะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, 
ลบ อ).  ตสฺมาติหานนฺท		เอเสว		เหตุ		เอตํ		นิทานํ		เอส		สมุทโย		เอส		ปจฺจโย		
ชรามรณสสฺ		ยททิ	ํ	ชาติ๔  เพราะเหตนุัน้นัน่แหละอานนท ์มลู เหต ุปจัจยัแหง่ความแกแ่ละความตาย 
ก็คือชาตินี่เอง

ปภว  (ป+ภู สตฺตายํ+อ)  เหตุ, ที่เริ่มต้น, แดนเกิด, ปัจจัย.  ปภวติ		ผลํ		เอตสฺมาติ		ปภโว   
เหตุอันเป็นแดนเกิดของผล ชื่อว่าปภวะ (วุทธิ อู เป็น โอ, อาเทส โอ เป็น อว).  โส		เหตุ,		โส		
ปภโว๕  นั้นเป็นเหตุเป็นแดนเกิด

เหตุ  (หิ คติ มฺหิ+ตุ)  เหตุ, ปัจจัย.  หิ	โน	ติ		คจฺฉ	ติ		ปริ	ณ	มติ		กา	ริย	รูป	ตฺ	ตนฺ	ติ		เหตุ		สิ่ง ที่ 
เปลี่ยนแปลง ไป เป็น ผล ชื่อ ว่า เหตุ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ).  หิ	โน	ติ		วา		ปติ	ฏฺ€าติ		ผลํ		เอตฺ	ถา	ติ		เหตุ	  
หรือ สิ่ง อัน เป็น ที่ ตั้ง ของ ผล ชื่อ ว่า เหตุ (หิ  ปติ ฏฺ€ายํ+ตุ).  หิ	โน	ติ		วา		ปวตฺ	ตติ		ผลํ		เอ	เต	นา	ติ		 
เหตุ	 หรือ ธรรม ที่ เป็น เหตุ ให้ ผล เป็น ไป ชื่อ ว่า เหตุ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ).  โก	นุ	โข		ภนฺ	เต		เหตุ,		
โก		ปจฺจ	โย๖  ท่าน ผู้ เจริญ อะไร เป็น เหตุ เป็น ปัจจัย หรือ

สมฺภว  (สํ+ภู สตฺตายํ+อ)  เหตุ, ปัจจัย, การเกิด.  สมฺภวติ	 	 เยน	 	 ผลนฺติ	 	 สมฺภโว  
เหตุที่ทำให้เกิดผล ชื่อว่าสัมภวะ (อาเทศนิคหิตเป็น มฺ, วุทธิ อู เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว, 

๑  ที.มหา. ๑๐/๒๔๘/๓๐๐ ๒  ที.มหา. ๑๐/๒๔๘/๓๐๐ ๓  ที.มหา. ๑๐/๒๔๘/๓๐๐
๔  ที.มหา. ๑๐/๕๘/๖๗ ๕  ขุ.เถรี. ๒๖/๔๗๔/๕๐๗ ๖  วิ.มหาวิ. ๑/๗/๑๒
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ลบสระหน้า).  สพฺพุปาทานกฺขยา	 	 นตฺถิ	 	 ทุกฺขสฺส	 	 สมฺภโว๑  เพราะสิ้นอุปาทานทุกอย่าง 
เหตุแห่งทุกข์จึงไม่มี

เสตุ  (สิ พนฺธเน+ตุ)  เหตุ, ปัจจัย.  สิ	โน	ติ		ผลํ		พนฺธ	ตี	ติ		เสตุ	 เหตุ ที่ เนื่อง ถึง ผล ชื่อ ว่า เสตุ  
(วุ ทธิ อิ เป็น เอ).  สีลํ		เสตุ		ม	เห	สกฺ	โข  ความ เป็น ผู้ มี ศักดิ์ ใหญ่ มี ศีล เป็น เหตุ.  ปจฺจ	โย		หิ		
อิธ		เส	ตู	ติ		อธิปฺ	เป	โต๒  บท ว่า เสตุ	ใน ที่ นี้ ท่าน หมาย เอา เหตุ

ปจฺจย  (ปติ+อิ คติมฺหิ+อ)  เหตุ, ปัจจัย.  ปฏิจฺจ		ผลเมตสฺมา		เอตีติ		ปจฺจโย  เหตุที่ผลอาศัยเป็นไป 
ชื่อว่าปัจจยะ (อาเทศ ติ เป็น จ, ซ้อน จฺ, วุทธิ อิ ธาตุเป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย).  อยํ		โข		
สาริปุตฺต		เหตุ		อยํ		ปจฺจโย๓  สารีบุตร สิ่งนี้เป็นเหตุ สิ่งนี้เป็นปัจจัย

 [๙๒]	 การณํ		ยํ		สมาสนฺนํ	 ปทฏฺฐานํ		ติ		ตํ		มตํ
	 	 ชีโว		ตุ		ปุริโสตฺตาถ	 ปธานํ		ปกตีตฺถิยํ.

เหตุใกล้ผล,	ปทัฏฐาน
ปทฏฺ€าน  (ปท+€าน)  เหตุใกล้ผล, ปทัฏฐาน.  ยํ		การณํ		สมาสนฺนํ		อาสนฺนตรํ		ผเลน,		ตํ		

ปทฏฺ€านนฺติ		เหตุที่ใกล้กับผล ชื่อว่าปทัฏฐานะ.  ปทานํ		เหตูนํ		€านํ		ปทฏฺ€านํ	 ที่ตั้งของเหตุ 
ชื่อว่าปทัฏฐานะ.  โอตฺตปฺปญฺจ		หิรี		เจว		ปทฏฺ€านนฺติ		วณฺณิตํ	๔  โอตตัปปะและหิริ ท่าน
พรรณาว่าเป็นเหตุผลของกันและกัน

  เหตุใกล้ผล มี ๓ อย่าง คือ  

 (๑) อุปาทานการณะ  เหตุที่ถือเอาผล เช่น  พีชํ	องฺกุรสฺส  เชื้อของหน่อ  
 (๒) สหการีการณะ  เหตุที่ทำร่วมกันกับผล เช่น  ภูมิชลํ  น้ำและดิน  
 (๓) การณการณะ  เหตุที่ทำผลให้เป็นเหตุ เช่น  กมฺปสฺส		การณํ		ชโร,		ตสฺส		การณํ		กโผ	 

เหตุแห่งอาการหนาวสั่น คือความเจ็บป่วย เหตุบ่งบอกถึงความเจ็บป่วยนั้นคือเสลดเหนียว

ตัวตน,	วิญญาณ,	อาตมัน,	อัตตา	๓	ศัพท์
ชีว  (ชีว ชี วเน+อ) ตัว ตน, วิญญาณ, อาตมัน, อัตตา.  ชี	วนฺ	ติ		สตฺ	ตา		เยน	า	ติ		ชี	โว อัตตา ที่ ทำให้ 

สัตว์ เป็น อยู่ ชื่อ ว่า ชีวะ.  อิเธว		ชีว	ติ		ชี	โว		เปจฺจ		เปจฺจ		วิน	สฺ	สติ๕ อัตตา มี อยู่ ใน โลก นี้ เท่านั้น 
ล่วง ลับ ไป แล้ว ก็ พินาศ ไป

ปุริส  (ปุร ปูรเณ+อิส)  ตัว ตน, วิญญาณ, อาตมัน อัตตา.  ปู	เรติ		นิสฺสยสฺ	สาภิ	ลา	สนฺ	ติ		ปุ	ริโส  
อัตตา ที่ ยัง ความ อยาก ของ สิ่ง ที่ อาศัย ตน ให้ บริบูรณ์ ชื่อ ว่า ปุ ริ สะ

อตฺต  (อต คมเน+ต)  ตัวตน, ตน, วิญญาณ, อาตมัน, อัตตา.  อตนฺติ		สตตํ		คจฺฉนฺติ		สตฺตา		

๑  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๘๔/๑๒๒ ๒  อภิ.อฏฺ. ๕๓/๒๙๙/๒๗๖ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๗/๑๔
๔  ขุ.อฏฺ. ๔๕/๑๐/๑๑๙ ๕  ขุ.ชา. ๒๘/๖๑/๒๕
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เยนาติ		อตฺตา  ตัวตนที่ทำให้สัตว์เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ชื่อว่าอัตตะ.  อาตุมา		วุจฺจติ		อตฺตา๑  
อัตตาเรียกว่าตน

ปรกติ,	ธาตุเดิม,	ธาตุแท้	๒	ศัพท์
ปธาน  (ป+ธา ธารเณ+ยุ) ปรกติ, ธาตุเดิม, ธาตุแท้, สภาพเสมอกันของลักษณะ ๓ อย่าง คือโมหะ 

ราคะ โทสะ.  ปธียนฺเต		ปลียนฺเต		อตฺร		คุณา		สตฺตรโชตโมรูปาติ		ปธานํ	 สภาพที่มีโมหะ 
ราคะและโทสะตัง้อยูเ่สมอกนั ชือ่วา่ปธานะ (อาเทศ ย ุเปน็ อน, ลบ อ).  โมหราคโทสาน	ํ	ยถาสงขฺย	ํ	
สตฺตรโชตมานีติ		สญฺญา  คำว่า “สตฺตรโชตมานิ” เป็นชื่อเรียกโมหะ ราคะ และโทสะ ตามลำดับ.  
ปกติ		ปธานนฺติ		วุจฺจติ๒  สภาพปรกติ เรียกว่าปธานะ

ปกติ  (ป+กร กรเณ+ติ)  ปรกติ, ธาตุ เดิม, ธาตุ แท้, สภาพ เสมอ กัน ของ คุณลักษณะ ๓ อย่าง คือ โมหะ 
ราคะ โทสะ.  ปก	โร	ติ		ปุ	ริโสป	โภค	ตฺถํ		สทฺ	ทาทิ	กา	ริยนฺ	ติ		ปกติ		สภาพ ที่ เริ่ม ทำ เสียง เป็นต้น ให้ 
สำเร็จ เพื่อ การ ใช้สอย ของ บุคคล ชื่อ ว่า ปกติ (ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ)

 [๙๓]	 ปาโณ		สรีริ		ภูตํ		วา	 สตฺโต		เทหี		จ		ปุคฺคโล
	 	 ชีโว		ปาณี		ปชา		ชนฺตุ	 ชโน		โลโก		ตถาคโต.

สัตว์,	บุคคล	๑๓	ศัพท์
ปาณ  (ปาณ ชี วเน+อ)  สัตว์, ผู้ มี ปราณ.  ปาณ	นฺ	ติ		ชี	วนฺ	ติ		สตฺ	ตา		เยน	า	ติ		ปาโณ,		โส		ยสฺสตฺถิ,		

โส		ปาโณ	 ลมปราณ ที่ ช่วย ให้ สัตว์ มี ชีวิต อยู่ ชื่อ ว่า ปาณะ, สัตว์ ที่ มี ลมปราณ ชื่อ ว่า ปาณะ.  ปาโณ		
อปทํ		ทฺ	วิปทํ		จตุ	ปฺปทํ		พหุ	ปฺปทํ	๓  สัตว์ ไม่มี เท้า สัตว์ ๒ เท้า สัตว์ ๔ เท้า สัตว์หลาย เท้า

สรีรี  (สรีร+อี)  สัตว์, ผู้มีร่างกาย.  สรีรสงฺขาโต		กาโย		ยสฺสตฺถิ,		โส		สรีรี	 สัตว์ที่มีร่างกาย  
ชื่อว่าสรีรี (ลบสระหน้า)

ภตู  (ภ ูสตตฺาย+ํต)  สตัว,์ ผูเ้ปน็ไปตามกรรม.  กมเฺมน		ภวตตี	ิ	ภตู	ํ สตัวผ์ูเ้ปน็ไปตามกรรม ชือ่วา่ภตูะ.  
ภูตศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.  ภวนฏฺเ€น		ภูตํ	๔  สัตว์ชื่อว่าภูต เพราะมีอรรถว่าเป็นอยู่

สตฺต  (ส�ฺช สงฺเค+ต)  สัตว์, ผู้ติดอยู่ในอารมณ์.  รูปาทีสุ		สญฺชตีติ		สตฺโต,		นิจฺฉนฺทราคาปิ		
รูฬฺหิยา		สตฺตาติ		วุจฺจนฺติ	 ผู้ยังเกี่ยวข้องอยู่ในรูปารมณ์เป็นต้น ชื่อว่าสัตตะ (ลบ �ฺชฺ, ซ้อน ตฺ).  
แม้ผู้ปราศจากฉันทราคะแล้ว ท่านก็ยังเรียกว่าสัตว์ตามสำนวนนิยม.  เอวรูโปปิ	 	 นาม	 	 สตฺโต		
ภวิสฺสติ๕  สัตว์รูปร่างอย่างนี้มีอยู่

เทหี  (เทห+อี)  สัตว์, ผู้ มี ร่างกาย.  เทโห		กา	โย		ยสฺสตฺถี	ติ		เท	หี	 สัตว์ ผู้ มี ร่างกาย ชื่อ ว่า เท หี 
(ลบ สระ หน้า).  สพฺ	เพปิ		เทหิ	โน		โหนฺ	ตุ		วิ	มุตฺ	ติ	รส	ภาคิ	โน๖  ขอ สัตว์ ทั้ง ปวง จง เป็น ผู้ มี ส่วน แห่ง 

๑  ขุ.มหานิ. ๒๙/๘๔/๘๑ ๒  ขุ.มหานิ. ๒๙/๘๔/๘๑ ๓  ขุ.มหานิ. ๒๙/๘๔/๘๑
๔  ขุ.ชา. ๒๗/๔๓/๑๘๖ ๕  วิ.มหาวิ. ๑/๒๙๕/๒๑๑ ๖  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๘๐/๔๖๕
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วิมุตติ รส

ปุคฺคล  (ปูติสทฺทูปปท+คล คลเน+อ)  สัตว์, บุคคล.  ปูเรตีติ		ปูติ,		ปูติสงฺขาตํ		อาหารํ		คิลติ		
อทตีติ		ปุคฺคโล  ของเน่าที่เต็มอยู่ ชื่อว่าปูติ (ปูร ปูรเณ+ติ, ลบ รฺ), ผู้เคี้ยวกินของเน่าเป็นอาหาร 
ชื่อว่าปุคคละ (ลบ ติ, ซ้อน คฺ, รัสสะ อู เป็น อุ).  สตฺตานํ	 	 อายุํ	 	 ปูเรนฺโต	 	 คจฺฉตีติ		 
ปุคฺโค,		ตํ		ลาติ		ภกฺขตีติ		ปุคฺคโล  อาหารที่ยังอายุของสัตว์ให้เต็มแล้วจึงเป็นไป ชื่อว่าปุคคะ, 
ผู้กินอาหารนั้น ชื่อว่าปุคคละ (ปุคฺคสทฺทูปปท+ลา ภกฺขเน+อ, ลบสระหน้า).  ตโย	 	 ปุคฺคลา		
เสกฺโข		ปุคฺคโล		อเสกฺโข		ปุคฺคโล		เนวเสกฺโข		นาเสกฺโข		ปุคฺคโล๑  บุคคลมี ๓ จำพวก 
คือ ผู้ยังต้องศึกษา ผู้ไม่ต้องศึกษา และผู้จะต้องศึกษาก็ไม่ใช่ ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่

ชีว  (ชีว ชี วเน+อ)  สัตว์, ผู้ มี ชีวิต.  ชี	วนฺ	ติ		เยน	า	ติ		ชีวํ,		ตมสฺสตฺถี	ติ		ชี	โว  ลมปราณ ที่ ช่วย ให้ 
สัตว์ มี ชีวิต อยู่ ชื่อ ว่า ชีวะ, สัตว์ ผู้ มี ชีวะ ชื่อ ว่า ชีวะ.  โปโส		ปุคฺคโล		ชี	โว๒ บุรุษ บุคคล ผู้ มี ชีวิต

ปาณี  (ปาณ+อี)  สัตว์, ผู้มีปราณ.  ยถาวุตฺตตฺโถ		ปาโณ		ยสฺสตฺถีติ		ปาณี		สัตว์ผู้มีลมปราณ 
ชื่อว่าปาณี (ลบสระหน้า).  กากา		คิชฺฌา		จ		ขาทนฺติ		เย		จญฺเญ		สนฺติ		ปาณิโน๓  ฝูงกา 
ฝูงแร้งและสัตว์เหล่าอื่น พากันจิกกิน

ปชา  (ป+ชน ชนเน+กฺ วิ+อา)  สัตว์, ประชา.  ปกาเรน		ชาต	ตฺ	ตา		ปชา  สัตว์ ชื่อ ว่า ป ชา เพราะ เกิด 
มา แตก ต่าง กัน (ลบ นฺ ที่สุด ธาตุ และ กฺ วิ, ลบ สระ หน้า).  โล	โก		สมา	ร	โก		สพฺรหฺม	โก		สสฺ	สมณ- 
พฺ	ราหฺ	มณี		ปชา		ส	เทว	มนุ	สฺ	สา๔  มนุษยโลก มาร โลก พรหม โลก สมณะ พราหมณ์ หมู่ สัตว์ 
พร้อม ทั้ง เทวดา และ มนุษย์ ทั้ง หลาย

ชนฺตุ  (ชน ชนเน+ตุ)  สัตว์, ผู้เกิด, บุคคล.  ชายตีติ	 	 ชนฺตุ	  สัตว์ผู้เกิดมา ชื่อว่าชันตุ.  โย		 
ธมฺมลทฺธสฺส		ททาติ		ทานํ		อุฏฺ€านวีริยาธิคตสฺส		ชนฺตุ๕  บุคคลใดผู้เกิดมาให้ทานแก่ท่านผู้
บรรลุธรรมด้วยความขยันหมั่นเพียร

ชน  (ชน ชนเน+อ)  สัตว์, ชน.  กุ	สลา	กุ	สลํ		ช	เนตี	ติ		ชโน  สัตว์ ผู้ ยัง กุศล กรรม และ อกุศล กรรม ให้ 
เกิด ชื่อ ว่า ชนะ.  ต	เมนํ		ชโน		ทิสฺ	วา		เอวํ		ว	เทยฺย๖  ชน เห็น ภาชนะ สัมฤทธิ์ นั้น แล้ว พึง กล่าว 
อย่าง นี้

โลก  (ลุช วิ นา เส+ณ)  สัตว์, สัตว์ โลก.  ลุชฺช	ตี	ติ	 	 โล	โก  สัตว์ ผู้ จะ พินาศ ชื่อ ว่า โลก ะ (ลบ ณฺ,  
วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ชฺ เป็น กฺ).  กมฺ	มุ	นา	วตฺต	ตี		โล	โก		กมฺ	มุ	นา	วตฺต	ตี		ปชา๗  สัตวโลก 
ย่อม เป็น ไป ตาม กรรม หมู่ สัตว์ ย่อม เป็น ไป ตาม กรรม

ตถาคต (ต ถาสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+ต) สัตว์.  ยถา		ปุ	ริม	กา		สตฺ	ตา		ชาติ	ชรา	มรณํ		คจฺฉนฺ	ติ		 

๑  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๒๘/๒๓๐ ๒  ขุ.มหานิ. ๒๙/๕/๓ ๓  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๓๑๒/๓๖๓
๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๖๘/๓๙๕ ๕  สํ.สคาถ. ๑๕/๙๘/๒๙ ๖  มชฺ.มูล. ๑๒/๗๐/๕๓
๗  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๓๘๒/๔๕๗
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ตถา	 	 อ	ยมฺปิ	 	 คจฺฉ	ตี	ติ	 	 ต	ถาค	โต	  สัตว์ พวก ที่ เกิด มา ก่อน พา กัน ไป สู่ การ เกิด ความ แก่ และ 
ความ ตาย ฉันใด สัตว์ นี้ ก็ เป็น ไป เหมือน กัน ฉะนั้น จึง ชื่อ ว่า ตถาคต ะ (ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ).  ต	ถาค	โต	ติ		 
สตฺ	โต๑  บท ว่า ต	ถาค	โต ได้แก่ สัตว์

 [๙๔]	 รูปํ		สทฺโท		คนฺธรสา	 ผสฺโส		ธมฺโม		จ		โคจรา
	 	 อาลมฺพา		วิสยา		เตฉา-	 รมฺมณา		ลมฺพณานิ		จ.

อารมณ์	๖	อย่าง
รูป  (รูป ปกาสเน+อ)  รูป.  รูป	ยติ		ปกา	เส	ติ		อตฺต	โน		สภา	วนฺ	ติ		รูปํ	 รูป ที่ ประกาศ สภาพ ของ 

ตน ชื่อ ว่า รู ปะ.  รุปฺ	ปติ		วิ	การํ		อาปชฺช	ตี	ติ		รูปํ	 สภาพ ที่ ถึง ความ เปลี่ยนแปลง ไป  ชื่อ ว่า รู ปะ  
(รุป รุปฺปเน+อ, ทีฆ ะ อุ เป็น อู).  นอกจาก นี้ รูป ยัง มี อรรถ ว่า กุปฺ	ปนํ	ความ กำเริบ,  ฆฏฺฏนํ	
การ เสียดสี, ปีฬ	นํ	ความ บีบ คั้น.  ดัง ที่ พระพุทธ องค์ ตรัส ว่า  รุปฺป	ตี	ติ	 	 โข	 	ภิกฺขเว	 	ตสฺ	มา		 
รู	ปนฺ	ติ		วุจฺจ	ติ.		เกน		รุปฺ	ปติ.		สี	เตนปิ		รุปฺ	ปติ,		อุณฺ	เหนปิ		รุปฺ	ปติ,		ชิฆจฺ	ฉาย	ปิ		รุปฺ	ปติ,		
ปิ	ปา	สาย	ปิ	รุปฺ	ปติ,		ฑํ	สมก	สวา	ตาตป	สิ	รีสป	สมฺผสฺ	เสน	ปิ		รุปฺ	ปติ๒  ภิกษุ ทั้ง หลาย เพราะ ฉะนั้น 
คำ ว่า สิ่ง ที่ เปลี่ยนแปลง ไป ท่าน เรียก ว่า รูป เปลี่ยนแปลง เพราะ อะไร เปลี่ยนแปลง ไป เพราะ ความ เย็น 
บ้าง  เพราะ ความ ร้อน บ้าง เพราะ ความ หิว กระหาย บ้าง เพราะ เหลือบ ยุง ลม แดด และ สัตว์ เลื้อย 
คลาน กัด ต่อย บ้าง.  รูปํ		อนิจฺ	จํ	๓  รูป ไม่ เที่ยง

สทฺท  (สปฺป อุจฺจารเณ+อ)  เสียง.  ปฺปติ		อุจฺจารียตีติ		สทฺโท  เสียงที่บุคคลพูด ชื่อว่า สัททะ 
(อาเทศ ปฺป เป็น ทฺท).  สปฺปเต		ญายเต		อเนนาติ		สทฺโท  เสียงที่ให้รู้เนื้อความ ชื่อว่าสัททะ 
(สปฺป �าเณ+อ, อาเทศ ปฺปฺ เป็น ทฺทฺ).  สปนฺติ		อเนนาติ		สทฺโท  เสียงที่ทำให้ได้ยิน ชื่อว่า 
สัททะ (สป สทฺเท+ท, อาเทศ ปฺ เป็น ทฺ).   สทฺทียตีติ		สทฺโท,		สทฺทียติ		อตฺโถ		อเนนาติ		
วา		สทฺโท  เสียงที่บุคคลได้ยิน หรือเสียงที่ทำให้รู้เนื้อความ ชื่อว่าสัททะ (สทฺท สทฺทเน +อ).  น		
ภิกฺขเว		โส		สทฺโท		จิรํ		ภวิสฺสติ๔  ภิกษุทั้งหลาย เสียงนั้นจักมีอยู่ไม่นาน

คนฺธ  (คนฺธ ปกาสเน+อ)  กลิ่น.  คนฺเธ	ติ		อตฺต	โน		วตฺถุํ		สู	เจ	ติ		ปกา	เส	ตี	ติ		คนฺโธ  กลิ่น ที่ 
ประกาศ วัตถุ ของ ตน ชื่อ ว่า คันธ ะ.  คนฺโธ		นาม		โย	โก	จิ		คนฺโธ๕  กลิ่น ทุก อย่าง ชื่อ ว่า กลิ่น

รส  (รส อสฺสาทเน+อ)  รส.  รสนฺติ		ตํ		สตฺตา		อสฺสาเทนฺตีติ		รโส  รสที่ทำให้สัตว์ยินดี ชื่อว่ารสะ.  
น		วณฺโณ		น		คนฺโธ		น		รโส		ปญฺญายติ๖  ไม่ปรากฏสี กลิ่นและรส

ผสฺส  (ผุส สมฺผสฺเส+อ)  สัมผัส, ผัสสะ.  ผุสียตีติ		ผสฺโส  สัมผัสที่สัตว์กระทบ ชื่อว่าผัสสะ (อาเทศ 
ผุส เป็น ผสฺส).  สฬายตนปจฺจยา		ผสฺโส		ผสฺสปจฺจยา		เวทนา๗  เพราะอายตนะ ๖ เป็นปัจจัย 

๑  ที.อฏฺ. ๖/๑๘๙/๑๐๕ ๒  สํ.ขนฺธ. ๑๗/๑๕๙/๑๐๕ ๓  วิ.มหาวิ. ๒/๒๘๖/๑๙๒
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๗๔/๗๙ ๕  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๔๖๑/๒๔๙ ๖  วิ.มหา. ๕/๓๙/๔๙
๗  วิ.มหา. ๕/๓๙/๔๙
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จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา

ธมฺม (ธร ธารเณ+รมฺม) ธรรม.  ธรตีติ		ธมฺโม		สภาพที่ทรงไว้ ชื่อว่าธัมมะ (ลบ รฺ ที่สุดธาตุและ รฺ 
ของปัจจัย)

อารมณ์	๔	ศัพท์
โคจร  (โคสทฺ ทูปปท+จร จรเณ+อ)  อารมณ์.  คา	โว		อินฺ	ทฺ	ริ	ยา	นิ		จรนฺ	เตฺย	เต	สุ		โค	จรา  อารมณ์ 

เป็น ที่ เที่ยว ไป แห่ง อินทรีย์ ชื่อ ว่า โค จระ.  อฏฺ€		จิตฺ	ตสฺส		โค	จรา๑  สังขารุ เปก ขา ญาณ ๘ เป็น 
อารมณ์ ของ สมาธิ จิต

อาลมพฺ,	อาลมพฺณ  (อา+ลพ ิอาลมเฺพ+นคิคฺหตีาคม+อ)  อารมณ,์ ทีย่ดึเหนีย่วของจติ.  จติตฺเจตสเิกหิ		
อาลมฺพียนฺเตติ		อาลมฺพา  อารมณ์ที่จิตและเจตสิกยึดเหนี่ยวชื่อว่าอาลัมพะ (อาเทศนิคหิตเป็น มฺ).  
อารมฺมณํ		อาลมฺพณํ		นิสฺสยํ		อุปนิสฺสยํ		พฺรูหิ๒  ขอพระองค์จงตรัสบอกอารมณ์ ที่ยึดเหนี่ยว 
ที่อาศัย ที่เข้าไปอาศัย

วิสย  (วิ+สิ พนฺธเน+ณ)  อารมณ์, วิสัย.  วิ	สิ	โนนฺ	ติ		วิ	พนฺ	ธนฺ	ติ		อินฺ	ทฺ	ริ	ยานี	ติ		วิสย	า  อารมณ์ 
ที่ ผูกพัน อินทรีย์ ไว้ ชื่อ ว่า วิสย ะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย).  คมฺภี	โร		วต		
พุทฺธานํ		วิส	โย๓  วิสัย ของ พระพุทธเจ้า ทั้ง หลาย ลึก ซึ้ง จริง หนอ

อารมฺมณ  (อา+รมุ รมเน+ยุ)  อารมณ์.  อาคนฺตฺวา		จิตฺตเจตสิกา		รมนฺติ		เอเตสุติ		อารมฺมณานิ	 
รูปเป็นต้นเป็นที่จิตและเจตสิกมายินดี จึงชื่อว่าอารัมมณะ (ซ้อน มฺ, อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ).  
สมุฏฺ€านํ		ปุจฺฉติ		อาหารํ		ปุจฺฉติ		อารมฺมณํ		ปุจฺฉติ๔  ถามถึงสมุฏฐาน ถามถึงอาหาร 
ถามถึงอารมณ์

 [๙๕]	 สุกฺโก		โคโร		สิโตทาตา	 ธวโล		เสตปณฺฑรา
	 	 โสโณ		ตุ		โลหิโต		รตฺโต	 ตมฺพมญฺเชฏฺ€โรหิตา.

สีขาว	๗	ศัพท์
สุกฺก  (สุจ โสเก+อ)  สีขาว.  โสจนฺติ		เอเตน		ตทตฺถิกาติ		สุกฺโก  สีขาวที่ทำให้ผู้ต้องการสีดำ 

เศร้าโศก ชื่อว่าสุกกะ (อาเทศ จฺ เป็น กฺ, ซ้อน กฺ).  พฺราหฺมโณว		สุกฺโก		วณฺโณ		กณฺหา		
อญฺเญ		วณฺณา๕  พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะขาว พวกอื่นเป็นวรรณะดำ

โคร  (คุ สทฺเท+ร)  สีขาว.  คุยเต		กิตฺตียเตติ	 	 โคโร  สีขาวที่คนออกเสียงทักท้วง ชื่อว่าโคระ  
(วุทธิ อุ เป็น โอ)

๑  ขุ.ปฏิสมฺ. ๓๑/๑๓๕/๙๔ ๒  ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๒๔๕/๑๒๗ ๓  ขุ.อฏฺ. ๓๓/๑๐๙๓/๕๐๔
๔  ขุ.มหานิ. ๒๙/๔๔๒/๓๐๕ ๕  ที.ปาฏิก. ๑๑/๕๑/๘๘
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สิต  (สิ เสวายํ+ต)  สีขาว.  เสวียเตติ		สิโต	 สีขาวที่คนใช้สอย ชื่อว่าสิตะ.  สิโนติ		วา		พนฺธติ		
จิตฺตนฺติ		สิโต  หรือสีที่ผูกจิตไว้ได้ ชื่อว่าสิตะ (สิ พนฺธเน+ต)

โอทาต  (อว+ทา อวขณฺฑเน+ต)  สีขาว.  อวทายติ	 	 สพฺพวณฺเณติ	 	 โอทาโต  สีที่เอื้อเฟื้อ 
(เข้าได้กับ) ทุกสี ชื่อว่าโอทาตะ (อาเทศ อว เป็น โอ).  กณฺโห		จ		วณฺโณ		โอทาโต		วณฺโณ๑   
สีดำและสีขาว

ธวล  (ธุ โสธเน+อล)  สีขาว.  ธาวติ		สุชฺฌติ		อเนนาติ		ธวโล  สีที่ทำให้ดูสะอาด ชื่อว่าธวละ  
(วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว).  ธวลจฺฉตฺตํ		จ		ปคฺคยฺห๒  และกั้นฉัตรสีขาว

เสต  (สิ เสวายํ+ต)  สีขาว.  เสวียเตติ	 	 เสโต  สีขาวที่คนใช้สอย ชื่อว่าเสตะ (วุทธิ อิ เป็น 
เอ).  เสโต		หิมวตํ		เสฏฺโ€๓  ภูเขาสีขาวเป็นเลิศกว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ในป่าหิมพานต์.  เสตวณฺณํ		 
ปพฺพเต		อุฏฺ€หติิ๔  เกลือสีขาวผุดขึ้นบนภูเขา

ปณฑฺร  (ปฑ ิคตยิ+ํนคิคฺหตีาคม+อร)  สขีาว.  ปณฑฺต	ิ	ปกาเสตตี	ิ	ปณฑฺโร  สทีีเ่จดิจา้ ชือ่วา่ปณัฑระ 
(อาเทศนิคหิตเป็น ณฺ).  อนาวิลํ		มม		จิตฺตํ		วิสุทฺธํ		ปณฺฑรํ		สทา๕  จิตของเราไม่ขุ่นมัว 
ขาวสะอาดบริสุทธิ์ทุกเมื่อ

  สีขาวมีอีกหลายศัพท์  เช่น  สุจ,	วิสท,	อชฺชุน

สีแดง	๖	ศัพท์
โสณ  (โสณ วณฺเณ+ณ)  สีแดง.  โสณวณฺณตาย		โสโณ  เพราะมีสีแดง จึงชื่อว่าโสณะ (ลบ ณฺ 

และสระหน้า).  รตฺตุปฺปลวณฺโณ  สีแดงเหมือนดอกบัวแดง

โลหิต  (รุห ชนเน+อิ+ต)  สีแดง.  รุหตีติ		โลหิโต  สีแดงที่เกิดขึ้น ชื่อว่าโลหิตะ (วุทธิ อุ เป็น โอ, 
อาเทศ รฺ เป็น ลฺ).  ลตฺเต	 	 โลหิโต  โลหิตศัพท์เป็นไปในสีเลือดสด.  เอโก	 	 โลหิตวณฺโณ๖   
นกตัวหนึ่งมีสีแดง

รตฺต  (ร�ฺช ราเค+ต)  สีแดง.   รญฺชนฺติ		อเนนาติ		รตฺโต  สีแดงสำหรับย้อมวัตถุ ชื่อว่ารัตตะ (ลบ 
�ฺชฺ, ซ้อน ตฺ).  โส		รตฺตวณฺโณ		โหติ๗  ต้นอ้อนั้นมีสีแดง

ตมฺพ  (ตมฺพ วณฺเณ+ณ)  สีแดง.  ตมฺโพ		อุทุมฺพรสงฺขาโต		โลหวิเสโส,		ตพฺพณฺณตาย		ตมฺโพ  
โลหะชนิดหนึ่งมีสีแดงมะเดื่อสุก  ชื่อว่าตัมพะ,  สีแดงชื่อว่าตัมพะ  เพราะมีสีเช่นมะเดื่อสุกนั้น.  น		
ตมฺพโลหมโย		ปตฺโต		ธาเรตพฺโพ๘  ภิกษุไม่ควรใช้บาตรทองแดง

มญฺเชฏฺ€,	มญฺเชฏฺ€ก  (ม�ฺเชฏฺ€า+ณ)  สีแดง, สีบานเย็น.  มญฺเชฏฺ€า		นาม		รตฺตวลฺลี,		ยาย		
หตฺถิทนฺตาทิวิกติโย		รตฺตา		ภวนฺติ,		ตพฺพณฺณตาย		มญฺเชฏฺโ€  เถาวัลย์แดง ชื่อว่ามัญเชฏฐา, 

๑  ขุ.มหานิ. ๒๙/๗๒๗/๔๒๙ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๑๕๙๕/๒๔๐ ๓  สํ.สคาถ. ๑๕//๓๒๑/๙๗
๔  วิ.อฏฺ. ๓/๑๘๘ ๕  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๑/๒๔ ๖  องฺ.อฏฺ. ๑๖/๑๙๖/๘๑
๗  ชา.อฏฺ. ๔๐/๗๑ ๘  วิ.จุลฺล. ๗/๓๔/๑๗
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วัตถุมีงาช้างเป็นต้นที่ย้อมด้วยเถาวัลย์สีแดงให้มีสีเช่นนั้น ชื่อว่ามัญเชฏฐะ (ลบ ณฺ และสระหน้า).  
มญฺเชฏฺ€กณฺหจีวรา๑  จีวรสีแดงและสีดำ (ภิกษุไม่ควรใช้สอย)

โรหิต  (รุห ชนเน+อิ+ต)  สีแดง.  รุหตีติ		โรหิโต  สีแดงที่เกิดขึ้น ชื่อว่าโรหิตะ (วุทธิ อุ  เป็น โอ).  
โรหิโต		โลหิตสโม  โรหิตศัพท์เหมือนกับ โลหิตศัพท์

 [๙๖]	 นีโล		กณฺหาสิตา		กาโฬ	 เมจโก		สามสามลา
	 	 สิตปีเต		ตุ		ปณฺฑุตฺโต	 อีสํ		ปณฺฑุ		ตุ		ธูสโร.

สีดำ,	สีเขียวคราม,	สีนิล	๗	ศัพท์
นีล  (นีล วณฺเณ+อ)  สีดำนิล, สีเขียวคราม, สีเทาดำ.  นีลุปฺปลวณฺโณ	วิย		นีโล  สีนิลเหมือนสี 

ดอกอุบลเขียว ชื่อว่านีละ.  นีลศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.  นีลํ	 	 นาม	 	 เทฺว	 	 นีลานิ		
กํสนีลํ		ปลาสนีลํ	๒  ชื่อว่าสีเขียวคราม ได้แก่สีเขียวคราม ๒ ชนิด คือ สีเขียวเหมือนสำริด และ 
สีเขียวเหมือนใบไม้

กณฺห  (กส วิเลขเน+ณฺห)  สีดำ, สีคล้ำ.  กสฺสเตติ		กณฺโห	 สีดำที่ใช้ขีดเขียน ชื่อว่ากัณหะ (ลบ สฺ 
ที่สุดธาตุ).  มํสจกฺขุมฺหิ		ภควโต		ปญฺจวณฺณา		สํวิชฺชนฺติ		นีโล		จ		วณฺโณ		ปีตโก		จ		วณฺโณ		
โลหิโต		จ		วณฺโณ		กณฺโห		จ		วณฺโณ		โอทาโต		จ		วณฺโณ๓  พระมังสจักษุของพระผู้มีพระภาค 
มี ๕ สี คือ สีเขียวเข้ม สีเหลือง สีแดง สีดำและสีขาว

อสิต  (น+สิต)  สีดำ.  น		สิโต		อสิโต	 ไม่ใช่สีขาว ชื่อว่าอสิตะ (อาเทศ น เป็น อ)
กาฬ  (กล สงฺขฺ ยาเน+ณ) สี ดำ, สี คล้ำ.  วณฺเณ	สุ		เอก	โกฏฺ€า	สภา	เวน		กลี	ย	เต	ติ		กาโล,		โส		เอว		 

กาโฬ  ส ีที ่นบั วา่ เปน็ ส ีเดยีวกนั ใน ส ีทัง้หมด (เมือ่ ผสม ส ีทัง้หมด เขา้ ดว้ย กนั จะ เปน็ ส ีดำ คลำ้)จงึ ชือ่ วา่ กา ละ,  
กา ละ นั่น แหละ เป็น กาฬ ะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ล เป็น ฬ).  อปิสฺส		มํ		อคฺคิเวสฺ	สน		
มนุ	สฺ	สา		ทิสฺ	วา		เอว	มาหํ	สุ		กาโฬ		สมโณ		โค	ต	โม	ติ๔  อัคคิ เวส สนะ หมู่ มนุษย์ เห็น เรา แล้ว 
พา กัน กล่าว อย่าง นี้ ว่า พระ สมณ โค ดม ดำ ไป

เมจก  (มจ,มจิ กกฺกเน+ณฺวุ)  สีดำ, สีเขียวคราม.  เสตาทิกํ		มจตีติ		เมจโก  สีที่ทำลายสีขาวเป็นต้น 
ชื่อว่าเมจกะ (อาเทศ อ เป็น เอ, ณฺวุ เป็น อก)

สาม  (สา ตนุ กรเณ+ม)  สี ดำ, สี เขียว คราม, สี คล้ำ.  สาย	ติ		ตนุ	กรี	ยติ		ปฏิ	ปกฺขวณฺเณ	หี	ติ		สา	โม  
ส ีที ่ตอ้ง ใช ้สตี รง ขา้ม ผสม มาก ชือ่ วา่ สา มะ.  เอก	จ	ฺเจ		มน	ุส	ฺสา		เอว	มาห	ํส	ุ	น		กาโฬ		สมโณ		โค	ต	โม		 
สา	โม		สมโณ		โค	ต	โม	ติ๖  มนุษย์ บาง พวก กล่าว อย่าง นี้ ว่า พระ สมณ โค ดม ไม่ ดำ แต่ คล้ำ ไป

สามล  (สา ตนุกรเณ+มล)  สีดำ, สีเขียวคราม.  สายติ		ตนุกรียติ		ปฏิปกฺขวณฺเณหีติ		สามโล  

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๖๑๓/๓๗๕ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๖๒๐/๔๐๕ ๓  ขุ.มหานิ. ๒๙/๗๒๗/๔๒๙
๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๔๒๔/๔๕๖ ๖  มชฺ.มูล. ๑๒/๔๒๔/๔๕๗
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สีที่ต้องใช้สีตรงข้ามผสมมาก ชื่อว่าสามะ

สีที่ผสมกัน	๒	ศัพท์
ปณฑฺ ุ (ปฑ ิคตยิ+ํนคิคฺหตีาคม+อ)ุ  สเีหลอืงออ่น.  ปณฑฺสุทโฺท		สติปเีต		อตุโฺต,		สติปตีสมมฺสิสฺติวณเฺณ		

ปณฑฺสุทโฺท		วตุโฺตตยฺตโฺถ  ปณฑฺศุพัทท์า่นกลา่วไวใ้นสขีาวเหลอืง, หมายถงึใชส้ขีาวผสมกบัสเีหลอืง.  

ปณฺฑติ		เอกคณนํ		คจฺฉตีติ		ปณฺฑุ	 สีที่ถึงการนับว่าเป็นสีเดียวกัน ชื่อว่าปัณฑุ.  กีสา		ปณฺฑุ		

ภวิสฺสามิ๑  ดิฉันเป็นคนผอมเหลือง.  สีเหลืองอ่อนมีอีกหลายศัพท์  เช่น  หริณ,	ปณฺฑุร	

ธูสร  (ธูส กนฺติกรเณ+อร)  สีเทามอ.  อีสํปณฺฑุ		อพฺยตฺตวณฺโณ		ธูสโร		นาม,		ยถา		ธูลิวณฺโณ  

สีเหลืองอ่อนไม่เข้มมาก ชื่อว่าธูสระ,  เป็นเหมือนสีฝุ่นหรือสีควัน

 [๙๗]	 อรุโณ		กิญฺจิ		รตฺโตถ	 ปาฏโล		เสตโลหิโต
	 	 อโถ		ปีโต		หลิทฺยาโภ	 ปลาโส		หริโต		หริ.

สีแดงอ่อน,	สีชมพู	๒	ศัพท์
อรุณ  (อร คมเน+อุณ)  สีแดงอ่อน, สีชมพู.  กิญฺจิรตฺโต		อพฺยตฺตวณฺโณ		อรุโณ		นาม,		ยถา		

มจฺฉสฺส	 	 จกฺขุ,	 	สูริยาโท	 	อรุโณ	 	 วุตฺโต	  สีแดงอ่อนไม่เข้มมาก ชื่อว่าอรุณะ, เป็นเหมือน 

สขีองตาปลา,  สแีดงออ่นของดวงอาทติยย์ามรุง่อรณุเปน็ตน้ ทา่นกเ็รยีกวา่อรณุะ. 	ตโต		อรณุมตตฺกิญจฺ		

โลหิตุปฺปลมาลญฺจ		คณฺหิตฺวา		เอหิ๒  ท่านจงนำเอาดินสีอรุณและดอกอุบลแดงจากสระนั้นมา

ปาฏล  (ปฏ วิภาชเน+อล)  สีแดงอ่อน, สีชมพู.  เสตโลหิโต		เสตรตฺตมิสฺโส		วณฺโณ		ปาฏโล		นาม,		

ยถา		ปาฏลกุสุมํ	 สีขาวกับสีแดงผสมกันเป็นสีชมพู ชื่อว่าปาฏละ, เป็นเหมือนสี ดอกโกสุมชมพู.  

ปาฏยเตติ		ปาฏโล	 สีขาวถูกผสมกับสีแดง ชื่อว่าปาฏละ (วุทธิ อ เป็น อา).  เอตฺติกา		โอทาตา		

เอตฺติกา		กพรา		เอตฺติกา		ปาฏลา๓  แม่โคสีขาวมีเท่านี้ สีด่างมีเท่านี้ สีแดงอ่อนมีเท่านี้

สีเหลือง	๒	ศัพท์
ปีต  (ปา ปาเน+ต)  สีเหลือง.  ปีตวณฺณตาย		ปีโต  เพราะเป็นสีเหลือง จึงชื่อว่าปีตะ (อาเทศ อา เป็น 

อี).  ทิสฺสมานอุปฑฺฒกาโย		นีโล		ปีโต		โลหิโต		โอทาโต๔  ร่างกายครึ่งหนึ่ง ที่มองเห็นมีสีเขียว 

สีเหลือง สีแดง สีขาว

หลิทฺยาภ  (หลิทฺ ที+อาภา+ณ)  สี เหลือง.  หลิทฺ	ทิ	ยา		อิว		อาภา		ยสฺ	สา	ติ		หลิทฺ	ยาโภ  สี ที่ 

เหลือง เหมือน ขมิ้น ชื่อ ว่า หลิท ยาภะ (อาเทศ อี เป็น ย, ลบ ณฺ และ สระ หน้า, ลบ ทฺ หนึ่ง ตัว)

๑  ขุ.ชา. ๒๘/๑๐๘๑/๓๗๘ ๒  วิ.อฏฺ. ๒/๑๘๒ ๓  องฺ.อฏฺ. ๑๖/๘๙๘/๓๘๙
๔  ชา.อฏฺ. ๔๔/๔๑
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สีเขียว	๓	ศัพท์
ปลาส,	ปาลาส  (ป+ลส กนฺ ติยํ+อ)  สี เขียว ใบไม้.  อติ	ส	เยน		ล	สีย	เต	ติ		ปลา	โส,		ปา	ลาโส		สี ที่  

สัตว์ ชอบใจ ยิ่ง นัก ชื่อ ว่า ปลา สะ และ ปา ลา สะ (วุ ทธิ อ เป็น อา, ทีฆ ะ อ ที่ ป เป็น อา บ้าง).  เอ	โก		 

ปณฺฑุ	ปลา	สวณฺโณ๑  นก ตัว หนึ่ง มี สี เหลือง ลาย ปน เขียว

หริต  (หร หรเณ+อิ+ต)  สีเขียวใบไม้.  มนํ		หรตีติ		หริโต	 สีที่นำใจไป ชื่อว่าหริตะ.  หริโต		ทุโมว  

เปรียบเหมือนต้นไม้สีเขียวสด.  สนฺติ		รุกฺขา		หริตปตฺตา๒  มีต้นไม้ใบเขียวอยู่มาก

หริ  (หร หรเณ+อิ)  สีเขียวใบไม้.  มนํ		หรตีติ		หริ	 สีที่นำใจไป ชื่อว่าหริ.  มญฺเชฏฺ€กํ		หริวณฺณํ	๓   

มีสีแดงและสีเขียว.  หริวณฺณา		มโนมยอสฺสราชาโน๔  พญาอัสดรชื่อมโนมยะมีสีเขียว

 [๙๘]	 กฬาโร		กปิโล		นีล-	 ปีโตถ		โรจนปฺปเภ
	 	 ปิงฺโค		ปิสงฺโคปฺยถ		วา	 กฬาราที		ตุ		ปิงฺคเล.

สีเขียวเหลือง	๒	ศัพท์
กฬาร  (กล สงฺขฺ ยาเน+อร)  สี เขียว เหลือง, สีต อง อ่อน.  กฬารวณฺณ	ตาย		กฬา	โร	 เพราะ เป็น สี เขียว 

เหลือง จึง ชื่อ ว่า กฬา ระ.  นีล	ปีต	สมฺ	มิสฺ	สวณฺเณ		กฬา	โร		วตฺ	ตนฺ	ติ	 กฬาร	ศัพท์ เป็น ไป ใน สี เขียว 
กับ สี เหลือง ผสม กัน (อาเทศ ลฺ เป็น ฬฺ, ทีฆ ะ อ เป็น อา)

กปิล  (กพ วณฺเณ+อิล) สี เขียว เหลือง, สีต อง อ่อน.  กปิลวณฺณ	ตาย		กปิโล  เพราะ เป็น สี เขียว เหลือง 
จึง ชื่อ ว่า กปิ ละ (อาเทศ พฺ เป็น ปฺ).  นีล	ปีต	สมฺ	มิสฺ	สวณฺเณ		กปิโล		วตฺ	ตนฺ	ติ	 กปิล	ศัพท์ เป็น ไป 
ใน สี เขียว กับ สี เหลือง ผสม กัน (อาเทศ ลฺ เป็น ฬฺ, ทีฆ ะ อ เป็น อา)

สีน้ำตาลแดง	๒	ศัพท์
ปงิคฺ  (ปงิคฺ+ณ)  สนีำ้ตาลแดง, สเีหมอืนดอกงิว้, สโีคโรจนะ.  ปงิคฺวณณฺตาย		ปงิโฺค  เพราะเปน็สนีำ้ตาลแดง 

จึงชื่อว่าปิงคะ (ลบ ณฺ และสระหน้า).  โรจนปฺปเก		โคโรจนสทิสปฺปภายํ		ปิงฺโค		ปิสงฺโค		จ		
วตฺตนฺติ	 ปิงฺคและปิสงฺคศัพท์เป็นไปในสีเหมือนดอกงิ้วบานแดงเข้ม

ปิสงฺค  (ปสิงคฺ+ณ) สนี้ำตาลแดง, สีเหมือนดอกงิว้.  ปิสงคฺวณณฺตาย		ปิสงฺโค  เพราะเปน็สีนำ้ตาลแดง 
จึงชื่อว่าปิสงคะ (ลบ ณฺ และสระหน้า)

 [๙๙]	 กมฺมาโส		สพโล		จิตฺโต	 สาโว		ตุ		กณฺหปีตเก
	 	 วาจฺจลิงฺคา		คุณินฺเยเต	 คุเณ		สุกฺกาทโย		ปุเม.

๑  องฺ.อฏฺ. ๑๖/๑๙๖/๘๗ ๒  ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๓๖/๒๕๗ ๓  อภิ.ธมฺมสงฺ. ๓๔/๕๒๑/๒๐๔
๔  ชา.อฏฺ. ๔๒/๓๒๕
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สีด่าง,	สีลาย	๓	ศัพท์
กมฺมาส  (กล+มาส)  สี ด่าง, สี ลาย.  กลี	ย	เต	ติ		กโล,		กโล		เอว		มาโส		กมฺ	มาโส	 สี ที่ เขา นับ 

เอา ช่ือ ว่า กละ (กล สงฺขฺ ยาเน+อ),  กละ	ก็ คือ มา สะ น่ันเอง จึง ช่ือ ว่า กัม มา สะ (ลบ อ ท่ี ล, อาเทศ ลฺ 
เป็น มฺ)

สพล  (สพ คติยํ+อล)  สีด่าง, สีลาย.  สพตีติ		สพโล  สีที่เป็นไปต่างๆ ชื่อว่าสพละ.  สพลวณฺณตาย		
สพโล  เพราะเป็นสีด่าง จึงชื่อว่าสพละ.  โกกิลกณฺ€วณฺโณ	วิย  สีลายเหมือนสีที่คอนกดุเหว่า

จิตฺต,	จิตฺร  (จิ จเย+ต,ตฺร)  สี ด่าง, สี ลาย, ลวดลาย.  จิยฺย	เต	ติ		จิตฺ	โต,	จิตฺ	โร  หลาย สีมา รวม 
กัน ชื่อ ว่า จิต ตะ และ จิต ระ (ซ้อน ตฺ).  จิตฺ	ตวณฺณ	ตาย		จิตฺ	โต		จิตฺ	โร	จ  เพราะ เป็น สี ด่าง  จึง ชื่อ 
ว่า  จิต ตะ และ จิต ระ

  สีด่างมีอีกหลายศัพท์  เช่น  กมฺมีร,	กพฺพุร	

สีดำคล้ำ
สาว  (เส คติมฺหิ+อว)  สีดำคล้ำ.  กณฺหปีตมิสฺเส		สาโว		วุตฺโต  สาวศัพท์ถูกกล่าวไว้ในสีดำกับสี

เหลืองผสมกัน.  สยตีติ		สาโว  สีที่เป็นไป ชื่อว่าสาวะ (ลบสระหน้า, ทีฆะสระหลัง).  กปิสศัพท์ 
ก็แปลว่า สีดำคล้ำ

	 	 กณฺหโลหิตมิสฺเส		ธูมาเภ		ปน		ธูมธูมลา		วตฺตนฺติ		ส่วนธูมและธูมลศัพท์ถูกกล่าวไว้
ในสีควันไฟ (สีควันบุหรี่) ที่มีสีดำกับสีแดงผสมกัน.  ธูโม		วิยาติ		ธูโม,		ธูมํ		ลาตีติ		ธูมโล  
สีเหมือนควัน ชื่อว่าธูมะ, สีที่ตัดกับสีควัน ชื่อว่าธูมละ.  เมื่อสีเหล่านั้น ตั้งแต่ สุกฺก ถึง สาว รวม ๓๖ 
ศัพท์ ใช้เป็นคุณศัพท์ที่ขยายบทอื่น มีวิภัตติเหมือนกัน มีลิงค์ตามบทที่ตนขยายนั้นๆ  เช่น  สุกฺโก		
หํโส  หงส์ขาว,  สุกฺกา		หํสี	 นางหงส์ขาว,  สุกฺกํ		หํสกุลํ	 พันธุ์หงส์ขาว.  หากเป็นบทวิเสสยะ 
(บทตัง้) จะเปน็ปงุลงิคอ์ยา่งเดยีวเทา่นัน้  เชน่  หสํสสฺ		สกุโฺก  สขีาวแหง่หงส ์(หงสส์ขีาว),  ปณฺณาน	ํ	
ปลาโส  สีเขียวของใบไม้ (ใบไม้สีเขียว),  ติณานํ		หริโต	 สีเขียวของหญ้า (หญ้าสีเขียว),  มยูรสฺส		
จิตฺโต	 สีลายแห่งนกยูง (นกยูงสีลาย),  จีวรสฺส		สาโว  สีดำคล้ำแห่งจีวร (จีวรสีดำคล้ำ)

 [๑๐๐] นจฺจํ		นฏฺฏํ		จ		นฏนํ	 นตฺตนํ		ลาสนํ		ภเว
	 	 นจฺจนฺตุ		วาทิตํ		คีต-	 มิติ		นาฏฺยมิทนฺตยํ.

การเต้นรำ,	การฟ้อนรำ	๕	ศัพท์
นจฺจ  (นต  คตฺตวินาเม+ณฺย)  การเต้นรำ, การฟ้อนรำ.  นตนํ		นจฺจํ,		นฏนํ		วา		นจฺจํ	 การฟ้อนรำ 

ชื่อว่านัจจะ (ลบ ณฺ, อาเทศ ตฺย เป็น จฺ, ซ้อน จฺ).  นจฺจํ		นาม		ยงฺกิญฺจิ		นจฺจํ	๑  การฟ้อนรำ 

๑  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๑๘๓/๑๑๐
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ทุกอย่าง ชื่อว่านัจจะ.  ทั้ง ๕ ศัพท์ เป็นภาวสาธนะทุกที่

นฏฺฏ  (นฏ นจฺ เจ+อ)  การ เต้นรำ, การ ฟ้อน รำ, นาฏศิลป์.  นฏนํ	 	 นฏฺฏํ	  การ ฟ้อน รำ ชื่อ ว่า 
 นัฏ ฏะ (ซ้อน ฏฺ).  อุปโภค	ปริ	โภค	สมฺปทญฺจ		ป	หาย		ธมฺมสฺ	สวน	ตฺถํ		อิธ		สมา	ค	ตา,		น		
นฏฺฏ	นาฏ	กาทิทสฺ	สนตฺถํ ๑  ละทิ้ง สมบัติ เครื่อง อุปโภค บริโภค มา พร้อม กัน ใน ที่ นี้ เพื่อ ฟัง ธรรม มิใช่ เพื่อ 
ชม การ แสดง มี การ ฟ้อน รำ เป็นต้น

นฏน  (นฏ นจฺเจ+ยุ)  การเต้นรำ, การฟ้อนรำ.  นฏียเต		นฏนํ	 การฟ้อนรำ ชื่อว่านฏนะ  (อาเทศ 
ยุ เป็น อน)

นตฺตน  (นต คตฺตวินาเม+ยุ)  การเต้นรำ, การฟ้อนรำ.  นตียเต		นตฺตนํ	 การฟ้อนรำ ชื่อว่า นัตตนะ 
(ซ้อน ตฺ, อาเทศ ยุ เป็น อน)

ลาสน  (ลส  กนฺ ติยํ+ยุ)  การ เต้นรำ, การ ฟ้อน รำ.  ล	สีย	เต		ล	สิต	พฺ	พนฺ	ติ		วา		ลา	สนํ		การ ฟ้อน รำ  
ที่ คน ยินดี ชื่อ ว่า ลาสนะ (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ยุ เป็น อน)

นาฏศิลป์
นาฏ,	 นาฏฺย  (นฏ นจฺเจ+ณ,ณฺย)  การแสดงละคร, นาฏยะ, นาฏศิลป์, การร้องรำ, การเต้นรำ, 

การขับร้อง, ดุริยางค์.  นจฺจํ		วาทิตํ		คีตํ		อิติ		อิทํ		โตริยตฺติกํ		นาฏฺยํ		นาเมตฺยุจฺจเต  องค์ 
๓ แหง่ดรุยิางค ์คอื การฟอ้นรำ การบรรเลงดนตรแีละการขบัรอ้ง เรยีกวา่นาฏยะ (ลบ ณ ฺและสระหนา้, 
วุทธิ อ เป็น อา).  ตุรียนฺเต		อเนนาติ		ตูริยํ,		มุรชาทิ	 เสียงที่ทำให้คนรีบไป ชื่อว่าตูริยะ 
มีเสียงกลองเป็นต้น (ลง ณ ปัจจัยในตัพภาวะ มีรูปเป็น โตริยะ).  เตน		ลกฺขิตํ		ติกํ		โตริยตฺติกํ	 
องค์ ๓ อย่างที่กำหนดเอาด้วยเสียงกลองเป็นต้นนั้น ชื่อว่าโตริยัตติกะ, หมายถึงองค์ประกอบของ 
นาฏยะ ๓ อย่าง คือ การฟ้อนรำ การบรรเลงดนตรีและการขับร้อง

 [๑๐๑]	 นจฺจฏฺ€านํ		สิยา		รงฺโค-	 ภินโย		สูจฺยสูจนํ
	 	 องฺคหาโรงฺควิกฺเขโป	 นฏฺฏโก		นฏโก		นโฏ.

ลานฟ้อนรำ,	โรงมหรสพ,	เวที
รงฺค  (ร�ฺช ราเค+อ) ลานฟ้อนรำ, โรงมหรสพ, เวที.  นจฺจฏฺ€านํ		ราชงฺคณาทิ		รงฺโค		นาม		 

สิยา  สถานที่สำหรับฟ้อนรำมีลานหน้าพระตำหนักเป็นต้น ชื่อว่ารังคะ.  รมนฺตา		คจฺฉนฺติ		เอตฺถ,		
รชฺชนฺติ	 	 เอตฺถาติ	 	 วา		รงฺโค  ลานฟ้อนรำที่บุคคลผู้ยินดีพากันไป หรือสถานที่ซึ่งบุคคลยินดี 
ชื่อว่ารังคะ (อาเทศ ช เป็น ค, �ฺ เป็นนิคหิต, และนิคหิตเป็นวัคคันตะ งฺ)

การแสดง,	ท่าทาง,	การร่ายรำ,	ท่ารำ,	ระบำ
อภินย  (อภิ+นี ปาปุณนโพธเนสุ+ณ)  การแสดง, ท่าทาง, การร่ายรำ, ท่ารำ, ระบำ.  สูจฺยสูจนํ		

๑  ขุ.อฏฺ. ๑๗/๒/๑๔๖
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หตฺถาทีหิ		สูจิตพฺพสฺส		ปกาเสตพฺพสฺส		สตฺถปฺปหาราทิโน		สูจนํ		ปกาสนํ		อภินโย		
นาม  การแสดงท่าทางต่างๆ มีการปรบมือและท่ารำกระบี่ด้วยมือเป็นต้น ชื่อว่าอภินยะ.  นยนํ		 
นโย,	 	 ปสฺสนฺตานํ	 	 อภิมุขํ	 	 นโย	 	 อภินโย  การแสดง ชื่อว่านยะ, การแสดงต่อหน้าคนดู  
ชื่อว่าอภินยะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อี เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย).  กามสฺสาทสํยุตฺตา		อาการทสฺสนกา		
อภินยา๑ 	อภินยะคือการร่ายรำให้เกิดความยินดีในกาม.  พฺยญฺชนกศัพท์ก็เป็นชื่อของการร่ายรำ

การยกมือยกเท้าร่ายรำ	๒	ศัพท์
องคฺหาร  (องคฺ+หาร) การยกมอืยกเทา้รา่ยรำ, ทา่รำ.  องคฺสสฺ		หาโร		องคฺหาโร  การขยบัรา่งกายรา่ยรำ 

ชื่อว่าอังคหาระ

องฺควิกฺเขป  (องฺค+วิกฺ เขป) การ ยกมือ ยก เท้า ร่าย รำ, ท่า รำ.  องฺคสฺส		วิกฺ	เข	โป		องฺค	วิกฺ	เข	โป  การ 
ขยับ ร่างกาย ร่าย รำ ชื่อ ว่า อัง ค วิก เข ปะ

นักแสดง,	ผู้ฟ้อนรำ	๓	ศัพท์
นฏฺฏก  (นฏ นจฺเจ+ณฺวุ) นักแสดง, ผู้ฟ้อนรำ.  นจฺจตีติ		นฏฺฏโก  ผู้ฟ้อนรำ ชื่อว่านัฏฏกะ (ซ้อน ฏฺ, 

อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

นฏก  (นฏ นจฺเจ+ณฺวุ)  นักแสดง, ผู้ฟ้อนรำ.  นจฺจตีติ		นฏโก  ผู้ฟ้อนรำ ชื่อว่านฏกะ (อาเทศ ณฺวุ 
เป็น อก)

นฏ  (นฏ นจฺเจ+อ)  นักแสดง, ผู้ฟ้อนรำ.  นจฺจตีติ		นโฏ  ผู้ฟ้อนรำ ชื่อว่านฏะ

 [๑๐๒]	 สิงฺคาโร		กรุโณ		วีรา-	 พฺภุตหาสภยานกา
	 	 สนฺโต		พีภจฺฉรุทฺทานิ	 นว		นาฏฺยรสา		อิเม.

นาฏยรส	๙	อย่าง
      นาฏยรสมี ๙ อย่างเหล่านี้ คือ  สิงคาระ ความรัก, กรุณะ ความสงสาร,  วีระ ความกล้าหาญ,  

อพัภตุะ ความนา่อศัจรรย,์  หาสะ ความสนกุสนาน,  ภยานกะ ความนา่กลวั,  สนัตะ ความสงบสขุ,  
พีภัจฉะ ความน่ารังเกียจ,  รุททะ การร้องไห้เศร้าโศก

	 	 สิงฺ	คา	ราท	โย		นว		รสา		นาฏฺ	ย	รสา		อสฺ	สา	ทนียตฺ	ตา  รส ทั้ง ๙ อย่าง มี ความ รัก เป็นต้น 
ชือ่ ว่า นาฏย รส เพราะ เป็น เหตุ ให้ เกิด ความ บันเทิง.  ยถา		หิ		นา	นาพฺยญฺ	ชน	สงฺข	ตมนนฺํ		ภุญฺ	ชนฺ	ตา		 
รเส	 	อสฺ	สาทยนฺ	ติ	 	สุมนา	 	ปุ	ริ	สา	 	หาสํ	ว	 	อธิ	คจฺฉนฺ	ติ,	 	ตถา		นา	นา	ภิน	ยพฺยญฺ	ช	เต		 
องฺคสตฺ	โต	เป	เต		€า	ยี	ภาเว		อสฺ	สาทยนฺ	ติ		สุมนา  บุคคล บริโภค ข้าว มี กับ หลาย อย่าง ย่อม พอใจ 
ใน รส อาหาร มี ความ เบิก บาน สบายใจ ฉันใด ผู้ ยินดี ใน สัดส่วน ของ ร่างกาย ที่ ยักย้าย ร่าย รำ ท่า ต่างๆ  

๑  สํ.อฏฺ. ๑๓/๓๕๔/๑๖๔
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ต่อ หน้า ย่อม มี ความ เบิก บาน ใจ ฉัน นั้น

สงิคฺาร  (สร คตหิสึาจนิตฺาส+ุอาร)  ความรกั.  เปเมน		สรต	ิ	คจฉฺตตี	ิ	สงิคฺาโร  อาการทีเ่ปน็ไปดว้ยความรกั 
ชื่อว่าสิงคาระ (อาเทศ สรฺ เป็น สิงฺคฺ)

กรุณ  (กร กรเณ+อุณ+อา)  ความ สงสาร.  สาธูนํ		หทย	กมฺ	ปนํ		ก	โรตี	ติ		กรุณา,		สา		อสฺสตฺถี	ติ		 
กรุ	โณ,	 	 โส	โกปจย	สภา	โว	 	 กรุ	โณ  สภาพ ที่ ทำ จิตใจ ของ คน ดี ให้ หวั่น ไหว ชื่อ ว่า กรุณา (ลบ สระ 
หน้า),  อาการ ที่ มี ความ สงสาร นั้น ชื่อ ว่า กรุณ ะ (กรุณา+ณ, ลบ ณฺ และ สระ หน้า), ความ สงสาร เกิด 
จาก ความ เศร้า โศก

วีร  (วี กมเน+ร)  ความกล้าหาญ.  อุตฺตมภาวํ		เวติ		ยาตีติ		วีโร  สภาพที่ไปสู่ความประเสริฐสุด 
ชื่อว่าวีระ.  อุสฺสาหวฑฺฒโน		วีโร  ความกล้าหาญเกิดจากความอุตสาหะ.  ส		จายํ		ทานวีโร		
ธมมฺวโีร		ยทุธฺวโีรต	ิ	ตวิโิธ  ความกลา้หาญนัน้ม ี๓ อยา่ง คอื กลา้ในการให ้กลา้ในการประพฤตธิรรม 
และกล้าในการต่อสู้

อพฺภุต  (น+ภู สตฺ ตายํ+ต)  ความ น่า อัศจรรย์.  น		ปุพฺ	เพ		ภว	ตี	ติ		อพฺภุ	โต  สิ่ง ที่ ไม่ เคย มี ชื่อ ว่า 
อัพ ภุต ะ (อาเทศ น เป็น อ, ซ้อน พฺ, รัสสะ อู เป็น อุ).  วิมฺห	โยปจยวฑฺฒ	โน		อพฺภุ	โต	 ความ 
น่า อัศจรรย์ เกิด จาก ความ ตื่น ตา ตื่น ใจ

หาส,	หสฺส	  (หส หสเน+ณ)  ความสนุกสนาน.  หสนํ		หาโส	 ความสนุกสนาน ชื่อว่าหาสะ (ลบ ณฺ,  
วุทธิ อ เป็น อา).  หาโสปจยสภาโว		หาโส  ความสนุกสนานเกิดจากความบันเทิง

ภยานก  (ภ ีภเย+อานก)  ความนา่กลวั.  ภายต	ิ	เอตสมฺาต	ิ	ภยานก	ํ สิง่ทีบ่คุคลกลวั ชือ่วา่ภยานกะ (วทุธ ิ
อี เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย).  ภโยปจยสภาโว		ภยานโก  ความกลัวเกิดจากภัยอันตราย

สนฺต  (สมุ อุปสเม+ต)  ความสงบสุข.  สมนํ		สนฺโต  ความสงบสุข ชื่อว่าสันตะ (อาเทศ มฺ เป็น นฺ).  
สมโณปจยสภาโว		สนฺโต	 สภาพที่เกิดจากความสงบ ชื่อว่าสันตะ

พีภจฺฉ  (พีภจฺฉ ชิคุจฺฉายํ+อ)  ความน่ารังเกียจ.  พีภจฺฉนํ	 	 พีภจฺฉํ	  ความน่ารังเกียจ ชื่อว่า 
พีภัจฉะ.  ชิคุจฺโฉปจยสภาโว		พีภจฺโฉ  สภาพที่เกิดจากความน่ารังเกียจ ชื่อว่าพีภัจฉะ

รุทฺท  (รุส โรเส+ท) การร้องไห้เศร้าโศก.  รุสตีติ		รุทฺทํ	 อาการร้องไห้ ชื่อว่ารุททะ (อาเทศ สฺ เป็น 
ทฺ).  โกโธปจยสภาโว		รุทฺทํ	 สภาพที่เกิดจากความโกรธ ชื่อว่ารุททะ

  ตั้งแต่ สิงฺคาร	ถึง สนฺต ศัพท์เป็นปุงลิงค์,  พีภจฺฉ และ รุทฺท ศัพท์เป็นนปุงสกลิงค์

 [๑๐๓]	 โปสสฺส		นาริยํ		โปเส	 อิตฺถิยา		สงฺคมมฺปติ
	 	 ยาปิหา		เอส		สิงฺคาโร	 รติกีฬาทิการโณ.

ความรักที่อาศัยการอยู่ร่วมกันระหว่างบุรุษกับสตรี หรือสัตว์ตัวผู้กับสัตว์ตัวเมีย 
โดยมีการเสพเมถุนและการเล่นสนุกสนานเป็นต้นเป็นเหตุ ชื่อว่าสิงคาระ
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 [๑๐๔]	 อุตฺตมปฺปกติปฺปาโย	 อิตฺถีปุริสเหตุโก
	 	 โส		สมฺโภโค		วิโยโคติ	 สิงฺคาโร		ทุวิโธ		มโต.

ความรัก	๒	อย่าง
 ความรักอันแน่นแฟ้นของบุรุษต่อสตรีหรือของสตรีต่อบุรุษ มี ๒ อย่าง  คือ  สัมโภคะ  ความรัก 

เวลาอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข,  วิโยคะ ความรักเวลาพลัดพรากจากกัน

สมฺโภค  (สํ+ภุช ปาลนชฺโฌหรเณสุ+ณ)  ความรักเวลาอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข.  สหภุญฺชนํ		อนุภวนํ		
สมฺโภโค  การร่วมทุกข์ร่วมสุข ชื่อว่าสัมโภคะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศนิคหิตเป็น มฺ, ชฺ 
เป็น คฺ)

วิโยค  (วิ+ยุช โยเค+ณ)  ความ รัก เวลา พลัดพราก จาก กัน.  วิ	ยุชฺ	ชนํ		นา	นา	ภ	วนํ		วิ	โย	โค  การ 
พลัดพราก จาก กัน ชื่อ ว่า วิ โยคะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ชฺ เป็น คฺ)

  ความรักมีอีกหลายศัพท์  เช่น  สุจิ,	อุชฺชล

 [๑๐๕]	 ภาสิตํ		ลปิตํ		ภาสา	 โวหาโร		วจนํ		วโจ
	 	 อุตฺติ		วาจา		คิรา		วาณี	 ภารตี		กถิตา		วจี.

คำพูด	๑๓	ศัพท์
ภาสิต  (ภาส วิยตฺ ติยํ วา จายํ+อิ+ต)  คำ พูด, ภาษิต.  ภา	สิต	พฺ	พนฺ	ติ		ภา	สิตํ	 คำ ที่ ควร พูด ชื่อ ว่า  

ภา สิ ตะ.  อตฺ	ตม	นา		ปญฺจวคฺคิ	ยา		ภิกฺ	ขู		ภคว	โต		ภา	สิตํ		อภิ	นนฺ	ทุนฺ	ติ๑  ภิกษุ ปัญจวัคคีย์ 
พึงพอใจ พา กัน สรรเสริญ ภาษิต ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค

ลปิต  (ลป วจเน+อิ+ต)  คำ พูด, ถ้อยคำ, การ เจรจา.  ลปิตพฺ	พนฺ	ติ		ลปิตํ	 คำ ที่ ควร พูด ชื่อ ว่า 
 ลปิ ตะ.  ปุพฺ	เพ		ห	สิตํ		ลปิตํ		กีฬิตํ		สม	นุสฺส	รา	มิ๒  ข้าพเจ้า หวน ระลึก ถึง การ หัวเราะ การ เจรจา 
การ เล่น ใน กาล ก่อน

ภาสา  (ภาส วิยตฺติยํ วาจายํ+อ+อา)  คำพูด, ภาษา.  ภาสียเตติ		ภาสา  คำที่บุคคลพูด ชื่อว่าภาสา.  
ตสฺส		เจ		อานนฺท		ภิกฺขุโน		อิมินา		วิหาเรน		วิหรโต		ภาสาย		จิตฺตํ		นมติ๓ อานนท์ 
หากภิกษุอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ จิตย่อมน้อมไปเพื่อจะพูด

โวหาร  (วิ,อว+หร หรเณ+ณ, โวหาร วจเน+อ)  คำพูด, โวหาร, สำนวน.  โวหรียเตติ		โวหาโร  
คำที่บุคคลเรียก ชื่อว่าโวหาระ (อาเทศ อว เป็น โอ, ลบสระหน้า, ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา).   
พุทฺธสฺส		ภควโต		โวหาโร		โลกุตฺตโร๔  พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเป็นโลกุตตระหรือ

๑  วิ.มหา. ๔/๒๔/๒๘ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๓๐/๔๕ ๓  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๓๔๘/๒๓๘
๔  อภิ.กถา. ๓๗/๖๗๑/๒๔๔
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วจน  (วจ วิยตฺติยํ วาจายํ+ยุ) คำพูด, ถ้อยคำ, พจน์.  วุจฺจเตติ		วจนํ	 คำที่บุคคลกล่าว ชื่อว่าวจนะ 
(อาเทศ ยุ เป็น อน). โส	 	 นาหํ	 	 ตุยฺหํ	 	 วจนํ	 	 กริสฺสามิ๑  ข้าพเจ้าจักไม่ทำตามคำพูด 
ของท่าน  

วจ  (วจ วยิตตฺยิ ํวาจาย+ํอ) คำพดู, ถอ้ยคำ.  วจุจฺเตต	ิ	วโจ  คำทีบ่คุคลกลา่ว ชือ่วา่วจะ. วจศพัทเ์ปน็มโนคณะ 
แจกเหมือน มนศัพท์.  ตํ		สุโณม		วโจ		ตว๒  พวกเราเชื่อฟังคำนั้นของท่าน

อุตฺติ  (วจ วิยตฺติยํ วาจายํ+ติ) คำพูด, ถ้อยคำ.  อุจฺจเตติ		อุตฺติ		คำที่บุคคลกล่าว ชื่อว่าอุตติ (อาเทศ 
ว เป็น อุ, ลบ จฺ, ซ้อน ตฺ)

วาจา  (วจ วยิตตฺยิ ํวาจาย+ํณ+อา)  คำพดู, วาจา.  วจุจฺเตต	ิ	วาจา  คำทีบ่คุคลพดู ชือ่วา่วาจา (ลบ ณ,ฺ 
วทุธ ิอ เปน็ อา, ลบสระหนา้).  ทฏุ€ฺลุลฺา		นาม		วาจา		วจจฺมคคฺปสสฺาวมคคฺเมถนุธมมฺปฏสิยํตุตฺา		 
วาจา๓  วาจาชื่อว่าชั่วหยาบ คือคำพูดเกี่ยวกับทวารหนัก ทวารเบา และการเสพเมถุน

คิรา  (เค สทฺเท+อิร+อา)  คำพูด, ถ้อยคำ, วาจา.  คิณนฺติ		สทฺทายนฺติ		ตนฺติ		คิรา,		คายิตพฺพาติ		
วา		คิรา  คำที่บุคคลพูด หรือคำที่ควรสวด ชื่อว่าคิรา (ลบสระหน้า).  วาจา		คิรา		พฺยปโถ		
อุทีรณํ		โฆโส๔  การพูด การเปล่งวาจา การเจรจา การกล่าวประกาศ

วาณี  (วา สทฺเท+ยุ+อี)  คำพูด, ถ้อยคำ, คำพูดแทงใจ.  วายเต		สทฺทายเตติ		วาณี	 คำที่บุคคลพูด 
ชื่อว่าวาณี (อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ, ลบ อ).  ปเรสํ	 	 มมฺมวิชฺฌนฏฺเ€น	 	 วาโณ	 
	วิยาติ		วา		วาณี		หรือคำพูดที่เป็นดุจเข็ม เพราะอรรถว่าแทงจุดอ่อนของบุคคลอื่น จึงชื่อว่าวาณี 
(วาณ+อี, ลบสระหน้า)

ภารตี  (ภรต+ณี)  คำพูด, ถ้อยคำ.  ภรโต		นาม		สตฺถกาโร		อิสิ		ฤษีผู้เป็นช่างทำพิธีกรรม 
ชื่อว่าภรตะ.  ตสฺเสสา		ภารตี		คำพูดของภรตะฤษีนั้น ชื่อว่าภารตี (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา, 
ลบสระหน้า)

กถิตา  (กถ กถเน+อิ+ต+อา) คำพูด, ถ้อยคำ.  กถียเตติ	 	 กถิตา  คำที่บุคคลพูด ชื่อว่ากถิตา 
(ลบสระหน้า)

วจี  (วจ วิยตฺติยํ วาจายํ+อ+อี) คำพูด, ถ้อยคำ.  วุจฺจเตติ		วจี	 คำที่บุคคลพูด ชื่อว่าวจี (ลบสระหน้า).  
ยสฺส		วจี		ขรา๕  คำพูดของบุคคลใดกระด้าง 

  คำพูดมีอีกหลายศัพท์  เช่น  พฺรหฺมี,	สโรวตี

 [๑๐๖]	 เอกาขฺยาโต		ปทจโย	 สิยา		วากฺยํ		สการโก
	 	 อาเมฑิตนฺติ		วิญฺเญยฺยํ	 ทฺวตฺติกฺขตฺตุมุทีรณํ.

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๒๒๕/๑๖๔ ๒  สํ.สคาถ. ๑๕/๙๓๙/๓๔๖ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๓๙๘/๒๗๕
๔  อภิ.ธมฺมสงฺ. ๓๔/๕๒๙/๒๑๓ ๕  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๓๓๓/๔๑๖
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วากยะ,	ประโยค
วากฺย  (วจ วยตฺ ติยํ วา จายํ+ณฺย)  วากยะ, พากย์, ประโยค, คำ พูด. 	วตฺตพฺ	พนฺ	ติ		วากฺ	ยํ		เนื้อ 

ความ ที่ ควร กล่าว ชื่อ ว่า วากยะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ จฺ เป็น กฺ).  หนฺท		วากฺ	ยํ		 
สุโณม		เต๑  ข้า พระพุทธเจ้า จัก ฟัง พระ ดำรัส ของ พระองค์ พระพุทธเจ้า ข้า

	 	 เอ	กาขฺ	ยา	โต		ปทจ	โย		สิ	ยา		วากฺ	ยํ		สกา	ร	โก  หมาย ถึง หมู่ บท (ประโยค) ที่ มี อาขยาต ๑ 
บท พร้อม ด้วย การ กะ ตั้งแต่ ๑-๖ บท ทั้ง ที่ เป็น วิ เสส ยะ และ วิ เส สนะ ชื่อ ว่า วากยะ เช่น  เวสฺ	สนฺต	โร		 
ราชา		สุข	วิ	ปากํ		กมฺมํ		ก	โร	ติ	 พระ เวสสันดร ทรง บำเพ็ญ กรรม อัน ให้ ผล เป็น ความสุข.  ปุ	ริโส		
คจฺฉ	ติ	 บุรุษ คน หนึ่ง กำลัง ไป.  อาขฺ	ยาตคฺ	คหณญฺ	เจตฺ	ถ		กฺ	ริ	ยาสทฺ	โท	ปลกฺ	ขณํ	 อาขฺ	ยาต	ศัพท์ ใน 
ที่ นี้ รวม เอา ศัพท์ กิริยา กิ ตก์ อื่น ก็ ชื่อ ว่า วากยะ ด้วย  เช่น  เทว	ทตฺ	โต		กฏํ		กตฺ	วา  เทว ทัต ทอ เสื่อ

  ใน อมร โกส อภิธาน กล่าว วากยะ ไว้ ด้วย ลักษณะ ๒ อย่าง  คือ  ติสฺ	ยาทฺยนฺตจ	โย		วากฺ	ยํ,		กฺ	ริยา		 
วา		กา	รกานฺ	วิ	ตา	 บท ที่ มี ติ วิภัตติ (อาขยาต) และ สิ วิภัตติ (นาม) เป็นต้น ประกอบ อยู่ ท้าย 
บท รวม กัน เข้า หลายๆ บท เป็น วากยะ หรือ ประโยค ที่ มี กิริยา อาขยาต ตาม หลัง การ กะ (นาม) และ มี 
เนื้อ ความ สัมพันธ์ เข้า กัน ได้ ชื่อ ว่า วากยะ  เช่น  อุจฺ	จํ		ป€ติ	 สวด เสียง สูง,  โอ	ทนํ		ปจ	ติ	 หุงข้าว,  
ราชา		คจฺฉ	ติ	 พระ ราชา เสด็จ ไป.  อาทิ	ศัพท์ หมาย เอา วากยะ ที่ มี กิริยา อื่น จาก อาขยาต อยู่ ท้าย 
ประโยค  เช่น  ราชา		คโต  พระ ราชา เสด็จ ไป แล้ว

เอเกกวณฺโณ		อกฺขโร	 อกฺขรสมูโห		ปทํ
ปทสมูโห		วากฺยํ	 วากฺยสมูโห		คนฺโถ.๒

วัณณะ ตัว หนึ่งๆ เรียก ว่า อักษร, การ รวม กัน ของ อักษร เรียก ว่า บท, การ รวม กัน 
ของ บท เรียก ว่า วากยะ,  การ รวม กัน ของ วากยะ เรียก ว่า คัมภีร์

คำพูดซ้ำ
อาเมฑติ (อา+เมฑ ิอมุมฺาทเน+ออิาคม+ต) คำพดูซำ้.  อาเมฑติ	ํ	ต	ุ	วญิเฺญยยฺ	ํ	ทวฺตตฺกิขฺตตฺมุทุรีณํ	 

คำพูดซ้ำ ๒-๓ ครั้ง เพราะหวาดกลัวเป็นต้น พึงทราบว่าเป็นอาเมฑิตะ  เช่น  สปฺโป	สปฺโป งู ๆ,  
วิชฺฌ	วิชฺฌ  แทงเลย ๆ,  ภาตา	ภาตา  พี่ ๆ

 [๑๐๗]	 ภเย		โกเธ		ปสํสายํ	 ตุริเต		โกตูหลจฺฉเร
	 	 หาเส		โสเก		ปสาเท		จ	 กเร		อาเมฑิตํ		พุโธ.

เวลากล่าวคำพูดซ้ำ
 บัณฑิตท่านกล่าวคำพูดซ้ำไว้ในเวลาหวาดกลัว เวลาโกรธ การสรรเสริญ เวลารีบเร่ง เวลาโกลาหล 

(ฉุกละหุก) เวลาอัศจรรย์ เวลาดีใจ เวลาเศร้าโศก และเวลาเลื่อมใส

๑  วิ.ปริ. ๘/๑๐๑๙/๓๖๓ ๒  โปราณาจริยวจนํ
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 อาเมฑิตสฺส	วิสยํ	ทสฺเสตุมาห ท่านกล่าวอุทาหรณ์เพื่อแสดงอารมณ์ของการกล่าวคำพูดซ้ำ ดังนี้

 ในเวลาหวาดกลัว   เช่น  สปฺโป	สปฺโป  งู ๆ,  โจโร	โจโร  โจร ๆ
 ในเวลาโกรธ   เช่น  วิชฺฌ	วิชฺฌ  แทง ๆ,  ปหร	ปหร  ตี ๆ  
 ในการสรรเสริญ   เช่น  สาธุ	สาธุ	 ดีแล้ว ๆ
 ในเวลารีบเร่ง   เช่น  คจฺฉ	คจฺฉ  ไป ๆ,  ลุนาหิ	ลุนาหิ	 เกี่ยว ๆ
 ในเวลาโกลาหล   เช่น  อาคจฺฉ	อาคจฺฉ  มา ๆ 
 ในเวลาอัศจรรย์   เช่น  พุทฺโธ		พุทฺโธติ		จินฺตยนฺโต  รำพึงอยู่ว่า “พุทโธ พุทโธ”
 ในเวลาดีใจ   เช่น  อภิกฺกมถายสฺมนฺโต		อภิกฺกมถายสฺมนฺโต  ผู้มีอายุ เชิญก้าวไป ๆ
 ใน เวลา เศร้า โศก   เช่น  กหํ		เอก	ปุตฺ	ตก,		กหํ		เอก	ปุตฺ	ตก  ลูก น้อย คน เดียว (ของ แม่) 
   เจ้า อยู่ ที่ไหน, ๆ
 ในเวลาจิตใจเบิกบาน เช่น  อโห		สุขํ		อโห		สุขํ		สุขจริงหนอ ๆ

	 	 จสทฺ	โท	 	 อวุตฺต	สมุจฺจยตฺ	โถ	 	 จ	ศัพท์ ใน คาถา นี้ มี อร รถอวุตต สมุจจ ยะ รวม เอา อรรถ ที่ ยัง ไม่ ได้ 
กล่าว ถึง คือ  ครหา	ยํ	ใน เวลา ติ เตียน,  สมฺ	มาเน ใน เวลา ชม ชอบ

 ในเวลาติเตียน   เช่น  ปาโป	ปาโป	 บาป ๆ

 ในเวลาชมชอบ   เช่น  อภิรูปก	อภิรูปก  พ่อรูปหล่อ ๆ

 [๑๐๘]	 อิรุ		นารี		ยชุ		สาม-	 มิติ		เวทา		ตโย		สิยุํ
	 	 เอเตเอว		ตยี		นารี	 เวโท		มนฺโต		สุติตฺถิยํ.

คัมภีร์ไตรเพท	๓	คัมภีร์
อิรุ  (อิจ ถุ ติยํ+อุ)  คัมภีร์ อิ รุ เวท, ฤคเวท.  อิจฺ	จนฺ	เต		เท	วา		เอ	ตา	ยา	ติ		อิ	รุ		เวท ที่ เทวดา พา กัน ใช้ 

กล่าว คำ สรรเสริญ จึง ชื่อ ว่า อิ รุ (อาเทศ จฺ เป็น รฺ).  อิ	รุ		นารี		อิ	รุ	ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์

ยช ุ (ยช เทวปชูาย+ํอ)ุ  คมัภรีย์ชเุวท, ยชรุเวท.  ยชนเฺต		อเนนาต	ิ	ยช	ุ	เวททีม่นษุยใ์ชก้ลา่วคำบชูาเทวดา 
ชื่อว่ายชุ

สาม  (สา ตนกุรณาวสาเนส+ุม)  คมัภรีส์ามเวท.  โสยนตฺ	ิ	ปาปมเนนาต	ิ	สาม	ํ เวททีช่ว่ยใหบ้าปสิน้สดุ 
(เวทที่ใช้สวดสะเดาะเคราะห์) ชื่อว่าสามะ 

คัมภีร์เวท	๓	ศัพท์
เวท  (วทิ �าเณ+ณ)  คมัภรีเ์วท, มนต,์ อาคม.  วทินตฺ	ิ	ธมมฺเมเตหตี	ิ	เวทา	 วชิาทีช่ว่ยใหบ้ณัฑติรูธ้รรม 

ชื่อว่าเวทะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อิ เป็น เอ)

มนฺต  (มุน �าเณ+ต) คัมภีร์เวท, มนต์, อาคม.  ติกํ		เวเท		มุนาติ		ชานาติ		ธมฺมํ		อเนนาติ		 
มนฺโต	 วิชาที่ช่วยให้รู้ข้อปฏิบัติหมวด ๓  ในคัมภีร์เวท ชื่อว่ามันตะ (อาเทศ อุ เป็น อ)



 อภิธานวรรณนา  ๑.	สัคคกัณฑ์	๑.๔.	กุสลาทิวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 154

สตุ ิ (ส ุสวเณ+ต)ิ คมัภรีเ์วท, มนต,์ อาคม.  สยุยฺเต		ธมมฺ	ํ	เอตายาต	ิ	สตุ	ิ วชิาทีช่ว่ยใหฟ้งัธรรมเขา้ใจ 
ชื่อว่าสุติ.  สุติตฺถิยํ		สุตศิัพท์เป็นอิตถีลิงค์

	 	 เอเต		เอว		ตโย		เวทา		ตยี		นาม  คัมภีร์เวททั้ง ๓ (คือ อิรุ ยชุ สามะ) นั่นแหละ เรียกว่าตยี,  
ตโย		อวยวา		อสฺสาติ		ตยี	 คัมภีร์เวทชื่อว่าตยี เพราะมีคัมภีร์ทั้ง ๓ เป็นองค์ประกอบ.  ตยี		
นารี		ตยศีัพท์เป็นอิตถีลิงค์

 [๑๐๙]	 อฏฺ€โก		วามโก		วาม-	 เทโว		จงฺคีรโส		ภคุ
	 	 ยมทคฺคิ		จ		วาสิฏฺโ€	 ภารทฺวาโช		จ		กสฺสโป
	 	 เวสฺสามิตฺโตติ		มนฺตานํ	 กตฺตาโร		อิสโย		อิเม.

ฤษีผู้รจนาคัมภีร์เวท	๑๐	ท่าน
 ฤษีผู้รจนาคัมภีร์เวทมนต์มี ๑๐ ท่านเหล่านี้ คือ  อฏฺ€โก	 	วามโก		วามเทโว	 	 เวสฺสามิตฺโต		

ยมทคฺคิ		องฺคีรโส		ภารทฺวาโช		วาสิฏฺโ€		กสฺสโป		ภคุ๑  อัฏฐกฤษี วามกฤษี วามเทวฤษี 
เวสสามิตตฤษี ยมทัคคิฤษี อังคีรสฤษี ภารทวาชฤษี วาสิฏฐฤษี กัสสปฤษี และภคุฤษี

อฏฺ€ก (อตฺถสทฺทูปปท+กร กรเณ+กฺวิ) อัฏฐกฤษี. 	อตฺถํ	 	หิตํ	 	อตฺเถ		วา		สตฺเถ		กโรตีติ		 
อฏฺ€โก  ฤษีผู้รจนาเนื้อความที่เป็นประโยชน์ไว้ในคัมภีร์อัตถศาสตร์ ชื่อว่าอัฏฐกะ (อาเทศ ตฺถ เป็น 
ฏฺ€ เหมือนกับคำว่า อตฺถกถา เป็น อฏฺ€กถา, ลบ รฺ ที่สุดธาตุและ กฺวิ)

วามก  (วาม สทฺ ทูปปท+กร กรเณ+กฺ วิ)  วา มก ฤษี.  วามํ		กลฺ	ยาณว	จนํ		ก	โรตี	ติ		วาม	โก	 ฤษี ผู้ 
รจนา ถ้อยคำ อัน ไพเราะ ชื่อ ว่า วาม กะ (ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ และ กฺ วิ).  รสฺส	สรีร	ตฺ	ตา		วา		วาม	โน,		โส		
เอว		วาม	โก  หรือ เพราะ ท่าน ฤษี เป็น ผู้ มี ร่างกาย เตี้ย จึง ชื่อ ว่า วาม นะ, วาม นะ นั่น แหละ เป็น วาม กะ 
(อาเทศ น เป็น ก)

วามเทว  (วาม+เทว)  วาม เทว ฤษี. 	วา	โม		นาม		หโร,		โส		เท	โว		อสฺส		วาม	เท	โว  พระ ศิวะ 
มีชื่อ ว่า วามะ,  ฤษี ที่ มี วาม ศิวะ นั้น เป็น เทพเจ้า จึง ชื่อ ว่า วาม เทวะ

  คัมภีร์นานัตถสังคหะกล่าวว่า

วามํ		สพฺเย		ปตีเป		จ	 ทวิเณ		จาติสุนฺทเร,
ปโยธเร		หเร		กาเม	 ชญฺญา		วามมนิตฺถิยํ.

พึง ทราบ ว่า วาม	ศัพท์ เป็น ไป ใน เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์ มี อรรถ ว่า สัพ	ยะ  
ข้าง ซ้าย,  ป	ตี	ปะ	ทวิ	ณะ	อติ	สุ	นท	ระ งดงาม ยิ่ง,  ปโย	ธระ เต้า นม ผู้ หญิง,   
หระ พระ ศิวะ,  กา	มะ กามเทพ

องฺคิรส  (องฺคิ รส+ณ)  อัง คี รส ฤษี.  องฺคิ	รสสฺส		อิสิ	โน		อปจฺจํ		องฺคิรโส  ฤษี ผู้ เป็น ลูกหลานของ 

๑  วิ.มหาวิ. ๕/๘๖/๑๒๒
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อัง คี รส ฤษี ชื่อ ว่า อัง คิ รสะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  อถ	วา		องฺคิมฺหิ		กาเย		รโส		สิทฺธิปฺปตฺ	โต		
ปาร	โท		ยสฺ	สา	ติ		องฺคิรโส  อีก อย่าง หนึ่ง ฤษี ผู้ มี แร่ ปรอท ที่ ให้ ถึง ความ สำเร็จ อยู่ ใน ร่างกาย จึง ชื่อ 
ว่า อัง คิ รสะ

ภค ุ (ภร ภรเณ+อุ)  ภคุฤษี.  ภรตีติ		ภคุ	 ฤษีผู้เลี้ยงดู ชื่อว่าภคุ (อาเทศ รฺ เป็น คฺ).  ภํ		นกฺขตฺตํ		
คจฺฉติ		ชานาตีติ		ภคุ	 ฤษีผู้รู้ดวงดาว ชื่อว่าภคุ (ภสทฺทูปปท+คมุ คติมฺหิ+กฺวิ, อาเทศ คมฺ เป็น 
คุ, ลบ กฺวิ)

ยมทคคฺ ิ (ยมท+อคคฺ)ิ  ยม ทคัค ิฤษ.ี  ยม	ํ	ส	ํยม	ํ	ท	ทา	ต	ิ	ปเร	สน	ฺต	ิ	ยม	โท		จ		โส		ทกขฺเิณยยฺคคฺติ	ฺตา		 
อคคฺ	ิ	เจ	ต	ิ	ยมทคคฺ,ิ		ราม	สสฺ		ปติา  ฤษ ีผู ้ให้ ความ สงบ จติ แก ่บคุคล อืน่ ชือ่ วา่ ยม ทะ (ยมสท ฺทปูปท 
+ทา ทาเน+อ),  ฤษี ยม ทะ นั้น เป็น ไฟ ด้วย เพราะ เป็น เช่น ไฟ ที่ ควร แก่ การ บูชา (ใน ลัทธิ พราหมณ์) จึง 
ชื่อ ว่า ยม ทัคคิ, ได้แก่ ฤษี ผู้ เป็น บิดา ของ พระราม

วาสิฏฺ€  (วสิฏฺ€+ณ)  วาสิฏฐฤษี.  วสิฏฺ€สฺส		อปจฺจํ	 	วาสิฏฺโ€  ฤษีผู้เป็นลูกหลานของวสิฏฐะ 
ชื่อว่าวาสิฏฐะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา, ลบสระหน้า)

ภารทฺวาช  (ภาร ทฺ วาช+ณ)  ภาร ทวา ช ฤษี.  ภาร	ทฺ	วาชสฺส		อปจฺจํ		ภาร	ทฺ	วาโช  ฤษี ผู้ เป็น ลูก หลาน 
ของ ภาร ทวา ชะ ชื่อ ว่า ภาร ทวา ชะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

กสฺสป  (กสฺสป+ณ)  กัสสป ฤษี.  กสฺสปสฺส		อปจฺจํ		กสฺส	โป  ฤษี ผู้ เป็น ลูก หลาน ขอ งกัสส ปะ ชื่อว่า 
กัสส ปะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

เวสฺสามิตฺต  (เวสฺ สา มิตฺ ต+ณ)  เวส สา มิต ต ฤษี.  เวสฺ	สา	มิตฺ	ตสฺส		อปจฺจํ		เวสฺ	สา	มิตฺ	โต		ฤษี ผู้ เป็น 
ลูก หลา นข อง เวส สามิต ตะ ชื่อ ว่า เวส สามิต ตะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

 [๑๑๐]	 กปฺโป		พฺยากรณํ		โชติ-	 สตฺถํ		สิกฺขา		นิรุตฺติ		จ
	 	 ฉนฺโทวิจิติ		เจตานิ	 เวทงฺคานิ		วทนฺติ		จ.

อาจารย์ทั้งหลายกล่าวถึงคัมภีร์ที่เป็นองค์ประกอบของคัมภีร์เวทไว้ ๖ คัมภีร์ 
คือ คัมภีร์กัปปะ คัมภีร์พยากรณะ คัมภีร์โชติสัตถะ คัมภีร์สิกขา คัมภีร์นิรุตติ 
และคัมภีร์ฉันโทวิจิติ

เวทางคศาสตร์	คัมภีร์องค์ประกอบของคัมภีร์เวทมี	๖	คัมภีร์
กปฺป  (กปฺป อาทิกมฺเม+ณ)  คัมภีร์กัปปศาสตร์.  กปฺปเต		ปภวตีติ		กปฺโป  คัมภีร์ที่เป็นเบื้องต้น 

ชื่อว่ากัปปะ.  ยญฺญกมฺมานมุปเทสโก	 	 กปฺโป  คัมภีร์กัปปะว่าด้วยวิธีร่ายเวทมนต์เบื้องต้น 
รจนาโดยโพธายนฤษี

พฺยากรณ  (วิ+อา+กร กรเณ+ยุ)  คัมภีร์ ไวยากรณ์.  วิ	เส	เสน	 	 อา	กรี	ยนฺ	เต	 	 ปก	ติจฺ	จา	ทิน	า		 
อาพฺ	ยา	ปาทฺ	ยนฺ	เต		อเนน		สทฺ	ทา	ติ		พฺ	ยา	กรณํ		คัมภีร์ ที่ บัณฑิต อาศัย จำแนก ศัพท์ ต่างๆ ออก 
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เป็น รูป ปรกติ เป็นต้น ชื่อ ว่า พ ยา กรณะ (อาเทศ อิ เป็น ย, วฺ เป็น พฺ, ยุ เป็น อน, น เป็น ณ).  สาธุ	
สทฺ	ทา	นมนฺ	วาขฺ	ยา	ยกํ		พฺ	ยา	กรณํ		คัมภีร์ ไวยากรณ์ กล่าว เนื้อ ความ ไป ตาม รูป ศัพท์ ที่ ถูก ต้อง ชัดเจน 
มี คัมภีร์ ปาณิ นี เป็นต้น

โชตสิตถฺ (โชต+ิสตถฺ) คมัภรีโ์ชตศิาสตร,์ โหราศาสตร.์  โชตสิตถฺ	ํ	คณนสตถฺํ		สภุาสภุกมมฺผลโชตนกํ		
คัมภีร์โชติศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการคำนวณดูผลของกรรมดีและกรรมชั่ว เพื่อให้รู้ความเจริญและ
ความเสื่อมของมนุษย์

สิกฺขา  (สิกฺข สิกฺขเน+อ+อา)  คัมภีร์สิกขาศาสตร์.  สิกฺขนฺเต		อชฺฌายนฺเต		เอตายาติ		สิกฺขา,		
อการทวิณณฺาน	ํ	€านกรณปยตนาน	ํ	ปฏปิาทกิา  คมัภรีท์ีช่ว่ยใหส้วดฐาน กรณแ์ละปยตนะของอกัษรม ี
อ เป็นต้น ได้อย่างถูกต้อง ชื่อว่าสิกขา  เช่น  คัมภีร์ปาณินีสิกขาและคัมภีร์นารทสิกขา เป็นต้น

นิรุตฺติ  (นิ+อุตฺ ติ)  คัมภีร์ นิรุตติ ศาสตร์.  นิจฺ	ฉ	เยน		นิสฺ	เส	ส	โต		วา		อุตฺ	ติ		นิ	รุตฺ	ติ	 คัมภีร์ ที่ กล่าว 
ตัดสิน ทุก อย่าง ชื่อ ว่า นิรุตติ.  หมาย ถึง แสดง วิธี แยก ศัพท์ ให้ เห็น ศัพท์ เดิม ว่า เป็น ธาตุ ปัจจัย และ วิภัตติ 
อะไร พร้อม ทั้ง แสดง ความ หมาย โดย รูป วิเคราะห์ และ อักขรวิธี ของ คำ ศัพท์ ไว้ ๕ วิธี คือ อา	คมะ (การ 
ลง อักษร อาคม)  อา	เท	สะ (การ เปลี่ยนแปลง รูป อักษร)  โลปะ (การ ลบ อักษร)  ทีฆ	ะ (การ ทำ อักษร 
เสียง สั้น ให้ ยาว)  และ รัสสะ (การ ทำ อักษร เสียง ยาว ให้ สั้น)  รจนา โดย ยา สก ฤษี

ฉนฺโทวิจิติ  (ฉนฺท+วิจิติ)  คัมภีร์ฉันโทวิจิติ, ฉันทศาสตร์.  ฉนฺทสิ		อนุฏฺ€ุภาทิวุตฺตานํ		ปฏิปาทิกา		
ฉนฺโทวิจิติ	 คัมภีร์ที่แสดงฉันทลักษณ์ในคัมภีร์ฉันท์ มีอนุฏ€ุภฉันท์เป็นต้น รจนาโดยอาจารย์ปิงคละ 
ชื่อว่าฉันโทวิจิติ (อาเทศสระที่สุดของมโนคณศัพท์เป็น โอ ท่ามกลางสมาส)

 [๑๑๑]	 อิติหาโส		ปุราวุตฺตปฺ-	 ปพนฺโธ		ภารตาทิโก
	 	 นามปฺปกาสกํ		สตฺถํ	 รุกฺขาทีนํ		นิฆณฺฑุ		โส.

บทประพันธ์ต้นแบบ,	พงศาวดาร
อิติหาส  (อิ ติหสทฺ ทูปปท+อส ภุ วิ+อ)  บท ประพันธ์ ต้นแบบ, พงศาวดาร.  อิ	ติโห		อตฺถิ		อสฺ	มินฺ	ติ		 

อ	ิต	ิหาโส  คมัภรี ์ที ่ม ีบท ประพนัธ ์ตน้แบบ อยู ่ชือ่ วา่ อ ิต ิหา สะ (ลบ สระ หนา้, ทฆี ะ สระ หลงั).  บท ประพนัธ ์
ที ่บณัฑติ ประพนัธ์ ไว้ ใน กาล กอ่น ม ีมหา ภาร ตะ เปน็ตน้ เรยีก วา่ อ ิต ิหา สะ.  อ	ิติ	หาส	สท	ฺโท		ปา	รม	ฺปริ	โย- 
ป	เท	เส		นิ	ปา	โต (บาง อาจารย์ กล่าว ว่า)  อิ	ติ	หาส	ศัพท์ เป็น นิบาต แสดง ความ หมาย เป็น บท ประพันธ์

คัมภีร์นิฆัณฑุ,	พจนานุกรมบาลี
นิฆณฺฑ ุ (นิ+ฆฑิ รา สิ กรเณ+อุ) คัมภีร์ นิฆัณฑุ, พจนานุกรม บาลี.  ตตฺถ	 	ตตฺ	ถาค	ตา	นิ	 	นา	มา	นิ		 

นิสฺ	เส	ส	โต		ฆเฏนฺ	ติ		รา	สีก	โรนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		นิฆณฺฑุ	 คัมภีร์ ที่ รวบรวม นาม ศัพท์ ที่มา ใน ที่ ต่างๆ 
ไว้ เป็น หมวด หมู่ ชื่อ ว่า นิฆัณฑุ (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น ณฺ).  ว	จนีย	วาจก	ภา	เวน		อตฺถํ		
สทฺทญฺ	จ		นิฆณฺฑ	ติ		ภินฺ	ท	ติ		วิภชฺช		ทสฺ	เส	ตี	ติ		วา		นิฆณฺฑุ	 คัมภีร์ ที่ แสดง การ จำแนก 
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อรรถ และ ศัพท์ โดย เป็น สิ่ง ที่ ถูก กล่าว ถึง และ ผู้ กล่าว ชื่อ ว่า นิฆัณฑุ.  คัมภีร์ นิฆัณฑุ นี้ แสดง นาม บัญญัติ มี  
รุกฺ	ข	ศัพท์ เป็นต้น และ ศัพท์ ที่ เป็น ไวพจน์ ของ รุกฺ	ข	ศัพท์, แสดง ความ หมาย หลาย อย่าง ใน ศัพท์ เดียว  
และ แสดง หลาย ศัพท์ ใน ความ หมาย เดียว เป็นต้น

	 	 นิฆัณฑุ	 หมาย ถึง คัมภีร์ อภิธาน ที่ เก่า แก่ ที่สุด เป็น คัมภีร์ ที่ อา จาร ย์ โมค คัล ลาน เถระ อาศัย ใน การ 
รจนา คัมภีร์ อภิธานั ป ปทีปิ กา เป็นต้น,  นิฆณฺฑุ	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์

 [๑๑๒]	 วิตณฺฑสตฺถํ		วิญฺเญยฺยํ	 ยํ		ตํ		โลกายตํ		อิติ
	 	 เกฏุภํ		ตุ		กฺริยากปฺป-	 วิกปฺโป		กวินํ		หิโต.

คัมภีร์ วิ ตัณฑะ ใด มี อยู่ คัมภีร์ วิ ตัณฑะ นั้น พึง ทราบ ว่า เป็น คัมภีร์ โลกา ย ตะ ส่วน 
คมัภรี ์จนิตกว ีวา่ ดว้ย เรือ่ง บท ประพนัธ ์ของ บณัฑติ ที ่ม ีประโยชน ์ตอ่ นกั กว ีทัง้ หลาย 
ชื่อ ว่า เกฏุภะ (คัมภีร์ อลังการ ะ)

คัมภีร์โลกายตศาสตร์,	คัมภีร์วิตัณฑะ	๒	ศัพท์
วิตณฺฑ  (วิ+ตนุ วิตฺ ถาเร+ฑ)  คัมภีร์ โลกา ยต ศาสตร์, คัมภีร์ วิ ตัณฑะ.  อญฺญมญฺญวิ	รุทฺธํ		สคฺค	โมกฺ	ข	- 

วิ	รุทฺธํ	 	 วา		ต	โนนฺ	ติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	 วิตณฺโฑ	  คัมภีร์ ว่า ด้วย เรื่อง ที่ ตรง ข้าม กัน และ กัน หรือ เรื่อง 
ที่ ขัด แย้ง กับ สวรรค์ และ นิพพาน โดย พิสดาร ชื่อ ว่า วิ ตัณฑะ (อาเทศ นฺ เป็น ณฺ).  วิ	รุทฺเธน	 	 วา		 
วาท	ทณฺเฑน		ตาเฬนฺ	ติ		เอตฺถ		วาทิ	โน	ติ		วิตณฺโฑ  หรือ คัมภีร์ ว่า ด้วย เรื่อง โต้ แย้ง ด้วย วา ทะ ที่ 
รุนแรง (โต้วาที) ของ นัก โต้วาที ทั้ง หลาย ชื่อ ว่า วิ ตัณฑะ (วิ+ตฑิ ตาฬ เน+อ, ลง นิคหิตอาคม,  อาเทศ 
นิคหิต เป็น ณฺ).  วิตณฺฑ	วาที		ปน		เอก	จิตฺ	ตกฺขณิ	โก		นาม		มคฺ	โค		นตฺถิ๑  อาจารย์ ผู้ สอน 
คัมภีร์ วิ ตัณฑะ กล่าว ว่า มรรค เพียง ขณะ จิต เดียว ไม่มี

โลกายต  (โลก สทฺ ทูปปท+อา+ยต วา ยา เม+อ) คัมภีร์ โลกา ยต ศาสตร์.  โล	เก		อาย	ตนฺ	ติ			เอตฺ	ถา	ติ		 
โลกา	ยตํ	  คัมภีร์ ว่า ด้วย เรื่อง ความ พยายาม ใน โลก ชื่อ ว่า โลกา ย ตะ.  โลกา		พาล	โลกา		 เอตฺถ		
อาย	ตนฺ	ติ		อุสฺ	สหนฺ	ติ		วา	ยมนฺ	ติ		วาท	สฺ	สา	เท	นา	ติ		โลกา	ยตํ	 ชาว โลก ผู้ โง่ เขลา พา กัน พยายาม 
ใน คัมภีร์ นี้ เพราะ หลง เชื่อ ใน วา ทะ ฉะนั้น คัมภีร์ นี้ จึง ชื่อ ว่า โลกา ย ตะ.  อาย	ตึ		หิตํ		เตน		โล	โก		น		
ย	ตติ		น		อีห	ตี	ติ		วา		โลกา	ยตํ	 คัมภีร์ ที่ สอน ให้ ชาว โลกไม่ พยายาม ทำ สิ่ง ที่ เป็น ประโยชน์ อีก ต่อ ไป 
จึง ชื่อ ว่า โลกา ย ตะ.  ตญฺ	หิ		คนฺถํ		นิสฺ	สาย		สตฺ	ตา		ปุญฺญกฺ	ริ	ยาย		จิตฺ	ตมฺปิ		น		อุปฺ	ปา	เทนฺ	ติ		 
สัตว์ โลก อาศัย คัมภีร์ นี้ แล้ว ไม่ สามารถ ยัง จิต ให้ ยินดี ใน การบำเพ็ญ บุญ ให้ เกิด ขึ้น ได้ อีก เลย.  เนื้อหา ใน 
คัมภีร์ โลกา ย ตะ นี้ สอน ผิด จาก ความ เป็น จริง เช่น สอน ว่า ใน โลก นี้ นก กา ขาว นก กระยาง ดำ เป็นต้น.  
น		ภิกฺขเว		โลกา	ยตํ		ปริ	ยา	ปุณิตพฺพํ,		โย		ปริยา	ปุเณยฺย		อาปตฺ	ติ		ทุกฺ	กฏสฺส๒  ภิกษุ 
ทั้งหลาย พวก เธอ ไม่ ควร ศึกษา คัมภีร์ โลกา ย ตะ ภิกษุ ใด ขืน ศึกษา ต้อง อาบัติ ทุก กฎ

๑  มชฺ.อฏฺ. ๘/๕๐๐/๓๑๑ ๒  วิ.จุลฺล. ๗/๑๘๑/๗๐
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คัมภีร์เกฏุภะ	๒	ศัพท์
เกฏุภ  (กิฏ คติ ยํ+อภ)  คัมภีร์ เกฏุภะ, คัมภีร์ อลังการ ะ.  โย		กวี	นํ		ปณฺฑิ	ตานํ		หิ	โต		ก	วิตฺต	โภค- 

	สมฺปตฺ	ตา	ทิป	โย	ชนก	โร	 	 กฺ	ริ	ยาก	ปฺป	วิก	ปฺ	โป	 	 กวี	นํ	 	 กฺ	ริ	ยา	สงฺ	ขา	ตกปฺป	พนฺ	ธน	วิธิ	วิธา	ย	โก		 
สุ	โพธ	า	ลงฺ	กา	ราทิ	โก		คนฺ	โถ,		โส		เกฏุภํ		นาม  คัมภีร์ ว่า ด้วย เรื่อง จินตกวี ที่ เกื้อกูล ต่อ บัณฑิต ผู้ 
เปน็ นกั กว ีสามารถ กอ่ ให ้เกดิ ประโยชน ์เชน่ ได ้โภค สมบตั ิจาก ความ เปน็ นกั กว ีเปน็ตน้ เปน็ คมัภรี ์ที ่แสดง 
วิธี การ ประพันธ์ ชนิด ต่างๆ ที่ เป็น ภูมิ ความ รู้ ของ นัก กวี มี คัมภีร์ สุ โพธ า ลังกา ระ เป็นต้น จึง ชื่อ ว่า เกฏุภะ.  
กิฏนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ติ		โก	สลฺลํ		กว	โย		พนฺธเน	สุ		เอ	เต	นา	ติ		เกฏุภํ	 คัมภีร์ ที่ ช่วย ให้ นัก กวี ถึง ความ 
เป็น ผู้ ฉลาด ใน บท ประพันธ์ จึง ชื่อ ว่า เกฏุภะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ อ เป็น อุ)

นิรุตฺติยา		จ		กุสโล	 นิฆณฺฑุมฺหิ		วิสารโท
ปทโก		เกฏุภวิทู	 ฉนฺโทวิจิติโกวิโท.๑

ผู้ ฉลาด ใน คัมภีร์ นิรุตติ แตกฉาน ใน คัมภีร์ นิฆัณฑุ เข้าใจ ไวยากรณ์ รู้ ชัด ใน คัมภีร์ 
เกฏุภะ ชำนาญ ใน คัมภีร์ ฉันท์ และ กาพย์ กลอน

กฺริยากปฺปวิกปฺป  (กฺริยากปฺป+วิกปฺป) คัมภีร์เกฏุภะ, คัมภีร์อลังการะ, คัมภีร์จินตกวี, บทร่ายกวี.  
วจีเภทาทิลกฺขณา		กฺริยา		กปฺปียติ		วิกปฺปียติ		เอเตนาติ		กฺริยากปฺโป	 คัมภีร์ว่าด้วยบทร่
ายกวีพจน์ชนิดต่างๆ ชื่อว่ากริยากัปปะ.  โส		ปน		วณฺณปทสมฺพนฺธปทตฺถาทิวิภาคโต		อติพหุ		
วกิปฺโปติ		อาห		“กฺรยิากปฺปวกิปฺโป”ติ	 เพราะเปน็คัมภรีท์ีแ่สดงจินตนาการหลากหลาย โดยจำแน
กเนือ้ความใหส้มัพนัธก์บับทเปน็ตน้ ทา่นจงึเรยีกโดยเพิม่เตมิบทวา่ วกิปปฺ เขา้ไปเปน็ กรฺยิากปปฺวกิปปฺ  
มีคัมภีร์นยจริตะเป็นต้น

 [๑๑๓]	 อาขฺยายิโกปลทฺธตฺถา		 ปพนฺธกปฺปนา		กถา
	 	 ฑณฺฑนีตฺยตฺถสตฺถสฺมึ	 วุตฺตนฺโต		ตุ		ปวตฺติ		จ.

ชีวประวัติบุคคลสำคัญ	๒	ศัพท์
อาขฺยายิกา  (อา+ขฺยา กถเน+ย+ณฺวุ+อา)  ชีวประวัติ.  อาขฺยายเต		นายกานุสาสกจริตมสฺสนฺติ		

อาขฺยายิกา  บทประพันธ์เกี่ยวกับแนวการสอนของผู้นำศาสนาต่างๆ ชื่อว่าอาขยายิกา (อาเทศ ณฺวุ 
เป็น อก, อ เป็น อิ, ลบสระหน้า)

อุปลทฺธตฺถา  (อุปลทฺธ+อตฺถ+อา)  ชีวประวัติ.  อุปลทฺโธ		เกนปฺยตฺโถ		ยสฺสํ		สา		อุปลทฺธตฺถา	 
บทประพันธ์เกี่ยวกับชีวประวัติที่ได้เนื้อหาเดิมเป็นหลัก ชื่อว่าอุปลัทธัตถา.  หมายถึงบทประพันธ์ 
ชีวประวัติของบุคคลสำคัญ เช่น ศาสดา เจ้าลัทธิและครูต่างๆ เป็นต้น

๑  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๓๗/๒๔๐
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บทประพันธ์การทำนาย	๒	ศัพท์
ปพนธฺกปปฺนา  (ป พนธฺ+กป ฺปน+อา) บท ประพนัธ ์การ ทำนาย.   ป	พนเฺธเนว		จ		ส	วติ	ฺถา	เรน		กป	ฺปน	ํ	 

ยสฺสํ		สา		ป	พนฺธกปฺ	ปนา,		กา	ทมฺ	พรีป	ภุติ	 การ ทำนาย ด้วย บท ประพันธ์ ให้ มี ความ พิสดาร ชื่อ ว่า  
ป พันธ กัป ปนา ได้แก่ คัมภีร์ กาทัม พรี เป็นต้น (ลบ สระ หน้า)

กถา  (กถ กถเน+อ+อา) บทประพันธ์การทำนาย.  กถียตีติ		กถา	 บทประพันธ์ที่บัณฑิตกล่าวไว้ 
ชื่อว่ากถา (ลบสระหน้า)

คัมภีร์อัตถศาสตร์,	บทลงโทษ,	กฎหมาย	๒	ศัพท์
อตฺถสตฺถ (อตฺถ+สตฺถ) คัมภีร์ อัต ถ ศาสตร์, บท ลงโทษ, กฎหมาย.		อตฺ	ถา		ภู	มิ	หิรญฺญาท	โย		อัตถะ 

ได้แก่ แผ่น ดิน และ เงิน เป็นต้น.  ตตฺร		ปธานํ		ภูมิ		อิตเรสํ		ตปฺปภวตฺ	ตา,		เตสํ		อชฺชเน		 
ปาล	เน		จ		อุ	ปาย	ภูตํ		สตฺถํ		อตฺถสตฺถํ,		ป	ยา	นกฺ	ยา	ทิป	ณีตํ	 แผ่น ดิน เป็น ประธาน ใน สิ่ง เหล่า นั้น 
เพราะ เป็น บ่อ เกิด แห่ง สิ่ง อื่น, ศาสตร์ ว่า ด้วย อุบาย ใน การ ดูแล รักษา แผ่น ดิน เป็นต้น ชื่อ ว่า อัต ถ สัต ถะ

ทณฺฑนีติ  (ทณฺฑ+นีติ) คัมภีร์อัตถศาสตร์.  ตสฺมึ		ทณฺฑนีติสทฺโท		ปวตฺโต  ทณฺฑนีติศัพท์เป็นชื่อ
ในคัมภีร์อัตถศาสตร์นั้น.  สามาทีนํ		จตุตฺโถปาโย		วธพนฺธนาทิลกฺขโณ		ทณฺโฑ,		ตสฺส		นีติ		
ปณยนํ		ทณฺฑนีติ	 อุบาย ๔ อย่าง ของคัมภีร์สามเวทเป็นต้น ซึ่งมีการฆ่าและการจองจำเป็นต้นเ
ป็นลักษณะ ชื่อว่าทัณฑะ,  กฎข้อบังคับของทัณฑะนั้น ชื่อว่าทัณฑนีติ

เรื่องราว,	ข่าว,	หนังสือข่าวสาร	๒	ศัพท์
วุตฺตนฺต (วุตฺต+อนฺต) เรื่อง ราว, ข่าว, หนังสือ ข่าวสาร.  วุตฺ	โต		อนุ	วตฺ	ตนี	โย		อนฺ	โต		ปริ	สมตฺ	ติ		

ยสฺส		อตฺต	โน		กา	ริย	ภาค	สฺส		ปา	ปน	โต	ติ		วุตฺ	ตนฺ	โต  เรื่อง ราว ที่ เป็น ไป ตาม ที่ มี ผู้ กล่าว ไว้ แล้ว 
จนถึง ที่สุด(จบ) ชื่อ วุต ตัน ตะ (ลบ สระ หน้า)

ปวตฺติ  (ป+วต วตฺตเน+ติ) เรื่องราว, ข่าว, หนังสือข่าวสาร.  ปวตฺตนฺเต		การิยา		ยสฺสํ		ปวตฺติ	 
หนังสือที่มีการแสดงเรื่องที่ผ่านไปจนจบ (สรุปเรื่องราวทั้งหมด) ชื่อว่าปวัตติ

 [๑๑๔]	 สญฺญาขฺยาวฺหา	สมญฺญา	จา-	ภิธานํ		นามมวฺหโย
	 	 นามเธยฺยาธิวจนํ			 ปฏิวากฺยํ		ตุ		อุตฺตรํ.

ชื่อ,	นาม	๙	ศัพท์
สญญฺา  (ส+ํ�า อวโพธเน+กวฺ)ิ  ชือ่, นาม.  สญชฺานนตฺ	ิ	เอตายาต	ิ	สญญฺา  ชือ่เปน็เครือ่งหมายใหรู้บ้คุคล 

ชื่อว่าสัญญา (อาเทศนิคหิตเป็น �ฺ, ลบ กฺวิ)

อาขฺยา  (อา+ขฺยา กถเน+กฺวิ) ชื่อ, นาม.  อาขฺยายเต		เอตายาติ		อาขฺยา  ชื่อเป็นคำใช้เรียกบุคคล 
ชื่อว่าอาขยา (ลบ กฺวิ)
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อวฺหา  (อา+เวฺห อวฺหาเน+อ+อา) ชื่อ, นาม.  อวฺหยเต		เอตายาติ		อวฺหา  ชื่อที่ใช้เรียกบุคคล 
ชื่อว่าอวหา (รัสสะ อา เป็น อ, ลบสระหน้า)

สมญฺญา  (สมํ+�า อวโพธเน+กฺวิ)  ชื่อ, นาม, สมัญญา, สมญานาม.  สมฺมา		ชานาติ		สมํ	วา		
ชานาติ		เอตายาติ		สมญฺญา  ชื่อที่ทำให้รู้จักบุคคลได้ดี ชื่อว่าสมัญญา (อาเทศนิคหิต  เป็น �ฺ, 
ลบ กฺวิ).  ตสฺส		ปเทสสฺส		อยํ		สมญฺญา๑  นี้เป็นชื่อของสถานที่นั้น

อภธิาน  (อภ+ิธา กถเน+ย)ุ ชือ่, นาม.  อภธิยีเต		เอเตนาต	ิ	อภธิาน	ํ ชือ่ทีท่า่นใชเ้รยีก ชือ่วา่อภธิานะ 
(อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ)

นาม  (นม นมเน+อ) ชื่อ, นาม.  นมีย	เต		อพฺภสฺส	เต		อสฺ	มินฺ	ติ		นามํ	 ชื่อ ที่ น้อม เอา วัตถุ สิ่งของ 
มา ไว้ ใน ตน (โยง วัตถุ มา) ชื่อ ว่า นา มะ (วุ ทธิ อ เป็น อา).  นม	ติ		นาม	ย	ตี	ติ		วา		นามํ		ชื่อ ที่ 
น้อม เข้าไป หา วัตถุ (โยง ไป หา วัตถุ) ชื่อ ว่า นา มะ (วุ ทธิ อ เป็น อา).  นมีย	เต		อตฺถย	เต		อตฺเถสฺ	วี	ติ		 
นามํ	  ชื่อ ที่ น้อม ไป ใน ความ หมาย ชื่อ ว่า นา มะ (วุ ทธิ อ เป็น อา).  อถ	 	 โข	 	 อาย	สฺม	โต		 
สุ	ทินฺ	นสฺส		สหาย	กา		ตสฺส		ทา	รกสฺส		พีช	โก	ติ		นามํ		อกํ	สุ,		อาย	สฺม	โต		สุ	ทินฺ	นสฺส		
ปุราณทุ	ติ	ยิก	าย		พี	ชก	มาตา	ติ		นามํ		อกํ	สุ,		อาย	สฺม	โต		สุ	ทินฺ	นสฺส		พี	ชก	ปิตา	ติ		นามํ		อกํ	สุ๒   
ครั้ง นั้น สหาย ของ ท่าน สุ ทิน ตั้ง ชื่อ เด็ก นั้น ว่า พีช กะ ตั้ง ชื่อ ภรรยา เก่า ของ ท่าน สุ ทิน ว่า พี ชก มารดา  และ 
ตั้ง ชื่อ ท่าน สุ ทิน ว่า พี ชก บิดา

อวฺหย  (อา+เวฺห อวฺหาเน+อ) ชื่อ, นาม.  อวฺหายเตติ		อวฺหโย  นามที่ท่านเรียก ชื่อว่าอวหยะ (รัสสะ 
อา เป็น อ, อาเทศ เอ เป็น อย)

นามเธยฺย  (นาม+เธยฺย)  ชื่อ, นาม.  นาม	เมว		นาม	เธยฺยํ,		นา	มรูเปหิ		สกตฺเถ		เธยฺ	โย		ย	ทา	ทิน	า	  
นา มะ นั่น แหละ ชื่อ ว่า นาม เธย ยะ,  ลง เธยฺย หลัง จาก นาม และ รูป ศัพท์ ในสกัต ถะ (ไม่มี ความ 
หมาย) ด้วย สูตร ย	ทนุป	ปนฺ	นา		นิ	ปา	ตนา	สิชฺฌนฺ	ติ.๓  ติฏฺ€ติ		วา		เอตฺถ		อตฺ	โถ	ติ		เธยฺยํ,		
ธรีย	เต		อุจฺ	จา	รีย	เต	ติ		วา		เธยฺยํ,		นาม	เมว		เธยฺยํ		นาม	เธยฺยํ	 ชื่อ เป็น ที่ ตั้ง ของ เนื้อ ความ 
จึง ชื่อ ว่า เธย ยะ, หรือ ชื่อ ที่ ท่าน สวด เรียก ว่า เธย ยะ, ชื่อ ที่ ท่าน เรียก ชื่อ ว่า นาม เธย ยะ.  ปุพฺ	เพ		เอวํ		
นาม	เธยฺยํ		สุตํ	๔  เมื่อ ก่อน เคย ได้ยิน ชื่อ อย่าง นี้

อธิวจน  (อธิ+วจน) ชื่อ, นาม.  อธีนํ	 	 วจนํ	 	 อธิวจนํ	  คำเรียกที่ท่านทำให้ยิ่ง ชื่อว่าอธิวจนะ.   
มหา		มิคสงฺโฆติ		โข		ภิกฺขเว		สตฺตานเมตํ		อธิวจนํ	๕  ภิกษุทั้งหลาย คำว่า  มหา มิคสงฺโฆ 
นี้ เป็นชื่อเรียกสัตว์ทั้งหลาย

คำตอบ,	ตอบกลับ	๒	ศัพท์
ปฏิวากฺย  (ปฏิ+วากฺย) คำตอบ, ตอบกลับ.  ปุฏฺ€สฺส		ปฏิวจนํ		ปฏิวากฺยํ	 คำตอบของผู้ถูกถาม 

๑  วิสุทฺธิ.ฏี. ๑/๑๐๙/๑๖๙ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๑๘/๓๓ ๓  กจฺจายน. ๓๙๑
๔  ที.มหา. ๑๐/๑๙๑/๒๓๕ ๕  มชฺ.มูล. ๑๒/๒๕๔/๒๓๙
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ชื่อว่าปฏิวากยะ.  ปฏิคตํ		ปจฺฉาคตํ	วากฺยํ		ปฏิวากฺยํ	 คำพูดตอบกลับ ชื่อว่าปฏิวากยะ

อุตฺตร  (อุ+ตร ตรเน+อ) คำตอบ, ตอบกลับ.  อุตฺตรียเต	 	 อติกฺกมฺยเต	 	 อเนนาติ	 	 อุตฺตรํ	 
คำตอบที่บุคคลพูดกลับ ชื่อว่าอุตตระ (ซ้อน ตฺ)

 [๑๑๕] ปญฺโห		ตีสฺวนุโยโค		จ	 ปุจฺฉา		ปฺยถ		นิทสฺสนํ
	 	 อุโปคฺฆาโต		จ		ทิฏฺ€นฺโต		 ตโถทาหรณํ		ภเว.

คำถาม,	ปัญหา	๓	ศัพท์
ปญฺห  (ปุจฺฉ ปุจฺฉเน+อ) คำถาม, ปัญหา.  ปุจฺฉิตพฺ	โพ	ติ	 	 ปญฺ	โห  เนื้อ ความ ที่ ควร ถาม ชื่อ ว่า 

ปัญ หะ (อาเทศ ปุจฺฉฺ เป็น ป�ฺหฺ).  ญา	ตุ	มิจฺฉิ	โต		หิ		อตฺ	โถ		ปญฺ	โห		นาม  ความ หมาย ที่ บุคคล 
ต้องการ รู้ ชื่อ ว่า ปัญ หะ.  อา	เส	วเน		จ		มคฺเค		จ		เอ	โก		ปญฺโห		กาตพฺ	โพ๑  ควร ถาม ปัญหา 
ใน อา เส วน ปัจจัย และ มัค ค ปัจจัย อย่าง ละ หนึ่ง.  ปญฺ	หา		วิญฺญู	วิภา	วิ	ตา๒  เป็น ปัญหา ที่ ผู้ รู้ ทำให้ แจ่ม 
แจ้ง แล้ว.  ปญฺห	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ อิตถี ลิงค์ (ป�ฺ โห, ป�ฺ หา)

อนุโยค  (อนุ+ยุช  โยเค+ณ) คำถาม, ปัญหา.  อนุ	ยุญฺ	ชิต	พฺ	โพ		ปุจฺฉิตพฺ	โพ	ติ		อนุ	โย	โค	 คำ ที่ ควร 
ถาม ต่อ ผู้ อนุญาต ให้ ถาม ชื่อ ว่า อนุ โยคะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ชฺ เป็น คฺ)

ปุจฺฉา  (ปุจฺฉ ปุจฺฉเน+อ+อา) คำถาม, ปัญหา.  ปุจฺฉนํ		ปุจฺฉิตพฺ	พา	ติ		วา		ปุจฺฉา	 การ ถาม หรือ 
ข้อ ที่ ควร ถาม ชื่อ ว่า ปุจฉา (ลบ สระ หน้า).  กินฺ	เต		ทิฏฺ€นฺ	ติ		ก	ตมา		ปุจฺฉา๓  คำ ว่า “ท่าน เห็น 
อะไร บ้าง” หมาย ถึง ถาม ว่า มี อะไร บ้าง

ตัวอย่าง,	อุทาหรณ์	๔	ศัพท์
นิทสฺสน  (นิ+ทิส เปกฺ ขเน+ยุ)  ตัวอย่าง, อุทาหรณ์.  ปก	เตน	 	สทิสํ	 	 นิทสฺ	เส	ติ	 	 เอ	เต	นา	ติ		 

นิทสฺ	สนํ,		ปกตสฺโสป	ปา	ทนํ		วากฺ	ยํ	 ตัวอย่าง ที่ แสดง ให้ เหมือน กับ สิ่ง ที่ ทำ ชื่อ ว่า นิทัส สนะ (อาเทศ 
ทิสฺ เป็น ทสฺสฺ, ยุ เป็น อน)  หมาย ถึง คำ พูด ที่ ทำให้ เข้าใจ ต่อ สิ่ง ที่ กำลัง ทำ

อุโปคฺฆาต  (อุป,อุ+หน ปฏิปาทเน+อ) ตัวอย่าง, อุทาหรณ์.  อุโปคฺฆญฺญเต	 	 ปฏิปาทียเต		 
อเนนาติ		อุโปคฺฆาโต  ตัวอย่างที่ท่านจัดหามาแสดง ชื่อว่าอุโปคฆาตะ (ลบสระหน้า, วิการ อุ เป็น 
โอ, อาเทศ หนฺ เป็น ฆาตฺ, ซ้อน คฺ)

ทิฏฺ€นฺต  (ทิส เปกฺ ขเน+อนฺต)  ตัวอย่าง, อุทาหรณ์.  ทสฺ	สีย	เต		อเน	นา	ติ		ทิฏฺ€นฺ	โต  ตัวอย่าง ที่ 
ทำให้ เข้าใจ ความ หมาย ชื่อ ว่า ทิฏฐัน ตะ (อาเทศ ทิสฺ เป็น ทิฏฺ€ฺ)

อุทาหรณ  (อุ,อา+หร หรเณ+ยุ) ตัวอย่าง, อุทาหรณ์.  ปกตสฺโสปปาทนา		อุทาหรียตีติ		อุทาหรณํ	 
ตัวอย่างที่ท่านนำมาแสดงเพื่อให้เข้าใจต่อสิ่งที่ทำ ชื่อว่าอุทาหรณะ (ลง ทฺ อาคม,  อาเทศ ยุ เป็น 

๑  อภิ.ปฏฺ. ๔๐/๔๖๓/๑๔๗ ๒  วิ.ปริ. ๘/๑๓๓๙/๕๓๗ ๓  วิ.ปริ. ๘/๑๑๑๘/๔๒๓
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อน, น เป็น ณ)

 [๑๑๖]	 สมา		สงฺเขปสํหารา	 สมาโส		สงฺคโห		ปฺยถ
	 	 สตํ		ธารยสี		ตฺยาทฺย-		 พฺภกฺขานํ		ตุจฺฉภาสนํ.

ย่อ,	สังเขป,	รวบรวม	๔	ศัพท์
 บทว่า สมา  ในคาถาแสดงให้รู้ว่า ทั้ง ๔ ศัพท์ต่อไปนี้ มีความหมายเดียวกัน

สงฺเขป  (สํ+ขิป เปรเณ+ณ) ย่อ, สังเขป, รวบรวม.  สงฺขิปียเต		เอกเทสโต		กถียตีติ		สงฺเขโป	 
เนื้อความที่ท่านย่อกล่าวเป็นเรื่องเดียวกัน ชื่อว่าสังเขปะ (อาเทศนิคหิตเป็น งฺ, ลบ ณฺ, วุทธิ อิ เป็น 
เอ).  สงฺเขปวิตฺถารํ		นยํ	๑   นัยทั้งย่อและพิสดาร

สํหาร  (สํ+หร หรเณ+ณ)  ย่อ, สังเขป, รวบรวม.  สํห	รีย	เต		สงฺ	เขเปน		ปจฺ	จาขฺ	ยาย	เต		เอ	เต	นา	ติ		 
สํ	หา	โร  เนื้อ ความ ที่ นำ มา กล่าว โดย ย่อ ชื่อ ว่า สังหาร ะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา) 

สมาส  (สํ+อสุ สงฺขิปเน+ณ) ย่อ, สังเขป, รวบรวม, หมวดหมู่.  สมสฺยเต		สงฺขิปียเตติ		สมาโส  
บทที่ท่านย่อเข้า ชื่อว่าสมาสะ (อาเทศนิคหิตเป็น มฺ, ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา)

สงฺคห  (สํ+คห อุปาทาเน+อ) ย่อ, สังเขป, รวบรวม.  สงฺเขเปน		คยฺหเต		อเนนาติ		สงฺคโห  
เนื้อความที่ท่านถือเอาโดยย่อ ชื่อว่าสังคหะ (อาเทศนิคหิตเป็น งฺ).  ปญฺจนฺนํ		อุปาทานกฺขนฺธานํ			
สงฺคโห๒  หมวดหมู่แห่งอุปาทานขันธ์ ๕

คำกล่าวตู่,	คำใส่ร้าย,	คำกล่าวหา	๒	ศัพท์
อพภฺกขฺาน  (อภ+ิอกขฺาน) คำกลา่วตู,่ คำใสร่า้ย, คำกลา่วหา.  “ตวฺ	ํ	สต	ํ	สวุณณฺ	ํ	ธารยส”ิอติยฺาทกิํ		

ตุจฺฉภาสนํ		อภูตภาสนํ		อพฺภกฺขานํ		นาม  คำกล่าวตู่ที่ไม่เป็นความจริงเป็นต้นว่า เธอเป็นหนี้ฉัน 
๑๐๐ สุวรรณ ชื่อว่าอัพภักขานะ (อาเทศ อภิ เป็น อพฺภ, ลบสระหน้า).  อสจฺเจน		อกฺขานํ		ภาสนํ		
อพฺภกฺขานํ	 การกล่าวคำไม่จริง ชื่อว่าอัพภักขานะ

ตจุฉฺภาสน  (ตจุฉฺ+ภาสน) คำกลา่วตู,่ คำใสร่า้ย, คำกลา่วหา.  ตจุฉฺสสฺ		อภตูสสฺ		ภาสน	ํ	ตจุฉฺภาสน	ํ 
การพูดเรื่องที่ไม่เป็นจริง ชื่อว่าตุจฉภาสนะ

 [๑๑๗]	 โวหาโร		ตุ		วิวาโทถ	 สปนํ		สปโถ		ปิ		จ		
	 	 ยโส		สิโลโก		กิตฺติตฺถี	 โฆสนา		ตุจฺจสทฺทนํ.

ข้อพิพาท,	การถกเถียง,	คดีฟ้องร้อง,	ความแตกแยก	๒	ศัพท์
โวหาร  (วิ,อว+หร หรเณ+ณ)  ข้อพิพาท, การถกเถียง, คดีฟ้องร้อง, ความแตกแยก.  วิรุทฺธํ		กตฺวา		

๑  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๓๘/๒๔๔ ๒  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๔๖/๓๕๙
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อวหรติ		วทตีติ	 	 โวหาโร  การนำเรื่องที่ขัดแย้งกันมาพูด ชื่อว่าโวหาระ (อาเทศ อว เป็น โอ, 
ลบสระ อิ หน้า, ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา)

วิวาท  (วิ+วท กถเน+ณ) ข้อพิพาท, การถกเถียง, คดีฟ้องร้อง, ความแตกแยก.  วิรุทฺธํ		กตฺวา		วทติ		
ยนฺติ		วิวาโท  คำพูดที่ทำให้แตกแยก ชื่อว่าวิวาทะ (ลบ ณ, วุทธิ อ เป็น อา).  โส		สงฺเฆ		วิวาทํ		
ชเนติ๑  ภิกษุนั้นยังความวิวาทให้เกิดในสงฆ์

การสบถ,	สาบาน	๒	ศัพท์
สปน  (สป อกฺโกเส+ยุ)  การสบถ, สาบาน.  “มุสาวาทํ	 	 วทนฺโต	 	 โฆรานิ	 	 ตฺวํ	 	 นรกานิ	

ยาสี”ตฺยาทิสรูปํ	 	 สปนํ	  คำเช่นนี้เป็นต้นว่า ท่านพูดไม่จริง ขอให้ไปสู่ภัยอันตรายหรือตกนรก 
ชื่อว่าสปนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน)

สปถ  (สป อกฺโกเส+ถ)  การสบถ, สาบาน.  สปนํ		สปโถ  การสบถ ชื่อว่าสปถะ.  ปาณิญฺจ		 
อคฺคเหสุํ		สปถญฺจ		อกํสุ๒  จับพระหัตถ์กันแล้วสาบานต่อกัน

เกียรติ,	ยศ,	ชื่อเสียง,	ความสรรเสริญ	๓	ศัพท์
ยส  (ยช เทวปูชายํ+อ) เกียรติ, ยศ, ชื่อเสียง.  ยชติ		เอเตนาติ		ยโส  เครื่องบูชา (ผู้มีความดี) 

ชื่อว่ายสะ (อาเทศ ชฺ เป็น สฺ).  สพฺพตฺถ		ยาตีติ		วา		ยโส  หรือเกียรติที่ติดตามไปทุกที่ ชื่อว่ายสะ 
(ยา คมเน+ส, รัสสะ อา เป็น อ)

ฉนฺทา		โทสา		ภยา		โมหา	 โย		ธมฺมํ		อติวตฺตติ
นหียติ		ตสฺส		ยโส	 กาฬปกฺเขว		จนฺทิมา.๓

บคุคลใดลว่งเกนิพระธรรมเพราะความพอใจ เพราะโกรธ เพราะกลวั เพราะหลงผดิ  
ยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไป เหมือนดวงจันทร์ในคืนข้างแรม ฉะนั้น

สิโลก  (สิโลก สงฺฆาเต+อ) เกียรติ, ยศ, ชื่อเสียง.  สิโลกติ		ปตฺถรตีติ		สิโลโก  ชื่อเสียงที่ขจรไป 
ชื่อว่าสิโลกะ.  อภินิปฺผนฺโน		โข		ปน		ตสฺส		ภควโต		ลาโภ		อภินิปฺผนฺโน		สิโลโก๔  ลาภ
และสรรเสริญบังเกิดแก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น

กติตฺ ิ (กติตฺ สททฺเน+อ)ิ เกยีรต,ิ ยศ, ชือ่เสยีง.  กติตฺยีเต		กถยีเตต	ิ	กติตฺ	ิ เกยีรตทิีบ่คุคลกลา่วขานถงึ 
ชื่อว่ากิตติ

อคฺคสฺมึ		ทานํ		ททตํ	 อคฺคํ		ปุญฺญํ		ปวฑฺฒติ
อคฺคํ		อายุ		จ		วณฺโณ		จ	 ยโส		กิตฺติ		สุขํ		พลํ.๕

บุญ อัน เลิศ อายุ วรรณะ ยศ ชื่อ เสียง ความ สุข และ กำลัง อัน เลิศ ย่อม เจริญ แก่ 
ผู้ ถวาย ทาน ใน ท่าน ผู้ เลิศ

๑  วิ.จุลฺล. ๖/๖๓๘/๓๓๗ ๒  วิ.มหา. ๕/๒๔๔/๓๓๓ ๓  วิ.ปริ. ๘/๑๑๐๒/๔๑๕
๔  ที.มหา. ๑๐/๒๑๑/๒๕๕   ๕  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๔/๔๕
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การประกาศ,	โฆษณา
โฆสนา  (ฆุส สทฺ เท+ยุ+อา) การ ประกาศ, โฆษณา.  อุจฺ	จสทฺ	ทนํ		อุจฺ	จ	ธนิ	นา		สทฺ	ทนํ		โฆ	สนา		 

นาม  การ ส่ง เสียง ดัง ชื่อ ว่า โฆ สนา.  ฆุ	สนํ	 	 สทฺ	ทนํ	 	 โฆ	สนา  การ ประกาศ ชื่อ ว่า โฆ สนา.   
พุทฺโธ	ติ		โฆ	สนํ		สุตฺ	วา		ปีติ		เม		อุป	ปชฺชถ๑  เพราะ ได้ยิน คำ ประกาศ ว่า พระพุทธเจ้า ปีติ จึง 
เกิด ขึ้น แก่ ข้า พระองค์

 [๑๑๘]	 ปฏิโฆโส		ปฏิรโว-	 โถปญฺญาโส		วจีมุขํ
	 	 กตฺถนา		จ		สิลาฆา		จ	 วณฺณนา		จ		นุติตฺถุติ.

 [๑๑๙]	 โถมนํ		จ		ปสํสาถ	 เกกา		นาโท		สิขณฺฑินํ
	 	 คชานํ		โกญฺจนาโทถ	 มตา		เหสา		หยทฺธนิ.

เสียงสะท้อน,	เสียงก้อง	๒	ศัพท์
ปฏิโฆส  (ปฏิ+ฆุส โฆสเน+ณ)  เสียงสะท้อน, เสียงก้อง.  ฆุสนํ		โฆโส  เสียงก้อง ชื่อว่าโฆสะ.  โฆสํ		

ปฏิคโต		ปฏิโฆโส  เสียงที่สะท้อนกลับไปสู่เสียง ชื่อว่าปฏิโฆสะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อุ เป็น โอ).  โฆสสฺส		
ปฏิรูโป		ปฏิโฆโส  การสะท้อนกลับไปของเสียง ชื่อว่าปฏิโฆสะ

ปฏิรว  (ปฏิ+รุ สทฺเท+ณ)  เสียงสะท้อน, เสียงก้อง.  รวํ		ปฏิคโต		ปฏิรโว  เสียงที่ดังสะท้อนกลับ
สู่เสียงเดิม ชื่อว่าปฏิรวะ.  รวสฺส		ปติรูโป		ปฏิรโว  การกลับไปของเสียง ชื่อว่าปฏิรวะ (ลบ ณฺ, 
วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว)

  เสียงสะท้อนมีอีกหลายศัพท์  เช่น  ปฏิสุติ,	ปฏิทฺธนิ

คำขึ้นต้น,	คำปรารภ,	คำนำ	๒	ศัพท์
อุปญฺญาส  (อุป,นิ+อาส อุปเวสเน+อ)  คำขึ้นต้น, คำปรารภ, คำนำ.  วจีมุขํ	 	 วจโนปกฺกโม		

อุปญฺญาโส		นาม  คำขึ้นต้นที่กล่าวก่อนคำอื่น ชื่อว่าอุปัญญาสะ (อาเทศ อิ ที่ นิ เป็น ยฺ, นฺยฺ เป็น 
�ฺ, ซ้อน �ฺ).  อุป		ป€มํ		ปุริมวจนสฺส		สมีปํ		วา		นฺยาโส		€ปนํ		อุปญฺญาโส  คำที่ตั้งไว้
ก่อนหรือใกล้คำเริ่มต้น ชื่อว่าอุปัญญาสะ (อุป+นฺยาส, อาเทศ นฺยฺ เป็น �ฺ, ซ้อน �ฺ)

วจีมุข  (วจี+มุข)  คำขึ้นต้น, คำปรารภ, คำนำ.  วจิยา		วาจาย		มุขํ		วจีมุขํ	 การเริ่มต้นแห่งถ้อยคำ 
ชื่อว่าวจีมุขะ

ยกย่อง,	สรรเสริญ,	ชม,	พรรณนาคุณ	๗	ศัพท์
กตฺถนา  (กตฺถ  สิลาฆายํ+ยุ+อา)  ยกย่อง, สรรเสริญ, ชม.  กถนํ		อสรูปทฺวิภาววเสน		กตฺถนา  

การกล่าวให้ต่างออกไปเป็นทวีคูณ ชื่อว่ากัตถนา (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบสระหน้า)

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓๙๔/๕๐๓
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สิลาฆา  (สิ ลาฆ  กตฺถเน+อ+อา)  ยกย่อง, สรรเสริญ, ชม, พรรณนา คุณ.  สิ	ลาฆนํ		สิ	ลาฆา  การ 
สรรเสริญ ชื่อ ว่า สิ ลาฆา (ลบ สระ หน้า).  สีลสฺส		วา		สภาค	คุณ	สฺส		อา	หนนํ		สี	ลาฆา  หรือ 
การ ยกย่อง ผู้ มี ศีล หรือ ผู้ มี คุณ เสมอ กัน ชื่อ ว่า สิ ลาฆา (สีล+อา+หน หึ สายํ+อ+อา, รัสสะ อี เป็น อิ, 
อาเทศ หนฺ เป็น ฆ, ลบ สระ หน้า)

วณฺณนา  (วณฺณ ปสํสายํ+ยุ+อา) ยกย่อง, สรรเสริญ, ชม, พรรณนาคุณ.  วณฺณียเตติ		วณฺณนา	 
คุณที่ท่านพรรณนา ชื่อว่าวัณณนา (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบสระหน้า)

นุติ  (นุ ถุติยํ+ติ) ยกย่อง, สรรเสริญ, ชม.  นุยเต		นุติ	 การสรรเสริญ ชื่อว่านุติ

ถุติ  (ถุ อภิตฺถเว+ติ)  ยกย่อง, สรรเสริญ, ชม.  ถวนํ		ถุติ	 การชมเชย ชื่อว่าถุติ  

โถมน  (โถม สิ ลาฆายํ+ยุ)  ยกย่อง, สรรเสริญ, ชม, พรรณนา คุณ.  โถ	มิย	เต	ติ		โถ	มนํ	 ความ ดี ที่ 
ท่าน ยกย่อง ชื่อ ว่า โถม นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  ปสํสํ		โถ	มนํ		กิตฺ	ตึ		วณฺณ	หา	ริยํ		อิจฺฉนฺ	โต๑   
เมื่อ อยาก ได้การ สรรเสริญ การ ชม ชื่อ เสียง การ ยกย่อง

ปสํสา  (ป+สํส ปสํสเน+อ+อา) ยกย่อง, สรรเสริญ, ชม, พรรณนา คุณ.  ปสํ	สนํ		ปสํ	สา การ สรรเสริญ 
ชื่อ ว่า ปสัง สา (ลบ สระ หน้า).  อฏฺ€		โลก	ธมฺ	มา		ลาโภ		จ		อ	ลาโภ		จ		ยโส		จ		อ	ยโส		จ		
นินฺ	ทา	จ		ปสํ	สา	จ		สุข	ญฺจ		ทุกฺ	ขญฺจ๒  โลกธรรม มี ๘ ประการ คือ ลาภ ไม่มี ลาภ ยศ ไม่มี ยศ  
นินทา สรรเสริญ สุข และ ทุกข์

เสียงนกยูงร้อง
เกกา  (เกส ทฺ ทูปปท+กา สทฺ เท+กฺ วิ)  เสียง นก ยูง ร้อง.  สิขณฺฑีนํ		มยูร	านํ		นา	โท		นทร	โว		เก	กา		 

นาม  เสียง ร้อง ของ นก ยูง ชื่อ ว่า เก กา.  “เก”	อิ	ติ		กาย	ตี	ติ		เก	กา  นก ยูง ร้อง ว่า “เก” จึง ชื่อ ว่า 
เก กา (ลบ กฺ วิ ปัจจัย) 

เสียงช้างร้อง
โกญฺจนาท  (โก�ฺจ+นาท)  เสียงช้างร้อง.  คชานํ		นาโท		โกญฺจนาโท		นาม  เสียงร้องของช้าง ชื่อว่า 

โกญจนาทะ.  โกญฺจสกุณนาทสทิโส	 	นาโท	 	 โกญฺจนาโท  เสียงร้องเหมือนเสียงนกกระเรียน 
จึงชื่อว่าโกญจนาทะ.  นทีตีเร	€ตฺวา	โสณฺฑํ		มุเข		ปกฺขิปิตฺวา	โกญฺจนาทํ		กโรนฺตานํ	๓  ฝูง
ช้างยืนอยู่ฝั่งแม่น้ำสอดงวงเข้าปากแล้ว เปล่งเสียงร้องดุจเสียงนกกระเรียน

เสียงม้าร้อง
เหสา  (เหส อพฺยตฺตสทฺ เท+อ+อา)  เสียง ม้า ร้อง.  ห	ยานํ		อสฺ	สานํ		ธนิ		สทฺ	โท		เห	สา		นาม  

เสียง ร้อง ของ ม้า ชื่อ ว่า เห สา (ลบ สระ หน้า).  หสนํ		เห		อิ	ติ		ปวตฺต	ตี	ติ		วา		เห	สา  หรือ เสียง 
ร้อง ที่ ไม่ ชัดเจน หรือ เสียง ร้อง ว่า เห ชื่อ ว่า เห สา (เห+ส+อา, ลบ สระ หน้า)

๑  ขุ.มหานิ. ๒๙/๒๘๐/๒๐๐ ๒  ที.ปาฏิก. ๑๑/๓๔๗/๒๗๓ ๓  วิ.อฏฺ. ๑/๖๒๗
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 [๑๒๐]	 ปริยาโย		เววจนํ	 สากจฺฉา		ตุ		จ		สํกถา
	 	 อุปวาโท		จุปกฺโกสา-		 วณฺณวาทานุวาโท		จ
	 	 ชนวาทาปวาทา		ปิ	 ปริวาโท		จ		ตุลฺยตฺถา.

ไวพจน์,	ปริยาย	๒	ศัพท์
ปริยาย  (ปริ+อย คมเน+ณ)  ไวพจน์.  ปริ	พฺยตฺ	ตมตฺถํ		อยนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ติ		พุชฺฌนฺ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		

ปริ	ยา	โย  ไวพจน์ ศัพท์ ช่วย ให้ บัณฑิต รู้ เนื้อ ความ ได้ ชัดเจน ยิ่ง ขึ้น จึง ชื่อ ว่า ปริ ยา ยะ (ลง ยฺ อาคม หน้า 
ธาตุ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  อตฺถิ		เขฺวส		พฺ	ราหฺมณ		ปริ	ยา	โย		เยน		มํ		ปริ	ยา	เยน		
สมฺ	มา		ว	ทมา	โน		ว	เทยฺย		อรส	รู	โป		สมโณ		โค	ต	โม	ติ๑  พราหมณ์ ปริยาย นี้ มี อยู่ เขา เรียก เรา 
ถูก ต้อง โดย ปริยาย ว่า พระ สมณ โค ดม เป็น ผู้ ไม่มี เยื่อ ไย

เววจน  (วิ+วจ วิยตฺ ติยํ วา จายํ+ยุ)  ไวพจน์.  เอ	โก		อตฺ	โถ		ปุนปฺ	ปุนํ		วุจฺจ	ติ		อเน	นา	ติ		เวว	จนํ	  
ศัพท์ ไวพจน์ ที่ ท่าน นำ มา กล่าว เนื้อ ความ เดียวกัน หลาย ศัพท์ ชื่อ ว่า เว วจนะ (อาเทศ อิ เป็น เอ, ยุ เป็น 
อน).  นคร	นฺ	ติ		ตสฺ	เสว		เวว	จนนฺ	ติ		ทฏฺ€พฺพํ	๒  คำ ว่า “นคร” พึง ทราบ ว่า เป็น คำ ไวพจน์ ของ 
เมือง นั้น นั่น แหละ

การสนทนา	๒	ศัพท์
สากจฺฉา  (สห+กถ กถเน+ฉ+อา)  การสนทนา.  สห		สมฺมา		วา		อวิโรเธน		กถา		สากจฺฉา  

การพูดกันด้วยดี หรือไม่ขัดแย้งกัน ชื่อว่าสากัจฉา (อาเทศ สห เป็น ส, ทีฆะ อ เป็น อา, อาเทศ 
ถฺ เป็น จฺ, ลบสระหน้า).  สทฺธึ		กถนนฺติ		สากจฺฉา  การกล่าวร่วมกัน ชื่อว่าสากัจฉา (สํ+กถ 
กถเน+ณฺย+อา, ลบ ณฺ, อาเทศ สํ เป็น สา, ถฺย เป็น ฉ, ซ้อน จฺ, ลบสระหน้า).  ปุพฺเพปิ		จ		อิมสฺมึ		
ปเท		มหาเถรานํ		สากจฺฉา		อโหสิ๓  แม้ในกาลก่อน พระมหาเถระก็พากันสนทนาในบทนี้

สํกถา  (สํ+กถ กถเน+อ+อา)  การสนทนา.  สมฺมา		อวิโรเธน		กถา		สํกถา  การพูดกันด้วยดี 
หรือไม่ขัดแย้งกัน ชื่อว่าสังกถา (ลบสระหน้า)

การติเตียน,	การนินทา,	การต่อว่า,	การกล่าวหาโทษ,	การดูถูก	๗	ศัพท์
อุปวาท  (อุป+วท กถเน+ณ)  การ ติ เตียน, การ นินทา, การ ต่อว่า, การก ล่า วหา โทษ, การ ดูถูก.   

โท	สกฺ	ขาเนน		ว	ทนํ		อุป	วา	โท  การ พูด โดย กล่าว หา โทษ ชื่อ ว่า อุป วา ทะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น 
อา).  อุป	วาทํ		ภิกฺขุ		น		กเรยฺย		กุหิญฺ	จิ๔  ภิกษุ ไม่ ควร กล่าว คำ ติ เตียน ใน ที่ ไหนๆ.  ปเร		เอวํ		 
อุป	วาท	ญฺจ		อุ	ปา	รมฺภญฺจ		ครหญฺจ		ปวตฺ	เตยฺ	ยุํ	๕  ใน กาล ก่อน ก็ พา กัน กล่าว ตำหนิ ติ เตียน ครหา 
อย่าง นี้

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๒/๒ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๓๖๙/๒๒๗ ๓  ที.อฏฺ. ๕/๓๗๓/๓๖๐
๔  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๔๒๑/๕๑๖ ๕  วิ.อฏฺ.๑/๒๒๑
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อปุกโฺกส,	ปกโฺกส	 (อปุ+กสุ อวหฺานเภทเนส+ุณ)  การตเิตยีน, การนนิทา, การตอ่วา่, การกลา่วหาโทษ, 
การดูถูก.  อุปกฺโกสตีติ		อุปกฺโกโส,	ปกฺโกโส  ผู้ต่อว่า ชื่อว่าอุปักโกสะและปักโกสะ (ลบ ณฺ, วุทธิ 
อุ เป็น โอ)

อวณฺณวาท  (น+วณฺณ+วาท) การติเตียน, การนินทา, การต่อว่า, การกล่าวหาโทษ, การดูถูก.  วณฺโณ		
ถุติ,		ตสฺส		อวทนํ		อวณฺณวาโท  วัณณะคือคำสรรเสริญ,  คำพูดที่เหยียบย่ำคำสรรเสริญนั้น 
ชื่อว่าอวัณณวาทะ (อาเทศ น เป็น อ).  อยํ		อิตฺถนฺนาโม		สามเณโร		พุทฺธสฺส		ธมฺมสฺส		สงฺฆสฺส		
อวณณฺวาท	ี	มจิฉฺาทฏิ€ฺโิก๑  สามเณรรปูนี ้ชือ่อยา่งนี ้เปน็คนมคีวามเหน็ผดิ กลา่วตำหนพิระพทุธเจา้ 
พระธรรมและพระสงฆ์

อนุวาท  (อนุ+วท กถเน+ณ) การติเตียน, การนินทา, การต่อว่า, การกล่าวหาโทษ, การดูถูก.   
หีฬเนน		วทนํ		อนุวาโท  การพูดโดยดูถูก ชื่อว่าอนุวาทะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา).  น		อนุวาทํ		
ปฏฺ€เปติ๒  ไม่เริ่มกล่าวหาโทษกัน

ชนวาท  (ชนสทฺทูปปท+วท กถเน+ณ) การติเตียน, การนินทา, การต่อว่า, การกล่าวหาโทษ, การดูถูก.  
ชนานํ		วาโท		ครหณํ		ชนวาโท  คำครหาของผู้คน ชื่อว่าชนวาทะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา)

อปวาท  (อป+วท กถเน+ณ) การ ต ิเตยีน, การ นนิทา, การ ตอ่วา่, การก ลา่ วหา โทษ, การ ดถูกู.  ครหเณน		
วา	โท	 	 อป	วา	โท  การ พูด ครหา ชื่อ ว่า อปวาท ะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  อิมํ	 	 อปวาทํ		 
ชิ	คุจฺฉนฺ	โต๓  รังเกียจ คำ นินทา นี้

ปริวาท  (ปริ+วท กถเน+ณ)  การติเตียน, การนินทา, การต่อว่า, การกล่าวหาโทษ, การดูถูก.   
ปริวทนํ		ปริวาโท  การต่อว่า ชื่อว่าปริวาทะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา)

	 	 ตุลฺยตฺถาศัพท์ในคาถา บอกให้รู้ว่า ทั้ง ๗ ศัพท์มีความหมายเหมือนกัน

 [๑๒๑]	 เขโป	นินฺทา	ตถา	กุจฺฉา	 ชิคุจฺฉา		ครหา		ภเว
	 	 นินฺทาปุพฺโพ		อุปารมฺโภ	 ปริภาสนมุจฺจเต.

การตำหนิ,	การติเตียน,	การนินทาลับหลัง	๕	ศัพท์
เขป  (ขิป เปรเณ+อ) การตำหนิ, การนินทา.  ขิปนํ		พหิกรณํ		เขโป  การตำหนิลับหลัง ชื่อว่าเขปะ 

(วุทธิ อิ เป็น เอ)

นินฺทา  (นิทิ กุจฺ ฉายํ+นิคฺ คหี ตาคม+อ+อา)  การ ตำหนิ, การ ติ เตียน, การ นินทา.  นินฺ	ทนํ		นินฺ	ทา  
การ ตำหนิ  ชื่อ ว่า นินทา (อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, ลบ สระ หน้า).  สพฺพํ		ปสํสํ		นินฺ	ทา		โอ	สา	เปติ๔  
การ นินทา ทำให้ การ สรรเสริญ ทุก อย่าง สิ้น สุด ลง

๑  วิ.อฏฺ. ๓/๖๑๗ ๒  วิ.จุลฺล. ๖/๔๑/๑๖ ๓  ขุ.อฏฺ. ๕๒/๓๒๘/๒๘๑
๔  ขุ.มหานิ. ๒๙/๘๐๔/๕๐๐
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กุจฺฉา  (กุจฺฉ อวกฺเขปเน+อ+อา)  การตำหนิ, การติเตียน, การนินทา.  กุจฺฉนํ		กุจฺฉา  การตำหนิ 
ชื่อว่ากุจฉา (ลบสระหน้า)

ชิคุจฺฉา (คุป โคปกุจฺฉเนสุ+ฉ+อา) การตำหนิ, การติเตียน, การนินทา. 	ชิคุจฺฉนํ		ชิคุจฺฉา  การตำหนิ 
(หรือการรังเกียจ) ชื่อว่าชิคุจฉา (เทฺวภาวะ คุ ตัวต้นธาตุเป็น คุคุ, อาเทศ ค ตัวหน้าเป็น ช, อุ เป็น 
อิ, ปฺ เป็น จฺ, ลบสระหน้า)

ครหา  (ครห กุจฺฉเน+อ+อา)  การ ตำหนิ, การ ติ เตียน, การ นินทา, การ ครหา.  ครหณํ		ครหา  การ 
ตำหนิ ชื่อ ว่า ครหา (ลบ สระ หน้า)

การตำหนิต่อหน้า,	การต่อว่า,	การบริภาษ,	การด่า	๓	ศัพท์
อปุารมภฺ  (อปุ,อา+รภ ิอารมเฺภ+นคิคฺหตีาคม+อ)  การตำหนติอ่หนา้, การตอ่วา่, การ บรภิาษ, การดา่.  

ววิาทกามสสฺ		ทพุพฺาโท		อปุารมโฺภ  คำพดูไมด่ขีองผูต้อ้งการทะเลาะ ชือ่วา่อปุารมัภะ (ลบสระหนา้, 
อาเทศนิคหิตเป็น มฺ).  นินฺทาปุพฺโพ		สนินฺโท		อุปารมฺโภ   การตำหนิต่อหน้าพร้อมคำนินทา 
ชื่อว่าอุปารัมภะ.  อุปคนฺตฺวา		ปเรสํ		จิตฺตสฺส		อารมฺภนํ		วิโกปนํ		อุปารมฺโภ  การเข้าไป
หาแล้วพูดทำลายน้ำใจของบุคคลอื่น ชื่อว่าอุปารัมภะ (ลบสระหน้า).  อุปารมฺภํ		น		สิกฺเขยฺย๑  
ภิกษุไม่ควรศึกษาคำตำหนิกัน

ปริภาสน (ปริ+ภาส กถเน+ยุ) การตำหนิต่อหน้า, การต่อว่า, การบริภาษ, การด่า.  โทสกฺขาเนน		
ภาสนํ		ปริภาสนํ	 การพูดโดยกล่าวหาโทษ ชื่อว่าปริภาสนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  อภิวิเสเสน		
อกฺโกสนํ		ปริภาสนํ	๒  การต่อว่าหลายอย่าง ชื่อว่าปริภาสนะ

 [๑๒๒]	 อฏฺ€านริยโวหาร-	 วเสน		ยา		ปวตฺติตา
	 	 อภิวากฺยํ		สิยา		วาจา	 สา		วีติกฺกมทีปนี.

คำพูดล่วงเกิน
 คำ พูด ใด เป็น ไป ด้วย อำนาจ แห่ งอ นริย โวหาร ๘ อย่าง อัน แสดง ซึ่ง การ ล่วง เกิน คำ พูด นั้น ชื่อ ว่า  

 อภิ วากยะ

	 	 อฏ€ฺ		อ	นรยิ	โว	หา	รา		อทฏิ€ฺํ		ทิฏ€ฺ	ํ	เม	ติ		อส	ฺสตุํ		สตุํ		เม	ติ		อมตุํ		มตุํ		เม	ติ		อ	วญิญฺาตํ		
วิญฺญาตํ		เม	ติ		ทิฏฺ€ํ		อทิฏฺ€ํ		เม	ติ		สุตํ		อสฺ	สุตํ		เม	ติ		มุตํ		อมุตํ		เม	ติ		วิญฺญาตํ		อ	วิญฺญาตํ		 
เม	ติ๓  อ นริย โวหาร คำ ที่ พระ อริย เจ้า ไม่ พูด กัน ๘ อย่าง คือ ไม่ เห็น ก็ พูด ว่า ข้าพเจ้า เห็น  ไม่ ได้ยิน ก็ 
พูด ว่า ข้าพเจ้า ได้ยิน  ไม่รู้ ก็ พูด ว่า ข้าพเจ้า รู้  ไม่ เข้าใจ ก็ พูด ว่า ข้าพเจ้า เข้าใจ  เห็น ก็ พูด ว่า ข้าพเจ้า ไม่ เห็น  
ได้ยิน ก็ พูด ว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ยิน  รู้ ก็ พูด ว่า ข้าพเจ้า ไม่รู้  เข้าใจ ก็ พูด ว่า ข้าพเจ้า ไม่ เข้าใจ

๑  องฺ.ติก. ๒๐/๕๐๗/๒๕๕ ๒  ขุ.อฏฺ. ๔๙/๘๒/๑๔๓ ๓  วิ.มหาวิ. ๒/๑๗๔/๑๕๔-๕
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อภิวากฺย  (อภิ+วากฺย)  คำพูดล่วงเกิน.  อริยชเนหิ		วตฺตพฺพมริยาทาติกฺกมตฺตา		อภิวากฺยํ		นาม  
เพราะเป็นคำพูดยิ่งกว่าปรกติ ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าว ชื่อว่าอภิวากยะ

 [๑๒๓]	 มุหุํภาสานุลาโปถ	 ปลาโปนตฺถิกา		คิรา
	 	 อาโทภาสนมาลาโป	 วิลาโป		ตุ		ปริทฺทโว.

คำพูดพล่าม	๒	ศัพท์
มุหุํภาสา  (มุหุํ+ภาสา)  คำพูดพล่าม.  มุหุํ		พหุโส		ปุนปฺปุนํ		วา		ภาสา		อภิธานํ		มุหุํภาสา	 

การพูดมาก หรือพูดซ้ำซาก ชื่อว่ามุหุงภาสา

อนุลาป  (อนุ+ลป กถเน+ณ)  คำพูดพล่าม.  อนุ		ปุนปฺปุนํ		ลาโป		อนุลาโป  การพูดบ่อยๆ  
ชื่อว่าอนุลาปะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา)

คำพูดเพ้อเจ้อ,	พร่ำเพ้อ
ปลาป,	 สมฺผปฺปลาป  (ป+ลป กถเน+ณ) คำพูดเพ้อเจ้อ.  อนตฺถิกา	 	 คิรา	 	 นิปฺปโยชนํ		 

อุมฺมตฺตาทิวจนํ		ปลาโป	 คำพูดที่ไม่มีสาระประโยชน์ เช่นพูดว่า “บ้า” ชื่อว่าปลาปะ (ลบ ณฺ, วุทธิ 
อ เป็น อา).  ปโยชนรหิโต		ลาโป		ปลาโป  คำพูดที่เว้นจากประโยชน์ ชื่อว่าปลาปะ.  วาจา		
ปลาโป		วิปฺปลาโป		ลาลุปฺโป๑  บ่นถึง พร่ำเพ้อ ร่ำไห้ พิไรรำพัน

คำทักทาย	๒	ศัพท์
อาโทภาสน  (อาทิสทฺทูปปท+ภส วิยตฺติยํ วาจายํ+ยุ) คำทักทาย.  คมนาคมนาทิสมเย		อาทิมฺหิ		

ภาสนํ		ปิยวจนํ		อาโทภาสนํ	 คำไพเราะที่พูดก่อนในเวลาไปมาหาสู่กันเป็นต้น ชื่อว่าอาโทภาสนะ 
(อาเทศ อิ เป็น โอ, ยุ เป็น อน, วุทธิ อ เป็น อา)

อาลาป  (อา+ลป กถเน+ณ)  คำทักทาย.  อาทิมฺหิ	 	 ลาโป	 	 อาลาโป  คำพูดเริ่มต้น ชื่อว่า 
อาลาปะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา).  ส่วนคำอำลา เรียกว่า อาปุจฉา 

การร้องไห้คร่ำครวญ,	ความร่ำไร,	ความรำพัน	๒	ศัพท์
ปริทฺทว  (ปริ+เทวุ ปริเทวเน+อ) การร้องไห้คร่ำครวญ, ความร่ำไร, ความรำพัน.  โทเสน		ปติฏฺ€ิตํ		

ปริเทวนํ	 	 ปริเทโว,	 	 โส	 เอว	 	 ปริทฺทโว  การร้องไห้คร่ำครวญที่มีความไม่พอใจเป็นที่ตั้ง  
ชื่อว่าปริเทวะ, ปริเทวะนั่นแหละ ชื่อว่าปริททวะ (อาเทศ เอ เป็น อ, ซ้อน ทฺ).  กถํ	 	 ธีรา		 
โอฆญฺจ		ชาติชฺชรญฺจ		โสกญฺจ		ปริทฺทวญฺจ		ตรนฺติ๒  บัณฑิตท่านข้ามห้วงกิเลส การเกิด 
ความแก่ ความเศร้าโศกและคร่ำครวญได้อย่างไร

๑  ขุ.มหานิ. ๒๙/๒๐๖/๑๕๔ ๒  ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๑๖๓/๘๒
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วิลาป  (วิ+ลป กถเน+ณ)  การร้องไห้คร่ำครวญ, ความร่ำไร, ความรำพัน.  อนุโสจนํ		อภิกฺกมลาโป		
วิลาโป		นาม  การคร่ำครวญตามความเศร้าโศก ชื่อว่าวิลาปะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา).  วิวิเธน		
วิวิธํ		วา		ลาโป		วิลาโป  การคร่ำครวญต่างๆ นานา ชื่อว่าวิลาปะ (วิ+ลาป).  คำพูดตรงกันข้าม 
ขัดแย้ง หรือโต้ตอบ  ชื่อว่าวิปปลาปะ,  คำพูดที่แสดงเนื้อความตามเหตุตามผล  ชื่อว่าวาจิกะ, คำ
พูดที่เว้นจากการขัดแย้งซึ่งกันและกัน ชื่อว่าสัมภาสนะและสัลลาปะ

 [๑๒๔]	 วิปฺปลาโป		วิโรโธตฺติ	 สนฺเทโสตฺติ		ตุ		วาจิกํ	
	 	 สมฺภาสนํ		ตุ		สลฺลาโป			 วิโรธรหิตํ		มิถุ.

คำพูดตรงข้าม,	คำขัดแย้ง	๒	ศัพท์
วิปฺปลาป  (วิ,ป+ลป กถเน+ณ)  คำ พูด ตรง ข้าม, คำ ขัด แย้ง.  วิ	รุทฺธํ		ปลา	โป		วิปฺ	ปลา	โป  คำ พูด 

ที่ ตรง ข้าม กัน ชื่อ ว่า วิป ปลา ปะ (ซ้อน ปฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ ที่ ล เป็น อา)

วิโรโธตฺติ  (วิโรธ+อุตฺติ)  คำพูดตรงข้าม, คำขัดแย้ง.  วิรุทฺธํ		อุตฺติ		วจนํ		วิโรโธตฺติ	 คำพูดขัดแย้งกัน 
ชื่อว่าวิโรโธตติ (ลบสระหน้า, วิการสระ อุ หลังเป็น โอ)

คำพูดมีเหตุผล	๒	ศัพท์
สนฺเทโสตฺติ  (สนฺ เทส+อุตฺ ติ)  คำ พูด มี เหตุผล.  สนฺทิสฺส	เต	ติ		สนฺ	เทโส,		สนฺทิสฺ	สมา	โน		อตฺ	โถ,		

ตสฺ	โสตฺ	ติ		สนฺ	เท	โสตฺ	ติ	 เหตุผล ที่ ยก มา แสดง ชื่อ ว่า สัน เท สะ, หมาย ถึงที่ กำลัง แสดง อยู่, คำ พูด ตาม 
เหตุผล ที่ ยก มา แสดง นั้น ชื่อ ว่า สัน เท โสต ติ (ลบ สระ หน้า, วิการ อุ เป็น โอ)

วาจิก (วจ สนฺเทเส+ณิก) คำพูดมีเหตุผล.  ยาย		สนฺทิฏฺโ€		อตฺโถ		อภิธียเต,		สา		สนฺเทโสตฺติ		
วาจิกมุจฺจเต  คำพูดที่ยกเนื้อความซึ่งเห็นได้มากล่าวแสดงเหตุผล เรียกว่าวาจิกะ.  สนฺทิฏฺ€ตฺถา		
วาจา		เอว		วาจิกมิจฺจตฺโถ  หมายถึงคำพูดที่ให้เห็นเนื้อความชัดเจน  ชื่อว่าวาจิกะ (ลบ ณฺ, วุทธิ 
อ เป็น อา)

คำพูดคุย,	คำสนทนา,	คำคล้อยตามกัน	๒	ศัพท์
	 มิถุ		อญฺญมญฺญํ		วิ	โร	ธร	หิตํ		ว	จนํ		“สมฺ	ภา	สนํ		สลฺ	ลา	โป”ติ		จ		วุจฺจ	ติ	 คำ พูด ที่ ไม่ ขัด แย้ง 

ซึ่ง กัน และ กัน ท่าน เรียก ว่า “สัม ภาส นะ”  และ “สัลลาป ะ”

สมฺภาสน  (สํ+ภส วิยตฺติยํ วาจายํ+ยุ) คำพูดคุย, คำสนทนา, คำคล้อยตามกัน.  สํ		สมานํ		ภาสนํ		
สมฺภาสนํ	 คำพูดที่เสมอกัน ชื่อว่าสัมภาสนะ (อาเทศนิคหิตเป็น มฺ, วุทธิ อ เป็น อา,  อาเทศ ยุ 
เป็น อน)

สลฺลาป  (สํ+ลป กถเน+ณ)  คำพูดคุย, คำสนทนา, คำคล้อยตามกัน.  สํ		สมานํ		ลาโป		สลฺลาโป  
คำพูดสนทนากัน ชื่อว่าสัลลาปะ (อาเทศนิคหิตเป็น ลฺ, ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา)
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  คำพูดหยาบคาย ชื่อว่าผรุสะ, คำพูดอันยังใจให้ยินดี ชื่อว่าหทยังคมะ (คำพูดจับใจ พูดดี 
พูดเพราะ),  สํกุลและกิลิฏฺ€ศัพท์เป็นไปในคำพูดที่ตรงกันข้ามทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (คำโต้แย้ง)

 [๑๒๕]	 ผรุสํ		นิฏฺ€ุรํ		วากฺยํ			 มนุญฺญํ		หทยงฺคมํ
	 	 สํกุลํ		ตุ		กิลิฏฺ€ํ		จ	 ปุพฺพาปรวิโรธินี.

คำพูดหยาบคาย	๒	ศัพท์
ผรสุ  (ปร+อสุ ทาเห+อ)  คำพดูหยาบคาย.  นฏิ€ฺรุ	ํ	วากยฺ	ํ	กกกฺสวจน	ํ	ผรสุ	ํ	นาม  คำพดูหยาบคายกกัขระ 

ชื่อว่าผรุสะ.  ปเร		ชเน		อุสฺสาเปติ		ทาเหตีติ		ผรุสํ	 คำพูดที่ทำให้คนอื่นร้อนใจ ชื่อว่าผรุสะ 
(อาเทศ ป เป็น ผ, ลบสระหน้า).  จตฺตาริ		วจีทุจฺจาริตานิ		มุสาวาโท		ปิสุณวาจา		ผรุสวาจา		
สมฺผปฺปลาโป๑  วจีทุจริตมี ๔ อย่าง คือ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบคาย และพูดเพ้อเจ้อ

นิฏฺ€ุร  (นิ+€า คติ นิวตฺ ติยํ+อุร)  คำ พูด หยาบ คาย.  อ	สวนีย	ตฺ	ตา		น		อิจฺฉิตพฺ	พนฺ	ติ		นิฏฺ€ุรํ	 คำ พูด  
อัน ไม่ พึง ปรารถนา เพราะ เป็น คำ ไม่ น่า ฟัง ชื่อ ว่า นิฏ€ุ ระ (ซ้อน ฏฺ, ลบ สระ หน้า)

คำพูดจับใจ,	คำไพเราะหู	๒	ศัพท์
มนุญฺญ  (มน+�า ปริมาณโตสนนิสาเนสุ+อ)  คำพูดจับใจ, คำไพเราะหู.  มนํ		อาภุสํ		ญาเปติ		

โตเสตีติ		มนุญฺญํ	 คำพูดที่ยังใจให้ยินดียิ่ง ชื่อว่ามนุญญะ (อาเทศ อ ของ มน เป็น โอ,  โอ เป็น อุ, 
ซ้อน �ฺ, ลบสระหน้า).  มนุญฺญเมว		ภาเสยฺย		นามนุญฺญํ		กุทาจนํ	๒  ควรพูดคำไพเราะเท่านั้น 
ไม่ควรพูดคำไม่ไพเราะ ในกาลไหนๆ

หทยงฺคม  (หทยสทฺทูปปท+คมุ คติมฺหิ+อ) คำพูดจับใจ, คำไพเราะหู.  หทยํ	 	 มนํ	 	 คจฺฉติ		 
ปวิสตีติ		หทยงฺคมํ	 คำพูดที่เข้าถึงใจ ชื่อว่าหทยังคมะ (ไม่ลบทุติยาวิภัตติ, อาเทศนิคหิตเป็น งฺ).  
มนาปิกํ		สทฺทํ		อุปสํหรติ		เปมนิยํ		หทยงฺคมํ	๓ น้อมเสียงที่ไพเราะน่ารักจับใจเข้าไปหา

คำโต้แย้ง	๒	ศัพท์
สกํลุ  (ส+ํกลุ สกํลุเน+อ)  คำโตแ้ยง้.  สกํลุนตฺ	ิ	ชฬ	ี	ภวนตฺ	ิ	อเนนาต	ิ	สกํลุ	ํ คำพดูทีค่นโงใ่ชโ้ตแ้ยง้กนั 

ชื่อว่าสังกุละ

กิลิฏฺ€  (กิลิส อุปตาเป+ต) คำโต้แย้ง.  กิลิสฺสนฺเต		เอตฺถาติ		กิลิฏฺ€ํ	 คำพูดที่ทำให้เดือดร้อนใจ 
ชื่อว่ากิลิฏฐะ (อาเทศ สฺต เป็น ฏฺ€)

 [๑๒๖]	 สมุทายตฺถรหิตํ	 อพทฺธมิติ		กิตฺติตํ
	 	 วิตถํ		ตุ		มุสา		จาถ	 ผรุสาที		ติลิงฺคิกา.

๑  วิ.ปริ. ๘/๙๗๒/๓๒๐ ๒  ขุ.ชา. ๒๗/๒๘/๑๐ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๒๐๐/๑๔๔
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คำพูดไม่ตรงประเด็น
 คำพดูโดยเวน้จากเนือ้ความทีเ่ขา้กนั (ไมต่รงประเดน็) เรยีกวา่ อพทัธะ (คำพดูไรส้าระ), คำพดูทีไ่มจ่รงิ 

ชื่อว่าวิตถะ (คำเท็จ คำโกหก),  ผรุสศัพท์ถึง วิตถศัพท์เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์

คำพูดไร้สาระ,	คำพูดสับสน
อพทฺธ  (น+พธ พนฺธเน+ต)  คำพูดไร้สาระ, คำพูดสับสน.  น		พชฺฌเต		หทยมตฺราติ		อพทฺธํ	 

คำพูดที่ไม่จับใจ ชื่อว่าอพัทธะ (อาเทศ น เป็น อ, ต เป็น ธ, ธฺ ที่สุดธาตุเป็น ทฺ)

คำพูดเท็จ,	คำโกหก,	คำไม่จริง
วิตถ  (วิ+ตถ)  คำพูดเท็จ, คำโกหก.  นตฺถิ		ตถํ		สจฺจมตฺราติ		วิตถํ	 ในคำพูดที่ไม่มีความจริง 

ชื่อว่าวิตถะ.  น		หิ		ตถาคตา		วิตถํ		ภณนฺติ๑  พระตถาคตไม่ตรัสคำเท็จ

 [๑๒๗]	 สมฺมาพฺยยํ		จาวิตถํ			 สจฺจํ		ตจฺฉํ		ยถาตถํ
	 	 ตพฺพนฺตา		ตีสิวลีกํ		ตฺว-	 สจฺจํ		มิจฺฉา		มุสาพฺยยํ.

คำพูดจริง,	คำสัจ,	ความจริง	๕	ศัพท์
สมฺมา  (สมฺมา)  คำพูดจริง, คำสัจ, ความจริง.  สมฺมาสทฺโทยํ		อพฺยยํ		สพฺพลิงฺควิภตฺติวจเนสุ		จ		

สมาโน  สมฺมาศัพท์นี้เป็นนิบาต ใช้ได้ในทุกลิงค์ ทุกวิภัตติและทุกวจนะ  เช่น  สมฺมา		โวหาโร,		
สมฺมา		วาจา,		สมฺมา		วจนํ.

อวิตถ  (น+วิตถ) คำพูดจริง, คำสัจ, ความจริง.  น		วิตถํ		อวิตถํ	 คำพูดไม่โกหก ชื่อว่าอวิตถะ 
(อาเทศ น เป็น อ).  สุโณหิ		เม		มหาราช		สจฺจํ		อวิตถํ		ปทํ	๒  มหาบพิตร ขอพระองค์ 
โปรดสดับบทที่จริงแท้ของข้าพระองค์

สจฺจ  (สต สาตจฺเจ+ย)  คำพูดจริง, คำสัจ, ความจริง.  สนฺเตสุ		สาธูสุ		ภวํ		สจฺจํ	 คำพูดที่มีอ
ยู่ในสัตบุรุษหรือในคนดีทั้งหลาย ชื่อว่าสัจจะ (อาเทศ ตฺย เป็น จ, ซ้อน จฺ).  สรติ		อายติ		ทุกฺขํ		
หึสตีติ		สจฺจํ	 คำพูดที่เบียดเบียนทุกข์ ชื่อว่าสัจจะ (สร หึสายํ+จ, ลบ รฺ, ซ้อน จฺ).  มุสาวาทํ		 
ปหาย		มุสาวาทา		ปฏิวิรโต		สมโณ		โคตโม		สจฺจวาที		สจฺจสนฺโธ๓  พระสมณโคดม 
ละคำเท็จ เว้นขาดจากคำเท็จ ทรงมีปรกติตรัสคำจริง ดำรงคำสัตย์

ตจฺฉ  (ตถ+ณฺย)  คำพูดจริง, คำสัจ, ความจริง.  ตเถ	 	 สาธุ	 	 ตจฺฉํ	  คำพูดดีในความเป็นจริง  
ชื่อว่าตัจฉะ (ลบ ณฺ และ อ ที่ ถ, อาเทศ ถฺย เป็น ฉ, ซ้อน จฺ).  สมโณ		โคตโม		ภูตํ		ตจฺฉํ		
ตถํ		ปฏิปทํ		ปญฺญาเปติ๔  พระสมณโคดมทรงบัญญัติปฏิปทาที่จริงแท้แน่นอน

๑  ที.มหา. ๑๐/๖๗/๘๕ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๘๔๕/๒๙๕ ๓  ที.สีล. ๙/๔/๕
๔  ที.สีล. ๙/๒๙๕/๒๓๔
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ยถาตถ  (ยถา ตถ)  คำ พูด จริง, คำ สัจ, ความ จริง.  ยถา	ตถสทฺ	ทาปิ	 	 จ	 	สจฺจตฺ	ถา	 	อ	ลิงฺ	คา		 
ยถา	ตถ	ศัพท์ มี อรรถ ว่า คำ จริง และ เป็น อ ลิง ค ศัพท์ คือ มี รูป เป็น ยถา	ตถํ	 ใน ลิงค์ ทั้ง ๓.  เอตํ		 
โลก	สฺส		นิยฺ	ยานํ		อกฺ	ขาตํ		โว		ยถา	ตถํ	๑  เรา บอก ธรรม เป็น เครื่อง ออก จาก โลก นี้ ตาม ความ 
เป็น จริง แก่ ท่าน ทั้ง หลาย แล้ว

	 	 ตพฺ	พนฺ	ตา		ตี	สุ	 ศัพท์ ที่ มี อรรถ คำ พูด จริง เป็น ไป ใน ลิงค์ ทั้ง ๓ ตาม บท ที่ อยู่ ท้าย  เช่น  สจฺ	โจ		
พฺรหฺมโณ,		สจฺ	จา		นารี,		สจฺจํ		วิปฺ	ปกุลํ.  หรือ อีก นัย หนึ่ง ท่าน กล่าว ว่า เป็น อ ลิง ค ศัพท์ มี รูป 
เหมือน กัน ใน ลิงค์ ทั้ง ๓  เช่น  สจฺจํ		พฺรหฺมโณ,		สจฺจํ		นารี,		สจฺจํ		วิปฺ	ปกุลํ

คำพูดเท็จ,	พูดปด,	คำพูดไม่ถูกต้อง	๔	ศัพท์
อลิก  (อล พนฺธเน+อิก) คำพูดเท็จ, คำพูดปด, คำพูดไม่ถูกต้อง.  อลติ		พนฺธติ		เอเตนาติ		อลิกํ	 

คำพูดที่ปกปิดคำจริงไว้ ชื่อว่าอลิกะ (ลบสระหน้า)

อสจฺจ  (น+สจฺจ)  คำพูดเท็จ, คำพูดปด, คำพูดไม่ถูกต้อง.  น		สจฺจํ		อสจฺจํ	 คำพูดไม่จริง ชื่อว่า 
อสัจจะ (อาเทศ น เป็น อ)

มิจฺฉา  (มิจฺฉา)  คำพูดเท็จ, คำพูดปด, คำพูดไม่ถูกต้อง.  มิจฺฉา เป็นนิบาตบท
มุสา  (มุสา)  คำพูดเท็จ, คำพูดปด, คำพูดไม่ถูกต้อง.  มุสา เป็นนิบาตบท
  คำว่า อพฺยยํ	ในคาถา หมายถึง  มิจฺฉา และ มุสา ศัพท์เป็นนิบาต  เช่น  มิจฺฉา		ทิฏฺ€ิ,		 

มิจฺฉา	วาจา,		มิจฺฉา	โวหาโร,		มิจฺฉา	วจนํ.		มุสา	วาโท,		มุสา	วาจา,		มุสา	โวหาโร,		
มุสา	วจนํ.

 [๑๒๘]	 รโว	นินาโท	นินโท	จ	สทฺโท
	 	 นิคฺโฆสนาททฺธนโย		จ		ราโว
	 	 อาราวสํราววิราวโฆสา
	 	 รวา		สุติตฺถี		สรนิสฺสนา		จ.

เสียง,	ศัพท์		๑๖		ศัพท์
รว  (รุ สทฺ เท+ณ)  เสียง, ศัพท์.  รุย	เต		สทฺ	ทาย	เต	ติ		รโว  เสียง ที่ ได้ยิน ชื่อ ว่า รวะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ 

อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว).  รวนฺ	โต		กรุณํ		รวํ		มชฺเฌ		คงฺ	คาย		คจฺฉ	ติ๒  (บุรุษ นั้น) 
ร้อง เสียง น่า สงสาร ว่าย ไป กลาง แม่น้ำ

นินาท  (นิ+นท อพฺยตฺตสทฺเท+ณ)  เสียง, ศัพท์.  นทนํ		นาโท  เสียงที่ดัง ชื่อว่านาทะ (ลบ ณฺ, 
วุทธิ อ เป็น อา),  นิรตฺโถ		นาโท		นินาโท  เสียงที่ไม่มีความหมาย ชื่อว่านินาทะ เช่น เสียงลม 

๑  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๓๐๙/๓๕๙ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๓/๒๒๔/๕๗๔
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เสียงใบไม้ร่วง เป็นต้น

นินท  (นิ+นท อพฺยตฺตสทฺเท+อ)  เสียง, ศัพท์.  นทนํ		นโท  เสียงที่ดัง ชื่อว่านาทะ,  นิรตฺโถ		นโท		
นินโท  เสียงที่ไม่มีความหมาย ชื่อว่านินทะ

สทฺท  (สปฺป อุจฺจารเณ+อ)  เสียง, ศัพท์.  สปฺปติ		อุจฺจารียตีติ		สทฺโท  เสียงที่คนเปล่งออกมา 
ชื่อว่าสัททะ (อาเทศ ปฺป เป็น ทฺท).  สปฺปเต		€ายเต		อเนนาติ		สทฺโท  เสียงที่ทำให้รู้เนื้อความ 
ชื่อว่าสัททะ (สปฺป คติยํ+อ).  สปนฺติ		อเนนาติ		สทฺโท  เสียงที่คนรู้ ชื่อว่าสัททะ  (สป คติยํ+อ, 
อาเทศ ปฺ เป็น ทฺ, ซ้อน ทฺ).  สทฺทียตีติ		สทฺโท  เสียงที่คนได้ยิน ชื่อว่าสัททะ  (สทฺท สทฺทเน+อ). 
ภุมฺ	มานํ		เท	วานํ		สทฺทํ		สุตฺ	วา		จา	ตุมฺ	มหา	ราชิ	กา		เท	วา๑ เทวดา ชั้น จา ตุม มหา ราชิ กา ได้ยิน 
เสียง ของ เทวดา ชั้น ภุม มะ แล้ว

นิคฺโฆส  (นิ+ฆุส  สทฺเท+ณ)  เสียง, ศัพท์.  ปาตุภาโว	 	 โฆโส	 	 นิคฺโฆโส  เสียงที่ปรากฏ 
ชื่อว่านิคโฆสะ (ซ้อน คฺ, ลบ ณฺ, วุทธิ อุ เป็น โอ).  สุตฺวา		ธีรานํ		นิคฺโฆสํ	๒  ได้ยินเสียงสรรเสริญ 
ของบัณฑิตทั้งหลาย

นาท  (นท อพฺยตฺตสทฺเท+ณ)  เสียง, ศัพท์.  นทนํ		นาโท  เสียงที่ดัง ชื่อว่านาทะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ 
เป็น อา).  สีหนาทสทิสํ		วา		นาทํ		นทติ๓  บันลือเสียงดุจสีหนาท  

ธนิ  (ธน สทฺเท+อิ)  เสียง, ศัพท์.  ธนียตีติ		ธนิ	 เสียงที่ได้ยิน ชื่อว่าธนิ
ราว  (รุ สทฺเท+ณ)  เสียง, ศัพท์.  รวตีติ		ราโว  เสียงดัง ชื่อว่าราวะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อุ เป็น โอ, 

อาเทศ โอ เป็น อาว).  รุทนฺตา		กรุณํ		ราวํ	๔  ร้องเสียงที่น่าสงสาร

อาราว  (อา+รุ สทฺเท+ณ)  เสียง, ศัพท์.  อารวตีติ		อาราโว  เสียงดัง ชื่อว่าอาราวะ (ลบ ณฺ, วุทธิ 
อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อาว)

สํราว  (สํ+รุ สทฺเท+ณ)  เสียง, ศัพท์.  สํรวตีติ		สํราโว  เสียงดัง ชื่อว่าสังราวะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อุ 
เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อาว)

วิราว  (วิ+รุ สทฺเท+ณ)  เสียง, ศัพท์.  วิรวตีติ		วิราโว  เสียงดัง ชื่อว่าวิราวะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อุ เป็น 
โอ, อาเทศ โอ เป็น อาว)

โฆส  (ฆุส สทฺเท+ณ)  เสียง, ศัพท์.  ฆุสนํ		โฆโส  เสียงที่ดัง ชื่อว่าโฆสะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อุ เป็น โอ).  
พุทฺโธติ		โฆสํ		ยทิ		ปรโต		สุณาสิ๕  ถ้าได้ยินเสียงว่า พระพุทธเจ้า จากบุคคลอื่น

อารว  (อา+รุ สทฺเท+ณ)  เสียง, ศัพท์.  อารุยเต		สทฺทายเตติ		อารโว  เสียงที่ได้ยิน ชื่อว่าอารวะ 
(ลบ ณฺ, วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว)

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๑๘/๓๒ ๒  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๓๘๙/๔๗๒ ๓  มชฺ.อฏฺ. ๗/๑๔๘/๓๔๘
๔  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๕๗/๒๙๕ ๕  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๓๘๘/๔๖๙
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สตุ ิ (ส ุสวเน+ต)ิ  เสยีง, ศพัท.์  สยุยฺเตต	ิ	สตุ	ิ เสยีงทีบ่คุคลฟงั ชือ่วา่สตุ.ิ  อติถฺศีพัทใ์นคาถาแสดงใหรู้ว้า่ 
สุติศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.  น		ทิฏฺ€ิยา		น		สุติยา		น		ญาเณน		สีลพฺพเตนาปิ		น		สุทฺธิมาห๑  
เราไม่กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยการเห็น ด้วยเสียง ด้วยการรู้ ทั้งด้วยศีลและพรต

สร  (สร คติ ยํ+อ)  เสียง, ศัพท์.  ส	รติ		สุยฺ	ยมานตํ		คจฺฉ	ตี	ติ		สโร  เสียง ที่ ลอย ไป สู่ ผู้ ฟัง ชื่อ ว่า 
สระ.  อฏฺ€งฺค	สมนฺ	นาค	โต		สโร		โห	ติ		โส		วุจฺจ	ติ		พฺรหฺมสฺส	โร	ติ๒  เรา เรียก ผู้ มี เสียง ประกอบ 
ด้วย องค์ ๘ ว่า ผู้ มี เสียง ดุจ เสียง พรหม

นิสฺสน  (นิ+สน  สมฺภตฺติยํ+อ)  เสียง, ศัพท์.  นิสฺสนติ		เอเตนาติ		นิสฺสโน  เสียงที่ทำให้ได้ยิน 
ชื่อว่านิสสนะ (ซ้อน สฺ)

 [๑๒๙]	 วิสฺสฏฺ€มญฺชุ		วิญฺเญยฺยา	 สวนียาวิสาริโน
	 	 พินฺทุ		คมฺภีร		นินฺทาที		 เตฺยวมฏฺ€งฺคิโก		สโร.

เสียงมีองค์	๘
 เสยีง ม ีองค ์๘ ไดแ้ก ่เสยีง ของ พรหม และ เสยีง ของ พระพทุธเจา้ ดงั พระ บาล ีวา่  อฏ€ฺงคฺ	สมน	ฺนาค	โต		โข		

ปนสฺส		โภ	โต		โค	ตมสฺส		มุข	โต		โฆโส		นิจฺ	ฉ	รติ		วิสฺสฏฺโ€		จ		วิญฺเญยฺ	โย		จ		มญฺ	ชุ		จ		 
สวนี	โย		จ		วินฺ	ทุ		จ		อ	วิ	สา	รี		จ		คมฺภี	โร		จ		นินฺ	ทา	ที		จ๓  พระ สุรเสียง ที่ เปล่ง ออก จาก 
พระโอษฐ์ ของ พระ โค ดม ผู้ เจริญ นั้น ประกอบ ด้วย องค์ ๘ คือ สละ สลวย ชัดเจน ไพเราะ เสนาะ โสต 
กลมกล่อม ไม่ เครือ พร่า ลุ่ม ลึก และ ก้อง กังวาล

วสิสฺฏ€ฺ  (ว+ิส�ชฺ สงเฺค+ต)  เสยีงใส, เสยีงชดัเจน, เสยีงเปน็วรรคเปน็ตอน.  วสิชชฺยีเต		น			ลคคฺยีเต		
เสมฺหาทีหีติ	 	วิสฏฺโ€  เสียงที่เปล่งออกมาโดยไม่มีเสมหะเป็นต้นติดคอ ชื่อว่าวิสสัฏฐะ (ซ้อน สฺ, 
อาเทศ ต เป็น €, �ฺช เป็น ฏฺ)

มญฺชุ  (มน �าเณ+ชุ)  เสียงไพเราะ.  มานิตพฺพนฺติ		มญฺชุ	 เสียงที่น่ายกย่อง ชื่อว่ามัญชุ (อาเทศ 
นฺ เป็น �ฺ).  สุณนฺตานํ		วา		มนํ		รญฺเชตีติ		มญฺชุ	 หรือเสียงที่ประทับใจผู้ฟัง ชื่อว่ามัญชุ 
(มนสทฺทูปปท+ร�ฺช ราเค+อุ, ลบ น และ ร)

วิญฺเญยฺย  (วิ+�า อวโพธเน+เณยฺย)  เสียงชัดเจน, เสียงใส.  สุเขเนว		วิชานิตพฺพตฺตา		วิญฺเญยฺโย  
เสียงชื่อว่าวิญเญยยะ เพราะเป็นเสียงที่ฟังเข้าใจง่าย (ซ้อน �ฺ, ลบ ณฺ, และสระหน้า)

สวนีย  (สุ ส วเน+อ นีย)  เสียง เสนาะ โสต.  หิต	สุ	ขนิปฺ	ผา	ทน	โต		โสต	พฺ	โพ	ติ		สวนี	โย  เสียง ที่ ควร ฟัง 
เพราะ สามารถ ทำให้ สำเร็จ ประโยชน์ ได้ ชื่อ ว่า สวนีย ะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว)

อวสิาร ี (น+ว+ิสร คตยิ+ํณ)ี  เสยีงไมเ่ครอืพรา่.  พหทิธฺาปรสิา		องคฺลุมิตตฺมปฺ	ิ	น		วสิรต	ิ	น		คจฉฺตตี	ิ	 
อวิสารี	 เสียงที่ไม่ขาดสายแม้องคุลีเดียว จากบริษัทที่ฟังอยู่ข้างนอก ชื่อว่าอวิสารี.  วิวิเธน		วา		น		

๑  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๔๑๖/๔๙๘ ๒  ที.มหา. ๑๐/๑๙๘/๒๔๒ ๓  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๕๘๙/๕๓๗
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สรตีติ		อวิสารี,		ฉินฺนสฺสรานํ		วิย		เทฺวธา		น		โหตีตฺยตฺโถ  เสียงที่ไม่แตกพร่า ชื่อว่าอวิสารี, 
หมายถึงเสียงที่ไม่ขาดกระท่อนกระแท่น (อาเทศ น เป็น อ, ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา)

พินฺทุ,	วินฺทุ  (วิท ลาเภ+นิคฺ คหี ตาคม+อุ)  เสียง กลมกล่อม.  วินฺ	ทีย	เต		ลพฺภ	เต	ติ		พินฺ	ทุ	เสียง 
ที่ ผู้ ฟังได้ ยิน ชื่อ ว่า พินทุ และ วิน ทุ (อาเทศ ว เป็น พ บ้าง, นิคหิต เป็น นฺ).  วฏฺฏตฺ	ตา		วา		พินฺ	ทุ	 
เสียง ที่ ชื่อ ว่า พินทุ เพราะ เป็น เสียง กลมกล่อม

คมฺภีร  (คมุ คติมฺหิ+อีร)  เสียงลุ่มลึก.  ปญฺจนฺนํ		€านคตีนํ		ทูรฏฺ€านโต		ชาตตฺตา		คมฺภีโร  
เสยีงชือ่วา่คมัภรีะ เพราะเปน็เสยีงทีเ่กดิไกลฐานของเสยีงทัง้ ๕ (ลง ภ ฺอาคม).  เสยีงคมัภรีะนีเ้กดิจากฐาน 
๒ คือ กัณฐฐานและอุรฐาน  เว้นฐาน ๕ คือ ตาลุ มุทธะ ทันตะ โอฏฐะและนาสิกะ

นินฺนาท ี (นิ+นท สทฺเท+ณี)  เสียงก้องกังวาล.  ปุนปฺปุนํ		นาโท		นินฺนาโท  เสียงที่ดังเป็นคลื่นกังวาล 
ชื่อว่านินนาที (ซ้อน นฺ, ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา)

 [๑๓๐]	 ติรจฺฉานคตานํ		หิ			 รุตํ		วสฺสิตมุจฺจเต
	 	 โกลาหโล		กลหโล	 คีตํ		คานํ		จ		คีติกา.

เสียงร้องหรือเสียงขันของสัตว์ดิรัจฉาน
วสสฺติ  (วสสฺ สทเฺท+อ+ิต)  เสยีง, เสยีงขนั, เสยีงรอ้ง, เสยีงเหา่, เสยีงหอน.  ขคคฺาทนี	ํ	ตริจฉฺานคตาน	ํ	

รุตํ		วสฺสิตนฺตฺยุจฺจเต  เสียงร้องของสัตว์ดิรัจฉานมีแรดเป็นต้น ชื่อว่าวัสสิตะ.  วสฺสนํ		รวนํ		วสฺสิตํ	 
เสียงทั่วไป ชื่อว่าวัสสิตะ

สุวิชานํ		สิคาลานํ	 สกุณานญฺจ		วสฺสิตํ
มนุสฺสวสฺสิตํ		ราช	 ทุพฺพิชานตรํ		ตโต.๑

เสียง สุนัข จิ้งจอก และ นกรู้ ได้ ง่าย ส่วน เสียง ของ มนุษย์ รู้ ได้ ยาก กว่า นั้น พระเจ้า ข้า

เสียงอื้ออึง,	เสียงวุ่นวาย,	โกลาหล	๒	ศัพท์
โกลาหล  (โกลสทฺทูปปท+อา+หล วินฺทเน+อ)  เสียงอื้ออึง, เสียงวุ่นวาย, โกลาหล.  โกลนํ			โกโล  

เสียงที่มารวมกัน ชื่อว่าโกละ (กุล สงฺฆาเต+ณ, ลบ ณฺ, วุทธิ อุ เป็น โอ),  โกลํ		อาหลติ		วินฺทตีติ		
โกลาหโล  เสยีงทีผ่สมกบัเสยีงทีม่ารวมกนันัน้ ชือ่วา่โกลาหละ (ลบสระหนา้).  เตน		โข		ปน		สมเยน		
สงฺโฆ		จีวรํ		ภาเชนฺโต		โกลาหลํ		อกาสิ๒  สมัยนั้น พระสงฆ์แบ่งจีวรกัน ได้ส่งเสียงดังอื้ออึง

กลหล  (กลสทฺทูปปท+หล วิเลขเน+อ)  เสียงอื้ออึง, เสียงวุ่นวาย.  กโรติ		หึสติ		มธุรนฺติ		กโล  
เสยีงทีเ่บยีดเบยีนความสงบ ชือ่วา่กละ (กล หสึาย+ํอ),  กล	ํ	หลตตี	ิ	กลหโล  เสยีงทีซ่ำ้เตมิเสยีงกละนัน้ 
ชื่อว่ากลหละ

๑  ขุ.ชา. ๒๗/๑๗๕๖/๓๔๗ ๒  วิ.มหา. ๕/๑๔๖/๑๙๙
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เสียงร้องเพลง,	เสียงขับ	๓	ศัพท์
คีต  (เค สทฺ เท+อิ+ต)  เสียง ร้อง เพลง, เสียง ขับ.  เคตพฺ	พนฺ	ติ		คีตํ	 เสียง ที่ ควร เปล่ง ออก มา ชื่อ ว่า 

คี ตะ.  คีต	เรหิ		อีย	เต		อุจฺ	จา	รีย	เต	ติ		คีตํ	 เสียง ที่ นัก ร้อง ขับ ร้อง ชื่อ ว่า คี ตะ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ 
สระ หลัง)

คาน  (เค สทฺ เท+ยุ)  เสียง ร้อง เพลง, เสียง ขับ.  เคตพฺ	พนฺ	ติ		คานํ	 เสียง ที่ ควร เปล่ง ออก มา ชื่อ ว่า 
คา นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  คาย	นฺ	ตานํ		อิยนํ		อุจฺ	จา	รณํ		คานํ	 
เสียง ขับ ร้อง ของ นัก ร้อง ชื่อ ว่า คา นะ

คีติ,	คีติกา  (เค สทฺเท+ติ)  เสียงร้องเพลง, เสียงขับ.  เคตพฺพนฺติ		คีติ	 เสียงที่ควรเปล่งออกมา 
ชื่อว่าคีติ (อาเทศ เอ เป็น อี).  คีติ	 	 เอว	 	 คีติกา  คีตินั่นแหละ ชื่อว่าคีติกา (คีติ+ก+อา, 
ลบสระหน้า)

 [๑๓๑]	 สรา		สตฺต		ตโย		คามา	 เจกวีสติ		มุจฺฉนา
	 	 €านาเนกูนปญฺญาส	 อิจฺเจตํ		สรมณฺฑลํ.
 ระดับเสียงร้อง ดีด สี ตี เป่า ๘๐ ประการ ชื่อว่าสรมัณฑละ แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ดังนี้

๑. เสียงร้องของโคเป็นต้น ๗ ประการ

	 กณโฺ€ฏ€ฺติา		อสุภาทโย		สตตฺ		สรา  เสยีงรอ้งทีด่งัอยูใ่นลำคอและรมิฝปีาก มเีสยีงรอ้งของโคเปน็ตน้ 
มี ๗ ประการ

๒. หมู่เสียงร้อง ๓ ประการ

	 ฉชฺชาทโย	 	 ตโย	 	 คามา	 	 สมูหาตฺยตฺโถ  หมู่เสียง ๓ ประการ มีเสียงนกยูงร้องเป็นต้น.   
คาโม		นาม		สรสมูหสฺส		สนฺธานํ	 การรวบรวมหมู่เสียง ชื่อว่าคามะ

๓. เสียงร้องที่มีระดับต่ำ กลางและสูง ๒๑ ประการ

	 มนุสฺสโลกวาทนวิธินา		เอเกกสฺส		สรสฺส		วเสน		ตโย		ตโย		มุจฺฉนา		กตฺวา		เอกวีสติ		 
มุจฺฉนา  ระดับเสียง ๒๑ ประการ โดยแบ่งระดับเสียงหนึ่งๆ จากการออกเสียงในมนุษยโลก

๔. ระดับเสียงร้อง ดีด สี ตี เป่า ที่ละเอียด ๔๙ ประการ

	 เทวโลกวาทนวิธินา		ปน		สมปญฺญาส		มุจฺฉนา		วทนฺติ		ส่วนการแบ่งระดับเสียงใน  เทวโลก 
ท่านกล่าวว่ามี ๕๐ ประการพอดี. 	ตตฺถ		หิ		เอเกกสฺส		สรสฺส		วเสน		สตฺต		มุจฺฉนา		
อนฺตสรสฺส		จ		เอกาติ		สมปญฺญาส		มุจฺฉนา		อาคตา  ในคาถานั้นระดับเสียงสุดท้ายใน 
๗ ประการ มาตรงกับเสียง ๕๐ ประการ (จึงนับเพียง ๔๙ ประการ).  ยถา	 	 กเมน	 	 วีณา		
วาทิตุํ		สกฺกา,		เอวํ		สชฺชนาหิ		มุจฺฉนฏฺ€านานิ		เอกูนปญฺญาสาตฺยตฺโถ  หมายความว่า 
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ระดับเสียงพิณสามารถดีดให้ดังได้ ฉันใด, ระดับเสียงร้องก็สามารถปรับระดับได้ถึง ๔๙ ระดับ 
ฉันนั้น

มุจฺฉนา  (มุจฺฉ โมห สมุสฺส เยสุ+ยุ+อา)  ระดับ เสียง ร้อง ดีด สี ตี เป่า.  มุจฺฉนํ		มุจฺฉ	นา  การ ปรับ 
แต่ง เสียง ชื่อ ว่า มุจฉ นา.  เอ	เกก	สฺส		ส	รสฺส		สตฺต		สตฺต		€า	นา	นิ	 ฐาน ของ เสียง หนึ่งๆ มี ๗ 
ฐาน ฐาน ละ ๗ ระดับ เสียง.  ยโต		ส	รสฺส		มนฺท	ตารววตฺ	ถานํ		โห	ติ		เตน		เอ	กูน	ปญฺญาส		 
€า	นา	นิ	 ฉะนั้น การ ปรับ แบ่ง เสียง ตั้งแต่ เสียง ต่ำ จนถึง เสียง สูง จะ ได้ ฐาน ๔๙ ฐาน (๗ x ๗ = ๔๙)

	 	 อิจฺ	เจตํ		ส	รมณฺฑลํ		ส	รสมูโห  หมู่ ของ ระดับ เสียง ที่ กล่าว มา ทั้งหมด นี้ เรียก ว่า ส รมัณฑ ละ

เสียง	๗	ชนิด
	 สตฺเตเต		คทิตา		สรา  เสียงท่านกล่าวว่ามี ๗ อย่าง คือ

อุสภ  (อิส คติยํ+อภ)  เสียงอุสภะ, เสียงโคร้อง.  อิสติ		จิตฺตํ		ปวิสตีติ		อุสโภ  เสียงที่เข้าไปสู่จิต 
ชื่อว่าอุสภะ (อาเทศ อิ เป็น อุ).  ยสฺมา		ปน		โส		สโร		อุสโภ		วิย		นทติ,		ตสฺมา		อุสโภติ		 
วุจฺจติ	 เพราะเหตุที่เสียงอุสภะนั้นดังเหมือนเสียงโคร้อง จึงเรียกว่าอุสภะ

เธวต  (ธีสทฺทูปปท+วธ คายเน+อ)  เสียงเธวตะ, เสียงผู้มีปัญญาร้อง, เสียงม้าร้อง.  ธีมนฺเตหิ		คียเตติ		
เธวโต  เสียงผู้มีปัญญาร้อง ชื่วว่าเธวตะ (อาเทศ อี เป็น เอ, ธ เป็น ต)

ฉชฺช  (ฉสทฺทูปปท+ชน ชนเน+กฺวิ)  เสียงฉัชชะ, เสียงนกยูงร้อง, เสียงที่เกิดจากฐาน ๖
นาสํ		กณฺ€มุโร		ตาลุํ	 ชิวฺหา		ทนฺเต		จ		นิสฺสิโต,
ฉธา		สญฺชายเต		ยสฺมา	 ตสฺมา		ฉชฺโช		ส		อุจฺจเต.

เสยีงทีอ่าศยัฐาน ๖ คอื จมกู คอ อก เพดาน ลิน้และฟนั เกดิขึน้ ทา่นเรยีกวา่ฉชัชะ 
(ซ้อน ชฺ, ลบ นฺ ที่สุดธาตุและ กฺวิ)

คนฺธาร  (คนฺธสทฺทูปปท+อร คติมฺหิ+ณ)  เสียงคันธาระ, เสียงแพะร้อง.  คนฺธํ		เลสํ		อรตีติ		คนฺธาโร  
เสียงที่ไปสู่เสียงเล็ก (สูง) ชื่อว่าคันธาระ.  คนฺธารชานปเทหิ		อยํ		คียเตติ		คนฺธาโร  เสียงนี้ที่
ชาวคันธารชนบทพากันขับร้อง จึงชื่อว่าคันธาระ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา)

มชฺฌิม  (มชฺฌ+อิม)  เสีย งมัชฌิ มะ, เสียง นก กระเรียน ร้อง.  มชฺเฌ		ลย	วิ	เส	เส		รโว		มชฺฌิ	โม  เสียง 
ร้อง เป็น จัง หวะๆ ใน ท่ามกลาง ชื่อ ว่า มัชฌิม ะ (ลบ สระ หน้า)

ปญฺจม  (ป�ฺจ+ม)  เสียงปัญจมะ,  เสียงนกดุเหว่าร้อง.  ปญฺจนฺนมฺปิ		เธวตาทีนํ		ปูรโณ		ปญฺจโม  
เสียงผู้มีปัญญาเป็นต้น คนที่ ๕ ขับร้อง ชื่อว่าปัญจมะ

นิสาท  (นิ+สท วิสรณคตฺยาวสาเนสุ+ณ)  เสียงนิสาทะ, เสียงดังลั่น, เสียงช้างร้อง. นิสฺเสสโต		 
สีทนฺติ		สรา		ยสฺมินฺติ		นิสาโท  เสียงที่กลบเสียงอื่นให้หายไป ชื่อว่านิสาทะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ 
เป็น อา).  นิสาทํ		โรติ		กุญฺชโร  ช้างร้องเสียงดังลั่น
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 [๑๓๒]	 อุสโภ		เธวโต		เจว	 ฉชฺชคนฺธารมชฺฌิมา
	 	 ปญฺจโม		จ		นิสาโทติ	 สตฺเตเต		คทิตา		สรา.

 [๑๓๓]	 นทนฺติ		อุสภํ		คาโว	 ตุรคา		เธวตํ		ตถา
	 	 ฉชฺชํ		มยูรา		คนฺธาร-	 มชา		โกญฺจา	จ		มชฺฌิมํ.

 [๑๓๔]	 ปญฺจมํ		ปรปุฏฺ€าที	 นิสาทํ		ปิ		จ		วารณา
	 	 ฉชฺโช	จ		มชฺฌิโม		คามา	 ตโย		สาธารโณ		ติ		จ.

สัตว์ที่ร้องด้วยเสียงต่างๆ
	 นทนฺติ		อุสภํ		คาโว   พวกโคพากันร้องเสียงอุสภะ

	 เธวตํ		ตุรงฺคา		อสฺสา		นทนฺติ	  พวกม้าพากันร้องเสียงเธวตะ

	 ฉชฺชํ		มยูรา		สิขณฺฑิโน		นทนฺติ	  พวกนกยูงพากันร้องเสียงฉัชชะ  

	 คนฺธารํ		อชา		นทนฺติ	  พวกแพะพากันร้องเสียงคันธาระ

	 มชฺฌิมํ		โกญฺจา		สกุณวิเสสา		นทนฺติ	  พวกนกกระเรียนพากันร้องเสียง มัชฌิมะ

	 ปญฺจมํ		ปรปุฏฺ€าที		โกกิลาทโย		นทนฺติ	  พวกนกดุเหว่าเป็นต้นพากันร้องเสียงปัญจมะ

	 นิสาทํ		วารณา		หตฺถิโน		นทนฺติ	 พวกช้างพากันร้องเสียงนิสาทะ

  ดังนั้น ท่านนารทมุนีจึงกล่าวว่า

ฉชฺชํ		นทติ		มยูโร	 คาโว		นทนฺติ		อุสภํ

อโช		โรติ		จ		คนฺธารํ	 โกญฺจา		นทนฺติ		มชฺฌิมํ

ปุปฺผสาธารเณ		กาเล	 โกกิโล		โรติ		ปญฺจมํ

อสฺโส		ตุ		เธวตํ		โรติ	 นิสาทํ		โรติ		กุญฺชโร.

นก ยูง ร้อง เสียง ฉัช ชะ โค ร้อง เสีย งอุสภะ แพะ ร้อง เสียง คัน ธาร ะ นก กระเรียน ร้อง 

เสีย งมัชฌิ มะ นก กดุ เห ว่า ร้อง เสียง ปัญจ มะ ใน ฤดู ดอกไม้ บาน สะพรั่ง ม้า ร้อง เสียง 

เธ วตะ  ช้าง ร้อง เสียง นิ สา ทะ

	 ฉชฺโช		จ		มชฺฌิโม		คามา		ตโย		สาธารโณ		ติ		จ  กลุ่มเสียงใหญ่ๆ มี ๓ กลุ่ม คือ 

กลุ่มเสียงฉัชชะ กลุ่มเสียงมัชฌิมะ และกลุ่มเสียงสาธารณะ

๑. กลุ่มเสียงฉัชชะ

	 มยูราทโยปิ		สพฺเพ		อิเม		สตฺตา		สมทา		ปญฺจมํ		นทนฺติ.		วีณาทณฺฑํ		วิภาคํ		กตฺวา		 

อโธ	ภาค	สฺส		“ฉชฺช	คา	โม”ติ		สญฺญา  สัตว์ ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง มี นก ยูง เป็นต้น พา กัน ร้อง เสียงปัญจ มะ 

เหมือน กัน  แบ่ง เสียง ดีด พิณ ออก แล้ว กลุ่ม เสียง ต่ำ ชื่อ ว่า กลุ่ม เสียง ฉัช ชะ
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๒. กลุ่มเสียงมัชฌิมะและกลุ่มเสียงสาธารณะ

	 มชฺฌภาคสฺส		“มชฺฌิมคาโม”ติ,		อุปริภาคสฺส		“สาธารณคาโม”ติ		สญฺญา  กลุ่มเสียงกลาง 
เรียกว่า กลุ่มเสียงมัชฌิมะ,  กลุ่มเสียงสูง เรียกว่า กลุ่มเสียงสาธารณะ

 [๑๓๕]	 สเรสุ		เตสุ		ปจฺเจเก	 ติสฺโส		ติสฺโส		หิ		มุจฺฉนา
	 	 สิยุํ		ตเถว		€านานิ	 สตฺต		สตฺเตว		ลพฺภเร.
๓. ระดับของเสียง

 เสียงทั้ง ๗ อย่าง มีอสุภะและเธวตะเป็นต้น มีการเปล่งเสียงต่ำ เสียงกลางและเสียงสูง ๓ ครั้ง  
ระดับของฐานเสียงนั้น ได้เสียงละ ๗ ระดับเหมือนกันทั้งหมด ทำไมจึงแบ่งเสียงออกเป็น ๓ กลุ่ม  
เพราะว่า ในกลุ่มเสียงหนึ่งๆ ยังแบ่งออกได้อีกกลุ่มละ ๗ เสียง 

	 	 อิธ		อุ	สภา	ที	สุ		สตฺต	สุ		สเร	สุ		ปจฺ	เจกํ		ติสฺโส		ติสฺโส		มุจฺฉ	นา		กถิ	ตา  ใน เสียง ทั้ง ๗  
มี เสีย งอุสภะ เป็นต้น นี้ แต่ละ เสียง แบ่ง ออก เป็น เสียง ละ ๓ ระดับ คือ ต่ำ กลาง และ สูง.  กึก	า	รณา		อิธ		
มนุ	สฺส	โลก	วา	ทน	วิธิ	นา		ตตฺถ		จ		เทวโลก	วา	ทน	วิธิ	นา		กถิตตฺ	ตา		ตเถว		€า	นา	นิ		สตฺต		
สตฺ	เตว		ลพฺภ	เรติ	 เพราะ เหตุ ใด เพราะ ว่า เมื่อ จำแนก เสียง ใน มนุษยโลก และ ใน เทวโลก แล้ว เสียง 
ทั้ง ๗ นั้น ได้ ฐาน ของ เสียงๆ ละ ๗ ฐาน

 [๑๓๖]	 ติสฺโส		ทุเว		จตสฺโส		จ	 จตสฺโส		กมโต		สเร		
	 	 ติสฺโส		ทุเว		จตสฺโสติ	 ทฺวาวีสติ		สุตี		สิยุํ.

การแบ่งระดับเสียง
๑. ทฺวาวีสติ		สุตี		สิยุํ	 ระดับของเสียงมีทั้งหมด  ๒๒  ระดับ โดยแบ่งตามลำดับ ดังนี้

๒. อุสภสฺส		สรสฺส		ตารกลมนฺทวเสน		ติสฺโส		สุติโย  เสียงอุสภะแบ่งได้ ๓ ระดับ คือ ตา	ระ 
(เสียง สูง) กละ (เสียง กลาง หรือ เสียง ประสาน ระหว่าง เสียง สูง กับ เสียง ต่ำ) และ มัน	ทะ (เสียง ต่ำ)

๓.	 เธวตสฺส		สรสฺส		ตารมนฺทวเสน		ทุเว  เสียงเธวตะแบ่งได้ ๒ ระดับ คือ  ตาระ (เสียงสูง) และ 
มันทะ (เสียงต่ำ)

๔.	ฉชฺชสฺส		ตารกลมนฺทกากลีวเสน		จตสฺโส  เสียงฉัชชะแบ่งได้ ๔ ระดับ คือ  ตาระ (เสียงสูง) 
กละ (เสียงประสานระหว่างเสียงสูงกับเสียงต่ำ)  มันทะ (เสียงต่ำ)  และ กากลี	(เสียงครวญเบาๆ)

๕.	คนฺธารสฺส		จ		ตถา  เสียงคันธาระก็แบ่งได้ ๔ ระดับเหมือนเสียงฉัชชะ

๖.	มชฺฌิมสฺส		ตารกลกากลีวเสน		ติสฺโส  เสียงมัชฌิมะแบ่งได้ ๓ ระดับ คือ ตาระ (เสียงสูง) กละ 
(เสียงประสานระหว่างเสียงสูงกับเสียงต่ำ)  และ กากลี	(เสียงครวญเบาๆ)
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๗.	ปญฺ	จมสฺส		กล	กา	กลี	ว	เสน		ทุเว  เสียง ปัญจ มะ แบ่ง ได้ ๒ ระดับ คือ  กละ (เสียง ประสาน ระหว่าง 
เสียง สูง กับ เสียง ต่ำ)  และ กาก	ลี	(เสียง ครวญ เบาๆ)

๘.	นิสาทสฺส		ตาราทิวเสน		จตสฺโส		สุติโย  นิสาทะแบ่งได้ ๔ ระดับ คือ  ตาระ (เสียงสูง) 	กละ	
(เสียงประสานระหว่างเสียงสูงกับเสียงต่ำ)  มันทะ (เสียงต่ำ)  และ กากลี	(เสียงครวญเบาๆ)

  ในมาฆฎีกาท่านกล่าวระดับของเสียงอย่างอื่นไว้อีกว่า

จตุสฺสุติ		สุวิญฺเญยฺโย	 มชฺฌิโม		มชฺฌิมฏฺ€ิโต
ทฺวิสฺสุติ		จาปิ		คนฺธาโร	 ติสฺสุติ		อุสโภ		ตถา.
ฉชฺโช		จตุสฺสุติ		เญยฺโย	 นิสาโท		ทฺวิสฺสุตี		ตถา
จตุสฺสุติ		เธวโต		ตุ	 ปญฺจโม		ติสฺสุติ		มโต.

เสียงที่อยู่ในระดับกลางนักศึกษาย่อมรู้ดีว่ามัชฌิมะ มี ๔ ระดับ,  เสียงคันธาระ  
มี ๒ ระดับ,  เสียงอุสภะ มี ๓ ระดับ,  เสียงฉัชชะ มี ๔ ระดับ,  เสียงนิสาทะ  
มี ๒ ระดับ,  เสียงเธวตะ มี ๔ ระดับ,  เสียงปัญจมะ มี ๓ ระดับ  (รวมเป็นเสียง 
๒๒ ระดับ)

	 	 สพฺพ	เมตํ		นาฏก	สตฺถ	โต		ค	เหตพฺพํ	 ชนิด ของ เสียง ที่ ว่า มา ทั้งหมด นี้ นักศึกษา ควร ค้นคว้า 
เอา จาก คัมภีร์ นาฏก ศาสตร์

 [๑๓๗]	 อุจฺจตเร		รเว		ตาโร			 ถาพฺยตฺเต		มธุเร		กโล
	 	 คมฺภีเร		ตุ		รเว		มนฺโท			 ตาราที		ตีสฺวโส		กเล
	 	 กากลี		สุขุเม		วุตฺโต	 กฺริยาทิสมตา		ลโย.

ระดับเสียง	๔	ระดับ
ตาร  (ตร ตรเณ+ณ)  เสียงสูง.  อุจฺจตเร		รเว		อตฺยุจฺจธนิมฺหิ		ตาโร		ตารศัพท์เป็นไปในเสียง

สูงที่สุด.  ตารยติ		โพธยตีติ		ตาโร  เสียงที่ผู้ร้องเปล่งให้สูงขึ้นไป ชื่อว่าตาระ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ 
เป็น อา)

กล  (กล มเท+อ)  เสียง ประสาน, เสียง หวาน.  อพฺยตฺ	เต		อพฺยตฺ	ตกฺขเร		มธุ	เร		สุติ	สุ	เข		กโล		 
กล ศัพท์ เป็น ไป ใน เสียง หวาน ที่ ร้อง ประสาน กัน.  อพฺยตฺ	ตม	ธุ	รสทฺ	โท		กโล  กละ เป็น เสียง ที่ ไม่ ชัดเจน 
แต่ หวาน หู

มนฺท  (มทิ ถุ ติ โม ทม ท โมห สุ ปนค ตี สุ+อ)  เสียง ต่ำ.  คมฺภีเร		ธนิมฺหิ		มนฺ	โท		มนฺ	ทศัพท์ ใช้ ใน 
เสียง ลุ่ม ลึก.  มนฺทย	เต		พุชฺฌ	เตเน	นา	ติ		มนฺ	โท  เสียง ที่ ทำให้ ผู้ ฟัง ตื่น เต้น ชื่อ ว่า มัน ทะ (ลง นิคหิต 
อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ)
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กากลี  (กาสทฺทูปปท+กเล สุขุเม+อี)  เสียงแผ่วเบา, เสียงครวญ.  กา		อีสํ		กลา		วาณี		กากลี		
นาม  เสียงที่ขับร้องแผ่วเบา ชื่อว่ากากลี (ลบสระหน้า)

	 	 ตาราที		ตีสุ		ตาร	กล และ มนฺทศัพท์ใช้ในลิงค์ทั้ง ๓  เช่น  ตาโร	ธนิ,		ตารา	วาณี,		 
ตารํ	รุตํ.

เสียงขับร้องเป็นจังหวะ
ลย  (ลย สามฺ ยค ตี สุ+อ)  เสียง เป็น จังหวะ.  กฺ	ริ	ยาทิ	สม	ตา	ติ	 	 คีต	วาทิต	ปา	ทนฺ	ยา	สาทิกฺ	ริ	ยานํ		 

กาล	สฺส		จ		สมตฺตํ		ลโย		นาม	 เสียง ขับ ร้อง เข้า กับ จังหวะ ของ เพลง และ ดนตรี เป็นต้น ชื่อ ว่าลยะ.  
สพฺ	พา	ภิน	ยา	นมฺปิ		สามฺ	ยํ		ลโย  จังหวะ ของ การ ร้อง รำ ทุก อย่าง ชื่อ ว่า ล ยะ

 [๑๓๘]	 วีณา		จ		วลฺลกี		สตฺต-		 ตนฺตี		สา		ปริวาทินี
	 	 โปกฺขโร		โทณิ		วีณาย	 อุปวีโณ		ตุ		เว€โก.

พิณ	๒	ศัพท์
วีณา  (วิณ เว€เน+อ+อา)  พิณ.  วิณตีติ		วีณา  เครื่องดนตรีที่พันขึ้นสาย ชื่อว่าวีณา (ทีฆะ อิ เป็น 

อี, ลบสระหน้า).  คจฺฉถ	เม	โภ	ตํ	วีณํ	อาหรถ๑  พวกท่านไปนำเอาพิณนั้นมาให้แก่เรา

วลฺลกี  (วลฺล สํวรเณ+ณฺวุ+อี)  พิณ.  ธนิ	วิ	เสสํ		วลฺลย	เต	ติ		วลฺลกี	 เครื่อง ดนตรี ที่ เก็บ ความ แตก 
ต่าง กัน ของ เสียง เอา ไว้ ชื่อ ว่าวั ลลกี (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, ลบ สระ หน้า).  วิปญฺ	จี	ศัพท์ ก็ แปล ว่า พิณ

พิณ	๗	สาย	๒	ศัพท์
สตฺตตนฺตี  (สตฺต+ตนฺตี)  พิณ ๗ สาย.  สา		วีณา		สตฺตตนฺตี		สตฺตหิ		ตนฺตีหิ		วิสิฏฺ€า		 

สตฺตตนฺตี		นาม  พิณนั้นมี ๗ สาย เป็นดนตรีที่เลิศด้วยสายทั้ง ๗ จึงชื่อว่าสัตตตันตี

ปริวาทินี  (ปริ+วท กถเน+ณ+อินี)  พิณ ๗ สาย.  ปริโต		วทตีติ		ปริวาทินี	 พิณที่ดังได้หลายเสียง 
ชื่อว่าปริวาทินี (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา, ลบสระหน้า)

	 	 วีณา	ท	โย		จตฺ	ตา	โรปิ		วีณา	สาม	ญฺญวา	จกา		อิจฺ	เจ	เก  ทั้ง ๔ ศัพท์ มี วีณา เป็นต้น แต่ละ 
ศัพท์ ก็ เรียก ว่า พิณ เหมือน กัน และ เป็น อิตถี ลิงค์

รางพิณ,	ช่องพิณ
โปกฺขร  (ปุส โปสเน+ขร)  ราง พิณ, ช่อง พิณ.  กฏฺ€า	ทีหิ		โทณิสณฺ€าเนน		กตํ		วชฺชภณฺฑํ		วีณา	ย		 

โปกฺ	ข	โร		นาม  เครื่อง ดนตรี ที่ นำ ไม้ เป็นต้น มา ทำ สัณฐาน เป็น ช่อง ของ พิณ ชื่อ ว่า โปกขร ะ.  โป	เส	ติ		 
วฑฺเฒหิ		สทฺ	เท	ติ		โปกฺ	ข	โร  ราง พิณ ที่ ทำให้ เสียง ดัง กังวาล ชื่อ ว่า โปกขร ะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ 
สฺ เป็น กฺ)

๑  สํ.สฬา. ๑๘/๓๔๕/๒๔๔
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โทณ ิ (ท ุคมเน+ย+ุอ)ิ  รางพณิ, ชอ่งพณิ.  วณีาย		ทวต	ิ	คจฉฺต	ิ	ปวตตฺตตี	ิ	โทณ	ิ รางทีเ่ปน็ไปในพณิ 

ชื่อว่าโทณิ (วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ, ลบสระหน้า)

  รางพิณมีอีกหลายศัพท์  เช่น  กกุภ,	ปเสวก 

หนังหุ้มรางพิณ	๒	ศัพท์
อุปวีณ  (อุป+วีณา+ณ) หนังหุ้มรางพิณ.  วีณาภาวํ		อุปคจฺฉติ		เยนาติ		อุปวีโณ	 หนังที่หุ้มราง

พิณทำให้สำเร็จเป็นพิณได้ ชื่อว่าอุปวีณะ (ลบ ณฺ และสระหน้า)

เว€ก  (เว€ เว€เน+ณฺวุ) หนังหุ้มรางพิณ.  เว€ติ		โปกฺขรนฺติ		เว€โก  หนังที่หุ้มรางพิณ ชื่อว่าเวฐกะ 

(อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

 [๑๓๙]	 อาตตํ		เจว		วิตต-	 มาตตวิตตํ		ฆนํ
	 	 สุสิรํ		เจติ		ตูริยํ	 ปญฺจงฺคิกมุทีริตํ.

เครื่อง ดนตรี ท่าน กล่าว ว่า มี องค์ ๕  คือ (๑) อาต	ตะ กลอง  (๒) วิต	ตะ ตะโพน  
(๓) อาตต	วิต	ตะ กลอง บัณเฑาะว์ เป็นต้น  (๔) ฆนะ กรับ หรือ ทับ  (๕) สุ	สิระ 
เครื่อง เป่า มี ปี่ และ ขลุ่ย เป็นต้น (โปรด ดู คำ อธิบาย ใน คาถา ถัด ไป)

 [๑๔๐]	 อาตตํ		นาม		จมฺมาว-	 นทฺเธสุ		เภริยาทิสุ
	 	 ตเลเกกยุตํ		กุมฺภ-	 ถุณททฺทริกาทิกํ.

ในจำนวนกลองมีกลองใหญ่เป็นต้นที่ขึงด้วยหนังตรึงแน่นหนา กลองสี่เหลี่ยมจตุ
รัสและกลองใหญ่มีรูกลวงเป็นต้นซึ่งมีหน้าด้านเดียว ชื่อว่าอาตตะ (กลองหลาย
ขนาดที่ขึงด้วยหนังหน้าเดียว)

กลองอาตตะ,	กลองหน้าเดียว
อาตต  (อา+ตนุ วิตฺถาเร+อ)  กลองอาตตะ, กลองหน้าเดียว.  อาตโนตีติ		อาตตํ	 กลองที่มีหน้าแผ่ไป 

(ด้านเดียว) ชื่อว่าอาตตะ (อาเทศ นฺ เป็น ตฺ)

กลองกุมภถุนะ,	กลองรูปจระเข้
กุมฺภถุณ  (กุมฺ ภ+ถุน) กล อง กุมภ ถุณะ, กลอง รูป จระเข้.  กุ	กุมฺ	ภสณฺ€านตฺ	ตา		กุมฺ	โภ		จ		ตํ		ถุน	นคร	- 

สมฺ	ภูต	ตฺ	ตา		ถุนญฺ	เจ	ติ		กุมฺ	ภ	ถุนํ		กลอง ที่ ชื่อ ว่า กุมภ ถุน ะ เพราะ มี สัณฐาน เหมือน จระเข้และ เกิด ขึ้น 
ที่ เมือง ถุน ะ.  ต	เทว		กุมฺ	ภถุณํ	 กุมภ ถุน ะ นั่น แหละ ชื่อ ว่า กุมภ ถุณะ (อาเทศ น เป็น ณ).  กุมฺ	โภ		
จ		โส		ถุโณ		จา	ติ		กุมฺ	ภถุโณ  กลอง ที่ มี รูป จระเข้ เต็ม ตัว ชื่อ ว่า กุมภ ถุณะ
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กลองทัททริกา
ททฺทริกา  (ททฺ ทรสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+กฺ วิ+อา)  กล องทัท ทริ กา, กล อง ดัง ทัท ทระ.  ททฺ	ทรสทฺทํ		 

ก	โรตี	ติ		ททฺ	ทริ	กา	 กลอง ที่ ทำ เสียง ดัง ว่า ทัท ทระ ชื่อ ว่า ทัท ทริ กา (อาเทศ อ เป็น อิ, ลบ รฺ ที่สุด 
ธาตุ และ กฺ วิ, ลบ สระ หน้า)

 [๑๔๑]	 วิตตํ		โจภยตลํ	 ตูริยํ		มุรชาทิกํ
	 	 อาตตวิตตํ		สพฺพ-	 วินทฺธํ		ปณวาทิกํ.

(กลอง ๒ ชนิด คือ)  กลอง ที่ หุ้ม หนัง ๒ หน้า มี ตะโพน เป็นต้น ชื่อ ว่า วิต ตะ, กลอง 
ที่ ขึง หนัง หุ้ม มิด ทั้ง ใบ มี กลอง บัณเฑาะว์ เป็นต้น ชื่อ ว่า อาตต วิต ตะ

กลองวิตตะ,	กลอง	๒	หน้า
วิตต  (วิ+ตนุ วิตฺถาเร+ต) กลองวิตตะ, กลอง ๒ หน้า.  อุภยตลํ		มุรชาทิกํ		ตูริยํ		วิตตํ		นาม  

เครื่องดนตรีที่หุ้มหนัง ๒ หน้ามีตะโพนเป็นต้น ชื่อว่าวิตตะ.  วิเสเสน		สทฺทํ	 	ตโนตีติ	 	 วิตตํ	 
กลองที่แผ่เสียงพิเศษออกไป ชื่อว่าวิตตะ (ลบ นฺ ที่สุดธาตุ)

กลองอาตตวิตตะ,	กลองหุ้มหนังทั้งใบ
อาตตวิตต  (อาตต+วิตต) กลองอาตตวิตตะ, กลองหุ้มหนังทั้งใบ.  สพฺพวินทฺธํ		สพฺพปสฺเสสุ		ปุพฺพ- 

ปจฺฉาภาเคสุ		จ		ปริโยนทฺธํ		ปณวาทิกํ		อาตตวิตตํ		นาม  กลองที่หุ้มหนังทั้งด้านหน้าและด้าน
หลงัมกีลองบณัเฑาะวเ์ปน็ตน้ ชือ่วา่อาตตวติตะ.  จมมฺปรโิยนทธฺ	ํ	หตุวฺา		ตนตฺพิทธฺ	ํ	อาตตวติตนฺต	ิ	
หิ		วุตฺตํ	 บางท่านกล่าวว่า กลองอาตตวิตตะเป็นกลองที่ร้อยด้วยเชือกหนังรอบทั้งใบ

 [๑๔๒]	 สุสิรํ		วํสสงฺขาทิ	 สมฺมตาลาทิกํ		ฆนํ
	 	 อาโตชฺชํ		ตุ		จ		วาทิตํ	 วาทิตํ		วชฺชมุจฺจเต.

เครื่องเป่าและเครื่องตี
 เครื่องดนตรีมี วังสะ (ขลุ่ย) และ สังขะ (สังข์) เป็นต้น ชื่อว่าสุริระ (เครื่องเป่า)

 เครื่องดนตรีมี สัมมตาละ (ฉิ่ง) เป็นต้น ชื่อว่าฆนะ (เครื่องตี เครื่องเคาะ)

 เครื่องดนตรีทั้ง ๕ อย่างนี้ (คือ อาตตะ วิตตะ อาตตวิตตะ สุสิระและฆนะ) ท่านเรียกรวมกันว่า 
อาโตชชะบ้าง วาทิตตะบ้าง วาทิตะบ้าง วัชชะบ้าง

 [๑๔๓]	 เภรี		ทุนฺทุภิ		วุตฺโตถ			 มุทิงฺโค		มุรโชสฺส		ตุ
	 	 อาลิงฺคงฺโกฺยทฺธกา		เภทา	 ติณโว		ตุ		จ		ฑิณฺฑิโม.
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กลองใหญ่	๒	ศัพท์
เภร ิ (ภ ีภเย+ร)ิ  กลองใหญ,่ กลองเภร.ี  ภายนตฺ	ิ	สตตฺชุนา		เอเตนาต	ิ	เภร	ิ กลองใหญท่ีต่ทีำใหศ้ตัรกูลวั 

ชื่อว่าเภริ (วุทธิ อี เป็น เอ)

พุทฺโธ		โลเก		สมุปฺปนฺโน	 วตฺตเต		ชินสาสนํ
อมตา		วาทิตา		เภริ	 โสกสลฺลวิโนทนา.๑

พระพุทธเจ้า เสด็จ อุบัติ ขึ้น แล้ว ใน โลก คำ สั่ง สอน ของ พระองค์ กำลัง เผย แพร่ ไป 
พระองค์ ทรง ลั่น กลอง อมฤต ที่ บรรเทา ความ โศกศัลย์ ได้ แล้ว 

ทุนฺทุภิ  (ทุนฺทสทฺทูปปท+อุภ ปริปูรเณ+อิ)  กลองใหญ่, กลองทุนทุภิ.  อุภนํ		อุภิ,		“ทุนฺท”อิติ		
สทฺเทน	 	อุภิ	 	 ยตฺร	 	 ส	 	ทุนฺทุภิ	  เสียงเต็ม ชื่อว่าอุภิ, กลองที่มีเสียงเต็มว่า ทุนทะ ชื่อว่า 
ทุนทุภิ (ลบสระหน้า).  เภริศัพท์ และ ทุนฺทุภิศัพท์เป็นปุงลิงค์และอิตถีลิงค์

กลองตะโพน	๒	ศัพท์
มุทิงฺค  (มุทสทฺทูปปท+อิงฺค คมเน+อ)  กลองตะโพน.  มุทํ		โมทํ		อิงฺคติ		คจฺฉติ		เยนาติ		มุทิงฺโค  

กลองที่ตีให้ถึงความเพลิดเพลิน ชื่อว่ามุทิงคะ (ลบสระหน้า)

มุรช  (มุ รสทฺ ทูปปท+ชน ชนเน+กฺ วิ)  กลอง ตะโพน.  มุ	รา		อสุ	รา		ชา	โต		อเน	นา	ติ		มุรโช  กลอง 
ที่ ตี เป็น สัญญาณ ว่า อสูร เกิด แล้ว ชื่อ ว่า มุ รชะ (ลบ นฺ ที่สุด ธาตุ และ กฺ วิ ปัจจัย)

  กลองมุรชะมีหลายชนิด เช่น

หริตกฺยากติ		ตฺวงฺโกฺย	 ยวมชฺโฌ		ตโถทฺธโก,
อาลิงฺโคฺย		เจว		โคปุจฺโฉ	 อากตฺยา		สมฺปกิตฺติโต.

กลองหรติกัยากต ิ กลององักยะ  กลองยวมชัฌะ  กลองอทุธกะ  กลองอาลงิคยะ 
กลองโคปุจฉะ และกลองอากัตยา บัณฑิตท่านรวมไว้แล้ว

กลองเล็ก	๒	ศัพท์
ติณว  (ตนุ วิตฺถาเร+อว)  กลองเล็ก, กลองติณวะ.  ตโนตีติ		ติณโว  กลองที่แผ่เสียงไป ชื่อว่าติณวะ 

(อาเทศ อ เป็น อิ, น เป็น ณ)

ฑิณฺฑิม  (ฑิณฺฑิสทฺทูปปท+มา สทฺเท+ณ)  กลองเล็ก, กลองฑิณฑิมะ.  ฑิณฺฑิอิติ	 	 มายเต		 
สทฺทายเตติ		ฑิณฺฑิโม  กลองที่ส่งเสียงว่า ฑิณฑิ ชื่อว่าฑิณฑิมะ (ลบ ณฺ และสระหน้า)

 [๑๔๔]	 อาลมฺพโร		ตุ		ปณโว	 โกโณ		วีณาทิวาทนํ
	 	 ททฺทรี		ปฏโห		เภริปฺ-	 ปเภทา		มทฺทลาทโย.

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒๕/๑๐๘
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กลองบัณเฑาะว์	๒	ศัพท์
อาลมฺพร  (อา+ลพิ อา ลมฺ เพ+อร)  กลอง บัณเฑาะว์.  “อา	ลมฺพ”อิ	ติ		สทฺ	ทาย	เต	ติ		อา	ลมฺพ	โร  กลอง  

ที่ มี เสียง ดัง ว่า “อา ลัม พะ” ชื่อ ว่า อา ลัม พระ (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ).  ยโส		กุล	ปุตฺ	โต		
ปฏิ	กจฺ	เจว		ป	พุชฺฌิตฺ	วา		อทฺทส		สกํ		ปริ	ชนํ		สุ	ปนฺตํ		อญฺญิ	สฺ	สา		กจฺ	เฉ		วีณํ	...	อญฺญิ	สฺ	สา		 
อุเร		อา	ลมฺ	พรํ	๑  ย สกุล บุตร ตื่น ขึ้น ก่อน คน อื่น เห็น ปริชน ของ ตน หลับ อยู่  บาง นาง พิณ ตก อยู่ ข้าง 
รักแร้... บางนา งก ลอง บัณเฑาะว์ ตก อยู่ ข้าง คอ

ปณว  (ปณ พฺยวหารถุตีสุ+อว)  กลองบัณเฑาะว์.  ปณียตีติ		ปณโว  กลองที่คนชมชอบ ชื่อว่าปณวะ.  
อาลมฺพรนฺติ		ปณวํ	๒  บทว่า อาลมฺพรํ	ได้แก่กลองบัณเฑาะว์

ไม้ดีดพิณ,	ไม้สำหรับสร้างเสียงดนตรี
โกณ  (กุณ สทฺ เท+ณ) การ ดีด พิณ, ไม้ ดีด พิณ.  วีณา	ทีนํ		วา	ทนกฏฺฐ	กุฏิ	ลาทิกํ		โกโณ  อุปกรณ์ มี 

ไม้ โค้ง งอน เป็นต้น สำหรับ ดีด พิณ เป็นต้น ชื่อ ว่า โกณ ะ.  กุณย	เต		สทฺ	ทาย	เตเน	นา	ติ		โกโณ  ไม้ ที่ 
ใช้ ดีด พิณ ให้ ดัง ชื่อ ว่า โกณ ะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  ไม้ สำหรับ ใช้ ตี เครื่อง ดนตรี ชนิด อื่นๆ ก็ ชื่อ ว่า 
 โกณ ะ เหมือน กัน

กลองรบ	๒	ชื่อ
ททฺทริ  (ททฺทสทฺทูปปท+รุ สทฺเท+อิ)  กลองรบ.  “ททฺท”อิติ		สทฺทํ		โรติ		กโรตีติ		ททฺทริ	 

กลองที่ทำเสียงดังว่า “ทัททะ” ชื่อว่าทัททริ.  ททฺทริ		วา		สทฺทวิเสเสน		ปริณมตีติ		ททฺทริ	 
หรือกลองอื่นที่เปลี่ยนเสียงให้ดังทัททะได้ ก็ชื่อว่าทัททริ (ททฺทร+อิ, ลบสระหน้า)

ปฏห  (ปฏสทฺ ทูปปท+หน หึ สาค ตี สุ+กฺ วิ)  กลอง รบ.  “ปฏ”อิ	ติ		สทฺทํ		ช	หา	ตี	ติ		ปฏโห  กลอง ที่ 
มี เสียง ดัง ว่า “ปฏะ” ชื่อ ว่า ปฏ หะ.  ปฏํ		หนฺ	ตี	ติ		วา		ปฏโห  หรือ กลอง ที่ เบียดเบียน ปฏัก ชื่อ ว่า 
 ปฏ หะ (ลบ นฺ ที่สุด ธาตุ และ กฺ วิ)

  กลองรบมีอีกหลายศัพท์  เช่น  มทฺทลา,	มนฺทลา,	ฑมรุ

 [๑๔๕]	 ชนปฺปิเย		วิมทฺทุฏฺเ€	 คนฺเธ		ปริมโล		ภเว
	 	 โส		ตฺวาโมโท		ทูรคามี	 วิสฺสนฺตา		ตีสฺวิโต		ปรํ.

ของหอม	๒	ศัพท์
ปริมล  (ปริ+มล ธารเณ+อ)  ของหอม.  ชนปฺปิเย		ชเนหิ		ปิยายิตพฺเพ		วิมทฺโทฏฺเ€		วิเลปน-

กุงฺกุมาทีนํ		นานาคนฺธทพฺพานญฺจ		วิมทฺทโนพฺภูเต		ปริมโล		ภเว  ของหอมที่เป็นเครื่องลูบไล้
และของหอมจากธรรมชาตมิหีญา้ฝรัน่เปน็ตน้ นำมาบดเปน็ผงซึง่คนชอบใช ้ชือ่วา่ปรมิละ.  ปรมิลยีเต		

๑  วิ.มหา. ๔/๒๕/๒๙ ๒  วิ.ฏี. ๔/๕๑/๙๓
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ธารียเตติ		ปริมโล  ของหอมที่บุคคลใช้สอย ชื่อว่าปริมละ

อาโมท  (อา+มุท หา เส+ณ)  ของ หอม ที่ ฟุ้ง ไป ไกล.  อา	โม	ทนฺ	เต		อเน	นา	ติ		อา	โม	โท  ของ หอม 
ที่ ทำให้ คน พอใจ ชื่อ ว่า อา โม ทะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  โส		อา	โม	โท		ทูร	คามี		โห	ติ	 ของ 
หอม ที่ ชื่อ ว่า อา โม ทะ นั้น หอม ฟุ้ง ไป ไกล

	 	 วิสฺสสนฺตา		ตีสฺวโต		ปรํ	 ตั้งแต่ อิฏฺ€คนฺธ ถึง วิสฺส ศัพท์ในคาถาต่อไป มีใช้ในลิงค์ทั้ง ๓

 [๑๔๖]	 อิฏฺ€คนฺโธ		จ		สุรภิ	 สุคนฺโธ		จ		สุคนฺธิ		จ
	 	 ปูติคนฺธิ		ตุ		ทุคฺคนฺโธ-	 ถ		วิสฺสํ		อามคนฺธิ		ยํ.

กลิ่นหอม,	กลิ่นดี	๔	ศัพท์
อิฏฺ€คนฺธ  (อิฏฺ€+คนฺธ)  กลิ่น หอม, กลิ่น ดี.  อิฏฺโ€		คนฺโธ		อิฏฺ€คนฺโธ	 กลิ่น อัน น่า ชอบใจ ชื่อ ว่า 

อิฏฐ คันธ ะ.  อิฏฺโ€		คนฺโธ		อสฺส		อิฏฺ€คนฺโธ  วัตถุ ที่ มี กลิ่น หอม ชื่อ ว่า อิฏฐ คันธ ะ

สุรภิ  (สุ+รภ ราภสฺ เส+อิ)  กลิ่น หอม, กลิ่น ดี.  สุฏฺ€ุ		รภนฺ	ติ		ตุสฺ	สนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		สุร	ภิ	 กลิ่น 
หอม ดี ที่ บุคคล ชอบ ชื่อ ว่า สุร ภิ.  ปตฺ	ตาปิ		สุร	ภิ		วาย	นฺ	ติ๑  แม้ ใบ ก็ มี กลิ่น หอม ฟุ้ง ไป

สุคนฺธ  (สุ+คนฺธ)  กลิ่นหอม, กลิ่นดี.  สุนฺทโร		คนฺโธ		อสฺสาติ		สุคนฺโธ  วัตถุที่มีกลิ่นหอม  
ชื่อว่าสุคันธะ.  ปทุมํ		ยถา		โกกนทํ		สุคนฺธํ	๒  เหมือนดอกบัวโกกนุทที่มีกลิ่นหอม

สุคนฺธ ิ (สุ+คนฺธ+อี)  กลิ่นหอม, กลิ่นดี.  สุนฺทโร		คนฺโธ		อสฺสาติ		สุคนฺธิ	 วัตถุที่มีกลิ่นหอม  
ชื่อว่าสุคันธิ(รัสสะ อี เป็น อิ)

กลิ่นไม่ดี,	กลิ่นเหม็น	๒	ศัพท์
ปูติคนฺธิ  (ปูติ+คนฺธ)  กลิ่นไม่ดี, กลิ่นเหม็น.  ปูติ		คนฺโธ		อสฺสาติ		ปูติคนฺธิ	 วัตถุที่มีกลิ่นเหม็น 

ชื่อว่าปูติคันธิ (อาเทศ อ เป็น อิ)

ทุคฺคนฺธ  (ทุ+คนฺธ)  กลิ่นไม่ดี, กลิ่นเหม็น.  ทุฏฺ€ุ		คนฺโธ		อสฺสาติ		ทุคฺคนฺโธ  วัตถุที่มีกลิ่นไม่ดี 
ชื่อว่าทุคคันธะ (ซ้อน คฺ).  จีวรํ		ทุคฺคนฺธํ		โหติ๓  จีวรมีกลิ่นเหม็น

กลิ่นคาว	๒	ศัพท์
วิสฺส  (วิส วิปฺปโยเค+ส)  กลิ่นคาว.  วิสตีติ		วิสฺสํ	 กลิ่นเหม็นคาว ชื่อว่าวิสสะ.  วิสฺสํ		ธมฺมํ			

สมา	ทาย		ภิกฺขุ	 	 โห	ติ	 	น		ตาว	ตา๔  ผู้ สมาทาน อกุศล ธรรม อัน เหม็น คาว ย่อม ไม่ ชื่อ ว่า เป็น 
ภิกษุ อยู่ ตราบ นั้น.  วิสฺสํ		ธมฺมนฺติ		ทุคฺคนฺธํ		อกุสลํ		ธมฺมํ	 คำว่า ธรรมอันเหม็นคาว ได้แก่ 
อกุศลธรรมอันมีกลิ่นเหม็น

๑  ขุ.ติก. ๒๕/๒๕๔/๒๘๓ ๒  สํ.สคาถ. ๑๕/๓๖๒/๑๑๘ ๓  วิ.มหา. ๕/๑๔๗/๒๐๐
๔  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๑๗/๒๖๘
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อามคนฺธิ  (อาม+คนฺธ+อี)  กลิ่นคาว.  อามสฺส		วสาทิวตฺถุโน		คนฺโธ		อามคนฺธิ	 กลิ่นของวัตถุ
ที่ยังสดมีมันเหลวเป็นต้น ชื่อว่าอามคันธิ (รัสสะ อี เป็น อิ).  อามคนฺธิศัพท์เป็นนปุงสกลิงค์

 [๑๔๗]	 กุงฺกุมํ		เจว		ยวน-	 ปุปฺผํ		จ		ตครํ		ตถา
	 	 ตุรุกฺโขติ		จตุชฺชาติ	 คนฺธา		เอเต		ปกาสิตา.

ของหอม	๔	ชนิด
 ของหอมโดยธรรมชาติที่ท่านแสดงไว้มี ๔ ชนิด คือ  กุงกุมะ (หญ้าฝรั่น),  ยวนปุปผะ (กานพลู),  

ตคระ (กฤษณา),  ตุรุกขะ (กำยาน)

กุงฺกุม  (กุก อาทาเน+อุม)  หญ้าฝรั่น.  กุกตีติ		กุงฺกุมํ	 หญ้าที่ถือเอากลิ่นหอม ชื่อว่ากุงกุมะ (อาเทศ 

กุก เป็น กุงฺก).  กามิยตีติ		กุงฺกุมํ	 หญ้าฝรั่นที่คนต้องการ ชื่อว่ากุงกุมะ (กมุ อิจฺฉายํ+อุม, อาเทศ 

กมุ เป็น กุงฺก)

ยวนปุปฺผ  (ยวน+ปุปฺผ)  กานพลู.  ยว	ตี	ติ	ยวนํ	 สิ่ง ที่ ผสม กัน ชื่อ ว่า ยวน ะ (ยุ มิสฺ สเน+ยุ, อาเทศ 
อุ เป็น อว, ยุ เป็น อน).  ยวนํ	 	 ปุปฺผํ	 	 ยวน	ปุปฺผํ,	 เทว	กุ	สุมํ	  ดอกไม้ ที่ ผสม กัน ชื่อ ว่า  

ยวน ปุปผะ ได้แก่ กานพลู.  ยวน	เท	เส		ชาตํ		ปุปฺผนฺ	ติ		วา		ยวน	ปุปฺผํ,	ลวงฺ	คํ	 หรือ ดอกไม้ ที่ เกิด 

ใน ป่า ที่ มีด อก ไม้ ปะปน กัน อยู่ หลาย ชนิด ชื่อ ว่าย วน ปุปผะ ได้แก่ กานพลู.  ตํ		ปุปฺผํ		นุ	หี	ปุปฺ	ผสม	านํ	  

ดอกไม้ นั้น เหมือน กับ ดอกบัว

ตคร  (ตคิ คติยํ+อร)  กฤษณา.  กุฏิลํ		ตคิรตีติ		ตครํ	 ต้นไม้ที่เลื้อยคดไปคดมา ชื่อว่าตคระ.   

อนุชานามิ		ภิกฺขเว		จนฺทนํ		ตครํ		กาฬานุสาริยํ		ตาลีสํ		ภทฺทมุตฺตกํ ๑ ภิกษุทั้งหลาย  

เราอนุญาตไม้จันทน์ กฤษณา กะลัมพัก ใบเฉียงและหญ้าแห้วหมู

ตุรุกฺข  (ตรุ+ข)  กำยาน.  ตรุโต		ชาโต		ตุรุกฺโข  ต้นไม้ที่โตเร็ว ชื่อว่าตุรุกขะ (อาเทศ อ เป็น อุ, 
ซ้อน กฺ).  สลฺลกีทโว		หิ		“ตุรุกฺโข”ติ		วุตฺโต	 ป่าไม้ช้างน้าว ท่านเรียกว่า ตุรุกขะ

 [๑๔๘]	 กสาโว		นิตฺถิยํ		ติตฺโต			 มธุโร		ลวโณ		อิเม
	 	 อมฺพิโล		กฏุโก		เจติ	 ฉ		รสา		ตพฺพตี		ติสุ.

รส	๖	อย่าง
 รสมี ๖ อย่าง คือ  กสาวะ ฝาด,  ติตตะ ขม,  มธุระ หวาน,  ลวณะ เค็ม,  อัมพิระ เปรี้ยว,  

กฏุกะ เผ็ด

กสาว  (กสทฺ ทูปปท+สิ เส วายํ+อว)  รส ฝาด.  กํ	 	ปา	นียํ	 	 เสว	เต	ติ	 	ก	สา	โว  รส ที่ (ใคร กิน 

๑  วิ.มหา. ๕/๓๗/๔๕
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เข้าไป แล้ว) ต้องการ น้ำ ดื่ม ชื่อ ว่า ก สา วะ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  กํ	 	สวา	เปตี	ติ	 	ก	สา	โว   
รส ฝาด ที่ ยัง น้ำ ให้ เชื่อ ฟัง (ถาม หา น้ำ) ชื่อ ว่า ก สา วะ (กสทฺ ทูปปท+สุ ส วเน+อ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, 
อาเทศ โอ เป็น อาว).  นิตฺ	ถิยํ	 ก	สาว	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  อมฺพิลํ		ลภิตฺ	วา		ก	สาวํ		 
ปริ	เยส	นฺ	ติ๑  ได้ รส เปรี้ยว แล้ว แสวงหา รส ฝาด

  รสฝาดมีอีกหลายศัพท์  เช่น  ตุวร,	กสาย

ติตฺต  (ติช นิสาเน+ต)  รสขม.  เตชตีติ		ติตฺโต,	กฎุ	 รสที่ขม ชื่อว่าติตตะ ได้แก่การบูรเป็นต้น (อาเทศ 
ชฺ เป็น ตฺ).  เขตฺเต		ชาตํ		ติตฺตํ		อลาพุวลฺลึ		ทิสฺวา๒  เห็นเถาบวบขมที่เกิดขึ้นในนา

มธุร  (มธุ สาทเน+ร)  รสหวาน.  มธุยติ		สาทิยตีติ		มธุโร  รสหวานที่คนชอบ ชื่อว่า มธุระ.   
สุณนฺติ		มธุรํ		คิรํ	๓  ได้ยินคำหวาน

ลวณ  (ลุ ลวเณ+ยุ)  รสเค็ม.  ลุนาติ		ชฬตฺตนฺติ		ลวโณ	 รสเค็มที่ตัดความไม่รู้รส ชื่อว่าลวณะ 
(วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว, ยุ เป็น อน, น เป็น ณ).  มหาสมุทฺเท		ลวณํ		มธุรํ ๔  
น้ำในมหาสมุทรทั้งเค็มทั้งหวาน

อมฺพิล  (อมฺพ สทฺเท+อิล)  รสเปรี้ยว.  อมฺพนฺติ		เอเตนาติ		อมฺพิลํ	 รสที่ทำให้บุคคลออกเสียง 
ชื่อว่าอัมพิละ.  ชนา		เอเตน		วตฺถุนา		อมฺพนฺติ		สทฺทํ		กโรนฺตีติ		อมฺพิลํ	 วัตถุที่ทำให้ 
คนทัง้หลายพากนัทำเสยีง (เพราะเปรีย้วปาก) ชือ่วา่อมัพลิะ.  กสาว	ํ	ลภติวฺา		อมพฺลิ	ํ	ปรเิยสนตฺิ๕  
ได้รสฝาดแล้วแสวงหารสเปรี้ยว

กฏุก  (กฏ คติ ยํ+ณฺวุ)  รส เผ็ด, เวทนา ที่ เผ็ด ร้อน.  กฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กฏุ	โก  รส ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า 
กฏุก ะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อุ).  กฏุกํ		เวท	นํ		อธิ	วา	เสนฺ	โต๖  อด กลั้น ทุกขเวทนา อัน 
เผ็ด ร้อน

	 	 ตพฺพติ		ทพฺเพ		กสาวาทิสทฺทา		ตีสุ		ลิงฺเคสุ		วตฺตนฺติ	 รสทั้ง ๖ มีกสาวะเป็นต้น 
ที่อยู่ในวัตถุอันมีรส ใช้ในลิงค์ทั้ง ๓ (คือถ้าเป็นวิเสสนะเป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์)

 [๑๔๙]	 สิยา	ผสฺโส	จ	โผฏฺ€พฺโพ	 วิสยี		ตฺวกฺขมินฺทฺริยํ
	 	 นยนํ		ตฺวกฺขิ		เนตฺตํ		จ	 โลจนํ		จจฺฉิ		จกฺขุ		จ.

ผัสสะ,	การกระทบสัมผัส	๒	บท
ผสฺส  (ผสฺส สมฺผสฺเส+อ)  ผัสสะ, การกระทบสัมผัส.  ผุสิตพฺโพ		ผสฺโส  อาการที่บุคคลสัมผัส 

ชื่อว่าผัสสะ.  สฬายตนปจฺจยา		ผสฺโส๗  เพราะอายตนะ ๖ เป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ

๑  ขุ.มหานิ. ๒๙/๔๑๑/๑๘๗-๘ ๒  อภิ.อฏฺ. ๕๔/๒๐๔/๑๒๑ ๓  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๔๓/๒๗๙
๔  มิลินฺท. ๑๐๕ ๕  ขุ.มหานิ. ๒๙/๔๑๑/๑๘๗-๘ ๖  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๖๖/๑๐๒
๗  วิ.มหา. ๔/๑/๑
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โผฏ€ฺพพฺ  (ผสุ สมผฺสเฺส+ตพพฺ)  การกระทบสมัผสั.  ผสุติพโฺพ		โผฏ€ฺพโฺพ  อาการทีบ่คุคลกระทบสมัผสั 
ชื่อว่าโผฏฐัพพะ (วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ สฺต เป็น ฏฺ€).  เอวรูโป		กายวิญฺเญยฺโย		โผฏฺ€พฺโพ		
น		เสวิตพฺโพ๑  โผฏฐัพพะที่รู้ด้วยกายอย่างนี้ ภิกษุไม่พึงเสพ

อินทรีย์	๓	บท
วิสย ี (วิสย+อี)  อินทรีย์.  วิส	โย		อสฺส		อตฺถี	ติ		วิสยี	 อินทรีย์ ที่ มี อารมณ์ ชื่อ ว่า วิสยี (ลบ สระ 

หน้า)

อกฺข  (อุข คติ ยํ+อ)  อินทรีย์.  วิสเย		อุข	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อกฺขํ	 อินทรีย์ ที่ เป็น ไป ใน อารมณ์ ชื่อ ว่า 
อักข ะ (อาเทศ อุ เป็น อ, ซ้อน กฺ).  นตฺถิ		ขํ		เวทนา		เอตฺ	ถา	ติ		วา		อกฺขํ	 อินทรีย์ ที่ ไม่มี 
เวทนา ชื่อ ว่า อักข ะ (น+ข, อาเทศ น เป็น อ, ซ้อน กฺ).  น		หิ		สุข	เวท	นาท	โย		สมฺ	ปโย	คว	เสน		 
ปญฺ	จ	สุ		อิน	ทฺ	ริ	เยสุ		อุปฺ	ปชฺ	ชนฺ	ติ,		ชว	นาที	สุ		เอว		ปน		อุปฺ	ปชฺ	ชนฺ	ตี	ติ		ตถา		วุตฺตํ	 จริง 
อยู่ ท่าน กล่าว ไว้ อย่าง นั้น ว่า สุข เวทนา เป็นต้น ไม่ เกิด ขึ้น ใน อินทรีย์ ทั้ง ๕ โดย สัมปโยค ะ แต่ เกิด ขึ้น 
ใน ชว นะ เป็นต้น เท่านั้น.  มนินฺทฺ	ริเย		ตูป	จา	รา		อกฺขํ	 อักข ะ นั้น เป็น ไป ใน มนิ นท รีย์ โดย อุป จา ระ  
(โดย อ้อม)

อินฺทฺริย  (อินฺ ท ปร มิสฺ ส ริเย+อิย)  อินทรีย์.  อินฺ	ท	ติ		ปร	มิสฺ	ส	ริยํ		ก	โรตี	ติ		อินฺ	ทฺ	ริยํ		อินทรีย์ ที่ 
กระทำ ความ เป็น ใหญ่ ชื่อ ว่า อิน ทริ ยะ (ลง รฺ อาคม).  อธิป	เตยฺ	ยฏฺเ€น		อินฺ	ทฺ	ริยํ	๒   ชื่อ ว่า อินทรีย์ 
เพราะ อรรถ ว่า เป็น ใหญ่

ดวงตา	๖	บท
นยน  (นี นเย+ยุ)  ดวงตา.  เนติ		อตฺต	โน		นิสฺ	สิตํ		ปุคฺค	ลนฺ	ติ		นยนํ	 ดวงตา ที่ นำ บุคคล ผู้ อาศัย 

ตน ไป ชื่อ ว่า นยนะ (วุ ทธิ อี เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, ยุ เป็น อน).  เอกํ		เม		นยนํ		เทหิ๓  
ขอ จง พระราชทาน พระเนตร ข้าง หนึ่ง แก่ ข้า พระองค์ เถิด

อกฺขิ  (อกฺข ทสฺสเน+อิ)  ดวงตา.  อกฺขติ		อเนนาติ		อกฺขิ	 ดวงตาที่ช่วยให้บุคคลมองเห็น ชื่อว่าอักขิ.  
วสิย	ํ	อกิขฺตตี	ิ	อกขฺ	ิ นยันต์าทีเ่หน็รปูารมณ ์ชือ่วา่อกัข ิ(อกิขฺ ทสสฺนงเฺกส+ุอ,ิ อาเทศ อ ิหนา้ธาตเุปน็ 
อ).  มุขํ		วา		โสภณํ		อกฺขิ		วา		โสภณํ	๔  หน้าก็สวย ดวงตาก็สวย

เนตฺต  (นี นเย+ต)  ดวงตา.  เนตี	ติ		เนตฺ	ตํ	 ดวงตา ที่ นำทาง ชื่อ ว่า เนต ตะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ซ้อน ตฺ).  
ตฺวํ		มม		จิตฺ	ตมญฺญาย		เนตฺ	ตํ		ยา	จิ	ตุ	มาค	โต๕  ท่าน รู้ จิต ของ เรา แล้ว จึง มา เพื่อ จะ ขอดวงตา

โลจน  (ลุจ ทสฺสเน+ยุ)  ดวงตา.  โลจติ		ปสฺสติ		เอเตนาติ		โลจนํ	 ดวงตาที่ช่วยให้มองเห็น  
ชื่อว่าโลจนะ (วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ยุ เป็น อน)

๑  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๒๘๘/๑๕๙ ๒  ขุ.ปฏิสมฺ. ๓๑/๕๓๓/๔๓๑ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๓/๘/๓๓๖
๔  ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๖๖๙/๓๒๔ ๕  ขุ.อปทาน. ๓๓/๘/๓๗๖
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อจฺฉิ  (อจฺฉ ทสฺสนพฺยาปเนสุ+อิ)  ดวงตา.  อจฺฉติ		ปสฺสติ		อเนนาติ		อจฺฉิ	 ดวงตาที่ช่วยให้มองเห็น 
ชื่อว่าอัจฉิ

จกฺขุ  (จกฺข ทสฺสเน+อุ)  ดวงตา.  จกฺขติ		อสฺสาเทติ		รูปนฺติ		จกฺขุ	 ดวงตาที่ชอบรูป ชื่อว่าจักขุ.  
จกฺขติ		ปสฺสตีติ		วา		จกฺขุ	 หรือดวงตาที่มองเห็น ชื่อว่าจักขุ.  จกฺขุ		เจว		รูปา	จ		โสตํ		
เจว		สทฺทา		จ๑  คือดวงตากับรูป หูกับเสียง

 [๑๕๐]	 โสตํ		สทฺทคฺคโห		กณฺโณ	 สวนํ		สุติ		นตฺถุ		ตุ
	 	 นาสา		จ		นาสิกา		ฆานํ	 ชิวฺหา		ตุ		รสนา		ภเว.

หู	๕	บท
โสต  (สุ สวเน+ต)  หู, โสต.  สุณาติ		เอเตนาติ		โสตํ	 หูเครื่องฟังเสียง ชื่อว่าโสตะ (วุทธิ อุ เป็น 

โอ).  ปญฺจวคฺคิยา		ภิกฺขู		ภควนฺตํ		สุสฺสูสึสุ		โสตํ		โอทหึสุ๒  ภิกษุปัญจวัคคีย์ยอมเชื่อฟัง 
พระผู้มีพระภาค เงี่ยโสตสดับ

สทฺทคฺคห  (สทฺทสทฺทูปปท+คห อุปาทาเน+อ)  หู, เครื่องรับเสียง.  สทฺโท		คยฺหเต		อเนนาติ		
สทฺทคฺคโห  หูเครื่องช่วยให้ได้ยินเสียง ชื่อว่าสัททัคคหะ (ซ้อน คฺ)

กณฺณ  (กณฺณ สวเน+อ)  หู, กรรณ, หูภาชนะ, มุม.  กณฺณติ	 	สุณาติ	 	 เอเตนาติ	 	กณฺโณ  
หูเครื่องฟังเสียง ชื่อว่ากัณณะ.  อนุชานามิ		ภิกฺขเว		กณฺเณ		พนฺธิตุนฺติ.		กณฺโณ		ชีรติ.		ภควโต		 
เอ	ตมตฺถํ		อา	โร	เจ	สุํ	๓  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต ให้ ผูก มุม จีวร ไว้ มุม จีวร ชำรุด ภิกษุ ทั้ง หลาย จึง 
กราบทูล ความ นั้น แด่ พระ ผู้ มี พระ ภาค

สวน  (สุ สวเน+ยุ)  หู.  สุณาติ		เอเตนาติ		สวนํ	 หูเครื่องฟังเสียง ชื่อว่าสวนะ (วุทธิ อุ เป็น โอ, 
อาเทศ โอ เป็น อว, ยุ เป็น อน).  อตฺเถตํ		ภิกฺขเว		สวนํ		เนตํ		นตฺถีติ		วทามิ๔  ภิกษุทั้งหลาย 
การฟังนี้มีอยู่ เราไม่กล่าวว่าไม่มี

สุติ  (สุ สวเน+ติ)  หู.  สุณาติ		อเนนาติ		สุติ		หูเครื่องฟังเสียง ชื่อว่าสุติ

จมูก	๔	บท
นตฺถุ  (นส คนฺโธ ปา ทาเน+ถุ)  จมูก.  น	สนฺ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		นตฺถุ	 จมูก เครื่อง ช่วย ดม กลิ่น ชื่อ ว่านั ตถุ  

(อาเทศ สฺ เป็น ตฺ).  อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		นตฺถุ	กมฺมํ๕  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต ให้ หยอด จมูก 

นาสา  (นส คนฺโธ ปา ทาเน+ณ+อา)  จมูก.  น	สนฺ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		นาสา  จมูก เครื่อง ช่วย ดม กลิ่น ชื่อ ว่า 
 นาสา (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  เอวํ		รูห	ตุ		เต		นาสา๖ จมูก ของ ท่าน จง งอก ขึ้น ใหม่ อย่างนั้น

๑  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๑๗๐/๑๒๖ ๒  วิ.มหาวิ. ๔/๑๒/๑๗ ๓  วิ.มหา. ๕/๑๔๗/๒๐๑
๔  องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๐๑/๓๖๔ ๕  วิ.มหา. ๕/๓๘/๔๗ ๖  ขุ.ชา. ๒๗/๓๘๒/๑๐๕
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นาสิกา  (นส คนฺโธปาทาเน+ณฺวุ+อา)  จมูก.  นสนฺติ		เอตายาติ		นาสิกา  จมูกเครื่องช่วยดมกลิ่น 
ชื่อว่านาสิกา (วุทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ).  นาสิกา		ทุกฺขา	 โหนฺติ๑  
จมูกเจ็บ

ฆาน  (ฆา คนฺโธปาทาเน+ยุ) จมูก.  ฆายติ		คนฺโธปาทานํ		กโรตีติ		ฆานํ,		ฆายนฺติ		อเนนาติ		
วา	 	 ฆานํ	  จมูกที่ดมกลิ่น หรือจมูกที่ใช้ดมกลิ่น ชื่อวาฆานะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ).   
ตสฺมาติห		เต		คหปติ		เอวํ		สิกฺขิตพฺพํ		น		ฆานํ		อุปาทิยิสฺสามิ๒  คฤหบดี เพราะเหตุนั้น 
ในข้อนี้ท่านควรศึกษาอย่างนี้ว่า เราจักไม่ยึดถือจมูก

ลิ้น	๒	บท
ชิวฺหา  (ชีว ปาณธารเณ+ห+อา) ลิ้น.  ชีวติ	 	 เอตายาติ	 	 ชิวฺหา  ลิ้นที่ช่วยให้มีชีวิตอยู่ 

ชื่อว่าชิวหา (รัสสะ อี เป็น อิ, ลบสระหน้า).  ชีวิตนิมิตฺตํ	 	รโส		ชีวิตํ	 	นาม  รสชื่อว่าชีวิต 
เพราะมีชีวิตเป็นเหตุ.  ตํ		อวฺหายตีติ		ชิวฺหา  ลิ้นที่ถือเอารสนั้น ชื่อว่าชิวหา.  ชิวฺหา		นิจฺจา		วา		 
อนจิจฺา		วาต.ิ		อนจิจฺา		ภนเฺตติ๓  พระนนัทกะถามวา่ ลิน้เปน็ของเทีย่งหรอืไมเ่ทีย่ง  ภกิษณุตีอบวา่ 
ไม่เที่ยง เจ้าข้า

รสนา  (รส อสฺสาทเน+ยุ+อา)  ลิ้น.  รสนฺติ		เอตายาติ		รสนา  ลิ้นที่ช่วยให้บุคคลพอใจ ชื่อว่ารสนา 
(อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบสระหน้า).  รสํ		ชานาตีติ	 	วา		รสนา  หรือลิ้นที่รู้รส ชื่อว่ารสนา 
(รสสทฺทูปปท+�า อวโพธเน+กฺวิ, อาเทศ �า เป็น นา, ลบ กฺวิ).  รสํ		นยตีติ		รสนา  ลิ้นที่นำรสไป 
ชื่อว่ารสนา (รสสทฺทูปปท+นี นเย+อ+อา, ลบสระหน้า)

 [๑๕๑]	 สรีรํ		วปุ		คตฺตํ		จา-	 ตฺตภาโว		โพนฺทิ		วิคฺคโห
	 	 เทหํ		วา		ปุริเส		กาโย		 ถิยํ		ตนุ		กเฬวรํ.

ร่างกาย		๑๐		บท
สรีร  (สร คติ ยํ+อีร)  ร่างกาย, สรีระ.  ส	รติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สรีรํ	 ร่างกาย ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า สรีระ.  ส	รติ		

วาตํ		หึ	สตี	ติ		สรีรํ	 ร่างกาย ที่ เบียดเบียน ลม ชื่อ ว่า สรีระ (สร หึ สายํ+อีร).  มา	ตา	ปิ	ตูนํ		สรีรํ		
จิ	ตกํ	 	อา	โร	เปตฺ	วา		อคฺคึ	 	ทตฺ	วา๔  ยก พระบรม ศพ ของ พระ ชนก พระ ชนนี ขึ้น บน พระ จิ ตกาธาน 
แล้ว ถวาย พระ เพลิง

วปุ  (วป พีช สนฺ ตาเน+อุ) ร่างกาย.  ว	ปติ		กุ	สลา	กุสล	พีช	เมตฺ	ถา	ติ		วปุ	 ร่างกาย เป็น ที่ หว่าน พืช คือ 
กุศล และ อกุศล จึง ชื่อ ว่าว ปุ

คตฺต (คมุ คติ มฺหิ+ต, คห อุ ปา ทาเน+ต) ร่างกาย.  คจฺฉ	ติ		คณฺ	หา	ติ	วา		กุ	สลา	กุ	สลํ		เอ	เต	นา	ติ		

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๑๕๕/๖๑ ๒  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๗๒๗/๔๖๗ ๓  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๗๖๙/๔๘๘
๔  วิ.มหา. ๕/๒๔๔/๓๒๘
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คตฺตํ	 ร่างกาย ที่ เป็น ไป หรือ ร่างกาย เป็น เครื่อง ถือ เอา กุศล และ อกุศล ชื่อ ว่า คัต ตะ (ลบ มฺ และ หฺ 
ที่สุด ธาตุ, ซ้อน ตฺ).  อตฺต	โน		คตฺตํ		โว	ทกํ		กตฺ	วา๑  เช็ด ร่างกาย ของ ตน ให้ แห้ง แล้ว

อตฺต	ภาว  (อตฺตสทฺ ทูปปท+ภู สตฺ ตายํ+อ) ร่างกาย.  “อตฺ	ตา”ติ		อภิธานํ		พุทฺธิ		จ		ภ	วนฺ	ติ		 
เอตสฺ	มา	ติ		อตฺต	ภา	โว  การ รู้จัก ชื่อ “อัตตา” จาก ร่างกาย นี้ และ อัตตา จาก ร่างกาย นี้ มีอยู่ ฉะนั้น 
ร่างกาย นี้ จึง ชื่อ ว่า อัต ต ภาวะ (วุ ทธิ อู เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อาว).  ชี	วิตํ	 	 อตฺต	ภา	โว	 	 จ		 
สุข	ทุกฺ	ขา		จ		 เก	ว	ลา		 เอก	จิตฺ	ต	สมา	ยุตฺ	ตา๒  ชีวิต ร่างกาย สุข และ ทุกข์ ทั้ง มวล เป็น ธรรม 
ประกอบ ใน จิต อย่าง เดียว เหมือน กัน

โพนฺ	ทิ  (วุ สํวรเณ+ทิ) ร่างกาย.  วุโณ	ติ	 	 สํว	รติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	 โพนฺ	ทิ	  ร่างกาย เป็น ที่ ให้ คอย 
ระวัง จึง ชื่อ ว่า โพ นทิ (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ว เป็น พ).   
มห	ตี		วต		เต		โพนฺ	ทิ		น		จ		ปญฺญา		ต	ทู	ปิ	กา๓  ร่างกาย ของ ท่าน ใหญ่ โต นัก แต่ ปัญญา หา 
ควร แก่ ร่างกาย นั้น ไม่

วิคฺ	คห  (วิ+คห อุ ปา ทาเน+อ) ร่างกาย.  วิ	วิธํ		คณฺ	หา	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วิคฺคโห  ร่างกาย เป็น ที่ ถือ เอา 
สิ่ง ต่างๆ จึง ชื่อ ว่า วิค คหะ (ซ้อน คฺ)

เทห  (ทิห อุป จเย+ณ) ร่างกาย.  ทิห	ติ		วฑฺฒ	ติ		เอตฺถ		กุ	สลา	กุ	สลนฺ	ติ		เทหํ	 ร่างกาย เป็น ที่ 
เจริญ กุศล และ อกุศล ชื่อ ว่า เท หะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ).  เทหํ		ปุ	ริ	เส		วา		เทห	ศัพท์ มี ใช้ ใน 
ปุง ลิงค์ บ้าง.  ป	หาย		มา	นุสํ		เทหํ		เท	วกายํ		ปริ	ปู	เรสฺ	สนฺ	ติ๔  ละ กาย มนุษย์ แล้ว จัก ยัง กาย 
ทิพย์ ให้ บริบูรณ์

กาย  (กุ+อาย) ร่างกาย.  กุจฺฉิ	ตานํ		อา	โย		อุปฺ	ปตฺ	ติฏฺ€านนฺ	ติ		กา	โย  ร่างกาย เป็น ที่ เกิด ขึ้น ของ 
สิ่ง สกปรก ทั้ง หลาย จึง ชื่อ ว่า กา ยะ (บท นี้ เป็น พหุ พ พีหิ สมาส)

ตนุ  (ตนุ วิตฺ ถาเร+อุ) ร่างกาย.  สํ	สาร	ทุกฺ	ขํ		ต	โน	ตี	ตี		ตนุ	 ร่างกาย ที่ แผ่ ไป สู่ ความ ทุกข์ ใน สงสาร  
ชื่อ ว่า ตนุ.   ตนุ	สทฺ	โทยํ		อิตฺถิยํ		ตนุ	ศัพท์ นี้ มี ใช้ ใน อิตถี ลิงค์

กเฬวร  (กฬสทฺ ทูปปท+วร สํวรเณ+อ) ร่างกาย.  กเฬ		เจตสิ		ว	รติ		สํวร	ตี	ติ		กเฬวรํ	 ร่างกาย 
อัน ระวัง ที่ จิต ชื่อ ว่า กเฬว ระ (ไม่ ลบ สัต ตมี วิภัตติ)

กุ สลา ทิว ณฺณ นา  สมตฺ ตา.
ว่า ด้วย กุศล เป็นต้น จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑  วิ.มหา. ๔/๘๑/๘๖ ๒  ขุ.มหานิ. ๒๙/๔๙/๔๘ ๓  ขุ.ชา. ๒๗/๒๖๖/๗๗
๔  ที.มหา. ๑๐/๒๓๙/๒๘๘



๑.๕. จิตตาทิวัณณนา
พรรณนาชื่อของจิตเป็นต้น

 [๑๕๒]	 จิตฺตํ		เจโต		มโน		นิตฺถี	 วิญฺญาณํ		หทยํ		ตถา
	 	 มานสํ		ธี		ตุ		ปญฺญา	จ	 พุทฺธิ		เมธา		มติ		มุติ.

 [๑๕๓] 	 ภูรี		มนฺตา	จ		ปญฺญาณํ	 ญาณํ		วิชฺชา		จ		โยนิ		จ
	 	 ปฏิภานมโมโหถ	 ปญฺญาเภทา		วิปสฺสนา.

 [๑๕๔]		 สมฺมาทิฏฺ€ิปภุติกา	 วีมํสา		ตุ		วิจารณา
	 	 สมฺปชญฺญํ		ตุ		เนปกฺกํ	 เวทยิตํ		ตุ		เวทนา.

จิต,	ใจ	๖	ศัพท์
จิตฺต  (จินฺต จินฺ ตายํ+ต)  จิต, ใจ.  จินฺ เต ตี ติ  จิตฺ ตํ  สภาพที่คิดชื่อว่าจิตตะ(ลบนฺ).อา	รมฺมณํ		

จินฺ	เต	ติ		ชา	นา	ตี	ติ		จิตฺ	ตํ		สภาพที่รู้อารมณ์ชื่อว่าจิตตะ(ลบนฺต,ซ้อนตฺ).สมา	หิตํ		จิตฺ	ตํ		 
เอก	คฺคํ	๑ จิตอันตั้งมั่นแล้วในอารมณ์เดียว.ป€มํ		จิตฺ	ตํ		อุปฺ	ปนฺนํ		ป€มํ		วิญฺญาณํ		ปา	ตุ	ภูตํ	๒   
จิตดวงแรกเกิดขึ้นคือปฐมวิญญาณปรากฏ

เจต  (จิตสญฺเจตเน+อ)จิต,ใจ.จินฺเตตีติ  เจโต  สภาพที่คิดชื่อว่าเจตะ(วุทธิอิเป็นเอ). 
อายสฺมา		มหาโมคฺคลฺลาโน		สพฺพาวนฺตํ		ภิกฺขุสงฺฆํ		เจตสา		เจโต		ปริจฺจ		มนสากาสิ๓   
ท่านมหาโมคคัลลานะมนสิการกำหนดจิตภิกษุสงฆ์ที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยจิต

มน  (มนญาเณ+อ)จิต,ใจ,มนัส.มน	ติ		ชา	นา	ตี	ติ		มโน		สภาพที่รับรู้ชื่อว่ามนะ.อ นิตฺ ถี 
มน ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.ยํ		จิตฺ	ตํ		ตํ		มโน,		ยํ		มโน		ตํ		จิตฺ	ตํ	๔สิ่งใดเป็นจิต 
สิ่งนั้นเป็นใจสิ่งใดเป็นใจสิ่งนั้นเป็นจิต

วิญฺญาณ  (วิ+ญาอวโพธเน+ยุ)จิต,ใจ.วิชานาตีติ		วิญฺญาณํ		สภาพที่รู้ชัดชื่อว่าวิญญาณะ
(ซ้อนญฺ,อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ,ลบอ).วิญฺญาณํ		นิจฺจํ		วา		อนิจฺจํ		วาติ.		อนิจฺจํ		
ภนฺเตติ๕วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง,ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าข้า

หทย  (หรหรเณ+ย)จติ,ใจ,หทยั.หรต	ิ	อตตฺโน		อาธารนตฺ	ิ	หทย	ํ	สภาพทีน่ำไปสูค่วามยนิดขีองตน
ชือ่วา่หทยะ(อาเทศฺรเป็ท)ฺ.รสตณหฺาย		คธโิต		หทย	ํ	นาวพชุฌฺติ๖ผูถ้กูความอยากในรสครอบงำแลว้
ย่อมไม่รู้สึกถึงความตั้งใจ(ที่เกิดขึ้นตั้งแต่บวชว่าเราจะทำที่สุดทุกข์)

มานส  (มน+สณ)ฺ จติ, ใจ, มานสั.  มโน		เอว		มานส	ํ	ใจนัน่แหละคอืมานสะ(ลงสณฺปจัจยัในสกตัถะ,

๑วิ.มหาวิ.๑/๓/๖ ๒วิ.มหาวิ.๑/๑๘๑/๑๓๗ ๓วิ.จุลฺล.๗/๔๔๘/๒๘๔
๔วิ.มหา.๑/๑๘๔/๑๓๘ ๕วิ.มหา.๔/๒๑/๒๗ ๖ขุ.เถร.๒๖/๓๘๖/๓๗๒
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ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).สุปณิหิตํ		เม		มานสํ		สจฺจานํ		โพธาย๑เราตั้งใจไว้ดีแล้วเพื่อ
รู้สัจจะทั้งหลาย

ญาณ,	ปัญญา,	ความรู้,	ความเข้าใจ	๑๔	ศัพท์
ธี  (เฌจินฺตายํ+อี)ญาณ,ปัญญา,ความรู้,ความเข้าใจ.ฌายตีติ		ธี		ปัญญาที่พิจารณาชื่อว่าธี

(อาเทศเฌเป็นธ,ลบสระหนา้).ธาเรตตี	ิ	ธ	ี	ปญัญาทีท่รงไว้ชือ่วา่ธี(ธาธารเณ+อ,ีลบสระหนา้).
ธี	วุจฺจติ		ปญฺญา๒ปัญญาเรียกว่า“ธี”

ปญฺญา  (ป+ญาอวโพธเน+กฺวิ)ญาณ,ปัญญา,ความรู้,ความเข้าใจ.	ปญฺญาย	เต		เอ	ตา	ยา	ติ		
ปญฺญา		สภาวะที่ช่วยให้รู้ชื่อว่าปัญญา(ซ้อนญฺ,ลบกฺวิ).นตฺถิ		ปญฺญา	สมา		อาภา๓  แสง 
สว่างที่เสมอด้วยปัญญาไม่มี.ญาณํ		อุท	ปาทิ		ปญฺญา		อุท	ปาทิ๔ญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญา
เกิดขึ้นแล้ว.ป	ชาน	นฏฺเ€น		ปญฺญา๕ชื่อว่าปัญญาเพราะอรรถว่ารู้ทั่วถึง

พุทฺธิ  (พุธ อวคมเน+ติ) ญาณ, ปัญญา, ความรู้, ความเข้าใจ. พุชฺฌ	เต	 	 เอ	ตา	ยา	ติ	 	 พุทฺธิ		
ปัญญาเครื่องตรัสรู้ชื่อว่าพุทธิ(อาเทศตของติปัจจัยเป็นธ,และอาเทศธฺที่สุดธาตุเป็นทฺ). 
กงฺ	ขา		ฉิชฺช	ติ		พุทฺธิ		วฑฺฒ	ติ๖ตัดความสงสัยได้ปัญญาย่อมเจริญ

เมธา  (มิหึสายํ+ธ+อา)ญาณ,ปัญญา,ความรู้,ความเข้าใจ.สมฺโมหํ		เมธติ		หึสตีติ		เมธา		
ปัญญาที่เบียดเบียนความไม่รู้ชื่อว่าเมธา(วุทธิอิเป็นเอ,ลบสระหน้า).	สุขุมมฺปิ		อตฺถํ		เมธติ			
อาททาตีติ		เมธา		ปัญญาที่ถือเอาเนื้อความที่ละเอียดลึกซึ้งได้ชื่อว่าเมธา(เมอาทาเน+ธ+อา).
เมธา	วุจฺจติ		ปญฺญา๗ปัญญาท่านเรียกว่า“เมธา”

มติ  (มนญาเณ+ติ)ญาณ,ปัญญา,ความรู้,ความเข้าใจ.มนติ		ชานาตีติ		มติ	ปัญญาที่รู้
ชื่อว่ามติ(ลบนฺ).ภีเตน		ชายเต		มติ๘ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะความกลัว

มุติ (มุนญาเณ+ติ)ญาณ,ปัญญา,ความรู้,ความเข้าใจ.มุ	นา	ตี	ติ		มุติ	ปัญญาท่ีรู้ช่ือว่ามุติ(ลบนฺ)

ภูริ, ภูรี  (ภูสตฺตายํ+ริ)ญาณ,ปัญญา,ความรู้,ความเข้าใจ.ภว ตี ติ  ภูริ, ภูรี  ปัญญาที่มีอยู่
ชื่อว่าภูริและภูรี(ทีฆะอิเป็นอีบ้าง).ปญฺญาเยว		ภู	เต		อตฺเถ		รม	ตี	ติ		ภูรี	ติ		วุจฺจ	ติ๙  
ปัญญานั่นแลยินดีในประโยชน์ที่มีอยู่ จึงเรียกว่าภูรี (ภูสทฺทูปปท+รมุ รมเน+อิ,อี, ลบมฺ). 	 มหา	
ปญฺโญ		ปุถุปญฺโญ		หาส	ปญฺโญ		ชวน	ปญฺโญ		ติกฺ	ขปญฺโญ		นิพฺ	เพธิกปญฺโญ		ภูริ	วุจฺจ	ติ๑๐  
ผู้มีปัญญามากมีปัญญากว้างมีปัญญาอาจหาญร่าเริงมีปัญญาไวมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญารู้
แจ้งเรียกว่าภูริ

๑มชฺ.มูล.๑๒/๕๔๓/๕๘๕ ๒ขุ.มหานิ.๒๙/๔๙/๕๑ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๒๙/๙
๔วิ.มหา.๔/๑๕/๑๙ ๕วิ.อฏฺ.๑/๑๑๙ ๖ขุ.เถร.๒๖/๒๑๒/๒๗๗
๗ขุ.จูฬนิ.๓๐/๔๑๖/๑๙๙ ๘ขุ.ชา.๒๘/๒๑๑/๘๐ ๙ปฏิสํ.อฏฺ.๔๗/๑๘๐/๓๙๙
๑๐ขุ.จูฬนิ.๓๐/๓๙๖/๑๙๑
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มนฺตา  (มนญาเณ+ต+อา)ญาณ, ปัญญา, ความรู้, ความเข้าใจ. 	 มนติ	 	 ชานาตีติ	 	 มนฺตา		
ปัญญาที่รู้ชื่อว่ามันตา(ลบสระหน้า)

ปญฺญาณ  (ป+ญาอวโพธเน+ยุ)ญาณ,ปัญญา,ความรู้,ความเข้าใจ.	ปชานาติ		เอเตนาติ		
ปญฺญาณํ		ปัญญาเครื่องรู้ทั่วถึงชื่อว่าปัญญาณะ(ซ้อนญฺ,อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ,ลบอ).
ปญฺญาณํ		วุจฺจติ		วิปสฺสนา		อนิจฺจาทิปฺปกาเรสุ		ปวตฺตตฺตา๑วิปัสสนาท่านเรียกว่าปัญญาณะ
เพราะเป็นไปในธรรมประการต่างๆมีความไม่เที่ยงเป็นต้น

ญาณ  (ญาอวโพธเน+ยุ)ญาณ,ปัญญา,ความรู้,ความเข้าใจ.ชา	นา	ติ		อเน	นา	ติ		ญาณํ		ปัญญา
เครื่องรู้ชื่อว่าญาณะ(อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ,ลบอ).ญาตฏฺเ€น		ญาณํ	๒ ปัญญาชื่อว่า 
ญาณะเพราะอรรถว่ารู้.ญาณนฺ	ติ		ติสฺโส		วิชฺ	ชา๓วิชชา๓อย่างชื่อว่าญาณะ

วิชฺชา  (วิทญาเณ+ย+อา)ญาณ,ปัญญา,ความรู้,ความเข้าใจ.วิท	ติ		ชา	นา	ตี	ติ		วิชฺ	ชา		ปัญญา
ที่รู้ชื่อว่าวิชชา(อาเทศทฺยเป็นช,ซ้อนชฺ,ลบสระหน้า).อยํ		โข		เม		พฺ	ราหฺมณ		รตฺ	ติ	ยา		
ป€เม		ยา	เม		ป€มา		วิชฺ	ชา		อธิ	ค	ตา		อ	วิชฺ	ชา		วิห	ตา๔พราหมณ์วิชชาที่๑นี้เราบรรลุแล้ว 
ในปฐมยามแห่งราตรีอวิชชาเรากำจัดได้แล้ว

โยน ิ (ยุมิสฺสเน+ยุ+อิ)ญาณ,ปัญญา,ความรู้,ความเข้าใจ.ยมติ		มิสฺสี		ภวติ		เญยฺเยสูติ		 
โยนิ	 	ปัญญาท่ีมีรวมอยู่ในเญยธรรมทั้งหลายชื่อว่าโยนิ (วุทธิ อุ เป็น โอ,อาเทศยุ เป็นอน,
ลบสระหน้า)

ปฏิภาน,	ปฏิภาณ  (ปฏิ+ภาทิตฺติยํ+ยุ)ญาณ,ปัญญา,ความรู้,ความเข้าใจ,ปฏิภาณ.ปฏิมุขํ		
ภนฺติ		อุปฏฺ€หนฺติ		เญยฺยา		เอเตนาติ		ปฏิภานํ		ปัญญาที่ช่วยให้เญยธรรมพลันปรากฏต่อ
หน้าชื่อว่าปฏิภานะ(อาเทศยุเป็นอน,ลบอ).ปญฺญวโต		กเถนฺตสฺส		ปฏิภานํ		อนนฺตํ			 
โหติ๕ปฏิภาณของผู้มีปัญญาที่กำลังกล่าวอยู่ย่อมไม่สิ้นสุด

อโมห (น+มุหเวจิตฺเต+ณ)ญาณ,ปัญญา,ความรู้,ความเข้าใจ,ความไม่หลง.น		มุยฺหติ		เอเตนาติ		
อโมโห		ปัญญาที่ช่วยให้ไม่หลงชื่อว่าอโมหะ(อาเทศนเป็นอ,ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ)

  ปัญญามีอีกหลายศัพท์เช่นวีมํสา,	วิจย,	สมุเปกฺขา,	อุปลทฺธิ,	ปฏิปตฺติ,	ญตฺติเจตนา 

ปัญญา	๖	ประเภท
	 วิปสฺ	สนา	สมฺ	มาทิ	ฏฺ€ิ	ป	ภุติ	กา	 	ปญฺญา	เภท	า	 	 วิปัสสนาและสัมมาทิฐิเป็นต้น เป็นชื่อของปัญญา.

วิปสฺ	สนาท	โย		เน	ปกฺ	กนฺ	ตา		ปริ	ยา	ยา		ปญฺญา	เภท	า		ปญฺญา	วิ	เส	สา		ตั้งแต่วิปสฺ	สนา	ศัพท์ 
ถึงเน	ปกฺก	ศัพท์เป็นประเภทของปัญญา

๑ขุ.อฏฺ.๒๘/๒๐๔/๒๘๒ ๒วิ.อฏฺ.๑/๑๑๙ ๓วิ.มหาวิ.๑/๒๓๓/๑๗๓
๔วิ.มหาวิ.๑/๓/๗ ๕ขุ.อฏฺ.๒๖/๕๒/๒๕๖
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วิปสฺสนา  (วิ+ทิสเปกฺขเน+ยุ+อา)วิปัสสนา,ปัญญา,ปัญญารู้แจ้ง.วิ	วิธํ		อนิจฺ	จาทิกํ		สงฺ	ขา	เร	สุ		 
ปสฺ	สตี	ติ		วิปสฺ	สนา		ปัญญาที่เห็นสภาวธรรมต่างๆมีอนิจจลักษณะเป็นต้นในสังขารชื่อว่าวิปัสสนา
(อาเทศทิสฺธาตุเป็นปสฺสฺ,ยุ เป็นอน,ลบสระหน้า).สญฺญา	เวท	ยิ	ตนิ	โรธ	สมา	ปตฺ	ติ	ยา		โข		
คห	ปติ		เทฺว		ธมฺ	มา		พหู	ปการ	า		สม	โถ		จ		วิปสฺ	สนา		จ๑คฤหบดีธรรม๒อย่างคือ
สมถะและวิปัสสนามีอุปการะมากต่อสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ

สมฺมาทิฏฺ€ิ  (สมฺมาสทฺทูปปท+ทิสเปกฺขเน+ติ)สัมมาทิฐิ,ปัญญา,ความเห็นถูก.สมฺ	มา		ทสฺ	
สนํ		สมฺ	มาทิ	ฏฺ€ิ		ความเห็นถูกชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ(อาเทศสฺตฺเป็นฏฺฐฺ).สมฺ	มาท	สฺ	สนลกฺขณา		 
สมฺ	มาทิ	ฏฺ€ิ		สัมมาทิฐิมีความเห็นถูกเป็นลักษณะ.สา		ทุ	วิธา		โลกิ	ย	โลกุ	ตฺตรว	เสน,		ตตฺถ		 
ปุ	ริ	มา		ฉพฺพิ	สุทฺธิปฺปวตฺ	ติ	กาเล		อิ	ตรา		ญาณทสฺ	สน	วิ	สุทฺธิ	กาเล		ลพฺภ	ติ		สัมมาทิฐินั้นมี
๒อย่างคือ โลกียสัมมาทิฏฐิและโลกุตตรสัมมาทิฐิ,ใน๒อย่างนั้นอย่างแรกได้ในเวลาที่ความ
บริสุทธิ์๖อย่างเกิดขึ้น,อย่างหลังได้ในเวลาบริสุทธิ์ด้วยญาณทัสสนะ.ทสวตฺถุ	กา		สมฺ	มาทิ	ฏฺ€ิ๒  
สัมมาทิฐิมีวัตถุ๑๐อย่าง

วีมํสา  (วิ+มานวีมํสายํ+ส+อา)วิมังสา,ปัญญา,ปัญญาพิจารณา,การทดลอง.วิเสเสน		มานิยเตติ			
วีมํสา,	จิตฺตาโภคาทิ		ปัญญาที่พิจารณาเป็นพิเศษชื่อว่าวีมังสาหมายถึงการเอาใจจดจ่อเป็นต้น
(อาเทศมานฺเป็นมํ,ทีฆะอิเป็นอี,ลบสระหน้า).วีมํสนํ		วีมํสา		การพิจารณาชื่อว่าวีมังสา
(วิ+มํสวีมํสเน+อา,ทีฆะอิเป็นอี)

สทฺธาหตฺโถ		มหานาโค	 อุเปกฺขาเสตทนฺตวา
สติ		คีวา		สิโร		ปญฺญา	 วีมํสา		ธมฺมจินฺตนา.๓

ชา้งตวัประเสรฐิมีศรทัธาเปน็งวงอเุบกขาเปน็งาอนัขาวสะอาดสติเปน็คอปญัญา
ที่พิจารณาธรรมเป็นศีรษะ

วิจารณา (วิ+จรสญฺจเย+ยุ+อา)ปัญญา,วิจารณญาณ,ปัญญาพิจารณา.วิจารยเต		เอตายาติ		
วิจารณา		ปัญญาเครื่องพิจารณาชื่อว่าวิจารณา(วุทธิอเป็นอา,อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ).
วิจารณปญฺญาว		เสฏฺ€า๔ปัญญาพิจารณานั่นแหละประเสริฐสุด.เอสา		เต		วิจารณปญฺญา๕  
ปัญญาพิจารณานั้นไม่มีแก่ท่าน

สมฺปชญฺญ  (สํ+ป+ญาอวโพธเน+ยุ)สติปัฏฐาน,ปัญญา,สัมปชัญญะ,ปัญญารู้ประโยชน์และมิใช่ประ
โยชน์เป็นต้น.	สมฺปชานาตีติ		สมฺปชาโน		ปัญญาที่รู้ทั่วถึงชื่อว่าสัมปชานะ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,
ญาเป็นชา,ยุเป็นอน,ลบอ).สมฺปชานสฺส		ภาโว		สมฺปชญฺญํ		ความเป็นปัญญารู้ทั่วถึง
ชือ่วา่สมัปชญัญะ(สมปฺชาน+ณยฺ,ลบณฺและสระที่น,อาเทศนยฺเปน็ญ,ซอ้นญ)ฺ.ภกิขฺ	ุ	อาตาป	ี	

๑สํ.สฬา.๑๘/๕๗๐/๓๖๔ ๒วิ.ปริ.๘/๑๐๐๐/๓๔๗ ๓ขุ.เถร.๒๖/๓๘๔/๓๖๘
๔ขุ.อฏฺ.๓๘/๘๒/๒๗๘ ๕ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๔๓๘/๕๔๗
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สมฺปชญฺญํ		น		ริญฺจติ๑ภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรย่อมไม่ทอดทิ้งสัมปชัญญะ.สาตฺถกสมฺปชญฺญํ		
สปปฺายสมปฺชญญฺ	ํ	โคจรสมปฺชญญฺ	ํ	อสมโฺมหสมปฺชญญฺนตฺ	ิ	จตพุพฺธิ	ํ	สมปฺชญญฺ	ํ๒ปญัญามี
๔ประการคือ (๑)ปัญญารู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ (๒)ปัญญารู้ว่าควรและไม่ควร
(๓)ปัญญารู้สถานที่ควรไปและไม่ควรไป(๔)ปัญญาไม่หลงลืม

เนปกฺก (นิ+ปจปาเก+อ)สติปัฏฐาน,ปัญญา,ปัญญาบ่มกุศลธรรมให้สุก.นิสฺ	เส	ส	โต		ปา	เจ	ติ		 
กุ	สล	ธมฺ	เม	ติ		นิ	ป	โก,		ญาณี		ปุคฺคโลบุคคลผู้บ่มกุศลธรรมทั้งหลายให้สุกโดยไม่มีเหลือชื่อว่า
นิปกะได้แก่บุคคลผู้มีปัญญา(อาเทศจเป็นก).นิ	ปกสฺส		ภา	โว		เน	ปกฺกํ	ความเป็นผู้มีปัญญา
ชื่อว่าเนปักกะ(นิปก+ณฺย,ลบณฺและสระที่ก,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศกฺยเป็นก,ซ้อนกฺ).
เน	ปกฺกํ		วุจฺจ	ติ		ปญฺญา๓ปัญญาท่านเรียกว่าเนปักกะ

เวทนา,	การเสวยอารมณ์,	ความรู้สึก	๒	ศัพท์
เวทยิต  (วิทอนุภวเน+ณฺย+อิ+ต)  เวทนา,การเสวยอารมณ์, ความรู้สึก.  เวทยตีติ	 	 เวทยิตํ		

สุขและทุกข์เป็นต้นที่บุคคลเสวยชื่อว่าเวทยิตะ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,ลบสระหน้า).ทุกฺขํ		อสา	
ตํ		เวท	ยิตํ		อิทํ		วุจฺจ	ติ		ภิกฺขเว		โท	มนสฺสํ	๔ ภิกษุทั้งหลายการเสวยอารมณ์อันเป็นทุกข์
แสนสาหัสนี้เราเรียกว่าโทมนัส

เวทนา  (วิทอนุภวเน+ยุ+อา)เวทนา,การเสวยอารมณ์,ความรู้สึก.	เวท	ย	ตี	ติ		เวทนา		สุขและ
ทุกข์เป็นต้นที่บุคคลเสวยชื่อว่าเวทนา(วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศยุเป็นอน,ลบสระหน้า).เวทนา			
อนิจฺ	จา	ติ		สทฺทํ		นิจฺ	ฉา	เรติ๕เปล่งเสียงออกมาว่าเวทนาไม่เที่ยง

 [๑๕๕]	 ตกฺโก		วิตกฺโก		สงฺกปฺโป-	 ปฺปโนหายุ		ตุ		ชีวิตํ
	 	 เอกคฺคตา		ตุ		สมโถ	 อวิกฺเขโป		สมาธิ		จ.

ความคิด,	ความดำริ,	ความวิตก	๕	ศัพท์
ตกฺก  (ตกฺกวิตกฺเก+อ)ความคิด,ความดำริ,ความวิตก,ความตรึก,ความตริตรอง.ตกฺเกติ		

สมปฺยตุตฺธมเฺม		อารมมฺณ	ํ	อภนิโิรเปตตี	ิ	ตกโฺก		สภาพทีย่กสมัปยตุธรรมขึน้สูอ่ารมณ์ชือ่วา่ตกักะ.

ตกฺโก		วิตกฺโก		สงฺกปฺโป		อปฺปนา		พฺยปฺปนา		เจตโส		อภินิโรปนา๖ความตรึกวิตกดำริ

แน่วแน่ปักใจ

วิตกฺก  (วิ+ตกฺกวิตกฺเก+อ)ความคิด,ความวิตก,ความดำริ,ความตรึก,ความตริตรอง.วิตกฺเกติ		
สมปฺยตุตฺธมเฺม		อารมมฺณ	ํ	อภนิโิรเปตตี	ิ	ตกโฺกสภาพทีย่กสมัปยตุธรรมขึน้สูอ่ารมณ์ชือ่วา่ตกักะ.

๑สํ.สฬา.๑๘/๓๖๔/๒๕๕ ๒ที.อฏฺ.๔/๒๑๔/๑๖๖ ๓ที.อฏฺ.๕/๓๔๘/๓๑๘
๔ที.มหา.๑๐/๒๙๕/๓๔๒ ๕วิ.มหาวิ.๒/๒๘๖/๑๙๒ ๖มชฺ.อุปริ.๑๔/๒๖๓//๑๘๓
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วิตกฺโก		โข		เทวานมินฺท		ปปญฺจสญฺญาสงฺขานิทาโน๑ท่านจอมเทพความคิดมีสัญญาส่วนที่

ประกอบด้วยตัณหามานะและทิฐิอันให้ถึงความประมาทมัวเมาเป็นเหตุเกิด

สงฺกปฺป (สํ+กปฺปวิตกฺกสามตฺถิเยสุ+อ)ความคิด,ความดำริ.สงฺกปฺปนฺติ		ปภวนฺติ		อเนนาติ		
สงฺกปฺโป	 	 ธรรมเครื่องดำริ ชื่อว่าสังกัปปะ (อาเทศนิคหิตเป็น งฺ). โส	 เต	 อิชฺฌตุ	 สงฺกปฺโป๒  
ความดำริ(ในการออกบวช)ของเธอนั้นจงสำเร็จ

อปฺปนา  (อปปาปุณเน+ยุ+อา) ความคิด, ความดำริ.  	 อปฺ	เปติ	 	 สมฺป	ยุตฺ	ต	ธมฺ	เม	 	ปา	เปติ		 
อา	รมฺมณนฺ	ติ		อปฺ	ปนา		จิตที่ส่งสัมปยุตธรรมไปสู่อารมณ์ชื่อว่าอัปปนา(ซ้อนปฺ,อาเทศยุเป็น
อน,ลบสระหน้า)

อูห  (อูหวิตกฺเก+อ)ความคิด,ความดำริ.อูหนฺติ		อเนนาติ		อูโห	ธรรมเครื่องดำริชื่อว่าอูหะ

อายุ,	ชีวิต,	ชีวิตินทรีย์	๒	ศัพท์
อาย ุ (อิคติมฺหิ+ณุ)อายุ,ชีวิต,ชีวิตินทรีย์.อ	ยติ		อทฺธานํ		คจฺฉ	ติ		เยน	า	ติ		อายุ	ชีวิตเครื่อง

ช่วยให้สัตว์ไปสู่กาลเวลาอันยืนยาวชื่อว่าอายุ (ลบณฺ,วุทธิอิ เป็น เอ,อาเทศ เอ เป็นอาย).
เอ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		วา		อายุ		หรือชีวิตที่ช่วยให้สัตว์เป็นไปได้ชื่อว่าอายุ.อายุ		ปนาวุโส		กึ		 
ปฏิ	จฺจ		ติฏฺ€ตี	ติ.		อายุ		อุสฺมํ		ปฏิ	จฺจ		ติฏฺ€ี	ติ	๓ท่านผู้มีอายุอายุอาศัยอะไรจึงตั้งอยู่ได้อายุ
อาศัยไออุ่นจึงตั้งอยู่ได้

ชวีติ  (ชวีปาณธารเณ+อ+ิต)อาย,ุชวีติ,ชวีตินิทรยี.์ชวีนตฺ	ิ	อเนนาต	ิ	ชวีติ	ํ	อายทุีช่ว่ยใหส้ตัวเ์ปน็อยูไ่ด้
ชื่อว่าชีวิตะ.	ทุชฺชานํ		ชีวิตํ		ทุชฺชานํ		มรณํ	๔ จะเป็นหรือตายก็ยากจะรู้ได้

จิตตั้งมั่น,	ความสงบ,	สมาธิ	๔	ศัพท์
เอกคฺคตา  (เอก+อคฺค+ตา)จิตสงบ,ความมีจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียว,ความสงบ,สมาธิ.นา	นา	- 

ลมฺพณ	วิ	สา	รณา	ภาว	โต		 เอกํ	 	อคฺคํ	 	อา	รมฺมณ	เมตสฺ	สา	ติ	 	 เอก	คฺคํ	 	สภาพที่จิตมีอารมณ์
เดียว เพราะไม่มีความฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆ ชื่อว่าเอกัคคะ (ลบสระหน้า).  อคฺคสทฺ	โท	 	 เจตฺ	ถ		 
อา	ลมฺพณ	วาจ	โก		อคฺค	ศัพท์ในที่นี้กล่าวถึงอารมณ์.	เอก	คฺคสฺส		ภา	โว		เอก	คฺค	ตา		ความที่
จิตมีอารมณ์เดียวชื่อว่าเอกัคคตา.เอกํ		วา		อา	รมฺมณํ		อช	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เอก	คฺคํ,		ตสฺส		
ภา	โว	 	 เอก	คฺค	ตา	 	 หรือจิตที่ไปสู่อารมณ์เดียว ชื่อว่าเอกัคคะ, ความเป็นจิตไปสู่อารมณ์เดียวนั้น 
ชื่อว่าเอกัคคตา(เอกสทฺทูปปท+อชคติยํ+อ+ตา,อาเทศชเป็นค,ซ้อนคฺ,ลบสระหน้า).	อิ	เมหิ		
สตฺ	ตงฺ	เคหิ		จิตฺ	ตสฺส		เอก	คฺค	ตา		ปริกฺ	ข	ตา๕ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง(สมาธิ)ประกอบ

ด้วยองค์๗เหล่านี้

๑ที.มหา.๑๐/๒๕๖/๓๑๒ ๒ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๐/๔๘๕ ๓มชฺ.มูล.๑๒/๕๐๑/๕๔๑
๔วิ.มหาวิ.๒/๑๖๑/๑๔๑ ๕มชฺ.อุปริ.๑๔/๒๕๓/๑๘๐
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สมถ  (สมุอปุสเม+ถ)สมถะ,ความมจีติตัง้มัน่ในอารมณเ์ดยีว,ความสงบ,สมาธ.ิ		กามจฉฺนทฺ	ํ	สเมตตี	ิ	

สมโถ		สมาธิที่ยังความพอใจในกามให้สงบลงชื่อว่าสมถะ.“สมาธิ		กามจฺฉนฺทสฺส		ปฏิปกฺโข”ติ		

หิ		วุตฺตํ		ท่านกล่าวว่าสมาธิเป็นปฏิปักษ์ของกามฉันทะ.กตเม		เทฺว		ธมฺมา		ภาเวตพฺพา,		

สมโถ		จ		วิปสฺสนา		จ๑ธรรม๒อย่างที่พวกเธอควรเจริญคือสมถะและวิปัสสนา

อวิกฺเขป  (น+วิกฺเขป) สภาพที่จิตไม่ซัดส่าย,ความที่จิตไม่ฟุ้งซ่าน,ความสงบ,สมาธิ. วิกฺขิปนํ		

นานารมฺมณเปรณํ		วิกฺเขโป		จิตที่ฟุ้งไปสู่อารมณ์ต่างๆชื่อว่าวิกเขปะ.โส		นตฺถิ		เอตฺถาติ		

อวิกฺเขโป		สมาธิเป็นสภาพที่จิตไม่ซัดส่ายไปสู่อารมณ์ต่างๆจึงชื่อว่าอวิกเขปะ(อาเทศนเป็นอ).
พุทฺธานุสฺสติวเสน		จิตฺตสฺส		เอกคฺคตา		อวิกฺเขโป๒ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่าน
ด้วยอำนาจพุทธานุสติ

สมาธิ  (สํ,อา+ธา ธารเณ+อิ)  จิตตั้งมั่น, ความสงบ, สมาธิ.  เอการมฺมเณ	 	 สุฏฺ€ุ	 	 อาธานํ		
สมาธิ		สภาพที่จิตยินดีในอารมณ์เดียวชื่อว่าสมาธิ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ลบสระหน้า).นานา-
ลมฺพณวิกฺเขปวสปฺปวตฺตํ		อธิสงฺขาตํ		จิตฺตพฺยธํ		สเมตีติ		สมาธิ		ธรรมที่ข่มจิตอันฟุ้งไป 
ในอารมณ์ต่างๆให้สงบลงชื่อว่าสมาธิ(สมุอุปสเม+อาธิ).สมาธีติ		สุญฺญโต		สมาธิ		อนิมิตฺโต		
สมาธิ		อปฺปณิหิโต		สมาธิ๓สุญญตสมาธิอนิมิตตสมาธิและอัปปณิหิตสมาธิชื่อว่าสมาธิ

 [๑๕๖]	 อุสฺสาหาตปฺปปคฺคาหา	 วายาโม		จ		ปรกฺกโม
	 	 ปธานํ		วีริยํ		เจหา	 อุยฺยาโม		จ		ธิติตฺถิยํ.

ความพยายาม,	ความเพียร,	อุตสาหะ	๑๐		ศัพท์
อุสฺสาห  (อุสทฺทูปปท+สหขมเน+ณ)ความพยายาม,ความเพียร,ความอุตสาหะ,ความบากบั่น.  

อุ		ทุกฺ	ขลา	ภํ		อุทฺ	ธํ		วา		สห	ติ		ขม	ตี	ติ		อุสฺ	สาโห		ความพยายามที่อดทนต่อความทุกข์ยาก
หรืออดทนต่อความทุกข์ยิ่งขึ้นไปอีกชื่อว่าอุสสาหะ(ซ้อนสฺ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).ตตฺถ  เต  
ยาว	ชีวํ		อุสฺ	สาโห		กรณี	โย๔เธอพึงอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต

อาตปฺป  (อาสทฺทูปปท+ตปสนฺตาเป+อ)ความพยายาม,ความเพียร,ความบากบั่น.		อาภุโส		กายํ		
จิตฺ	ตญฺ	จ		ตา	เปตี	ติ		อาตปฺ	โป	ความพยายามที่ทำกายและจิตให้เร่าร้อนอยู่บ่อยๆชื่อว่าอาตัปปะ
(ซ้อนปฺ).ตีหิ		ภิกฺขเว		€าเนหิ		อาตปฺปํ		กรณียํ	๕ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทำความบากบั่น
ดว้ยฐานะ๓อยา่ง(คอืไม่ให้อกศุลธรรมที่ยงัไม่เกดิเกดิขึน้ให้กศุลธรรมที่ยงัไม่เกดิเกดิขึน้และอดกลัน้ 
ต่อทุกขเวทนาอันแรงกล้า)

ปคฺคาห  (ป+คหอุปาทาเน+ณ)ความพยายาม,ความเพียร.ลีนํ		จิตฺตํ		ปคฺคณฺหาติ		อุกฺขิปตีติ		

๑ที.ปาฏิก.๑๑/๓๗๙/๒๙๐ ๒ขุ.ปฏิสมฺ.๓๑/๙๒/๗๐ ๓วิ.มหาวิ.๑/๒๓๖/๑๗๕
๔วิ.มหา.๔/๘๗/๑๐๖ ๕องฺ.ติก.๒๐/๔๘๙/๑๙๓
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ปคฺคาโห		ความพยายามยกจิตที่เร้นอยู่ให้ขึ้นมาชื่อว่าปัคคาหะ(ซ้อนคฺ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).
อตตฺโน		นสิสฺย	ํ	ปรมตถฺ	ํ	คณหฺาเปตตี	ิ	วา		ปคคฺาโห		หรอืความพยายามทีถ่อืเอาปรมตัถไ์วเ้ปน็ 
ที่อาศัยของตนชื่อว่าปัคคาหะ.ปสทฺโท		ปรมตฺเถปิ	 ปศัพท์ใช้ในอรรถปรมัตถ์ก็มี.ปคฺคาโห		จ		 
อวิกฺเขโป		จ๑ความเพียรและสมาธิ.ปคฺคาโหติ		วีริยํ	๒บทว่าปคฺคาโห	คือความเพียร

วายาม  (วายมอุสฺสาหเน+ณ)ความพยายาม,ความเพียร.	วา	ยมนฺ	ติ		เยน	า	ติ		วา	ยา	โม	ธรรม
เครื่องช่วยให้บุคคลพยายามชื่อว่าวายามะ(ลบณฺ,ทีฆะอเป็นอา).สพฺ	พกา	ลํ		ว	ยติ			คจฺฉ	ตี	ติ		 
วา	ยา	โม		ความพยายามที่เป็นไปตลอดเวลาชื่อว่าวายามะ(วยคติมฺหิ+อม,วุทธิอที่วเป็น
อา,ทีฆะสระอของปัจจัย).วาโย		วิย		สทา		อม	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		วา		วา	ยา	โม		หรือความ
พยายามที่เป็นไปทุกเมื่อเหมือนลมชื่อว่าวายามะ(วายสทฺทูปปท+อมคมเน+ณ,ลบณฺ,วุทธิอ
เป็นอา,ลบสระหน้า).ฉนฺ	โท		วา		วา	ยา	โม		วา		อิทํ		วา		กรณียํ		อิทํ		วา		อก	รณียํ	๓  
ความพอใจหรือความพยายามว่ากิจนี้ควรทำหรือไม่ควรทำ

ปรกฺกม  (ปรสทฺทูปปท+กมปรกฺกเม+อ)ความพยายาม,ความเพียร,ความบากบั่น.	ปรํ		ปรํ		€านํ		 
อกฺ	กม	ตี	ติ		ปรกฺ	ก	โม		ความพยายามที่ย่ำไปทุกที่ชื่อว่าปรักกมะ(ซ้อนกฺ).ปรํ		ปจฺ	จนีก	ภูตํ		
โกส	ชฺชํ		อกฺ	กม	ตี	ติ		วา		ปรกฺ	ก	โม		หรือความพยายามที่ย่ำยีความเกียจคร้านอันเป็นข้าศึกชื่อว่า
ปรักกมะ.ยสฺส		ปรกฺ	ก	โม		เสฏฺโ€๔พระพุทธเจ้าทรงมีความพยายามประเสริฐสุด

ปธาน (ป+ทหภสฺมีกรเณ+ยุ)ความพยายาม,ความเพียร,ขวนขวาย.	ปทหติ		เยนาติ		ปธานํ		
ความพยายามที่ให้เริ่มทำชื่อว่าปธานะ(อาเทศทหฺเป็นธ,ยุเป็นอน,ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).
เอวํ		ปธานํ		เอวํ		อภิสมฺโพธิ๕ การตั้งความเพียรการตรัสรู้เป็นอย่างนี้

วีริย  (วีรสทฺทูปปท+อีรคติยํ+อ)ความพยายาม,ความเพียร,วิริยะ,ขวนขวาย.วีเร		สาธุ,		วีรานํ		
วา		กมฺมํ,		วิธินา		วา		อีรยิตพฺพํ		ปวตฺเตตพฺพนฺติ		วีริยํ		การทำในสิ่งที่ดีหรือของคนดี
หรือความพยายามที่เป็นไปตามวิธีชื่อว่าวีริยะ(รัสสะอีของปัจจัยเป็นอิ).มม		ปน		อจฺจารทฺธํ		
วีริยํ	๖ ความเพียรอันเราปรารภอย่างยิ่งแล้ว

อีหา (อีรคติยํ+ห+อา)ความพยายาม,ความเพียร,ขวนขวาย.อีหติ		เอติ		วา		ยาย		สุภาสุภ-
ผลนฺติ		อีหา		ความเพียรที่ทำให้ไปสู่ผลที่ดีและไม่ดีชื่อว่าอีหา(ลบรฺที่สุดธาตุ,ลบสระหน้า)

อุยฺยาม  (อุสทฺทูปปท+อิคติมฺหิ+อม)ความพยายาม,ความเพียร,ขวนขวาย,บากบั่น.	อุทฺธํ		
ยนฺติ		เยนาติ		อุยฺยาโม		ความพยายามที่ช่วยให้ไปสู่ที่สูงขึ้นชื่อว่าอุยยามะ(อาเทศอิเป็นย,
ซ้อนยฺ,ทีฆะอเป็นอา)

๑องฺ.ทุก.๒๐/๓๓๓/๑๐๔ ๒องฺ.อฏฺ.๑๕/๘๙/๖๒ ๓องฺ.ติก.๒๐/๕๐๑/๒๒๓
๔ขุ.อปทาน.๓๒/๓๙๔/๕๐๒ ๕ที.มหา.๑๐/๕๕/๕๙ ๖ที.อฏฺ.๔/๙
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ธิติ (ฐาคตินิวตฺติยํ+ติ)ความพยายาม,ความเพียร,ความมุ่งมั่น.ติฏฺ€ติ		เอตฺถ		สุภา	สุภ	ผลนฺ	ติ		
ธิติ		ความพยายามอันเป็นที่ตั้งแห่งผลดีและไม่ดีชื่อว่าธิติ(อาเทศฐาเป็นธิ).อิตฺถียํ		ธิติ	ศัพท์
ใช้ในอิตถีลิงค์.สจฺจํ		ธมฺ	โม		ธิติ		จา	โค		โส		เว		เปจฺจ		น		โสจ	ติ๑ผู้มีสัจจะธรรมะ
ธิติจาคะนั้นแลละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก

 [๑๕๗]	 จตฺตาริ		วีริยงฺคานิ	 ตจสฺส		จ		นหารุโน
	 	 อวสิสฺสนมฏฺ€ิสฺส	 มํสโลหิตสุสฺสนํ.

องค์แห่งความเพียร	๔	อย่าง
 การเหลืออยู่แต่หนังเส้นเอ็นกระดูกและการเหือดแห้งไปแห่งเนื้อและเลือดเป็นลักษณะของความ

เพียร๔ประการ

หนัง	เส้นเอ็น	และกระดูก
ตจ(ตจปาลเน+อ)หนัง.ตจติ		สรีรํ		ปาเลตีติ		ตโจ		หนังที่รักษาสรีระไว้ชื่อว่าตจะ.เกสา		

โลมา		นขา		ทนฺตา		ตโจ๒ผมขนเล็บฟันหนัง

นหารุ,	นฺหารุ  (นหพนฺธเน+อารุ)เส้นเอ็น.นหติ		พนฺธตีติ		นหารุ,	นฺหารุ		เส้นเอ็นที่รึงรัด
ชื่อว่านหารุ.ตโจ		จ		นหารุ		จ		อฏฺ€ิ		อวสิสฺสตุ๓หนังเส้นเอ็นและกระดูกจงเหลืออยู่

อฏฺ€ ิ (อสเขปเน+ติ)กระดูก,อัฐิ.อ	สติ		เข	เปติ		อทฺธานนฺ	ติ		อฏฺ€ิ		กระดูกที่ทิ้งกาลเวลา
ไว้ตลอดกาลนาน(คงทน)ชื่อว่าอัฏฐิ(อาเทศสฺตฺเป็นฏฺฐฺ).อาภุโส		ติฏฺ€ติ		เอ	เต	นา	ติ		วา		

อฏฺ€ิ			หรือกระดูกที่ช่วยให้ร่างกายยืนอยู่ได้ชื่อว่าอัฏฐิ(อา+ฐาคตินิวตฺติมฺหิ+อิ.ซ้อนฏฺ,รัสสะ

สระหน้า).	อฏฺ€ิ		นาม		ยํ	กิญฺ	จิ		อฏฺ€ิ	๔กระดูกทุกอย่างชื่อว่าอัฐิ

เนื้อและเลือด
มํส  (มนญาเณ+ส)เนื้อ.มนิตพฺพํ		ญาตพฺพนฺติ		มํสํ		เนื้อที่บุคคลรู้จักชื่อว่ามังสะ(อาเทศนฺ

เป็นนิคหิต).คาวึ		หนฺตฺวา		มํสํ		ขาทิตฺวา๕ฆ่าแม่โคแล้วเคี้ยวกินเนื้อ

โลหิต  (รุหชนเน+อิ+ต)เลือด.รุห	ติ		ส	รีเร		พฺ	ยา	ปนว	เสนา	ติ		โลหิตํ		เลือดที่เกิดโดยกระจาย
ไปทั่วสรีระชื่อว่าโลหิตะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศรเป็นล).	สญฺ	ชยสฺส	ปน	ปริ	พฺ	พา	ชกสฺส		

ตตฺเถว		อุณฺหํ		โลหิตํ		มุข	โต		อุคฺ	คจฺฉิ๖เลือดอุ่นๆพุ่งออกจากปากของสญชัยปริพาชกในที่

นั้น นั่นเอง

๑สํ.สคาถ.๑๕/๘๔๕/๓๑๖ ๒ที.มหา.๑๐/๒๗๗/๓๒๘ ๓มชฺ.มชฺ.๑๓/๒๓๙/๒๓๔
๔วิ.มหาวิ.๒/๗๕๒/๔๙๙ ๕วิ.มหาวิ.๑/๑๖๒/๑๒๐ ๖วิ.มหา.๔/๗๐/๗๗
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 [๑๕๘]	 อุสฺโสฬฺหี		ตฺวธิมตฺเตหา	 สติ		ตฺวนุสฺสติตฺถิยํ
	 	 ลชฺชา		หิรี		สมานาถ	 โอตฺตปฺปํ		ปาปภีรุตา.

ความเพียรอันยิ่งใหญ่
อุสฺโสฬฺห ี (อุ+สหวายาเม+อ+อี)ความเพียรอันยิ่งใหญ่,ความเพียรแรงกล้า,อุตสาหะ.อุ		ป	พลํ		 

ทุกฺ	กร	กมฺมํ	 	 สห	ติ	 	 ยา	ยา	ติ	 	 อุสฺโสฬฺ	หี	 	 ความเพียรที่ช่วยให้พยายามกระทำกรรมที่ยุ่งยาก

ให้ลุล่วง จึงชื่อว่าอุสโสฬหี (อาเทศ สหฺ เป็น โสฬฺหฺ, ซ้อน สฺ, ลบสระหน้า).  อุสฺ	สา	หานํ		 

อู	หา	ติ		วา		อุสฺโสฬฺ	หี		หรือความเพียรยิ่งกว่าความพยายามทั้งหลายชื่อว่าอุสโสฬหี(อุสฺสาห+ 

อูหา+อี,ลบสระอที่หตัวหน้าและลบสระอู,อาเทศหฺตัวหน้าเป็นฬฺ,อาเทศอาเป็นโอ,

ลบสระหน้า).อธิก	สตฺ	ติ	ยุตฺ	ตา		อี	หา		อุสฺโสฬฺ	หี		นาม		ความเพียรอันแรงกล้าชื่อว่าอุสโสฬหี.

อุสฺโสฬฺ	หี		กรณี	ยา๑พึงกระทำความเพียรอันยิ่งใหญ่

สติ,	ความระลึกได้	๒	ศัพท์
สติ  (สรหึสายํ+ติ)สติ,ความรู้สึกตัว,ความระลึกได้.ปมาทํ		ส	รติ		หึ	สตี	ติ		สติ	ความ

รู้สึกตัวที่เบียดเบียนความประมาทชื่อว่าสติ(ลบรฺที่สุดธาตุ).ส	รติ		จินฺ	เต	ตี	ติ		สติ	อาการ

ที่ระลึกได้ ชื่อว่าสติ (สร จินฺตายํ+ติ,  ลบ รฺ ที่สุดธาตุ).  เทฺว	เม	 	ภิกฺขเว	 	 ธมฺ	มา	 	กต	เม		 

ธมฺ	มา		สติ		จ		สมฺปชญฺญญฺจ๒ภิกษุทั้งหลายธรรม๒อย่างเหล่านี้มีอะไรบ้างคือสติและ

สัมปชัญญะ

อนสุสฺต ิ (อน+ุสต)ิสต,ิอนสุต,ิความระลกึถงึ.อน	ุ	ปนุปปฺนุ	ํ	สต	ิ	อนสุสฺต	ิ	ความระลกึถงึอยูบ่อ่ยๆ
ชื่อว่าอนุสสติ(ซ้อนสฺ).อิตฺถิยํ		ทั้ง๒ศัพท์มีใช้ในอิตถีลิงค์.อตฺเถสา		ภิกฺขเว		อนุสฺสติ		

เนสา		นตฺถีติ		วทามิ๓ภิกษุทั้งหลายความระลึกได้มีอยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่มี

ความละอายใจ	๒	ศัพท์
ลชฺชา  (ลชิปีเฬ,ลชฺชลชฺชเน+อ+อา)ความละอายใจ.ลชฺช	ติ		ปา	ปา	ติ		ลชฺ	ชา		ความละอายจาก

บาปชื่อว่าลัชชา(ซ้อนชฺ,ลบสระหน้า).ป€มํ		อุปฺ	ปนฺ	นาปิ		เม		ลชฺ	ชา		ภิชฺ	ชิสฺ	สติ๔ความ

ละอายที่เกิดขึ้นตอนแรกเราจักตัดให้ขาด

หิรี  (หิรลชฺชายํ+อ+อี) หิริ, ความละอายใจ. หิรียติ	 	ปาปาติ	 	หิรี	 	ความละอายจากบาป 
ชื่อว่าหิรี(ลบสระหน้า).กุสเลสุ		ธมฺเมสุ		สาธุ		หิรี๕ความละอายจากบาปเป็นสิ่งที่ดีในกุศล
ธรรมทั้งหลาย

๑สํ.นิทาน.๑๖/๓๑๐/๑๖๑ ๒องฺ.ทุก.๒๐/๔๒๔/๑๑๙ ๓องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๐๑/๓๗๖
๔ที.อฏฺ.๔/๓๑๘/๒๖๒ ๕องฺ.สตฺตก.๒๓/๑๕/๑๒
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ความเกรงกลัวบาป	๒	ศัพท์
โอตฺตปฺป  (อว+ตปภเย+อ)โอตตัปปะ,ความเกรงกลัวบาป.โอตฺตปฺปติ		ภายติ		ปาปโตติ		

โอตฺตปฺปํ		ความเกรงกลัวต่อบาปชื่อว่าโอตตัปปะ(อาเทศอวเป็นโอ,ซ้อนตฺและปฺ).กุสเลสุ		
ธมฺเมสุ		โอตฺตปฺปํ		อตฺถิ๑โอตตัปปะมีอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลาย

ปาปภีรุตา  (ปาปสทฺทูปปท+ภีภเย+รุ+ตา)ความเกรงกลัวบาป.ปาปโต		ภายติ		สีเลนาติ		
ปาปภีรุ,		ปุคฺคโล		จิตฺตํ		วา			ผู้มีปรกติเกรงกลัวต่อบาปชื่อว่าปาปภีรุหมายถึงบุคคลหรือจิต,
ตสฺส		ภาโว		ปาปภีรุตา		ความเป็นผู้มีปรกติเกรงกลัวต่อบาปนั้นชื่อว่าปาปภีรุตา

 [๑๕๙]	 มชฺฌตฺตตา		ตุเปกฺขา		จ	 อทุกฺขมสุขา		สิยา		
	 	 จิตฺตาโภโค		มนกฺกาโร	 อธิโมกฺโข		ตุ		นิจฺฉโย.

ความวางเฉย	๓	ศัพท์
มชฺฌตฺตตา  (มชฺฌตฺต+ตา)ความวางเฉย,ความเป็นกลาง.มชฺฌตฺเต		มชฺฌตฺตสภาเว		ปวตฺตา		

มชฺฌตฺตตา		กิริยาที่เป็นไปในสภาพที่เป็นกลางชื่อว่ามัชฌัตตตา.จตุตฺเถ		ฌาเน	...	มชฺฌตฺตตา		
จิตฺตสฺส๒ความที่จิตเป็นกลางในจตุตถฌาน

อุเปกฺขา (อุป+อิกฺขา)ความวางเฉย,อุเบกขาเวทนา.ทฺ	วินฺ	นํ		เวท	นานํ		สมี	เป		ปวตฺ	ตา		อิกฺ	ขา		
อนุ	ภา	วนนฺ	ติ		อุ	เปกฺ	ขา	การเสวยอารมณ์ที่เป็นไปใกล้ระหว่างเวทนา๒อย่าง(คือโทมนัสเวทนา
และโสมนัสเวทนา)ชื่อว่าอุเปกขา(ลบสระหน้า,วิการอิเป็นเอ)

รโถ		สีลปริกฺขาโร	 ฌานกฺโข		จกฺกวีริโย
อุเปกฺขา		ธุรสมาธิ	 อนิจฺฉา		ปริวารณํ.๓

รถมีศีลเป็นเครื่องประดับมีฌานเป็นเพลามีความเพียรเป็นล้อมีอุเบกขาและ
สมาธิเป็นแอกมีความไม่อยากได้เป็นประทุน

อทุกฺขมสุขา  (อทุกฺข+อสุข)ความวางเฉย,ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข.อ	ทุกฺ	ขา		จ		สา		อสุ	ขา		จา	ติ		
อ	ทุกฺ	ขม	สขุา		สภาพที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขชือ่ว่าอทุกขมสุขะ(ลงมฺอาคม).อ	ทุกฺ	ขม	สุข	ํ		อุ	เปกฺ	ขา	- 
สติ	ปา	ริ	สุทฺธึ		จตุ	ตฺถํ		ฌานํ		อุป	สมฺปชฺช		วิ	หาสึ	๔ เราบรรลุจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมี
อุเบกขา(คือตัตรมัชฌัตตุเบกขา)เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่

ความเอาใจใส่,	จิตจดจ่อ	๒	ศัพท์
จติตฺาโภค  (จติตฺสททฺปูปท+อา+ภชุอาวฏฏฺเน+อ)ความเอาใจใส,่จติจดจอ่,เจตนารมณ.์ภวงคฺวเสน		

๑สํ.นิทาน.๑๖/๔๙๑/๒๔๓ ๒ขุ.มหานิ.๒๙/๙๗๒/๖๑๘ ๓สํ.มหา.๑๙/๒๔/๗
๔วิ.มหาวิ.๑/๓/๖
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ปวตฺตสฺส		จิตฺตสฺส		อาภุชนโต		อาวฏฺฏาปนโต		จิตฺตาโภโค		ความเอาใจใส่ชื่อว่าจิตตาโภคะ
เพราะการดึงจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจภวังค์ให้หวนกลับคืน.จิตฺตสฺสารมฺมเณ		อาภุชนํ		ปวตฺตนํ		
วา		จิตฺตาโภโคหรือการยังจิตให้เป็นไปในอารมณ์ชื่อว่าจิตตาโภคะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศชฺ
เป็นคฺ,ลบสระหน้า)

มนกฺการ  (มนสทฺทูปปท+กรกรเณ+ณ)ความเอาใจใส่, จิตจดจ่อ, การทำไว้ในใจ.	ภวงฺคมนโต		
วิสทิสํ		มนํ		กโรตีติ		มนกฺกาโร		การทำจิตให้แตกต่างจากภวังค์ชื่อว่ามนักการะ(ลบณฺ,วุทธิอ
เป็นอา,ซ้อนกฺ).กรณํ		วา		กาโร,		มนสฺมึ		กาโร		มนกฺกาโร		หรือการกระทำชื่อว่าการะ
(กรกรเณ+ณ.ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา),การกระทำไว้ในใจชื่อว่ามนักการะ(มน+การ,ซ้อนกฺ)

การตัดสิน	๒	ศัพท์
อธโิมกขฺ (อธ+ิมจุโมจเน+ข)การตดัสนิ,อธโิมกข,์ตกลงใจ.อธมิจุจฺน	ํ	“อทิเมวา”ต	ิ	สนนฺฏิ€ฺานกรณ	ํ	

อธโิมกโฺข		การตดัสนิคอืการตกลงใจไดว้า่“สิง่นีแ้หละ”ชือ่วา่อธโิมกขะ(วทุธิอุเปน็โอ,อาเทศจฺเปน็
กฺ).สุขํ		อุปฺปชฺชติ		อธิโมกฺโข		อุปฺปชฺชติ๑ความสุขย่อมเกิดขึ้นการตกลงใจย่อมเกิดขึ้น

นิจฺฉย  (นิ+ฉิทิ ทฺวิธากรเณ+อ)  การตัดสิน, การตกลงใจ, ความแน่ใจ. นิจฺฉายนํ	 	 นิณฺณยนํ		
นิจฺฉโย,		นิ		ภุสํ		เฉทนํ		วา		นิจฺฉโย		การตัดสินชื่อว่านิจฉยะ,หรือการตัดสินได้แน่นอนชื่อว่า 
นิจฉยะ(อาเทศอิที่ฉิเป็นอ,ทฺเป็นย,ซ้อนจฺ).สเจ	เต	เทว		เอกนฺเตน		อยํ		นิจฺฉโย๒   
ขอถวายพระพรมหาบพิตรหากว่าการตัดสินนี้เป็นของพระองค์ส่วนเดียว

 [๑๖๐]	 ทยานุกมฺปา		การุญฺญํ	 กรุณา		จ		อนุทฺทยา
	 	 ถิยํ		เวรมณี		เจว	 วิรตฺยารติ		จาปฺยถ.

ความกรุณา,	ความสงสาร,	ความเอ็นดู	๕	ศัพท์
ทยา  (ทยทานคติหึสารกฺขเณสุ+อ+อา)ความกรุณา,ความสงสาร,ความเอ็นดู.ทยติ		ปรทุกฺขํ		

อตฺตสุขญฺจ		หึสตีติ		ทยา		ความกรุณาที่เบียดเบียนความทุกข์ของผู้อื่นและความสุขของตนชื่อว่า 
ทยา(ลบสระหน้า).ยสฺส		ปาเณ		ทยา		นตฺถิ๓ผู้ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์

อนุกมฺปา  (อนุ+กปิจลเน+อ+อา)ความกรุณา,ความสงสาร,ความเอ็นดู.อนุ		ปุนปฺปุนํ		กมฺเปติ		
อตฺตาธารสฺส		จิตฺตนฺติ		อนุกมฺปา		การทำจิตที่เห็นแก่ตัวให้หวั่นไหวอยู่บ่อยๆชื่อว่าอนุกัมปา
(ลงนิคหิตอาคมหลัง ก, อาเทศนิคหิตเป็นมฺ, ลบสระหน้า). น		หิ	 	นาม	 	ภิกฺขเว	 	ตสฺส		
โมฆปุริสสฺส		ปาเณสุ		อนุทฺทยา		อนุกมฺปา		อวิเหสา		ภวิสฺสติ๔ภิกษุทั้งหลายความเอ็นดู
ความสงสารความไม่เบียดเบียนหมู่สัตว์ไม่มีแก่โมฆบุรุษนั้นเลย

๑ขุ.ปฏิสมฺ.๓๑/๕๔๒/๔๔๖ ๒ธมฺม.อฏฺ.๑๙/๓๒ ๓ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๐๖/๒๕๐
๔วิ.มหาวิ.๑/๗๙/๗๗
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การุญฺญ  (กรุณา+ณฺย)ความกรุณา,ความสงสาร,ความเอ็นดู.กรุณา		เอว		กา	รุญฺญํ		ความ
กรุณานั่นแหละชื่อว่าการุญญะ(ลบณฺปัจจัยและอาที่ณา,อาเทศณฺยเป็นญ,ซ้อนญฺ).
กา	รุญฺญํ		ปฏิ	จฺจ		ปเรสํ		ธมฺมํ		เท	เส	ติ๑อาศัยความกรุณาจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่น

กรุณา  (กสทฺทูปปท+รุธิอาวรเณ+อ+อา)ความกรุณา,ความสงสาร.กํ		สุขํ		รุนฺ	ธ	ตี	ติ		กรุณา		
ความสงสารที่กั้นความสุข(ของตน)ไว้ชื่อว่ากรุณา(อาเทศธฺเป็นณฺ,ลบสระหน้า).อตฺ	ตา	นมธีน-	
เม	ตาย		ก	โรนฺ	ตี	ติ		กรุณา		ความสงสารเป็นธรรมที่บุคคลกระทำกับผู้อาศัยตนชื่อว่ากรุณา(กร
กรเณ+ยุ+อา,อาเทศยุเป็นอน,อเป็นอุ,นเป็นณ,ลบสระหน้า).ยสฺมึ		ภิกฺขเว		ปุคฺคเล		
อาฆา	โต		ชาย	เต		กรุณา		ตสฺมึ		ปคฺคเล		ภา	เวตพฺ	พา๒ภิกษุทั้งหลายความอาฆาตเกิดขึ้น
ในบุคคลใดพึงเจริญความกรุณาในบุคคลนั้น

อนุทฺทยา  (อนุ+ทห หึสายํ+อ+อา)  ความกรุณา, ความสงสาร, ความเอ็นดู.  ปร	ทุกฺ	ขญฺจ		 
อตฺต	สุข	ญฺจ		อนุ	ทห	ตี	ติ		อนุ	ทฺ	ทยา		ความกรุณาที่เบียดเบียนความทุกข์ของผู้อื่นและความสุขของ
ตนชื่อว่าอนุททยา(ซ้อนทฺ,อาเทศหฺเป็นยฺ,ลบสระหน้า).อตฺถิ		เม		ตุมฺ	เห	สุ		อนุ	กมฺ	ปา		
อนุ	ทฺ	ทยา		หิ	เต	สิ	ตา๓เรามีความสงสารมีความเอ็นดูการแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลในพวกท่าน

การเว้น,	การงด,	การงดเว้น,	การละเว้น	๓	ศัพท์
เวรมณี  (วิ+รมุ อุปรเม+ยุ+อี)  การเว้น, การงด, การงดเว้น, การละเว้น.  วิรมณํ	 	 เวรมณี		

การเว้นชื่อว่าเวรมณี(อาเทศอิเป็นเอ,ยุเป็นอน,นเป็นณ).เวรํ		มณติ		วินาเสตีติ		วา		
เวรมณี		หรือการทำเวรให้พินาศไปชื่อว่าเวรมณี(เวรสทฺทูปปท+มณวินาเส+อ+อี,ลบสระหน้า).
ปาณาติปาตา		เวรมณี		ปสตฺถา๔การเว้นจากการฆ่าสัตว์ประเสริฐที่สุด

วิรติ  (วิ+รมุอุปรเม+ติ)การเว้น,การงด,วิรัติ.วิรมณํ		วิรติ		การเว้นชื่อว่าวิรติ(ลบมฺที่สุดธาตุ).
ตีหิปิ		กายทุจฺจริเตหิ		อารติ		วิรติ๕การงดเว้นจากกายทุจริต๓อย่าง

อารติ  (อา+รมุอุปรเม+ติ)การเว้น,การงด.ทูรโต		วิรมณํ		อารติ		การเว้นห่างชื่อว่าอารติ
(ลบมฺที่สุดธาตุ).จตูหิปิ		วจีทุจฺจริเตหิ		อารติ๖การเว้นจากวจีทุจริต๔อย่าง

 [๑๖๑]	 ติติกฺขา		ขนฺติ		ขมนํ	 ขมา		เมตฺตา		ตุ		เมตฺยถ
	 	 ทสฺสนํ		ทิฏฺ€ิ		ลทฺธิตฺถี	 สิทฺธนฺโต		สมโย		ภเว.

ความอดทน,	ความอดกลั้น	๔	ศัพท์
ติติกฺขา  (ติชขนฺติยํ+ข+อา)ความอดทน,ความอดกลั้น.ติติกฺขนํ		ขมนํ		ติติกฺขา		ความ 

๑สํ.นิทาน.๑๖/๔๗๒/๒๓๕ ๒องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๖๑/๒๐๗ ๓มชฺ.อฏฺ.๗/๒๙/๙๙
๔วิ.มหา.๕/๑๗/๒๗ ๕มชฺ.อุปริ.๑๔/๒๗๓/๑๘๕ ๖มชฺ.อุปริ.๑๔/๒๖๘/๑๘๔
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อดทนชื่อว่าติติกขา(ซ้อนติต้นธาตุ,อาเทศชฺเป็นกฺ,ลบสระหน้า).ขนฺตี		ปรมํ		ตโป		
ติติกฺขา๑ความอดทนเป็นตบะอย่างยอดเยี่ยม

ขนฺติ  (ขมสหเน+ติ) ความอดทน,ความอดกลั้น, ขันติ. ขมนํ	 	สหนํ	 	 ขนฺติ	 ความอดทน 
ชื่อว่าขันติ(อาเทศมฺเป็นนฺ).ยา		ขนฺติ		ขมนตา		อธิวาสนตา		อจณฺฑิกฺกํ		อนสุโรโป		 
อตฺตมนตา		จิตฺตสฺส		อยํ		วุจฺจติ		ขนฺติ๒ความอดทนความอดกลั้นความยับยั้งความไม่ดุร้าย
ความไม่ปากร้ายความแช่มชื่นใจนี้เรียกว่าขันติ

ขมน  (ขมสหเน+ยุ)ความอดทน,ความอดกลั้น.ขมียเต		ขมนํ	ความอดทนชื่อว่าขมนะ(อาเทศ
ยุเป็นอน).หีนสฺส		วจนํ		ขมนํ	๓ความอดทนต่อคำพูดของคนเลว

ขมา  (ขมสหเน+อ+อา)ความอดทน.ขมนํ		สหณํ		ขมา		ความอดทนชื่อว่าขมา(ลบสระหน้า).
โสวจสฺสกรเณหิ		ธมฺเมหิ		สมนฺนาคตา		ขมา๔มีความอดทนประกอบด้วยธรรมอันทำให้เป็น
ผู้ว่าง่าย

ความเมตตา,	ความรัก	๒	ศัพท์
เมตฺตา  (มิทเสฺนเห+ต+อา)ความเมตตา,ความรัก.	มิชฺช	ติ		สิเนห	ตี	ติ		เมตฺ	ตา	ความรัก

ที่เอ็นดูชื่อว่าเมตตา(ลบท,ซ้อนตฺ,วุทธิอิเป็นเอ,ลบสระหน้า).	มิตฺ	เต		ภวา		เมตฺ	ตา		
ความรักที่มีอยู่ในมิตรชื่อว่าเมตตา(มิตฺต+ณ+อิ,ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,ลบสระหน้า).จตสฺโส		 
อปฺ	ปมญฺญาโย		เมตฺ	ตา		กรุณา		มุทิตา		อุ	เปกฺ	ขา๕อัปปมัญญามี๔อย่างคือเมตตากรุณา
มุทิตาและอุเบกขา

เมตฺติ (มิทเสฺนเห+ติ)ความเมตตา,ความรัก,ความเอ็นดู,ไมตรีจิต.	มิชฺชติ		สิเนหตีติ		เมตฺติ		
ความรักที่เอ็นดู ชื่อว่าเมตติ (ลบ ท, ซ้อน ตฺ, วุทธิ อิ เป็น เอ).  มิตฺเต	 	 ภวา	 	 เมตฺติ		
ความรักที่มีอยู่ในมิตรชื่อว่าเมตติ(มิตฺต+ณ,ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ).อิเมสํ		ทฺวินฺนํ		ภิกฺขูนํ		
เมตฺติ		อติวิย		ทฬฺหา๖ไมตรีจิตของภิกษุทั้ง๒รูปนั้นแน่นแฟ้นยิ่งนัก

ความเห็น,	ลัทธิ,	ความเชื่อถือ	๕	ศัพท์
ทสฺสน  (ทิสเปกฺขเน+ยุ)ความเห็น,ลัทธิ,ความเชื่อถือ,ความนิยม.ทสฺสิยเต		ทสฺสนํ		ความเห็น

ชื่อว่าทัสสนะ (อาเทศทิสฺ เป็นทสฺสฺ, ยุ เป็น อน). สีลวา	 	ทสฺสเนน	 	สมฺปนฺโน๗ มีศีล
สมบูรณ์ด้วยความเห็นถูก

ทิฏฺ€ิ  (ทิสเปกฺขเน+ติ)ความเห็น,ลัทธิ,ความเห็นผิด,ทิฐิ.ทสฺสนํ		ทิฏฺ€ิ		ความเห็นชื่อว่าทิฐิ
(อาเทศสฺตฺเป็นฏฺฐฺ).สีลญฺจ		สุวิสุทฺธํ		ทิฏฺ€ิ		อุชุกา๘ศีลบริสุทธิ์ดีและความเห็นก็ตรง

๑ขุ.อฏฺ.๕๑/๗๙๖/๓๔๓ ๒อภิ.ธมฺมสงฺ.๓๔/๘๖๐/๓๓๓ ๓ชา.อฏฺ.๔๑/๓๘๐
๔องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๖๐/๑๙๙ ๕อภิ.วิ.๓๕/๗๕๐/๓๗๕ ๖องฺ.อฏฺ.๑๔/๒๑๑/๒๓๓
๗ขุ.ขุทฺทก.๒๕/๑๐/๑๔ ๘ที.อฏฺ.๔/๑๙๐/๑๕๙



 อภิธานวรรณนา  ๑.	สัคคกัณฑ์	๑.๕.	จิตตาทิวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 208

ลทฺธิ  (ลภ ลาเภ+ติ)  ความเห็นผิด, ลัทธิ, ความเชื่อถือ, ความนิยม.  ลภิตพฺพาติ	 	 ลทฺธิ,		
มิจฺฉาทิฏฺ€ิยเมว		ความเห็นที่บุคคลได้รับชื่อว่าลัทธิได้แก่มิจฉาทิฐิเท่านั้น(อาเทศตฺเป็นธฺ,ภฺ
เป็น ทฺ).   อิตฺถี		ทิฏฺ€ิและลทฺธิศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.มม		ลทฺธิ		อนิยฺยานิกา		สารวิรหิตา๑  
ความเห็นผิดของเราไม่ควรนำไปไม่มีสาระ

สิทฺธนฺต  (สิทฺธ+อนฺต)ความเห็น,ลัทธิ,ความเชื่อถือ,หลักการ.€ิ	ต	ปกฺ	โข		สิทฺ	ธนฺ	โต		ความเห็น
ที่เป็นฝ่ายมั่นคงชื่อว่าสิทธันตะ.สิทฺโธ		อนฺ	โต		อเน	นา	ติ		สิทฺ	ธนฺ	โต		ความเห็นที่ให้สำเร็จ(ซึ่ง
การยอมรับ)ในที่สุดชื่อว่าสิทธันตะ(ลบสระหน้า)

สมย  (สมสทฺทูปปท+อิคติยํ+อ)ความเห็น,ลัทธิ,ทิฐิ.สมนฺต	โต		อยนํ		คติ		สม	โย		ทัศนะที่
เป็นไปโดยครอบคลุมชื่อว่าสมยะ(อาเทศอิเป็นย)

 [๑๖๒]	 ตณฺหา		จ		ตสิณา		เอชา	 ชาลินี		จ		วิสตฺติกา
	 	 ฉนฺโท		ชฏา		นิกนฺตฺยาสา	 สิพฺพินี		ภวเนตฺติ		จ.

 [๑๖๓] อภิชฺฌา		วนโถ		วานํ			 โลโภ		ราโค		จ		อาลโย
	 	 ปิหา		มโนรโถ		อิจฺฉา-	 ภิลาโส		กามโทหฬา
	 	 อากงฺขารุจิ		วุตฺตา		สา	 ตฺวธิกา		ลาลสา		ทฺวิสุ.

ตัณหา,	ความอยาก,	ความต้องการ,	ความปรารถนา,	ความใคร่	๒๕	ศัพท์
ตณฺหา  (ตสปิปาสายํ+ณฺห+อา)ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความใคร่.

ยาย		ตสนฺติ		สา		ตณฺหา		ความอยากที่ทำให้กระหายชื่อว่าตัณหา.เวทนาปจฺจยา		ตณฺหา๒  
ตัณหาเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย(ลบสฺที่สุดธาตุ,ลบสระหน้า)

ตสิณา  (ตสปิปาสายํ+อิน+อา)ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความใคร่.
ตสนํ		ตสิณา		ความอยากชื่อว่าตสิณา(อาเทศนเป็นณ,ลบสระหน้า).เยสํ		ตสิณา		ตณฺหา		
อปฺปหีนา๓ความอยากความต้องการที่บุคคลเหล่าใดยังไม่ละ

เอชา  (เอชกมฺปเน+อ+อา)ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความใคร่.	เอชติ		
กมฺเปตีติ		เอชา		ความอยากที่ทำให้หวั่นไหวชื่อว่าเอชา(ลบสระหน้า).เอชา		ภิกฺขเว		โรโค		
เอชา		คณฺโฑ			เอชา		สลฺลํ	๔ ภิกษุทั้งหลายตัณหาเป็นดั่งโรคเป็นดั่งหัวฝีเป็นดั่งลูกศร

ชาลินี  (ชาล+อินี)  ตัณหา, ความอยาก, ความต้องการ, ความปรารถนา, ความใคร่. สํสารโต		
นิสฺสริตุมปฺปทานวเสน		ชาลสทิสตฺตา		ชาลินี		ตัณหาชื่อว่าชาลินีเพราะเป็นเหมือนข่ายด้วย
อำนาจการไม่ให้หลุดออกจากสงสาร(ลบสระหน้า).ยสฺส		ชาลินี		วิสตฺติกา		ตณฺหา		นตฺถิ๕  

๑ที.อฏฺ.๖/๑๖๔/๙๕ ๒วิ.มหา.๔/๑/๑ ๓ขุ.อฏฺ.๔๙/๙๐/๑๕๔
๔สํ.สฬา.๑๘/๑๒๐/๘๑ ๕สํ.สคาถ.๑๕/๔๓๖/๑๕๗
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พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีตัณหาที่เป็นดุจข่ายอันแผ่ไปในอารมณ์ต่างๆ

วิสตฺติกา  (วิสตฺต+อิก+อา)ตัณหา,ความอยาก,ความปรารถนา.	สพฺพตฺร		วิสตา		ปตฺถฏาติ		
วิสตฺติกา		ตัณหาที่ซ่านไปในอารมณ์ทั้งปวงชื่อว่าวิสัตติกา(ลบสระหน้า)

ฉนฺท  (ฉนฺทอิจฺฉายํ+อ)ความต้องการ,ความพอใจ.ฉนฺทนํ		ฉนฺโท		ความพอใจชื่อว่าฉันทะ.
ตตฺถ		เม		วิคโต		ฉนฺโท๑เราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหล่านั้น

ชฏา  (ชฏา+วิย)ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ,ชัฏคือตัณหา.เตสุ		เตสุ		อารมฺมเณสุ		
อากุลีภูตตฺตา		ชฏา		วิยาติ		ชฏา		ตัณหาเหมือนชัฏป่า เพราะมีความสับสนในอารมณ์นั้นๆ
จึงชื่อว่าชฏา(ลบวิย).อนฺโต		ชฏา		พหิ		ชฏา		ชฏาย		ชฏิตา		ปชา๒ หมู่สัตว์ถูกตัณหา
ทั้งภายในทั้งภายนอกรึงรัดเอาไว้

นิกนฺติ  (นิ+กมุ อิจฺฉายํ+ติ)  ตัณหา, ความอยาก, ความต้องการ, ความอาลัย, ความปรารถนา,
ความพึงพอใจ.นิกาเมตีติ		นิกนฺติ		อาการที่อยากชื่อว่านิกันติ(อาเทศมฺเป็นนฺ).นิกนฺติ		
นตฺถิ		ชีวิเต๓ไม่มีความอยากในชีวิต

อาสา  (อิสุอิจฺฉายํ+อ+อา)ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ,ความมั่นหมาย,ความหวัง.อิจฺฉติ		
เอตายาติ		อาสา		ตัณหาที่ทำให้อยากชื่อว่าอาสา(อาเทศอิเป็นอา,ลบสระหน้า).	อาสา		
ยสฺส		น		วิชฺชนฺติ		อสฺมึ		โลเก		ปรมฺหิ		จ๔ผู้ใดไม่มีความหวังทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

สิพฺพิน ี  (สิวุ ตนฺตสนฺตาเน+อ+อินี) ตัณหา, ความอยาก, เครื่องร้อยรัด, ความต้องการ.ภวาทีหิ		
ภวาทโย		สิพฺพตีติ		สิพฺพินี		ตัณหาที่ร้อยภพติดไว้กับภพเป็นต้นชื่อว่าสิพพีนี(ซ้อนวฺ,อาเทศ
วฺวฺเป็นพฺพฺ,ลบสระหน้า)

ภวเนตฺติ  (ภวสทฺทูปปท+นีนเย+ติ)ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ.สตฺเต		ภวํ		เนตีติ		
ภวเนตฺติ  ตัณหาที่นำสัตว์ไปสู่ภพชื่อว่าภวเนตติ(วุทธิอีเป็นเอ,ซ้อนตฺ).ภวเนตฺตีติ		ภวรชฺชุ,	
ตณฺหาเยตํ		นามํ	๕ บทว่าภวเนตฺติ คือเชือกที่ร้อยรัดภพไว้คำนี้เป็นชื่อของตัณหา

อภิชฺฌา  (อภิ+เฌจินฺตายํ+อ+อา)ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ.อารมฺมณาภิมุขํ		ฌายตีติ		
อภิชฺฌา	ตัณหาที่จดจ้องต่ออารมณ์ชื่อว่าอภิชฌา(ซ้อนชฺ,ลบสระหน้า).	ภิกฺขุโน		อภิชฺฌาลุสฺส		
อภิชฺฌา		อปฺปหีนา		โหติ๖ภิกษุผู้มีอภิชฌายังละอภิชฌาไม่ได้

วนถ  (วนสมฺภตฺติยํ+ถ)ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ.วน	ติ		อเน	นา	ติ		วน	โถ		ตัณหา
เป็นเครื่องทำให้อยากชื่อว่าวนถะ.สํสคฺ	คา		วน	โถ		อสํสคฺ	เคน		ฉิชฺช	ติ๗ตัณหาเกิดขึ้นเพราะ
การคลุกคลีตัณหาขาดไปเพราะการไม่คลุกคลี

๑วิ.มหา.๔/๓๓/๔๐ ๒สํ.สคาถ.๑๕/๖๔๕/๒๔๒ ๓ขุ.เถร.๒๖/๑๕๗/๒๖๕
๔มชฺ.มชฺ.๑๓/๗๐๗/๖๔๖ ๕มชฺ.อฏฺ.๙/๓๕๒/๒๔๘ ๖มชฺ.มูล.๑๒/๔๘๐/๕๑๒
๗สํ.นิทาน.๑๖/๓๗๒/๑๙๐
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วาน  (วาคติยํ+ยุ)ตัณหา,เครื่องร้อยรัด,ความต้องการ.วา	ติ		อา	รมฺมณนฺ	ติ		วานํ	ตัณหาที่ไป
สู่อารมณ์ชื่อว่าวานะ(อาเทศยุเป็นอน,ลบอ).สตฺ	เต	สุ		วา	ติ		ปวตฺต	ตี	ติ		วานํ		ตัณหาที่
เป็นไปในสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าวานะ(วาปวตฺตเน+ยุ,อาเทศยุเป็นอน,ลบอ).สุ	คติ	ทุคฺ	คติ	ว	เสน		
วิ	นา	ตี	ติ		วานํ		ตัณหาที่ร้อยสัตว์ไว้ด้วยอำนาจสุคติและทุคติชื่อว่าวานะ(วิสํสิพฺพเน+ยุ,อาเทศ
อิเป็นอา,ยุเป็นอน,ลบอ).วานํ		วุจฺจ	ติ		ตณฺ	หา๑ตัณหาเรียกว่าวานะ

โลภ  (ลุภอิจฺฉายํ+ณ) โลภะ,ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ,ความโลภ.ลุพฺภนํ		 โลโภ		
ความอยากชื่อว่าโลภะ (ลบณฺ,วุทธิอุ เป็นโอ). โลโภ	จ		ปาปโก		โทโส	จ		ปาปโก๒  
โลภะและโทสะเป็นบาปธรรม

ราค  (รญฺชราเค+ณ)ตัณหา,ความอยาก,ความกำหนัด,ราคะ.รญฺชนํ		รญฺชนฺติ		วา		อเนนาติ		
ราโค		ความกำหนัดหรือตัณหาที่ทำให้กำหนัดชื่อว่าราคะ(ลบญฺ,อาเทศชฺเป็นคฺ,ลบณฺ,วุทธิ
อ เป็น อา).   ราโค		อุปฺปโถติ		วุจฺจติ๓ราคะท่านกล่าวว่าเป็นทางผิด

อาลย  (อา+ลย คติยํ+อ)  ตัณหา, ความอยาก, ความต้องการ, ความอาลัย.  อา	 	 ปุนปฺปุนํ		 
อารมฺมเณสุ		ลยตีติ		อาลโย		ตัณหาที่ไปในอารมณ์ทั้งหลายอยู่เนืองๆชื่อว่าอาลยะ.ปุนปฺปุนํ		
ลยติ		สํสิเลสติ		เอเตนาติ		วา		อาลโย		หรือตัณหาเป็นเหตุให้ติดแน่น(ในอารมณ์)ชื่อว่าอาลยะ.
น		หิ		ชีวิเต		อาลยํ		กุพฺพาโน๔ไม่กระทำความอาลัยในชีวิต

ปิหา  (ปิหอิจฺฉายํ+อ+อา)ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ.ปิห	ยติ		เอ	ตา	ยา	ติ			ปิ	หา		ตัณหา
ที่ทำให้ต้องการชื่อว่าปิหา(ลบสระหน้า).ปิ	หา		วุจฺจ	ติ		ตณฺ	หา๕ตัณหาท่านเรียกว่าปิหา

มโนรถ  (มน+รถ)ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ,มโนรถ.จิตฺ	ตสฺส		นา	นา	รมฺมเณ	สุ		วิพฺภ	ม- 
ก	รณ	โต		มนโส		รโถ		อิว		มโน	ร	โถ		ตัณหาเหมือนรถของจิตเพราะทำให้จิตแล่นวนไปในอารมณ์
ต่างๆจึงชื่อว่ามโนรถะ.มโน		เอว		รโถ		วิ	ยา	ติ		วา		มโน	ร	โถ		หรือใจนั่นแหละเป็นเหมือน
รถจึงชื่อว่ามโนรถะ(อาเทศอที่สุดของมนศัพท์เป็นโอกลางสมาส).	อชฺช		มม		มโน	ร	โถ		 
ปู	เรติ๖ความต้องการแห่งใจของเราเพิ่งจะเต็มในวันนี้

อิจฺฉา  (อิสุอิจฺฉากนฺตีสุ+อ+อา)ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ,ความปรารถนา.	อิจฺฉนํ		
อิจฺฉา		ความต้องการชื่อว่าอิจฉา(อาเทสสฺเป็นจฺฉ,ลบสระหน้า).ชา	ติ	ธมฺ	มานํ		ภิกฺขเว		
สตฺ	ตานํ		เอวํ		อิจฺฉา		อุปฺ	ปชฺช	ติ๗ภิกษุทั้งหลายความปรารถนาเกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีการ
เกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้

อภิลาส  (อภิ+ลสกนฺติยํ+ณ)ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ.อภิมุขํ		กตฺวา		ลสติ		เอเตนาติ		
อภิลาโส		ตัณหาเป็นเหตุให้อยากเฉพาะหน้าชื่อว่าอภิลาสะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).สเจ		เต		

๑ขุ.จูฬนิ.๓๐/๓๘๑/๑๘๔ ๒มชฺ.มูล.๑๒/๒๖/๒๖ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๒๑๐/๕๙
๔ขุ.ชา.๒๗/๓๙๖/๑๐๗ ๕ขุ.มหานิ.๒๙/๓๙๘/๒๗๑ ๖ธมฺม.อฏฺ.๒๕/๔๓
๗ที.มหา.๑๐/๒๙๕/๓๔๓
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มธรุาทเิภเท		รเส		ตณหฺา		อภลิาโส		อปุปฺชเฺชยยฺ๑หากวา่ความอยากความตอ้งการในรสตา่งๆ
มีรสหวานเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ท่าน

กาม  (กมุ อิจฺฉายํ+ณ)  กาม, ตัณหา, ความอยาก, ความต้องการ, ความปรารถนา, ความใคร่.
กาเมตีติ		กาโม๒  อาการที่ปรารถนาชื่อว่ากามะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

โทหฬ  (โทหสทฺทูปปท+ลา เฉทเน+อ)  ตัณหา, ความอยาก, ความต้องการ, ความปรารถนา. 
ทุหนํ			โทโห,		ตํ		ลาตีติ		โทหโฬ		ความเต็มชื่อว่าโทหะ(ทุหปริปูรเณ+ณ,ลบณฺ,วุทธิอุเป็น
โอ),ตัณหาที่ตัดความเต็มนั้น(ทำให้พร่องอยู่เสมอ)จึงชื่อว่าโทหฬะ(อาเทศลเป็นฬ,ลบสระหน้า).
ทุฏฺ€ํ	 	 หทยเมเตนาติ	 	 วา	 	 โทหโฬ	 	 หรือตัณหาเป็นเหตุให้ใจเสีย ชื่อว่าโทหฬะ (ทุ+หทย,
อาเทศอุเป็นโอ,หทยเป็นหฬ).ยาทิโส		มม		โทหโฬ๓ความต้องการ(การแพ้พระครรภ์)
ของหม่อมฉันเป็นเช่นใด

อากงฺขา  (อา+กงฺขอิจฺฉายํ+อ+อา)ตัณหา,ความอยาก,ความต้องการ,ความหวัง,ความปรารถนา.
อา	กงฺข	ตี	ติ		อา	กงฺ	ขา		ตัณหาที่อยากชื่อว่าอากังขา(ลบสระหน้า).ตสฺ	มา		ต	สิณํ		วิ	โนทเย		
ภิกฺขุ		อา	กงฺขํ		วิ	รา	คมตฺต	โน๔เพราะเหตุนั้นภิกษุเมื่อหวังความปราศจากราคะแก่ตนควรบรรเทา
ตัณหาที่ทำให้สะดุ้งเสีย

รุจิ  (รุจ อิจฺฉายํ+อิ)  ตัณหา, ความอยาก, ความต้องการ, ความชอบใจ, ความปรารถนา.  
รุจฺจติ		อิจฺฉตีติ		รุจิ		ตัณหาที่ต้องการชื่อว่ารุจิ.รุจิ		เจปิ		ภารทฺวาช		ปุริสสฺส		โหติ๕  
ท่านภารัทวาชะหากบุรุษมีความชอบใจ

ความมักมากกามคุณ,	หื่นกระหาย,	ตัณหาแรง
ลาลสา  (ลสกนฺตยิ+ํอ+อา)ความมกัมากกามคณุ,หืน่กระหาย,ตณัหาแรง.สา		รจุ	ิ	อธ	ิกา		ลาลส	า		 

นาม		ความอยากอันยิ่งชื่อว่าลาลสา,ปุนปฺ	ปุนํ		อติ	สยํ		วา		ล	สตี	ติ		ลาลส	า		ตัณหาที่อยาก
อยู่บ่อยๆหรืออยากมากชื่อว่าลาลสา(ซ้อนล,อาเทสอเป็นอา,ลบสระหน้า).ยา	จนายํ		
มหิ	จฺ	ฉายํ		อุสฺ	สุกฺ	เก		ลาลส	า		ทฺ	วี	สุ		ลาลส	า	ศัพท์มีใช้ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ในอรรถการขอ

ความต้องการมากความพยายาม

 [๑๖๔]	 เวรํ		วิโรโธ		วิทฺเทโส	 โทโส		จ		ปฏิฆํ		จ		วา
	 	 โกธาฆาตา		โกปโรสา	 พฺยาปาโทนภิรทฺธิ		จ.

โทสะ,	ความโกรธ,	ความขัดเคือง,	การกระทบกระทั่ง	๙	ศัพท์
เวร   (วีร+ณ)โทสะ,ความขัดเคือง,การกระทบกระทั่ง,เวร.ปา	เยน		วี	เร	สุ		ภวํ		เวรํ		ความ

๑ขุ.อฏฺ.๓๓/๔๔๖/๑๒๙ ๒ขุ.อฏฺ.๔๕/๑/๑๒ ๓ขุ.ชา.๒๗/๒๓๒๘/๔๙๑
๔ขุ.ขุทฺทก.๒๕/๓๔/๖๑ ๕มชฺ.มชฺ.๑๓/๖๕๖/๖๐๒
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โกรธมีอยู่ในผู้กล้าเป็นส่วนมาก จึงชื่อว่าเวระ (ลบ ณฺ, วุทธิ อิ เป็น เอ).  เวรํ  เวเรน  น   
วูปส	เมยฺ	ย๑เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร

วิโรธ  (วิ+รุธปฏิฆาเต+ณ)ความขัดแย้ง,ความกระทบกระทั่ง,ความขัดเคือง.วิรุชฺฌนํ		วิโรโธ		
ความขัดเคืองชื่อว่าวิโรธะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).ฉ		วิโรธวตฺถูนิ		อมนาปิเกสุ		รูเปสุ		
จิตฺตสฺส		อาฆาโต		ปฏิฆาโต	...	สทฺเทสุ	...	คนฺเธสุ	...	รเสสุ	...	โผฏฺ€พฺเพสุ	...	ธมฺเมสุ	...๒  
ความโกรธมี๖อย่างคือความอาฆาตขัดเคืองใจในรูป...ในเสียง...ในกลิ่น...ในรส...ในสัมผัส
...ในธรรมที่ไม่น่าชอบใจ

วิทฺเทส  (วิ+ทิสอปฺปีติยํ+ณ)ความโกรธ,ความขัดเคือง,ความไม่พอใจ.วิทฺ	เท	สนํ		วิทฺ	เทโส		ความ
ไม่พอใจชื่อว่าวิทเทสะ(ซ้อนทฺ,ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ).ตว		วิทฺ	เทโส		ภเวยฺย๓ความไม่
พอใจจะมีแก่ท่าน

โทส  (ทุสอปฺปีติยํ+ณ)โทสะ,ความฉุนเฉียว,ความโกรธ,ความขัดเคือง,ความไม่ยินดี.ทุสฺสนํ		
โทโส		ความโกรธชื่อว่าโทสะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).มา		เม		โทสนีเยสุ		ธมฺเมสุ		โทโส		
อุทปาทิ๔ความขัดเคืองในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะอย่าเกิดขึ้นแก่เราเลย

ปฏิฆ  (ปฏิ+หน หึสายํ+อ)  ปฏิฆะ, ความโกรธ, ความขัดเคือง, ความคับแค้น.  อารมฺมเณ		 
ปฏิหญฺญตีติ		ปฏิฆํ		อาการที่ขัดเคืองในอารมณ์ชื่อว่าปฏิฆะ(อาเทศหนฺเป็นฆ).ปฏิฆศัพท์
เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.เอเตสํ		ปฏิฆํ		นตฺถิ๕ ความขัดเคืองไม่มีแก่ภิกษุเหล่านี้

โกธ  (กุธโกเป+ณ)ความโกรธ,ความขัดเคือง,โทสะ.กุชฺฌนํ		โกโธ		ความโกรธชื่อว่าโกธะ
(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).สเจปิ		เม		โกโธ		อุปฺปชฺเชยฺย		ขิปฺปเมว		นํ		ปฏิวิเนยฺยํ	๖  
หากความโกรธเกิดขึ้นเราควรกำจัดมันเสียโดยเร็วพลัน

อาฆาต (อา+หนหึสายํ+ต) ความโกรธ, ความแค้นเคือง, ความอาฆาต. อาคนฺตฺวา	 	หญฺญตีติ		
อาฆาโต	  ความโกรธที่มาเบียดเบียน ชื่อว่าอาฆาตะ (อาเทศ หนฺ ธาตุเป็น ฆา).  เทวทตฺตสฺส		
ภควติ		ป€โม		อาฆาโต		อโหสิ๗พระเทวทัตได้ผูกอาฆาตไว้ในพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งแรก

โกป  (กุปโกเป+ณ)ความโกรธ,ความขัดเคือง.กุปฺปตีติ		โกโป,	โกปยติ	วา	จิตฺตนฺติ		โกโป		
อาการที่โกรธหรืออาการที่ขัดใจ ชื่อว่าโกปะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อุ เป็น โอ).  โกโป	 	 พุทฺเธ	 	 น		 
ชายติ๘  ความโกรธย่อมไม่เกิดในพระพุทธเจ้า

โรส  (รุสโรสเน+ณ)ความโกรธ,ความขัดเคือง.รุสนํ		ทุสฺสนํ		โรโส		ความโกรธชื่อว่าโรสะ(ลบ
ณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).ปรสฺส		โรโส		โหติ๙มีความโกรธต่อผู้อื่น

๑วิ.มหา.๕/๒๔๔/๓๔๔ ๒อภิ.วิ.๓๕/๙๙๓/๕๑๔ ๓ชา.อฏฺ.๓๙/๑๖๕
๔องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๔๔/๑๙๐ ๕ขุ.อปทาน.๓๒/๘/๖๘ ๖สํ.สคาถ.๑๕/๙๐๖/๓๓๕
๗วิ.จุลฺล.๗/๓๖๑/๑๗๓ ๘ขุ.อปทาน.๓๒/๘/๖๖ ๙ขุ.อฏฺ.๒๖/๑๔/๑๑๗
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ความพยาบาท,	การปองร้าย	๒	ศัพท์
พยฺาปาท  (ว,ิอา+ปทคตมิหฺ+ิณ)ความพยาบาท,การปองรา้ย.พยฺาปชชฺต	ิ	วนิสสฺต	ิ	จติตฺเมเตนาต	ิ	

พยฺาปาโท		ความพยาบาททีท่ำลายจติใหพ้นิาศชือ่วา่พยาปาทะ(ลบณ,ฺวทุธิอที่ปเปน็อา,อาเทศ
อิเป็นย,วฺเป็นพฺ).พฺยาปาโท		จิตฺตสฺส		อุปกฺกิเลโส๑ความพยาบาทเป็นอุปกิเลสของจิต.
อยํ		พฺยาปาโท		นาม		อนตฺถกโร๒ชื่อว่าความพยาบาทนี้ทำแต่สิ่งที่เป็นโทษให้

อนภิรทฺธิ  (น+อภิ+รมุรมเณ+ติ)ความพยาบาท,การปองร้าย,การเบียดเบียน,ความไม่พอใจใน
สมบัติของคนอื่น.	ปร	สมฺปตฺ	ตี	สุ	 	นาภิ	รม	ตี	ติ	 	อ	นภิรทฺธิ	 ความรู้สึกไม่พอใจในสมบัติของคน
อื่นชื่อว่าอนภิรัทธิ(อาเทศนเป็นอน,ตฺเป็นธฺ,มฺเป็นทฺ).เนว		อตฺต	โน		น		ปเรสํ		หิตํ		 
อภิ	ราธย	ตี	ติ		อ	นภิรทฺธิ,		โกปสฺ	เสตํ		อธิ	ว	จนํ	๓อาการที่ไม่ยินดีเกื้อกูลทั้งแก่ตนและบุคคลอื่น
ชื่อว่าอนภิรัทธิ,คำนี้เป็นชื่อของความโกรธ

 [๑๖๕]	 พทฺธเวรมุปนาโห	 สิยา		โสโก		ตุ		โสจนํ
	 	 โรทิตํ		กนฺทิตํ		รุณฺณํ		 ปริเทโว		ปริทฺทโว.

การผูกเวร,	การจองเวร,	ผูกอาฆาต	๒	ศัพท์
พทฺธเวร  (พทฺธ+เวร)การผูกเวร,การจองเวร,ผูกอาฆาต.เวรํ		พชฺฌติ		อเนนาติ		พทฺธเวรํ		

กรรมที่เป็นเหตุให้ผูกเวรไว้ชื่อว่าพัทธเวระ

อุปนาห  (อุป+นหพนฺธเน+ณ)การผูกเวร,การจองเวร.ปุนปฺปุนํ		อุปคนฺตฺวา		วา		นยฺหติ		
จิตฺตนฺติ		อุปนาโห		เวรที่จิตผูกไว้บ่อยๆหรือเข้าไปผูกจิตไว้ชื่อว่าอุปนาหะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็น
อา).  อุปนาโห		จิตฺตสฺส		อุปกฺกิเลโส๔การผูกเวรเป็นธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิต

ความโศกเศร้า	๒	ศัพท์
โสก  (สุจ โสเก+ณ)ความโศกเศร้า. สุจนํ	 	 โสโก		ความโศกเศร้า ชื่อว่าโสกะ (ลบณฺ, วุทธิ

อุเป็นโอ,อาเทศจฺเป็นกฺ).อปิจ		สตฺถุ		ปรินิพฺพาเนน		ตุมฺหากํ		โสโก		อุทปาทิ๕  
ความโศกเศร้าเกิดขึ้นแก่พวกท่านเพราะการปรินิพพานของพระศาสดาหรือ

โสจน  (สุจโสเก+ยุ)ความโศกเศร้า.สุจียเต		โสจนํ		ความโศกเศร้าชื่อว่าโสจนะ(วุทธิอุเป็น
โอ,อาเทศยุเป็นอน).โสจนํ		โสโก๖ความโศกเศร้าชื่อว่าโสกะ

การร้องไห้	๓	ศัพท์
โรทิต  (รุทิอสฺสุวิโมจเน+อิ+ต)การร้องไห้.โรทนํ		โรทิตํ		การร้องไห้ชื่อว่าโรทิตะ(วุทธิอุเป็น

๑มชฺ.มูล.๑๒/๙๓/๖๔ ๒ที.อฏฺ.๔/๒๔๔/๑๙๔ ๓ที.อฏฺ.๔/๕/๕๑
๔มชฺ.มูล.๑๒/๙๕/๖๖ ๕ที.อฏฺ.๔/๔๔๘/๓๒๐ ๖ขุ.อฏฺ.๒๖/๑/๔๔
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โอ).โรทิตํ		โมฆมาหุ		สนฺโต๑สัตบุรุษกล่าวว่าการร้องไห้ไม่มีประโยชน์

กนฺทิต  (กทิอวฺหาเน+นิคฺคหีตาคม+อิ+ต)การร้องไห้.กนฺทนํ		กนฺทิตํ		การร้องไห้ชื่อว่ากันทิตะ
(อาเทศนิคหิตเป็นนฺ).กนฺทิตรุทิตํ	นิรตฺถกํ	๒การร้องไห้คร่ำครวญไม่มีประโยชน์เลย

รุณฺณ  (รุสทฺเท+ต)การร้องไห้.รวนํ		รุณฺณํ		การร้องไห้ชื่อว่ารุณณะ(อาเทศตเป็นอณฺณ,
ลบอ)

น		หิ		รุณฺณํ	วา		โสโก	วา	 ยาวญฺญา		ปริเทวนา
น		ตํ		เปตานมตฺถาย	 เอวํ		ติฏฺ€นฺติ		ญาตโย.๓

ไม่ควรรอ้งไห้โศกเศรา้เสยีใจรำพนัการรอ้งไห้เปน็ตน้นัน้ไม่เปน็ประโยชน์แก่ญาติ
ผู้ล่วงลับไปแล้วเพราะว่าญาติทั้งหลายย่อมเป็นไปอยู่อย่างนั้น

การคร่ำครวญ,	การร่ำไร	๒	ศัพท์
ปริเทว,	ปริทฺทว  (ปริ+ทิวุโสเก+ณ)การคร่ำครวญ,การร่ำไร,ความเสียใจ.	เท	วนํ		โส	เกน		

วิ	ลา	โป		ปุนปฺ	ปุนํ		สมนฺต	โต		วา		เท	โว		ปริ	เท	โว		ปริ	ทฺท	โว		จ	การคร่ำครวญร่ำไรด้วย
ความโศกเศร้าหรือความโศกเศร้าทุกอย่าง ชื่อว่าปริเทวะและปริททวะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อิ เป็น เอ,
หรืออาเทศอิเป็นอแล้วซ้อนทฺบ้าง).สา	วกานํ		ยุเค		ปริ	นิพฺ	พุ	เต		นตฺถิ		ตถาคต	สฺส		 
โส	โก		วา		ปริ	เท	โว	วา๔เมื่อพระสาวกปรินิพพานทั้งคู่พระศาสดามิได้ทรงโศกเศร้าเสียใจเลย.
ชา	ติชฺ	ชรญฺจ		โสก	ญฺจ		ปริ	ทฺทวญฺจ		ต	รนฺ	ติ๕ข้ามพ้นชาติชราความโศกเศร้าและคร่ำครวญ

 [๑๖๖]		 ภีติตฺถิ		ภยมุตฺตาโส	 เภรวํ		ตุ		มหพฺภยํ.

ภัย,	ความกลัว,	ความน่ากลัว,	สิ่งน่ากลัว	๓	ศัพท์	
ภีติ  (ภีภเย+ติ)ภัย,ความกลัว,ความน่ากลัว,สิ่งน่ากลัว.ภายนํ		ภีติ		ความกลัวชื่อว่าภีติ. 

อิตฺถี  ภีติศัพท์เป็นอิตถีลิงค์

ภย  (ภีภเย+ณ)ภัย,ความกลัว,ความน่ากลัว,สิ่งน่ากลัว.ภายนํ		ภยํ		ความน่ากลัวชื่อว่าภยะ
(ลบณฺ,วุทธิอีเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอย).นตฺถิ		ภิกฺขเว		ปณฺฑิตโต		ภยํ	๖ ภิกษุทั้งหลาย
ภัยจากบัณฑิตย่อมไม่มี

อุตฺตาส  (อุ+ตสอุพฺเพเช+ณ)ความกลัว,ความน่ากลัว,ความสะดุ้งกลัว.อุตฺตสเต		อุตฺตาโส		
ความน่ากลัวชื่อว่าอุตตาสะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,ซ้อนตฺ)

สิ่งที่น่ากลัวมาก,	ความหวาดกลัว,	ภัยใหญ่	๒	ศัพท์
เภรว  (ภีรุ+ณ)สิ่งที่น่ากลัวมาก,ความหวาดกลัว,ภัยใหญ่.	ภีรุ	โน		อิทํ		เภรวํ	ความหวาดกลัวนี้

๑ขุ.ชา.๒๗/๘๑๐/๑๘๓ ๒ขุ.ชา.๒๗/๕๖๘/๑๓๙ ๓ขุ.ขุทฺทก.๒๕/๘/๑๐
๔สํ.มหา.๑๙/๗๔๓/๒๑๘ ๕ขุ.จูฬนิ.๓๐/๑๖๓/๘๒ ๖มชฺ.อุปริ.๑๔/๒๓๕/๑๖๖
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เป็นของคนขี้ขลาดจึงชื่อว่าเภรวะ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศอุเป็นอว).ภ	ยา	นกํ		เภรวํ		
อิมํ		ปสฺ	สิตฺ	วา		อุตฺต	สิตฺ	วา		มริสฺ	สติ๑เห็นสิ่งที่น่ากลัวนี้แล้วจักสะดุ้งตาย

มหพฺภย,	มหาภย  (มหนฺต+ภย)สิ่งที่น่ากลัวมาก,ความหวาดกลัว,ภัยใหญ่,มหันตภัย,มหาภัย.

มหนฺตญฺจ		ตํ		ภยชนกตฺตา		ภยญฺจาติ		มหพฺภยํ,	มหาภยํ		ความกลัวมีมากเพราะเกิดจาก

ความหวาดผวาจึงชื่อว่ามหัพภยะและมหาภยะ(อาเทศมหนฺตเป็นมหา,ซ้อนพฺ,รัสสะอาเป็น

อบ้าง).กึสุ		ตสฺส		มหพฺภยํ	...	ทุกฺขมสฺส		มหพฺภยํ	๒ อะไรเป็นสิ่งน่ากลัวมากสำหรับเขา...

ความทุกข์เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับเขา.มยฺหํ		ภนฺเต		อวิทูเร		มหาภยเภรวสทฺโท		อโหสิ๓  

ท่านผู้เจริญเสียงที่น่ากลัวมากได้มีแก่ข้าพเจ้าในที่ไม่ไกลนัก

 [๑๖๗]	 เภรวํ		ภีสนํ		ภีมํ	 ทารุณํ		จ		ภยานกํ
	 	 โฆรํ		ปฏิภยํ		เภสฺมํ	 ภยงฺกรมิเม		ตีสุ.

ภัย,	สิ่งที่น่ากลัว	๙	ศัพท์
เภรว  (ภีรุ+ณ)ภัย,สิ่งที่น่ากลัว.ภีรุโน		อิทํ		เภรวํ		สิ่งน่ากลัวของคนขี้ขลาดนี้ชื่อว่าเภรวะ(ลบ

ณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศอุเป็นอว).สรํ		กตฺวาน		เภรวํ	๔กระทำเสียงให้น่ากลัว

ภึสน  (ภีภเย+ส+ยุ)ภัย,สิ่งที่น่ากลัว,ความหวาดหวั่น.ภาย	ติ		ยสฺ	มา	ติ		ภึ	สนํ	สิ่งที่บุคคล
กลัวชื่อว่าภิงสนะ(รัสสะอีเป็นอิ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศยุเป็นอน,ลบสระหน้า).	กุม	คฺคํ		 
ปฏิ	ปนฺ	นมฺ	หา		ภึ	สนํ		โลม	หํ	สนํ๕  สิ่งที่น่ากลัวจนทำให้ขนลุกชูชันเกิดจากการเดินไปสู่ทางที่น่ากลัว

ภีม  (ภีภเย+ม)ภัย,สิ่งที่น่ากลัว.ภายติ		ยสฺมาติ		ภีมํ		สิ่งที่บุคคลกลัวชื่อว่าภีมะ.	กุหึ		อยํ		
นียติ		ภีมกาโย๖งูที่น่ากลัวตัวนี้ท่านจะนำไปที่ไหน

ทารุณ  (ทร วิทารเณ+อุณ) ภัย, สิ่งที่น่ากลัว, ร้ายกาจ, ทารุณ, โหดร้าย. ทรียตีติ	 	 ทารุณํ		
ภัยที่บุคคลกลัวชื่อว่าทารุณะ(วุทธิอเป็นอา).ทารุณํ		นิรยํ		คนฺตฺวา๗ไปสู่นรกอันน่ากลัว

ภยานก  (ภีภเย+ณฺวุ)ภัย,สิ่งที่น่ากลัว.ภายติ		ยสฺมาติ		ภยานกํ		สิ่งที่บุคคลกลัวชื่อว่าภยานกะ
(อาเทศณฺวุเป็นอานก,วุทธิอีเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอย).สพฺพํ		สรีรสญฺชาตํ		ปูติคนฺธํ		
ภยานกํ	๘ อวัยวะที่เนื่องในสรีระทั้งหมดมีกลิ่นเหม็นและน่ากลัว

โฆร  (ฆุรภีเม+ณ)ภัย,สิ่งที่น่ากลัว.ฆุรติ		ภึสตีติ		โฆรํ		สิ่งที่ทำให้กลัวชื่อว่าโฆระ(ลบณฺ,
วุทธิอุเป็นโอ).อุเปนฺติ		โรรุวํ		โฆรํ	๙ พากันเข้าถึงโรรุวนรกอันน่ากลัว

ปฏิภย  (ปฏิ+ภีภเย+ณ)ภัย,สิ่งที่น่ากลัว.ปฏิ	วตฺ	ตติ		ภยํ		จิตฺ	ตุตฺ	ราโส		ยสฺ	มา	ติ		ปฏิ	ภยํ		

๑วิ.มหาวิ.๑/๒๐๐/๑๔๔ ๒ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๔๒๕/๕๓๐ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๔๘๔/๑๗๕
๔ที.มหา.๑๐/๒๔๖/๒๙๖ ๕ขุ.วิมาน.๒๖/๑๒๓/๒๔๒ ๖ขุ.ชา.๒๗/๒๔๙๘/๕๕๐
๗ขุ.อปทาน.๓๓/๑๗๙/๓๙๙ ๘ขุ.อปทาน.๓๓/๑๖๕/๓๔๗ ๙สํ.สคาถ.๑๕/๑๓๒/๔๑
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สิ่งที่ทำให้จิตสะดุ้งกลัวชื่อว่าปฏิภยะ(ลบณ,วุทธิอีเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอย).ปณฺฑิ	โต		
อา	รกา		ปริ	วชฺ	เชยฺ	ย		มคฺคํ		ปฏิ	ภยํ		ยถา๑บัณฑิตพึงเว้น(คนพาล)เสียให้ห่างไกลเหมือนคน
เดินทางเว้นทางมีภัย

เภสฺม  (ภีภเย+สฺม)ภัย,สิ่งที่น่ากลัว.ภาย	ติ		เอตสฺ	มา	ติ		เภสฺมํ		สิ่งที่บุคคลกลัวชื่อว่าเภสมะ
(วุทธิอีเป็นเอ).เอ	โก		อโหสิ		นิคฺโฆโส		เภสฺ	มา		อจฺ	จุคฺค	โต		สทฺ	โท๒มีเสียงกรีดร้อง
อย่างหนึ่งน่าหวาดกลัว

ภยงกฺร  (ภยสททฺปูปท+กรกรเณ+อ)ภยั,สิง่ทีน่า่กลวั.ภย	ํ	กโรตตี	ิ	ภยงกฺร	ํ	สิง่ทีท่ำความนา่กลวัให้
ชื่อว่าภยังกระ(บทนี้เป็นอลุตตสมาสไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ).ตีสุ		อิเม	ศัพท์ทั้ง
๙เหล่านี้มีใช้ในลิงค์ทั้ง๓

 [๑๖๘]	 อิสฺสา		อุสูยา		มจฺเฉรํ	 ตุ		มจฺฉริยมจฺฉรํ
	 	 โมโห	วิชฺชา		ตถาญาณํ	 มาโน		วิธา		จ		อุนฺนติ.

ความริษยา,	อิจฉา,	ชิงชัง	๒	ศัพท์
อิสฺสา  (อิสฺสอิสฺสายํ+อ+อา)ความริษยา,อิจฉา,ความชิงชัง.อิสฺ	สติ		สนฺ	เต	สุปิ		คุเณ	สุ		วจ	สา		 

มน	สา		วา		โท	สา	โร	ปนํ		ก	โรตี	ติ		อิสฺ	สา		ความอิจฉาคือการกล่าวโทษในคุณแม้มีอยู่ด้วยวาจา
หรือด้วยใจชื่อว่าอิสสา(ลบสระหน้า).อิสฺ	สา		จิตฺ	ตสฺส		อุ	ปกฺกิเลโส๓ความอิจฉาเป็นความ
เศร้าหมองของจิต

อุสูยา (อุสูยโทสาวิกรเณ+อ+อา)ความริษยา,อิจฉา,ความชิงชัง.อุสูยติ		โทสํ		อาวี		กโรตีติ		
อสุยูา		ความอจิฉาทีจ่ะทำความผดิใหก้ระจา่ง(คอยจบัผดิ)ชือ่วา่อสุยูา(ลบสระหนา้).		ปรสมปฺตตฺ-ิ
อสหนลกฺขณา		อุสูยา๔ความอิจฉามีการทนต่อสมบัติของคนอื่นไม่ได้เป็นลักษณะ

ความตระหนี่,	มัจฉริยะ,	เห็นแก่ตัว	๓	ศัพท์
มจฺ	เฉร (มสุอามสเน+จฺเฉร)ความตระหนี่,มัจฉริยะ,เห็นแก่ตัว.ตณฺ	หาย		ปราม	สนํ		มจฺ	เฉรํ		การ

ยึดไว้เพราะต้องการชื่อว่ามัจเฉระ.สตฺต	สมฺปตฺ	ตีนํ		มจฺ	เฉ	รติ		นิ	คูห	ตี	ติ			มจฺ	เฉ	โร		ความตระหนี่
ที่ปกปิดสมบัติของสัตว์ไว้ชื่อว่ามัจเฉระ(ลบสฺ).	อตฺต	โน		สมฺปตฺ	ติ	นิ	คู	หนลกฺขณํ		มจฺ	เฉรํ	๕   
ความตระหนี่มีการปกปิดสมบัติของตนไว้เป็นลักษณะ

มจฺฉ	ริย   (มจฺฉร+อิย)ความตระหนี่,มัจฉริยะ,เห็นแก่ตัว.มจฺฉร	เมว		มจฺฉ	ริยํ		ความตระหนี่
นั่นเองชื่อว่ามัจฉริยะ.อตฺต	สมฺปตฺ	ติ	ยา		ปเรหิ		สาธารณ	ภา	วอ	สหนลกฺขณํ		มจฺฉ	ริยํ	๖ความ
ตระหนี่มีการทนไม่ได้ที่สมบัติของตนตกเป็นของสาธารณะแก่บุคคลอื่นเป็นลักษณะ

๑ที.ปาฏิก.๑๑/๑๙๑/๒๐๑ ๒ข.ชา.๒๘/๗๗๙/๒๗๓ ๓มชฺ.มูล.๑๒/๙๓/๖๕
๔ขุ.อฏฺ.๓๓/๗๖๘/๓๑๖ ๕มชฺ.อฏฺ.๗/๓๓/๑๑๕ ๖ที.อฏฺ.๕/๓๕๗/๓๓๔
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มจฺฉร  (มสุอามสเน+จฺฉร)ความตระหนี่,มัจฉริยะ,เห็นแก่ตัว.ตณฺ	หาย		ปราม	สนํ		มจฺฉรํ		
การหวงแหนไว้เพราะยังมีความต้องการชื่อว่ามัจฉระ(ลบสฺ).สพฺ	เพ		มจฺฉ	ริ	โน		โล	เก		จา	เคน		
อติ โรจ ติ๑ย่อมรุ่งเรืองกว่าผู้ตระหนี่ทั้งปวงในโลกด้วยการบริจาค

โมหะ,	ความไม่รู้,	ความหลง,	ความโง่	๓	ศัพท์
โมห  (มหุเวจติเฺต+ณ)โมหะ,ความไมรู่,้ความหลง,ความโง,่ความเขลา.มหุตตี	ิ	โมโห		อาการทีห่ลง

ชื่อว่าโมหะ.สมฺปยุตฺตธมฺมา		มุยฺหนฺติ		เอเตนาติ		โมโห		อาการที่ทำให้สัมปยุตธรรมหลง
ชื่อว่าโมหะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).อาโรปิโต		สงฺเฆน		อิตฺถนฺนามสฺส		ภิกฺขุโน		โมโห๒  
ความไม่รู้ของภิกษุชื่อนี้อันสงฆ์ยกขึ้นมากล่าวแล้ว

อวชิชฺา  (น+วทิญาเณ+ย+อา)โมหะ,ความไมรู่,้อวชิชา,ความหลง,ความโง,่ความเขลา.	น		วทิตตี	ิ		
อวิชฺชาอาการที่ไม่รู้ชื่อว่าอวิชชา(อาเทศนเป็นอ,อาเทศทฺยเป็นช,ซ้อนชฺ,ลบสระหน้า).
ป€มา		วิชฺชา		อธิคตา		อวิชฺชา		วิหตา๓วิชชาที่๑เราบรรลุแล้วอวิชชาเราละขาดแล้ว

อญาณ  (น+ญาอวโพธเน+ยุ)โมหะ,ความไม่รู้,ความหลง,ความโง่.น		วิชานาตีติ		อญาณํ		
อาการที่ไม่รู้ชื่อว่าอญาณะ(อาเทศนเป็นอ,ยุเป็นอน,นเป็นณ,ลบอ).จตูสุ		สจฺเจสุ		
อญาณํ		อวิชฺโชโฆ		นาม๔ความไม่รู้ในสัจจะทั้ง๔ชื่อว่าอวิชโชฆะ

ความถือตัว,	ความสำคัญตน	๓	ศัพท์
มาน  (มานปชูาย+ํอ)ความถอืตวั,ความสำคญัตน.มาเนตตี	ิ	มาโน		อาการทีใ่หเ้ขาบชูาชือ่วา่มานะ.

เสยฺยาทิวเสน		มญฺญตีติ		มาโน		อาการสำคัญตนว่าประเสริฐกว่าเป็นต้นชื่อว่ามานะ(มนญาเณ
+ณ.ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).มานิยเต		อเนนาติ		มาโน		อาการที่เป็นเหตุอยากให้คนนับถือ
ชื่อว่ามานะ(มามาเน+ยุ,อาเทศยุเป็นอน,ลบอ).อิติ		พาลสฺส		สงฺกปฺโป		อิสฺสา		มาโน		
จ		วฑฺฒติ๕คนพาลดำริอย่างนี้ความอิจฉาและความถือตัวย่อมเจริญ

วิธา  (วิ+ธาธารเณ+กฺวิ)ความถือตัว.เสยฺยาทิภาเว		อตฺตานํ		วิทธาติ		เอตายาติ		วิธา		
อาการที่เป็นเหตุให้ยกตนไว้ในฐานะที่ประเสริฐกว่าเป็นต้น ชื่อว่าวิธา (ลบ กฺวิ ปัจจัย).  วิธาศัพท์
เป็นได้ทั้ง๓ลิงค์.เสยฺโยหมสฺมีติ		วิธาติ	อาทีสุ		มาโน		วิธา		นาม๖ความถือตัวเป็นต้นว่า
ถือตัวว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดชื่อว่าวิธา

อุนฺนต ิ (อุ+นมุนมเน+ติ)ความถือตัว.อุนฺนมนํ		อุนฺนติ		การถือตัวชื่อว่าอุนนติ.	อุทฺธํ		นมติ		
เอตายาต	ิ	อนุนฺต	ิ	อาการทีใ่หย้ดือกขึน้สงูๆชือ่วา่อนุนติ(ลบม,ฺซอ้นน)ฺ.อนุนฺตศิพัท์เปน็อติถลีงิค.์
มยา		สทิโส		นตฺถีติ		อติกฺกมิตฺวา		อุนฺนติ๗ความถือตัวเกินท่านว่าผู้เช่นกับเราไม่มี

๑องฺ.ปญฺจก.๒๒/๓๑/๓๖ ๒วิ.มหาวิ.๒/๖๙๑/๔๕๗ ๓วิ.มหาวิ.๑/๓/๗
๔สํ.อฏฺ.๑๑/๑/๑๖ ๕ขุ.ขุทฺทก.๒๕/๑๕/๒๔ ๖ที.อฏฺ.๖/๓๐๕/๑๘๔
๗ขุ.อฏฺ.๔๘/๑๘๘/๓๑
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 [๑๖๙]	 อุทฺธจฺจมุทฺธฏํ		จาถ	 ตาโป		กุกฺกุจฺจเมว		จ
	 	 ปจฺฉาตาโปนุตาโป	จ			 วิปฺปฏิสาโร		ปกาสิโต.

ความฟุ้งซ่าน	๒	ศัพท์
อุทฺธจฺจ  (อุทฺธต+ณฺย)ความฟุ้งซ่าน.อุทฺธตสฺส		ภาโว		อุทฺธจฺจํ		ความฟุ้งซ่านชื่อว่าอุทธัจจะ(ลบ

ณฺและสระหน้า,อาเทศตฺยเป็นจ,ซ้อนจฺ).อุทฺธจฺจํ		วิจิกิจฺฉา		จ		สพฺพโสว		น		วิชฺชติ๑   
ความฟุ้งซ่านและความสงสัยย่อมไม่มีโดยประการทั้งปวง

อุทฺธต  (อุ+หนคติยํ+ต)ความฟุ้งซ่าน.อุทฺ	ธํ		อุทฺ	ธํ		หน	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อุทฺ	ธ	โต		อาการที่ฟุ้งขึ้น
ข้างบนเรื่อยๆชื่อว่าอุทธตะ(อาเทศหนฺเป็นธ,ซ้อนทฺ).เอก	จฺ	โจ		ปุคฺคโล		อุทฺ	ธ	โต		โห	ติ๒   
บุคคลบางคนมีความฟุ้งซ่าน

ความร้อนใจ,	ความเดือดร้อน,	ความกระวนกระวาย	๕	ศัพท์
ตาป  (ตปสนฺตาเป+ณ)ความร้อนใจ,ความเดือดร้อน,ความกระวนกระวาย.ตปติ		จิตฺตเมเตนาติ		

ตาโป	 อาการที่ทำให้จิตร้อนรุ่มชื่อว่าตาปะ (ลบณฺ, วุทธิอ เป็นอา).	น		ตาปํ	 	ชเนติ๓  
ไม่ให้ความร้อนใจเกิดขึ้น

กุกฺกุจฺจ  (กุสทฺทูปปท+กร กรเณ+ต+ณฺย)  ความร้อนใจ, ความเดือดร้อน, รำคาญใจ.  กุจฺฉิตํ		 
ก	โรตี	ติ	 	 กุกฺ	กุตํ	  สภาพที่ทำอาการน่าเกลียด ชื่อว่ากุกกุตะ (อาเทศ กรฺ เป็น กุ, ซ้อน กฺ). 
กุกฺ	กุตสฺส		ภา	โว		กุกฺ	กุจฺจํ		ความมีอาการน่าเกลียดชื่อว่ากุกกุจจะ(กุกฺกุต+ณฺย,ลบณฺและสระ
หน้า,อาเทศตฺยเป็นจ,ซ้อนจฺ).เอว	รูปํ		กุกฺ	กุจฺจํ		กุกฺ	กุจฺ	จาย	นา		กุกฺ	กจฺ	จายิตตฺตํ		เจต	โส		 
วิปฺ	ปฏิ	สา	โร		มโน	วิ	เล	โข		อิทํ		วุจฺจ	ติ		กุกฺ	กุจฺจํ	๔ความเดือดร้อนใจกระวนกระวายใจร้อน
รุ่มใจทุรนทุรายใจนี้เรียกว่าความร้อนใจ

ปจฺฉาตาป  (ปจฺฉาสทฺทูปปท+ตปสนฺตาเป+ณ)ความร้อนใจ,ความเดือดร้อน,ความร้อนรุ่ม.ปจฺฉา		
ตปติ		เอเตนาติ		ปจฺฉาตาโป		เหตุที่ทำให้ร้อนใจภายหลังชื่อว่าปัจฉาตาปะ(ลบณฺ,วุทธิอ
เป็น อา)

อนุตาป  (อนุ+ตปสนฺตาเป+ณ)ความร้อนใจ,ความเดือดร้อน,ความกระวนกระวาย.อนุตปติ		
เยน	 	 โส	 	อนุตาโป	 	 เหตุที่ทำให้ร้อนใจภายหลัง ชื่อว่าอนุตาปะ (ลบณฺ, วุทธิ อ เป็น อา). 
โหติ		จ		เม		อนุตาโป๕ข้าพเจ้ามีความร้อนใจ

วิปฺปฏิสาร  (วิ+ปติ+สรคติยํ+ณ)ความร้อนใจ,วิปฏิสาร,ความร้อนรุ่มใจ.วิรูเปน		ปติ		ปุนปฺปุนํ		
สรต	ิ	จติตฺเมเตนาต	ิ	วปิปฺฏสิาโร		เหตทุีท่ำใหจ้ติเปน็ไปดว้ยอาการอนัแปลกบอ่ๆชือ่วา่วปิปฏสิาระ

๑องฺ.ทสก.๒๔/๑๒/๑๘ ๒องฺ.ติก.๒๐/๕๕๕/๓๔๒ ๓ชา.อฏฺ.๓๗/๒๓๗
๔วิ.อฏฺ.๑/๒๗๙ ๕ขุ.วิมาน.๒๖/๔๐/๗๐
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(ซอ้นป,ฺอาเทศตฺเปน็ฏ,ฺลบณ,ฺวทุธิอเปน็อา).ปญจฺหากาเรห	ิ	วปิปฺฏสิาโร		อปุทหาตพโฺพ๑  
ภิกษุโจทก์(ผู้อื่น)ไม่เป็นธรรมพึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการ๕อย่าง

 [๑๗๐]	 มโนวิเลขสนฺเทหา	 สํสโย		จ		กถํกถา
	 	 เทฺวฬฺหกํ		วิจิกิจฺฉา		จ	 กงฺขา		สงฺกา		วิมตฺยปิ.

ความสงสัย,	ความเคลือบแคลงใจ,	ความลังเล,	ฉงนสนเท่ห์	๙	ศัพท์
มโนวเิลข  (มนสททฺปูปท+ว+ิลขิเลขเน+ณ)ความสงสยั,ความเคลอืบแคลงใจ,ความลงัเล,ฉงนสนเทห่.์

มนํ		วิเลขติ		ทฺวิธากรณวเสนาติ		มโนวิเลโข		อาการที่แยกจิตออกเป็น๒อย่างชื่อว่ามโนวิเลขะ
(อาเทศอของมนเป็น โอ,ลบณฺ,วุทธิอิ เป็น เอ).วิจิกิจฺฉาสงฺขาโต		มโนวิเลโข		จ		
อุปฺปชฺชติเยว๒ความสงสัยกล่าวคือวิจิกิจฉาย่อมเกิดขึ้น

สนฺเทห  (สํ+ทิหสํสเย+ณ)ความสงสัย,ความเคลือบแคลงใจ,ความลังเล,ฉงนสนเท่ห์.สนฺเทหนํ		
สนเฺทโห	ความสงสยัชือ่วา่สนัเทหะ(อาเทศนคิหติเปน็น,ฺลบณ,ฺวทุธิอิเปน็เอ).ปมตตฺกรณฏเฺ€น		
สนฺเทโห๓ความสงสัยชื่อว่าสันเทหะเพราะอรรถว่าทำให้งงงวย

สํสย  (สํ+สีกงฺขายํ+ณ)ความสงสัย,ความเคลือบแคลงใจ,ความลังเล.	สมนฺตโต		เสตีติ		สํสโย		  
อาการที่สงสัยทั่วทุกอย่างชื่อว่าสังสยะ(ลบณฺ,วุทธิอีเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอย).อิติ  เม  
นตฺถิ		สํสโย๔ความสงสัยอย่างนี้ไม่มีแก่เรา

กถกํถา (กถสํทฺทปูปท+กถกถเน+อ+อา)ความสงสยั,ความเคลอืบแคลงใจ,ความลงัเล.“ก	ถมทิ”มติ	ิ	
กถ	ยติ		เอ	ตา	ยา	ติ		กถํ	กถา		อาการที่เป็นเหตุทำให้บุคคลพูดคำถามว่า“สิ่งนี้เป็นอย่างไร”ชื่อว่า
กถังกถา(ลบสระหน้า).กถํ	กถา		วุจฺจ	ติ		วิ	จิ	กิจฺ	ฉา๕ความสงสัยเรียกว่ากถังกถา

เทฺวฬฺหก  (ทฺวิสทฺทูปปท+อิลคติกมฺปเนสุ+ห+ก)ความสงสัย,ความเคลือบแคลงใจ.	ทฺ	วิธา		อิล	ติ		 
จิตฺ	ต	เม	เต	นา	ติ		เทฺวฬฺ	หกํ		เหตุที่ทำให้จิตเป็นไป๒อย่าง(สองจิตสองใจ)ชื่อว่าทฺเวฬหกะ(วุทธิ
อิของอิลฺเป็นเอ,อาเทศลฺเป็นฬฺ,ลบอิที่ทฺวิ).เทฺวฬฺ	หกํ		นตฺถิ		สํส	โย		นตฺถิ๖ไม่มี
ความสงสัยเคลือบแคลงใจ

วจิกิจิฉฺา  (ว+ิกติโรคาปนยเน+ฉ+อา)ความสงสยั,ความเคลอืบแคลงใจ,วจิกิจิฉา.วคิตา			จกิจิฉฺา		
เอตายาติ		วิจิกิจฺฉา		ความสงสัยที่เป็นเหตุอับจนความคิดชื่อว่าวิจิกิจฉา(ซ้อนกิเป็นกิกิ,อาเทศ
กฺตัวหน้าเป็นจฺ,ลบตฺ,ซ้อนจฺ,ลบสระหน้า).โสหํ		ตถา		กริสฺสามิ		ยถา		เม		ปุน		น		
วิจิกิจฺฉา		อุปฺปชฺชิสฺสติ๗เราจักทำโดยประการที่ความสงสัยจักไม่เกิดขึ้นอีก

๑วิ.จุลฺล.๗/๕๐๖/๓๑๔ ๒วิ.อฏฺ.๒/๔๗๔ ๓ขุ.อฏฺ.๔๕/๗/๙๐
๔ขุ.ชา.๒๗/๗๕๘/๑๗๕ ๕ขุ.มหานิ.๒๙/๔๗๒/๓๒๑ ๖ขุ.จูฬนิ.๓๐/๖๖๒/๓๑๖
๗มชฺ.อุปริ.๑๔/๔๕๒/๓๐๒



 อภิธานวรรณนา  ๑.	สัคคกัณฑ์	๑.๕.	จิตตาทิวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 220

กงขฺา  (กงขฺวจิกิจิฉฺาย+ํอ+อา)ความสงสยั,ความเคลอืบแคลง,ความลงัเล,กงัขา.กงขฺต	ิ	วจิกิจิฉฺตตี	ิ	
กงฺขา		อาการที่สงสัยชื่อว่ากังขา(ลบสระหน้า).อิเมสุ		ฉสุ		€าเนสุ		กงฺขา		ปหีนา		โหติ๑  
ละความสงสัยในฐานะ๖เหล่านี้

สงฺกา  (สงฺกสงฺกายํ+อ+อา)ความสงสัย,ความเคลือบแคลง,สงกา.สงฺกนํ		สงฺกา		อาการที่สงสัย
ชื่อว่าสังกา(ลบสระหน้า)

วมิต ิ (ว+ิมนญาเณ+ต)ิความสงสยั,ความเคลอืบแคลง,วมิตั.ิ	ว	ิว	ิเธ	นา	กา	เรน		มญญฺต	ิ	เอตส	ฺมา	ต	ิ	 
วิ มติ  ความสงสัยเป็นเหตุให้เข้าใจว่าเป็นอาการต่างๆชื่อว่าวิมติ(ลบนฺที่สุดธาตุ).วิ มติ ศัพท์เป็น
อิตถีลิงค์.ยสฺส		ชาย	ติ		วิ	มติ๒ความเคลือบแคลงของภิกษุใดเกิดขึ้น

 [๑๗๑]	 คพฺโพภิมาโนหํกาโร	 จินฺตา		ตุ		ฌานมุจฺจเต
	 	 นิจฺฉโย		นิณฺณโย		วุตฺโต	 ปฏิญฺญา		ตุ		ปฏิสฺสโว.

ความเย่อหยิ่ง,	ความจองหอง,	ความทะนงตัว,	ถือตัว	๓	ศัพท์
คพฺพ  (คพฺพมาเน+อ)ความเย่อหยิ่ง,ความจองหอง,ความทะนงตัว,ถือตัว.คพฺเพติ		น		สํกุจตีติ		

คพฺโพ		อาการเย่อหยิ่งคือไม่ยอมท้อถอยชื่อว่าคัพพะ.	ครติ		อญฺเญ		อเนน		ปีเฬตีติ		คพฺโพ		
ความหยิ่งทำให้เบียดเบียนคนอื่นชื่อว่าคัพพะ(ครปีฬเน+พ.อาเทศรฺเป็นพฺ)

อภิมาน  (อภิ+มานปูชายํ+อ)ความเย่อหยิ่ง,ความจองหอง,ความทะนงตัว,ถือตัว.อตฺตานํ		
อภิมญฺญติ		เอเตนาติ		อภิมาโน		อาการที่ทำให้มีความสำคัญตนยิ่งชื่อว่าอภิมานะ.	วิเสสโต		
มาเนตีติ		อภิมาโน		อาการที่ถือตนอย่างยิ่งชื่อว่าอภิมานะ.สตฺตรชาทีสุ			อภิมาโน		อหํกาโร		
อสฺมิมตฺตา๓ผู้เย่อหยิ่งจองหองในสัตตคุณ(ความสุข)รชคุณ(ความทุกข์)ตมคุณ(ความหลง)

อหํการ  (อหํสทฺทูปปท+กรกรเณ+ณ)ความหยิ่งจองหอง,อหังการ.“อห”มิติ			อตฺตานํ		กโรติ		
เอเตนาติ	 	 อหํกาโร	 	 อาการที่เป็นเหตุให้ยกตนว่า “เรา” ชื่อว่าอหังการะ (มาจาก อหํ นิบาต
หรืออมฺหศัพท์ก็ได้,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).เอวํ		อหํกาโร		อุปฺปชฺเชยฺย๔ความจองหอง 
เช่นนี้จะเกิดขึ้น

ความคิด,	ความสร้างสรรค์	๒	ศัพท์
จินฺตา  (จินฺตจินฺตายํ+อ+อา)ความคิด,ความสร้างสรรค์.จินฺต	ตี	ติ		จินฺ	ตา	ความคิดชื่อว่าจินตา 

(ลบสระหน้า).	ทานํ		ทา	ตุํ		น		ล	ภิสฺ	สามี	ติ		จินฺ	ตา		อุปฺ	ปนฺ	นา๕เกิดความคิดขึ้นว่าเราจัก
ไม่ได้ถวายทาน

ฌาน  (เฌจินฺตายํ+ยุ)ความคิด,ความเพ่งพินิจ.ฌายเต		ฌานํ		ความคิดชื่อว่าฌานะ(อาเทศ

๑สํ.ขนฺธ.๑๗/๔๑๙/๒๕๐ ๒วิ.ปริ.๘/๑๓๖๖/๕๕๔ ๓วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๒๑๓/๔๑๐
๔ที.อฏฺ.๕/๑๒๔/๑๐๖ ๕มชฺ.อฏฺ.๘/๒๕๒/๔๓
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ยุเป็นอน,ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง)

การตัดสินใจ,	ความตกลงใจ	๒	ศัพท์
นิจฺฉย  (นิ+จยคมเน+อ)การตัดสินใจ,ความตกลงใจ.นิจฺฉยนํ		นิจฺฉโย		การตัดสินชื่อว่านิจฉยะ

(อาเทศ จ เป็น ฉ, ซ้อน จฺ). ชายมานสมีปมฺหิ	 	 วนวาสาย	 	 นิจฺฉโย๑  ในเวลาใกล้คลอด
ท่านตัดสินใจอยู่ในป่า

นิณฺณย  (นิ+นีนเย+ณ)การตัดสินใจ,ความตกลงใจ.อา	รมฺมณํ		นิจฺ	ฉิน	นฺ	โต		นย	ตี	ติ		นิณฺณ	โย		 
อาการที่ตัดสินนำอารมณ์ไปชื่อว่านิณณยะ(ลบณฺ,วุทธิอีเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอย,นเป็นณ,
ซ้อนณฺ).อธิ	โมกฺ	ขนิณฺณ	ยายํ		โก		เภ	โท.			อธิ	โมกฺ	โข		อา	รมฺมณํ		อชฺโฌ	คา	เหตฺ	วา		ติฏฺ€ติ,		
นิณฺณ	โย		วิ	นิจฺ	ฉ	ยมตฺต	เม	วา	ติ		อย	เม	เตสํ		วิ	เสโส.			อถ	วา		อธิ	โมกฺ	โข		ป	สา	เทปิ		สมฺภว	ติ,		 
อิต	โร		ปน		น		ต	ถา	ติ		อยํเปฺย	เตสํ		เภ	โท.			ตตฺร		นิจฺ	ฉยสทฺ	โท		อิธาปิ		ปวตฺต	ตี	ติ		ทฺ	วี	สุปิ		 
วตฺุ	โต		อธิโมกข์กบันณิณยะตา่งกนัอยา่งไรตา่งกนัอยา่งนี้คอือธิโมกข์ดิง่ลงสู่อารมณ์แล้วตัง้อยู่ส่วน
นิณณยะเพียงตัดสินเท่านั้น.อีกอย่างหนึ่งอธิโมกข์มีอยู่ในปสาทรูปส่วนนิณณยะไม่มี.	นิจฺ	ฉ	ยศัพท์ 
ท่านกล่าวว่าใช้ได้ทั้งในอธิโมกข์และนิณณยะทั้ง๒

คำรับรอง,	การยืนยัน,	คำปฏิญญา	๒	ศัพท์
ปฏญิญฺา  (ปต+ิญาอวโพธเน+กวฺ)ิคำรบัรอง,การยนืยนั,คำปฏญิญา.ปฏชิานน	ํ	ปฏญิญฺา			การรบัรอง

ชื่อว่าปฏิญญา(อาเทศตฺเป็นฏฺ,ซ้อนญฺ,ลบกฺวิ).	เทฺว		ปฏิญฺญา		กาเยน		วา		ปฏิชานาติ		
วาจาย		วา		ปฏิชานาติ๒ปฏิญญามี๒อย่างคือปฏิญญาด้วยกายและปฏิญญาด้วยวาจา

ปฏิสฺสว  (ปติ+สุสวเน+อ)คำรับรอง,การยืนยัน,คำมั่นสัญญา,คำปฏิญญา.ปฏิสวนํ		ปฏิสฺสโว		
การรับรองชื่อว่าปฏิสสวะ(อาเทศตฺเป็นฏฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว,ซ้อนสฺ).กโต		
จ		เต		จิตฺต		ปฏิสฺสโว		มยา๓ท่านจิตตะเราทำการรับรองแก่ท่านเอง

  คำรับรองมีอีกหลายศัพท์เช่นสํวิทา,	อาคู,	ปฏิญฺญาณ,	นิยม,	สฺสว,	สํสว,	องฺคีการ,	
อภฺยุปคม,	สมาธิ	

 [๑๗๒]	 อวมานํ		ติรกฺกาโร	 ปริภโว		ปฺยนาทโร
	 	 ปราภโว		ปฺยวญฺญาถ	 อุมฺมาโท		จิตฺตวิพฺภโม.

การดูหมิ่น,	การดูถูก,	เหยียดหยาม,	สบประมาท,	นินทา	๖	ศัพท์
อวมาน  (อว+มานปูชายํ+อ)การดูหมิ่น,ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท.เหฏฺ€า		กตฺ	วา		ชาน	นํ		 

อว	มานํ	การดูหมิ่นชื่อว่าอวมานะ.ปริ	สมชฺเฌ		เม		อว	มานํ		ก	โร	สิ๔ท่านดูหมิ่นเราใน

๑ขุ.อปทาน.๓๓/๑๓๙/๒๔๗ ๒วิ.ปริ.๘/๙๔๖/๒๙๙ ๓ขุ.เถร.๒๖/๓๙๙/๔๒๐
๔ที.อฏฺ.๖/๒๕๑/๑๓๘
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ท่ามกลางบริษัท

ติรกฺการ   (ติรสทฺทูปปท+กรกรเณ+ณ)การดูหมิ่น,ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท.อญฺญํ		ติรํ			 
กโรตีติ		ติรกฺกาโร		อาการที่ข่มบุคคลอื่นไว้เบื้องล่างชื่อว่าติรักการะ(ซ้อนกฺ,ลบณฺ,วุทธิอ
เป็น อา).   ติโรธานกรณํ		ติรกฺกาโร		การข่มผู้อื่นชื่อว่าติรักการะ

ปริภว   (ปริ+ภูสตฺตายํ+ณ)การดูหมิ่น,ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท.ปริ	ภ	วนํ		ปริ	ภ	โว		 
การดูถูกชื่อว่าปริภวะ(ลบณฺ,วุทธิอูเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว).ปริ	ภวํ		ปรํ		ปญฺหํ		 
ปุจฺฉ	ติ๑ถามปัญหาที่ดูถูกภิกษุรูปอื่น

อนาทร  (น+อา+ทรอาทเร+อ)การดูหมิ่น,ดูถูก,ความไม่อาทร,ไม่เอื้อเฟื้อ.อาทโร		สกฺกาโร		
ตพฺพิปรีโต		อนาทโร		อาการที่ตรงข้ามกับความอาทรและการยกย่องชื่อว่าอนาทระ(อาเทศน
เป็นอน,ลบสระหน้า).อนาทโร		อปฺปฏิกาโร๒ไม่เอื้อเฟื้อไม่ทำคืนอาบัติ

ปราภว   (ปรา+ภูสตฺตายํ+ณ)การดูหมิ่น,ดูถูก,นินทา,ความเสื่อมเสีย,ความพินาศ.ปราภวนํ		
ปราภโว		การดูหมิ่นชื่อว่าปราภวะ(ลบณฺ,วุทธิอูเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว)

อวญฺญา (อว+ญา อวโพธเน+กฺวิ) การดูหมิ่น, การดูถูก, เหยียดหยาม, สบประมาท.  อวชานนํ		
อวญฺญา	การดูหมิ่นชื่อว่าอวัญญา(ซ้อนญฺ,ลบกฺวิ)

ความเป็นบ้า,	วิกลจริต,	เสียสติ	๒	ศัพท์
อุมฺมาท  (อุ+มท อุมฺมาเท+ณ)  ความเป็นบ้า, วิกลจริต, เสียสติ, บ้าคลั่ง, มัวเมา. อุคฺคเตหิ			

อุมฺมคฺคสณฺ€ิเตหิ		วา		โทเสหิ		มทนํ		อุมฺมาโท		ความมัวเมาเพราะโทสะที่ฟุ้งขึ้นหรือที่ทำให้
ตั้งตนอยู่นอกลู่นอกทางชื่อว่าอุมมาทะ(ซ้อนมฺ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).อุณฺหํ	วา		โลหิตํ		
มุข	โต		อุคฺ	คจฺ	เฉยฺ	ย		อุมฺ	มาทํ	วา		ปา	ปุเณยฺย๓เลือดอุ่นๆไหลทะลักออกจากปากหรือถึงความ
เป็นบ้า

จติตฺวพิภฺม  (จติตฺ+วพิภฺม)ความเปน็บา้,วกิลจรติ,เสยีสต.ิ	จติตฺสสฺ		วพิภฺโม		ภนฺต	ิ	จติตฺวพิภฺโม		
ความวิปลาสแห่งจิตชื่อว่าจิตตวิพภมะ

 [๑๗๓]	 เปมํ		สิเนโห		เสฺนโหถ			 จิตฺตปีฬา		วิสญฺญิตา
	 	 ปมาโท		สติโวสฺสคฺโค	 โกตูหลํ		กุตูหลํ.

ความรัก,	ความมีเยื่อใย,	เสน่หา	๓	ศัพท์
เปม  (ปิย+อิม)ความรัก,ความมีเยื่อใย,เสน่หา.ปิยสฺส		ภาโว		เปมํ		การมีความรักชื่อว่าเปมะ

(อาเทศปิยเป็นป,ลบสระหน้า,วิการอิเป็นเอ).ปีนยตีติ		วา		ปี,		ปิโน		ภาโว		เปมํ		
หรือความอิ่มเอิบ ชื่อว่าปี (ปี ตปฺปเน+กฺวิ, ลบ กฺวิ),  การมีความอิ่มเอิบ ชื่อว่าเปมะ (ปี+อิม,

๑องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๖๕/๒๑๓ ๒วิ.ภิกฺขุนี.๓/๑๘/๑๕ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๕๑๔/๑๘๔
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ลบสระหน้า,วิการอิเป็นเอ).อธิมตฺตํ		เปมํ		โหติ๑มีความรักใคร่ยิ่ง

สิเนห  (สินิหปีติยํ+ณ)ความรัก,ความมีเยื่อใย,สิเนหา.สิเนหนํ		สิเนโห		ความรักชื่อว่าสิเนหะ
(ลบณฺ,อาเทศอิเป็นเอ).น	หิ		นูน	มฺ	หากํ		อยฺยสฺส		ปุตฺ	เต		สิ	เนโห		อชา	ยถ๒พระ
อัยกาของเราไม่ทรงเกิดสิเนหาในพระโอรสแน่นอน

เสฺนห  (สฺนิหปีติยํ+ณ)ความรัก,ความมีเยื่อใย,เสน่หา.เสฺนหนํ		เสฺนโห		ความรักชื่อว่าเสนหะ
(ลบณฺ,อาเทศอิเป็นเอ).สิเนหกรณวเสน		เสฺนโห๓ ความรักด้วยอำนาจการทำให้เสน่หา
ชื่อว่าสเนหะ

การสลบ,	หมดสติ,	หมดความรู้สึก,	วิสัญญี	๒	ศัพท์
จิตฺตปีฬา  (จิตฺต+ปีฬา)การสลบ,หมดสติ,หมดความรู้สึก,วิสัญญี.จิตฺ	ตสฺส		ปีฬ	า		จิตฺ	ต	ปีฬ	า		

การแน่นิ่งไปของจิตชื่อว่าจิตตปีฬา.ปุนปฺ	ปุ	นา	นุโส	จนว	เสน		ปน		จิตฺ	ต	ปีฬ	าปิ		นาโห	สิ๔  แม้ 
จะโศกเศร้าอยู่บ่อยๆก็ไม่ถึงกับหมดสติ

วิสญฺญี,	วิสญฺญิตา  (วิ+สญฺญา+อี,อิ+ต)การสลบ,หมดสติ,หมดความรู้สึก,วิสัญญี.วิคตา		 
นี	ลาทิสญฺ	ชาน	นลกฺขณา		สญฺญา		เอตสฺ	มา	ติ		วิสญฺญี,		ตสฺส		ภา	โว		วิสญฺญิ	ตา		ไม่มีความ
จำลักษณะมีสีเขียวเป็นต้นจากการสลบฉะนั้นการสลบนั้นจึงชื่อว่าวิสัญญี,ความเป็นแห่งวิสัญญีนั้น
ชื่อว่าวิสัญญิตา(ลบสระหน้า)

ความประมาท,	เผลอ,	พลั้งเผลอ	๒	ศัพท์
ปมาท  (ป+มทปมาเท+ณ)ความประมาท,เผลอ,พลั้งเผลอ.สกฺโก		สมาโน		สยํ		กตฺตพฺพํ		น		

กโรติ,		โส		ปมาโท		ผู้มีความสามารถแต่ไม่ทำกิจที่ควรทำด้วยตนเองชื่อว่าปมาทะ.	ปมชฺชนํ		
ปมาโท		ความประมาทชื่อว่าปมาทะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).มา		จ		มโท		มา		จ		
ปมาโท๕อย่ามัวเมาและอย่าประมาท

สติโวสฺสคฺค  (สติสทฺทูปปท+วิ+สชวิสชฺชนาลิงฺคนนิมฺมาเนสุ+อ)ความประมาท,เผลอ,พลั้งเผลอ.
สติ	ยา		วิสชฺ	ชนํ		สติ	โวสฺสคฺ	โค		การละจากสติชื่อว่าสติโวสสัคคะ(อาเทศอิเป็นโอ,ซ้อนสฺ,
อาเทศชฺเป็นคฺ,ซ้อนคฺ).ปมตฺ	โต	ติ		สติ	โวสฺสคฺ	เคน		สมนฺ	นาค	โต๖คำว่าประมาทคือมี
ความพลั้งเผลอ

โกลาหล,	อื้ออึง,	กระฉ่อน,	แตกตื่น	๒	ศัพท์
โกตูหล  (กุสทฺทูปปท+ตุชหึสายํ+อล)โกลาหล,อื้ออึง,กระฉ่อน,แตกตื่น.กุํ		ปาปํ		โตชตีติ		

โกตูหลํ		ความโกลาหลที่เบียดเบียนบาปชื่อว่าโกตูหละ(อาเทศอุที่กุเป็นโอ,ทีฆะอุเป็นอู,

๑วิ.มหา.๔/๘๔/๑๐๐ ๒ขุ.ชา.๒๘/๑๒๓๕/๔๔๑ ๓ขุ.ชา.๒๘/๑๒๓๕/๔๔๑
๔วิ.ฏี.๑/๒๕๘/๖๗๕ ๕วิ.ฏี.๑/๒๕๘/๖๗๕ ๖ธมฺม.อฏฺ.๒๔/๑๒๖
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อาเทศชฺเป็นหฺ)

กุตูหล  (กุสทฺทูปปท+ตุลนิกฺกรีเส+อ)โกลาหล,อื้ออึง,กระฉ่อน,แตกตื่น.กุํ	ปาปํ		ตุลยตีติ		
กุตูหลํ		ความแตกตื่น(พากันทำความดี)ให้บาปเบาบางชื่อว่ากุตูหละ(ลงหอักษรอาคมกลางธาตุ,
ทีฆะอุเป็นอู)

  โกลาหลมีอีกหลายศัพท์เช่นโกตุล,	กุตุก

 [๑๗๔]	 วิลาโส		ลลิตํ		ลีลา	 หาโว		เหฬา		จ		วิพฺภโม
	 	 อิจฺจาทิกา		สิยุํ		นาริ	 สิงฺคารภาวชา		กิริยา.

กิริยาอาการของสตรีผู้มีความรัก	๖	อย่าง
 กิริยาอาการเกิดขึ้นกับสตรีเพราะต้องการความรักความสนใจจากบุรุษเช่นวิ	ลา	สะ	ชมดชม้อย

เมียงมอง 	ลลิต	ะ	ท่าทางละมุนละม่อมลีลา	ความงามชดช้อย	หา	วะ		เล่นหูเล่นตาให้ท่า	เหฬา 
ยั่วยวนวิพภ	มะ	เหนียมอายขวยเขิน

วิลาส (วิ+ลสกนฺติยํ+ณ)ชมดชม้อยเมียงมอง.วิ	เส	เสน		ล	สตี	ติ		วิ	ลาโส		อาการรักใคร่พิเศษชื่อว่า 
วิลาสะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).คม	นา	ทีหิ		วา		อริ	ยาปเถหิ		อ	ลงฺ	กาเรหิ		วา		วิ	ลาสํ		 
ทสฺ	เส	ติ๑ท่านแสดงความงามชมดชม้อยด้วยอิริยาบถต่างๆมีการเดินเป็นต้นหรือด้วยการประดับ
ตกแต่ง

ลลิต (ลลวิลาเส+อิ+ต)ท่าทางละมุนละม่อม.ลลิยเต		ลลิตํ		ความอ่อนหวานชื่อว่าลลิตะ
ลีลา  (ลลวิลาเส+อ+อา)ความงามอ่อนช้อย.ลลิยเต		ลีลา		ความงามชื่อว่าลีลา(อาเทศอ

เป็นอี,ลบสระหน้า).อนวฏฺ€ิตรูปานํ		อวยวานํ		สา		ลีลา		วิลาโส๒ความงามของอวัยวะนั้น
ไม่ยั่งยืน

หาว  (หุหวเน+ณ)เลน่หเูลน่ตาใหท้า่.หยุนเฺต		ราคโิน		อตฺราติ		หาโว		อาการทีค่นมรีาคะเรยีกหา
ชื่อว่าหาวะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอาว)

เหฬา,	เหลา (หิลหาวกรเณ+อ+อา)ยั่วยวน.หิลนฺติ		เอตฺถาติ		เหฬา,		สุรโต		ปวุฑฺเฒจฺฉา		
เหฬาอาการที่หญิงเล่นหูเล่นตายั่วยวนชื่อว่าเหฬา(อาเทศลฺเป็นฬฺ,ลบสระหน้า),ความต้อง
การที่เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าชื่อว่าเหฬา.	หิ		อิจฺฉิตาลาภาทิวเสน	ปวตฺตํ	ทุกฺขํ	ลุนาติ		ฉินฺทตีติ		
เหลาอาการที่ตัดความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาเป็นต้นชื่อว่าเหลา(หิสทฺทูปปท+ 
ลาเฉทเน+กฺวิ,ลบกฺวิปัจจัย,อาเทศอิเป็นเอ)

วพิภฺม  (ว+ิภมุอนวฏฐฺาเน+อ)เหนยีมอายขวยเขนิ,ประหมา่.วพิภฺมตตี	ิ	วพิภฺโม		อาการทีข่วยเขนิ
ชื่อว่าวิพภมะ (ซ้อน พฺ).  อานนฺทตฺเถรสฺส	 	 เยภุยฺเยน	 	 นวกาย	 	 ปริสาย	 	 วิพฺภเมน		

๑ชา.อฏฺ.๔๒/๓๗๑ ๒วิสุทฺธิ.ฏี.๑/๒๓๔/๓๑๓
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มหากสฺสปตฺเถโร	 	 เอวมาห๑  โดยมาก ท่านมหากัสสปเถระกล่าวอย่างนี้ด้วยความขวยเขินต่อ 
บริษัท๙หมู่ของท่านอานนทเถระ

  ส่วนคัมภีร์นาฏกรตนโกสะกล่าวกิริยาอาการของหญิงผู้มีความรักไว้๑๐ประการดังนี้

ลีลา		วิลาโส		วิจฺฉิตฺติ	 วิพฺภโม		กิลกิญฺจิตํ
โมฏฺฏายิตํ		กุฏฺฏมิตํ	 วิพฺโพโก		ลลิตํ		ตถา
วิกตญฺเจติ		วิญฺเญยฺยา	 ทส		ถีนํ		สภาวชา.

กิริยาอาการที่เกิดขึ้นจากความเป็นสตรีผู้มีความรักพึงรู้ว่ามี๑๐ประการคือ
ลลีางามออ่นชอ้ยวลิาสะชมดชมอ้ยเมยีงมองอจิฉติติรูจ้กัแตง่เนือ้แตง่ตวั
วพิภมะเหนยีมอายขวยเขนิกลิกญิจติะออดออ้น	โมฏฏายติะกะมดิกะเมีย้น
กุฏฏมิตะเล่นตัวลลิตะท่าทางละมุนละม่อมวิกตะทำท่าทางพิลึก

 [๑๗๕]	 หสนํ		หสิตํ		หาโส	 มนฺโท		โส		มิหิตํ		สิตํ
	 	 อฏฺฏหาโส		มหาหาโส	 โรมญฺโจ		โลมหํสนํ.

การหัวเราะ,	ขำขัน,	ตลกขบขัน	๓	ศัพท์
หสน  (หสหสเน+ยุ)การหัวเราะ,ขำขัน,ตลกขบขัน.หสิยเต		หสนํ		การหัวเราะชื่อว่าหสนะ

(อาเทศยุเป็นอน)

หสิต  (หสหสเน+อิ+ต)การหัวเราะ,ขำขัน,ตลกขบขัน.หสิยเต		หสิตํ	การหัวเราะชื่อว่าหสิตะ.
ปุพฺเพ		หสิตํ	 	ลปิตํ	 	กีฬิตํ	 	สมนุสฺสรามิ๒ ข้าพเจ้าหวนระลึกถึงการหัวเราะพูดหยอกเย้า
เล่นสนุกสนานในครั้งก่อน

หาส  (หสหสเน+ณ)การหัวเราะ,ขำขัน,ตลกขบขัน.หสิยเต		หาโส	การหัวเราะชื่อว่าหาสะ
(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).โก		นุ		หาโส		กิมานนฺโท๓หัวเราะขำขันอะไรกันหนอ

การยิ้ม,	ยิ้มแย้ม	๒	ศัพท์
มิหิต  (มิหอีสํหสเน+อิ+ต)การยิ้ม,ยิ้มแย้ม.โส		หาโส		มนฺ	โท		สมา	โน		มหิ	ตํ	การหัวเราะ

เล็กน้อยนั้น(การยิ้ม)ชื่อว่ามิหิตะ.หสนี	ยสฺมึ		วตฺถุสฺมึ		มิ	หิต	มตฺตํ		ก	โร	ติ๔ในเรื่องที่น่าหัวเราะ
ก็ทำได้เพียงยิ้ม

สิต  (มิหอีสํหสเน+ต)การยิ้ม, ยิ้มแย้ม.  หสิยเตติ		สิตํ		การยิ้มชื่อว่าสิตะ(อาเทศมิหฺเป็น
สิ).  อถ		โข		อายสฺมา		มหาโมคฺคลฺลาโน		คิชฺฌกูฏา		ปพฺพตา		โอโรหนฺโต		อญฺญตรสฺมึ		
ปเทเส		สิตํ		ปาตฺวากาสิ๕ครั้งนั้นขณะที่ท่านมหาโมคคัลลานะลงจากเขาคิชฌกูฏถึงที่แห่งหนึ่ง

๑วิ.ฏี.๑/๓๖/๗๐ ๒วิ.ฏี.๑/๓๖/๗๐ ๓ขุ.ขุทฺทก.๒๕/๒๑/๓๕
๔วิ.มหาวิ.๒/๘๑๐/๕๓๖ ๕วิ.มหาวิ.๑/๒๙๕/๒๑๐
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ได้ยิ้มให้เห็น

  การยิ้มมีอีกหลายศัพท์เช่นมนฺทสฺสิต,	มฺหิต

การหัวเราะเสียงดัง,	หัวเราะร่วน	๒	ศัพท์
อฏฺฏหาส (อติ+หาส)การหัวเราะเสียงดัง,หัวเราะร่วน.ทูรคามิหาโส		อฏฺฏหาโส,		อติกฺกนฺโต		วา		

หาโส		อฏฺฏหาโส		การหัวเราะดังก้องไปไกลหรือการหัวเราะเสียงดังชื่อว่าอัฏฏหาสะ(อาเทศอิ
เป็นอ,ตเป็นฏ,ซ้อนฏฺ).	ปีติวสํ		คตหทยตาย		มิหิตมตฺตํ		อกตฺวา		อฏฺฏหาสํ		หสนฺติ๑  
ไม่เพียงแค่ยิ้มพากันหัวเราะจนเสียงดังเพราะเบิกบานใจ

มหาหาส  (มหนฺต+หาส)การหัวเราะเสียงดัง,หัวเราะร่วน.	ม	หนฺ	โต		จ		โส		หาโส		จา	ติ			
มหา	หาโส		การหัวเราะเสียงดัง(หัวเราะร่วน)ชื่อว่ามหาหาสะ(อาเทศมหนฺตเป็นมหา)

ขนลุกขนพอง,	สยดสยอง,	ขนพองสยองเกล้า	๒	ศัพท์
โรมญฺจ  (โรมสทฺทูปปท+อญฺจคติยํ+อ)ขนลุกขนพอง,สยดสยอง,ขนพองสยองเกล้า.  โรมานํ		

อญฺจนํ		โรมญฺโจ		อาการขนลุกขนพองชื่อว่าโมมัญจะ

โลมหํสน (โลม+หํสน)ขนลุกขนพอง,สยดสยอง,ขนพองสยองเกล้า,ขนลุกชูชัน.โลมานํ		หํสนํ		
อุทฺธคฺคภาโว		โลมหํสโน		อาการที่ขนตั้งชูชันขึ้นข้างบนชื่อว่าโลมหังสนะ.กุมคฺคํ	ปฏิปนฺนมฺหา		
ภีสนํ		โลมหํสนํ	๒ พวกเราเดินทางผิดไปสู่ทางที่น่าสะพรึงกลัวจนขนลุกขนพอง

 [๑๗๖]	 ปริหาโส		ทโว		ขิฑฺฑา	 เกฬิ		กีฬา		จ		กีฬิตํ
	 	 นิทฺทา		ตุ		สุปินํ		โสปฺปํ	 มิทฺธํ		จ		ปจลายิกา.

กีฬา,	การเล่น,	ความสนุกสนาน,	การหยอกล้อ	๖	ศัพท์
ปริหาส (ปริ+หสหสเน+ณ)กีฬา,การเล่น,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ.	ปริหสนฺติ		เอตฺถาติ		

ปรหิาโส		สถานทีส่ำหรบัเลน่ชือ่วา่ปรหิาสะ.ปรภิวติกุาเมน		หาโสต	ิ	วา		ปรหิาโส		การหวัเราะ 
เพราะต้องการจะเล่นชื่อว่าปริหาสะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).		โส		ภิกฺขุ		เตน		ปริหาเสน		
ลชฺชิโต๓ภิกษุนั้นละอายเพราะการเล่นนั้น

ทว  (ทุปริหาเส+อ)กีฬา,การเล่น,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,การล้อเลียน.	ทุ	โน	ตี	ติ		ทโว.		 
ทว	ตี	ติ		วา		ทโว		อาการที่เล่นร่าเริงชื่อว่าทวะ(ทวทาเห+อ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว).
น		ภิกฺขเว		พุทฺธํ		วา		ธมฺมํ		วา		สงฺฆํ		วา		อา	รพฺภ		ทโว		กาตพฺ	โพ		ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอไม่ควรเล่นล้อเลียนพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์

ขิฑฺฑา  (ขิฑกีฬายํ+อ+อา)กีฬา,การเล่น,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ.ขิฑิยเตติ		ขิฑฺฑา		

๑ขุ.อฏฺ.๕๑/๓๗/๗๒ ๒ขุ.เปต.๒๖/๑๒๓/๒๔๒ ๓ธมฺม.อฏฺ.๑๙/๗๘
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การเล่นชื่อว่าขิฑฑา(ซ้อนฑฺ,ลบสระหน้า).ขํ		ตุจฺฉํ		อิฑฺฑา		วาจา		เอตฺถาติ		ขิฑฺฑา		
การเล่นที่กล่าวคำอันเปล่าประโยชน์ชื่อว่าขิฑฑา(ข+อิฑฺฑา,ลบสระหน้า).ขิฑฺฑา		รตี		โหติ		
สหายมชฺเฌ๑การเล่นสนุกสนานความยินดีมีอยู่ในท่ามกลางเพื่อนฝูง

เกฬิ  (กีฬปีติกีฬเนสุ+ณิ)กีฬา,การเล่น,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ.กีฬนํ		เกฬิ		การเล่น
ชื่อว่าเกฬิ(ลบณฺ,วุทธิอีเป็นเอ).เกฬิญฺจ		ปริหาสญฺจ		กโรนฺตา		นิสีทึสุ๒พากันนั่งเล่น
และหัวเราะอย่างสนุกสนาน

กีฬา  (กีฬปีติกีฬเนสุ+อ+อา) กีฬา,การเล่น,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ. กีฬนํ	 	กีฬา		
การเล่นชื่อว่ากีฬา(ลบสระหน้า).เตสํ		สา		กีฬา		จตูหิ		มาเสหิ		ปริโยสานํ		คจฺฉติ๓  
การเล่นอย่างนั้นของเทวดาเหล่านั้นเล่นถึง๔เดือนจึงสิ้นสุด

กีฬิต  (กีฬปีติกีฬเนสุ+อิ+ต)กีฬา,การเล่น,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ.กีฬนํ		กีฬิตํ		การเล่น
ชื่อว่ากีฬิตะ.เอส		ตยา		กีฬิตกีฬิตํ		กีฬติ๔เขาเล่นสิ่งที่เราเล่นแล้วเล่นอีก

  การเล่นมีอีกหลายศัพท์เช่นกีฬก,	กีฬต,	กีฬนก,	กิฬากิจฺจ,	กีฬิก

การนอนหลับ,	ความฝัน,	นิทรา	๓	ศัพท์
นิทฺทา  (นิ+ทาสุปเน+กฺวิ)การนอนหลับ,นิทรา.นิทายเต		นิทฺทา		การนอนหลับชื่อว่า 

นิททา(ซ้อนทฺ,ลบกฺวิ).ปริชนสฺสปิ		ปจฺฉา		นิทฺทา		โอกฺกมิ๕บริวารนอนหลับภายหลัง

สุปิน  (สุปสเย+อิน)การนอนหลับ,ความฝัน,สุบิน. สุปิยเต		สุปินํ	 	การนอนหลับชื่อว่า 
สุปินะ.ปาปกํ		สุปินํ		ปสฺสติ๖ฝันเห็นสิ่งชั่วร้าย

โสปฺป  (สุปสเย+อ)การนอนหลับ,ความฝัน.สุปิยเต		 โสปฺปํ	 	การนอนหลับชื่อว่าโสปปะ 
(วุทธิ อุ เป็น โอ, ซ้อน ปฺ).  โสปฺปํ	 	 สุปนา	 	 สุปิตตฺตํ	๗ การนอนหลับ ความเคลิบเคลิ้ม
ความโงกง่วง

ความโงกง่วง,	เคลิบเคลิ้ม,	สัปหงก	๒	ศัพท์
มิทฺธ  (มิทการิยกฺขมเน+ต)การโงกง่วง,ความซึมเซา.อจฺ	จนฺต	ปริ	สฺ	สมา	ทิ	กา	รณา		สพฺ	พงฺ	คนิ	มี	ลนํ		

มิทฺธํ		ความโงกง่วงจนร่างกายโอนเอียงเพราะความเหน็ดเหนื่อยเป็นต้นชื่อว่ามิทธะ(อาเทศต
เป็นธ).ฉ		ภิกฺขเว		ธมฺ	เม		อปฺป	หาย		อ	ภพฺ	โพ		อรหตฺตํ		สจฺฉิ	กา	ตุํ.		กต	เม		ฉ.		ถีนํ		
มิทฺธํ		อุทฺ	ธจฺจํ		กุกฺ	กุจฺจํ		อสฺสทฺธิยํ		ปมาทํ	๘ ภิกษุทั้งหลายภิกษุยังละธรรม๖อย่างไม่ได้
ไม่ควรเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งความเป็นพระอรหันต์ธรรม๖ได้แก่ความง่วงเหงาความซึมเซาความ
ฟุ้งซ่านความรำคาญใจความไม่มีศรัทธาและความประมาท

๑ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๒๙๖/๓๓๓ ๒ชา.อฏฺ.๓๘/๒๑๘ ๓ที.อฏฺ.๕/๒๙๔/๒๖๒
๔ธมฺม.อฏฺ.๒๕/๑๘๒ ๕วิ.มหา.๔/๒๕/๒๙ ๖วิ.มหา.๕/๑๕๖/๒๑๖
๗อภิ.ธมฺมสงฺ.๓๔/๗๕๑/๒๙๖ ๘องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๗/๔๗๑
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ปจลายิกา  (ปจลสทฺทูปปท+อยคมเน+ณฺวุ+อา)ความโงกง่วง,เคลิบเคลิ้ม,สัปหงก.อกฺขิทลานํ		
ปจลภาเวน		อยติ		ปวตฺตตีติ		ปจลายิกาอาการโงกง่วงที่เป็นไปโดยการสัปหงกชื่อว่าปจลายิกา. 
ปจลภาเวน		อยนํ	ปวตฺตนํ		ปจลายิกา		อาการที่เป็นไปเพราะความง่วงนอนชื่อว่าปจลายิกา
(อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ,ลบสระหน้าแล้วทีฆะสระหลัง)

 [๑๗๗] ถิยํ		นิกติ		กูฏํ		จ			 ทมฺโภ		ส€ฺยํ		จ		เกตวํ
	 	 สภาโว		ตุ		นิสฺสคฺโค		จ	 สรูปํ		ปกติตฺถิยํ.
 [๑๗๘]	 สีลํ		จ		ลกฺขณํ		ภาโว	 อุสฺสโว		ตุ		ฉโณ		มโห.

การคดโกง	๕	ศัพท์
นิกติ  (นิ+กรกรเณ+ติ)การโกง.กรณํ		กติ,		นินฺทิตา		กติ		นิกติ		การกระทำชื่อว่ากติ,

การกระทำที่ถูกตำหนิชื่อว่านิกติ(ลบรฺที่สุดธาตุ).ถิยํ		นิกตศิัพท์เป็นอิตถีลิงค์

อาโลปสาหสาการา	 นิกติ		วญฺจนานิ		จ
ทิสฺสนฺติ		โลภธมฺเมสุ	 ตสฺมา		โลภํ		น		โรจเย.๑

ความโลภมีอาการหยาบเปน็เหตุให้เทีย่วปลน้สะดมขู่เอาสิง่ของแสดงของปลอม
โกงเอาของคนอื่นหลอกลวงบาปธรรมทั้งหลายนี้มีปรากฏอยู่เพราะความโลภ
เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ชอบใจความโลภเลย

กูฏ  (กุ+อฏคมเน+อ)การโกง.กุจฺฉิ	เต	นา	กา	เรน		อฏ	ตี	ติ		กูฏํ		การคดโกงที่เป็นไปโดยอาการ
น่ารังเกียจชื่อว่ากูฏะ(ลบสระหลัง,ทีฆะสระหน้า)

ทมฺภ  (ทภิพฺยาเช+อ)การโกง.	ทมฺภนํ		ทมฺโภ	การคดโกงชื่อว่าทัมภะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศ
นิคหิตเป็นมฺ)

ส€ฺย,	ส€  (สฐเกตเว+ย,อ)การโกง,การโอ้อวด.ส€ยติ		น		สมฺมา		ภาสติ		เยนาติ		วา		ส€ฺยํ,		 
ส€	ํอาการทีโ่กงหรอืการคดโกงทีเ่ปน็เหตใุหพ้ดูคำไมส่มควรชือ่วา่สฐยะและสฐะ.สมปฺชาโน		ส€าน	ิ	 
น		กยิรา๒เมื่อรู้สึกตัวไม่พึงทำการคดโกง

เกตว   (กิตนิวาเส+อว)การโกง.กิตวสฺส		ธมฺโม		เกตวํ,		กิตโว		นาม		ชูตกาโร		โจโร		วา		
พฤติกรรมของคนขี้โกงหรือนักเลงการพนันชื่อกิตวะชื่อว่าเกตวะ(อาเทศอิเป็นเอ)

  การโกงมีอีกหลายศัพท์เช่นกปฏ,	พฺยาช,	อุปธิ,	กุสติ

สภาวะ,	สภาพ,	ลักษณะ,	ปรกติ,	ธรรมชาติ	๗	ศัพท์
สภาว  (ส+ภูสตฺตายํ+อ)สภาวะ,สภาพ,ลักษณะ,ธรรมชาติ.ภวนํ		ภาโว		ความมีความเป็นชื่อ

๑ขุ.ชา.๒๗/๑๓๓๖/๒๗๓ ๒ขุ.มหานิ.๒๙/๗๗๒/๔๗๙
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ว่าภาวะ(วุทธิอูเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอาว).สสฺส		อตฺต	โน,		สนฺ	โต	วา		สํ	วิชฺ	ชมา	โน		ภา	โว		 
สภา	โว		ความมีอยู่หรือความเป็นของตนชื่อว่าสภาวะ(ส+ภาว).	อยํ		สภา	โว		อยํ		นิย	โม๑  
นี้เป็นสภาพเป็นความนิยม

นิสฺสคฺค (นิ+สชวิสชฺชนาลิงฺคนนิมฺมาเนสุ+อ)สภาวะ,สภาพ.	นตฺถิ		วิสชฺชนเมตสฺสาติ		นิสฺสคฺโค		
สภาพที่ไม่ละลักษณะของตนชื่อว่่านิสสัคคะ(อาเทศชฺเป็นคฺ,ซ้อนสฺและคฺ)

สรูป  (ส+รูป)สภาวะ,สภาพ,ลักษณะ,ธรรมชาติ.สํวิชฺชมานํ		รูปํ		สรูปํ		สภาพที่บอกให้รู้ว่ามีอยู่
ชื่อว่าสรูปะ.ทานปารมิยา		สรูปํ		ทสฺเสติ๒แสดงสภาพของทานบารมี

ปกติ  (ป+กรกรเณ+ติ)สภาวะ,สภาพ,ลักษณะ,ปรกติ,ธรรมชาติ.กรณํ		ภ	วนํ		กติ		ความ
มีอยู่ชื่อว่ากติ.ป€มํ		กติ		ปกติ		ความมีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นชื่อว่าปกติ(ลบรฺที่สุดธาตุ).ปกติ	
ศัพท์ใช้ในอิตถีลิงค์. ปุพฺ	เพ	 	 เทว	ทตฺตสฺส	 	 อญฺญา	 	ปกติ	 	 อโหสิ๓  เมื่อก่อนพระเทวทัต 
มีปรกติเป็นอย่างอื่น

สีล  (สีลสมาธิมฺหิ+อ)สภาพเดิม,ลักษณะ,ภาวะ,ปรกติ.จิตฺตํ		สีลติ		สมาทหติ		เอเตนาติ		
สีลํ,	สมาธินิยโม		สภาวะที่ทำให้จิตสงบชื่อว่าสีละได้แก่สมาธิ

ลกฺขณ  (ลกฺข ทสฺสนงฺเกสุ+ยุ)  สภาพเดิม, ลักษณะ, ภาวะ. ตเถว	 	 ลกฺขิตพฺ	พนฺ	ติ	 	 ลกฺขณํ		
สภาพที่บุคคลกำหนดเอาอย่างนั้นนั่นแหละชื่อว่าลักขณะ(อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ).	อิ	มิ	นา		
ลกฺขเณน		สมนฺ	นาค	โต		ราชา		โห	ติ๔ทรงเป็นพระราชาผู้ประกอบด้วยลักษณะอย่างนี้

ภาว  (ภูสตฺตายํ+อ)สภาพเดิม,ลักษณะ,ภาวะ.ตเถว		ภวตีติ		ภาโว		สภาพที่มีอยู่อย่างนั้นนั่นเอง
ชื่อว่าภาวะ (วุทธิอู เป็น โอ,อาเทศ โอ เป็นอาว).ถีนํ	 	ภาโว		ทุราชาโน๕อาการของ 
ผู้หญิงรู้ได้ยาก

การสมโภช,	การฉลอง,	มหรสพ,	การละเล่น	๓	ศัพท์
อุสฺสว  (อุสทาเห+อว)การสมโภช,การฉลอง,มหรสพ,การละเล่น.กํ		อุสวนฺติ		อุคฺคิรยนฺติ		

เอตฺถาติ		อุสฺสโว		งานที่ผู้คนพากันหลั่งน้ำชื่อว่าอุสสวะ (ซ้อนสฺ).	นานาสมิทฺธีหิ		สวนฺติ		
เอตฺถาติ		วา		อุสฺสโว		หรืองานที่ผู้คนหลั่งไหลไปเพราะความสำเร็จต่างๆชื่อว่าอุสสวะ.เตน  
โข		ปน		สมเยน		ตสฺมึ		คามเก		อุสฺสโว		โหติ๖เวลานั้นมีงานสมโภชในหมู่บ้านนั้น

ฉณ (ฉิ เฉทเน+ยุ)การสมโภช,การฉลอง,มหรสพ,การละเล่น.		ฉินฺทติ	 	 โสกเมตฺถาติ	 	ฉโณ		  
งานทีบ่คุคลตดัความโศกเศรา้ชือ่วา่ฉณะ(อาเทศยุเปน็อน,นเปน็ณ,ลบสระหนา้).โสก	ํ	ปาปญจฺ		
ฉินฺทนฺตา		อณนฺติ		สทฺทายนฺติ		เอตฺถาติ		วา		ฉโณ		หรืองานที่ผู้คนส่งเสียงดังเพราะตัดขาด
ความโศกเศร้าและสิ่งเลวร้ายจึงชื่อว่าฉณะ(ฉิสทฺทูปปท+อณสทฺเท+อ,ลบสระหน้า).ยสฺส		ปน		

๑ที.อฏฺ.๕/๑๗/๒๖ ๒ขุ.อฏฺ.๕๒/๓๑/๕๒ ๓วิ.จุลฺล.๗/๓๖๒/๑๗๓
๔ที.อฏฺ.๔/๒๑/๘๗ ๕ขุ.ชา.๒๗/๖๔/๒๑ ๖วิ.มหาวิ.๒/๑๓๙/๑๑๙
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ฆเร		ฉโณ		น		กรียติ,		ตสฺส		เอตฺตโก		นาม		ทณฺโฑ๑ที่บ้านของบุคคลใดไม่ทำมหรสพ
บุคคลนั้นจะมีโทษอย่างนี้

มห  (มหปูชายํ+อ)การสมโภช,การฉลอง,มหรสพ,งานบวงสรวง.มหติ		ปูชยติ		เอตฺถาติ		มโห		
งานที่บุคคลบูชาชื่อว่ามหะ.ตสฺส		มโห		ปูชา		อโหสิ๒การบูชาของเขาได้มีแล้ว

 [๑๗๙]	 ธาเรนฺโต		ชนฺตุ		สเสฺนห-	 มภิธานปฺปทีปิกํ
	 	 ขุทฺทกาทฺยตฺถชาตานิ	 สมฺปสฺสติ		ยถาสุขํ.

บคุคลที่ใสใ่จทรงจำคมัภรี์อภธิานัปปทปีิกาซึง่มีศพัท์และไวพจน์ตา่งๆเชน่พทุธฺ	
ศัพท์และไวพจน์ของพุทฺธ	ศัพท์เป็นต้นไว้ได้แล้วย่อมเข้าใจง่ายถึงอรรถาธิบาย
น้อยบ้างมากบ้างย่อบ้างพิสดารบ้างเป็นต้น

จิตฺตาทิวณฺณนา  สมตฺตา.
ว่าด้วยจิตเป็นต้นจบ

ป€มา  สคฺคกณฺฑวณฺณนา  นิฏฺ€ิตา.
การพรรณนาในสัคคกัณฑ์ที่๑จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑ธมฺม.อฏฺ.๑๙/๗๐ ๒ขุ.อฏฺ.๕๐/๘๐๙/๑๓๖



๒. ภูกัณฑ์
๒.๑. ภูมิวัคควัณณนา

พรรณนาชื่อของแผ่นดินเป็นต้น

 [๑๘๐]	 วคฺคา		ภูมิปุรีมจฺจ-	 จตุพฺพณฺณวนาทิหิ
	 	 ปาตาเลน		จ		วุจฺจนฺเต	 สงฺโคปงฺเกหิธกฺกมา.
	 ใน	ภูมิ	กัณฑ์	นี้	ท่าน	กล่าว	ภูมิ	วรรค	ปุร	วรรค	นร	วรรค	จตุ	พพัณณ	วรรค	อรัญ	ญ	วรรค	และปา	ตาล	วรรค	

ซึ่ง	มี	ศัพท์	คือ	วสุ	นฺ	ธรา	(แผ่นดิน)	เป็นต้น	มี	ปริยาย	ศัพท์	คือ	ขาร	(ดิน	เค็ม)		มี	ศัพท์	คือ	อุ	ปานฺ	ต	ภู	
(พื้นที่	ใกล้)	มี	ปริยาย	ศัพท์	คือ	อทฺธา	(ทาง)	เป็นต้น	ตาม	ลำดับ	ดังนี้

 [๑๘๑]  วสุนฺธรา		ฉมา		ภูมิ	 ปถวี		เมทนี		มหี
	 	 อุพฺพี		วสุมตี		โค		กุ	 วสุธา		ธรณี		ธรา
	 	 ปุถวี		ชคตี		ภูรี	 ภู		จ		ภูตธราวนี.

แผ่นดิน,	พื้นที่	๑๙	ศัพท์
วสุ	นฺ	ธรา 	(วสุ	สทฺ	ทูปปท+ธร	ธาร	เณ+อ+อา)	แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่.		ว	สู	นิ		รตน	า	นิ		ธาร	ย	ตี	ติ		 

วส	ุน	ฺธรา		แผน่	ดนิ	ที	่ทรง	รตันะ	ทัง้	หลาย	ไว	้ชือ่	วา่	วสนุธรา	(ซอ้น	น,ฺ	ลบ	สระ	หนา้).		สวํฏเฺฏยยฺ		ภตู	ธรา		 
วสุ	นฺ	ธรา๑		ผืน	แผ่น	ดิน	จะ	พึง	ม้วน	ไป	ก็ตาม

ฉมา  (ขมุ	สหเน+อ+อา)		แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่.		สตฺ	ตานํ		€ิ	ตํ		ขม	ติ		สห	ตี	ติ		ฉมา  ผืน แผ่นดิน 
ที่	ทน	ต่อ	การ	เหยียบ	ย่ำ	ของ	สัตว์	ทั้ง	หลาย	 ชื่อ	ว่า	ฉมา	 (อาเทศ	 ข	 เป็น	 ฉ,	 ลบ	สระ	หน้า).	 	 สตฺ	ตานํ		
อโธป	ตนํ	 	 ฉินฺ	ท	ตี	ติ	 	 ฉมา	 	 พื้น	ดิน	ที่	กั้น	การ	ตกลง	ไป	ของ	สัตว์	 ชื่อ	ว่า	ฉมา	 (ฉิ	 เฉท	เน+ม+อา.	 
อาเทศ	อิ	เป็น	อ,	ลบ	สระ	หน้า).		ฉมนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ฉมา		พื้นที่	ที่	สัตว์	ย่ำ	ไป	ชื่อ	ว่า 
ฉมา	 (ฉม	คติ	ยํ	+อ+อา,	ลบ	สระ	หน้า).		ยสฺส		มูลํ		ฉมา		นตฺถิ		ปณฺณา		นตฺถิ		กุ	โต		 
ลตา๒		พระ	อริยบุคคล	ใด		ไม่มี	ราก	คือ	อวิชชา		ไม่มี	ผืน	ดิน	คือ	อา	สวะ		ไม่มี	เถา	คือ	มานะ		ใบ	คือ	ความ	
มัวเมา	จัก	มี	แต่	ไหน

ภูมิ (ภู	สตฺ	ตายํ+มิ)		แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่,	ภูมิ.			ภ	วนฺตฺยสฺสํ		ภู	ตานี	ติ		ภูมิ		แผ่น	ดิน	ที่	มี	สิ่ง	มี	ชีวิต	
อยู่	ชื่อ	ว่า	ภูมิ.		ภูมิ		อุท	เกน		ปริ	ปฺ	โผ	เสตฺ	วา		สมฺมชฺ	ชิต	พฺ	พา		มา		วิ	หา	โร		ร	เชน		อูหญฺญิ	๓   
ควร	พรม	พื้น	ดิน	ด้วย	น้ำ	แล้ว	จึง	เก็บ	กวาด	วิหาร	จะ	ได้	ไม่	เปื้อน	ฝุ่น

ปถวี  (ป+ถว	คติ	ยํ+อ+อี)		แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่,	ปฐพี.		ปถว	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ปถวี		แผ่น ดิน เป็น 
๑		ขุ.ชา.	๒๗/๒๕๖/๓๖๐	 ๒		ขุ.อุทาน.	๒๕/๑๕๒/๒๐๑	 ๓		วิ.มหา.	๔/๘๒/๙๕
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สถาน	ที่	ที่	เที่ยว	ไป	ของ	สัตว์	ชื่อ	ว่า	ปถวี	(ลบ	สระ	หน้า).		สพฺพตฺถ		ปตฺถร	ตี	ติ		ปถวี		แผ่น	ดิน	ที่	แผ่	
ออก	ไป	ทุก	ที่	ชื่อ	ว่า	ปถวี	(ป+ถร	ปตฺถรเณ+อ+อี,	อาเทศ	ร	เป็น	ว,	ลบ	สระ	หน้า).		สหชาต	รู	ปา	นิ		 
ปถนฺ	ติ		ปติ	ฏฺ€นฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ปถวี		แผ่น	ดิน	เป็น	สถาน	ที่	ที่	มี	สิ่ง	เกิด	ขึ้น	คล้าย	กัน	ชื่อ	ว่า	ปถวี	(ปถ	
ปติ	ฏฺ€ายํ	+อว+อี).		ปถ	ติ		คจฺฉ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ปถวี			แผ่น	ดิน	เป็น	สถาน	ที่	ให้	สัตว์	ย่ำ	ไป	ชื่อ	ว่า	ปถวี	
(ปถ	คติ	ยํ+อว+อี,	ลบ	สระ	หน้า).	ปถ	วิยญฺจ	นิพฺพตฺ	ตา	นิ	ภู	ตา	นิ๑		ภูต	ทั้ง	หลาย	เกิด	บน	แผ่นดิน

เมทนี  (เมท+อินี)		แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่,	เมทนี.		ว	จน	โต		เมท	โย	คา		เมทนี		เพราะ	กล่าว	กัน	
ว่า	แผ่น	ดิน	มี	น้ำมัน	จึง	ชื่อ	ว่า	เมทนี	(ลบ	สระ	หน้า).			มิท	ติ		สเนห	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		เมทนี	 แผ่น ดิน 
เป็น	สถาน	ที่	ที่	สัตว์	หวงแหน	จึง	ชื่อ	ว่า	เมทนี	 (มิท	 เสฺนหเน+ยุ+อี,	วุ	ทธิ	อิ	 เป็น	 เอ,	อาเทศ	ยุ	 เป็น	
อน,	ลบ	สระ	หน้า).		หตฺถิ	นาเค		ป	ทินฺ	นมฺหิ		เมทนี		สม	กมฺปถ๒		เมื่อ	พระ	เวสสันดร	พระราชทาน	 
พญา	ช้าง	ตัว	ประเสริฐ	แผ่น	ดิน	ก็	ไหว

มหี  (มห	 ปู	ชายํ+อ+อี)	 	 แผ่นดิน,	 ผืน	ดิน,	 พื้นที่.	 	 ม	หีย	เต	ติ	 	 มหี	 	 แผ่น	ดิน	ที่	คน	บูชา	 ชื่อ	ว่า 
มหี	 (ลบ	สระ	หน้า).	 	ปพฺพ	ตา	 	 สม	นาทึ	สุ	 	 มหี	 	 อา	กมฺ	ปิตา	 	 อหุ๓	 ภูเขา	สะเทือน	เลื่อน	ลั่น	 
แผ่น	ดิน	ก็	สั่น	ไหว

อุพฺพิ  (อว	รกฺขเณ+อิ)		แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่.		วิตฺถิณฺณตฺ	ตา		อุพฺพิ		เพราะ	แผ่น	ดิน	เป็น	พื้นที่	
กว้าง	ใหญ่	จึง	ชื่อ	ว่า	อุพพิ.		ภู	ตา	นิ		อว	ติ		รกฺข	ตี	ติ		วา		อุพฺพิ		หรือ	แผ่น	ดิน	ที่	รักษา	ภูต	ทั้ง	หลาย	
ไว้	ชื่อ	ว่า	อุพพิ	(อาเทศ	อ	เป็น	อุ,	ซ้อน	ว,	อาเทศ	วฺว	เป็น	พฺพ,	ลบ	สระ	หน้า)

วสุ	ม	ตี  (วสุ+มนฺ	ตุ+อี)		แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่.		ว	สู	นิ		สนฺ	ติ		อสฺ	สนฺ	ติ		วสุ	ม	ตี		แผ่น	ดิน	เป็น	แหล่ง	
ที่	มี	รัตนะ	ทั้ง	หลาย	จึง	ชื่อ	ว่าว	สุม	ตี	(อาเทศ	นฺ	ตุ	เป็น	ต,	ลบ	สระ	หน้า).		ปญฺญา		เม		วสุ	ม	ตีปิ		น		
ส	เมยฺ	ย๔		ปัญญา	ของ	เรา	แม้	แผ่น	ดิน	ก็	ไม่	กว้าง	เท่า

โค  (คมุ	คติ	มฺหิ+อ)		แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่.		โลกา		คจฺฉนฺ	ติ		อสฺ	สนฺ	ติ		โค		แผ่น	ดิน	เป็น	สถาน	ที่	
ที่	สัตว์	โลก	ท่อง	เที่ยว	ไป	ชื่อ	ว่า	โค	(อาเทศ	คมุ	ธาตุ	เป็น	โค,	ลบ	สระ	หลัง).		โค		วุจฺจ	ติ		ป€วี๕  แผ่น 
ดิน	ท่าน	ก็	เรียก	ว่า	โค

กุ  (กา	สทฺ	เท+อุ)	แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่.		กาย	ติ		มาร	วิชย	กา	เลติ		กุ		แผ่น	ดิน	ที่	ส่ง	เสียง	ใน	เวลา	ที่	
พระ	มหา	บุรุษ	ทรง	ชนะ	มาร	ชื่อ	ว่า	กุ	(ลบ	สระ	หน้า).		กาย	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วา		กุ		หรือ	แผ่นดิน	เป็น	
ที่	ที่	สัตว์	ส่ง	เสียง	ชื่อ	ว่า	กุ.		กุ		วุจฺจ	ติ		ป€วี๖		แผ่น	ดิน	ท่าน	เรียก	ว่า	กุ

วสุธา  (วสุ	สทฺ	ทูปปท+ธา	ธาร	เณ+กฺ	วิ)	แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่,	ผืน	ดิน,	พสุธา.		ว	สู	นิ		ธาร	ย	ตี	ติ		
วสุธา		แผ่น	ดิน	ที่	ทรง	รัตนะ	ทั้ง	ปวง	ไว้	ชื่อ	ว่าว	สุธา	(ลบ	กฺ	วิ).		ฉปฺ	ปการ	มกมฺปิตฺถ		เก	ว	ลา		วสุธา		
อยํ	๗		แผ่น	ดิน	ทั้งหมด	นี้	ไหว	ด้วย	เหตุ	๖	ประการ

๑		ขุ.อฏฺ.	๒๙/๘	 ๒		ขุ.ชา	๒๘/๑๐๕๖/๓๖๗	 ๓		ขุ.ชา.	๒๘/๑๒๕๖/๔๔๗
๔		ขุ.อฏฺ.	๓๓/๙๘๐/๓๖๗	 ๕		ขุ.อฏฺ.	๔๙/๖๒๘/๓๖๗	 ๖		ขุ.อฏฺ.	๕๐/๑๒๑๓/๑๙๑
๗		ขุ.อปทาน.	๓๓/๖๐/๘๕
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ธรณี  (ธร	ธาร	เณ+ยุ+อี)		แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่,	ธรณี.		สพฺพ	โลกํ		ธาเร	ตี	ติ		ธรณี		แผ่น	ดิน	ที่	รองรับ	
สัตว์	โลก	ทั้ง	ปวง	ชื่อ	ว่า	ธรณี	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน,	น	เป็น	ณ).			ทส	สหสฺ	สี			โลก	ธาตุ			กมฺ	ปติ		 
ธรณี		ตทา๑		เวลา	นั้น	แผ่น	ดิน	หนึ่ง	หมื่น	โลก	ธาตุ	ย่อม	สั่น	ไหว

ธรา  (ธร	ธาร	เณ+อ+อา)			แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่.			ธร	ตี	ติ		ธรา			แผ่น	ดิน	ที่	ทรง	ไว้	ชื่อ	ว่า	ธรา	
(ลบ	สระ	หน้า).		ยถา		ธรา		ถาวร	ชงฺ	คมานํ		ปติ	ฏฺ€า๒		เหมือน	แผ่น	ดิน	เป็น	ที่	ตั้ง	อยู่	ของ	ถาวรวัตถุ	 
และ	สัตว์	ทั้ง	หลาย

ปุถ	วี  (ปุถ	วิตฺ	ถาเร+อว+อี)		แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่,	ปฐวี.		ปุถ	ติ		วิตฺ	ถา	เร	ตี	ติ		ปุถ	วี		แผ่น	ดิน	ที่	
กว้าง	ใหญ่	ชื่อ	ว่า	ปุถ	วี	(ลบ	สระ	หน้า).		ปุ	ถ	วิ	ยา		นิปฺ	ปนฺนสฺส๓		ผู้	นอน	บน	แผ่นดิน

ชค	ตี  (คมุ	คมเน+ต+อี)		แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่,	ลาน	ดิน.		คจฺฉนฺ	ติ		อสฺ	สนฺ	ติ		ชค	ตี		แผ่นดิน 
เปน็	ที	่ไป	ของ	สตัว	์ชือ่	วา่	ชค	ต	ี(ซอ้น	ค,	อาเทศ	ค	ตวั	หนา้	เปน็	ช,	ลบ	ม	ฺทีส่ดุ	ธาต,ุ	ลบ	สระ	หนา้).			ชค	ต	ี	 
กา	ริ	ตา		มยฺหํ			พุทฺธสฺส		ถู	ปมุตฺต	เม๔		เรา	ให้	สร้าง	ลาน	ดิน	ไว้	ที่	บริเวณ	พระ	สถูป	อัน	ประเสริฐ	สุด	
ของ	พระพุทธเจ้า

ภูริ,	 ภูรี  (ภู	 สตฺ	ตายํ+ริ)	 	 แผ่นดิน,	 ผืน	ดิน,	 พื้นที่,	 ภูรี.	 	ภว	ตี	ติ	 	 ภูรี	 	 แผ่น	ดิน	ที่	มี	อยู่	 ชื่อ	ว่า 
ภูรี	(ทีฆ	ะ	อิ	เป็น	อี	บ้าง).		ภูรี		วุจฺจ	ติ		ป€วี๕		แผ่นดิน	ท่าน	เรียก	ว่า	ภูรี

ภู 	(ภู	สตฺ	ตายํ+กฺ	วิ)		แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่,	ภู.		ภว	ตี	ตี		ภู		แผ่น	ดิน	ที่	มี	อยู่	ชื่อ	ว่า	ภู
ภูต	ธรา  (ภูต	สทฺ	ทูปปท+ธร	ธาร	เณ+อ+อา)		แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่.		ภู	เต		สตฺ	เต		ธร	ตี	ติ		ภูต	ธรา		 

แผ่น	ดิน	ที่	ทรง	สัตว์	ทั้ง	หลาย	ไว้	ชื่อ	ว่า	ภูต	ธรา	(ลบ	สระ	หน้า).		สํวฏฺเฏยฺย		ภูต	ธรา		วสุ	นฺ	ธรา๖  ผืน 
แผ่น	ดิน	จะ	พึง	ม้วน	ไป	ก็ตาม

อวน ี (อว	รกฺขเณ+ยุ+อี)		แผ่นดิน,	ผืน	ดิน,	พื้นที่.		อตฺเถ		อว	ติ		รกฺข	ตี	ติ		อวนี		แผ่นดิน	ที่	รักษา	
ประโยชน์	ทั้ง	หลาย	ไว้	ชื่อ	ว่า	อวนี	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน,	ลบ	สระ	หน้า)

 [๑๘๒]	 ขารา		ตุ		มตฺติกา		อูโส	 อูสวา		ตูสโร		ติสุ
	 	 ถลํ	ถลีตฺถี	ภูภาเค	 ถทฺธลูขมฺหิ		ชงฺคโล.

ดิน	เค็ม,	เกลือ,	ดิน	โป่ง	๒	ศัพท์
ขาร		(ขาท	ภกฺขเน+อ)		ดิน	เค็ม,	 เกลือ,	ดิน	โป่ง.		ขา	รา		ลวณ	รสา		มตฺ	ติ	กา		อู	โสตฺ	ยุจฺ	จนฺ	เต	  

ดิน	ที่	มี	รส	เค็ม	ท่าน	เรียก	ว่า	อู	สะ.		ขาท	ตี	ติ		ขา	โร		ดิน	ที่	สัตว์	เคี้ยว	กิน	ชื่อ	ว่า	ขา	ระ	(อาเทศ	ท	เป็น	ร).		
ขารญฺจ		ปฏิ	จฺจ		โคม	ยญฺจ		ปฏิ	จฺจ		อุ	ทกญฺจ		ปฏิ	จฺจ๗		อาศัย	ดิน	เค็ม	โคมัย	และ	น้ำ

๑		ขุ.อปทาน.	๓๓/๑/๔๑๔	 ๒		ขุ.อฏฺ.	๕๑/๒๖๘/๑๗๖	 ๓		ขุ.อฏฺ.	๕๑/๕๘/๑๓๘
๔		ขุ.อปทาน.	๓๒/๒๔๑/๓๓๒	 ๕		ขุ.มหานิ.	๒๙/๑๓๒/๑๑๓	 ๖		ขุ.ชา.	๒๗/๒๑๙๒/๔๕๑
๗		องฺ.ติก.	๒๐/๕๑๐/๒๖๗
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อูส			(อูส	รุ	ชายํ+อ)			ดิน	เค็ม,	เกลือ,	ดิน	โป่ง.		อู	สติ		รุช	ติ		เอ	เต	นา	ติ		อูโส		ดิน	เค็ม	ทำให้	ร่างกาย	
แสบ	ชื่อ	ว่า	อู	สะ.		อูสญฺจ		ปฏิ	จฺจ		ขารญฺจ		ปฏิ	จฺจ๑		อาศัย	ดิน	เค็ม	แล้ว.		ตี	สุ	 ขาร	ศัพท์	และ	
อูส	ศัพท์	มี	ใช้	ใน	ลิงค์	ทั้ง	๓

ผืน	ดิน	เค็ม	๒	ศัพท์
อู	สวนฺ	ตุ 	 (อูส+วนฺ	ตุ)	 	 ผืน	ดิน	เค็ม.	 	อูโส	 	 ภว	ติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	 อู	สวา	 	 ผืน	ดิน	ที่	มี	ดิน	เค็ม	 ชื่อ	ว่า 

อู	ส	วัน	ตุ	(รูป	สำเร็จ	อาเทศ	นฺ	ตุ	กับ	สิ	เป็น	อา)

อูสร	 	 (อูส+ร)	 	ผืน	ดิน	เค็ม.	 	อู	สมตฺ	ติ	กา	โย	คา		อู	ส	โร	 	 เพราะ	เป็น	พื้นที่	ที่	มี	ดิน	เค็ม	 จึง	ชื่อ	ว่า	อู	สระ.		 
อูสรญฺจ		โห	ติ๒		และ	มี	ดิน	เค็ม.		ตี	สุ	 อู	สวนฺ	ตุ	ศัพท์	และ	อูสร	ศัพท์	มี	ใช้	ใน	ลิงค์	ทั้ง	๓

พื้นที่	ดอน,	ที่	บก	๒	ศัพท์
ถล		(ถล	€าเน+อ)		พื้นที่	ดอน,	ที่	บก.		ถลนฺ	ติ		ติฏฺ€นฺ	ติ		 เอตฺ	ถา	ติ		ถลํ		พื้นที่	ดอน	ที่	สัตว์	พา	

กัน	ยืน	อยู่	ชื่อ	ว่า	ถละ.		ติฏฺ€ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ถลํ		พื้นที่	ดอน	เป็น	ที่	อาศัย	อยู่	ของ	สัตว์	ชื่อ	ว่า	ถละ	(€า	 
คติ	นิวตฺ	ติมฺหิ+อล,	อาเทศ	€	เป็น	ถ,	ลบ	สระ	หน้า).		ถลํ		นินฺนญฺจ		ปู	เรติ๓		ทำให้	พื้นที่	ดอน	และ	
พื้นที่	ลุ่ม	เต็ม

ถลี 	(ถล	นิปฺผตฺ	ติยํ+อ+อี)		พื้นที่	ดอน,	ที่	บก.		ต	ถาเยว		ถล	ตี	ติ		ถลี		พื้นที่	ที่	สำเร็จ	เป็น	ที่	ดอน	อยู่	
อย่าง	นั้น	ชื่อ	ว่า	ถลี	(ลบ	สระ	หน้า).			อิตฺถี	 ถลี	ศัพท์	เป็น	อิตถี	ลิงค์

พื้นที่	ที่	ขรุขระ,	ผืน	ดิน	ที่	แห้ง	แล้ง
ชงฺคล	 (ชลสทฺ	ทูปปท+คล	 จวน	าโธป	ตนาทเน	สุ+อ)	 พื้นที่	ที่	ขรุขระ,	 ผืน	ดิน	ที่	แห้ง	แล้ง.	 	 ถทฺธลู	ขมฺหิ	 

ภู	ภาเค		ภู	มิปฺป	เท	เส		ชงฺคลสทฺ	โท		วตฺ	ตติ	 	ชงฺคล	ศัพท์	เป็น	ภูมิประเทศ	ที่	ขรุขระ.		ชลํ		คล	ติ		
เอตฺถ,		ชเล	น		วา		ค	ลนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ชงฺคโล,		นิชฺชโล		พื้นที่	ที่	ถูก	น้ำ	ชะ	หน้า	ดิน	ไป	หมด	ชื่อ	ว่า 
	ชัง	คละ	ได้แก่	พื้นที่	แล้ง	น้ำ	(ลบ	ล,	ลง	นิคหิต	อาคม,	อาเทศ	นิคหิต	เป็น	งฺ).			เอกํ		เขตฺ	ตํ		หีนํ		
ชงฺคลํ	๔ 	นา	แปลง	หนึ่ง	ไม่	ดี	แล้ง	น้ำ

 [๑๘๓]	 ปุพฺพวิเทโห		จาปร-	 โคยานํ		ชมฺพุทีโป	จ
	 	 อุตฺตรกุรุ		เจติ		สิยุํ	 จตฺตาโรเม		มหาทีปา.

ทวีป	ใหญ่	๔	ทวีป
ปุพฺพ	วิ	เทห  (ปุพฺพ+วิ	เทห)		ทวีป	ปุพพ	วิ	เท	หะ.			เว	เทน		ปญฺญาย		อี	หนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		เว	เทโห   

ทวีป	ที่	ผู้คน	เป็น	อยู่	ด้วย	ปัญญา	ชื่อ	ว่า	เว	เท	หะ	(เวท	สทฺ	ทูปปท+อีห	ปวตฺ	ติยํ+อ,	ลบ	สระ	หน้า,	วิการ	อี	

๑		องฺ.ติก.	๒๐/๕๐๑/๒๖๗	 ๒		องฺ.อฏฺüก.	๒๓/๑๒๔/๒๔๑	 ๓		องฺ.ปญฺจก.	๒๒/๓๑/๓๖
๔		องฺ.ปญฺจก.	๒๒/๓๑/๓๖
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ของ	อีห	ธาตุ	เป็น	เอ).		โส		เอว		วิ	เทโห		ทวีป	เว	เท	หะ	นั่น	แหละ	ชื่อ	ว่า	วิ	เท	หะ	(อาเทศ	เอ	เป็น	
อิ).		อิมํ		ทีป	มุ	ปา	ทาย		สิเนรุ	โน		ปุพฺพทิ	สา	ภาค	ตฺ	ตา		ปุพฺ	โพ		จ		โส		วิ	เทโห		เจ	ติ			 
ปุพฺพ	วิ	เทโห		ทวีป	วิ	เท	หะ	อยู่	ด้าน	หน้า	เพราะ	เป็น	ทวีป	ที่	ตั้ง	อยู่	ด้าน	ทิศ	ตะวัน	ออก	ของ	ภูเขา	สิเนรุ	จึง	ได้	ชื่อ	
ว่า	ปุพพ	วิ	เท	หะ.			ตาว	ตึสภุ	วนํ		ทส	สหสฺส	โย	ชนํ,		ตถา		อสุร	ภุ	วนํ		อวีจิ	มหา	นิร	โย		ชมฺ	พุ	ที	โป		 
จ,		อปร	โค	ยานํ		สตฺต	สหสฺส	โย	ชนํ,		ตถา		ปุพฺพ	วิ	เทโห,		อุตฺต	รกุ	รุ		อฏฺ€สหสฺสโยช	โน.		
เอก	เม	โก		เจตฺ	ถ		มหา	ที	โป		ปญฺจสตปญฺจสต	ปริตฺ	ต	ทีป	ปริ	วา	โร๑		วิมาน	ชั้น	ดาวดึงส์	วิมาน	อสูร	
อเวจี	มหา	นรก	และ	ชมพู	ทวีป	กว้าง	๑	หมื่น	โยชน์	เหมือน	กัน,		อปร	โค	ยาน	ทวีป	และ	ปุพพ	วิ	เทห	ทวีป	กว้าง	
๗	พัน	โยชน์,	อุตต	รกุ	รุ	ทวีป	กว้าง	๘	พัน	โยชน์,	ใน	จำนวน	นั้น	มหา	ทวีป	หนึ่งๆ	มี	ทวีป	บริวารล้อม	รอบ	
๕๐๐	ทวีป

อปร	โค	ยาน   (อปร+โค	ยาน)		ทวีป	อปร	โค	ยา	นะ.		ค	เวน		ยนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		โค	ยา	โน		ทวีป	ที่	
ชาว	ทวีป	ใช้	โค	เป็น	พาหนะ	ชื่อ	ว่า	โค	ยา	นะ	(โคสทฺ	ทูปปท+ยา	คมเน+ยุ,	อาเทศ	ยุ	 เป็น	อน,	ลบ	สระ	
หลัง).		อป	โร		จ		โส		โค	ยา	โน		จา	ติ		อปร	โค	ยา	โน		ทวีป	โค	ยา	นะ	นั้น	อยู่	ด้าน	ตะวัน	ตก	ของ	ภูเขา 
สิเนรุ	จึง	ชื่อ	ว่า	อปร	โค	ยา	นะ.		เตสํ		มม		สิสฺ	สานํ		อนฺตเร		อญฺเญ		เอก	จฺ	เจ		โค	ยานํ		อปร	โค	ยานํ		 
ทีปํ		คจฺฉนฺ	ติ๒		ใน	จำนวน	ศิษย์	ของ	เรา	เหล่า	นั้น	ศิษย์	บาง	พวก	พา	กัน	ไป	อปร	โค	ยาน	ทวีป

ชมฺ	พุ	ทีป  (ชมฺ	พู+ทีป)		ชมพู	ทวีป.		ชมฺ	พุ	ยา		ลกฺขิ	โต		กปฺปฏฺ€ายิ	ตา	ทิปฺ	ป	ภา	เวน		วา		ตปฺปธา	โน		
ท	ีโป	ต	ิ	ชม	ฺพ	ุท	ีโป		ทวปี	ที	่ม	ีตน้	หวา้	เปน็	สญัลกัษณ	์หรอื	ทวปี	ที	่ม	ีตน้	หวา้	นัน้	เปน็	สว่น	ใหญ	่เพราะ	เปน็ตน้	
ไม้	ที่	ตั้ง	อยู่	ตลอด	กัป	จึง	ชื่อ	ว่า	ชัม	พุ	ที	ปะ.		ชมพู	ทวีป	นี้	ตั้ง	อยู่	ทาง	ทิศ	ใต้	ของ	ภูเขา	สิเนรุ.	 	อุ	รุ	เวลกสฺสปํ		
ชฏิลํ		อุยฺ	โย	เชตฺ	วา		ยาย		ชมฺ	พุ	ยา		ชมฺ	พุ	ที	โป		ปญฺญา	ยติ		ตโต		ผลํ		ค	เหตฺ	วา		ป€มตรํ		
อา	คนฺตฺ	วา		อคฺ	ยา	คาเร		นิ	สีท	ติ๓		พระ	ผู้	มี	พระ	ภาค	ทรง	ส่ง	อุ	รุ	เวลกัสสป	ชฎิล	ไป	แล้ว	เสด็จ	เหาะ	ไป	
เก็บ	เอา	ผล	หว้า	ประจำ	ชมพู	ทวีป	แล้ว	เสด็จ	กลับ	มา	ประทับ	นั่ง	อยู่	ใน	เรือน	บูชา	ไฟ	ก่อน

อุตฺต	รกุ	รุ  (อุตฺตร+กุ	รุ)		ทวี	ปอุตต	รกุ	รุ.		ธมฺม	ตา	สิทฺธสฺส		ปญฺ	จ	สีลสฺส		อา	นุ	ภา	เวน		กํ		สุขํ		
อุรุ	 	ม	หนฺต	เมตฺ	ถา	ติ		กุ	รุ		ทวีป	ที่	มี	ความ	สุข	อัน	ประเสริฐ	 เพราะ	อานุภาพ	ของ	ศีล	๕	ที่	สำเร็จ	ได้	
เอง	ตาม	ธรรมดา	ชื่อ	ว่า	กุ	รุ	(ก+อุรุ).		กุํ		ปาปํ		รุนฺ	ธนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วา		กุ	รุ		หรือ	ทวีป	ที่	เป็น	
สถาน	ที่	ที่	ผู้คน	ปิด	กั้น	บาป	ไว้	ชื่อ	ว่า	กุ	รุ	(กุ+รุธ	อว	ทาร	เณ+อ,	ลบ	ธฺ	ที่สุด	ธาตุ).		อุตฺต	โร		อุตฺต	โม		 
กุ	รุ		อุตฺต	รกุ	รุ			ทวีป	กุ	รุ	อยู่	ด้าน	ทิศ	เหนือ	ของ	ภูเขา	สิเนรุ	ชื่อ	ว่า	อุตต	รกุ	รุ.			เอก	จฺ	เจ		อุตฺต	รกุ	รุํ		
ทีปํ		คจฺฉนฺ	ติ๔		ศิษย์	บาง	พวก	พา	กัน	ไป	ทวี	ปอุตต	รกุ	รุ

	 จกฺกวาฬสมํ		กายํ	 สีสํ		อุตฺตรโต		กุรุ
	 อุโภ		ปกฺขา		ทุเว		ทีปา	 ชมฺพูทีปํ		สรีรโต.๕

๑		ขุ.อฏฺ.	๒๙/๕๕๐/๒๖๙	 ๒		ขุ.อฏฺ.	๔๙/๑๘๖/๒๖๖	 ๓		วิ.มหา.	๔/๔๕/๕๕
๔		ขุ.อฏฺ.	๔๙/๑๘๖/๒๖๖	 ๕		ขุ.อปทาน.	๓๓/๑๖๘/๓๕๙	
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	แสดง	กาย	ให้	เท่ากับ	จักรวาล	แสดง	ศีรษะ	ให้	เท่ากับ	ทวี	ปอุตต	รกุ	รุ	แสดง	แขน	สอง	
ขา้ง	ให	้เทา่กบั	ทวปี	ทัง้	สอง	(คอื	ปพุพ	ว	ิเท	หะ	และ	อปร	โค	ยา	นะ)	แสดง	สรรีะ	ให	้เทา่กบั	
ชมพู	ทวีป

มหา	ทีป		(ม	หนฺต+ทีป	ทิตฺ	ติปฺ	ปกาสเน	สุ+อ)		ทวีป	ใหญ่.		ชลมชฺเฌ		ทิปฺ	ปนฺ	ตี	ติ		ที	ปา		สถาน	ที่	ที่	
รุ่งเรือง	อยู่	ท่ามกลาง	น้ำ	ชื่อ	ว่า	ที	ปะ.		ทิปฺ	ปนหฺ	ติ		เอตฺถ		สทฺ	ธมฺ	มา	ติ		วา		ที	ปา		หรือ	สถาน	ที่	ที่	
มี	พระ	สัทธรรม	รุ่งเรือง	ชื่อ	ว่า	ที	ปะ.		ปมาณ	โต		ม	หนฺ	ตา		ที	ปา		มหา	ที	ปา		ทวีป	ที่	กว้าง	ใหญ่	เป็น	
ประมาณ	ชื่อ	ว่า	มหา	ที	ปะ	(อาเทศ	ม	หนฺต	เป็น	มหา)

 [๑๘๔]	 ปุมฺพหุตฺเต		กุรู		สกฺกา	 โกสลา		มคธา		สิวี
	 	 กลิงฺคาวนฺติ		ปญฺจาลา		 วชฺชี		คนฺธาร	เจตโย.

 [๑๘๕]	 วงฺคา		วิเทหา		กมฺโพชา	 มทฺทา		ภคฺคงฺคสีหฬา
	 	 กสฺมีรา		กาสิ	ปณฺฑวาที	 สิยุํ		ชนปทนฺตรา.

แคว้น	๒๑	แคว้น
	 แคว้น	ทั้ง	๒๑	ต่อ	ไป	นี้	มี	ความ	เจริญ	รุ่งเรือง	และ	มีชื่อ	เสียง	ปรากฏ	เป็น	ที่	รู้จัก	กัน	มาก,		ชื่อ	แคว้น	ทั้ง	๒๑	

นี้	มี	รูป	บาลี	เป็น	ปุง	ลิงค์	พหูพจน์	เสมอ

กุ	รุ 	(กุ+รุธ	รุนฺ	ธเน+กฺ	วิ)		แคว้น	กุ	รุ.		กุ	รุ		นาม		ชาน	ปทิ	โน		ราช	กุมารา		มี	พระ	ราช	กุมาร	เมือง	
ชนบท	หลาย	องค์	พระนาม	ว่า	กุ	รุ.			 เตสํ		นิ	วาโส		เอ	โกปิ		ชนป	โท		รุฬฺ	หีสทฺ	เทน		“กุ	รู”ติ		 
พหุ	วจเนน		วุจฺจ	ติ		ท่าน	เรียก	ชนบท	เป็น	ที่	ประทับ	แห่ง	เดียวกัน	ของ	พระ	ราช	กุมาร	เหล่า	นั้น	ด้วย	การ	
กำหนด	คำเป็น	พหูพจน์	ว่า	“กุ	รู”.		กุํ		ปาปํ		รุนฺ	ธนฺ	ตี	ติ		กุ	รู,		ขตฺ	ติ	ยกุ	มา	รา		ขัตติย	กุมาร	ผู้ทรง	
ปิด	กั้น	บาป	ไว้	ชื่อ	ว่า	กุ	รุ.		เตสํ		นิ	วาโส		กุ	รู		แคว้น	เป็น	ที่	ประทับ	ของขัตติย	กุมาร	เหล่า	นั้น	ชื่อ	ว่า	 
กุ	รุ.		กุํ		ปาปํ		รุนฺ	ธ	ติ		เอ	เต	สูติ		กุ	รู			แคว้น	เป็น	สถาน	ที่	ปิด	กั้น	บาป	ชื่อ	ว่า	กุ	รุ	(ลบ	ธฺ	ที่สุด	
ธาตุ	และ	กฺ	วิ	ปัจจัย)

สกฺก		(สก	สตฺ	ติยํ+อ)		แคว้น	สักกะ.			อริ	วิชย	โลก	มริยาท	า	ติกฺ	กมา	ที	สุ		สกฺ	โกนฺ	ตี	ติ		สกฺ	กา		แคว้น	
ที่	พระ	ราชา	ทรง	สามารถ	ข้าม	สิ่ง	กีดขวาง	ใน	โลก	แล้ว	รบ	ชนะ	ข้าศึก	ได้	ชื่อ	ว่า	สักกะ	(ซ้อน	กฺ)

โก	สล	(โกส	สทฺ	ทูปปท+ลา	อุ	ปา	ทาเน+อ)		แคว้น	โกศล.		โกสํ		ลนฺ	ติ		คณฺ	หนฺ	ติ		เอ	เต	สูติ		โกส	ลา	  
แคว้น	ที่	ผู้คน	ถือ	ครอง	ยุ้ง	ข้าว	ชื่อ	ว่า	โกส	ละ	(ลบ	สระ	หน้า).		กุ	สลํ		ปุจฺฉนฺ	ตี	ติ		วา		โกส	ลา		หรือ	
ชาว	แคว้น	ที่	ถาม	ถึง	บุญ	กุศล	 ชื่อ	ว่า	โกส	ละ	 (กุสล	 ปุจฺ	ฉายํ+อ,	 วุ	ทธิ	 อุ	 เป็น	 โอ).	 	 ชนป	เทหิ		 
สงฺค	ตา	ติ		องฺ	คา		จ		มคธ	า		จ		กา	สิ	ยา		จ		โกส	ลา		จ		วชฺ	ชิยา		จ		มลฺ	ลา		จ		เจ	ติ	ยมฺ	หา		จ		 
สาคร	มฺ	หา		จ		ปญฺ	จา	ลา		จ		อวนฺ	ติ	ยา		จ		โยน	กา		จ		กมฺ	โพ	ชา		จ๑  ประชาชน	จาก	

๑		ขุ.จูฬนิ.	๓๐/๔๑๙/๒๐๐



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๑.	ภูมิวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 237

หลาย	แคว้น	ไป	รวม	กัน	คือ	จาก	แคว้น	อัง	คะ	มคธ	กา	สี		โกศล	วัช	ชี	มัลละ	เจ	ตี	สา	คระ	ปัญจ	า	ละ	อ	
วัน	ตี	โยนก	และ	แคว้น	กัมโพช	ะ

มคธ		(มคสทฺ	ทูปปท+ธาว	คติ	สุทฺธิยํ+กฺ	วิ)		แคว้น	มคธ.		ม	เคน		สทฺธึ		ธา	วนฺ	ตี	ติ		มคธ	า		ชาว	แคว้น	
ที่	กระตือรือร้น	ใน	การ	ทำ	มา	หากิน	ชื่อ	ว่า	มคธ	ะ	(ลบ	วฺ	ที่สุด	ธาตุ	และ	กฺ	วิ	ปัจจัย,	รัสสะ	อา	เป็น	อ).		 
ม	เคสุ		มํ	เส	สุ		คิชฺฌนฺ	ตี	ติ		วา		มคธ	า		หรือ	ชาว	แคว้น	ผู้	มักมาก	ใน	เนื้อ	(ชอบ	กิน	เนื้อ)	จึง	ชื่อ	ว่า	มคธ	ะ	
(มคสทฺ	ทูปปท+คิธ	อภิ	กงฺ	ขายํ+อ,	ลบ	คิ	ต้น	ธาตุ).				สมฺ	ปนฺนสสฺ	สา			มคธ	า			เก	ว	ลา			อิ	ติ		เม		 
สุตํ	๑		เรา	ได้ยิน	ว่า	แคว้น	มคธ	ล้วน	มี	ข้าว	กล้า	อุดม	สมบูรณ์

สิวิ  (สิ	 เส	วายํ+วิ)	 	 แคว้น	สิวิ.	 	 เส	วนฺ	ติ	 	 อเน	นา	ติ	 	 สิวิ	 	 แคว้น	เป็น	ที่	อาศัย	ให้	บุคคล	คบหา	กัน	 
ชื่อ	ว่า	สิวิ.		สิวํ		ก	โรนฺ	ตี	ติ		วา		สิ	วี		หรือ	แคว้น	ที่	ผู้คน	ทำความ	ดี	ชื่อ	ว่า	สิวิ	(สิว+อิ,	ลบ	สระ	หน้า)

กลิงฺค 	(กลิงฺค+ณ)		แคว้น	กลิง	คะ.		กลิงฺ	ครา	ชกุ	มา	รานํ		นิ	วาโส		กลิงฺ	คา		แคว้น	เป็น	ที่	ประทับ	ขอ	ง 
ก	ลิง	ครา	ชกุ	มาร	ชื่อ	ว่า	กลิง	คะ	(ลบ	ณฺ	และ	สระ	หน้า).		กลึ		มธุ	รสทฺทํ		คาย	นฺ	ตี	ติ		วา		กลิงฺ	คา  
แคว้น	ที่	ชาว	เมือง	พูดจา	ไพเราะ	จึง	ชื่อ	ว่า	กลิง	คะ	(กลิสทฺ	ทูปปท+คา	สทฺ	เท+อ,	ลบ	สระ	หน้า,	ไม่	ลบ	ทุ	ติ	ยา	
วิภัตติ,	อาเทศ	นิคหิต	เป็น	งฺ).		กลึ		คณฺ	หนฺ	ตี	ติ		วา		กลิงฺ	คา		หรือ	แคว้น	ที่	ชาว	เมือง	ได้	รับ	เคราะห์	
ร้าย	ชื่อ	ว่า	กลิง	คะ	(กลิสทฺ	ทูปปท+คห	อุ	ปา	ทาเน+อ,	ไม่	ลบ	ทุ	ติ	ยา	วิภัตติ,	อาเทศ	นิคหิต	เป็น	งฺ,	ลบ	หฺ	
ที่สุด	ธาตุ).		เกน		สุ	เขน		ลิงฺ	คนฺ	ตี	ติ		วา		กลิงฺ	คา		หรือ	แคว้น	ที่	ชาว	เมือง	เป็น	อยู่	อย่าง	มี	ความ	สุข	
ชื่อ	ว่า	กลิง	คะ	(กสทฺ	ทูปปท	+ลิงฺ	ค	คมเน+อ).		จิณฺณา		กลิงฺ	คา		จริต	า			วณิชฺ	ชา๒		พ่อค้า	ชาว	
แคว้น	กลิง	คะ	เที่ยว	ค้าขาย	กัน	เป็น	ประจำ

อวนฺ	ติ  (น+วมุ	อุคฺ	คิรเณ+ติ)		แคว้น	อ	วัน	ตี.		อตฺ	ตนา		ขา	ทิตํ		ลญฺ	ชํ		ปรา	ชิ	เตหิ		ยา	จิ	เตปิ		ปุน		
น		ว	มนฺ	ตี	ติ		อวนฺ	ตี		แคว้น	ที่	ชาว	เมือง	ไม่	ยอม	คืน	สินบน	ที่	ตน	ใช้สอย	แล้ว	แม้	ผู้	แพ้	คดี	จะ	ขอ	คืน	ก็ตาม	
ชื่อ	ว่า	อ	วัน	ติ	(อาเทศ	น	เป็น	อ,	มฺ	เป็น	นฺ).		อวนฺ	ติ	ยา		โขหํ		คห	ปติ		อาคจฺฉา	มิ๓		ท่าน	คฤหบดี	
เรา	มา	จาก	แคว้น	อ	วัน	ตี

ปญ	ฺจาล  (ปญจฺ+อล)		แควน้	ปญัจ	า	ละ.		ปญ	ฺจนนฺ	ํ	รา	ชนู	ํ	อ	ลน	ฺต	ิ	ปญ	ฺจา	ลา		แควน้	ที	่เพยีง	พอ	สำหรบั	
พระ	ราชา	๕	พระองค์	ชื่อ	ว่า	ปัญจ	า	ละ	(ลบ	สระ	หน้า,	ทีฆ	ะ	สระ	หลัง).		ปญฺ	จาลสฺส		ปุตฺ	ตา		ปญฺ	จา	ลา   
พระ	โอรส	ของ	พระ	เจ้า	ปัญจ	า	ละ	พระนาม	ว่า	ปัญจ	า	ละ	(ด้วย).			อุโภ		ชา	เตตฺถ		ปญฺ	จา	ลา		สหาย	า		
สุ	สมา	ว	ยา๔		ปัญจ	าล	กุมาร	ทั้ง	๒	องค์	เกิด	ใน	กรุง	ปัญจ	า	ละ	พร้อม	กัน	มี	วัย	เสมอ	กัน	จึง	เป็น	สหาย	กัน

วชฺ	ชี  (วชฺช	วชฺชเน+อี)		แคว้น	วัช	ชี.		วชฺเชตพฺ	พา	ติ		วชฺ	ชี		แคว้น	ที่	บุคคล	ควร	หลีก	เว้น	ชื่อ	ว่า	วัช	ชี.		
“วชเฺชตพ	ฺพา		อ	ิเม”ต	ฺยา	ทนิ	า		ปวตตฺว	จน	ม	ุปา	ทาย		วช	ฺช	ีต	ิ	ลท	ฺธนา	มา		ราชา	โน		พระ	ราชา	ทัง้	หลาย 
ทรง	ได้	พระนาม	ว่า	วัช	ชี	เพราะ	ถือ	ตาม	คำ	กล่าว	ที่	ว่า	“พระ	ราชา	เหล่า	นี้	บุคคล	ควร	เว้น	ให้	ห่าง”	เป็นต้น.		

๑		ขุ.เถร.	๒๖/๓๐๑/๓๐๑	 ๒		ขุ.ชา.	๒๗/๑๓๑๖/๒๖๙	 ๓		สํ.สฬา.	๑๘/๕๕๑/๓๕๕
๔		ขุ.ชา.	๒๗/๒๓๘๐/๕๑๐
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วชฺ	ชีรฏฺ€สฺส		วา		ราชา	โน		วชฺ	ชี		หรือ	พระ	ราชา	แห่ง	แคว้น	วัช	ชี	ชื่อ	ว่า	วัช	ชี	(ตั้ง	ชื่อ	แคว้น	ตามพ	ระ	เจ้า	
วัช	ชี).		เตน		โข		ปน		สม	เยน		วชฺ	ชี		ทุพฺภิกฺ	ขา		โห	ติ๑		ครั้ง	นั้น	แคว้น	วัช	ชี	เกิด	ทุพภิกขภัย

คนฺ	ธาร  (คสทฺ	ทูปปท+ธร	ธาร	เณ+ณ)		แคว้น	คัน	ธาร	ะ.		คํ		ปถวึ		ธาเรนฺ	ตี	ติ		คนฺ	ธารา		แคว้น	
ที่	ทรง	แผ่น	ดิน	ไว้	 (มี	พื้นที่	กว้าง	ใหญ่)	 ชื่อ	ว่า	คัน	ธาร	ะ	 (ไม่	ลบ	ทุ	ติ	ยา	วิภัตติ,	 อาเทศ	นิคหิต	เป็น	 นฺ,	 ลบ	
ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา).			กิตฺ	ติ	คนฺเธน		อรนฺ	ตี	ติ		วา		คนฺ	ธารา		หรือ	แคว้น	ที่	มี	กลิ่น	คือ	ชื่อ	เสียง 
ขจร	ไป	ชื่อ	ว่า	คัน	ธาร	ะ	(คนฺธสทฺ	ทูปปท+อร	คติ	ยํ+อ,	ลบ	สระ	หน้า,	ทีฆ	ะ	อ	หลัง	เป็น	อา).		โย		อิ	เมสํ		 
โสฬส	นฺนํ		มหา	ชน	ป	ทานํ		ป	หูตสตฺต	รตน	านํ		อิสฺ	ส	ราธิปจฺจํ		รชฺชํ		กา	เรยฺย		เสยฺ	ยถีทํ		 
องฺ	คานํ		มคธ	านํ		กา	สีนํ		โก	สลา	นํ		วชฺ	ชีนํ		มลฺ	ลานํ		เจ	ตีนํ		วํ	สานํ		กุ	รูนํ		ปญฺ	จา	ลานํ		
มจฺ	ฉานํ		สุร	เส	นานํ		อสฺ	สกา	นํ		อวนฺ	ตีนํ		คนฺ	ธารา	นํ		กมฺ	โพ	ชานํ		อฏฺ€งฺค	สมนฺ	นาค	ตสฺส		
อุ	โปสถสฺส		เอตํ		กลํ		นาคฺ	ฆ	ติ		โสฬสึ	๒  บุคคล	จะ	พึง	ให้	เขา	อภิเษก	เป็น	พระ	ราชา	ผู้	อิส	ส	ราธิ	บดี	
แห่ง	แคว้น	ใหญ่	ทั้ง	๑๖	เหล่า	นี้	คือ	อัง	คะ	มคธ	กา	สี	โกศล	วัช	ชี		มัลละ	เจ	ตี	วัง	สะ	กุ	รุ	ปัญจ	า	ละ	
มัจฉะ	สุร	เสนะ	อัส	สกะ	อ	วัน	ตี	คัน	ธาร	ะ	และ	กัมโพช	ะ	ที่	เพรียบ	พร้อม	ด้วย	รัตนะ	๗	ประการ		ยัง	มี	ค่า	
ไม่	ถึง	เสี้ยว	ที่	๑๖	แห่ง	อุโบสถ	ศีล	อัน	ประกอบ	ด้วย	องค์	๘	ประการ

เจ	ติ  (จิต	อุสฺ	สาหเน+อิ)		แคว้น	เจ	ตี.		เจนฺ	ติ		อุสฺ	สหนฺ	ติ		ยุทฺธ	กมฺ	มา	ที	สูติ		เจต	โย		แคว้น	ที่	ผู้คน	
มี	ความ	พยายาม	ใน	การ	ทำ	สงคราม	เป็นต้น	ชื่อ	ว่า	เจ	ติ	(วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ)

วงฺค 	(วงฺค	คมเน+อ)		แคว้น	วัง	คะ.		วงฺ	คนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ตี	ติ		วงฺ	คา		แคว้น	ที่	ผู้คน	พอ	เป็น	ไป	ได้		ชื่อ	ว่า 
วัง	คะ	(แคว้น	ที่	ไม่	มั่งคั่ง	และ	ไม่	แร้นแค้น)

วิ	เทห  (วิ+เทห)		แคว้น	วิ	เท	หะ.		วิ	สิฏฺ€านิ		เท	หา	นิ		เยสํ		เต		วิ	เท	หา		แคว้น	ที่	ผู้คน	มี	รูป	ร่าง	
หน้าตา	ดี	ชื่อ	ว่า	วิ	เท	หะ.		ปุพฺพ	วิ	เทห	ทีป	โต		อาคตตฺ	ตา		วา		วิ	เท	หา		หรือ	เพราะ	เป็น	แคว้น	ที่	ชาว	
เมือง	อพยพ	มา	จาก	ปุพพ	วิ	เทห	ทวีป	จึง	ชื่อ	ว่า	วิ	เท	หะ.			มา		วิ	เทหํ		ปจฺ	จา	คมา๓		อย่า	กลับ	ไป	แคว้น 
วิ	เท	หะ	อีก	เลย

กมฺ	โพช		(กมฺ	พุสทฺ	ทูปปท+โอช	ทิตฺ	ติยํ+อ)		แคว้น	กัมโพช	ะ.		กมฺ	พุ	นา		สมฺ	พุ	เกน		โอ	ชนฺ	ติ		อสฺสํ		 
โว	หา	รก	รณ	โต	ติ		กมฺ	โพ	ชา		เพราะ	เป็น	แคว้น	ที่	มีชื่อ	เสียง	ด้าน	สังข์	ทองคำ	จึง	ได้	รับ	การ	ขนาน	นาม	ว่า	
กัมโพช	ะ.		กมฺ	พุก	โช		โอโช		พล	เม	เต	สนฺ	ติ		วา		กมฺ	โพ	ชา		หรือ	แคว้น	ที่	มี	ขุม	ทองคำ	เป็น	กำลัง	
ชื่อ	ว่า	กัมโพช	ะ	(กมฺ	พุ+โอช,	ลบ	สระ	หน้า)

มทฺท		(มท	มทฺทเน+ย)		แคว้น	มัท	ทะ.		มทฺ	ทนฺ	ตี	ติ		มทฺ	ทา		แคว้น	ที่	ถูก	ย่ำยี	ชื่อ	ว่า	มัท	ทะ.		(ย	เป็น	
ท)	มํ	 	สิวํ	 	ท	ทนฺ	ตี	ติ	 	 วา	 	มทฺ	ทา	 	หรือ	แคว้น	ที่	ให้	สิริ	มงคล	ชื่อ	ว่า	มัท	ทะ	 (มสทฺ	ทูปปท+ทา	 
ทาเน+อ,	ซ้อน	ทฺ,	ลบ	สระ	หน้า).		ปญฺ	จกาม	คุณา	ทีหิ		โม	ทนฺ	ตี	ติ		วา		มทฺ	ทา		หรือ	แคว้น	ที่	ชาว	
เมือง	หลง	ระเริง	อยู่	ใน	กามคุณ	๕	เป็นต้น	ชื่อ	ว่า	มัท	ทะ	(มท	โมทเน+อ,	ซ้อน	ทฺ)

๑		วิ.มหาวิ.	๑/๑๕/๒๖	 ๒		องฺ.อฏฺüก.	๒๓/๑๓๕/๒๖๖	 ๓		องฺ.อฏฺüก.	๒๓/๑๓๕/๒๖๖
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ภคฺค  (ภญฺ	ช	อวมทฺทเน+อ)		แคว้น	ภัค	คะ.		ภญฺ	ชิต	พฺ	พา	ติ		ภคฺ	คา		แคว้น	ที่	ถูก	ทำลาย	ชื่อ	ว่า	ภัค	คะ	
(อาเทศ	ญฺชฺ	เป็น	ค,	ซ้อน	คฺ).			อถ		โข		ภควา		เว	สา	ลิยํ		ยถา	ภิ	รมนฺตํ		วิ	หริตฺ	วา		เยน		 
ภคฺ	คา		เตน		จา	ริกํ		ปก	กา	มิ๑  ครั้ง	นั้น	พระ	ผู้	มี	พระ	ภาค	ประทับ	อยู่	ใน	เมือง	เว	สาลี	พอ	สมควร	แล้ว	
จึง	เสด็จ	จาริก	ไป	ทาง	แคว้น	ภัค	คะ

องฺค		(องฺค	คมเน+อ)		แคว้น	อัง	คะ.		องฺ	คนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ตี	ติ		องฺ	คา		แคว้น	ที่	เป็น	ไป	ตาม	ปรกติ	ชื่อ	ว่า	
อัง	คะ

	 จิณฺณา		องฺคา		จ		มคธา	 วชฺชี		กาสี		จ		โกสลา
	 อนณา		ปณฺณาสวสฺสานิ	 รฏฺ€ปิณฺฑํ		อภุญฺชิหํ.๒

	เราเป็นผู้ไม่มีหนี้สิน	ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้น	คือแคว้นอังคะ	มคธ	วัชชี	
กาสี	และโกศล	อยู่เนืองนิตย์ตลอด	๕๐	ปี

สี	หล,	สีห	ฬ		(สีห	สทฺ	ทูปปท+ลา	เฉท	เน+อ)		แคว้น	สีห	ละ.		สีหํ		ลนฺ	ตี	ติ		สีห	ฬา	แคว้น	ที่	ชาว	เมือง	
พา	กัน	ฆ่า	ราชสีห์	ชื่อ	ว่า	สีห	ละ	หรือ	สีห	ฬะ

กสฺ	มีร (กาส	ทิตฺ	ติยํ+มีร)		แคว้น	กัส	มี	ระ,	แคว้น	แคชเมียร์.		สมฺปตฺ	ติ	ยา		กา	สนฺ	ตี	ติ		กสฺ	มี	รา		แคว้น	
ที่	ชาว	เมือง	รุ่งเรือง	ด้วย	สมบัติ	ชื่อ	ว่า	กัส	มี	ระ	(รัสสะ	อา	เป็น	อ)

กา	สิ  (กาส	ทิตฺ	ติยํ+อิ)		แคว้น	กา	สี.		สมฺปตฺ	ติ	ยา		กา	สนฺ	ตี	ติ		กา	สี		แคว้น	ที่	ชาว	เมือง	รุ่งเรือง	ด้วย	
สมบัติ	ชื่อ	ว่า	กา	สิ

ปณฺฑุ 	(ปฑิ	คติ	ยํ+อุ)		แคว้น	ปัณฑุ.		ปกาเรน		ปณฺฑนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ตี	ติ		ปณฺฑู		แคว้น	ที่	ชาว	เมือง	
เที่ยว	ไป	ทั่ว	ชื่อ	ว่า	ปัณฑุ	(ลง	นิคหิต	อาคม,	อาเทศ	นิคหิต	เป็น	ณฺ)

 [๑๘๖]	 โลโก		จ		ภุวนํ		วุตฺตํ	 เทโส		ตุ		วิสโย		ปฺยถ
	 	 มิลกฺขเทโส		ปจฺจนฺโต	 มชฺฌเทโส	ตุ		มชฺฌิโม.

โลก,	ภพ	๒	ศัพท์
โลก		(ลุช	วิ	นา	เส+อ)		โลก,	ภพ.		ลุชฺช	ตี	ติ		โล	โก		โลก	ที่	มี	ความ	เสื่อม	ชื่อ	ว่า	โลก	ะ	(วุ	ทธิ	อุ	เป็น	โอ,	

อาเทศ	ชฺ	เป็น	กฺ).		ลุจฺจ	ติ		ป	ลุจฺจ	ติ		วิ	นาสํ		คจฺฉ	ตี	ติ		โล	โก		โลก	ที่	กำลัง	ถึง	ความ	พินาศ	ชื่อ	ว่า	
โลก	ะ	(ลุจ	วิ	นา	เส+อ,	วุ	ทธิ	อุ	เป็น	โอ,	อาเทศ	จฺ	เป็น	กฺ).		ปุญฺญา	ปุญฺญวิ	เส	สกา	นิ		โลกิ	ยนฺ	ติ		 
ปติ	ฏฺ€หนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		โล	โก		โลก	เป็น	สถาน	ที่	ที่	ตั้ง	อยู่	ของ	ความ	ต่าง	กัน	แห่ง	บุญ	และ	บาป	ชื่อ	ว่า	โลก	ะ	 
(โลก	ปติ	ฏฺฐายํ+อ).		นสฺ	สติ		วต		โภ		โล	โก		วิน	สฺ	สติ		วต		โภ		โล	โก๓		ท่าน	ผู้	เจริญ	โลก	
ย่อม	พินาศ	ย่อยยับ	ไป

๑  วิ.จุลฺล.	๗/๑๑๙/๔๖	 ๒		ขุ.เถรี.	๒๖/๔๔๗/๔๕๗	 ๓		วิ.มหา.	๔/๘/๙
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ภุ	วน 	(ภู	สตฺ	ตายํ+ยุ)		โลก,	ภพ.		ภ	วนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ภุ	วนํ		โลก	ที่	มี	ทุก	อย่าง	ชื่อ	ว่า	ภุ	วนะ	(อาเทศ	
อู	เป็น	อุว,	ยุ	เป็น	อน)

	 	 โลก	มี	อีก	หลาย	ศัพท์		เช่น		ช	คติ,	วิฏฺ€ป	

ประเทศ,	สถาน	ที่	๒	ศัพท์
เทส 	 (ทิส	 อติ	สชฺชเน+ณ)	 	 ประเทศ,	 สถาน	ที่,	 ท้อง	ถิ่น,	 ภูมิ.	 	 “อยํ	 	 อิตฺถนฺ	นา	โม”ติ	 	 ทิ	สติ		 

อปทิ	สตี	ติ		เทโส		ประเทศ	ที่	แสดง	ให้	รู้	ว่า	“สถาน	ที่	แห่ง	นี้	มีชื่อ	อย่าง	นี้”	ชื่อ	ว่า	เท	สะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	
อิ	เป็น	เอ).		อยํ		กาม	ภูมิ		อยํ		รูป	ภูมี	ติ	อาทิ	นา		นาน	ปฺ	ปการ	โต		ปญฺญาย	ตี	ติ		เทโส   
สถาน	ที่	อัน	ให้	รู้	โดย	ประการ	ต่างๆ	ว่า		สถาน	ที่	นี้	เป็น	กาม	ภูมิ	สถาน	ที่	นี้	เป็น	รูป	ภูมิ	เป็นต้น	ชื่อ	ว่า	เท	สะ	 
(ทิส	ปกาสเน+ณ,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ).		เทโส		วิ	จริ	โต		มยา๑		ประเทศ	ที่	เรา	ได้	เที่ยว	ไป	แล้ว.		
สเจ		โส		เทโส		อุกฺ	ลา	โป		โห	ติ		โส		เทโส		สมฺมชฺ	ชิต	พฺ	โพ๒		ถ้า	สถาน	ที่	นั้น	รก	ภิกษุ	ก็	ควร	
เก็บ	กวาด	สถาน	ที่	นั้น	เสีย

วิสย  (วิ+สิ	เส	วายํ+อ)		ประเทศ,	สถาน	ที่.		วิสย	ติ		ปวตฺ	ตติ		เอตฺ	ถา	ติ		วิส	โย		สถาน	ที่	ที่	มี	ความ	
เป็น	ไป	ของ	สิ่ง	ต่างๆ	ชื่อ	ว่า	วิสย	ะ	(วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ,	อาเทศ	เอ	เป็น	อย)

ปัจจันตประเทศ,	ชายแดน	๒	ศัพท์
มิลกฺข	เทส  (มิลกฺข+เทส)		ปัจจันตประเทศ,	ชายแดน,	มิ	ลัก	ข	ชนบท.			มิลกฺ	ขนฺ	ติ		อพฺยตฺต	วาจํ		 

ภา	สนฺ	ตี	ติ	 	 มิลกฺ	ขา	 	 ประเทศ	ที่	ผู้คน	กล่าว	ถ้อยคำ	ไม่	ชัดเจน	 ชื่อ	ว่า	มิ	ลักขะ	 (มิลกฺข	 อพฺยตฺ	ติยํ	 วา	
จายํ+อ).	 	 	 สิฏฺ€า	จา	รมคฺคทสฺ	สนตฺ	ถาย	 	ปญฺญา	จกฺขุ	โน	 	 อ	ภา	วา	 	 รา	คา	ทิม	ลํ	 	 อกฺ	ขิมฺ	หิ		 
เยส	นฺ	ติ		วา		มิลกฺ	ขา		หรือ	หมู่	ชน	ที่	มี	ผง	ธุลี	คือ	ราคะ	เป็นต้น	เข้า	ตา	เพราะ	ไม่มี	ปัญญา	จักษุ	เพื่อ	เห็น	
ทาง	ประพฤติ	อัน	ประเสริฐ	สุด	จึง	ชื่อ	ว่า	มิ	ลักขะ.		เตสํ		นิ	วาสฏฺ€านํ		มิลกฺข	เทโส		ถิ่น	ที่	อยู่	ของ	ชาว 
มิ	ลักขะ	เหล่า	นั้น	ชื่อ	ว่า	มิ	ลัก	ข	เท	สะ

	 พฺยวตฺถา		จตุวณฺณานํ	 ยสฺมึ		เทเส		น		วิชฺชเต,		
	 มิลกฺขเทโส		โส		วุตฺโต	 มชฺฌภูมิ		ตโต		ปรํ.

	ถิน่ฐานทีอ่ยูป่ระจำของพวกวณัณะ	๔		ไมม่อียูใ่นประเทศใด		ประเทศนัน้ทา่นเรยีกวา่		
มิลักขเทสะ		ประเทศอื่นนอกนั้นท่านเรียกว่ามัชฌิมประเทศ

ปจฺ	จนฺต			(ปจฺ	จนฺต+ณ)		ปัจจันตประเทศ,	ชายแดน.		ปจฺ	จนฺ	เต		มชฺฌิม	เทสสฺส		พหิทฺธา	ภาเค		 
ชา	โต		ปจฺ	จนฺ	โต		ท้อง	ถิ่น	ที่	เกิด	ขึ้น	นอก	พื้นที่	มัชฌิม	ประเทศ	ชื่อ	ว่า	ปัจ	จัน	ตะ	(ลบ	ณฺ	และ	สระ	หน้า).		
พา	ลา		อิ	เม		ปจฺ	จนฺต	ชน	ป	ทา		มนุ	สฺ	สา		กถญฺหิ		นาม		อ	โยนิโส		สงฺขสทฺทํ		ค	เวสิ	สฺ	สนฺ	ติ๓  
พวก	มนุษย์	ชาว	ปัจจันตชนบท	เหล่า	นี้	ช่าง	โง่	จริง	ยัง	ไม่ทัน	พิจารณา	ก็	ออก	แสวงหา	เสียง	ของ	สังข์

๑		ขุ.ชา.	๒๗/๒๖๓/๗๖	 ๒		วิ.มหา.	๔/๘๑/๘๕	 ๓		ที.มหา.	๑๐/๓๑๕/๓๗๕
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มัชฌิม	ประเทศ,	เมือง	หลวง	๒	ศัพท์
มชฌฺ	เทส 	(มชฌฺ+เทส)		มชัฌมิ	ประเทศ,	เมอืง	หลวง.		อร	ิยา	จาร	ภ	ูมติ	ฺตา		มชโฺฌ		จ		โส		เทโส		จา	ต	ิ	 

มชฺฌ	เทโส	 	 ประเทศ	ที่	อยู่	ใจกลาง	 ชื่อ	ว่า	มัชฌ	เท	สะ	 เพราะ	เป็น	สถาน	ที่	ที่	จาริก	ไป	ของ	พระ	อริย	เจ้า.		 
นว	โย	ชนสต	ปริกฺ	เข	โป		มชฺฌิม	เทโส		มัชฌิม	ประเทศ	มี	พื้นที่	ประมาณ	๙๐๐	โยชน์

	 ทุเว		กมฺเม		€เปตฺวาน	 มชฺฌเทสุปสมฺปทํ
	 อพฺภานํ		ปญฺจวคฺคิโก	 สพฺพกมฺเมสุ		กมฺมิโก.๑

	ยกเว้นกรรม	 ๒	 อย่าง	 คือ	 อุปสมบทในมัชฌิมประเทศและอัพภานกรรม	
กรรมที่เหลือทั้งหมด		สงฆ์	๕	รูป	กระทำได้

มชฺฌิม 	(มชฺฌ+อิม)		มัชฌิมประเทศ,	เมืองหลวง.		มชฺเฌ		ติฏฺ€ตีติ		มชฺฌิโม		ประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลาง	
ชื่อว่ามัชฌิมะ	(ลบสระหน้า)

 [๑๘๗]	 อนูโป		สลิลปฺปาโย	 กจฺฉํ		ปุมนปํุสเก
	 	 สทฺทโล		หริเต		เทเส	 ตุเณนาภินเวน		หิ.

พื้นที่	ที่	ชื้น	แฉะ,	ที่	มี	น้ำ	ขัง	๓	ศัพท์
อนูป		(อนุ+อาป)		พื้นที่	ที่	ชื้น	แฉะ,	ที่	ที่	มี	น้ำ	ขัง.		อนุ	ค	ตา		อา	ปา		อตฺ	รา	ติ		อนู	โป		พื้นที่	ที่	มี	น้ำ	ขัง 

เฉอะแฉะ	ชื่อ	ว่า	อนู	ปะ	(ลบ	สระ	อา,	ทีฆ	ะ	อุ	เป็น	อู)

สลิล	ปฺ	ปาย		(สลิล+ปาย)		พื้นที่	ที่	ชื้น	แฉะ,	ที่	ที่	มี	น้ำ	ขัง.		พหู	ท	โก		เทโส		สลิล	ปฺ	ปา	โย		พื้นที่	ที่	มี	น้ำ	
ขัง	อยู่	มาก	ชื่อ	ว่า	สลิลั	ป	ปา	ยะ.		ปา	โย		พหุลํ		สลิลํ		เอตฺ	ถา	ติ		สลิล	ปฺ	ปา	โย		พื้นที่	ที่	มี	น้ำ	ขัง	อยู่	
มาก	ชื่อ	ว่า	สลิลั	ป	ปา	ยะ	(ซ้อน	ปฺ)

กจฺฉ  (กจ	พนฺธเน+ฉ)		พื้นที่	ที่	ชื้น	แฉะ,	ที่	ที่	มี	น้ำ	ขัง.		ก	จิ	ยติ		พนฺธิย	ตี	ติ		กจฺฉํ		พื้นที่	อัน	น้ำ	ขัง	อยู่	
ชื่อ	ว่า	กัจฉะ.		ปุ	มนปํุส	เก	 กจฺฉ	ศัพท์	มี	ใช้	ใน	ปุง	ลิงค์	และ	น	ปุง	สก	ลิงค์

พื้นที่	สี	เขียว
สทฺ	ทล		(สนฺตสทฺ	ทูปปท+ทล	ทิตฺ	ติยํ+อ)		พื้นที่	สี	เขียว.		สทฺทโล		หริ	เต		เท	เส		ติเณน		อภิ	น	เวน	  

สท	ฺทล	ศพัท	์หมาย	ถงึ	พืน้ที	่อนั	เขยีว	ขจ	ีดว้ย	หญา้	ปกคลมุ	จำนวน	มาก.		วชิชฺ	ต	ิ	ทโล		เอต	ฺถา	ต	ิ	สททฺโล   
พื้นที่	ซึ่ง	มี	พืช	สี	เขียว	ปกคลุม	ชื่อ	ว่า	สัท	ทละ	 (อาเทศ	สนฺต	 เป็น	ส,	ซ้อน	ทฺ).	 		สทฺ	ทลา		หริ	ตา		
ภูมิ๒		ผืน	ดิน	เขียว	ขจี

 [๑๘๘]	 นทฺยมฺพุชีวโน		เทโส	 วุฏฺ€ินิปฺปชฺชสสฺสโก
	 	 โย		นทีมาติโก		เทว-	 มาติโก		จ		กเมน		โส.

๑		วิ.มหา.	๕/๒๓๗/๓๐๗	 ๒		ขุ.ชา.	๒๘/๑๑๔๙/๔๐๘



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๑.	ภูมิวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 242

พื้นที่	เพาะ	ปลูก	ที่	อาศัย	แม่น้ำ
นที	มาติก (นที+มาติก)	พื้นที่	เพาะ	ปลูก	ที่	อาศัย	แม่น้ำ.		นทฺ	ยมฺ	พุ	ชีว	โน		เทโส		นที	มา	ติ	โก		พื้นที่	ที่	

ข้าว	กล้า	งอกงาม	ด้วย	น้ำ	จาก	แม่น้ำ	ชื่อ	ว่าน	ที	มา	ติ	กะ.		นที		มาตา		อสฺ	สา	ติ		นที	มา	ติ	โก		พื้นที่	
ที่	แม่น้ำ	เป็น	หลัก	ชื่อ	ว่าน	ที	มา	ติ	กะ.			นทิ	ยา		อาภ	เตน		อมฺ	พุ	นา		อุท	เกน		ชี	วนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		 
นที	มา	ติ	โก,	 นทฺ	ยมฺ	พุ	ชีว	โน	 	 เทโส	 	 พื้นที่	ที่	พืช	เจริญ	งอกงาม	ได้	ด้วย	น้ำ	ที่	ทด	มา	จาก	แม่น้ำ	 ชื่อ	ว่า 
นที	มา	ติ	กะ		ได้แก่	พื้นที่	เพาะ	ปลูก	ที่	อาศัย	น้ำ	จาก	แม่น้ำ	เป็น	หลัก

พื้นที่	เพาะ	ปลูก	ที่	อาศัย	น้ำ	ฝน
เทว	มาติก		(เทว+มาติก)		พื้นที่	เพาะ	ปลูก	ที่	อาศัย	น้ำ	ฝน.		วุฏฺ€ิ	นิปฺปชฺชสสฺส	โก		เทโส		เทว	มา	ติ	โก  

พื้นที่	ปลูก	ข้าว	ที่	ได้	รับ	ผลิตผล	จาก	น้ำ	ฝน		ชื่อ	ว่า	เทว	มา	ติ	กะ.		 เท	โว		มาตา		อสฺ	สา	ติ		 เทว	มา	ติ	
โก		พื้นที่	ที่	อาศัย	น้ำ	ฝน	เป็น	หลัก	ชื่อ	ว่า	เทว	มา	ติ	กะ.		วุฏฺ€ิ	ยา		วสฺ	เสน		นิปฺผชฺช	ติ		สสฺส	เมตฺ	ถา	ติ		 
เทว	มา	ติ	โก,	 	 วุฏฺ€ิ	นิปฺปชฺชสสฺส	โก	 	 เทโส	 	 พื้นที่	ที่	ข้าว	กล้า	เจริญ	งอกงาม	ด้วย	น้ำ	ฝน	 ชื่อ	ว่า 
เทว	มา	ติ	กะ		ได้แก่	พื้นที่	เพาะ	ปลูก	ที่	อาศัย	น้ำ	จาก	ฝน	ตก	เป็น	หลัก.			ตี	สุ		อนู	ปา	ที	  อนูป	ศัพท์	ถึง	
เทว	มาติก	ศัพท์	ใช้ได้	ใน	ลิงค์	ทั้ง	๓

 [๑๘๙]	 ตีสฺวนูปาทฺยโถ		จนฺท-	 สูราโท		สสฺสตีริโต
	 	 รฏฺ€ํ		ตุ		วิชิตญฺจาถ	 ปุริเส		เสตุ		อาลิยํ.

สิ่ง	ที่	มี	อยู่	ตลอด	ไป
สสฺ	สติ  (สพฺพสทฺ	ทูปปท+สร	คติ	ยํ+ติ)		สิ่ง	ที่	มี	อยู่	ตลอด	ไป.		สพฺพ	ทา		ส	รนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ตี	ติ		สสฺ	สติ	โย   

สิ่ง	ที่	เป็น	ไป	ตลอด	กาล	ชื่อ	ว่า	สัส	สติ	(อาเทศ	สพฺพ	เป็น	ส,	ซ้อน	สฺ,	ลบ	รฺ	ที่สุด	ธาตุ).		จนฺท	สู	ราโท		
สส	ฺสต	ีร	ิโต	 สส	ฺสต	ีศพัท	์ลา่	ว	ถงึ	ดวง	จนัทร	์และ	ดวง	อาทติย	์เปน็ตน้	ที	่ม	ีอยู	่ตลอด	กาล.			จนฺท	ส	ุรยิ	สมทุ	ฺท- 
ม	หาป€วีปพฺพ	ตา		โลก	โว	หา	เรน		“สสฺ	สติ	โย”ติ		วุจฺจ	ติ๑		ดวง	จันทร์	ดวง	อาทิตย์	สมุทร	แผ่น	
ดิน	กว้าง	ใหญ่	และ	ภูเขา	ท่าน	เรียก	ตาม	โวหาร	ของ	ชาว	โลก	ว่า	“สัส	สติ”

แว่น	แคว้น,	รัฐ	๒	ศัพท์
รฏฺ€		(ร€	คติ	ยํ+ต)		แว่น	แคว้น,	รัฐ,	บ้าน	เมือง.		ร€นฺ	ติ		เอตฺถ		นคร	าท	โย	ติ		รฏฺ€ํ		พื้นที่	สำหรับ	

ตั้ง	บ้าน	เมือง	เป็นต้น	ชื่อ	ว่า	รัฏฐะ	(อาเทศ	€ฺต	เป็น	ฏฺ€).		รา	ชาว		รฏฺ€ํ		วิ	ชิตํ		ป	หาย		เอ	โก		
จเร		มา	ตงฺครญฺเญว		นา	โค๒		พึง	เที่ยว	ไป	ผู้	เดียว	ดุจ	พระ	ราชา	ทรง	สละ	แว่น	แคว้น	ดุจ	ช้าง	ประเสริฐ	 
ละ	โขลง	เที่ยว	ไป	ใน	ป่า	ฉัน	นั้น

วิชิต		(วิ+ชิ	ชเย+ต)		แว่น	แคว้น,	รัฐ,	บ้าน	เมือง.		นาค	เรหิ		วิ	ชิ	นิต	พฺ	พนฺ	ติ		วิ	ชิตํ		แว่น	แคว้น	ที่	

๑		มชฺ.อฏฺ.	๗/๑๙/๓๘	 ๒		วิ.มหา.	๕/๒๔๗/๓๓๖
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ประชาชน	ควร	ชนะ	อย่าง	เด็จ	ขาด	 (คือ	ถือ	ประชาชน	เป็น	ใหญ่)	 ชื่อ	ว่า	วิ	ชิ	ตะ.	 	 กินฺ	ติ	 	 อนาคต	า	 	 จ		 
อร	หนฺ	โต		วิ	ชิตํ		อาคจฺ	เฉยฺ	ยุํ		อาค	ตา		จ		อร	หนฺ	โต		วิ	ชิ	เต		ผา	สุํ		วิหเรยฺ	ยุํ	๑ 	อย่างไร	หนอ	 
พระ	อรหันต์	ผู้	ยัง	ไม่	มา	จะ	มา	สู่	แว่น	แคว้น		ผู้	มา	แล้ว	จะ	อยู่	ใน	แว่น	แคว้น	อย่าง	ผาสุก

สะพาน,	เขื่อน,	คู,	คันนา	๒	ศัพท์
เสตุ 	(สิ	พนฺธเน+ตุ)		สะพาน,	เขื่อน,	คู,	คันนา.		ปุ	ริ	เส	เสตุ		อา	ลิยํ	 เสตุ	ศัพท์	ใน	ปุง	ลิงค์	หมาย	

ถึง	สะพาน	เขื่อน	และ	คันนา.		อาฬิยํ		ปวตฺ	ตมา	โน		โย		เสตุ		สะพาน	ที่	อยู่	ใน	เขื่อน	เป็นต้น	ชื่อ	ว่า	
เสตุ	(วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ).			มหา	ป	ถมฺหิ		วิส	เม		เสตุ		กา	รา	ปิ	โต		มยา๒		เรา	ให้	สร้าง	สะพาน	ไว้	
บน	ถนน	ใหญ่	ที่	ขรุขระ

อาลิ,	อาฬิ 	(อล	ภูสเน+	อิ)		สะพาน,	เขื่อน,	คู,	คันนา.			อล	ตี	ติ		อาฬิ		สะพาน	ที่	ประดับ	(ลำคลอง)	
ชื่อ	ว่า	อาฬิ	(วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา,	อาเทศ	ลฺ	เป็น	ฬฺ	บ้าง)

 [๑๙๐]	 อุปานฺตภู		ปริสโร		 โคฏฺ€ํ		ตุ		โคกุลํ		วโช
	 	 มคฺโค	ปนฺโถ	ปโถ	อทฺธา	 อญฺชสํ		วฏุมํ		ตถา.

 [๑๙๑]	 ปชฺโชยนํ		จ		ปทวี	 วตฺตนี		ปทฺธติตฺถิยํ
	 	 ตพฺเภทา		ชงฺฆสกฏ-	 มคฺคา		เต		จ		มหทฺธนิ.

พื้นที่	ที่	ติด	เมือง	และ	ภูเขา
ปริ	สร	 	 (ปริ+สร	 คติ	ยํ+อ)	 	 พื้นที่	ที่	ติด	เมือง	และ	ภูเขา.	 	 อุ	ปานฺ	ต	ภู	 	 นคร	ปพฺพ	ตาทิ	โน	 อุ	ปานฺ	ต	ภู		 

สมีป	ภูมิ		ปริ	ส	โร		พื้นที่	ที่	อยู่	ติด	กับ	เมือง	และ	ภูเขา	เป็นต้น	ชื่อ	ว่า	ปริ	สระ.		ปริ	โต		ส	รนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ติ		 
เอตฺ	ถา	ติ		ปริ	ส	โร		พื้นที่	ที่	มี	เมือง	และ	ภูเขา	ราย	ล้อม	ชื่อ	ว่า	ปริ	สระ

คอก,	คอก	ปศุสัตว์,	สถาน	ที่	ใช้	กักขัง	สัตว์	เลี้ยง	๓	ศัพท์
โคฏฺ€ 	 (โคสทฺ	ทูปปท+€า	คติ	นิวตฺ	ติมฺหิ+อ)	 	คอก,	คอก	ปศุสัตว์,	 สถาน	ที่	ใช้	กักขัง	สัตว์	เลี้ยง.		คา	โว		

ติฏฺ€นฺ	ติ		อตฺ	รา	ติ		โคฏฺ€ํ		คอก	เป็น	ที่	อยู่	ของ	โค	ชื่อ	ว่า	โคฏฐะ	(ซ้อน	ฏฺ,	ลบ	สระ	หน้า).		พฺ	ราหฺมโณ		
พ	หิน	คเร		คา	โว		โคฏฺเ€		ทุ	หา	เปติ๓		พราหมณ์	ให้	คน	รีด	นมวัว	ที่	คอก	นอก	เมือง

โค	กุล  (โคสทฺ	ทูปปท+กุล	 สงฺขฺ	ยาเน+อ)	 	 คอก,	 คอก	ปศุสัตว์,	 สถาน	ที่	ใช้	กักขัง	สัตว์	เลี้ยง.	 	 คา	โว		 
กุ	ลนฺ	ติ	 เอตฺ	ถา	ติ	 	 โค	กุลํ	 	 คอก	ที่	เจ้าของ	ใช้	นับ	จำนวน	โค	 ชื่อ	ว่า	โค	กุ	ละ.	 	คุนฺนํ	 	 กุลํ	 	 ฆ	รนฺ	ติ		
วา		โค	กุลํ		หรือ	คอก	สำหรับ	โค	ชื่อ	ว่า	โค	กุ	ละ	(โค+กุล).		เถร	า		ภิกฺ	ขู		ปตฺต	จีวร	มา	ทาย		เยน		 
จิตฺ	ตสฺส		คห	ปติ	โน		โค	กุลํ		เต	นุป	สงฺ	กมึ	สุ๔		ภิกษุ	เถระ	พา	กัน	ถือ	บาตร	และ	จีวร	เข้าไป	ยัง	คอก	โค	

๑		ที.มหา.	๑๐/๖๘/๘๙	 ๒		ขุ.อปทาน.	๓๒/๒๘๒/๓๖๒	 ๓		มชฺ.มชฺ.	๑๓/๖๗๔/๖๒๔
๔		สํ.สฬา.	๑๘/๕๕๔/๓๕๖
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ของ	จิต	ตะ	คฤหบดี

วช		(วช	คติ	ยํ+อ)		คอก,	คอก	ปศุสัตว์,	สถาน	ที่	ใช้	กักขัง	สัตว์	เลี้ยง.		คา	โว		ว	ชนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วโช   
สถาน	ที่	ที่	ฝูง	โค	ไป	สู่	ชื่อ	ว่าว	ชะ.			มนุ	สฺ	สา		วชํ		คตา		สปฺปึ		อา	หริ	ตุํ๑		มนุษย์	ทั้ง	หลาย	ไป	ยัง	
คอก

	 	 คอก	มี	อีก	หลาย	ศัพท์		เช่น		โคฏฺ€านก,	โคฏฺ€าน

ถนน,	ทาง	๑๑	ศัพท์
มคฺค		(มชฺช	สุทฺธิยํ+ณ)		ถนน,	ทาง,	หนทาง,	มรรค.			ปถิ	เกหิ		มชฺช	เต		นิตฺ	ติณํ		กรี	ย	เต	ติ			 

มคฺ	โค		ทาง	ที่	นัก	เดิน	ทาง	พา	กัน	ทำให้	สะอาด	ไม่	ให้	มี	หญ้า	ขึ้น	ชื่อ	ว่า	มัคคะ	 (ลบ	ณฺ,	อาเทศ	ชฺช	 เป็น	
คฺค).		ปถิ	เกหิ		มคฺ	คีย	เต	ติ		วา		มคฺ	โค		ทาง	ที่	คน	เดิน	ทาง	พา	กัน	แสวงหา	ชื่อ	ว่า	มัคคะ	 (มคฺค	
อนฺเวสเน+อ).		มํ		สิวํ		คจฺฉ	ติ		เอตฺถ,		เอ	เต	นา	ติ		วา		มคฺ	โค		หรือ	ทาง	ที่	บุคคล	ใช้	ดำเนิน	ไป	สู่	
นิพพาน	ชื่อ	ว่า	มัคคะ	(มสทฺ	ทูปปท+คมุ	คติ	มฺหิ+อ,	ซ้อน	คฺ,	ลบ	มฺ	ที่สุด	ธาตุ).		มูฬฺหสฺส		วา		มคฺคํ		 
อา	จิกฺ	เขยฺ	ย๒		หรือ	บอก	ทาง	แก่	คน	หลง	ทาง

ปนฺถ  (ปถิ	คติ	ยํ+อ)		ถนน,	ทาง,	หนทาง.			ปนฺถยนฺ	ติ		ยนฺตฺยเน	นา	ติ		ปนฺ	โถ		หนทาง	ที่	บุคคล	
พา	กัน	ใช้	เป็น	ทาง	เดิน	ชื่อ	ว่า	ปัน	ถะ	(ลง	นิคหิต	อาคม,	อาเทศ	นิคหิต	เป็น	นฺ)

	 ยถา		นที		จ		ปนฺโถ		จ	 ปานาคารํ		สภา		ปปา
	 เอวํ		โลกิตฺถิโย		นาม	 นาสํ		กุชฺฌนฺติ		ปณฺฑิตา.๓

	แม่น้ำ	ถนน	ร้าน	เหล้า	หอ	ประชุม	และ	บ่อน้ำ	ดื่ม	เป็น	ฉันใด	ชื่อ	ว่า	หญิง	ชาว	โลก	
ก็	เป็น	ฉัน	นั้น	บัณฑิต	ทั้ง	หลาย	จึง	ไม่	โกรธ	หญิง	เหล่า	นั้น

ปถ 	(ปถ	ิคตยิ+ํอ)		ถนน,	ทาง,	หนทาง.		ปถต	ิ	ยาต	ิ	อเนนาต	ิ	ปโถ		ถนนทีบ่คุคลพากนัใชเ้ปน็ทางเดนิ	
ชื่อว่าปถะ

	 ธมฺโม		ปโถ		มหาราช	 อธมฺโม		ปน		อุปฺปโถ
	 อธมฺโม		นิรยํ		เนติ	 ธมฺโม		ปาเปติ		สุคตึ.๔

	มหาบพิตร	 ธรรมเป็นทางถูก	 ส่วนอธรรมเป็นทางผิด	 อธรรมย่อมนำไปสู่นรก	
ธรรมย่อมส่งให้ถึงสุคติ

อทฺธ 	(อร	คมเน+ธ)		ถนน,	ทาง,	ทาง	ไกล.		อรนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อทฺธา		ทาง	สำหรับ	เดิน	
ชื่อ	ว่า	อัทธ	ะ	(อาเทศ	รฺ	เป็น	ทฺ).		สตฺ	ตานํ		วิ	ชิตํ		อ	สติ		เข	เปตี	ติ		อทฺธา		ทาง	ที่	ขับ	ไล่	ที่	อยู่	ของ	
สัตว์	ชื่อ	ว่า	อัทธ	ะ	(อสุ	เขปเน+ธ,	อาเทศ	สฺ	เป็น	ทฺ).			สตตํ		อต	ตี	ติ		อทฺธา		ทาง	เดิน	อย่าง	เดียว	

๑		วิ.มหาวิ.	๒/๕๕๖/๓๗๐	 ๒		วิ.มหาวิ.	๑/๔/๙	 ๓		ขุ.ชา.	๒๗/๖๕/๒๑
๔		ขุ.ชา.	๒๘/๙๒/๓๙
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ชื่อ	ว่า	อัทธ	ะ	(อต	สาต	จฺจ	คมเน+ธ,	อาเทศ	ตฺ	เป็น	ทฺ).			น		ปติ	ฏฺ€าติ		เอตฺ	ถา	ติ		อทฺธา		ทาง	
ที่	หญ้า	เกิด	ขึ้น	ไม่	ได้	ชื่อ	ว่า	อัทธ	ะ	(น+€า	คติ	นิวตฺ	ติมฺหิ+อ,	อาเทศ	น	เป็น	อ,	€า	เป็น	ธ,	ซ้อน	ทฺ).		
อทฺธ	ศัพท์	ถ้า	เป็น	ปุง	ลิงค์	จัด	เป็น	รา	ชา	ทิ	คณะ	 ถ้า	เป็น	น	ปุง	สก	ลิงค์	เป็น	จิต	ตา	ทิ	คณะ.	 	 	 อทฺธาสทฺ	โทยํ		
กา	เลปิ	 อทฺธา	ศัพท์	นี้	ใช้	ใน	กาล	เวลา	ก็	มี.			เตน		โข		ปน		สม	เยน		ภิกฺ	ขู		มนุ	สฺ	เสหิ		สทฺธึ		 
อทฺธานํ		คจฺฉนฺ	ติ๑		ครั้ง	นั้น	ภิกษุ	พา	กัน	เดิน	ทาง	ไป	พร้อม	กับ	ผู้คน

อญฺ	ชส  (อญฺ	ช		คติ	ยํ+อส)		ถนน,	ทาง.		อญฺเช	ติ		คจฺฉ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อญฺชสํ		ทาง	สำหรับ	เดิน	
ชื่อ	ว่า	อัญ	ช	สะ.		ตฺวญฺจ		เม		มคฺ	คมกฺ	ขาหิ		อญฺชสํ		อม	โตคธํ	๒ 	ขอ	ท่าน	จง	บอก	ทาง	ดำเนิน	ไป	สู่ 
อมต	มหา	นิพพาน	แก่	เรา	ด้วย	เถิด

วฏุม  (วช	คติ	ยํ+อุม)		ถนน,	ทาง.		ว	ชนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วฏุมํ		ทาง	สำหรับ	เดิน	ชื่อ	ว่าว	ฏü	มะ	(อาเทศ	
ชฺ	เป็น	ฏฺ).		โสหํ		ต	เทว		ปุนปฺ	ปุนํ		วฏุมํ		อา	จริสฺ	สา	มิ๓		ข้าพเจ้า	จัก	ดำเนิน	ไป	ตาม	ทาง	นั้น	เส	
มอๆ

ปชฺช		(ปท	คติ	ยํ+ณฺย)		ถนน,	ทาง.		ปชฺช	ติ		คจฺฉ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ปชฺโช		ทาง	สำหรับ	เดิน	ชื่อ	ว่า 
ปัช	ชะ	(อาเทศ	ทฺย	เป็น	ชฺ,	ซ้อน	ชฺ).			มคฺ	โค		ปนฺ	โถ		ปโถ		ปชฺโช		อญฺชสํ		วฏุ	มาย	นํ ๔     
ทั้ง	๖	บท	แปล	ว่า	ทาง	เหมือน	กัน

อยน		(อย	คติ	ยํ+ยุ)		ถนน,	ทาง.		อ	ยติ		คจฺฉ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อยนํ		ทาง	สำหรับ	เดิน	ชื่อ	ว่า	อย	นะ	
(อาเทศ	ยุ	เป็	อน).		สมฺ	โพธิ		ปรํ		อยนํ	๕ 	ปัญญา	ญาณ	เป็น	ทาง	ดำเนิน	ไป	สู่	นิพพาน

ป	ทวี 	(ปท	คติ	ยํ+อว+อี)		ถนน,	ทาง.		ปท	ติ		คจฺฉ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ป	ทวี			ทาง	สำหรับ	เดิน	ชื่อ	ว่า	
ป	ทวี	(ลบ	สระ	หน้า)

วตฺ	ตนี 	(วตฺต	วตฺตเน+ยุ+อี)		ถนน,	ทาง.		วตฺ	ตติ		เอตฺ	ถา	ติ		วตฺ	ตนี		ทาง	เป็น	ที่	ไป	ชื่อ	ว่า	วัต	ตนี	
(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน,	ลบ	สระ	หน้า)

ปทฺธ	ติ 	(ปาท	สทฺ	ทูปปท+ธิ	หึ	สายํ+ติ)		ถนน,	ทาง.			ปถิ	เกหิ		ปา	เทหิ			หญฺญเต	ติ		ปทฺธ	ติ	  
ทาง	ที่	ถูก	เท้า	ของ	คน	เดิน	ทาง	เหยียบ	ย่ำ	ชื่อ	ว่า	ปัทธ	ติ	(ลบ	อ	ที่	ท,	รัส	ส	อา	เป็น	อ,	อาเทศ	อิ	ที่	ธิ		
เป็น	อ).			อิตฺถิยํ		ป	ทวี	ศัพท์	วตฺ	ตนี	ศัพท์ และ	ปทฺธ	ติ	ศัพท์	ใช้	ใน	อิตถี	ลิงค์

ทาง	กว้าง	๒	ศัพท์
ชงฺฆมคฺค  (ชงฺฆา+มคฺค)		ทาง	เดิน	เท้า.		ชงฺฆาหิ		คโต		มคฺ	โค		ชงฺฆมคฺ	โค		ทาง	ที่	ต้อง	เดิน	ด้วย	

เท้า	ชื่อ	ว่า	ชังฆ	มัคคะ	(รัสสะ	อา	เป็น	อ).			ชงฺฆมคฺ	โค		วา		สกฏ	มคฺ	โค		วา		วฏฺฏ	ติ๖		จะ	เป็น	
ทาง	เดิน	เท้า	หรือ	ทาง	เกวียน	ก็	ใช้ได้.			ปจฺ	เจก	พุทฺธานํ		ชงฺฆมคฺค	คมนํ		วิย๗  เหมือน	การ	ไป	สู่	ทาง	

๑		วิ.มหาวิ.	๒/๔๗๙/๓๑๑	 ๒		ขุ.เถร.	๒๖/๒๘๑/๒๙๔	 ๓		ขุ.ชา.	๒๗/๑๑๑๑/๒๓๕
๔		ขุ.จูฬนิ.	๓๐/๕๖๘/๒๗๗	 ๕		วิ.อฏฺ.	๑/๒๒๖	 ๖		วิ.อฏฺ.	๓/๑๑๙
๗		ขุ.อฏฺ.	๔๗/๑๗๗/๓๗๗
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ดำเนินของ	พระ	ปัจเจก	พุทธ	เจ้า	

สกฏ	มคฺค  (สกฏ+มคฺค)		ทาง	เกวียน.		สกเฏหิ		คโต		มคฺ	โค		สกฏ	มคฺ	โค		ทาง	ที่	ต้อง	ไป	ด้วย	
เกวียน	ชื่อ	ว่า	สกฏ	มัคคะ.		พุทฺธานํ		มหา	สกฏ	มคฺค	คมนํ		วิย		โห	ติ๑		เหมือน	การ	เสด็จไป	ตาม	
ทาง	เกวียน	ใหญ่	ของ	พระพุทธเจ้า

 [๑๙๒]	 เอกปเทฺยกปทิเก	 กนฺตาโร		ตุ		จ		ทุคฺคเม.

ทาง	แคบ,	ทาง	เล็ก
เอก	ป	ที 	 (เอก+ปท+อี)	 	 ทาง	แคบ,	 ทาง	เล็ก.	 	 เอก	ปทิ	เก	 	 เอก	ป	ที	  เอก	ป	ที	ศัพท์	เป็น	อิตถี	ลิงค์	

ใช้	ใน	ทาง	แคบ	ฝ่าเท้า	เดียว	 (คือ	ทาง	พอ	เดิน	ไป	ได้	คน	เดียว	 เดิน	สวน	ทาง	กัน	ไม่	ได้).	 	 คจฺฉตํ	 	 เอ	โก		 
อ	สหา	โย		ปา	โท		อสฺ	สนฺ	ติ		เอก	ป	ที		ทาง	แคบ	สำหรับ	เดิน	ที	ละ	คน	ชื่อ	ว่า	เอก	ป	ที.		อยํ		เอก	ป	ที		
ราช๒		ขอเดชะ	ทาง	นี้	เดิน	ไป	ได้ที	ละ	คน	พระเจ้า	ข้า

ทาง	กันดาร,	ทาง	ไม่	ดี	๒	ศัพท์
กนฺ	ตาร		(กสทฺ	ทูปปท+ตร	ตรเณ+ณ)		ทาง	กันดาร,	ทาง	ไม่	ดี,	ทาง	ที่	สัญจร	ลำบาก.			เกน		ปา	นี	เยน		 

ต	รนฺ	ติ		อติ	กฺ	กมนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		กนฺ	ตา	โร		ทาง	ที่	คน	เดิน	ทาง	หา	น้ำ	ดื่ม	ไม่	ได้	ชื่อ	ว่า	กัน	ตา	ระ	(ลง	นิคหิต	
อาคม,	อาเทศ	นิคหิต	เป็น	นฺ,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา).			โจ	รกนฺ	ตา	รา	ที	สุ		ปนายํ		รูฬฺ	หิว	เสน		 
วุตฺ	โต		ทาง	กันดาร	นี้	ท่าน	กล่าว	โดย	รวม	ถึง	ทาง	ที่	กันดาร	เพราะ	มี	โจร	เป็นต้น.		สปฺ	ปฏิ	ภยตฺ	ตา		กนฺ	ตติ		 
ฉินฺ	ท	ติ		นิจฺ	จ	คม	นาค	มน	เมตฺ	ถา	ติ		กนฺ	ตา	โร		ทาง	ที่	มนุษย์	ตัด	การสัญจร	ไป	มา	โดย	สิ้น	เชิง	เพราะ	มี	ภัย	
อันตราย	ชื่อ	ว่า	กัน	ตา	ระ	(กติ	เฉท	เน+อาร,	ลง	นิคหิต	อาคม,	อาเทศ	นิคหิต	เป็น	นฺ).				เกน			อุท	เกน			 
ทรี	ยติ	 	 ป	ทา	ลิย	ตี	ติ	 	 กนฺ	ตา	โร	 	 	 เส้น	ทาง	กันดาร	ที่	บุคคล	ขาด	น้ำ	 ชื่อ	ว่า	กัน	ตา	ระ	 (กสทฺ	ทูปปท+	
ทร	วิ	ทาร	เณ+ณ,	ลง	นิคหิต	อาคม,	อาเทศ	นิคหิต	เป็น	นฺ,	อาเทศ	ท	เป็น	ต,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	
อา).			ทุคฺค	เม		กนฺ	ตา	โร		 กนฺ	ตาร	ศัพท์	ใช้	ใน	ทาง	ที่	สัญจร	ลำบาก.		เสยฺ	ยถา	ปิ		มหาราช		ปุ	ริโส		 
สธ	โน		สโภ	โค		กนฺ	ตารํ		อทฺธา	นมคฺคํ		ปฏิ	ปชฺ	เชยฺ	ย		ทุพฺภิกฺขํ		สปฺ	ปฏิ	ภยํ	๓ 	มหาบพิตร	
เปรียบ	เหมือน	บุรุษ	มี	ทรัพย์	สมบัติ	เดิน	ทาง	ไกล	กันดาร	หา	อาหาร	ได้	ยาก	ทั้ง	มี	ภัย	เฉพาะ	หน้า

ทุคฺ	คม	 (ทุ+คม	 คติ	มฺหิ+อ)	 ทาง	กันดาร,	 ทาง	ไม่	ดี,	 ทาง	ที่	สัญจร	ลำบาก.	 	 ทุกฺ	เขน	 	 คจฺฉนฺ	ติ		 
เอตฺ	ถา	ติ		ทุคฺค	โม			ทาง	ที่	มนุษย์	สัญจร	ด้วย	ความ	ลำบาก	ชื่อ	ว่า	ทุค	คมะ	(ซ้อน	คฺ).		ทุคฺค	โม			ภควา		
วิ	ส	โม		มคฺ	โค๔		ข้า	แต่	พระ	ผู้	มี	พระ	ภาค	ทาง	ไม่	ดี	ทาง	ไม่	สม่ำเสมอ

 [๑๙๓]	 ปฏิมคฺโค		ปฏิปโถ	 อทฺธานํ		ทีฆมญฺชสํ
	 	 สุปฺปโถ		ตุ		สุปนฺโถ		จ	 อุปฺปถํ		ตฺวปถํ		ภเว.

๑		ขุ.อฏฺ.	๔๗/๑๗๗/๓๗๗	 ๒		ขุ.ชา.	๒๘/๑๔๖/๕๙	 ๓		ที.สีล.	๙/๑๒๖/๙๗
๔		สํ.สคาถ.	๑๕/๒๓๕/๖๖
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ทาง	สวน,	ทาง	กลับ	๒	ศัพท์
ปฏิ	มคฺค		(ปติ+มคฺค)		ทาง	สวน,	ทาง	กลับ.		ปฏิ		อภิ	มุ	เขน		คนฺตพฺ	โพ		มคฺ	โค		ปฏิ	มคฺ	โค		ทาง	ที่	

บุคคล	สวน	มา	ข้าง	หน้า	ได้	ชื่อ	ว่า	ปฏิ	มัคคะ	(อาเทศ	ตฺ	เป็น	ฏฺ).		ปฏิ	มคฺคํ		อา	คนฺตฺ	วา๑	สวน	ทาง	มา

ปฏิ	ปถ		(ปติ+ปถ)		ทาง	สวน,	ทาง	กลับ.		ปฏิ		อภิ	มุ	เขน		คนฺตพฺ	โพ		ปโถ		ปฏิ	ป	โถ		ทาง	ที่	มี	
คน	เดิน	สวน	มา	ข้าง	หน้า	ได้	ชื่อ	ว่า	ปฏิ	ป	ถะ	(อาเทศ	ตฺ	เป็น	ฏฺ).			เสฏฺ€ี		คห	ปติ		ร	เถน		ปฏิ	ปถํ		 
อาคจฺฉนฺ	โต๒		ท่าน	เศรษฐี	คฤหบดี	นั่ง	รถ	สวน	ทาง	มา

ทาง	ไกล
อทฺธาน 	(อทฺธ+อยน)		ทาง	ไกล.		อทฺธานํ		ทีฆํ		อญฺชสํ			ทาง	อัน	ยาว	ไกล	ชื่อ	ว่า	อัทธ	า	นะ.		ทีฆ	มญฺ	ชสํ		 

อติ	ทู	โร		มคฺ	โค		อทฺธานนฺ	ติ		วุจฺจ	เต		ทาง	ที่	ยาว	ไกล	ท่าน	เรียก	ว่า	อัทธ	า	นะ.		อทฺธานํ		อยนํ		
อทธฺานํ		ทาง	ยาว	ไกล	ชือ่	วา่	อทัธ	า	นะ	(ลบ	ย,	ลบ	สระ	หนา้	แลว้	ทฆี	ะ	สระ	หลงั).		กจ	ฺจ	ิส	ิ		อป	ฺปก	ิลม	เถน		 
อทฺธานํ		อาค	โต๓		เธอ	เดิน	ทาง	มา	ไกล	ลำบาก	บ้าง	ไหม

ทาง	ดี,	ทาง	ถูก	๒	ศัพท์
สุปฺปถ  (สุ+ปถ)		ทาง	ดี,	ทาง	ถูก.		โสภ	โน		ปโถ		สุปฺป	โถ		ทาง	ดี	ชื่อ	ว่า	สุปป	ถะ	(ซ้อน	ปฺ)
สุ	ปนฺถ  (สุ+ปนฺถ)		ทาง	ดี,	ทาง	ถูก.		โสภ	โน		ปนฺ	โถ		สุ	ปนฺ	โถ		ทาง	ดี	ชื่อ	ว่า	สุ	ปัน	ถะ

ไม่ใช่	ทาง,	ทาง	ผิด	๒	ศัพท์
อุปฺ	ปถ  (อุ+ปถ)		ไม่ใช่	ทาง,	ทาง	ผิด.		คนฺตพฺพป	ถา	ภาว	โต		อ	เปตํ		อุปฺ	ปถํ			ทาง	ที่	ควร	เว้น	เพราะ	

ไม่ใช่	ทาง	ที่	บุคคล	ควร	ไป	ชื่อ	ว่า	อุป	ป	ถะ	(ซ้อน	ปฺ).		อุปฺ	ปถํ		คณฺ	หา	ติ		มิจฺฉาทิฏฺ€ึ		คณฺ	หา	ติ๔   
ถือ	เอา	ทาง	ผิด	ถือ	เอา	ความ	เห็น	ผิด

อปถ  (น+ปถ)		ไม่ใช่	ทาง,	ทาง	ผิด.		อ	คนฺตพฺพปถ	ภาว	โต		อ	เปตํ		อปถํ		ทาง	ที่	ควร	เว้น	เพราะ	
เป็น	ทาง	ที่	บุคคล	ไม่	ควร	ไป	ชื่อ	ว่า	อป	ถะ	(อาเทศ	น	เป็น	อ)

 [๑๙๔]	 ฉตฺตึสปรมาณูน-	 เมโกณุ		จ		ฉตฺตึส		เต
	 	 ตชฺชารี		ตาปิ		ฉตฺตึส	 รถเรณุ		ฉตฺตึส		เต.

 [๑๙๕]	 ลิกฺขา	ตา	สตฺต	อูกา	ตา	 ธญฺญมาโสติ		สตฺต		เต
	 	 สตฺตงฺคุลามุทฺวิจฺฉ	 วิทตฺถิ		ตา		ทุเว		สิยุํ.

 [๑๙๖]	 รตนํ		ตานิ		สตฺเตว		 ยฏฺ€ิ		ตา		วีสตูสภํ
	 	 คาวุตมุสภาสีติ	 โยชนํ		จตุคาวุตํ.

๑		ธมฺม.อฏฺ.	๑๙/๕๒	 ๒		วิ.มหาวิ.	๒/๗๘๑/๕๑๔	 ๓		วิ.มหาวิ.	๒/๗๘๑/๕๑๔
๔		ขุ.มหานิ.	๒๙/๒๓๘/๑๗๘
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มาตราวัด
๓๖		ปรมาณู เป็น ๑ อณู
๓๖		อณู เป็น ๑	ตัชชารี
๓๖		ตัชชารี เป็น ๑	รถเรณู
๓๖		รถเรณู เป็น ๑	ลิกขา
๗		 ลิกขา เป็น ๑ อูกา
๗		 อูกา เป็น ๑	ธัญญมาสะ	(เมล็ดข้าวเปลือก)
๗		 ธัญญมาสะ เป็น ๑	อังคุลิ	(นิ้ว)
๑๒		อังคุลิ	 เป็น ๑	วิทัตถิ	(คืบ)
๒		 วิทัตถิ เป็น ๑	รตนะ	(ศอก)
๗		 รตนะ เป็น ๑	ยัฏฐิ	(ไม้วัด)
๒๐		ยัฏฐิ เป็น ๑	อุสภะ	(ระยะเสียงโคร้อง)
๘๐		อุสภะ เป็น ๑	คาวุตะ	(พอมองเห็นโค)
๔		 คาวุตะ เป็น ๑	โยชน์	(๑๖	กิโลเมตร)

ชื่อ	มาตรา	วัด
ปร	มาณุ  (ปรม+อณุ)		ปรมาณู.		อณุ	โตปิ		อณุ	ภรตฺ	ตา		ปร	โม		อณุ,		อนุ	โต		วา		ปร	โม	ติ		

ปร	มาณุ		อณู	ที่	ละเอียด	ยิ่ง	ขึ้น	หรือ	ละเอียด	ยิ่ง	กว่า	อณู	เพราะ	เล็ก	กว่า	อณู	ชื่อ	ว่า	ปร	มาณุ	(ลบ	สระ	หน้า	
แล้ว	ทีฆ	ะ	สระ	หลัง)

อณุ  (อณ	ปวตฺตเน+อุ)		อณู.		สุขุม	ภา	เวน		อณ	ติ		ปวตฺต	ตี	ติ		อณุ		มาตรา	ที่	มี	ลักษณะ	ละเอียด	 
ชื่อ	ว่า	อณุ.	 	สุขุม	ภา	เวน		อณ	ตี	ติ	 	อณุ		มาตรา	ที่	เปล่ง	ด้วย	เสียง	เพียง	เล็ก	น้อย	ชื่อ	ว่า	อณุ	 (อณ	 
สทฺ	เท+อุ).		ปร	มาณูนํ		ฉตฺ	ตึส		เอ	โก		อณุ		นาม			๓๖	ปรมาณู	ชื่อ	ว่า	อณู

ตชฺ	ชารี  (ต+ชร	ชีรเณ+ณ+อี)		ตัช	ชารี.		ตํ	ตํ	อตฺต	โน	นิสฺสยํ	มลี	นก	รณว	เสน	ชรา	เปตี	ติ		ตชฺ	ชารี	 
มาตรา	ที่	ทำ	สิ่ง	อาศัย	ตน	นั้นๆ	ให้	คร่ำ	คร่า	โดย	การ	ทำให้	เศร้า	หมอง	จึง	ชื่อ	ว่า	ตัช	ชารี	(ซ้อน	ชฺ,	ลบ	ณฺ,	 
วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา,	ลบ	สระ	หน้า).		เต		อณ	โว		ฉตฺ	ตึส		ตชฺ	ชารี		นาม		๓๖	อณู	น้ัน	ช่ือ	ว่า	ตัช	ชารี

รถ	เรณุ  (รถ+เรณุ)		รถ	เรณู.		รถานํ		สญฺ	จรณว	เสน		ปวตฺ	ตา		เรณุ		รถ	เรณุ		ฝุ่น	ละออง	ที่	ปลิว	ไป 
ตาม	หลัง	รถ	 ชื่อ	ว่า	รถ	เรณุ	 (มี	ขนาด	เท่ากับ	ฝุ่น	ละออง	ที่	ปลิว	ไป	ตาม	หลัง	รถ).	 	 ตาปิ	 	 ตชฺ	ชา	ริ	โย		 
ฉตฺ	ตึส		รถ	เรณุ		นาม		๓๖	ตัช	ชารี	ชื่อ	ว่า	รถ	เรณู

ลิกฺ	ขา  (ลกฺข	ทสฺสเน+อ+อา)		ลิกขา.		ปก	ติ	จกฺ	ขุน	าปิ		ลกฺขีย	เต	ติ		ลิกฺ	ขา		ฝุ่น	ละออง	ที่	มอง	เห็น	ได้	
ด้วย	ตา	เปล่า	ชื่อ	ว่า	ลิกขา	(อาเทศ	อ	เป็น	อิ).		เต		รถ	เรณ	โว		ฉตฺ	ตึส		ลิกฺ	ขา		นาม		๓๖	รถ	
เรณู	ชื่อ	ว่า	ลิกขา

อู	กา  (อู กา)  อู	กา.	 	 อู	กา	ติ	 	 วุจฺจ	ติ	 	 สิ	โรวตฺ	ตกิ	มิ	 	 ปลาย	จะงอย	หัว	หนอน	 ท่าน	เรียก	ว่า	อู	กา.			
ตปฺ	ปมาณตฺ	ตา	 	 อู	กา	 	 มาตรา	 ชื่อ	ว่า	อู	กา	 เพราะ	มี	ขนาด	เท่า	ปลาย	จะงอย	หัว	หนอน	นั้น.	 	 ตา		 
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ลิกฺ	ขา		สตฺต		อู	กา		นาม		๗	ลิกขา	นั้น	ชื่อ	ว่า	อู	กา

ธญฺญมาส  (ธญฺญ+มาส)		เมล็ด	ข้าว	เปลือก,	ธัญมาส.		มสิ	ย	เต		ปริ	มาณิย	เต	ติ		มาโส	 มาตรา 
ที่	บุคคล	นับ	 ชื่อ	ว่า	มา	สะ	 (มสิ	 ปริ	มาเณ+ณ,	 ลบ	 ณฺ,	 วุ	ทธิ	 อ	 เป็น	 อา).	 	 ธญฺ	โญ	 	 วีหิเยว		 
ปริ	มาณิตพฺพตฺ	ตา		มาโส		จา	ติ		ธญฺญมาโส		 เมล็ด	ข้าว	เปลือก	เป็น	มาตรา	สำหรับ	นับ	 เพราะ	
ควร	นับ	ด้วย	ขนาด	เมล็ด	ข้าว	เปลือก	จึง	ชื่อ	ว่า	ธัญ	ญ	มา	สะ.		ตา		สตฺต		อู	กา		ธญฺญมาโส		นาม   
๗	อู	กา	ชื่อ	ว่า	ธัญ	ญ	มา	สะ

องฺ	คุล,	องฺ	คุ	ลิ 	(องฺค	คมเน+อุล,อุ	ลิ)		นิ้ว,	องคุลี.		องฺ	คติ		อุคฺ	คจฺฉ	ตี	ติ		องฺ	คุลํ,	องฺ	คุ	ลิ,	กร	สาขา   
อวัยวะ	ที่	ชี้	ขึ้น	ชื่อ	ว่า	อัง	คุ	ละ	และ	อัง	คุ	ลิ	ได้แก่	นิ้ว	มือ(สำหรับ	ใช้	วัด).		เต		สตฺต		ธญฺญมา	สา		องฺ	คุลํ		 
นาม		๗	เมล็ด	ข้าว	เปลือก	นั้น	ชื่อ	ว่า	อัง	คุ	ละ.		 เตน		องฺ	คุลคฺ	เคน		ตํ		องฺ	คุลคฺคํ		ปราม	สติ๑  
ลูบคลำ	ปลาย	นิ้ว	นั้น	ด้วย	ปลาย	นิ้ว

วิทตฺถิ  (วิ+ตนุ	วิตฺ	ถาเร+ติ)		คืบ,	คืบ	วิ	ทัต	ถิ.		อมุทฺ	วิจฺ	เฉ	ติ		อ	ทุํ		ทฺ	วาท	สงฺ	คุลํ		วิทตฺถิ		นาม  
บท	ว่า	 “อมุทฺ	วิจฺ	เฉ”	 ใน	คาถา	 คือ	 ๑๒	นิ้ว	 ชื่อ	ว่า	วิ	ทัต	ถิ.	 	 กฎิฏฺ€สหิ	เต	นงฺ	คุฏฺเ€น	 	 วิตฺ	ถา	รีย	เต		 
วิธี	ย	เต	ติ		วา		วิทตฺถิ		คืบ	ที่	ท่าน	วัด	ด้วย	หาง	ไถ	ที่	เป็น	ส่วน	โค้ง	ชื่อ	ว่า	วิ	ทัต	ถิ	 (อาเทศ	ต	ของ	ตนุ	
เป็น	ท,	นฺ	เป็น	ตฺ,	ต	ของ	ติ	เป็น	ถ).		ทีฆ	โส		เทฺว		วิทตฺถิ	โย		สุคต	วิทตฺถิ	ยา๒		ด้าน	ยาว	๒	
คืบ	สุคต

รตน  (รมุ	กีฬา	ยํ+ตน)		ศอก,	ศอก	รตนะ.		รม	ติ		เอ	เต	นา	ติ		รตนํ		ศอก	ช่วย	ให้	ยินดี(ใช้	วัด	เอา	ตาม	
ต้องการ)	ชื่อ	ว่า	รตนะ	(ลบ	มฺ	ที่สุด	ธาตุ).		ตา		ทุเว		วิทตฺถี		รตนํ		สิ	ยุํ		๒	คืบ	เป็น	๑	ศอก

ยฏฺ€ ิ (ยต	ปยตเน+ติ)		ไม้,	ไม้	วัด,	ไม้	ค้ำ,	ไม้	เท้า,	ไม้	ยัฏฐิ.		ยต	ตี	ติ		ยฏฺ€ิ		ช่วง	ที่	บุคคล	พยายาม	
วัด	ชื่อ	ว่ายั	ฏฐิ	(อาเทศ	ตฺตฺ	เป็น	ฏฺ€ฺ).		ตา	นิ		สตฺ	เตว		รตน	า	นิ		ยฏฺ€ิ		นาม		๗	ศอก	นั้น	ชื่อ	ว่า 
	ไม้	วัด

อุสภ 	(อุส	ทา	เห+อภ)		อุสภ	ะ,	ระยะ	ได้ยิน	เสียง	โค	ร้อง.		อุสภ	นทนฺตรํ		อุสภํ		ระยะ	ที่	พอได้	ยิน	เสียง	
โค	ร้อง	ชื่อ	ว่า	อุสภ	ะ.		ตา		วี	สติ		ยฏฺ€ิ	โย		อุสภํ		นาม			๒๐	ไม้	วัด	ชื่อ	ว่า	อุสภ	ะ

คาวุต		(โค+ยุต)		คาวุต.		ควํ		คเวหิ		วา		ยุตํ		คาวุตํ		ระยะ	ที่	มอง	เห็น	โค	เดิน	เหมือน	หยุด	นิ่ง	ชื่อ	ว่า	
คาวุต	ะ	(อาเทศ	โค	เป็น	คา,	ย	เป็น	ว).			อุ	สภา	นํ		อสีติ	ปฺ	ปมาณํ		คาวุตํ		นาม			๘๐	อุสภ	ะ	
ชื่อ	ว่า	คาวุต	ะ.			ราช	รา	ชม	หาม	ตฺ	ตา		วิ	หารํ		กา	รา	เปตฺ	วา		คาวุตํ		วา		อฑฺฒ	โย	ชนํ		วา		โย	ชนํ		 
วา๓	 	 พระ	ราชา	และ	มหา	อำมาตย์	ของ	พระ	ราชา	ให้	สร้าง	วิหาร	กว้าง	 ๑	 คาวุต	บ้าง	 ครึ่ง	โยชน์	บ้าง	 
๑	โยชน์	บ้าง

โย	ชน		(ยุช	โยเค+ยุ)		โยชน์.			ยุชฺช	เต	ติ			โย	ชนํ			ระยะ	ที่	ท่าน	กำหนด	ไว้	ชื่อ	ว่า	โย	ชนะ		(วุ	ทธิ	อุ	เป็น	
โอ,	อาเทศ	ยุ	เป็น	อน).		“เอตฺ	ตกํ		โย	ชนํ		นาม		โห	ตู”ติ		จตุ	คาวุ	เตหิ		สมา	ธานนฺตฺยตฺ	โถ   

๑		อภิ.กถา.	๓๗/๑๐๗๓/๓๔๓	 ๒		วิ.มหาวิ.	๒/๗๖๔/๕๐๕	 ๓		วิ.อฏฺ.	๓/๒๔๙
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หมายความ	ว่า	การ	กำหนด	ด้วย	๔	คาวุต	ว่า	“ระยะ	เท่า	นี้	ชื่อ	ว่า	เป็น	โยชน์”.		ตํ		จตุ	คาวุตํ		โย	ชนํ		
นาม			๔	คาวุต	นั้น	ชื่อ	ว่า	โยชน์.			ธมฺ	โม		อานนฺ	ท		ปา	สาโท		ปุร	ตฺถิ	เมน		จ		ปจฺฉิ	เมน		จ		 
โย	ชนํ		อา	ยา	เมน		อโหสิ๑		อานนท์	ธรรม	ปราสาท	ทั้ง	ด้าน	ทิศ	ตะวัน	ออก	และ	ทิศ	ตะวัน	ตก	มี	ความ	
ยาว	ด้าน	ละ	๑	โยชน์

มติ ของ ผู้ เขียน เกี่ยว กับ มาตรา วัด
  ๑ ปรมาณู  เท่ากับ ๑ ใน ๘๒,๓๐๑,๑๘๔ ส่วน ของ ๑ เมล็ด ข้าว เปลือก  หมายความ ว่า ใน 

๑ เมล็ด ข้าว เปลือก นั้น นับ ได้ ถึง ๘๒,๓๐๑,๑๘๔ ปรมาณู

  ๑ อณู  เท่ากับ ๑ ใน ๒,๒๘๖,๑๔๔ ส่วน ของ ๑ เมล็ด ข้าว เปลือก  หมายความ ว่า ใน ๑ เมล็ด 
ข้าว เปลือก นั้น นับ ได้ ถึง ๒,๒๘๖,๑๔๔ อณู

  ๑ ตัช ชารี  เท่ากับ ๑ ใน ๖๓,๕๐๔ ส่วน ของ ๑ เมล็ด ข้าว เปลือก  หมายความ ว่า ใน ๑ เมล็ด 
ข้าว เปลือก นั้น นับ ได้ ถึง ๖๓,๕๐๔ ตัช ชารี

  ๑ รถ เรณู  เท่ากับ ๑ ใน ๑,๗๖๔ ส่วน ของ ๑ เมล็ด ข้าว เปลือก  หมายความ ว่า ใน ๑ เมล็ด 
ข้าว เปลือก นั้น นับ ได้ ถึง ๑,๗๖๔ รถ เรณู

  ๑ ลิกขา  เท่ากับ ๑ ใน ๔๙ ส่วน ของ ๑ เมล็ด ข้าว เปลือก  หมายความ ว่า ใน ๑ เมล็ด ข้าว 
เปลือก นั้น นับ ได้ ถึง ๔๙ ลิกขา

  ๑ อู กา  เท่ากับ ๑ ใน ๗ ส่วน ของ ๑ เมล็ด ข้าว เปลือก  หมายความ ว่า ใน ๑ เมล็ด ข้าว เปลือก 
นั้น นับ ได้ ถึง ๗ อู กา

  ๑ เมลด็ ขา้ว เปลอืก ที ่ทา่น ใช ้เปน็ มาตรา วดั ใน ที ่นี ้ หมาย ถงึ เมลด็ ขา้ว เปลอืก ที ่ม ีเสน้ ผา่ ศนูยก์ลาง 
ด้าน ตัด ๐.๒๑๒๕ เซนติเมตร

  นำ เอา เมล็ด ข้าว เปลือก ที่ มี เส้น ผ่า ศูนย์กลาง ด้าน ตัด ๐.๒๑๒๕ เชน ติ เมตร มา วาง นอน เรียง กัน ๗ 
เมล็ด  นับ เป็น ๑ องคุลี  เท่ากับ ๑.๔๘๘ เซนติเมตร โดย ประมาณ

  ๑ คืบ   เท่ากับ  ๑๗.๘๕๗ เซนติเมตร
  ๑ ศอก   เท่ากับ  ๓๕.๗๑๔ เซนติเมตร
  ๑ ไม้ วัด  เท่ากับ  ๒.๔๙๙ เมตร
  ๑ อุสภ ะ  เท่ากับ  ๕๐ เมตร
  ๑ คาวุต  เท่ากับ  ๔ กิโลเมตร
  ๑ โยชน์  เท่ากับ  ๑๖ กิโลเมตร

๑		ที.มหา.	๑๐/๑๗๗/๒๐๙
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 [๑๙๗]	 ธนุปญฺจสตํ		โกโส	 กรีสํ		จตุรมฺพณํ
	 	 อพฺภนฺตรํ		ตุ		หตฺถาน-	 มฏฺ€วีส		ปมาณโต.

มาตรา	วัด	โบราณ
โกส  (กุส	อวฺ	หาเน+ณ)		โก	สะ.		กุ	สนํ		อวฺ	หานํ		โกโส		การ	ร้อง	เรียก	ชื่อ	ว่า	โก	สะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อุ	

เป็น	โอ).		อิธ		ปน		โกส	ปฺ	ปมาณตฺ	ตา		โกโส,		ทฺ	วิ	สหสฺ	สกรปฺ	ปมาโณ		ใน	ที่	นี้	มาตรา	ชื่อ	ว่าโก	สะ	 
เพราะ	มี	ระยะ	ประมาณ	ร้อง	เรียก	กัน	ได้ยิน	คือ	ประมาณ	๒,๐๐๐	ศอก.		อา	โร	ปิตา	นํ	 	อา	จริย	ธนู	นํ		
ปญฺ	จสตํ		โกโส		นาม		๕๐๐	ช่วง	คัน	ธนู	ใหญ่	ที่	ขึ้น	สาย	แล้ว	ชื่อ	ว่า	โก	สะ.		อ	นา	โร	ปิตา	นนฺตฺยปเร	 
อาจารย์	เหล่า	อื่น	กล่าว	ว่า	คัน	ธนู	ที่	ยัง	ไม่	ขึ้น	สาย	(ประมาณ	๒,๕๐๐	ศอก).		คาวุต	สฺส		จตุ	ตฺ	โถ		ภา	โค		 
โก	โสติ		วุจฺจ	ติ,		ทฺ	วิ	สหสฺสทณฺฑปฺ	ปมาณฏฺ€าน ํ๑		๑	ส่วน	๔	คาวุต	เรียก	ว่า	โก	สะ	ได้แก่	ระยะ	
ประมาณ	๒,๐๐๐	ศอก	(ประมาณ	๑	กิโลเมตร)

	 	 บางคัมภีร์กล่าวว่า

	 จตุกฺกาธิวีสติยา	 องฺคุเลหิ		กโร		ภเว,
	 ขฺยาตมฏฺ€สหสฺเสหิ	 โกสมานํ		วิภาวินา.

	๒๔	องคุลี		เป็น		๑	กระ	(๑	ศอก	หรือ	๓๕.๗๑๒	เซนติเมตร),		๘,๐๐๐	ศอก	
ผู้รู้กล่าวว่าเป็น	๑	โกสะ

มาตรา	วัด	พื้นที่	๒
 พื้นที่	หว่าน	พืช	ได้	๔	อัมพ	ณะ	(๔๔	ทะนาน)	 เป็น		๑	กรีส
	 ๒๘	ศอก	โดย	ประมาณ		 เป็น	 ๑	อัพภัน	ดร

กรสี		(กร	กรเณ+อสี)		กรสี,	พืน้ที	่ประมาณ	แปลง	กลา้.		จต	ุรมพฺณ	วหี	ิพชี	ชาต	โร	ปน	โยค	ฺโย		ภ	ูมปิปฺ	เทโส		 
กรีสํ		นาม		พื้นที่	ที่	เพียง	พอ	ต่อ	การ	หว่าน	เมล็ด	พันธุ์	ข้าว	เปลือก	ได้	๔	อัมพ	ณะ	(๔๔	ทะนาน)	ชื่อ	ว่า	
กรี	สะ.		ก	โรนฺ	ติ		เอตฺถ		ก	สน	โร	ปนาทิ	กนฺ	ติ		กรีสํ		พื้นที่	ที่	ชาวนา	ไถ	และ	หว่าน	เป็นต้น	ชื่อ	ว่า	กรี	สะ.		 
จต	ุรมพฺณ	พชี	ชาตา	น	ิ	โรเปน	ฺต	ิ	เอต	ฺถา	ต	ิ	จต	ุรมพฺณ	ํ	พืน้ที	่ที	่พอ	หวา่น	เมลด็	พนัธุ	์พชื	ได	้๔	อมัพ	ณะ	
ชื่อ	ว่า	จตุ	รัม	พณะ	(จตุ+อมฺพณ,	ลง	รฺ	อาคม).		อมฺพณํ		เอ	กาทส	โทณมตฺตํ			๑	อัมพ	ณะ	ประมาณ	
๑๑	ทะนาน.			อญฺ	เญ		ปน		“จตุ	รมฺพณํ			จตุ	ยฏฺ€ิ	กํ			€านํ			กรีสํ		นามา”ติ		ว	ทนฺ	ติ	  
แต่	อาจารย์	บาง	พวก	กล่าว	ว่า	พื้นที่	๔	อัมพ	ณะ	คือ	๔	ยัฏฐิ	(๑๒๕	ศอก)	ชื่อ	ว่า	กรี	สะ

อพฺภนฺตร		(อภิ+อนฺตร)		อัพภัน	ดร,	พื้นที่	กว้าง	ประมาณ	ยุ้ง	เก็บ	ข้าว	เปลือก.		ปมาณ	โต		หตฺ	ถา	นมฏฺ€- 
วีสปฺ	ปมาณํ	 	 €านํ	 	 อพฺภนฺตรํ	 	 นาม	 	 พื้นที่	ประมาณ	 ๒๘	 ศอก	 (หรือ	 ๑๐	 เมตร)	 ชื่อ	ว่า	
อัพภัน	ตระ.	 	อพฺภนฺตเร		อนฺ	โต	โกฏฺ€าเส		ชาตํ,	 	น		พหิ	โกฏฺ€า	เส	ติ	 	อพฺภนฺตรํ	 	พื้นที่ 

๑		องฺ.ฏี.	๒/๑๑๙
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ภายใน	ยุ้ง	เก็บ	ข้าว	เปลือก	ไม่ใช่	ภายนอก	ชื่อ	ว่า	อัพภัน	ตระ	 (อาเทศ	อภิ	 เป็น	อพฺภ,	ลบ	สระ	หน้า).			
ยตฺถ		หิ		โย		โย		€ิ	โต		นิ	สินฺ	โน		วา,		ตตฺถ		ตตฺถ		สมนฺ	ตา		อฏฺ€วี	สติ	หตฺถปฺ	ปมาณํ		€านํ		
ตสฺส		ตสฺส		อพฺภนฺตรํ		€านํ		นาม			ได้แก่	พื้นที่	ภายใน	ประมาณ	๒๘	ช่วง	แขน	ของ	บุคคล	ไม่	ว่า	ยืน 
หรือ	นั่ง	ราย	ล้อม	รอบ	ที่	นั้น	ไว้	ชื่อ	ว่า	อัพภัน	ตระ

มติของผู้เขียน
 ๑ กรีส  เท่ากับ  ๓๙.๙๘๔ ตารางเมตร

 ๑ อัพภันดร  เท่ากับ  ๒๘ ตารางศอก  หรือ ๑๐ ตารางเมตร

ภูมิวคฺควณฺณนา  นิฏฺ€ิตา.
ว่าด้วยแผ่นดินเป็นต้น	จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯



๒.๒. ปุรวัคควัณณนา
พรรณนาชื่อชองเมืองเป็นต้น

 [๑๙๘]	 ปุรํ		นครมิตฺถี		วา	 €านียํ		ปุฏเภทนํ
	 	 ถิยํ		ตุ		ราชธานี		จ	 ขนฺธาวาโร		ภเวถ		จ.

เมือง	๔	ศัพท์
ปุร  (ปุ รกฺขเณ+ร)  เมือง, บุรี.  ปร	จกฺ	กา		ปุ	นา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		ปุรํ	 เมือง ที่ รักษา ประชาชน จาก การ 

เป็น เมือง ขึ้น ชื่อ ว่า ปุ ระ.  ปุ	เร	ตี	ติ		ปุรํ	 เมือง ที่ รักษา ประชาชน ชื่อ ว่า ปุ ระ (ปุร ปาล เน+อ).   คจฺฉา	มิ		 
กา	สินํ		ปุรํ	๑  เรา จะ ไป เมือง แห่ง หนึ่ง ใน แคว้น กา สี

นคร  (นค+ร)  เมือง, นคร.  นคา		ปา	สา	ทาท	โย		อสฺส		สนฺ	ตี	ติ		นครํ	 เมือง ที่ มี ปราสาท เป็นต้น 
ชื่อ ว่าน คระ.  พนฺ	ธุม	สฺส		รญฺโญ		พนฺ	ธุม	ตี		นาม		นครํ		ราชธานี		อโหสิ๒  พัน ธุม ตี นคร 
ของ พระเจ้า พันธุ มะ เป็น ราชธานี.  อิตฺถี	วา		ปุร	ศัพท์ และ นคร	ศัพท์ ถ้า เป็น อิตถี ลิงค์ จะ มี รูป เป็น ปุ รี,  
นครี

€า	นีย  (€าน+อีย)  เมือง.  อกุ	โตภยตฺ	ตา		€า	นาย		หิตํ		€า	นียํ		เมือง ที่ เกื้อกูล ต่อ การ อยู่ เพราะ 
ไม่มี ภัย จาก ที่ ไหนๆ (เช่น โจร ภัย) ชื่อ ว่า ฐานียะ

ปุฏ	เภท	น (ปุฏ สทฺ ทูปปท+ภิท เภท เน+ยุ) เมือง.  ปณิ	กานํ		ปุฏ	า		ภิชฺ	ชนฺ	เต		อตฺ	รา	ติ		ปุฏ	เภท	นํ		 
เมือง ที่ ตะกร้า ของ พวก พ่อค้า ขาด ทะลุ (เพราะ ซื้อ ข้าว ของ มาก) ชื่อ ว่า ปุฏ เภท นะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, 
อาเทศ ยุ เป็น อน).   อิทํ		อคฺ	คนครํ		ภ	วิสฺ	สติ		ปาฏลิ	ปุตฺตํ		ปุฏ	เภท	นํ	๓  เมือง นี้ จัก เป็น เมือง 
ชั้น เอก มีชื่อ ว่า ปาฏ ลี บุตร

  อาจารย์ อื่น แสดง ชื่อ เมือง ไว้ ๑๐ ศัพท์

ปฏฺฏนญฺจ		อธิฏฺ€านํ	 นครํ		ปุฏเภทนํ,
ถิโย		ปูนคริปูริโย	 €านียํ		กพฺพฏํ		ปฏํ.

 ปัฏฏนะ อธิฏ€านะ นคระ ปุฏเภทนะ ปุระ นครี ปุรี €านียะ กัพพฏะ ปฏะ.  
นครี และ ปุรี เป็นอิตถีลิงค์

หัว	เมือง	ใหญ่,	เมือง	หลวง,	ราชธานี
ราชธานี  (ราช สทฺ ทูปปท+€า คติ นิวตฺ ติมฺหิ+ยุ+อี)  หัว เมือง ใหญ่, เมือง หลวง, ราชธานี.  ราชา		ติฏฺ€ติ		

เอตฺ	ถา	ติ		ราชธานี		 เมือง ที่ พระ ราชา ประทับ อยู่ ชื่อ ว่า ราชธานี (อาเทศ €ฺ เป็น ธฺ, ยุ เป็น อน, 
ลบ สระ หน้า).   ถิยํ		ราชธานี	ศัพท์ ใช้ ใน อิตถี ลิงค์.   ภคว	โต		มา	ริส		สุทฺโธท	โน		นาม		ราชา		

๑  วิ.มหา. ๔/๑๐/๑๔ ๒  ที.มหา. ๑๐/๙/๗ ๓  วิ.มหา. ๕/๗๑/๙๑
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ปิตา		มายา		นาม		เทวี		มาตา		ช	เนตฺ	ตี		กปิลวตฺ	ถุน	ครํ		ราชธานี		อโหสิ๑  ข้าแต่ พระองค์ 
ผู้ สิ้น ทุกข์ พระ ผู้ มี พระ ภาค มี พระ เจ้า สุทโธ ทนะ เป็น พระ ชนก พระ มายา เทวี เป็น พระ ชนนี ผู้ ให้ ประสูติ 
พระนคร กบิล พัสดุ์ เป็น ราชธานี

ค่าย	พัก,	ที่พัก	แรม,	ที่	ตั้ง	กองทัพ	ชั่วคราว
ขนธฺา	วาร  (ขนธฺสท ฺทปูปท+อา+วร อาว รเณ+ณ)  คา่ย พกั, ทีพ่กั แรม, ที ่ตัง้ กองทพั ชัว่คราว.  ทา	รกุ	ฺขนธฺา	ทหี	ิ	 

อา		สมนฺต	โต		ว	รนฺ	ติ		ปริกฺ	ขิ	ปิย	นฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ขนฺธา	วา	โร		ค่าย พัก ที่ บุคคล พา กัน ล้อม รั้ว ด้วย 
ท่อน ไม้ เป็นต้น ไว้ โดย รอบ ชื่อ ว่า ขัน ธา วาระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).   สี	หล	ทีเป		กิร		อภ	โย		 
นาม		โจ	โร		ปญฺจสต	ปริ	วา	โร		เอกสฺ	มึ		€าเน		ขนฺธา	วารํ		พนฺธิตฺ	วา		สมนฺ	ตา		ติ	โย	ชนํ		
อุพฺ	พา	เสตฺ	วา		ว	สติ๒  ทราบ ว่า ที่ เกาะ สี หล มี โจร ชื่อ ว่า อภ ยะ มี บริวาร ๕๐๐ คน สั่ง ให้ บริวาร ตั้ง 
ค่าย พัก ใน ที่ แห่ง หนึ่ง ให้ เฝ้า อารักขา ๓ โยชน์ โดย รอบ แล้ว จึง พำนัก อยู่

 [๑๙๙] สาขานครมญฺญตฺร	 ยํ	ตํ		มูลปุรา		ปุรํ
	 	 พาราณสี		จ		สาวตฺถี	 เวสาลี		มิถิลาฬวี.

 [๒๐๐]	 โกสมฺพุชฺเชนิโย		ตกฺก-	 สิลา		จมฺปา		จ		สาคลํ
	 	 สุสุมารคิรํ		ราช-	 คหํ		กปิลวตฺถุ		จ.

 [๒๐๑]	 สาเกตมินฺทปตฺถญฺโจ-	 กฺกฏฺ€า		ปาฏลิปุตฺตกํ
	 	 เชตุตฺตรํ		จ		สงฺกสฺสํ	 กุสินาราทโย		ปุรี.

เมือง	สาขา,	หัว	เมือง,	เมือง	ขึ้น,	ประเทศราช
สาขา	นคร  (สาขา+นคร)  เมือง สาขา, หัว เมือง, เมือง ขึ้น, ประเทศราช.  มูล	ปุ	รา		อญฺญตฺร		มูล	ปุรํ		

วชฺเชตฺ	วา		ยํ		ปุ	รมตฺถิ		โย	ชน	วิตฺถิณฺณ	ปา	กา	รา	ทิป	ริกฺ	ขิตฺตํ,		ตํ		มูล	ปุ	รสฺส		ตรุ	ฏฺ€านิยสฺส		
สา	ขา	สทิสตฺ	ตา		สา	ขา	นครํ		นาม		เมือง อื่น นอกจาก เมือง ใหญ่ และ เมือง หลวง ที่ มี กำแพง และ ป้อม 
ล้อม รอบ ด้าน ละ ๑ โยชน์ ชื่อ ว่า สา ขาน คระ เพราะ ว่า เหมือน กับ สาขา ของ ต้นไม้ คือ เมือง หลวง อัน ร่มรื่น.  
มา		เหวํ		อานนฺ	ท		อวจ		ขุทฺ	ทน	ครกํ		อุชฺ	ชงฺค	ลน	ครกํ		สา	ขา	นคร	กํ	๓  อานนท์ เธอ อย่า 
กล่าว อย่าง นี้ ว่า เป็น เมือง เล็ก เป็น เมือง แห้ง แล้ง เป็น เมือง สาขา

เมือง	ใหญ่,	เมือง	หลวง,	เมือง	สำคัญ	๒๐	เมือง
พา	ราณ	ส ี (วา นร สสี+อ)ี กรงุ พา ราณ ส,ี เมอืง หลวง แหง่ แควน้ กา ส.ี  วา	นร	สสี	ํ	ตสํณ€ฺาโน		วา		ปา	สาโณ		 

เอตฺถ	 	 อตฺถี	ติ	 	พา	ราณ	สี	  เมือง ที่ มี กระ โหล ก หัวลิง หรือ มี ก้อน หิน สัณฐาน เหมือนหัวลิง ชื่อ ว่า  
พา ราณ สี (อาเทศ ว เป็น พ, กลับ นร เป็น รน, ทีฆ ะ อ เป็น อา, อาเทศ น เป็น ณ, ลบ ส, ลบ 

๑  ที.มหา. ๑๐/๕๕/๖๐ ๒  วิ.อฏฺ. ๑/๕๘๐ ๓  ที.มหา. ๑๐/๑๖๓/๑๙๖
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สระ หน้า).  อถ		โข		ภควา		ราช	ค	เห		ยถา	ภิ	รนฺตํ		วิ	หริตฺ	วา		เยน		พา	ราณ	สี		เตน		จา	ริกํ		 
ปกฺ	กา	มิ๑  ครั้ง นั้น พระ ผู้ มี พระ ภาค ประทับ อยู่ ที่ พระนคร ราชคฤห์ ตาม พุทธ า ภิรมย์ แล้ว  จึง เสด็จ พุทธ 
ดำเนิน ไป ทาง กรุง พา ราณ สี

สาว	ตฺถี  (สวตฺถ+ณ+อี) กรุง สา วัต ถี, เมือง หลวง แห่ง แคว้น โกศล.  สวตฺถสฺส		อิสิ	โน		นิ	วา	สนฏฺ-
€านตฺ	ตา	 	สาว	ตฺถี	 	 เมือง ชื่อ ว่า สา วัต ถี เพราะ เป็น สถาน ที่ อยู่ ของ ส วัต ถ ฤาษี (ทีฆ ะ อ เป็น อา).  
สพฺพํ		ธน	เมตฺถ		อตฺถี	ติ		วา		สาว	ตฺถี	 หรือ เมือง ที่ มี ทรัพย์ ทุก อย่าง ชื่อ ว่า สา วัต ถี (สพฺพ+ 
อตฺถ+อี, อาเทศ สพฺพ เป็น สาว, ลบ สระ หน้า).   เตน		สม	เยน		พุทฺโธ		ภควา		สาว	ตฺถิยํ		 
วิห	รติ		เชต	วเน		อนาถ	ปิณฺฑิกสฺส		อา	รา	เม๒  สมัย นั้น พระ ผู้ มี พระ ภาค พุทธ เจ้า ประทับ อยู่ ณ 
พระ อา ราม เชต วัน ของ ท่า นอ นาถ ปิณฑิก เศรษฐี เขต กรุง สา วัต ถี

เว	สาลี  (วิ สาลี+ณ+อี) กรุง เว สาลี, เมือง หลวง แห่ง แคว้น วัช ชี. 		ติกฺ	ขตฺ	ตุํ		วิ	สา	ลี	ภูต	ตฺ	ตา		เว	สาลี		
เมือง ชื่อ ว่า เว สาลี เพราะ เคย เป็น เมือง ที่ ยิ่ง ใหญ่ ไพศาล ถึง ๓ ครั้ง (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลบ สระ 
หน้า).  	อถ		โข		ภควา		พา	ราณ	สิยํ		ยถา	ภิ	รนฺตํ		วิ	หริตฺ	วา		เยน		เว	สาลี		เตน		จา	ริกํ		
ปกฺ	กา	มิ๓  ครั้น พระ ผู้ มี พระ ภาค ประทับ อยู่ ที่ พระนคร พา ราณ สี ตาม พุทธ า ภิรมย์ แล้ว จึง เสด็จ จาริก ไป 
ทา งก รุงเว สาลี

มิถิ	ลา  (มถิ หึ สายํ+อิล+อา)  กรุ งมิถิ ลา, เมือง หลวง แห่ง แคว้น วิ เท หะ.  มถิย	ตี	ติ		มิถิ	ลา		เมือง ที่ 
ถูก คุกคาม ชื่อ ว่า มิถิ ลา (อาเทศ อ ที่ ม เป็น อิ, ลบ สระ หน้า).   เอกํ		สมยํ		ภควา		มิถิ	ลายํ		
วิห	รติ	 	 มฆ	เทว	มฺพ	วเน๔  สมัย หนึ่ง พระ ผู้ มี พระ ภาค ประทับ อยู่ ที่ สวน มะม่วง ของ พระ เจ้า มฆ เทวะ 
ใกล้ เมือ งมิถิ ลา

อาฬ	วี  (อล วิ ภูสเน+อว+อี)  กรุ งอาฬ วี, เมือง หลวง แห่ง แคว้น อาฬ วี สมัย ก่อน พุทธกาล.  อลํ		 
ภู	สน	เมตฺ	ถา	ติ		อาฬ	วี	 เมือง ที่ มี การ ประดับ ประดา ชื่อ ว่า อาฬ วี (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ล เป็น 
ฬ, ลบ สระ หน้า).  	อาย	สฺ	มา		มหา	กสฺส	โป		ราช	ค	เห		วสฺสํ		วุตฺ	โถ		เยน		อาฬ	วี		เตน		 
ปกฺ	กา	มิ๕  ท่าน พระ มหา กัสส ปะ จำ พรรษา ที่ กรุง ราชคฤห์ แล้ว เดิน ทาง ต่อ ไป สู่ กรุ งอาฬ วี

โก	สมฺ	พี  (กุส อวฺ หาเน+พ+อี)  กรุง โกสั ม พี, เมือง หลวง แห่ง แคว้น วัง สะ.  “ขาทถ		ปิว	ถา”ตฺ	ยา	ทีหิ		
ท	สหิ		สทฺ	เทหิ		โก	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		โก	สมฺ	พี	 เมือง ที่ ชาว เมือง ร้อง เรียก ด้วย เสียง ๑๐ อย่าง ว่า 
“เชิญ รับ ประทาน อาหาร เชิญ ดื่ม น้ำ” เป็นต้น ชื่อ ว่า โกสั ม พี (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ 
นิคหิต เป็น มฺ).  	กุ	สมฺ	พรุกฺ	ขวนฺ	ต	ตาย		วา		โก	สมฺ	พี	 หรือ เมือง ชื่อ ว่า โกสั ม พี เพราะ เป็น เมือง ที่ 
มี ต้น โกสุม มาก. 	กุ	สมฺพสฺส		อิสิ	โน		อสฺ	สม	โต		อ	วิ	ทูเร		มา	ปิตตฺ	ตา	ติ		วา		โก	สมฺ	พี		หรือ 
เพราะ เป็น เมือง ที่ สร้าง ขึ้น ไม่ ไกล จาก อาศรม ขอ งกุสัมพ ฤาษี จึง ชื่อ ว่า โกสั ม พี (กุ สุมฺ พ+อี, วุ ทธิ อุ เป็น 
โอ).  พุทฺโธ		ภควา		โก	สมฺพิยํ		วิห	รติ		โฆ	สิ	ตา	รา	เม๖  พระ ผู้ มี พระ ภาค พุทธ เจ้า ประทับ อยู่ ที่ 

๑  วิ.มหา. ๕/๑๑/๑๙ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๓๐๑/๒๒๑ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๙/๑๘
๔  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๔๕๒/๔๑๕ ๕  วิ.มหาวิ. ๑/๔๙๗/๓๒๙ ๖  วิ.มหาวิ. ๑/๕๒๓/๓๕๗
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โฆ สิ ตา ราม เขต กรุง โกสั ม พี

อุชฺ	เชนี  (อุ+ชิ ชเย+ยุ+อี)  เมือ งอุช เชนี, หัว เมือง ใหญ่ แห่ง แคว้น อ วัน ตี.  อุคฺ	คํ		ริปํุ		ชย	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		 
อุชฺ	เชนี	 	 เมือง ที่ พระ ราชา ทรง ชนะ ศัตรู ชื่อ ว่า อุช เชนี (ซ้อน ชฺ, อาเทศ อิ เป็น เอ, ยุ เป็น อน).   
คจฺฉ		ภเณ		ชี	วก		อุชฺ	เชนึ		คนฺตฺ	วา		รา	ชานํ		ปชฺ	โชตํ		ติก	จฺฉาหิ๑  นี่ ชี วก เธอ จง ไป เมือ ง 
อุช เชนี แล้ว ถวาย การ รักษา แก่ พระ เจ้า ปัช โชต

ตกฺ	กสิ	ลา  (ตกฺก+สีล+อา)  เมือง ตัก สิลา, เมือง สำคัญ แห่ง แคว้น คัน ธาร ะ มี ผู้ทรง ความ รู้ แขนง 
ต่างๆ อาศัย อยู่ มาก. 	ตกฺ	กนํ	 	ตกฺ	โก		การ คิดค้น ชื่อ ว่า ตักกะ (ตกฺก วิ ตกฺ เก+อ). 	 โส		สีลํ		 
สภา	โว		เอตฺ	ถา	ติ		ตกฺ	กสิ	ลา		เมือง ที่ มี การ คิดค้น เป็น สภาพ ปรกติ ชื่อ ว่า ตัก กสิ ลา (รัสสะ อี เป็น 
อิ).  	โย		หิ		ปุ	ริ	สกา	เรน		อู	โน,		โส		ตตฺถ		คนฺตฺ	วา		ตมูนํ		ปู	เร	ตี	ติ		ตกฺ	กสิ	ลา		เมือง 
ที่ บุคคล ผู้ มี คุณสมบัติ ของ บุรุษ บกพร่อง ไป เมือง นั้น แล้ว สามารถ ทำให้ ความ บกพร่อง นั้น เต็ม ได้  ชื่อ ว่า  
ตัก กสิ ลา (ตกฺก อูน ปูรเณ+สิล+อา, ลบ สระ หน้า).  ปุ	ริ	สกา	ร	ศัพท์ ใน ที่ นี้ หมาย ถึง ศิลปะ วิชา ความ รู้  
แขนง ต่างๆ ที่ บุรุษ ต้อง มี ติดตัว.  ตกฺ	กสิ	ลายํ		ทิ	สา	ปา	โมกฺ	โข		เวชฺ	โช		ปฏิ	ว	สติ๒  หมอ ทิ สา ปาโมกข์  
ประจำ อยู่ ที่ เมือง ตัก กสิ ลา

จมฺ	ปา  (จม อทเน+ป+อา)  เมือง จัม ปา, เมือง หลวง แห่ง แคว้น อัง คะ.  จมนฺ	ติ		อ	ทนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		 
จมฺ	ปา		เมือง ที่ ชาว เมือง อาศัย อยู่ กิน ชื่อ ว่า จัม ปา (ลบ สระ หน้า).   จมฺ	ปายํ		โสโณ		นาม		โกฬิ	วิโส		
เสฏฺ€ิ	ปุตฺ	โต		สุ	ขุม	าโล		โห	ติ๓  ที่ เมือง จัม ปา มี บุตร เศรษฐี ชื่อ ว่า โสณ ะ โกฬิ วิ สะ เป็น สุขุมาล ชาติ

สา	คลา  (ส+อากร+อา)  เมือง สา คละ, เมือง หลวง แห่ง แคว้น มัท ทะ.  สานํ	 	 ธนานํ	 	 อา	กรํ		 
อุปฺ	ปตฺ	ติฏฺ€านํ		เอตฺ	ถา	ติ		สาก	โร,		โส		เอว		สา	คลา		เมือง ที่ เป็น บ่อ เกิด แห่ง ทรัพย์ ชื่อ ว่า 
สาก ระ, สาก ระ นั่น แหละ ชื่อ ว่า สา คลา (อาเทศ กร เป็น คล, ลบ สระ หน้า). 	สา	คลายํ		อาย	สฺม	โต		
ทฬฺหิกสฺส		สทฺธิ	วิ	หาริ	โก		ภิกฺขุ		อ	นภิ	รติ	ยา		ปีฬิ	โต๔  ภิกษุ สัทธิ วิ หา ริก ของ ท่าน พระ ทัฬหิ กะ 
ใน เมือง สา คละ ถูก ความ กระสัน รุม เร้า

ส	ุส	ุมารค	ิร,	สุ	ํส	ุมา	คริ ิ(ส ุสมา ร+คริ+ิณ) เมอืง ส ุส ุมารค ิระ, เมอืง หลวง แหง่ แควน้ ภคั คะ. 	ส	ุส	ุมารสณ€ฺาโน		
คิริ		เอตฺ	ถา	ติ		สุ	สุ	มารคิ	รํ			เมือง ที่ มี ภูเขา สัณฐาน เหมือน จระเข้  ชื่อ ว่า สุ สุ มารคิ ระ (ลบ ณฺ และ อิ).  
สุ	สุ	มา	โร		คาย	ติ		เอตสฺส		มา	ปิ	ตกา	เลติ		วา		สุ	สุ	มารคิ	รํ		 หรือ จระเข้ ร้อง ใน เวลา สร้าง เมือง 
นั้น จึง ชื่อ ว่า สุ สุ มารคิ ระ (สุ สุ มา รสทฺ ทูปปท+เค สทฺ เท+อิร, ลบ สระ หน้า).  พุทฺโธ		ภควา		ภคฺ	เคสุ		 
วิห	รติ		สุ	สุ	มารคิ	เร		เภ	สก	ลา	วเน		มิ	คทา	เย๕  พระ ผู้ มี พระ ภาค พุทธ เจ้า ประทับ อยู่ ที่ สวน เภ สก ลา 
มิค ทาย วัน เขต เมือง สุ สุ มารคิ ระ แคว้น ภัค คะ

ราช	คห   (ราช สทฺ ทูปปท+คห อุ ปา ทาเน+อ)  กรุง ราชคฤห์, เมือง หลวง แห่ง แคว้น มคธ.  รา	ชูน	เมว		

๑  วิ.มหา. ๕/๑๓๔/๑๘๔ ๒  วิ.มหา. ๕/๑๒๙/๑๗๑ ๓  วิ.มหา. ๕/๑/๑
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๑๗๕/๑๒๖ ๕  วิ.มหาวิ. ๒/๖๐๔/๓๙๕
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อาธปิจจฺว	เสน		ปร	ิค	ฺคหติพพฺต	ฺตา		ราช	คห	ํ	เมอืง ชือ่ วา่ ราช คหะ เพราะ เปน็ เมอืง ที ่พระ ราชา ทัง้หลาย  
ควร ยึด มา ครอบ ครอง.  เตน		สม	เยน		พุทฺโธ		ภควา		ราช	ค	เห		วิห	รติ		คิชฺฌ	กูเฏ		ปพฺพ	เต๑   
สมัย นั้น พระ ผู้ มี พระ ภาค พุทธ เจ้า ประทับ อยู่ บน ภู เขา คิชฌ กูฏ เขต กรุง ราชคฤห์

กปลิวตถฺ ุ (กปลิสท ฺทปูปท+วส น ิวา เส+รตถฺ)ุ   กรงุ กบลิ พสัดุ,์  เมอืง หลวง แหง่ แควน้ สกักะ.  อาท	ิกาเล		 
กปิ	ลนามสฺส		อิสิ	โน		นิ	วา	สนฏฺ€านตฺ	ตา		กปิลวตฺถุ		 เมือง ชื่อ ว่า กปิล วัตถุ เพราะ เป็น สถาน ที่ 
อยู่ ขอ งก ปิล ฤาษี มา ตั้งแต่ แรก (ลบ สฺ ที่สุด ธาตุ และ รฺ อนุพันธ์).  ปุ	มนปํุส	เก	 กปิลวตฺถุ	ศัพท์ ใช้ ใน 
 ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.   เกน	จิ	เทว		กรณี	เยน		กปิลวตฺถุํ		อ	คมาสึ	๒  เรา ไป กรุง กบิล พัสดุ์ ด้วย 
กรณียกิจ อย่าง หนึ่ง เท่านั้น

สา	เกต  (สาก+อิ+ต)  เมือง สา เกต, มหานคร แห่ง หนึ่ง ใน แคว้น โกศล.		สา	โก		รา	ชูนํ		ยุทฺธา	ที	สุ			 
สตฺ	ติ			สญฺ	ชาตา			เอตฺ	ถา	ติ		สา	เกตํ		 เมือง ที่ ทำให้ พระ ราชา ทั้ง หลาย มี ความ สามารถในการ รบ  
เป็นต้น ชื่อ ว่า สาเก ตะ (ลบ สระ หน้า, วิการ  อิ เป็น เอ).  คัมภีร์ นานั ตถ สังคหะ กล่าว ว่า  “สา	โก		 
สตฺ	ติมฺหิ		ภู	ปาเล		ทุม	ที	ปนฺตเร	สุ		จ  สาก	ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ความ สามารถ พระ ราชา ต้นสา กะ 
และ กลาง เกาะ”.   สญฺ	ชาต	ตฺเถ		อิ	โต		สา	โก		นาม		ราชา,		ทุ	โม		วา		เอตฺถ		อาทิ	กาเล		
สญฺ	ชา	โต	ติ		วา		สา	เกตํ	 เมือง ที่ พระ ราชา พระนาม ว่า สา กะ ประสูติ หรือ เมือง ที่ มี ต้นสา กะ เกิด ขึ้น 
ตั้งแต่ เริ่ม แรก จึง ชื่อ ว่า สาเก ตะ.   ชีว	โก		โก	มาร	ภจฺ	โจ		สา	เกตํ		ป	วิ	สิตฺ	วา		มนุ	สฺ	เส		ปุจฺฉิ		โก		
ภเณ		คิ	ลา	โน		กํ		ติ	กิจฺ	ฉา	มี	ติ๓  หมอ ชี วก โก มาร ภัจ เข้าไป เมือง สา เกต ถาม พวก มนุษย์ ว่า นี่ คุณ 
ใคร ป่วย หรือ เรา จะ รักษา ใคร

อินฺ	ทปตฺต,	อินฺ	ทปตฺถ  (อินฺ ท+ปา ปา ปุเณ+ต) เมือ งอิ นท ปัตต์, เมือง หลวง แห่ง แคว้น กุ รุ.   อินฺ	ทํ		 
ปร	มิสฺ	ส	ริย	ภาวํ		ปา	ปุณนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อินฺ	ทปตฺตํ	 เมือง ที่ ชาว เมือง สถาปนา บุรุษ ชื่อ อินท์ ให้ เป็น 
ผู้ ปกครอง จึง ชื่อ ว่า อิน ท ปัตตะ (ซ้อน ตฺ, รัสสะ อา เป็น อ).   อินฺ	โท		วา		สกฺ	โก		เทว	ราชา,		
โส		ปตฺ	โต		เอตฺ	ถา	ติ		อินฺ	ทปตฺตํ		หรือ อิน ทะ หมาย ถึง ท้าว สัก ก เทว ราช, เมือง ที่ ท้าว สัก ก เทว ราช 
ไป ถึง จึง ชื่อ ว่า อิน ท ปัตตะ (อินฺ ท+ปตฺต).  ตตฺถ		อินฺ	ทปตฺตํ		นาม		นครํ	๔  ใน ที่ นั้น มี เมือง ชื่อ ว่า 
อิน ท ปัตตะ.  ตกฺ	กสิ	ลายํ		สพฺพ	สิปฺ	ปา	นิ		อุคฺ	คณฺ	หิตฺ	วา		อินฺ	ทปตฺถํ		อา	คนฺตฺ	วา๕  เรียน เอา 
ศิลปะ ทุก แขนง ที่ เมือง ตัก สิลา แล้ว มายัง เมือ งอิ นท ปัตถ์

อกุ	ฺกฏ€ฺา  (อกุ ฺกสท ฺทปูปท+ธา ธาร เณ+อ)   เมอืง อ ุกกฏัฐา, หวั เมอืง ใหญ ่แหง่ แควน้ โกศล.  อกุ	ฺก	ํ	ธาร	ยต	ิ	 
เอ	ติสฺส		มา	ปิ	ตกา	เลติ		อุกฺ	กฏฺ€า			เมือง ที่ ยก คบไฟ ขึ้น ตั้ง ไว้ ใน เวลา สร้าง เมือง จึง ชื่อ ว่า อุ กกัฏฐา 
(อาเทศ ธ เป็น €, ซ้อน ฏฺ).   อุกฺ	กฏฺ€ายํ		วิ	หรา	มิ		สุภ	วเน		สาล	รา	ชมูเล๖  เรา อยู่ที่ โคน ต้น 
สาล ราช ใน ป่า สุภ วัน ใกล้ เมือง อุ กกัฏฐา

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๗๙/๗๖ ๒  ที.สีล. ๙/๑๔๖/๑๑๙ ๓  วิ.มหา. ๕/๑๓๐/๑๗๓ 
๔  ชา.อฏฺ. ๓๗/๒๘๕ ๕  ชา.อฏฺ. ๓๙/๒๒๙-๓๐ ๖  ที.มหา. ๑๐/๕๕/๕๗
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ปาฏลิ	ปุตฺต,	 ปาฏลิ	ปุตฺ	ตก  (ปฏ ลิ+ปุตฺต+ณ,ก)  เมือง ปาฏ ลี บุตร, หัว เมือง ใหญ่ แห่ง แคว้น วัง คะ.   
ยสฺส		มา	ปิตฏฺ€าเน		ปาฏ	ลี	นาม	โก		เอ	โก		ตรุณ	รุกฺ	โข		อตฺถี	ติ		ปาฏลิ	ปุตฺตํ		เมือง ที่ มี ต้น 
แคฝอย หนุม่ ชือ่ ปาฏ ล ีขึน้ อยู ่ตัง้แต ่เริม่ สรา้ง เมอืง  ชือ่ วา่ ปาฏล ิปตุตะ (ลบ ณ,ฺ วุ ทธ ิอ เปน็ อา).  	อถวา		
ปฏ	ลิ		นาม		เอ	โก		คามณี,		ตสฺส		ปุตฺ	โต		เอตฺถ		ว	สติ		อาทิ	กา	เลติ		ปาฏลิ	ปุตฺ	ตกํ		 
อีก นัย หนึ่ง ผู้ใหญ่ บ้าน คน หนึ่ง ชื่อ ว่า ปฏ ลิ,  เมือง ที่ มี บุตร ของ ผู้ ใหญ่ ปฏ ลิ อยู่ ตั้งแต่ เริ่ม แรก ชื่อ ว่า  
ปาฏลิ ปุต ตกะ. 	สุ	นีธวสฺ	สา	กา	รา		มคธ	มหา	มตฺ	ตา		ปาฏลิ	คา	เม		นครํ		มาเปนฺติ๑  มหา อำมาตย์ 
 แห่ง แคว้น มคธ ชื่อ สุ นีธะ และ วัส สกา ระ ให้ สร้าง เมือง ขึ้น ที่ หมู่บ้าน ปาฏลิ.  อิทํ		อคฺ	คนครํ		ภ	วิสฺ	สติ		
ปาฏลิ	ปุตฺตํ		ปุฏ	เภท	นํ		ปาฏลิ	ปุตฺตสฺส		โข		อานนฺ	ท		ตโย		อนฺ	ตรายา		ภ	วิสฺ	สนฺ	ติ		อคฺคิ	โต		
วา		อุทก	โต		วา		อพฺภนฺตร	โต		วา		มิถุ	เภท	า๒  เมือง ปาฏ ลี บุตร นี้ จักเป็น เมือง ดี ที่สุด เป็น ทำเล 
ค้าขาย อานนท์ เมือง ปาฏ ลี บุตร จัก มี อันตราย ๓ อย่าง คือ จาก ไฟ ไหม้ จาก น้ำ ท่วม หรือ แตกแยก 
เป็น ๒ ฝ่าย เพราะ ความ ขัด แย้ง ภายใน

เช	ตุตฺตร,	เจ	ตุตฺตร  (เจติย+อุตฺตร)  เมือง เช ตุต ตระ, เมือง หลวง แห่ง แคว้น สิ วี ใน สมัย พระเวสสันดร.  
เจ	ติยรฏฺเ€		อุตฺ	ตมตฺ	ตา		เช	ตุตฺตรํ			เมือง ชื่อ ว่า เช ตุต ตระ  เพราะ เป็น สถาน ที่ ดีที่สุด ใน แคว้น เจ ติ ยะ 
(ลบ อิย, อาเทศ จ เป็น ช).  เวริ	ชยฏฺ€านตฺ	ตา		เชตญฺ	จ		ตํ		อุตฺ	ตมตฺ	ตา		อุตฺตรญฺ	เจ	ติ		วา		
เช	ตุตฺตรํ		 หรือ เมือง ชื่อ ว่า เช ตะ เพราะ เป็น ที่ ชนะ ศัตรู และ ชื่อ ว่า อุต ตระ เพราะ เป็น สถานที่ ดี ที่สุด จึง 
รวม กัน ชื่อ ว่า เช ตุต ตระ (เชต+อุตฺตร, ลบ สระ หน้า).  ป	วิ	สา	มิ		ปุรํ		รมฺมํ		เช	ตุตฺตร	ปุ	รุตฺ	ตมํ	๓  เรา 
เข้า ไป เมือง เช ตุต ตระ ที่ ร่มรื่น ดี ที่สุด

สงฺกสฺส  (สํ+กาส ทิตฺ ติยํ+อ)  เมือง สัง กัสสะ, หัว เมือง ใหญ่ แห่ง แคว้น เจ ตี.  ยสฺส	 	 มา	ปิ	ตกาเล		 
ที	โป		ทิปฺ	ปติ,		ตํ		สงฺกสฺสํ		เมือง ที่ จุด ประทีป สว่างไสว ใน เวลา สร้าง เมือง จึง ชื่อ ว่า สัง กัสสะ (อาเทศ 
นิคหิต เป็น งฺ, ซ้อน สฺ, รัสสะ อา เป็น อ).  	สมฺ	มา		ก	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วา		สงฺกสฺสํ		หรือ 
เมือง ที่ ชาว เมือง เจริญ รุ่งเรือง ดี ชื่อ ว่า สัง กัสสะ.  อาย	สฺ	มา		เรว	โต		โสเรยฺ	ยา		สงฺกสฺสํ		อ	คมา	สิ๔  
ท่าน เร วตะ ออก จาก เมือง โสเรย ยะ ไป สู่ เมือง สัง กัสสะ

ก	ุส	ินาร  (กสุ+นร)  เมอืง ก ุส ินารา, เมอืง หลวง แหง่ แควน้ มลัละ.  ยสสฺ		มา	ป	ิตกาเล		น	ิมติ	ฺต	โมโล	เกน	ฺตา		 
พฺ	ราหฺมณา		กุ	สหตฺถํ		นรํ		ปสฺ	สิตฺ	วา		มาเปนฺ	ติ,		ตํ		กุ	สิ	นารํ	 ใน เวลา สร้าง เมือง พวก พราหมณ์ 
พา กัน ตรวจ ดู นิมิต เห็น คน ถือ สลาก แล้ว ให้ สร้าง เมือง จึง ชื่อ ว่า กุ สิ นา ระ  (อาเทศ อ เป็น อิ, ทีฆ ะ อ 
เป็น อา).   ภควา		กิร		กุ	สิ	นารํ		อาคจฺฉ	ติ		มห	ตา		ภิกฺขุ	สงฺเฆน		สทฺธึ		อฑฺฒ	เตร	เสหิ		 
ภิกฺขุส	เตหิ๕  ทราบ ว่า พระ ผู้ มี พระ ภาค กำลัง เสด็จ มา เมือง กุ สิ นารา  พร้อม ด้วย ภิกษุ สงฆ์ หมู่ ใหญ่ 
๑,๒๕๐ รูป

	 	 อาทิ	ศัพท์ รวม เอา เมือ งมถุ ระ เมือง ปาสาณ ปุ ระ และ เมือง โสณิ กะ

๑  วิ.มหา. ๕/๗๑/๙๐ ๒  วิ.มหา. ๕/๗๑/๙๑ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๓/๙/๕๖๕
๔  วิ.จุลฺล. ๗/๖๔๑/๔๐๖ ๕  วิ.มหา. ๕/๘๘/๑๒๔
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 [๒๐๒]	 รจฺฉา		จ		วิสิขา		วุตฺตา	 รถิกา		วีถิ		จาปฺยถ
	 	 พฺยูโห	รจฺฉา		อนิพฺพิทฺธา	 นิพฺพิทฺธา		ตุ		ปถทฺธิ		จ.

ถนน,	ทางใน	หมู่บ้าน,	ตรอก,	ซอย	๔	ศัพท์
รจฺฉา  (รถ+ณฺย+อา)  ถนน, ทางใน หมู่บ้าน, ตรอก, ซอย.  รถสฺส	 	หิต	า	 	 รจฺฉา	 	ถนน ที่ มี 

ประโยชน์ ต่อ รถ ชื่อ ว่า รัจฉา (ลบ ณฺ, อาเทศ ถฺย เป็น ฉ, ซ้อน จฺ, ลบ สระ หน้า).  ปถิ	เกหิ		ร	ที	ยติ		 
วิ	เลขิ	ย	ตี	ติ		รจฺฉา		ถนน ที่ คน เดิน ทาง ช่วย กัน ปรับปรุง จึง ชื่อ ว่า รัจฉา (รท วิ เลข เน+ฉ+อา, อาเทศ 
ทฺ เป็น จฺ, ลบ สระ หน้า).  สมโณ		โค	ต	โม		อิมํ		รจฺฉํ		ปฏิ	ปนฺ	โน		โห	ติ๑  พระ สมณ โค ดม เสด็จ 
สู่ ถนน สาย นี้

วิ	สิขา  (วิ+สิ เส วายํ+ข+อา)  ถนน, ทางใน หมู่บ้าน, ตรอก, ซอย.  วิสย	นฺ	เต	 	 ปกาสยนฺ	เต		 
วิกฺ	ก	เยน		ทพฺ	พา	นิ	 	ยสฺสํ,	 	สา		วิ	สิขา		ถนน ที่ พ่อค้า เที่ยว ขาย สินค้า ชื่อ ว่า วิ สิขา (ลบ สระ 
หน้า).  วิ	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วา		วิ	สิขา		หรือ ถนน ที่ ผู้คน เข้าไป ชื่อ ว่า วิ สิขา (วิส ปเวส เน+ข+อา, 
ลง อิ อาคม, ลบ สระ หน้า).  สกจฺฉพทฺโธ		วิ	สิขํ		จรา	ตุ๒  ขอ ลิง ตัว นั้น จง ถูก ล่าม โซ่ แล้ว ตระเวน ไป 
ทั่ว ตรอก เถิด

รถิ	กา  (รถ+อิก)  ถนน, ทางใน หมู่บ้าน, ตรอก, ซอย.  รถสฺส		หิต	า		รถิ	กา		ถนน ที่ มี ประโยชน์ 
ต่อ รถ ชื่อ ว่า รถิ กา (ลบ สระ หน้า).  รถิ	กาย		รถิกํ		สิงฺ	ฆาฏ	เกน		สิงฺ	ฆาฏ	กํ		อุป	สงฺ	กมิตฺ	วา๓   
จาก ถนน สาย นี้ ไป ยัง ถนน สาย โน้น จาก ตรอก นี้ ไป ยัง ตรอก โน้น

วีถิ  (วี คมเน+ถิ)  ถนน, ทางใน หมู่บ้าน, ตรอก, ซอย.  วี	ติ		คจฺฉ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วีถิ		ถนน เป็น 
สถาน ที่ ที่ ผู้คน เดิน ไป ชื่อ ว่า วีถิ.  วีถิ	ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.  น		วีถึ		ชา	นา	ติ		น		โค	จร	กุ	สโล		โห	ติ๕   
เขา ไม่รู้ จัก ทาง ไม่ ฉลาด ใน เส้น ทาง

ทาง	ตัน,	สุด	ทาง	๒	ศัพท์
พฺ	ยูห  (วิ+อูห สมฺปิณฺฑเน+อ)  ทาง ตัน, สุด ทาง.  รจฺฉนฺตเรน		มชฺเฌ		อ	นิพฺพิทฺธา		รจฺฉา		 

พฺ	ยูโห	 	 นาม	 	 ถนน ที่ ไม่ เชื่อม กับ ถนน สาย อื่น ระหว่าง กลาง(คือ ไม่มี แยก) ชื่อ ว่า พ ยู หะ.  หฺ	ยู	เหติ		
สมฺปิณฺเฑ	ติ		ชเน		อญฺญตฺร		คนฺ	ตุมปฺป	ทา	นว	เสนา	ติ		พฺ	ยูโห		ทาง ที่ รวม คน ไว้ ไม่ ให้ ไป ต่อ ที่ อื่น 
ชื่อ ว่า พ ยู หะ (อาเทศ อิ เป็น ย, วฺ เป็น พฺ).  พฺ	ยูหํ		นาม		เยเนว		ป	วิ	สนฺ	ติ		เต	เนว		นิกฺ	ขมนฺ	ติ๕   
เข้าไป ทาง ไหน ก็ ออก ไป ทาง นั้น ชื่อ ว่า พ ยู หะ

อ	นิพฺพิทฺธ  (น+นิ+วิธ สมฺป หาเร+ต)  ทาง ตัน, สุด ทาง.  น	 	 นิพฺพิชฺฌ	เต	 	 รจฺฉนฺตเร	นา	ติ		 
อ	นิพฺพิทฺโธ  ทาง ที่ ไม่ ทะลุ ถึง ทาง สาย อื่น ชื่อ ว่า อ นิพพิทธะ (อาเทศ น เป็น อ, ว เป็น พ, ซ้อน พฺ, 
อาเทศ ต เป็น ธ, ธฺ ที่สุด ธาตุ เป็น ทฺ)

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๓๗๗/๑๘๗ ๒  ขุ.ชา. ๒๗/๑๙๓๓/๓๗๙ ๓  สํ.สคาถ. ๑๕/๘๓๓/๓๑๓ 
๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๘๓/๔๑๐ ๕  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๑๙๕/๑๑๗
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ทาง	ยาว	ตลอด,	ทาง	ผ่าน	ตลอด	๒	ศัพท์
ปถทฺธิ  (ปถ+อทฺธิ)  ทาง ยาว ตลอด, ทาง ผ่าน ตลอด.  นิพฺพิทฺธา	 	 รจฺฉนฺตเรน		รจฺฉา	 	ปโถ		 

อทฺธี	ติ		จ		วุจฺจ	ติ		ทาง ที่ ทะลุ ไป ได้ ตลอด ชื่อ ว่า ป ถะ และ อัทธิ.  ปถ	ติ		คจฺฉ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ปโถ		
ทาง เป็น ที่ ไป ชื่อ ว่า ป ถะ (ปถ คมเน+อ).  อท	ติ		คจฺฉ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อทฺธิ		ทาง เป็น ที่ ไป ชื่อ ว่า 
อัทธิ (อท คมเน+ติ, อาเทศ ต เป็น ธ).  ปโถ	จ		อทฺธิ	จ		ปถทฺธิ	 ป ถะ และ อัทธิ ชื่อ ว่า ป ถัทธิ 
(ลบ สระ หน้า)

นิพฺพิทฺธ  (นิ+วิธ สมฺป หาเร+ต)  ทาง ยาว ตลอด, ทาง ผ่าน ตลอด.  นิพฺพิชฺฌ	เต		รจฺฉนฺตเร	นา	ติ		
นิพฺพิทฺโธ		ทาง ที่ ทะลุ ไป ถึง ทาง สาย อื่น ชื่อ ว่า นิพพิทธะ (อาเทศ ว เป็น พ, ซ้อน พฺ, อาเทศ ต เป็น 
ธ, ธฺ เป็น ทฺ)

 [๒๐๓]	 จตุกฺกํ		จจฺจเร		มคฺค-	 สนฺธิ		สิงฺฆาฏกํ		ภเว
	 	 ปากาโร		วรโณ		จาถ	 อุทาโป		อุปการิกา.

ทาง	แยก,	ทาง	แพร่ง,	ทาง	ต่อ	๔	ศัพท์
จตุ	กฺก  (จตุ+ก)  ทาง แยก, ทาง แพร่ง, ทาง สี่ แพร่ง, ทาง ต่อ. จตุ	นฺนํ		ป	ถานํ		สมา	หา	โร		จตุ	กฺกํ		

การ รวม กัน ของ ทาง สี่ สาย ชื่อ ว่า จตุ กกะ (ซ้อน กฺ)

มคฺค	สนฺธิ  (มคฺค+สนฺธิ)  ทาง แยก, ทาง แพร่ง, ทาง ต่อ. 	ทฺ	วินฺ	นํ		จตุ	นฺนํ		วา		มคฺ	คานํ		สนฺธิ		
มคฺค	สนฺธิ		การ ต่อ กัน ของ ทาง สอง สาย บ้าง สี่ สาย บ้าง ชื่อ ว่า มัค ค สัน ธิ

สิงฺ	ฆาฏ	ก  (สิงฺ ฆ ฆฏเน+อาฏก)  ทาง แยก, ทาง แพร่ง, ทาง ต่อ.  เอกี	ภาวํ	 	 สิงฺ	ฆ	ติ	 	 ยา	ตี	ติ		 
สิงฺ	ฆาฏ	กํ		ทาง ที่ ต่อ เป็น สาย เดียวกัน ชื่อ ว่า สิง ฆาฏ กะ.  	สิงฺ	ฆาฏ	กนฺ	ติ		จตุ	กฺ	โกณํ		วา		ติ	โกณํ		
วา		มคฺคส	โมธาณฏฺ€านํ	 ๑  ทาง สี่ แพร่ง ทาง สาม แพร่ง หรือ ทาง ที่มา บรรจบ กัน ชื่อ ว่า สิง ฆาฏ กะ.  
อนฺตรฆรํ		นาม		รถิ	ยา		พฺ	ยูหํ		สิงฺ	ฆาฏ	กํ		ฆรํ	๒   ชื่อ ว่า ละแวก บ้าน ได้แก่ ถนน ทาง ตัน ทาง 
แพร่ง บ้าน เรือน

จจฺ	จร  (จร คติ ภกฺขเน สุ+จร)  ทาง แยก, ทาง แพร่ง, ทาง ต่อ.  จรนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		จจฺ	จรํ		ทาง สำหรับ 
แยก ไป ชื่อ ว่า จัจ จระ (อาเทศ รฺ เป็น จฺ).  สิงฺ	ฆาฏ	โก		นาม		จจฺ	จรํ		วุจฺจ	ติ๓  ทาง แพร่ง เรียกว่า 
จัจ จระ

ป้อม,	กำแพง,	ปราการ	๒	ศัพท์
ปา	การ  (ป+กร กรเณ+ณ)  ป้อม, กำแพง, ปราการ.  ปริ	สมนฺต	โต		กรี	ย	เต	ติ		ปา	กา	โร		กำแพง ที่ 

บุคคล ทำ ล้อม รอบ  ชื่อ ว่า ปา กา ระ (ทีฆ ะ อ ที่ ป เป็น อา, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ ที่ ก เป็น อา). 	ปา	กา	โร		 

๑  วิ.อฏฺ. ๒/๔๘๘ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๗๘๒/๕๑๖ ๓  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๑๙๕/๑๑๗
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นาม		ตโย		ปา	กา	รา		อิฏฺ€กา	ปา	กา	โร		สิลา	ปา	กา	โร		ทารุ	ปา	กา	โร๑  ชื่อ ว่า กำแพง มี ๓ ชนิด 
คือ กำแพง อิฐ กำแพง หิน และ กำแพง ไม้

วรณ  (วร สํวรเณ+ยุ) ป้อม, กำแพง.  วุโณ	ตี	ติ		วรโณ	 กำแพง ป้องกัน ชื่อ ว่า วรณะ  (อาเทศ ยุ เป็น 
อน, น เป็น ณ).  สาล	ศัพท์ ก็ แปล ว่า กำแพง

เชิง	เทิน,	เนิน	๒	ศัพท์
อุทฺ	ทาป  (อุ+ทีป ปกาสเน+อ)  เชิง เทิน, เนิน.  สพฺพ	เคหา	นํ		วิ	เส	เสน		ปกา	สน	โต		อุทฺ	ทา	โป		

เชิง เทิน ชื่อ ว่า อุท ทา ปะ เพราะ บอก ให้ รู้ ความ พิเศษ ของ เรือน ทั้ง ปวง (ซ้อน ทฺ, อาเทศ อี เป็น อา)

อุป	กา	ริกา  (อุป+กร กรเณ+ณฺวุ+อา) เชิง เทิน, เนิน.  สงฺ	คมฺม		ก	โรนฺ	ติ		ตนฺ	ติ		อุป	กา	ริกา	 เชิงเทิน 
ที่ เขา ทำ รวม กัน (กับ กำแพง เป็นต้น) ชื่อ ว่า อุป กา ริกา (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ณฺวุ เป็น   อก, อ 
เป็น อิ, ลบ สระ หน้า)

 [๒๐๔]	 กุฏฺฏํ		ตุ		ภิตฺติ		นารีถ	 โคปุรํ		ทฺวารโกฏฺ€โก
	 	 เอสิกา		อินฺทขีโล		จ		 อฏฺโฏ		ตฺวฏฺฏาลโก		ภเว.

ฝา	เรือน,	ผนัง	๒	ศัพท์
กุฏฺฏ  (กุฏ เฉท เน+อ)  ฝา เรือน, ผนัง.  มคฺคํ		กุฏ	ติ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		กุฏฺฏํ		ผนัง ที่ ตัดทาง เดิน ชื่อ ว่า 

กุฏฏะ (ซ้อน ฏฺ)

ภิตฺ	ติ  (ภิทิ ทฺ วิธา กรเณ+ติ) ฝา เรือน, ผนัง.  ทฺ	วิธา		ภิที	ยติ		ก	โรตี	ติ		ภิตฺ	ติ		ฝา เรือน ที่ กั้น ห้อง ให้ เป็น 
สอง ส่วน ชื่อ ว่า ภิตติ (อาเทศ ทฺ เป็น ตฺ).  นารี		ภิตฺ ติ ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.   ปจฺฉิ	มาย		เจ		ภิกฺขเว		 
ภิตฺ	ติ		นาสฺส		กฺ	วาสฺส		ปติ	ฏฺ€ิ	ตา๒  ภิกษุ ทั้ง หลาย ฝา เรือน ใน ทิศ ตะวัน ตก ไม่มี แสง สว่าง นั้น จะ 
ตั้ง อยู่ ณ ที่ไหน

ซุ้ม	ประตู,	ประตู	เมือง	๒	ศัพท์		
โค	ปุร  (โค+ปุร)  ซุ้ม ประตู, ประตู เมือง.  คุณฺ	ณํ		วา	จานํ		ปุรํ		โค	ปุรํ	 ประตู เมือง ที่ ผู้คน ออกปาก 

(ติ ชม เป็นต้น) ชื่อ ว่า โค ปุ ระ.  เต		คนฺตฺ	วา		โค	ปุรํ		ขณิตฺ	วา		รญฺโญ		สยนฆเร		อุฏฺ€หึ	สุ๓  โจร 
เหล่า นั้น พา กัน ขุด ลง บริเวณ ซุ้ม ประตู แล้วไป โผล่ ขึ้น ที่ ตำหนัก บรรทม ของ พระ ราชา

ทฺ	วาร	โกฏฺ€ก  (ทฺ วาร+โกฏฺ€ก)  ซุ้ม ประตู.  ทฺ	วา	รส	มีเป		กโต		โกฏฺ€โก		ทฺ	วาร	โกฏฺ€โก		ซุ้ม 
ที่ บุคคล สร้าง ไว้ ใกล้ ประตู ชื่อ ว่า ทวาร โกฏฐ กะ.   ทฺ	วาร	โกฏฺ€กญฺจ		นิฏฺ€เปตฺ	วา		ปิตุ		สนฺ	ติกํ		 
เป	เส	สิ๔  สร้าง ซุ้ม ประตู เสร็จ แล้ว จึง ส่ง ข่าว ไป ยัง สำนัก บิดา

๑  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๑๗๖/๑๐๗ ๒  สํ.นิทาน. ๑๖/๒๔๙/๑๒๕ ๓  ขุ.อฏฺ. ๒๘/๓๕/๕๗
๔  ที.อฏฺ. ๕/๙๕/๘๘
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เสา	เขื่อน,	เสา,	หลักเมือง	๒	ศัพท์
เอ	สิ	กา   (เอส คเวสเน+อิก+อา)  เสา เขื่อน, เสา, หลักเมือง.  เอ	สติ	 	 คเว	สติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ		 

เอ	สิ	กา		เสา ที่ บุคคล แสวงหา ชื่อ ว่า เอ สิ กา.  เอก	เมกสฺมึ		ทฺ	วาเร		สตฺต		สตฺต		เอ	สิ	กา		นิ	ขา	ตา		 
อ	เห	สุํ ๑  ที่ ประ ตู หนึ่งๆ ฝัง เสา ไว้ ประตู ละ ๗ ต้น

อินฺ	ทขีล  (อินฺ ท+ขีล)  เสา เขื่อน เสา, หลักเมือง, เสา อิน ทขิล.  อินฺ	ทสฺส		สกฺกสฺส		ขีโล		กณฺฏ	โก		 
อินฺ	ทขีโล	 	 เสา ที่ เป็น ขวาก หนาม ของ พระอินทร์ ชื่อ ว่า อิน ทขี ละ.  คาม	สฺส	 	 อินฺ	ทขีเล	 	 €ิ	ตสฺส		
มชฺฌิมสฺส		ปุ	ริสสฺส๒  ของ บุรุษ ปาน กลาง ซึ่ง ยืน อยู่ ที่ เสา เขื่อน ของ หมู่บ้าน

ป้อม,	หอคอย	๒	ศัพท์
อฏฺฏ  (อฏฺฏ อติ กฺ กม หึ สา สุ+อ)  ป้อม, หอคอย.   อฏฺฏ	ติ		หึ	สตี	ติ		อฏฺโฏ		ป้อม ที่ เบียดเบียน(ความ 

อิสระ) ชื่อ ว่า อัฏ ฏะ.  กูฏ	า	คาร	โต		กูฏ	า	คารํ		คจฺฉ	ติ		อฏฺฏ	โต		อฏฺฏํ		คจฺฉ	ติ๓  ออก จาก เรือน 
หลัง หนึ่ง ไป สู่ เรือน อีก หลัง หนึ่ง ออก จาก ป้อม หนึ่ง ไป สู่ อีก ป้อม หนึ่ง

อฏฺฏาลก  (อฏฺฏ อติ กฺ กม หึ สา สุ+อาลก)  ป้อม, หอคอย.  อฏฺฏ	ติ		หึ	สตี	ติ		อฏฺฏาล	โก		ป้อม ที่ 
เบียดเบียน(ความ อิสระ) ชื่อ ว่า อัฏ ฏาล กะ.  อฏฺฏาล	เก		จ		ทฺ	วาเร		จ		มณิมฺหิ		ปสฺส		นิมฺ	มิตํ	๔   
จง ดู สิ่ง ที่ เนรมิต ขึ้น ใน แก้ว มณี ที่ หอคอย และ ประตู

 [๒๐๕]	 โตรณํ		ตุ		พหิทฺวารํ	 ปริขา		ตุ		จ		ทีฆิกา
	 	 มนฺทิรํ		สทนาคารํ	 นิกาโย		นิลยาลโย.

 [๒๐๖]	 อาวาโส		ภวนํ		เวสฺมํ	 นิเกตนํ		นิเวสนํ
	 	 ฆรํ		คหํ		จาวสโถ	 สรณํ		จ		ปติสฺสโย.

 [๒๐๗]	 โอกํ		สาลา		ขโย		วาโส	 ถิยํ		กุฏิ		วสตฺยปิ
	 	 เคหํ		จานิตฺถิ		สทุมํ	 เจติยายตนานิ		ตุ.

หน้า	มุข	ประตู	๒	ศัพท์
โต	รณ  (ตุร วาร เณ+ยุ)  หน้า มุข ประตู.  อุปริ		มา	ลาทิ	ยุตฺ	ตํ		โสภ	น	ถมฺภทฺว	ยมุภย	โต		นิ	ขนิตฺ	วา		 

ยํ		พหิทฺ	วารํ		กปฺ	ปีย	เต,		ตํ		 โต	รณํ		หน้า มุข ที่ เขา แกะ ลวดลาย ดอกไม้ เป็นต้น ใน ช่วงบน ของ 
เสา แล้ว ฝัง ตั้ง ไว้ ให้ สวยงาม ภายนอก ประตู ชื่อ ว่า โต รณะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ยุ เป็น อน, น 
เป็น ณ).  ถ	วนฺ	ตา		วา		รณนฺตฺยตฺ	รา	ติ		โต	รณํ		หรือ หน้า มุข ประตู ที่ นัก วิจารณ์ พา กัน ชม ว่า ดี 
ชื่อว่า โต รณะ (ตุ อภิ ตฺถเว+รณ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  จตฺ	ตา	โร		ธนุ	คฺ	คหา		ชนา		โต	รณํ		นิสฺ	สาย			 

๑  ที.มหา. ๑๐/๑๖๓/๑๙๗ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๘๕/๘๕ ๓  ขุ.มหานิ. ๒๙/๗๔๖/๔๕๓
๔  ขุ.ชา. ๒๘/๙๒๓/๓๒๕
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จา	ตุทฺทิ	สาภิ	มุ	ขา		เอ	เกกํ		กณฺฑํ		ขิ	ปนฺ	ตุ๑  ให้ คน ถือ ธนู ๔ คน ยืน อยู่ หน้า มุข ประตู หัน หน้า ไป 
ทาง ทิศ ทั้ง ๔ แล้ว ยิง ลูก ศร ไป คนละ ๑ ลูก

พหิทฺ	วาร  (พหิ+ทฺ วาร)  หน้า มุข ประตู.  ทฺ	วา	รสฺส		พหิ		พฺหิทฺ	วารํ		หน้า มุข ที่ อยู่ ภายนอก ประตู 
ชื่อ ว่า พหิ ทวา ระ

คู	รอบ	เมือง,	คลอง	๒	ศัพท์
ปริขา  (ปริ+ขณุ อว ธาร เณ+อ+อา)  คู รอบ เมือง, คลอง.  	ปริ		สมนฺต	โต		ขญฺญเต	ติ		ปริขา	 คูที่ 

เขา ขุด ไว้ รอบ ด้าน ชื่อ ว่า ปริขา (ลบ ณฺ).  ติสฺโส		ปริขา	โย		กา	เร	สิ๒  ให้ ขุด คู รอบ เมือง ๓ ด้าน

ทีฆิ	กา  (ทีฆ+อิก+อา)  คู รอบ เมือง, คลอง.  ทีฆ	ภา	เวน		ยุตฺ	ตา		ทีฆิ	กา		คู ที่ มี ความยาว ชื่อ ว่า ทีฆิ กา.   
ทีฆิ	กา	วาเฏ		ทีฆิ	กา	 ทีฆิ	กา	ศัพท์ ใช้ ใน บ่อ ที่ มี ความยาว

บ้าน,	เรือน,	ที่พัก	๒๔	ศัพท์
มนฺทิร  (มนฺท โม ทนถุ ติชฬตฺ เต สุ+อิร)  บ้าน, เรือน, ที่พัก.  มนฺ	ทนฺ	เต		เอตฺ	ถา	ติ		มนฺทิรํ		บ้าน เป็น 

สถาน ที่ ที่ คน ยินดี ชื่อ ว่า มันทิร ะ.  มนฺทิรํ		กา	รา	เปตฺ	วา๓  ให้ สร้าง เรือน

สทน  (สท วิ สรณ คตฺ ยา วสา เน สุ+ยุ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก.  ส	ทนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ส	ทนํ		บ้าน เป็น สถาน ที่ 
พัก อาศัย ชื่อ ว่า ส ทนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน)

อคาร,	 อาคาร  (น+คมุ คติ มฺหิ+อร)  อาคาร, บ้าน, เรือน, ที่พัก. 	 น	 	 คจฺฉนฺ	ตี	ติ	 	 อคา,		 
ถมฺ	ภาท	โย	 วัตถุ ที่ ไม่ เคลื่อน ย้าย ไป ชื่อ ว่า อ คา มี เสา เรือน เป็นต้น.  อเค		รา	ติ		คณฺ	หา	ตี	ติ		อคารํ,		
อา	คารํ		 บ้าน ที่ ตรึง ไว้ กับ เสา เป็นต้น  ชื่อ ว่า อคาร ะ และ อา คา ระ (อาเทศ น เป็น อ, คมุ เป็น ค, 
ทีฆ ะ อ เป็น อา บ้าง)

ยถา		อคารํ		สุจฺฉนฺนํ	 วุฏฺ€ี		น		สมติวิชฺฌติ
เอวํ		สุภาวิตํ		จิตฺตํ	 ราโค		น		สมติวิชฺฌติ.๔

 ฝนยอ่มตกรัว่รดเรอืนทีม่งุดแีลว้ไมไ่ด ้ฉนัใด  ราคะยอ่มรัว่รดจติทีอ่บรมดแีลว้ไมไ่ด ้ 
ฉันนั้น

นิกาย  (นิ+จิ จเย+ย)  บ้าน, เรือน, ที่พัก.  นิ	จีย	เต		ฉา	ทีย	เต	ติ		นิ	กา	โย		บ้าน ที่ บุคคล มุง บัง ไว้ 
ชื่อ ว่า นิ กา ยะ (อาเทศ จิ เป็น กา)

นิล	ย  (นิ+ลี สิเลสเน+ณ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก.  นิ	ลีย	ตี	ติ		นิล	โย		บ้าน ที่ บุคคล อิง อาศัย อยู่ ชื่อ ว่า นิล ยะ  
(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อี เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย)

อาลย  (อา+ลี สิเลสเน+ณ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก.  อา	ลีย	ตี	ติ		อาล	โย		บ้าน ที่ บุคคล อิง อาศัย อยู่ ชื่อ ว่า 

๑  สํ.อฏฺ. ๒/๒๒๘/๒๕๐ ๒  ชา.อฏฺ. ๔๓/๓๒๓ ๓  วิ.อฏฺ. ๑/๒๐๐
๔  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๑๑/๑๖
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 อาล ยะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อี เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย).  อาล	โย		อา	รา	โม		เอ	ติสฺ	สา๑  บ้าน อัน 
ร่มรื่น ของ หญิง นั้น

อาวาส  (อา+วส นิ วา เส+ณ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก, อาวาส, วัด. 	อาว	สนฺ	ติ		อตฺ	รา	ติ		อา	วาโส		
สถาน ที่ สำหรับ อยู่ อาศัย ชื่อ ว่า อา วาสะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ทุฏฺโ€		ภนฺ	เต		กิฏา	คิริ	สฺมึ		
อา	วาโส๒  วัด บน ภู เขา กิฏาคิ รี ทรุด โทรม มาก พระพุทธเจ้า ข้า

ภวน  (ภู สตฺ ตายํ+ยุ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก.  ภ	วนฺ	ติ		อตฺ	รา	ติ		ภ	วนํ		เรือน เป็น ที่ ที่ มี คน อยู่ อาศัย  
ชื่อ ว่า ภวนะ (วุ ทธิ อู เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว, ยุ เป็น อน).   ตญฺจ		ภ	วนํ		นคร	สฺส		อ	วิ	ทูเร		 
คาวุต	มตฺ	เต		€ิ	ตํ	๓  บ้าน นั้น ตั้ง อยู่ ห่าง ประมาณ หนึ่ง คาวุต ไม่ ไกล จาก เมือง

เวสฺม  (วิส ปเวส เน+ม)  บ้าน, เรือน, ที่พัก.  วิ	สนฺ	ติ		ตนฺ	ติ		เวสฺมํ		บ้าน ที่ คน เข้า อยู่ ชื่อ ว่า เวสมะ 
(วุ ทธิ อิ เป็น เอ)

นิ	เก	ตน  (นิ+กิต นิ วา เส+ยุ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก.  นิ	เก	เต	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		นิ	เก	ตนํ		บ้าน เป็น ที่ อยู่  
ชื่อ ว่า นิ เก ตนะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ยุ เป็น อน)

นิ	เว	สน  (นิ+วิส นิ วา เส+ยุ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก, นิเวศน์.   นิ	วิ	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		นิ	เว	สนํ		บ้าน 
เป็น ที่ อยู่ ชื่อ ว่า นิ เว สนะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ยุ เป็น อน).  ภควา		นิ	วา	เสตฺ	วา		ปตฺต	จีวร- 
	มา	ทาย		อาย	สฺม	ตา		อานนฺ	เทน		ปจฺฉา	สมเณน		เยน		เวร	ญฺชสฺส		พฺ	ราหฺมณสฺส		นิ	เว	สนํ		
เต	นุป	สงฺ	กมิ๔  พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง สบง แล้ว ถือ บาตร และ จีวร มี พระ อานนท์ เป็น ผู้ ติดตาม เสด็จ เข้าไป 
ยัง นิเวศน์ ของ เวรั ญช พราหมณ์

ฆร  (ฆร เสจเน+อ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก.  ฆ	รติ		กิเลส	เมตฺ	ถา	ติ		ฆรํ		บ้าน เป็น สถาน ที่ ที่ คน หลั่ง กิเลส 
ชื่อ ว่า ฆ ระ.   คยฺห	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วา		ฆรํ		หรือ บ้าน ที่ คน ครอบ ครอง ชื่อ ว่า ฆ ระ (คห อุ ปา ทาเน+อ, 
อาเทศ คห เป็น ฆร).  เอหิ		ภนฺ	เต		ฆรํ		คมิสฺ	สาม๕  มา เถิด ท่าน พวก เรา จัก ไป สู่ เรือน

คห  (คห อุ ปา ทาเน+อ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก.  คณฺ	หา	ติ		ปุ	ริ	เสน		อา	นีตํ		ธนนฺ	ติ		คหํ		บ้าน เป็นที่ 
เก็บ ทรัพย์ ที่ บุรุษ หา มา ได้ ชื่อ ว่า คหะ.  เตสํ		คหํ		คห	ภูตํ	๖  เป็น บ้าน ของ คน เหล่า นั้น

อาว	สถ  (อา+วส นิ วา เส+ถ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก.  อาว	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อาว	ส	โถ		บ้าน เป็น ที่ อยู่ อาศัย  
ชื่อ ว่า อาว ส ถะ.  นา	สกฺขิ		ตมฺ	หา		อาว	ส	ถา		ปกฺ	กมิ	ตุํ	๗  ไม่ สามารถ ออก มา จาก บ้าน หลัง นั้น ได้

สรณ  (สร คติ จินฺ ตา หึ สา สุ+ยุ) บ้าน, เรือน, ที่พัก.  สุภา	สุภ	กมฺ	มา	นิ	ส	รนฺ	ติ		จินฺ	เตนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ,		
ส	รติ		วา		สู	ริย	สนฺ	ตา	ปาทิ	กนฺ	ติ		สรณํ		บ้าน เป็น สถาน ที่ ที่ ผู้ อาศัย คิดถึง การ งาน ที่ ดี และ ไม่ ดี หรือ 
บ้าน ที่ กำบัง แสงแดด เป็นต้น ชื่อ ว่า สรณะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ)

๑  องฺ.อฏฺ. ๑๕๑๒๘/๓๗๗ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๖๑๗/๔๑๗ ๓  สํ.อฏฺ. ๑๑/๒๔๖/๓๐๐ 
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๙/๑๗ ๕  วิ.มหาวิ. ๑/๖๑๗/๔๑๗ ๖  วิ.ฏี. ๒/๖๔/๑๗๔
๗  วิ.มหาวิ. ๒/๔๗๑/๓๐๖ 
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ปติ	สฺสย  (ปติ+สิ เส วายํ+ณ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก.  ปติ	สฺสย	ตี	ติ		ปติ	สฺส	โย		บ้าน ที่ คน อาศัย อยู่ 
ชื่อว่า ปติ สส ยะ (ซ้อน สฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย)

โอก  (อุจ สม วาเย+ณ)  บ้าน, เรือน.   อุจ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		โอกํ		บ้าน เป็น ที่ ชุมนุม คน ชื่อ ว่า โอ กะ (ลบ 
ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ จ เป็น ก)

สา	ลา  (สล คมเน+ณ+อา)  บ้าน, เรือน, ที่พัก, ศาลา.  สล	ติ		คจฺฉ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สา	ลา		ศาลา 
เป็น ที่ สำหรับ ไป อยู่ ชื่อ ว่า สา ลา (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).   สเจ		อนฺ	ตรา	มคฺเค		สา	ลา		อตฺถิ		
ตตฺถ		€เปต	พฺ	พา๑  ถ้า ระหว่าง ทาง มี ศาลา ก็ ควร หยุด พัก ที่ นั่น

ขย  (ขี ขเย+ณ)  บ้าน, เรือน.  ขย	ตี	ติ		ขโย		บ้าน ที่ เสื่อมโทรม ชื่อ ว่า ขยะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อี เป็น 
เอ, อาเทศ เอ เป็น อย)

วาส  (วส นิ วา เส+ณ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก, ที่ อยู่.  ว	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วาโส		บ้าน เป็น ที่ อยู่ ชื่อ ว่า 
วาสะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  กุ	หึ		คมิสฺ	สติ		ภิกฺขุ		กตฺถ		วาโส		ภ	วิสฺ	สติ๒  ภิกษุ จัก ไป 
ที่ไหน ที่ อยู่ จัก มี ที่ไหน หรือ

กุฏิ  (กุฏ เฉท เน+อิ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก, กุฏิ.  กุฏนฺ	ติ		นิ	ว	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		กุฏิ		เรือน เป็น ที่ อยู่ 
อาศัย ชื่อ ว่า กุฏิ.  สมฺ	มา	สมฺ	พุทฺธสฺส		กุฏิ		โอวสฺ	สติ๓  กุฏิ ของ พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า พัง ลง แล้ว

ว	สติ  (วส นิ วา เส+ติ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก.  ว	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ว	สติ		ที่ อยู่ อาศัย ชื่อ ว่าว สติ.  ถิยํ		
กุฏิ	ศัพท์ และ ว	สติ	ศัพท์ ใช้ ใน อิตถี ลิงค์

เคห   (คห อุ ปา ทาเน+อ)  บ้าน, เรือน, ที่พัก, เคหะ.  ปุ	ริ	เสน		อา	นีตํ		ธนํ		คณฺ	หา	ตี	ติ		เคหํ		
เรือน ที่ เก็บ รักษา ทรัพย์ ที่ บุรุษ หา มา ชื่อ ว่า เคหะ (อาเทศ อ เป็น เอ).  อ	นิตฺ	ถี		เคห	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ 
และ น ปุง สก ลิงค์.  มนุ	สฺ	สา		เคหํ		ป	วิ	สนฺ	ติ๔  พวก มนุษย์ พา กัน เข้าไป ยัง เรือน

สทุม  (สท นิ วา เส+อุม)  บ้าน, เรือน.  ส	ทนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สทุมํ		บ้าน เป็น สถาน ท่ี อยู่ ช่ือ ว่า สทุมะ

พุทธสถาน,	ศาลเจ้า,	เจดีย์	๒	ศัพท์
เจติย  (จิต ปู ชายํ+ณฺย)  พุทธสถาน, ศาลเจ้า, เจดีย์.  เจ	ติตพฺพํ		ปู	เชตพฺ	พนฺ	ติ		เจ	ติยํ		สถาน ที่ ที่ 

คน บูชา ชื่อ ว่า เจ ติ ยะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลง อิ อาคม).  อิฏฺ€กา	ทีหิ			จยิตพฺ	พนฺ	ติ		เจ	ติยํ		
สถาน ที่ ที่ บุคคล ควร ก่อ ด้วย อิฐ เป็นต้น ชื่อ ว่า เจ ติ ยะ (จิ จเย+ย, อาเทศ จิ เป็น เจต, ลง อิ อาคม).   
ภควา		เยน		ปา	วาลํ		เจ	ติยํ		เต	นุป	สงฺ	กมิ๕  พระ ผู้ มี พระ ภาค เสด็จ เข้า ยัง ปา วาล เจดีย์

อายตน  (อา+ยต ยตเน+ยุ)  พุทธสถาน, ศาลเจ้า.  	อาย	ตนฺ	ติ		วา	ยมนฺ	ติ		เอตฺถ		ผล	กามา	ติ		 
อาย	ตนํ		สถาน ที่ ที่ มนุษย์ ผู้ หวัง ผล พา กัน พยายาม ชื่อ ว่า อายตนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  อา	ยา	นิ		
ต	โน	ตี	ติ		อาย	ตนํ		สถาน ที่ ที่ กระจาย ผล กำไร ชื่อ ว่า อายตนะ (อาย+ตนุ วิตฺ ถาเร+อ)

๑  วิ.อฏฺ. ๒/๓๓๓ ๒  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๓๓๓/๔๐๖ ๓  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๔๒๐/๓๘๖
๔  ที.สีล. ๙/๑๓๗/๑๐๙ ๕  ที.มหา. ๑๐/๙๔/๑๒๐
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 [๒๐๘]	 ปาสาโท		เจว		ยูโปถ	 มณฺฑจฺฉโท		จ		หมฺมิยํ
	 	 ยูโป		ตุ		คชกุมฺภมฺหิ	 หตฺถินโข		ปติฏฺ€ิโต.

ปราสาท,	ตึก	๒	ศัพท์
ปา	สาท  (ป+สท วิ สรณ คตฺ ยา วสา เน สุ+ณ) ปราสาท, ตึก. 	ป	สี	ทนฺ	ติ		นย	นม	นานฺ	ยตฺ	รา	ติ		ปา	สาโท		 

ตึก เป็น ที่ ยินดี แห่ง ตา และ ใจ ชื่อ ว่า ปา สา ทะ  (ทีฆ ะ อ ที่ ป เป็น อา, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ปสาทํ		
โสม	นสฺสํ		ช	เนติ		อุปฺ	ปา	เท	ตี	ติ		ปา	สาโท๑  ปราสาท ที่ ยัง ความ โสมนัส ให้ เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า ปา สา ทะ 
(ปสาท+ณ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  อา	ยา	มาน	นฺท		เยน		ปุพฺ	พารา	โม		มิ	คา	รมา	ตุ		ปา	สาโท		 
เต	นุป	สงฺ	กมิสฺ	สาม		ทิวา	วิ	หา	ราย๒  มา เถิด อานนท์ พวก เรา จัก เข้าไป ยัง ปราสาทบุพ พา ราม ของ นาง 
วิสาขา เพื่อ พัก กลาง วัน

ยูป  (ยุ มิสฺ สเน+ป)  ปราสาท, ตึก.  ยว	ตี	ติ		ยู	โป		ปราสาท ที่ รวม เป็น อาคาร เดียวกัน ชื่อ ว่า ยูปะ (ทีฆ ะ).   
ยวนฺ	ติ		สห		วตฺ	ตนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ยู	โป		ปราสาท ที่ มี อาคาร หลาย หลัง รวม กัน ชื่อ ว่า ยูปะ.  ยู	โป		
รญฺญา		มหา	ปนา	เทน		กา	รา	ปิ	โต๓  ปราสาท ที่ พระเจ้า มหา ปนา ทะ ให้ สร้าง ไว้

ปราสาท	โล้น,	กระโจม,	โดม	๒	ศัพท์
มุณฺฑจฺฉท  (มุณฺฑ+ฉท)  ปราสาท โล้น, กระโจม, โดม, เรือน ทร งก ลา คว่ำ.  มุณฺโฑ		ฉ	ทน	เมตสฺส		น		

ปา	สาทสฺส		วิ	ยา	ติ		มุณฺฑจฺฉ	โท		โดม ที่ มี หลังคา โล้น ทรง มน ดู ไม่ เหมือน ปราสาท ชื่อ ว่า มุณฑั จฉ ทะ  
(ซ้อน จฺ).  โดม มุณฑั จฉ ทะ คือ บ้าน ของ คน ยากจน รูป ทรง เหมือน เตา เผา ถ่าน หรือ เหมือน กะลา คว่ำ 
อาจารย์ บาง ท่าน กล่าว ว่า เป็น หอ ดูด วง จันทร์ และ ดาว.  มุณฺฑจฺฉ	ทน	ปา	สาโท	ติ		จนฺทิ	กงฺคณ	ยุตฺ	โต		
ปา	สาโท๔  ปราสาท ที่ มี ระเบียง สำหรับ นั่ง ชม แสงจันทร์ ชื่อ ว่า มุณฑั จฉ ทน ปราสาท

หมฺ	มิย (หร หรเณ+อิ+ย) ปราสาท โล้น, กระโจม, โดม.  สุขํ		หร	ตี	ติ		หมฺ	มิยํ		ปราสาท ที่ นำ มา 
ซึ่ง ความ สุข ชื่อ ว่า หัม มิ ยะ (ลง มฺ อาคม, อาเทศ รฺ เป็น มฺ).  อติเรก	ลาโภ		วิ	หา	โร		อฑฺฒ	โย	โค		
ปา	สาโท		หมฺ	มิยํ		คุหา๕  อดิเรก ลาภ คือ วิหาร เรือน ปีก ครุฑ ปราสาท ปราสาท โล้น ถ้ำ 

ป้อม	ปราสาท
หตฺถิ	นข  (หตฺถิ+นข) ป้อม ปราสาท.  ทุคฺคทฺ	วาร	ปุร	ทฺ	วาเร		วา		ยตฺถ		กตฺถ	จิ		วา		มตฺ	ติ	กาทิม	เย		 

คช	กุมฺ	ภมฺหิ		โย		ยู	โป		ปา	สาโท		ปติ	ฏฺ€ิ	โต,		โส		หตฺถิน	โข		นาม		ปราสาทที่ ก่อ ด้วยดิน เหนียว 
เป็นต้น ตั้ง อยู่ บน เนิน หัว ช้าง เป็น ปราสาท ติด ประตู เมือง หรือ ที่ ใด ที่ หนึ่ง ชื่อ ว่า หัตถินขะ.  หตฺถิสฺ	เสว		
นโข		ยสฺ	สา	ติ		หตฺถิน	โข		ปราสาท ที่ รูป ทรง เหมือน เล็บ เท้า ช้าง ชื่อ ว่า หัตถิ นขะ.  วิสาขา		มิคา	รมา	
ตา		สงฺฆสฺส		อตฺ	ถาย		สา	ลินฺทํ		ปา	สาทํ		กา	รา	เปตุ	กามา		โห	ติ		หตฺถินขกํ	๖  นาง วิสาขา 
มิ คา รมา รดา ประสงค์ จะ ให้ สร้าง ปราสาท มี ระเบียง รูป ทรง เหมือนเท้า ช้าง เพื่อ ประโยชน์แก่สงฆ์

๑  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๓๕/๑๖๘ ๒  ม.มูล. ๑๒/๓๑๒/๓๑๒ ๓  ที.ปาฏิก. ๑๑/๔๘/๘๔
๔  วิ.ฏี. ๓/๙๒/๑๕๑ ๕  วิ.มหา. ๔/๑๔๓/๑๙๓ ๖  วิ.จุลฺล. ๗/๒๙๐/๑๓๑
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 [๒๐๙]	 สุปณฺณวงฺกจฺฉทน-	 มฑฺฒโยโค		สิยาถ		จ
	 	 เอกกูฏยุโต		มาโฬ	 ปาสาโท		จตุรสฺสโก.

เรือน	ปีก	ครุฑ,	เรือน	ที่	มุง	หลังคา	ลาด	ลง	ด้าน	เดียว	๒	ศัพท์
สุปณฺณ	วงฺกจฺฉ	ทน  (สุปณฺณ+วงฺก+ฉทน)  เรือน ปีก ครุฑ, เรือน ที่ มุง หลังคา ลาด ลง ด้าน เดียว, เรือน ที่ มี 

หลังคา เพิง แหงน.  สุปณฺณสฺส		ครุ	ฬสฺส		วงฺ	เกน		ปกฺ	เขน		สทิสฉ	ทนํ		เคหํ		สุปณฺณ	วงฺกจฺฉ	ทนํ	  
เรือน ที่ มุง หลังคา เหมือน ปีก ข้าง เดียว ของ ครุฑ ชื่อ ว่า สุ ปัณณ วัง กัจฉ ทนะ (ซ้อน จฺ)

อฑฺฒ	โยค  (อฑฺฒ+โยค)  เรือน ปีก ครุฑ, เรือน มุง แถบ เดียว, เรือน ที่ มี หลังคา เพิง แหงน.  เอก	ปสฺ	เสเยว		
ฉ	ทน	โต		อฑฺเฒน		โย	โค		อฑฺฒ	โย	โค		เพราะ เป็น เรือน ที่ หลังคา มุง ข้าง เดียว จึง ชื่อ ว่า อัฑฒ โยคะ.   
อุ	ปาส	เกน		สงฺฆํ		อุทฺ	ทิสฺส		อฑฺฒ	โย	โค		กา	รา	ปิ	โต		โห	ติ๑  อุบาสก ให้ สร้างเรือนปีก ครุฑ อุทิศ 
ถวาย สงฆ์

เรือน	ยอด	เดียว
มาฬ  (มา มาเน+ฬ)  เรือน ยอด เดียว, ปรางค์.  มี	ยติ		ปริ	มีย	ตี	ติ		มาโฬ	 เรือน ที่ คน ชอบ นับ ชื่อ ว่า 

 มาฬะ.  เอ	เก	เนว		กูเฏน		ยุตฺ	โต		อเนก	โกโณ		ปติ	สฺสย	วิ	เสโส		มาโฬ		นาม		เรือน พิเศษ มี 
หลาย มุม แต่ มี ยอด เดียว เท่านั้น ชื่อ ว่า มาฬะ.  วฏฺฏา	กา	เรน		กต	เส	นา	สนนฺ	ติ		เกจิ		บาง อาจารย์ 
กล่าว ว่า เป็น เรือน ที่ ทำ เป็น ทรง กลม.  มาโฬ		กา	รา	ปิ	โต		โห	ติ๒  ให้ สร้าง เรือน ยอด เดียว

เรือน	จตุร	มุข,	ปราสาท
ปา	สาท  (ปสาท+ณ)  เรือน จตุร มุข, ปราสาท. 	 ปสาทํ	 	 โสม	นสฺสํ	 	 ช	เนติ	 	 อุปฺ	ปา	เท	ตี	ติ	 

ปา	สาโท๓  เรือน ที่ ให้ ความ โสมนัส เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า ปา สา ทะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  จตุ	รสฺโส		 
ปติ	สฺสย	วิ	เสโส		ปา	สาโท		นาม		เรือน พิเศษ ที่ มี สี่ มุข ชื่อ ว่า ปา สา ทะ.  อายต	จตุ	รสฺส	ปา	สาโท	ติ		
เกจิ		บาง อาจารย์ กล่าว ว่า เป็น ปราสาท ที่ มี มุข ทั้ง สี่ ด้าน ยื่น ยาว ออก ไป.  ปา	สาโท		จตุ	รสฺส	ปาสาโท๔  
ปราสาท จตุร มุข ชื่อ ว่า ปา สา ทะ

 [๒๑๐]	 สภายํ		จ		สภา		จาถ	 มณฺฑปํ		วา		ชนาลโย
	 	 อโถ		อาสนสาลายํ	 ปฏิกฺกมนมีริตํ.

สภา,	ที่	ประชุม,	ห้อง	โถง,	โรง	๒	ศัพท์
สภา	ย (สนตฺสท ฺทปูปท+ภา ทติ ฺตยิ+ํย) สภา, ที ่ประชมุ, หอ้ง โถง, โรง. 	สน	ฺเตหิ		ภา	ต	ิ	ทพิ	ฺพ	ต	ีต	ิ	สภา	ย	ํ	 

สถาน ที่ อัน รุ่งเรือง ด้วย สัตบุรุษ ชื่อ ว่า สภา ยะ (อาเทศ สนฺต เป็น ส).  	สภา	เย		วา		ทฺ	วา	รมูเล		วา		
หตฺถ	ปาสา		วา		น		วิช	หิต	พฺพํ	๕  ภิกษุ ไม่ พึง ละ หัตถบาส ไม่ ว่า ใน ห้อง โถง หรือริม ประตู

๑  วิ.มหา. ๔/๒๑๐/๒๗๕ ๒  วิ.มหา. ๔/๒๑๐/๒๗๗ ๓  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๓๕/๑๖๘
๔  วิสุทฺธิ.ฏี. ๑/๓๐/๗๙ ๕  วิ.มหาวิ. ๒/๑๔/๑๑
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สภา (สนฺตสทฺ ทูปปท+ภา ทิตฺ ติยํ+กฺ วิ) สภา, ที่ ประชุม, ห้อง โถง, โรง. 	สนฺ	เตหิ		ภา	ติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		
สภา		สถาน ที่ อัน รุ่งเรือง ด้วย สัตบุรุษ ชื่อ ว่า สภา (อาเทศ สนฺต เป็น ส, ลบ กฺ วิ ปัจจัย).  เน	สา		
สภา		ยตฺถ		น		สนฺ	ติ		สนฺ	โต๑  ที่ ใด ไม่มี สัตบุรุษ ที่ นั้น ไม่ ชื่อ ว่า สภา

มณฑป,	ปะรำ	๒	ศัพท์
มณฺฑป  (มนฺฑาสทฺ ทูปปท+ปี นาสเน+อ)  มณฑป, ปะรำ. 	มณฺฑา		รวิ	รํส	โย,		เต		ปิว	ติ		นาสย	ตี	ติ		 

มณฺฑ	โป		มณฺฑา	  มัณฑ า หมาย ถึง แสงแดด, ปะรำ ที่ บัง แสงแดด ให้ เย็น ลง ชื่อ ว่ามัณฑ ปะ. 	วา  
มณฺฑป	ศัพท์ นี้ เป็น ได้ ทั้ง ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  โก	นาค	มน	พุทฺธสฺส		มณฺฑ	โป		กา	ริ	โต		มยา๒  
เรา ให้ สร้าง มณฑป เพื่อ พระพุทธเจ้า นาม ว่า โก นา คม นะ

ชนา	ลย  (ชน+อาลย)  มณฑป, ปะรำ, ที่พัก ของ ชน.  ชนา	นํ		อาล	โย		สนฺ	นิ	ปาตฏฺ€านํ		ชนา	ล	โย		
สถาน ที่ ชุมนุม กัน ของ ผู้คน ชื่อ ว่า ชนา ล ยะ (ลบ สระ หน้า)

หอ	ฉัน,	โรง	อาหาร	๒	ศัพท์
อาสน	สา	ลา (อาสน+สา ลา)  หอ ฉัน, โรง อาหาร.  อา	สนตฺ	ถาย		กตา		สา	ลา		อาสน	สา	ลา		ศาลา 

ที่ สร้าง ไว้ เพื่อ เป็น โรง อาหาร ชื่อ ว่า อาสน สา ลา.  อาสน	สา	ลายํ		อุทก	ภา	ชนํ		ริตฺตํ		โห	ติ๓  ภาชนะ 
ใส่ น้ำ ใน หอ ฉัน ว่าง เปล่า

ปฏิ	กฺ	กมน  (ปติ+กมุ ป ทวิ กฺ เขเป+ยุ)  หอ ฉัน, โรง อาหาร.  ปฏิ	กฺ	กมนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ปฏิ	กฺ	กมนํ		
สถาน ที่ ที่ ภิกษุ พา กัน เดิน มุ่ง หน้า ไป ชื่อ ว่า ปฏิ กก มนะ (อาเทศ ต เป็น ฏ, ยุ เป็น อน,  ซ้อน กฺ).  
อญฺญตโร		ปิณฺฑ	จา	ริ	โก		ภิกฺขุ		วิสคตํ		ปิณฺฑ	ปาตํ		ลภิตฺ	วา		ปฏิ	กฺ	กมนํ		หริตฺ	วา		ภิกฺ	ขูนํ		
อคฺค	กา	ริกํ		อ	ทา	สิ๔  ภิกษุ ผู้ บิณฑบาต เป็น วัตร รูป หนึ่ง ได้ อาหาร บิณฑบาต เจือ ยา พิษ มา แล้ว นำ ไป 
สู่ หอ ฉัน ถวาย ให้ แก่ ภิกษุ ทั้ง หลาย ฉัน ก่อน

 [๒๑๑]	 ชินสฺส		วาสภวน-	 มิตฺถี		คนฺธกุฏิ		ปฺยถ
	 	 ถิยํ		รสวตี		ปาก-	 ฏฺ€านํ		เจว		มหานสํ.

พระ	คันธกุฎี,	ที่	ประทับ	ของ	พระพุทธเจ้า
คนฺธ	กุฏิ  (คนฺธ+กุฏิ)  พระ คันธกุฎี.  ทิพฺ	พ	คนฺเธหิ		ปริ	ภา	วิ	ตา		กุฏิ		คนฺธ	กุฏิ		กุฏิ ที่ อบ ด้วย 

กลิ่น ทิพย์ ชื่อ ว่า คันธ กุฏิ.  ชิน	สฺส		วาสภ	วน	มิตฺ	ถี		คนฺธ	กุฏิ		ที่ ประทับ ของ พระพุทธเจ้า ชื่อ ว่า 
คันธ กุฏิ.   อิตฺถี		คนฺธ	กุฏิ	ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.  กูฏ	า	คา	รสา	ลา		ปน		มหา	วนํ		นิสฺ	สาย		กเต		 
อา	รา	เม		กูฏ	า	คารํ		อนฺ	โตก	ตฺ	วา		หํสวฏฺฏกจฺฉนฺเนน		กตา		สพฺ	พา	กา	รสมฺ	ปนฺ	นา		พุทฺธสฺส		 
ภคว	โต		คนฺธ	กุฏิ		เวทิ	ตพฺ	พา๕  ส่วน ศาลา เรือน ยอด พึง ทราบ ว่า เป็น พระ คันธกุฎี ที่ สร้าง ไว้ สำหรับ 

๑  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๒๕/๒๗๐ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๔๓/๒๕๗ ๓  วิ.อฏฺ. ๒/๖๒
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๒๑๐/๑๕๐ ๕  มชฺ.อฏฺ. ๘/๓๕๓/๑๗๕ 
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เป็น ที่ ประทับ ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค พุทธ เจ้า ใน อาราม ที่ อยู่ กลาง ป่า ใหญ่ ซึ่ง มี ทุก อย่าง ครบ ถ้วน มี ยอด 
ตรง กลาง มี หลังคา เป็น รูป หงส์ ล้อม เป็น วงกลม  

โรง	ครัว	๓	ศัพท์
รสว	ตี  (รส วนฺ ตุ+อี)  โรง ครัว.  รสา	นิ		สนฺ	ติ		อสฺ	สนฺ	ติ		รสว	ตี		โรง ครัว เป็น ที่ ที่ มี รส ต่างๆ ชื่อ ว่า รสว ตี  

(อาเทศ นฺ ตุ เป็น ต).  	ถิยํ	 รสว	ตี	ศัพท์ ใช้ ใน อิตถี ลิงค์.  	รสว	ตี		กา	รา	ปิตา		โห	ติ๑  ให้สร้าง  
โรง ครัว

ปาก	ฏฺ€าน  (ปา จก+€าน)  โรง ครัว.  ป	จนํ		ปา	โก		การ หุง ต้ม ชื่อ ว่า ปา กะ (ปจ ปา เก+อ, วุ ทธิ อ 
เป็น อา, อาเทศ จ เป็น ก).  ตสฺส		€านํ		ปาก	ฏฺ€านํ		ที่ สำหรับ หุง ต้ม นั้น ชื่อ ว่า ปากั ฏ ฐานะ (ซ้อน 
ฏฺ).  อิ	เม	สุ		ปาก	ฏฺ€า	นว	เสน		จตุ	พฺพิเธ	สุ		กมฺ	เม	สุ๒  ใน กรรม ๔ อย่าง อัน กระทำ ใน โรง ครัว

มหา	นส  (ม หนฺต+อส ภกฺขเน+ยุ)  โรง ครัว.  	ม	หนฺ	ตา	นิ		พหู	นิ		อสิต	พฺ	พา	นิ		สนฺ	เตตฺ	ถา	ติ		มหา	นสํ		 
โรง ครัว เป็น สถาน ที่ ที่ มี ของ ควร กิน อยู่ เป็น อัน มาก จึง ชื่อ ว่า มหานสะ (อาเทศ ม หนฺต เป็น มหา, ยุ 
เป็น อน, กลับ สน เป็น นส).  ปา	สา	ทา		โอ	รุยฺ	ห		มหา	นสํ		ป	วิ	สิตฺ	วา๓  ลง จาก ปราสาท แล้ว 
เข้าไป สู่ โรง ครัว

 [๒๑๒]	 อาเวสนํ		สิปฺปสาลา	 โสณฺฑา		ตุ		ปานมนฺทิรํ
	 	 วจฺจฏฺ€านํ		วจฺจกุฏิ	 มุนีนํ		€านมสฺสโม.

โรงเรียน,	โรงงาน,	โรง	ฝึกงาน	๒	ศัพท์
อา	เว	สน  (อา+วิส อา เวสเน+ยุ)  โรงเรียน, โรงงาน, โรง ฝึกงาน.  อา	วิ	สนฺ	ติ		อสฺ	มินฺ	ติ		อา	เว	สนํ		 

โรงเรียน ที่ มี นักเรียน เข้าไป เรียน อยู่ ชื่อ ว่า อา เว สนะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ยุ เป็น อน).  		สุว	ณฺณ- 
	กา	ราทิ	สิปฺ	ปีนํ		กมฺม	สา	ลา		อา	เว	สนํ		สถาน ที่ ที่ ทำงาน ของ คน มี ความ รู้ มี ช่าง ทอง เป็นต้น ชื่อ ว่า 
อา เว สนะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ยุ เป็น อน).  คจฺฉถ		ภิกฺขเว		ฆฏิ	กา	รสฺส		กุมฺ	ภ	กา	รสฺส		
อา	เว	สนํ		อุตฺ	ติณํ		ก	โรถ๔  ภิกษุ ทั้ง หลาย พวก เธอ จง ไป รื้อ หญ้า ที่ มุง โรง งา นข องฆฏิ กา ระ ช่าง หม้อ

สิปฺป	สา	ลา  (สิปฺป+สา ลา)  โรงเรียน, โรงงาน, โรง ฝึกงาน.  สิปฺ	ปานํ		สา	ลา		สิปฺป	สา	ลา		โรงเรียน 
เปน็ แหลง่ ความ รู ้ชือ่ วา่ สปิป สา ลา.  ปา	โตว		อฏุ€ฺาย		สปิปฺ	สาล	ํ	คจฉฺน	ฺติ๕  พา กนั ตืน่ ขึน้ ไป โรงเรยีน 
 แต่ เช้า ตรู่

ร้าน	สุรา,	ร้าน	เหล้า	๒	ศัพท์
โสณฺ	ฑา  (สน ทาเน+ฑ+อา)  ร้าน สุรา, ร้าน เหล้า.  กตฺตพฺ	พาก	ตฺตพฺพํ		อ	วิ	จา	เรตฺ	วา		อตฺ	ตนา		

อิจฺฉิตวตฺถุ	กา	รณา		สพฺพํ		เทยฺย	ธมฺมํ		ส	โนนฺ	ตี	ติ		โสณฺ	ฑา		นัก ดื่ม ผู้ ไม่ พิจารณา สิ่งที่ ควร ทำ และ 

๑  วิ.มหา. ๔/๒๑๐/๒๗๗ ๒  อภิ.ฏี. ๑๗๔ ๓  ธมฺม.อฏฺ. ๒๓/๑๗๒
๔  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๔๒๐/๓๘๖ ๕  สํ.อฏฺ. ๑๒/๒๓๐/๒๕๓
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ไม่ ควร ทำ ให้ ทรัพย์สิน ทุก อย่าง เพราะ น้ำเมา อัน ตน ปรารถนา เป็น เหตุ ชื่อ ว่า โสณ ฑะ (อาเทศ อ เป็น 
โอ, นฺ เป็น ณฺ).  เตสํ		เอ	สา		ว	สตี	ติ		โสณฺ	ฑา		ร้าน อัน เป็น ที่ อยู่ ของ นัก ดื่ม นั้น ชื่อ ว่า โสณ ฑา.   
ปาน	สทฺท	สนฺ	นิธาน	า		สุ	รา	โสณฺ	ฑาเย	วิธ		คหิ	ตา		ใน ที่ นี้ ท่าน หมาย ถึง การ รวม เอา ปาน	ศัพท์ เข้าไป 
ด้วย เป็น สุ	รา	โสณฺ	ฑา	ร้าน ของ นัก ดื่ม สุรา

ปา	นมนฺทิร  (ปาน+มนฺทิร)  ร้าน สุรา, ร้าน เหล้า.  สุ	รา	ปาน	ตฺถํ		ก	ตมนฺทิรํ		ปา	นมนฺทิรํ		นาม		
ร้าน ที่ เขา สร้าง ไว้ เพื่อ การ ดื่ม สุรา ชื่อ ว่า ปา นมันทิ ระ 

เวจ	กุฎี,	วัจ	กุฎี,	ที่	ถ่าย	อุจจาระ,	ห้อง	ส้วม	๒	ศัพท์
วจจฺฏ€ฺาน  (วจจฺ+€าน)  เวจ กฎุ,ี ที ่ถา่ย อจุจาระ, หอ้ง สว้ม.  วจจฺสสฺ		คถูสสฺ		วสิช	ฺชนฏ€ฺาน	ํ	วจจฺฏ€ฺาน	ํ  

สถาน ที่ สำหรับ ถ่าย อุจจาระ ชื่อ ว่าวั จจัฏ ฐาน (ซ้อน ฏฺ).   อิทํ		วจฺจฏฺ€านํ		อิทํ		ปสฺ	สาว	ฏฺ€านํ		
อิทํ		ปา	นียํ		อิทํ		ปริ	โภชนี	ยํ	๑  นี่ ที่ ถ่าย อุจจาระ นี่ ที่ ถ่าย ปัสสาวะ นี่ น้ำ ฉัน นี่ น้ำ ใช้

วจฺ	จกุฏิ  (วจฺจ+กุฏิ)  เวจ กุฎี, ที่ ถ่าย อุจจาระ, ห้อง ส้วม.  วจฺจสฺส		วิสชฺ	ชนฏฺ€านา		กุฏิ		วจฺ	จกุฏิ		กุฎี 
เป็น ที่ สำหรับ ถ่าย อุจจาระ ชื่อ ว่าวั จ จกุฏิ.  เตนหิ		ภิกฺขเว		ภิกฺ	ขูนํ		วจฺ	จกุฏิวตฺตํ		ปญฺญาเปสฺ	สา	มิ๒   
ภิกษุ ทั้ง หลาย ถ้า เช่น นั้น เรา จัก บัญญัติ เวจ จกุฎี วัตร สำหรับ ภิกษุ

อาศรม,	ที่	อยู่	ของ	ฤาษี
อสฺ	สม  (อา+สมุ อุป ส เม+อ) อาศรม, ที่ อยู่ ของ ฤาษี.  มุ	นีนํ		อิสี	นํ		ว	สนฏฺ€านํ		อสฺส	โม		นาม		

สถาน ที่ ที่ พวก ฤาษี อยู่ ชื่อ ว่า อัส สมะ.  อา		โกธํ		ส	เมนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อสฺส	โม		อาศรม เป็น สถาน 
ที่ ที่ ข่ม ความ โกรธ ชื่อ ว่า อัส สมะ.  อา		ภุโส		ส	เมนฺ	ติ		เอตฺถ		รา	คาท	โย	ติ		วา		อสฺส	โม		 หรือ 
อาศรม เป็น สถาน ที่ ที่ ระงับ ราคะ กิเลส เป็นต้น ได้ แน่นอน ชื่อ ว่า อัส สมะ (ซ้อน สฺ, รัสสะ อา เป็น อ).    
อา		สมนฺต	โต		กาย	จิตฺ	ต	ปีฬ	า	สงฺ	ขา	ตา		ปริ	สฺส	ยา		สมนฺ	ติ		 เอตฺ	ถา	ติ		อสฺส	โม		อาศรม 
เป็น สถาน ที่ ซึ่ง อันตราย อัน บีบ คั้น กาย และ จิตร อบ ด้าน สงบ ลง ชื่อ ว่า อัส สมะ.  ภควา	 	 เยน		 
อุ	รุ	เวลกสฺสปสฺส		ชฏิลสฺส		อสฺส	โม		เต	นุป	สงฺ	กมิ๓  พระ ผู้ มี พระ ภาค เสด็จ เข้าไป ยัง อาศรม ของ 
ชฎิล อุ รุ เวลกัสส ปะ

 [๒๑๓]	 ปณฺยวิกฺกยสาลา		ตุ	 อาปโณ		ปณฺยวีถิกา
	 	 อุทฺโทสิโต		ภณฺฑสาลา	 จงฺกมนํ		ตุ		จงฺกโม.

ร้าน	ค้า,	ตลาด,	ห้าง	สรรพ	สินค้า	๓	ศัพท์
ปณฺย	วิกฺ	กย	สา	ลา  (ปณฺย+วิกฺ กย+สา ลา) ร้าน ค้า, ตลาด, ห้าง สรรพ สินค้า.  ปณิตพฺ	พา	ติ		ปณฺ	ยา,	 

วตฺ	ถาท	โย		สินค้า ที่ ควร ขาย มี ผ้า เป็นต้น ชื่อ ว่า ปัณ ยะ (ปณ กย วิกฺ กเย+ย).  เต		เอตฺถ		วิกฺ	กิณนฺ	ตี	ติ		 

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๕๔๓/๓๗๐ ๒  วิ.จุลฺล. ๗/๔๓๖/๒๔๓ ๓  วิ.มหา. ๔/๓๗/๔๕ 
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ปณฺย	วิกฺ	ก	โย		แหล่ง ที่ มี ผ้า เป็นต้น ไว้ ขาย ชื่อ ว่า ปัณย วิ กก ยะ (ปณฺยสทฺ ทูปปท+วิ+กี ทพฺพ วิ นิมเย+ณ, 
ลบ ณฺ, วุ ทธิ อี เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, ซ้อน กฺ).  โส		เอว		สา	ลา		เคห	นฺ	ติ		ปณฺย	วิกฺ	กย	- 
สา	ลา		แหล่ง ที่ มี สินค้า ขาย นั่น แหละ ชื่อ ว่า ปัณย วิ กกย สา ลา

อาปณ  (อา+ปณ กย วิกฺ กเย+ณ)  ร้าน ค้า, ตลาด.  อาปณยนฺ	เต		พฺยวห	รนฺ	เต		อสฺ	มินฺ	ติ		อาปโณ		
แหล่ง ที่ ขาย สินค้า ชื่อ ว่า อาปณะ (ลบ ณฺ).  อาปโณ		กา	รา	ปิ	โต		โห	ติ๑  ให้ สร้าง ร้าน ค้า

ปณฺย	วีถิ	กา  (ปณฺย+วีถิ+ก+อา)  ร้าน ค้า, ตลาด.  ปณฺ	ยานํ		วิกฺ	ก	ยาย		นี	ยมา	นานํ		วีถิ		ปนฺ	โถ		 
ปณฺย	วีถิ	กา		ถนน สำหรับ ผู้นำ สินค้า มา ขาย ชื่อ ว่า ปัณย วีถิ กา

โรง	เก็บ	ของ,	คลัง	พัสดุ,	โรง	เก็บ	น้ำ	๒	ศัพท์
อุทฺ	โท	สิต  (อุ ทกสทฺ ทูปปท+วส อจฺฉาทเน+อิ-ต)  โรง เก็บ ของ, คลัง พัสดุ, โรง เก็บ น้ำ.  อุ	ทกํ		ว	สิตํ		

อจฺ	ฉาทนํ		ก	ตมเน	นา	ติ		อุทฺ	โท	สิ	โต		โรง ที่ สร้าง ไว้ สำหรับ เก็บ น้ำ ชื่อ ว่า อุท โท สิ ตะ (ลบ ก, ซ้อน ทฺ, 
อาเทศ ว เป็น โอ).  เอ	กกุลสฺส		อุทฺ	โท	สิ	โต		โห	ติ๒  โรง เก็บ ของ ของ ตระกูล หนึ่ง

ภณฺฑ	สา	ลา (ภณฺฑ+สา ลา) โรง เก็บ ของ, คลัง พัสดุ.  ภณฺฑฏฺ€ปนสฺส		สา	ลา		ภณฺฑ	สา	ลา		โรง 
สำหรับ เก็บ วัตถุ ต่างๆ ชื่อ ว่า ภัณฑ สา ลา.  ภณฺฑ	สา	ลา		อุทฺ	โท	สิ	ตนฺ	ติปิ		วุจฺจ	ติ๓  โรง เก็บ ของ เรียก 
ว่า อุท โท สิ ตะ บ้าง

สถาน	ที่	เดิน	จงกรม	๒	ศัพท์
จงฺ	กมน  (กมุ ป ทวิ กฺ เขเป+ยุ) สถาน ที่ เดิน จงกรม.  จงฺ	กมตฺยตฺ	รา	ติ		จงฺ	กมนํ		สถาน ที่ เดิน จงกรม  

ชื่อ ว่า จัง กม นะ (ซ้อน ก หน้า ธาตุ, อาเทศ ก เป็น จ, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ, อาเทศ 
ยุ เป็น อน).   จงฺ	กมน	สา	ลา		กา	ปิตา		โห	ติ๔  ให้ สร้าง ศาลา เพื่อ เป็น ที่ เดิน จงกรม

จงฺ	กม  (กมุ ป ทวิ กฺ เขเป+อ)  สถาน ที่ เดิน จงกรม.  จงฺ	กมตฺยตฺ	รา	ติ		จงฺก	โม		สถาน ที่ เดิน จงกรม ชื่อ ว่า  
จัง กมะ (ซ้อน ก หน้า ธาตุ, อาเทศ ก เป็น จ, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ).  น		อุจฺ	เจ		
จงฺก	เม		จงฺ	กมิตพฺพํ	๕ ไม่ พึง เดิน จงกรม บน ที่ จงกรม สูง

 [๒๑๔]	 ชนฺตาฆรํ		ตฺวคฺคิสาลา	 ปปา		ปานียสาลิกา
	 	 คพฺโภ		โอวรโก		วาสา-	 คารํ		ตุ		สยนิคฺคหํ.

เรือน	ไฟ,	โรง	บูชา	ไฟ	๒	ศัพท์
ชนฺ	ตาฆร  (ชนฺ ตา+ฆร)  เรือน ไฟ, โรง บูชา ไฟ.  ชลนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ชนฺ	ตา		เรือน เป็น ที่ ก่อ ไฟ ให้ ลุก 

โพลง ชื่อ ว่า ชัน ตา (ชล ทิตฺ ติยํ+อนฺต+อา, ลบ ลฺ).  ช	เนตฺ	ยตฺร		อคฺคินฺ	ติ		วา		ชนฺ	ตา		หรือ โรง 
สำหรับ ก่อ ไฟ ชื่อ ว่า ชัน ตา (ชน ชนเน+อนฺต+อา, ลบ นฺ),  สา		เอว		ฆรํ		ชนฺ	ตาฆรํ		โรง ก่อ ไฟ นั่น 

๑  วิ.มหา. ๔/๒๑๐/๒๗๗ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๑๖/๑๒ ๓  วิสุทฺธิ.ฏี. ๑/๓๐/๘๐
๔  วิ.มหาวิ. ๒/๒๑๐/๒๗๕ ๕  วิ.จุลฺล. ๖/๓๒๘/๑๓๔ 
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แหละ เป็น เรือน จึง ชื่อ ว่า ชัน ตาฆ ระ.  สเจ		อุป	ชฺฌา	โย		ชนฺ	ตาฆรํ		ป	วิ	สิ	ตุ	กาโม		โห	ติ๑  หากว่า 
พระ อุปัชฌาย์ ประสงค์ จะ เข้าไป ยัง เรือน ไฟ

อคฺคิ	สา	ลา  (อคฺคิ+สา ลา)  เรือน ไฟ, โรง บูชา ไฟ.  อคฺคิ	โน		สา	ลา		อคฺคิ	สา	ลา		เรือน แห่ง ไฟ ชื่อ ว่า  
อัคคิ สา ลา.  สเจ		อคฺคิ	สา	ลา		อุกฺ	ลาปา		โห	ติ		อคฺคิ	สา	ลา		สมฺมชฺ	ชิต	พฺ	พา๒  หากว่า เรือน ไฟ 
สกปรก ก็ ควร เก็บ กวาด

ศาลา	น้ำ	ดื่ม,	ประปา	๒	ศัพท์
ปปา  (ปสทฺ ทูปปท+ปา ปิ วเน+อ)  ศาลา น้ำ ดื่ม, ประปา.  ปํ		ปิ	วนฺ	ติ		อสฺ	สนฺ	ติ		ปปา	 ศาลา เป็น 

ที่ ดื่ม น้ำ ชื่อ ว่า ป ปา

ยถา		นที		จ		ปนฺโถ		จ	 ปานาคารํ		สภา		ปปา
เอวํ		โลกิตฺถิโย		นาม	 นาสํ		กุชฺฌนฺติ		ปณฺฑิตา.๓

 แม่น้ำ ถนน ร้าน สุรา หอ ประชุม และ บ่อน้ำ ดื่ม เป็น ฉันใด ชื่อ ว่า หญิง ชาว โลก  
ก็ เป็น ฉัน นั้น บัณฑิต ทั้ง หลาย จึง ไม่ โกรธ หญิง เหล่า นั้น

ปานยี	สา	ลา,	ปานยี	สาลกิา  (ปานยี+สา ลา)  ศาลา นำ้ ดืม่, ประปา.  ปา	นยีฏ€ฺา		สา	ลา		ปานยี	สา	ลา		 
ศาลา เป็น ที่ ตั้ง น้ำ ดื่ม ไว้ ชื่อ ว่า ปานีย สา ลา.  สา		เอว		ปานีย	สาลิกา  ศาลา ตั้ง น้ำ ดื่ม นั่น แหละ ชื่อ ว่า 
 ปานีย สาลิกา (ปนีย สา ลา+อิ+ก+อา, ลบ สระ หน้า).   อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		ปานียสาลํ		ปา	นี	ย- 
มณฺฑปํ	๔  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต ศาลา น้ำ ดื่ม โรง น้ำ ดื่ม

ห้อง	๒	ศัพท์
คพฺภ  (คส คมเน+อภ)  ห้อง.  ค	สตี	ติ		คพฺโภ		ห้อง ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า คัพภ ะ (อาเทศ สฺ เป็น พฺ, ลบ 

อ).  ยสฺมึ		คพฺเภ		จีวรํ		นิกฺขิตฺตํ		โห	ติ๕  ภิกษุ เก็บ จีวร ไว้ ใน ห้อง ใด

โอ	ว	รก  (อว รกฺขเณ+อร+ก) ห้อง.  อว	ติ		รกฺข	ตี	ติ		โอวร	โก		ห้อง ที่ เก็บ รักษา สิ่งของ ชื่อ ว่า โอ ว รกะ 
(อาเทศ อ เป็น โอ).  ยสฺมึ		โอวร	เก		จีวรํ		นิกฺขิตฺตํ		โห	ติ๖  ภิกษุ เก็บ จีวร ไว้ ใน ห้อง ใด

ห้อง	นอน,	เรือน	พัก	ผ่อน,	อาคาร	ที่พัก	๒	ศัพท์
วา	สา	คาร  (วาส+อคาร)  ห้อง นอน, เรือน พัก ผ่อน, อาคาร ที่พัก.  ว	สนํ		วาโส		การ พัก ผ่อน ชื่อ ว่า 

วาสะ (วส นิ วา เส+ณ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ตทตฺถํ		อคารํ		วา	สา	คารํ		เรือน ที่ เป็นประโยชน์ 
ต่อ การ พัก ผ่อน นั้น ชื่อ ว่า วา สา คา ระ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  วา	สา	คารํ		€เปตฺ	วา๗  เว้น เรือน 
พัก ผ่อน
๑  วิ.มหา. ๔/๘๑/๘๕ ๒  วิ.มหา. ๔/๘๑/๘๘ ๓  ขุ.ชา. ๒๗/๖๕/๒๑
๔  วิ.จุลฺล ๗/๒๓๖/๙๙ ๕  วิ.มหาวิ. ๒/๑๕/๑๑ ๖  วิ.มหาวิ. ๒/๒๑/๑๓
๗  วิ.มหาวิ. ๑/๕๒๒/๓๕๖ 
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สย	นิคฺ	คห  (สย นี+คห)  ห้อง นอน, เรือน พัก ผ่อน, อาคาร ที่พัก.  ส	ยติ		เอตฺ	ถา	ติ		สย	นี		สถาน 
เป็น ที่นอน ชื่อ ว่า สย นี (สิ สเย+ยุ+อี, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, ยุ เป็น อน).   
สา		เอว		คหํ		สย	นิคฺ	คหํ		สถาน ที่ เป็น ที่นอน นั่น แหละ เป็น เรือน ชื่อ ว่า สย นิค คหะ (ซ้อน คฺ, รัสสะ 
อี เป็น อิ)

 [๒๑๕]	 อิตฺถาคารํ		ตุ		โอโรโธ	 สุทฺธนฺโตนฺเตปุรํ		ปิ		จ
	 	 อสพฺพวิสยฏฺ€านํ	 รญฺญํ		กจฺฉนฺตรํ		มตํ.

ตำหนัก	ใน,	พระ	ราชฐาน	ชั้น	ใน,	เรือน	พระ	สนม,	เรือน	สาว	ใช้	๔	ศัพท์
อติ	ฺถา	คาร  (อติถฺ+ีอคาร)  ตำหนกั ใน, พระ ราชฐาน ชัน้ ใน, เรอืน พระ สนม, เรอืน สาว ใช.้ 	รา	ชติ	ฺถนี	ม	คาร	ํ	 

อิตฺ	ถา	คารํ		ตำหนัก สำหรับ หญิง ของ พระ ราชา ชื่อ ว่า อิต ถา คา ระ (ลบ อี, ทีฆ ะ อ เป็น อา). 	ยสสฺส		
อิตฺ	ถา	คาเร		สุ	สาน	สญฺญา		อุปฺ	ปชฺ	ชิ๑  ย สะ กุลบุตร เกิด ความ รู้สึกขึ้น ว่า เรือน สาว ใช้ เป็น เหมือน 
ป่าช้า ผีดิบ

โอ	โรธ (อว+รุธ อววรเณ+ณ) ตำหนัก ใน, พระ ราชฐาน ชั้น ใน, เรือน พระ สนม.		อว	รุนฺ	ธียนฺ	เต		รา	ชิตฺ	ถิ	โย		 
อเน	นา	ติ		โอ	โรโธ		ตำหนัก ที่ กั้น ไว้ สำหรับ พวก นาง สนม ชื่อ ว่า โอ โรธ ะ (อาเทศ อว เป็น โอ, ลบ ณฺ, 
วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  รญฺโญ		อุ	เทนสฺส		โอ	โรโธ๒  ตำหนัก ใน ของ พระเจ้า อุ เทน.  ปุ	ราเณ		คิหิ	ภาเว		
รญฺโญ		โอ	โรโธ๓  ตำหนัก ใน ของ พระ ราชา ใน ครั้ง เป็น คฤหัสถ์

สุทฺ	ธนฺต  (สุทฺธ+อนฺต)  ตำหนัก ใน, เรือน พระ สนม. 	สุทฺธา		กา	มาป	คมตฺ	ตา		ปริ	สุทฺธา		รกฺข	กา		
อนฺ	เต		สมี	เป		ยสฺ	สา	ติ		สุทฺ	ธนฺ	โต		ตำหนัก ที่ ใช้ คุ้มครอง หญิง บริสุทธิ์ ไว้ ใกล้ ชิด เพราะ เป็น หญิง ที่ 
ไม่ เคย เสีย ความ บริสุทธิ์ จึง ชื่อ ว่า สุทธั น ตะ

อนฺ	เต	ปุร  (อนฺต+ปุร) ตำหนัก ใน, พระ ราชฐาน ชั้น ใน, เรือน พระ สนม.  อนฺ	เต		อพฺภนฺตเร		ปุรํ		เคหํ		 
อนฺ	เต	ปุรํ		ตำหนัก ที่ อยู่ ภายใน ชื่อ ว่า อันเต ปุ ระ.  ปุ	รสฺส		อนฺ	เต	ติ		วา		อนฺ	เต	ปุรํ		หรือ เรือน 
ภายใน เมือง ชื่อ ว่า อันเต ปุ ระ (เป็น อ ลุต ต สมาส).  รญฺโญ		อนฺ	เต	ปุรํ		ป	วิ	สิสฺ	สติ๔  เข้าไป ยัง พระ 
ราชฐาน ชั้น ใน

ที่	ส่วน	พระองค์
กจฉฺนตฺร  (กจฉฺ+อนตฺร) ที ่สว่น พระองค.์  รญญฺ	ํ	รา	ชนู	ํ	อสพพฺ	วสิย	ฏ€ฺาน	ํ	สพ	ฺเพหยฺ	สาธารณฏ€ฺาน	ํ	

“กจฺฉนฺตร”นฺ	ติ		มตํ		กถิตํ		ที่ ส่วน พระองค์ ของ พระ ราชา เป็น ที่ ไม่ ทั่วไป สำหรับ คน ทั้ง ปวง ท่าน เรียก 
ว่า กัจ ฉัน ตระ.   กจฺฉสฺส		ป	โกฏฺ€สฺส		อนฺตรํ		อพฺภนฺตรํ		กจฺฉนฺตรํ		สถาน ที่ ด้าน ใน ประตู ชื่อว่า  
กัจ ฉัน ตระ (ลบ สระ หน้า).   ป	โกฏฺ€ํ		นาม		อพฺภนฺตรทฺ	วารํ		ภายใน ประตู ชื่อว่า ป โกฏฐะ

๑  ธมฺม.อฏฺ. ๑๘/๙๐ ๒  วิ.จุลฺล. ๗/๖๒๕/๓๙๐ ๓  วิ.อฏฺ. ๒/๕๓๕
๔  วิ.มหาวิ. ๒/๗๓๒/๔๘๔
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 [๒๑๖]	 โสปาโณ		วาโรหณํ		จ	 นิสฺเสณี		สาธิโรหิณี
	 	 วาตปานํ		ควกฺโข		จ	 ชาลํ		จ		สีหปญฺชรํ.

 [๒๑๗]	 อาโลกสนฺธิ		วุตฺโตถ	 ลงฺคิตฺถี		ปลิโฆ		ภเว
	 	 กปิสีโสคฺคลตฺถมฺโภ	 นิพฺพํ		ตุ		ฉทฺทโกฏิยํ.

บันได	อิฐ	๒	ศัพท์
โส	ปาณ  (สห+อุ ปาน)  บันได อิฐ.  อุ	ปาเณน		สห		วตฺต	เต	ติ		โส	ปาโณ		บันได ที่ สร้าง พร้อม กับ 

เชิง ชื่อ ว่า โส ปาณะ (อาเทศ สห เป็น ส, อุ เป็น โอ, น เป็น ณ).  วา  โส	ปาณ	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ 
น ปุง สก ลิงค์.  เอกํ		โส	ปาณํ		โสวณฺณมยํ		เอกํ		รู	ปิย	มยํ	๑  บันได ด้าน หนึ่ง ทำ ด้วย อิฐ ทองคำ 
อีก ด้าน หนึ่ง ทำ ด้วย อิฐ เงิน

อา	โรหณ  (อา+รุห ชนเน+ยุ)  บันได อิฐ.  อา	รุยฺ	ห	เต		เยน		ตํ		อา	โร	หนํ		บันได ที่ ใช้ ขึ้น ไป ชื่อ ว่า 
อา โรหณะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ)

บันได	ไม้	๒	ศัพท์
นิสฺ	เสณี  (นิ+สิ เส วายํ+ยุ+อี)  บันได ไม้.  นิจฺ	ฉ	เยน		สยนฺ	ติ		ปา	กา	ราทิก	เม	ตา	ยา	ติ		นิสฺ	เสณี		

บันได ไม้ เป็น อุปกรณ์ ใช้ พาด กำแพง เป็นต้น ชื่อ ว่า นิส เสณี (ซ้อน สฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ยุ เป็น 
อน, น เป็น ณ).  นิสฺ	เส	วีย	ตี	ติ	 	 นิสฺ	เสณี	 	บันได ไม้ ที่ บุคคล ใช้ ชื่อ ว่า นิส เสณี.  อา	โรหตฺ	ถาย		 
ปา	สาทํ		นิสฺ	เสณี		กา	ริ	ตา		มยา๒  เรา ทำ บันได ไม้ เพื่อ ขึ้น สู่ ปราสาท

อธิ	โรหิณี  (อธิ+รุห ชนเน+อ+อินี)  บันได ไม้.  อุทฺ	ธมา	โรห	เต		เอ	ตา	ยา	ติ		อธิ	โรหิณี	 บันไดไม้ 
ที่ ช่วย ให้ ขึ้น ไป ได้ ชื่อ ว่า อธิ โรหิณี (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, น เป็น ณ).  สา	ศัพท์ ใน คาถา แสดง ให้ รู้ ว่า  
นิสฺ	เสณี	ศัพท์ และ อธิ	โรหิณี	ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์

หน้าต่าง,	ช่องลม	๕	ศัพท์
วาต	ปาน  (วาต สทฺ ทูปปท+ปา ปาเน+ยุ)  หน้าต่าง, ช่องลม.  วาตํ		ปิว	ตี	ติ		วาต	ปานํ		หน้าต่าง ที่ 

รับ ลม ชื่อ ว่า วาต ปานะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  	อาย	สฺ	มา		อุ	ทายิ		เอก	จฺ	เจ		วาต	ปาเน		วิว	รนฺ	โต		 
เอก	จฺ	เจ		ถ	เกนฺ	โต๓  ท่าน พระ อุ ทา ยี เปิด หน้าต่าง บาง บาน ปิด บาง บาน

ค	วกฺข  (โค+อกฺขิ)  หน้าต่าง.  ควํ		อกฺขิ		ค	วกฺ	โข		ช่อง มอง ของ เรือน ชื่อ ว่า ควัก ขะ (อาเทศ โอ เป็น 
อว, อิ เป็น อ).  คาเว		อกฺข	ติ		อเน	นา	ติ		ค	วกฺ	โข		ช่อง ที่ ใช้ ดู โค ชื่อ ว่า ควัก ขะ (โคสทฺ ทูปปท+ 
อกฺข ทสฺสเน+อ, อาเทศ โอ เป็น อว)

ชาล  (ชล ทิตฺ ติยํ+ณ)  หน้าต่าง, ช่องลม.  ชล	ติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		ชาลํ		หน้าต่าง ที่ ให้ แสง สว่าง ชื่อ ว่า ชา ละ  
(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา) 

๑  ที.มหา. ๑๐/๑๗๕/๒๐๖ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๒/๑๗๔/๒๗๕ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๓๗๗/๒๕๑
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สีห	ปญฺ	ชร  (สีห+ปญฺ ชร)  หน้าต่าง, ช่องลม.  สีห	รูป	ยุตฺ	ตํ		ปญฺ	ชรํ		สีห	ปญฺ	ชรํ		หน้าต่าง ที่ มี รูป 
สิงห์ ชื่อ ว่า สีห ปัญ ชระ.  จตุ	ภูมิ	กา	ที	สุ		ปา	สา	เท	สุ		สีห	ปญฺ	ชรํ		วิว	ริตฺ	วา		มหา	ช	โน๑  มหาชน 
เปิด หน้าต่าง บน ปราสาท ๔ ชั้น เป็นต้น

อา	โลก	สนฺธิ  (อาโลก+สนฺธิ)  หน้าต่าง, ช่อง รับ แสง.  	อา	โลกา	นํ		อาต	ปานํ		ป	วิ	สนฏฺ€านํ		สนฺธิ		 
ฉทิ	ฺทน	ฺต	ิ	อา	โลก	สนธฺ	ิ	หนา้ ตา่ง ทีี ่เปน็ ชอ่ง ให ้แสง สวา่ง เขา้ไป ชือ่ วา่ อา โลก สนั ธ.ิ  	วตุ	ฺโต		อา	โลก	สนธฺ	ิศพัท ์ 
ท่าน กล่าว ว่า เป็น ปุง ลิงค์.  สงฺฆสฺส		อา	โลก	สนฺธึ	...	อว	หริ๒  ขโมย บาน หน้าต่างของ สงฆ์ ไป

ดาล	เหล็ก,	กลอน	เหล็ก,	ลิ่ม,	สายยู,	โซ่	คล้อง	ประตู	๒	ศัพท์
ลงฺ	คี  (ลคิ คติ ยํ+อ+อี)  ดาล เหล็ก, กลอน เหล็ก, ลิ่ม, สายยู, โซ่ คล้อง ประตู.  ลคิย	ตี	ติ		ลงฺ	คี		ดาล 

ที่ บุคคล ใช้ เลื่อน ปิด เปิด ชื่อ ว่า ลัง คี (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ).  อิตฺถี	 	ลงฺ	คี	ศัพท์ เป็น 
 อิตถี ลิงค์.  ลงฺ	คี		นาม		รตฺ	ตึ		ธู	มาย	ติ		ทิวา		ปชฺ	ชล	ติ๓  ธรรมดา ดาล เหล็ก กลาง คืน มืด มองไม่ 
เห็น กลาง วัน สว่าง มอง เห็น

ป	ลิฆ  (ปริ+หน หึ สายํ+ณ)  ดาล เหล็ก, กลอน เหล็ก, ลิ่ม, สายยู, โซ่ คล้อง ประตู.  ปริ		ปุนปฺ	ปุนํ		
คมนาคม	นว	เสน		หนฺ	ตี	ติ		ป	ลิโฆ	 ดาล เหล็ก ที่ เสียดสี ด้วย การ เลื่อน ไป เลื่อน มา ชื่อ ว่า ป ลิฆะ (อาเทศ 
หนฺ เป็น ฆ, ร เป็น ล, ลบ ณฺ).  อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		โกฏฺ€กํ		อเปสึ		ยม	กก	วาฏํ		โต	รณํ		
ป	ลิฆํ	๔  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต บาน ประตู กรอบ เช็ด หน้า(วงกบ) รู ครก รับ ดาล ประตู เดือย ประตู 
ห่วง คล้อง ด้าน บน สายยู

เสา	ประตู,	วงกบ	ประตู,	คัน	ทวย	๒	ศัพท์
กปิ	สีส  (กปิ+สีส) เสา ประตู, วงกบ ประตู, คัน ทวย.  อคฺคฬตฺ	ถมฺโภ		กปิ	รู	ปมตฺ	ถกตฺ	ตา		กปิ	สีโส		

เสา ประตู ชื่อ ว่า กปิ สีสะ เพราะ หัว เสา เป็น รูป ลิง.  อาย	สฺ	มา		อานนฺ	โท		วิ	หารํ		ป	วิ	สิตฺ	วา		กปิ	สีสํ		
อา	ลมฺพิตฺ	วา		โรท	มา	โน		อฏฺ€าสิ๕  ท่าน พระ อานนท์ เข้าไป สู่ วิหาร ยืน เหนี่ยว คัน ทวย ร้องไห้ อยู่

อคฺคฬตฺ	ถมฺภ  (อคฺคล+ถมฺภ)  เสา ประตู, วงกบ ประตู, คัน ทวย. 	อคฺคฬํ		นาม		กวา	ฏ	โก		บานประตู 
ชื่อ ว่า อัคคฬะ,  ตสฺส		ถมฺโภ		อคฺคฬตฺ	ถมฺโภ		เสา ของ บาน ประตู นั้น ชื่อ ว่า อัคคฬัตถัมภะ (ซ้อน ตฺ).  
อคฺคฬํ		ตี	สุ		กลฺ	โลเล		ทณฺเฑ		จานฺ	ตก	วาเฏ	สุ		อคฺคฬ	ศัพท์ มี อรรถ ๓ อย่าง คือ คลื่น ไม้ และ 
บาน ประตู.   อคฺคฬวฏฺฏิ		นาม		ทฺ	วาร	พา	หาย		สมปฺ	ปมาโณเยว		อคฺคฬตฺ	ถมฺโภ		วุจฺจ	ติ๖   
เสา ประตู ที่ มี ขนาด เสมอ กับ บาน ประตู เรียก ว่า อัคคฬัตถัมภะ

ชายคา	๒	ศัพท์
นิพฺพ  (นิ+อพฺพ คติ หึ สา สุ+อ)  ชายคา.  นิสฺ	เส	ส	โต		อพฺพ	ติ		วสฺ	โสทก	มเน	นา	ติ		นิพฺพํ		ชายคา 

เป็น ทาง ให้ น้ำ ฝน ไหล ผ่าน ไป ไม่ เหลือ ชื่อ ว่า นิพ พะ (ลบ อ ต้น ธาตุ)

๑  วิ.อฏฺ. ๓/๗๕ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๑๖๙/๑๒๓ ๓  มชฺ.อฏฺ. ๘/๒๔๙/๓๔
๔  วิ.จุลฺล. ๗/๒๓๙/๑๐๑ ๕  ที.มหา. ๑๐/๑๓๕/๑๖๖ ๖  วิ.อฏฺ. ๓/๓๔๓ 



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๒.	ปุรวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 276

ฉทฺท	โกฏิ  (ฉทฺท+โกฏิ)  ชายคา.  ฉทฺทสฺส		โกฏิ		เหฏฺ€ิ	มา	วสา	นํ		ฉทฺท	โกฏิ		ปลาย ล่าง สุด ของ 
หลังคา ชื่อ ว่า ฉัทท โกฏิ

 [๒๑๘]	 ฉทนํ		ปฏลํ		ฉทฺท-	 มชิรํ		จจฺจโรงฺคณํ
	 	 ปฆาโน		ปฆนาลินฺโท	 ปมุขํ		ทฺวารพนฺธนํ.

หลังคา	๓	ศัพท์
ฉทน  (ฉท สํวรเณ+ยุ)  หลังคา.  ฉา	เท	ติ		เอ	เต	นา	ติ		ฉ	ทนํ		หลังคา เป็น เครื่อง มุง ชื่อ ว่า ฉ ทนะ (อาเทศ 

ยุ เป็น อน).   อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		ปญฺจ		ฉ	ทนา	นิ		อิฏฺ€กาฉ	ทนํ		สิ	ลาฉ	ทนํ		สุธา	ฉ	ทนํ		 
ติณ	จฺฉ	ทนํ		ปณฺณจฺฉ	ทนํ	๑  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต หลังคา ๕ ชนิด คือ กระเบื้อง ศิลา ปูน 
หญ้า ใบไม้

ปฏล  (ปฏ คมเน+อล)  หลังคา.  ปฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปฏลํ		หลัง คา ทั่วๆ ไป ชื่อ ว่า ปฏ ละ
ฉทฺท  (ฉท สํวรเณ+อ)  หลังคา.  ฉา	เท	ติ		เอ	เต	นา	ติ		ฉทฺทํ		หลังคา เป็น เครื่อง มุง ชื่อ ว่า ฉัท ทะ 

(ซ้อน ทฺ)

สนาม,	ลาน,	เนิน	๓	ศัพท์
อชิร  (อช คติ มฺหิ+อิร)  สนาม, ลาน, เนิน.  อชนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อชิรํ		สนาม เป็น สถาน ที่  

เดิน ไป ของ ผู้คน ชื่อ ว่า อชิร ะ

จจฺ	จร  (จร คติ ภกฺขเน สุ+จร)   สนาม, ลาน, เนิน.  จรนฺ	ติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	 จจฺ	จรํ	 	 สนาม เป็น 
สถาน ที่ เที่ยว ไป ของ ผู้คน ชื่อ ว่า จัจ จระ (อาเทศ รฺ เป็น จฺ)

องฺคณ  (องฺค คมเน+ยุ)  สนาม, ลาน, เนิน.  องฺ	คติ		 เอตฺ	ถา	ติ		องฺคณํ		สนาม เป็น ที่ ไป ของ 
ผู้คน ชื่อ ว่า อังคณะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ).  อิ	มิ	นา		การ	เณน		อิทํ		€านํ		องฺคณํ		 
ชาตํ	๒  ด้วย เหตุ นี้ ที่ ตรง นี้ จึง เกิด เป็น ลาน ขึ้น

มุข,	ระเบียง,	ซุ้ม	ประตู	นอก	บ้าน	๕	ศัพท์
ป	ฆาน  (ป+หน คมเน+อ) มุข, ระเบียง, ซุ้ม ประตู นอก บ้าน.  ป€มํ		หนนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		

ปฆา	โน		มุข เป็น ที่ ซึ่ง คน เดิน ไป ถึง ก่อน จึง ชื่อ ว่า ป ฆาน ะ (อาเทศ หนฺ เป็น ฆานฺ)

ปฆน  (ป+หน คมเน+อ)  มขุ, ระเบยีง, ซุม้ ประต ูนอก บา้น. 	ป€ม	ํ	หนน	ฺต	ิ	คจฉฺน	ฺต	ิ	เอต	ฺถา	ต	ิ	ปฆโณ		
มุข เป็น ที่ ซึ่ง คน เดิน ไป ถึง ก่อน จึง ชื่อ ว่า ป ฆาน ะ (อาเทศ หนฺ เป็น ฆานฺ, รัสสะ อา เป็น อ).  ปฆนนฺ	นาม		 
ยํ		นิกฺ	ขมนฺ	ตา		จ		ปา	เทหิ		หนนฺ	ติ		ตสฺส		ทฺ	วาร	วิ	หาเร		อุภ	โต		กุฑฺฑํ		นี	หริตฺ	วา		 
กตป	เทสสฺ	เสตํ		อธิ	ว	จนํ.		ป	ฆาน	นฺ	ติปิ		วุจฺจ	ติ๓  บุคคล ผู้ เดิน ออก ย่อม เหยียบ ย่ำ ระเบียง ใด ด้วย 

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๒๔๐/๑๐๒ ๒  ชา.อฏฺ. ๓๖/๒๓ ๓  วิ.อฏฺ. ๓/๓๕๘
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เท้า คำ ว่า “ปฆ นะ” นี้ ก็ เป็น ชื่อ ของ ส่วน ที่ บุคคล เปิด ผนัง ออก ทั้ง ๒ ข้าง แล้ว ทำ เป็น ระเบียง นั้น, ท่าน 
เรียก ว่า “ป ฆาน ะ” บ้าง

อ	ลินฺท,	อา	ลินฺท  (อลิ+อินฺ ท) มุข, ระเบียง, ซุ้ม ประตู นอก บ้าน.  อลิ		สขา		อินฺ	โท		เอตฺ	ถา	ติ		 
อ	ลินฺ	โท,	 อา	ลินฺ	โท	 	 ระเบียง เป็น ที่ ที่ บุคคล มี พระอินทร์ เป็น เพื่อน(มอง เห็น ท้องฟ้า)ชื่อ ว่า อ ลิ นทะ และ 
 อา ลิ นทะ (ทีฆ ะ).  คัมภีร์ อมรา มาลา กล่าว ว่า  “เค	เหก	เท	เส		อ	ลินฺ	โท		ปฆา	โน		ปฆ	โน		ภเว   
อ	ลินฺ	ทศัพท์ ป	ฆาน	ศัพท์ และ ปฆน	ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ สถาน ที่ ส่วน หนึ่ง ของ เรือน”.  อนุชา	นา	มิ		
ภิกฺขเว		อา	ลินฺทํ		ปฆนํ	๑  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต ให้ มี ระเบียง ได้

ปมุข  (ป+มุข)  ระเบียง, ซุ้ม ประตู นอก บ้าน.  ปธานํ		มุขํ		ปมุขํ		ระเบียง ทุก ด้าน ชื่อ ว่า ปมุขะ.  
เคห	สฺส		หิ		จ	ตู	สุ		มุ	เข	สุ		ต	เทว		ปธานํ,		ตตฺถ		สา	ธุช	นาปิ		อา	คนฺ	ตุ	กาปิ		นิ	สี	ทนฺ	ติ		 
ปมขุ	ศพัท ์ใช ้ใน ระเบยีง ทัง้ ๔ ดา้น ของ เรอืน, ทัง้ สาธชุน และ อาคนัตกุะ ก ็พา กนั นัง่ ที ่ระเบยีง นัน้.  อา	ลนิทฺ	ํ	 
นาม		ปมุขํ		วุจฺจ	ติ๒  ระเบียง เรียก ว่า ปมุขะ

ทฺ	วา	รพนฺ	ธน  (ทฺ วา รสทฺ ทูปปท+พนฺธ พนฺธเน+ยุ)  ระเบียง, ซุ้ม ประตู นอก บ้าน.  ทฺ	วารํ		พนฺธ	ติ		
ปิทห	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ทฺ	วา	รพนฺ	ธนํ		ซุ้ม ส่วน ที่ สร้าง ต่อ จาก ประตู ออก ไป ชื่อ ว่า ทวาร พันธ นะ (อาเทศ 
ยุ เป็น อน).  สเจ		ปน		ทฺ	วา	รพนฺ	ธนํ	วา		วาต	ปานํ	วา		อฏฺ€เปตฺ	วาว๓  หาก ไม่ เว้น ซุ้ม ประตู 
หรือ หน้าต่าง

 [๒๑๙]	 ปิฏฺ€สงฺฆาฏกํ		ทฺวาร-	 พาหา		กูฏํ		ตุ		กณฺณิกา
	 	 ทฺวารํ		จ		ปฏิหาโรถ	 อุมฺมาโร		เทหนีตฺถิยํ.

 [๒๒๐]	 เอฬโก		อินฺทขีโลถ	 ถมฺโภ		ถูโณ		ปุมิตฺถิยํ
	 	 ปาฏิกาฑฺเฒนฺทุปาสาเณ	 คิญฺชกา		ตุ		จ		อิฏฺ€กา.

บาน	ประตู	๒	ศัพท์
ปิฏฺ€สงฺ	ฆาฏ,	 ปิฏฺ€สงฺ	ฆาฏ	ก  (ปิฏฺ€สทฺ ทูปปท+สํ+ฆฏ ฆฏเน+ณ,ณฺวุ)  บาน ประตู.  ปี€านิ		 

โลห	วิก	ติ	อา	ทีหิ		สํฆฏียนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ปิฏฺ€สงฺ	ฆาฏ	กํ		บาน ประตู ที่ เขา ต่อ แผ่น กระดาน เข้ากัน 
โดย ยึด ด้วย โลหะ ชื่อ ว่า ปิฏฐ สังฆ าฏ กะ (อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ณฺวุ เป็น อก).    
ปีเ€ติ	 	 สํฆฏีย	ตี	ติ	 	 วา	 	 ปิฏฺ€สงฺ	ฆาฏ	กํ	 	 หรือ บาน ประตู ที่ ช่าง ทำ ติด กัน ชื่อ ว่า ปิฏฐ สังฆ าฏ กะ.   
อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		กวา	ฏํ		ปิฏฺ€สงฺ	ฆาฏํ		อุ	ทุกฺ	ข	ลิกํ		อุตฺตร	ปา	สกํ	๔  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา 
อนุญาต กรอบ เช็ด หน้า บาน ประตู เดือย ประตู ห่วง ประตู ด้าน บน

ทฺ	วาร	พาหา  (ทฺ วาร+พาหา)  บาน ประตู.  ทฺ	วิภา	เคน		พา	หาส	ทิสตฺ	ตา		พาหา		บาน ไม้ ชื่อ ว่า 
 พาหา เพราะ เป็น เหมือน แขน ๒ ข้าง.  ทฺ	วา	รสฺส		พาหา		ทฺ	วาร	พาหา		บาน ประตู ไม้ ชื่อ ว่า 
๑  วิ.จุลฺล. ๗/๒๓๔/๙๘ ๒  วิ.อฏฺ. ๓/๓๕๘ ๓  วิ.อฏฺ. ๒/๗๒
๔  วิ.จุลฺล. ๗/๘๔/๓๒ 
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ทวาร พาหา.  ทฺ	วาร	พาหา	สุ		ติฏฺ€นฺ	ติ		อา	คนฺตฺ	วาน		สกํ		ฆรํ	๑  เปรต เหล่า นั้น พา กัน มา สู่ เรือน 
ของ ตน แล้ว ยืน อยู่ ใกล้ บาน ประตู

  บาน ประตู มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กปฏ,	กวา	ฏ

ช่อฟ้า,	ยอด	เรือน	๒	ศัพท์
กูฏ  (กุฏ เฉท เน+ณ)  ช่อฟ้า, ยอด เรือน.  กุฏิ	ตพฺ	โพ		ฉินฺ	ทิต	พฺ	โพ	ติ		กูฏํ		ช่อฟ้า ที่ ถูก ตัด แต่ง ชื่อ ว่า 

 กูฏ ะ (ทีฆ ะ อุ เป็น อู).  กูฏ	า	คา	รสฺส		กูฏํ		น		อุสฺ	สิตํ		โห	ติ๒  เรือน ยอด ที่ เขา ยัง ไม่ ได้ ยกยอด 
เรือน ขึ้น

กณฺณิ	กา  (กสทฺ ทูปปท+นย คมเน+ณฺวุ+อา)  ช่อฟ้า, ยอด เรือน.  เก		สี	เส		นย	ตี	ติ		กณฺณิ	กา		 
ช่อฟ้า ที่ นำ ขึ้น สูง เหนือ ศีรษะ ชื่อ ว่า กัณณิ กา (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, ย เป็น อิ, น เป็น ณ, ซ้อน ณฺ).  
เทฺว		กณฺณิ	กา		ค	เหตฺ	วา		หํสวฏฺฏกฉนฺเนน		กตา		กูฏ	า	คา	รสา	ลาปิ๓  แม้ ศาลา ที่ เป็น เรือน 
ยอด เขา ก็ ยกยอด แล้ว สร้าง หลังคา มี รูป หงส์ ล้อม เป็น วงกลม

ประตู	๒	ศัพท์
ทฺ	วาร  (ทฺ วิสทฺ ทูปปท+อร คมเน+อ)  ประตู.  เทฺว		อรนฺ	ติ		อตฺ	รา	ติ		ทฺ	วารํ		ประตู ที่ เข้า ออก ได้  

ครั้ง ละ ๒ คน ชื่อ ว่า ทวา ระ (ลบ สระ อิ, ทีฆ ะ อ เป็น อา). 	ทุชฺชเน		วาร	ยนฺตฺยสฺ	มา		รกฺข	กา	ติ		วา		
ทฺ	วารํ		ประตู เป็น เขต ที่ ผู้ เฝ้า รักษา กั้น คน ไม่ ดี ให้ ออก ไป จึง ชื่อ ว่า ทวา ระ (ทุส ทฺ ทูปปท+ วาร นิ วาเร+ 
อ, ลบ อุ).  เทฺว		ชนา		นิกฺ	ขมนป	วิ	สนว	เสน		อรนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ทฺ	วารํ		ประตู ที่ 
ให้ คน ๒ คน เดิน สวน กัน เข้า และ ออก ไป ชื่อ ว่า ทวา ระ.  กูฏ	า	คา	รสา	ลายํ		ทิวา	วิ	หาร	ค	โต		ทฺ	วารํ		
วิว	ริตฺ	วา		นิปฺ	ปนฺ	โน		โห	ติ๔  เข้าไป สู่ ที่พัก กลาง วัน ใน ศาลา ที่ เป็น เรือน มี ยอด เปิด ประตู ไว้ แล้ว จำวัด

ปฏ	ิหร,	ปฏหิาร  (ปต+ิหร หรเณ+ณ)  ประต.ู  ปฏ	ิห	รน	ฺต	ิ	อปเนน	ฺต	ิ	เอตส	ฺมา		รกขฺ	กา		อญญฺา	ตน	ฺต	ิ	 
ปฏ	ิห	โร,	ปฏ	ิหา	โร		ประต ูเปน็ เขต ที ่ผู ้เฝา้ ให ้คน ที ่ไมรู่ ้จกั กลบั ออก ไป ชือ่ วา่ปฏ ิห ระ และ ปฏ ิหา ระ (อาเทศ 
ต เป็น ฏ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา บ้าง).  ปฏิ	ปกฺ	เข		ห	รติ		เอตสฺ	มา	ติ		วา		ปฏิ	ห	โร,	ปฏิ	หา	โร  
หรือ ประตู เป็น เขต ที่ เจ้าของ บ้าน ไล่ คน ที่ ไม่ ถูกกัน ออก ไป ชื่อ ว่า ปฏิ ห ระ และ ปฏิ หา ระ.  ตโย		ปฏิ	หา	รา		 
ปฏิ	ปาฏิ	ยา		€ิ	ตา๕  ตั้ง ประตู เรียง กัน ไว้ ๓ บาน

ธรณี	ประตู	๔	ศัพท์
อุมฺ	มาร  (อุร คมเน+มาร)  ธรณี ประตู.  อุร	ติ		คจฺฉ	ติ		อเน	นา	ติ		อุมฺ	มา	โร		ธรณี ประตู ที่ ยึด ประตู 

ให้ แน่น หนา ชื่อ ว่า อุ ม มาระ (อาเทศ รฺ เป็น มฺ).  อินฺ	ทขีโล		นาม	สย	นีฆ	รสฺส		อุมฺ	มา	โร		วุจฺจ	ติ๖  
ธรณี ประตู ห้อง บรรทม เรียก ว่า อุ ม มาระ

เทห	นี,	เทห	ลี  (เทห สทฺ ทูปปท+นี หรเณ+อ)  ธรณี ประตู.  ปเว	เสน		เทหํ		เนตี	ติ		เทห	นี		ธรณี 

๑  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๘/๙ ๒  สํ.มหา. ๑๙/๑๐๒๙/๓๐๒ ๓  ที.อฏฺ. ๔/๓/๔๓
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๗๐/๗๑ ๕  อภิ.อฏฺ. ๕๓/๖๗๕/๓๓๗ ๖  วิ.มหาวิ. ๒/๗๓๕/๔๘๗



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๒.	ปุรวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 279

ประตู ที่ เป็น ช่อง ทาง นำ ร่างกาย ให้ เข้าไป ชื่อ ว่า เทห นี.   ปเว	เสน		เทหํ		ลา	ตี	ติ		เทห	ลี		ธรณี 
ประตู ที่ ร่างกาย ถือ เป็น ทาง เข้า ชื่อ ว่า เทห ลี (เทห สทฺ ทูปปท+ลา อุ ปา ทาเน+อี).  อิตฺถิยํ		เทห	นี	ศัพท์ 
ใช้ ใน อิตถี ลิงค์

เอฬก  (อิล คติ มฺหิ+ณฺวุ)  ธรณี ประตู.  เอฬ	ติ		คจฺฉ	ติ		อเน	นา	ติ		เอฬ	โก		ธรณี ประตู ที่ ช่วย ให้ 
ประตู แข็ง แรง ชื่อ ว่า เอฬก ะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ล เป็น ฬ, ณฺวุ เป็น อก)

อินฺ	ทขีล  (อินฺ ทสทฺ ทูปปท+ขิป เปร เณ+อีล)  ธรณี ประตู.  อินฺ	โท		เอว		ปาทํ		ขิ	ปติ		เอตฺ	ถา	ติ		 
อินฺ	ทขีโล		ธรณี ประตู ที่ พระอินทร์ ก้าว เท้า ข้าม ไป จึง ชื่อ ว่า อิน ทขี ละ (ลบ ปฺ ที่สุด ธาตุ). 	อถวา		อึ		
คมนํ		ท	ทา	ตี	ติ		อินฺ	โท		อีก อย่าง หนึ่ง ประตู ที่ เป็น ทาง เข้า ชื่อ ว่า อิน ทะ (อิส ทฺทูปปท+ทา ทาเน+อ, 
ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ),  ตตฺถ		€ปิ	โต		ขีโล		กณฺฏ	โก	ติ		อินฺ	ทขีโล		ธรณี ประตู ที่ 
ตั้ง อยู่ ใน ประตู นั้น ชื่อ ว่า อิน ทขี ละ (อินฺ ท+ขีล).  เวค	ค	ตี	ฆาต	น	โต		หิ		โส		ขีโล		วิย		โห	ติ		ธรณี 
ประต ูนัน้ เปน็ เหมอืน ขวาก หนาม เพราะ บงัคบั ให ้กา้ว ขา้ม ไป โดย เรว็ (ไม ่ให ้ยนื อยู)่.  ยตรฺ		ห	ิ	อนิ	ฺทขโีล		 
นตฺถิ		ตตฺร		คาม	ทฺ	วาร	พา	หานํ		เวมชฺฌ	เมว		อินฺ	ทขีโล	ติ		วุจฺจ	ติ๑  ที่ ประตู ใด ไม่มี ธรณี ประตู 
พื้นที่ ระหว่าง กลาง บาน ประตู เรือน นั้น นั่น แหละ เรียก ว่า ธรณี ประตู

เสา	เรือน	๒	ศัพท์
ถมฺภ (ถมฺภ ปฏิ พนฺธเน+อ) เสา เรือน.  ถมฺภ	ตี	ติ		ถมฺโภ		เสา ที่ ยึด ให้ แน่น ชื่อ ว่า ถัมภะ.  ธาเร	ตี	ติ		 

วา	 	 ถมฺโภ	 	 หรือ เสา ที่ ตั้ง ไว้ ชื่อ ว่า ถัมภะ (ธร ธรเณ+รมฺภ, อาเทศ ธ เป็น ถ, ลบ รฺร).    
เอ	โก		ถมฺโภ		โสวณฺณม	โย		เอ	โก		รู	ปิย	ม	โย๒  เสา ต้น หนึ่ง ทำ ด้วย ทองคำ ต้น หนึ่ง ทำ ด้วย เงิน

ถูณ  (ถุ อภิ ตฺถเว+อุณ)  เสา เรือน.  ถ	วิย	เต	ติ		ถูโณ		 เสา ที่ คน ยกย่อง ชื่อ ว่า ถูณะ (ลบ สระ หน้า,  
ทีฆ ะ สระ หลัง).  ธาเร	ตี	ติ		วา		ถูโณ		หรือ เสา ที่ รองรับ ตัว เรือน ไว้ ชื่อ ว่า ถูณะ (ธร ธรเณ+ยุ, อาเทศ 
ธ เป็น ถ, อ เป็น อู, ยุ เป็น อน, น เป็น ณ, ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ).  ปุ	มิตฺ	ถิยํ		ถูณ	ศัพท์ ใช้ ใน ปุง ลิงค์ 
และ อิตถี ลิงค์

หิน	เชิง	บันได
ปฏิ	กา  (ปฏ คติ ยํ+ณฺวุ+อา)  หิน เชิง บันได.  ปฏ	ติ		ยา	ตี	ติ		ปฏิ	กา		หิน เชิง บันได ที่ เป็น ไป (คือ ตั้ง อยู่ 

อย่าง นั้น) ชื่อ ว่า ปฏิ กา (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ).  อฑฺเฒนฺ	ทุ	ปา	สาเณ		อทฺธ	จนฺ	ทา	กาเร		
ปา	สาเณ		ปฏิ	กาสทฺ	โท		วตฺ	ตติ		ปฏิ	กา	ศัพท ใช้ ใน หิน เชิง บันได ที่ มี สัณฐาน เหมือน พระจันทร์ ครึ่ง 
เสี้ยว(วาง ราบ อยู่ กับ พื้น เชิง บันได หัน ส่วน โค้ง ออก ด้าน นอก)

ก้อน	อิฐ	๒	ศัพท์
คิญฺ	ชกา  (คชิ สทฺ เท+ณฺวุ)  ก้อน อิฐ.  คชิย	เต	ติ		คิญฺ	ชกา		อิฐ ที่ คน ออก เสียง เรียก ชื่อ ว่า คิญ ชกา (ลง 

นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น ญฺ, ณฺวุ เป็น อก, อ ที่ ค เป็น อิ).  คิญฺ	ชกา	วส	ถา		นิกฺ	ขมิตฺ	วา		 
๑  วิ.อฏฺ. ๑/๓๕๙ ๒  ที.มหา. ๑๐/๑๗๗/๒๐๙
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วิ	หาร	จฺ	ฉายา	ยํ		ปญฺญตฺ	เต		อาสเน		นิ	สีทิ๑  เสด็จ ออก จาก ตำหนัก อิฐ ที่ ประทับ ไป ประทับ บน 
อาสนะ ที่ เขา ปู ลาด ไว้ ใน เงา วิหาร

อิฏฺ€กา  (อิสุ อิจฺ ฉายํ+€ก+อา)  ก้อน อิฐ.  อิจฺฉิย	ตี	ติ		อิฏฺ€กา		อิฐ ที่ บุคคล ต้องการ ชื่อ ว่า อิฏฐ กา  
(อาเทศ สฺ เป็น ฏฺ). 	 อุปริ	เมน	 ภิกฺ	ขุน	า	 ทุคฺ	คหิ	ตา	 อิฏฺ€กา	 เหฏฺ€ิ	มสฺส	 ภิกฺขุ	โน	 มตฺถ	เก		 
อวตฺ	ถา	สิ๒  ภิกษุ รูป ที่ อยู่ ข้าง บน ถือ ก้อน อิฐ ไว้ ไม่ ดี จึง หล่น ลง บน ศีรษะ ของ ภิกษุ รูป ที่ อยู่ ข้าง ล่าง

 [๒๒๑]	 วลภิจฺฉาทิทารุมฺหิ	 วงฺเก		โคปานสีตฺถิยํ
	 	 กโปตปาลิกายํ		ตุ	 วิฏงฺโก		นิตฺถิยํ		ภเว.

ไม้	กลอน	หลังคา,	ไม้	จันทัน
โค	ปาน	สี  (โค ปาน สทฺ ทูปปท+สิ พนฺธเน+อ+อี)  ไม้ กลอน หลังคา, ไม้ จันทัน.  คํ		วสฺ	โสทกํ		สู	ริ	ยาทิ- 

กิ	รณญฺ	จ		ปิ	วนฺ	ติ		วิ	นา	สยนฺ	ติ		อพฺภนฺ	ตรม	ปฺ	ปเวส	นว	เสนา	ติ		โค	ปา	นา,		อิฏฺ€กาท	โย	 วัตถุ 
มี ก้อน อิฐ เป็นต้น ที่ ดูด ซับ น้ำ ฝน และ แสง อาทิตย์ เป็นต้น ให้ หาย เข้าไป ภายใน ชื่อ ว่าโคปานะ (คสทฺ ทูปปท 
+ปา วิ นา เส+ยุ, อาเทศ อ เป็น โอ, ยุ เป็น อน, ลบ อ).  ตา	นิ		สิ	โนนฺ	ติ		พนฺ	ธนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		 
โค	ปาน	ส	ี	ไม้ กลอน หลงัคา เปน็ ที ่ยดึ ตดิ กอ้น อฐิ เปน็ตน้ ไว ้ชือ่ วา่ โค ปาน ส.ี  ตจฉฺาทเน		ทา	รุม	ฺห	ิ	วงฺ	เก		
กฏฺเ€		โค	ปาน	สี		โค	ปาน	สี	ศัพท์ ใช้ ใน ไม้ ที่ โก่ง สำหรับ ทำ เป็นกลอน หลังคา.  อิตฺถิยํ		โค	ปาน	สี	ศัพท์  
ใช ้ใน อติถ ีลงิค.์  อปุร	ิเมน		ภกิ	ฺขนุ	า		ทคุ	ฺคห	ิตา		โค	ปาน	ส	ี	เหฏ€ฺ	ิมสสฺ		ภกิขฺ	ุโน		มตถฺ	เก		อวต	ฺถา	สิ๓   
ภิกษุ รูป ที่ อยู่ ข้าง บน ถือ ไม้ กลอน หลังคา ไว้ไม่ ดี จึง หล่น ลง บน ศีรษะ ของ ภิกษุ รูป ที่ อยู่ ข้าง ล่าง

กรง,	กรง	นก	๒	ศัพท์
ก	โปต	ปา	ลิ	กา  (ก โปตสทฺ ทูปปท+ปาล ปาล เน+ณฺวุ+อา)  กรง นก, กรง นก พิราบ.  ก	โป	เต		ปาล	ย	ตี	ติ		 

ก	โปต	ปา	ลิ	กา		กรง ที่ ใช้ ดูแล นก พิราบ ชื่อ ว่า ก โปต ปา ลิ กา (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ, ลบ สระ 
หน้า)

วิฏงฺก  (วิสทฺ ทูปปท+ฏกิ นิ วาสค ตี สุ+ณ) กรง,  กรง นก.  โสธาทิเค	เห	สุ		เฉก	ปกฺ	ขา	วาสตฺถํ		โย		
พหิ		กริ	ยกฏฺเ€ก	เทโส		€ปีย	เต,		โส		วิฏงฺ	โก		กรง ไม้ ที่ ทำ ไว้ ภายนอก บ้าน แห่ง หนึ่ง เพื่อ เป็น ที่ 
อยู่ ของ นก ที่ ฉลาด ชื่อ ว่า วิฏัง กะ.  วิ	โน		ปกฺขิ	โน		ฏงฺ	กนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วิฏงฺ	โก	กรง เป็น ที่ อยู่ ของ 
นก ชื่อ ว่า วิฏัง กะ (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ).   อ	นิตฺ	ถิยํ		วิฏงฺก	ศัพท์ ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ  
น ปุง สก ลิงค์

 [๒๒๒]	 กุญฺจิกาวิวรํ		ตาฬจฺ-	 ฉิคฺคโฬ		ปฺยถ		กุญฺจิกา
	 	 ตาโฬวาปุรณํ		จาถ	 เวทิกา		เวทิ	กถฺยเต.

๑  ที.มหา. ๑๐/๑๙๐/๒๓๔ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๒๑๑/๑๕๒ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๒๑๑/๑๕๓
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ช่อง	กุญแจ,	ช่อง	ดาล	๒	ศัพท์
กุญฺ	จิ	กา	วิว	ร  (กุญฺ จิ กา+วิว ร)  ช่อง กุญแจ, ช่อง ดาล.  กุญฺ	จิ	กาย		วิว	รํ		ฉิทฺทํ		กุญฺ	จิ	กา	วิว	รํ		ช่อง 

ที่ เปิด ด้วย กุญแจ ชื่อ ว่า กุญ จิ กา วิวระ

ตาฬ	จฺฉิคฺคฬ  (ตาฬ+ฉิคฺคฬ)  ช่อง กุญแจ, ช่อง ดาล.  ตาฬ	สฺส		ปเวส	นฏฺ€า	นภู	โต		ฉิคฺคโฬ		ฉิทฺทํ		
ตาฬ	จฺฉิคฺคโฬ		ช่อง ที่ สอด ลูกกุญแจ เข้าไป ชื่อ ว่า ตาฬั จฉิคคฬะ (ซ้อน จฺ).   ตาฬ	จฺฉิคฺคเฬน		จ		
อคฺคฬนฺ	ติ	กาย		จ		อจฺ	จิ		นิกฺ	ขมิตฺ	วา		ติณ	า	นิ		ฌาเป	สิ		น		อุตฺ	ตรา	สงฺคํ		ฌาเป	สิ๑  เปลว 
ไฟ แลบ ออก ตาม ช่อง ลูก ดาล และ ระหว่าง ลูก ดาล ไหม้ แต่ หญ้า แต่ ไม่ ไหม้ ผ้าห่ม

ลูกกุญแจ,	ลูก	ดาล	๓	ศัพท์
กุญฺ	จิ	กา  (กุญฺ จ โกฏิ เลฺย+ณฺวุ+อา)  ลูกกุญแจ, ลูก ดาล.  กุญฺจ	ตี	ติ		กุญฺ	จิ	กา		ลูกกุญแจ ที่ คดงอ 

ชื่อ ว่า กุญ จิ กา (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ).  นว	ปริกฺ	ขา	รกสฺส		ปน		เสยฺ	ยํ		ป	วิ	สนฺตสฺส		
ตตฺรฏฺ€กํ		ปจฺจตฺถ	รณํ		วา		กุญฺ	จิ	กา		วา		วฏฺฏ	ติ๒  ผ้าปูที่นอน หรือ ลูกกุญแจ ที่ วาง อยู่ ใน ที่ 
นั้น จะ สมควร แก่ ภิกษุ ผู้ มี บริขาร ๙ อย่าง ที่ กำลัง เข้าไป สู่ ที่นอน

ตาฬ  (ตา  รกฺขเณ+อล) ลูกกุญแจ, ลูก ดาล.   ตาย	ติ		รกฺข	ตี	ติ		ตาโฬ		ลูกกุญแจ ที่ ป้องกัน ชื่อ ว่า  
ตาฬ ะ (ลบ อ, อาเทศ ล เป็น ฬ).  ตล	ติ		ติฏฺ€ติ		เอ	เต	นา	ติ		วา		ตาโฬ		หรือ ลูกกุญแจ เป็น 
อุปกรณ์ ช่วย รักษา ทรัพย์ ให้ คง อยู่ ได้ ชื่อ ว่า ตาฬ ะ. (ตล ปติ ฏฺ€ายํ+ณ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ 
ล เป็น ฬ).   ปกฺ	เขน		ตาฬํ		ทตฺ	วา		มญฺ	ชุสฺสเรน		มณิวํสํ		ธม	มา	โน		วิย		วิร	วิ๓  ใส่ กุญแจ 
ด้าน ข้าง แล้ว ขับ ร้อง ด้วย เสียง ไพเราะ เหมือน เป่า ขลุ่ย มณี

อ	วา	ปุ	รณ  (อว+วร สํวรเณ+ยุ)  ลูกกุญแจ, ลูก ดาล. 	อ	วา	ปุร	ติ		วิว	รติ		อเน	นา	ติ		อ	วา	ปุ	รณํ		 
ลูกกุญแจ ที่ ใช้ เปิด ชื่อ ว่า อ วา ปุรณะ (ทีฆ ะ อ เป็น อา, อาเทศ ว เป็น ป, อ เป็น อุ, ยุ เป็น อน, น 
เป็น ณ).   คจฺ	ฉาน	นฺท		อ	วา	ปุ	รณํ		อา	ทาย		อนุ	ปริ	เวณิ	ยํ		ภิกฺ	ขูนํ		อา	โร	เจหิ๔  อานนท์ เธอ 
จง ไป ไข ดาล บอก ภิกษุ ทั้ง หลาย ที่ อยู่ ใน บริเวณ วิหาร

ไพที,	บัว	คว่ำ	บัว	หงาย	๒	ศัพท์
เวทิ	กา  (วิท ลาเภ+ณ+ก+อา)  ไพที, ฐาน บัว คว่ำ บัว หงาย.  วิท	ตี	ติ		เวทิ	กา		ไพที ที่ ได้ (ชื่อ อย่าง 

นั้น) ชื่อ ว่า เวทิ กา (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ อ เป็น อิ).  เอกา		เวทิ	กา		โสวณฺณม	ยา		
เอกา		รู	ปิย	ม	ยา๕  ไพที อัน หนึ่ง ทำ ด้วย ทองคำ อัน หนึ่ง ทำ ด้วย เงิน

เวที  (วิท ลาเภ+ณ+อี)  ไพที, บัว คว่ำ บัว หงาย.  วิท	ตี	ติ		เวที		ไพที ที่ ได้ (ชื่อ อย่าง นั้น) ชื่อ ว่า เวที 
(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ)

๑  สํ.สฬา. ๑๘/๕๕๗/๓๕๘ ๒  ที.อฏฺ. ๔/๒๑๕/๑๘๖ ๓  มชฺ.อฏฺ. ๙/๓๘๖/๒๗๗
๔  วิ.มหา. ๔/๑๑๕/๑๖๑ ๕  ที.มหา. ๑๐/๑๗๕/๒๐๖ 
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 [๒๒๓]	 สงฺฆาโต		ปกฺขปาโส		จ	 มนฺทิรงฺคา		ตุลา		อปิ
	 	 ถิยํ		สมฺมุชฺชนี		เจว	 สมฺมชฺชนี		จ	โสธนี.

องค์	ประกอบ	ของ	เรือน	๓	อย่าง
สงฺ	ฆาต,	สงฺ	ฆาฏ  (สํ+ฆต ฆตเน+ณ)  ขื่อ, เต้า, เสา ค้ำ.  โค	ปาน	สฺ	ยาท	โย		สมฺ	มา		ฆเฏนฺ	ติ		 

เอตฺ	ถา	ติ		สงฺฆาโฏ		ขื่อ เป็น ส่วน ที่ ใช้ ยึด ไม้ กลอน หลังคา เป็นต้น ไว้ ให้ แน่น หนา ดี ชื่อ ว่า สังฆ าฏะ (ลบ 
ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ).  รช	ตม	ยา		ถมฺภฆฏ	กา	จ	สงฺ	ฆาฏ	ญฺจ๑  ต้น เสา และ 
ขื่อ ทำ ด้วย เงิน

	 	 ปุพฺพปจฺฉิม	ทกฺ	ขิณุ	ตฺ	ตรา	ยาม	ว	เสน		ถมฺ	ภา	นมุ	ปริ		€ิ	โต		กฏฺ€วิ	เสโส,		เต		ปน		ปุพฺพ-
ปจฺฉิม	ยา	มา		ตโย		กฏฺ€า,		ทกฺ	ขิณุ	ตฺตร	ยา	มา		ปน		เหฏฺ€ิ	ม	ปริ	จฺ	เฉท	โต		ตโย		กฏฺ€า,		 
อุกฺ	กฏฺ€ปริ	จฺ	เฉ	เทน		ปน		ปญฺ	จสตฺ	ตน	วาท	โยปิ		 ขื่อ เป็น ไม้ พิเศษ ที่ พาด อยู่ บน หัว เสา จาก ทิศ ตะวัน 
ออก ไป ทิศ ตะวัน ตก และ จาก ทิศ ใต้ ไป ทิศ เหนือ ไม้ ขื่อ อัน ยาว พาด จาก ทิศ ตะวัน ออก ไป ทิศ ตะวัน ตก มี ๓ 
ท่อน จาก ทิศ ใต้ ไป ทิศ เหนือ กำหนด ให้ อยู่ ข้าง ล่าง มี ๓ ท่อน  กำหนด ให้ พาด ไว้ ข้าง บน ๕ ท่อน บ้าง ๗ 
ท่อน บ้าง ๙ ท่อน บ้าง เป็นต้น

ปกฺข	ปาส  (ปกฺข+ปาส)  ขื่อ.  ทฺ	วินฺ	นํ		ปกฺ	ขานํ		อป	ตนตฺถํ		พนฺ	ธน	โต		ปาโส		วิ	ยา	ติ		ปกฺข	ปาโส		 
ขื่อ ที่ เป็น เหมือน บ่วง เพราะ ยึด หลังคา ทั้ง ๒ ด้าน ไว้ ไม่ ให้ ตก ไป ชื่อ ว่า ปักข ปา สะ.			สตฺตรตน	ม	ยา		
โค	ปาณ	สิ	โย		จ		ปกฺข	ปาสา		จ		มุข	วฏฺฏิ		จ๒  ไม้ กลอน หลังคา ขื่อ และ ปั้นลม ทำ ด้วย รัตนะ 
๗ อย่าง

ตุลา  (ตล ปติ ฏฺ€ายํ+อ+อา)  จันทัน.  ตุล	ติ		สงฺฆาเฏ	สุ		ปติ	ฏฺ€ตี	ติ		ตุลา		ไม้ จันทัน ที่ พาด อยู่ บน ขื่อ 
ชื่อ ว่า ตุลา (อาเทศ อ เป็น อุ).  	ปกฺ	ขานํ		วา		สม	วา	หิต	ภา	วก	รณ	โต		ตุล	ยติ			มิ	นา	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		 
ตุลา		ขื่อ เป็น ไม้ ที่ ใช้ กำหนด ไม้ หลังคา ทุก ด้าน เสมอ กัน จึง ชื่อ ว่า ตุลา (ตุล อุมฺ มาเน+อ+อา)

ไม้กวาด,	การก	วาด	๓	ศัพท์
สมฺ	มุชฺ	ชนี  (สํ+มุ ชิ โสธเน+ยุ+อี)  ไม้กวาด.  สมฺ	มุ	ชนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		สมฺ	มุชฺ	ชนี		ไม้กวาด ที่ ใช้กวาด ชื่อ 

ว่า สัม มุช ชนี (อาเทศ นิคหิต เป็น วัค คัน ตะ มฺ, ยุ เป็น อน, ซ้อน ชฺ). 	วสฺ	สูป	ค	ตา		ภิกฺ	ขู		สมฺ	มุชฺ	ชนิ	โย		 
พนฺธถ๓  ภิกษุ ผู้ เข้า จำ พรรษา แล้ว พา กัน มัด ไม้กวาด ไว้

สมฺมชฺ	ชนี  (สํ+มชฺช สํ สุทฺธิยํ+ยุ+อี)  ไม้กวาด, การก วาด.   สมฺมชฺ	ชนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		สมฺมชฺ	ชนี		
ไม้กวาด ที่ ใช้ กวาด ชื่อ ว่า สัม มัช ชนี (อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ, ยุ เป็น อน).  ปญฺ	จา	นิสํ	สา		สมฺมชฺ	ชนิ	ยา		
สก	จิตฺ	ตํ		ป	สีท	ติ,		ปร	จิตฺ	ตํ		ป	สีท	ติ,		เทว	ตา		อตฺ	ตม	นา		โหนฺ	ติ,		ปสาทิ	กสํวตฺ	ตนิยํ		กมฺมํ		
อุป	จินติ,		กาย	สฺส		เภท	า		ปรมฺ	มรณ	า		สุคตึ		สคฺคํ		โลกํ		อุป	ปชฺช	ติ๔  อานิสงส์ ของ การ เก็บ 

๑  วิ.ฏี. ๑/๒๐๒/๔๑๖ ๒  วิ.ฏี. ๑/๒๐๒/๔๑๖ ๓  วิ.อฏฺ. ๓/๓๗๓
๔  วิ.ปริ. ๘/๙๗๙/๓๒๗
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กวาด มี ๕ ประการ คือ  จิต ของ ตน ย่อม ผ่องใส จิต ของ ผู้ อื่น ก็ เลื่อมใส เทวดา ย่อม พอใจ สั่งสม กรรม 
อัน เป็น ไป เพื่อ ความ เลื่อมใส และ หลัง จาก ร่างกาย แตกดับ ไป ย่อม เข้า ถึง สุคติ โลก สวรรค์

โส	ธนี  (สุธ สุทฺธิยํ+ยุ+อี)  ไม้กวาด.  โสเธ	ติ	 	อเน	นา	ติ	 	 โส	ธนี	 	 ไม้กวาด ที่ ใช้ ทำความ สะอาด  
ชื่อ ว่า โส ธนี (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ยุ เป็น อน).  ถิยํ		ทั้ง ๓ ศัพท์ ใช้ ใน อิตถี ลิงค์

 [๒๒๔]	 สงฺกฏีรํ		ตุ		สงฺการฏฺ-	 €านํ		สงฺการกูฏกํ
	 	 อโถ		กจวโรกฺลาโป	 สงฺกาโร		จ		กสมฺพุ	ปิ.

กอง	ขยะ,	ที่	ทิ้ง	ขยะ	๓	ศัพท์
สงฺกฏีร   (สํ+กฏ ฉฑฺฑ นมทฺทเน สุ+อีร)  กอง ขยะ, ที่ ทิ้ง ขยะ.  สงฺกฏนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สงฺกฏีรํ		ที่ 

สำหรับ ทิ้ง ขยะ ชื่อ ว่า สังกฏี ระ (อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ).  สงฺกฏํ		อีรยนฺ	ติ		ขี	ปนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สงฺกฏีรํ		
ที่ สำหรับ ทิ้ง ขยะ ชื่อ ว่า สังกฏี ระ (สงฺกฏสทฺ ทูปปท+อีร เขเป+อ).   สงฺกฏีรํ		นาม		สงฺ	การ	ฏฺ€านํ	๑   
ที่ ทิ้ง ขยะ ชื่อ ว่า สังกฏี ระ

สงฺ	การ	ฏฺ€าน  (สงฺ การ+€าน)  กอง ขยะ, ที่ ทิ้ง ขยะ.  สงฺ	กา	รสฺส		€านํ		สงฺ	การ	ฏฺ€านํ		ที่ ทิ้งขยะ ชื่อ 
ว่า สังการั ฏ ฐานะ (ซ้อน ฏฺ).  หตฺถิควสฺ	สม	นุสฺ	สกุ	กกุ	ราทิ	กุณป	ทุคฺ	คนฺธํ		สงฺ	การ	ฏฺ€านํ		คนฺตฺ	วา		
ตตฺถ		มหา	คนฺธ	กุฏิ	ยํ		วิย		นิ	สีทิ๒  ไป สู่ ที่ ทิ้ง ขยะ อัน เหม็น เน่า ด้วย ซากศพ ของ ช้าง วัว ม้า มนุษย์ 
และ สุนัข เป็นต้น นั่ง อยู่ ที่ นั้น เหมือน นั่ง ใน มหา คันธ กุฏี

สงฺ	การ	กูฏ,	สงฺ	กา	รกูฏก  (สงฺ กา รสทฺ ทูปปท+กฏ ฉฑฺฑเน+อ)  กอง ขยะ, ที่ ทิ้ง ขยะ.  สงฺ	การํ		กฏ	ติ		
ฉฑฺเฑ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สงฺ	กา	รกูฏํ,	สงฺ	กา	รกูฏกํ		ที่ สำหรับ ทิ้ง ขยะ ชื่อ ว่า สังกา รกูฏะ และ สังการกูฏ กะ  
(อาเทศ อ เป็น อู, ลง ก สกัต ถะ).  สมโณ		สุ	สา	นา		วา		สงฺ	กา	รกูฏา		วา		ปาป	ณิ	กา		วา		
นนฺ	ติ	กา	นิ		อุจฺ	จิ	นิตฺ	วา๓  สมณะ แสวงหา ผ้า เปื้อน จาก สุสาน กอง ขยะ หรือ จาก ร้าน ค้า

ขยะ,	ห	ยาก	เยื่อ,	มูลฝอย,	สกปรก	๔	ศัพท์
กจวร  (กจสทฺ ทูปปท+วร อิจฺ ฉายํ+อ)  ขยะ, ห ยาก เยื่อ, มูลฝอย, สกปรก. 	นา	นา	วิเธ		สงฺ	กาเร		

รา	สี	กรณว	เสน		กจ	ติ		พนฺธ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		กโจ		ขยะ ชนิด ต่างๆ ที่ บุคคล กอง รวม กัน ไว้ ชื่อ ว่า 
กจะ (กจ พนฺธเน+อ).  	โส		เอตฺถ		อิจฺฉิตพฺ	โพ	ติ		กจว	โร			แหล่ง ที่ บุคคล ต้องการ ทิ้ง ขยะ ชื่อ 
ว่า กจว ระ.   สงฺ	การ	ฏฺ€านํ		นาม		กจวรํ		วุจฺจ	ติ๔  กอง ขยะ ท่าน เรียก ว่า กจว ระ

อุกฺ	ลาป  (อุ+กลาป)  ขยะ, ห ยาก เยื่อ, มูลฝอย, สกปรก. 	อุจฺ	ฉิฏฺโ€		กลา	โป		สมูโห		อุกฺ	ลา	โป		
วัตถุ ที่ ใช้ แล้วก อง รวม กัน ไว้ ชื่อ ว่า อุกลา ปะ (ลบ อ ของ ก).  สเจ		โส		เทโส		อุกฺ	ลา	โป		โห	ติ,		
โส		เทโส		สมฺมชฺ	ชิต	พฺ	โพ๕  หาก ที่ นั้น สกปรก ก็ ควร เก็บ กวาด ที่ นั้น

สงฺ	การ  (สํ+กร กรเณ+ณ)  ขยะ, ห ยาก เยื่อ, มูลฝอย, สกปรก.  นา	นา	วิเธหิ	 	 ติณ	า	ทีหิ		 
๑  ที.อฏฺ. ๕/๒๒๙/๒๐๔ ๒  สํ.อฏฺ. ๑๑/๒๓๗/๒๘๗ ๓  ขุ.มหานิ. ๒๙/๓๙๗/๒๖๘ 
๔  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๑๖๗/๑๐๗ ๕  วิ.มหา. ๔/๘๑/๘๓
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สงฺ	กา	รีย	เต		มิสฺ	สี	กรี	ย	เต	ติ		สงฺ	กา	โร		ขยะ ชนิด ต่างๆ มี หญ้า เป็นต้น ที่ บุคคล นำ มาก อง ทิ้ง รวม กัน ไว้ 
ชื่อ ว่า สังกา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ).  	สงฺ	การํ		วิ	จิ	นิตฺ	วา		เอ	กมนฺตํ		
ฉฑฺเฑตพฺพํ	๑  กวาด เอา ขยะ ไป ทิ้ง ใน ที่ สมควร

ก	สมฺ	พุ (กส วิ เลข เน+อมฺ พุ) ขยะ, ห ยาก เยื่อ, มูลฝอย, สกปรก. 	ก	สติ		วิ	เลข	ตี	ติ		ก	สมฺ	พุ		ขยะ 
ที่ สกปรก ชื่อ ว่า กสัม พุ.  อสฺ	สมโณ	 	 สมณ	ปฏิ	ญฺโญ	 	 อพฺรหฺม	จารี	 	 พฺรหฺม	จา	ริ	ปฏิ	ญฺโญ		 
อนฺ	โต	ปูติ		อวสฺ	สุ	โต		ก	สมฺ	พุ	ชา	โต๒  มิใช่ สมณะ ปฏิญญา ว่า เป็น สมณะ มิใช่ ผู้ ประพฤติ พรหมจรรย์ 
ก็ ปฏิญญา ว่า เป็น ผู้ ประพฤติ พรหมจรรย์ เป็น ผู้ เน่า ใน ชุ่ม ด้วย ราคะ ที่ เป็น ดัง ห ยาก เยื่อ (ใน ศาสนา).   
ก	สมฺ	พุ		วุจฺจ	ติ		ตินฺ	ตกุณปคตํ		สกฏ	อุ	ทกํ		อิมสฺ	มิญฺจ		สาสเน		ทุสฺ	สีโล		นาม๓  น้ำ สกปรก 
เปื้อน ด้วย ซากศพ ที่ เน่า เปื่อย และ ผู้ ทุศีล ใน ศาสนา นี้ ท่าน เรียก ว่า ขยะ

 [๒๒๕]	 ฆราทิภูมิ		ตํ		วตฺถุ		 คาโม		สํวสโถถ		โส
	 	 ปากโฏ		นิคโม		โภค-	 มจฺจาทิโภฺยธิ		ตูทิโต.

 [๒๒๖]	 สีมา		จ		มริยาทาถ	 โฆโส		โคปาลคามโก.

พื้นที่,	ที่ดิน
วตฺถุ  (วส นิ วาสเน+รตฺถุ)  พื้นที่, ที่ดิน.  ฆ	ราทิ	ภูมิ		ฆร	เขตฺ	ต	วิ	หา	รา	ทีนํ		โย		ภู	มิปฺป	เทโส		วตฺถุ		

นาม		พื้นที่ ปลูก เรือน พื้นที่ ทำ นา และ พื้นที่ สร้าง วิหาร เป็นต้น  ชื่อ ว่า วัตถุ (ลบ สฺ ที่สุด ธาตุ และ 
รฺ อนุพันธ์).  ว	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วตฺถุ		พื้นที่ ที่ มี คน อาศัย อยู่ ชื่อ ว่า วัตถุ.   ตํ		วตฺถุ	ศัพท์ เป็น  
น ปุง สก ลิงค์.  วตฺถุ		นาม		อา	ราม	วตฺถุ		วิ	หาร	วตฺถุ๔  พื้นที่ สวน พื้นที่ วัด ชื่อ ว่า พื้นที่

หมู่บ้าน	๒	ศัพท์
คาม  (คส อทเน+ม)  หมู่บ้าน.  ค	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		คา	โม		หมู่บ้าน เป็น สถาน ที่ ที่ เก็บ ภาษี ชื่อ ว่า 

 คา มะ (ลบ สฺ, ทีฆ ะ).  คาย	นฺ	ติ		 เอตฺ	ถา	ติ		คา	โม		หมู่บ้าน เป็น สถาน ที่ ที่ มี ผู้คน ส่ง เสียง ชื่อ ว่า 
คา มะ (คา สทฺ เท+ม).  ชนา	 	คจฺฉนฺ	ติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	 คา	โม	 	หมู่บ้าน เป็น ที่ ที่ มี ผู้คน เดิน ไป เดิน 
มา ชื่อ ว่า คา มะ (คมุ คติ มฺหิ+ณ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  คา	โว		อมนฺ	ติ		กิณนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		 
คา	โม	 	หมู่บ้าน เป็น ตลาด นัด ซื้อ ขาย วัว ชื่อ ว่า คา มะ (โคสทฺ ทูปปท+อม ทพฺพ วิ นิ โยเค+อ, ลบ โอ,  
ทีฆ ะ อ เป็น อา).  กาม	คุเณหิ	 	ค	สนฺ	ติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	คา	โม		หมู่บ้าน เป็น ที่ ที่ ผู้คน มัวเมาด้วย 
กามคุณ ชื่อ ว่า คา มะ (คส มนเน+ม, ลบ สฺ, ทีฆ ะ).  เตน		เตน		วตฺ	ถุน	า		อตฺถิ	เกหิ		คนฺตพฺ	โพ	ติ		 
คา	โม	 	 หมู่บ้าน เป็น ที่ ที่ บุคคล ผู้ ต้องการ วัตถุ ต่างๆ ควร ไป จึง ชื่อ ว่า คา มะ (คมุ คติ มฺหิ+ณ, ลบ ณฺ,  
วุ ทธิ อ เป็น อา).  น		อุป	ชฺฌายํ		อ	นา	ปุจฺฉา		คา	โม		ป	วิ	สิต	พฺ	โพ๕  ภิกษุ ยัง ไม่ ได้ บอก ลา พระ 
อุปัชฌาย์ ไม่ ควร เข้าไป ยัง หมู่บ้าน

๑  วิ.มหา. ๔/๘๑/๘๗ ๒  องฺ.ติก. ๒๐/๔๕๒/๑๓๖ ๓  อภิ.อฏฺ. ๕๕/๕๕๔/๖๗
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๑๐๒/๙๓ ๕  วิ.มหา. ๔/๘๑/๙๑ 
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สํวสถ  (สํ+วส นิ วา เส+อถ)  หมู่บ้าน.  สํว	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สํวส	โถ		หมู่บ้าน อัน เป็น ที่ อยู่ อาศัย 
ชื่อ ว่า สังวส ถะ

นิคม,	หัว	เมือง,	อำเภอ
นิคม  (นิ+คมุ คติ มฺหิ+อ)  นิคม, หัว เมือง, อำเภอ. 	โภค	มจฺ	จา	ทีภิ		ปาก	โฏ		ขฺ	ยา	โต		คา	โม		 

นิค	โม		นาม		หมู่บ้าน ที่ เจริญ รุ่งเรือง มี ทั้ง ทรัพย์สิน และ ผู้คน เป็นต้น ปรากฏ อยู่ มาก ชื่อ ว่านิคมะ.  
นิ		ภุโส		อติ	เร	โก		คา	โม		นิค	โม		หมู่บ้าน ที่ เจริญ ยิ่ง ชื่อ ว่า นิ คมะ.  อนุ	ปิยํ		นาม		มลฺ	ลานํ		
นิค	โม๑  นิคม ของ พวก มัลล กษัตริย์ ชื่อ อนุ ปิยะ 

ขอบเขต,	เขตแดน	๓	ศัพท์
โอธิ  (อว+ธา ธาร เณ+อิ)  ขอบเขต, เขตแดน.  อว	ฉินฺ	ทิตฺ	วา		ธาเร	ตี	ติ		โอธิ		ขอบเขต ที่ ตัด แบ่ง แล้ว 

คง ไว้ (กำหนด ไว้) ชื่อ ว่า โอธิ (อาเทศ อว เป็น โอ).  อุทิ	โต		โอธิศัพท์ ถูก กล่าว ว่า เป็น ปุง ลิงค์

สีมา  (สี พนฺธเน+ม+อา)  ขอบเขต, เขตแดน, สีมา.  สีย	เต		สมคฺ	เคน		สงฺเฆน		กมฺม	วา	จาย		 
พนฺธีย	เต	ติ	 	 สีมา	 	 ขอบเขต ที่ สงฆ์ พร้อม เพรียง กัน ผูก ไว้ ด้วย กรรม วาจา ชื่อ ว่า สีมา.	 	 ตา	สุ		 
อพทฺธ	สีมา		มริยาท	กรณว	เสน		สีมา	ติ		เวทิ	ตพฺ	พา		ใน สีมา ทั้งหมด นั้น อ พัทธสีมา(สีมา ที่ ไม่ 
ได้ ผูก ด้วย กรรม วาจา) พึง ทราบ ว่า เป็น สีมา ด้วย การ ทำ ขอบเขต ไว้ ชั่วคราว. 	น		ภิกฺขเว		อติ	มห	ตี		
สีมา		สมฺ	มนฺ	นิต	พฺ	พา		จตุ	โย	ชนิ	กา		วา		ปญฺจ	โย	ชนิ	กา		วา		ฉ	โย	ชนิ	กา		วา๒  ภิกษุ ทั้ง หลาย 
พวก เธอ ไม่ ควร สมมุติ สีมา กว้าง ใหญ่ เกิน ไป ถึง ๔ โยชน์  ๕ โยชน์ หรือ ๖ โยชน์

มริยาท  (ปริ,อา+ทา ทาเน+อ)  ขอบเขต, เขตแดน. 	ปริ	จฺ	ฉินฺ	ทิตฺ	วา		อา	ทีย	เต	ติ		มริ	ยา	โท	 ขอบเขต 
ที่ กำหนด ถือ เอา ชื่อ ว่า มริยาท ะ (อาเทศ ป เป็น ม, ลง ยฺ อาคม).  มริยาทํ		ฉินฺ	ท	ติ		อาปตฺ	ติ		
ทุกฺ	กฏสฺส๓  ภิกษุ ตัด แบ่ง เขตแดน ต้อง อาบัติ ทุก กฎ

หมู่บ้าน	คน	เลี้ยง	วัว	๒	ศัพท์
โฆส  (ฆุส สทฺ เท+ณ)  หมู่บ้าน คน เลี้ยง วัว.  โฆ	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		โฆโส  หมู่บ้าน ที่ ได้ยิน เสียง วัว ร้อง 

ชื่อ ว่า โฆ สะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ)

โค	ปาล	คา	มก  (โค ปาล+คาม+ก)  หมู่บ้าน คน เลี้ยง วัว.  โค	ปา	ลานํ		คา	โม		โค	ปาล	คาม	โก		หมู่บ้าน 
ของ คน เลี้ยง วัว ชื่อ ว่า โค ปาล คาม กะ (ก สกัต ถะ)

ปุรวคฺควณฺณนา  นิฏฺ€ิตา.
ว่าด้วยเมืองเป็นต้น จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๓๓๗/๑๕๕ ๒  วิ.มหา. ๔/๑๕๕/๒๑๐ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๑๐๕/๙๕



๒.๓. นร วัค ค วัณ ณ นา
พรรณนาชื่อของมนุษย์เป็นต้น

 [๒๒๗] มนุ สฺโส  มา นุโส  มจฺ โจ มาน โว  มนุ โช  นโร
  โปโส  ปุ มา  จ  ปุ ริโส  โป ริโส ปฺยถ  ปณฺฑิ โต.

 [๒๒๘]	 พุโธ		วิทฺ	วา		วิภาวี		จ	 สนฺ	โต		สปฺป�ฺ�โก	วิ	ทา
	 	 ธีม	า		สุธี		กวิ		พฺยตฺ	โต	 วิ	จกฺขโณ		วิสาร	โท.

 [๒๒๙]	 เมธาวี		มติ	มา		ป�ฺ	โ�	 วิ�ฺ�ู		จ		วิ	ทุ	โร		วิทู
	 	 ธี	โร		วิปสฺ	สี		โทส�ฺ�ู	 พุทฺโธ		จ		ทพฺพ	วิทฺท	สุ.

มนุษย์	๖	ศัพท์
มนุ สฺส  (มนโพธเน+อุสฺส)มนุษย์,คน.หิต า หิตํ  มน ติ  ชา นา ตี ติ  มนุ สฺโสผู้รู้สิ่งที่เป็น

ประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ชื่อว่ามนุสสะ.มโน  อุสฺ สนฺ นมสฺ สา ติ  มนุ สฺโสผู้มีใจสูงชื่อว่า 
มนุสสะ(มน+อุสฺส,ลบสระหน้า).มนุ โน  อปจฺจํ  ปุตฺ โต ติ  มนุ สฺโสลูกหลานของนายมนุชื่อว่า 
มนุสสะ (มนุ+อุสฺส, ลบสระหน้า).  สติ	สูร	ภาว	พฺรหฺม	จริย	โยคฺ	ย	ตา	ทิ	คุณ	ว	เสน	 	 อุป	จิต	มาน	สา		
อุกฺ	กฏฺ€คุณ	จิตฺ	ตา		มนุ	สฺ	สา,		เก		ปน		เต,		ชมฺ	พุ	ทีป	วา	สิ	โน		สตฺต	วิ	เส	สามนุษย์เป็นผู้มี
จิตใจประกอบด้วยคุณอันสูงส่งมีใจอันสั่งสมไว้ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่นมีสติกล้าหาญประพฤติ
พรหมจรรย์มีความเพียรเป็นต้น,ใครล่ะคือมนุษย์เหล่านั้นคือมนุษย์ชาวชมพูทวีปเพราะเหตุนั้น
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่า

	 	 ตีหิ		ภิกฺขเว		€าเนหิ		ชมฺ	พุ	ทีป	กา		มนุ	สฺ	สา		อุตฺต	รกุ	รุ	เก		มนุ	สฺ	เส		อธิ	คฺคณฺ	หนฺ	ติ		
เทเว		จ		ตาว	ตึ	เส.			กต	เมหิ		ตีหิ,		สู	รา		สติ	มนฺ	โต		อิธ		พฺรหฺม	จริย	วาโส๑ ภิกษุทั้งหลาย
มนุษย์ชาวชมพูทวีปเหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงส์ด้วยฐานะ๓อย่างคือ
เป็นผู้กล้าหาญมีสติสมบูรณ์และอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้

	 	 ตถา		หิ		พุทฺธา		ภ	ควนฺ	โต		ปจฺ	เจก	พุทฺธา		อคฺค	สาวก	มหา	สา	วก	จกฺกวตฺ	ติ	โน		จ		อ�ฺ	เ�		 
จ  มหา นุ ภา วา  สตฺ ตา  ตตฺเถว  อุปฺ ปชฺ ชนฺ ติ.จริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า 
พระอัครสาวก พระมหาสาวก จักรพรรดิ และสัตว์ที่มีอานุภาพมากเหล่าอื่น ย่อมพากันเกิดขึ้น 
ในชมพูทวีปทั้งสิ้น.สมาน	รู	ปา	ทิต	าย		ปน		สทฺธึ		ปริตฺ	ต	ทีป	วา	สีหิ		อิ	ตรม	หา	ทีปวา	สิ	โนปิ		
มนุ	สฺ	สา	เตฺวว		ป�ฺ�ายึ	สุสำหรับมนุษย์ชาวทวีปใหญ่ทั้ง๒นอกจากนี้ รวมทั้งมนุษย์ชาวทวีป
เล็กๆก็ปรากฏว่าเป็นมนุษย์เพราะมีรูปร่างเหมือนกันเป็นต้น

๑อภิ.กถา.๓๗/๒๗๑/๑๑๖  
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  โลภ	า	ทีหิ		อ	โลภ	า	ทีหิ		จ		สหิตสฺส		มนสฺส		อุสฺสท	ตาย		มนุ	สฺ	สา,		เย		หิ		สตฺ	ตา		 
มนุ	สฺส	ชาติ	กา,		 เต	สุ		วิ	เส	ส	โต		 โลภ	าท	โย		อ	โลภ	าท	โย		จ		อุสฺส	ทา.		 เต		 โลภ	า	ทีหิ		 
อุสฺสท	ตาย	 	 อ	ปา	ยมคฺคํ,	 	 อ	โลภ	า	ทีหิ	 	 อุสฺสท	ตาย	 	 สุ	คติ	มคฺคํ	 	 นิพฺ	พาน	คา	มิมคฺค�ฺ	จ		 
ปู	เรนฺ	ติ,		ตสฺ	มา		โลภ	า	ทีหิ		อ	โลภ	า	ทีหิ		จ		สหิตสฺส		มนสฺส		อุสฺสท	ตาย		ปริตฺ	ต	ทีป	วา	สีหิ		 
สทฺธึ  จตุ มหา ทีป วา สิ โน  สตฺต วิ เส สา  มนุ สฺ สา ติ  วุจฺ จนฺ ติ.ชื่อว่ามนุษย์เพราะเป็นผู้มีจิตใจ
ประกอบด้วยอกุศลมีความโลภเป็นต้นและกุศลมีความไม่โลภเป็นต้นอย่างหนาแน่น, สัตว์เหล่าใดถือ
กำเนิดเป็นมนุษย์ มีอกุศลมีความโลภเป็นต้น และกุศลมีความไม่โลภเป็นต้นอยู่เต็มเปี่ยม สัตว์เหล่า
นั้นบริบูรณ์ด้วยทางไปสู่อบายเพราะหนาแน่นด้วยอกุศลมีโลภะเป็นต้น บริบูรณ์ด้วยทางไปสู่สุคติและ
ทางดำเนินไปสู่นิพพานเพราะหนาแน่นด้วยกุศลมีความไม่โลภเป็นต้น,เพราะเหตุนั้นสัตว์จำพวกที่อยู่
ในมหาทวีปทั้ง๔รวมทั้งสัตว์ที่อยู่ในทวีปบริวารจึงถูกเรียกว่ามนุษย์เพราะเป็นผู้มีจิตใจประกอบ
ด้วยอกุศลมีความโลภเป็นต้นและกุศลมีความไม่โลภเป็นต้นอย่างหนาแน่น

	 	 โลกิ	ยา		ปน		มนุ	โน		อปจฺจ	ภา	เวน		มนุ	สฺ	สา	ติ		ว	ทนฺ	ติ,		มนุ		นาม		ป€มกปฺปิ	โก		 
โลก	มริยาท	าย		อาทิ	ภู	โต		หิต	า	หิต	วิธา	ย	โก		สตฺ	ตานํ		ปิตุ	ฏฺ€า	นิ	โย.ส่วนชาวโลกกล่าวว่าชื่อว่า
มนษุย์เพราะเปน็ลกูหลานของมน,ุผู้เกดิในปฐมกปัเปน็มนษุย์พวกแรกในโลกดำรงไว้ซึง่สิง่มีประโยชน์
และไม่มีประโยชน์ตั้งอยู่ในฐานะบิดาของสัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่ามนุ.โก		นุ		โข		อยํ		ภาส	ติ		 
เท โว  วา  มนุ สฺโส  วา๑ผู้ที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นใครหนอเป็นเทวดาหรือว่ามนุษย์

มา นุส (มนุ+อุส)มนุษย์,คน.มนุ โน  อปจฺจํ  มา นุโสผู้เป็นลูกหลานของมนุชื่อว่ามานุสะ 
(วุทธิอเป็นอา).ป	หาย		มา	นุสํ		เทหํ		เท	วกายํ		ปริ	ปู	เรสฺ	สนฺ	ติ๒ละกายอันเป็นของมนุษย์
ไปแล้วจักยังกายอันเป็นของเทวดาให้บริบูรณ์

มจฺจ (มรปาณจาเค+จ)มนุษย์.มร ตี ติ  มจฺ โจผู้จะต้องตายไปชื่อว่ามัจจะ(ลบรฺที่สุดธาตุ,
ซ้อนจฺ)

กึ	สุ		ทุ	ติ	ยา		ปุ	ริสสฺส		โห	ติ	 กึ	สุ		เจนํ		ป	สา	สติ
กิสฺส		จา	ภิร	โต		มจฺ	โจ	 สพฺพ	ทุกฺ	ขา		ปมุจฺจ	ติ.
สทฺธา	ทุ	ติ	ยา	ปุ	ริสสฺส	โห	ติ	 ป�ฺ�า		เจตํ		ป	สา	สติ
นิพฺ	พา	นาภิ	ร	โต		มจฺ	โจ	 สพฺพ	ทุกฺ	ขา		ปมุจฺจ	ติ.๓

บุคคลมีอะไรเป็นที่๒บุคคลเช่นไรจึงควรสอนเขาบุคคลยินดีซึ่งอะไรจึงพ้นจาก
ทุกข์ทั้งปวงได้บุคคลมีศรัทธาเป็นที่๒ผู้มีปัญญาจึงควรสอนเขาผู้ยินดีซึ่ง
นิพพานจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

มา	นว,	มาณว (มนุ+ณว)มนุษย์,มานพ,คน.มนุ โน  อปจฺจํ  มาน โว ลูกหลานของมนุ 

๑ที.มหา.๑๐/๙๙/๑๒๘ ๒ที.มหา.๑๐/๒๓๙/๒๘๘ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๑๗๔-๕/๕๒๑
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ชื่อว่ามานวะและมาณวะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา, อาเทศ น เป็น ณ บ้าง, ลบสระหน้า).  
สตฺ	โต		นโร		มาน	โว		โปโส		ปุคฺคโล		ชี	โวสัตว์นระมนุษย์บุรุษบุคคลผู้มีชีวิต(ศัพท์เหล่า
นี้มีความหมายเดียวกัน)

มนุช (มนุสทฺทูปปท+ชนชนเน+อ)มนุษย์,คน.มนุ มฺ หา  ชา โต  มนุ โชผู้เกิดจากมนุชื่อว่ามนุชะ 
(ลบนฺที่สุดธาตุ).โย	โก	จิ		มนุ	โช		ภารํ		ธาเรยฺย		มตฺถ	เก		สทา๑มนุษย์ทุกคนวางภาระ
ไว้บนศีรษะทุกเมื่อ

นร  (นี นเย+อร)  มนุษย์, คน, นระ.  เนตี ติ  นโร ผู้นำไป ชื่อว่านระ (ลบสระหน้า). นร ติ   
เนตี ติ  นโร ผู้นำไปชื่อว่านระ(นรนยเน+อ).ภ	วาภวํ		นร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		นโรผู้ไปสู่ภพน้อย 
ภพใหญ่ชื่อว่านระ(นรคติมฺหิ+อ)

สีเล	ปติ	ฏฺ€าย	นโร	สป�ฺโ�	 จิตฺ	ตํ		ป�ฺ��ฺจ		ภาว	ยํ
อา	ตาปี		นิ	ป	โก		ภิกฺขุ	 โส		อิมํ		วิชฏเย		ชฎํ.๒

ภกิษุเปน็ผู้มีปญัญามีความเพยีรเฉลยีวฉลาดตัง้อยู่ในศลีอบรมจติและปญัญา
สามารถถางชัฏคือตัณหานี้ได้

บุรุษ,	ผู้ชาย,	เพศ	ชาย	๔	ศัพท์
โปส  (ปุสโปสเน+ณ)บุรุษ,ผู้ชาย,เพศชาย.โป สีย เต ติ  โปโสผู้ที่มารดาบิดาเลี้ยงดูชื่อว่า 

โปสะ (ลบณฺ, วุทธิ อุ เป็น โอ). ปู	เร	ตี	ติ	 	 วา	 	 โปโส	 หรือผู้ทำ(วงศ์ตระกูล)ให้เต็ม ชื่อว่า 
โปสะ (ปูร ปูรเณ+ส, วุทธิ อู เป็น โอ, ลบ รฺ ที่สุธาตุ).  เทว	ตา	นุ	กมฺปิ	โต	 	 โปโส	 	 สทา		 
ภทฺ รา นิ  ปสฺ สติ๓บุรุษผู้ที่เทวดาเอ็นดูย่อมประสบความเจริญทุกเมื่อ

ปุม  (ปุปวเน+ม)บุรุษ,ผู้ชาย,เพศชาย.ปุ นา ตี ติ  ปุ มาผู้สะอาดชื่อว่าปุมะ.ปุ นา ติ  วา   
โสเธ ตี ติ  ปุ มาผู้ชำระ (วงศ์ตระกูล) ชื่อว่าปุมะ (ปุ โสธเน+ม, รูปสำเร็จอาเทศสิ เป็นอา). 
ปุม ศัพท์เป็นปุงลิงค์มีรูปเป็นปุโมและปุมา

ยถา		พลาก	โย	นิมฺหิ	 น		วิชฺช	ติ		ปุ	มา		สทา
เมเฆ	สุ		คชฺ	ชมา	เน	สุ	 คพฺภํ		คณฺ	หนฺ	ติ		ตา	 สทา.๔

เหมือนกำเนิดนกกระยางไม่มีตัวผู้มาตลอดเมื่อเมฆฝนคำรามนางนกกระยาง
จึงตั้งครรภ์

ปุ ริส  (ปูรปูรเณ+อิส)บุรุษ,ผู้ชาย,เพศชาย.มา	ตา	ปิ	ตูนํ		หทยํ		ปู	เร	ตี	ติ		ปุ	ริโสผู้ทำใจ
ของมารดาและบิดาให้เต็มชื่อว่าปุริสะ(รัสสะอูเป็นอุ).อ�ฺ�ตโร		ปุ	ริโส		มหคฺฆํ		มณึ		 

๑ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๔๓ ๒สํ.สคาถ.๑๕/๖๑/๒๐ ๓วิ.มหา.๕/๗๒/๙๒
๔ขุ.อปทาน.๓๒/๘/๖๐
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อา	ทาย		อ�ฺ�ตเรน		ภิกฺ	ขุน	า		สทฺธึ		อทฺธา	นมคฺค	ปฏิ	ปนฺ	โน		โห	ติ๑  บุรุษคนหนึ่งนำเอามณีมี
ค่ามากเดินทางไกลไปพร้อมกับภิกษุรูปหนึ่ง.ยา	นิ		ก	โร	ติ		ปุ	ริโส		ตา	นิ		อตฺ	ตนิ		ปสฺ	สติ๒บุรุษ
ทำกรรมใดย่อมเห็นกรรมนั้นในตน.มนุ สฺส  มา นุส  มนุช  มาณว ทั้ง๔ศัพท์ลงอี ปัจจัย
ให้เป็นอิตถีลิงค์และลบสฺได้รูปเป็นมนุสีมานุสีมนุชีมาณวี.ส่วนมจฺจให้ลงอาปัจจัย
เป็นอิตถีลิงค์เป็นมจฺจา

โป ริส  (ปูรปูรเณ+อิส)บุรุษ,ผู้ชาย.มา	ตา	ปิ	ตูนํ		หทยํ		ปู	เร	ตี	ติ		โป	ริโสผู้ยังใจของมารดา
และบิดาให้เต็มชื่อว่าโปริสะ(วุทธิอูเป็นโอ).ทาน	สีล	ภาว	นา	มิตฺ	ต	ภาว	สงฺ	ขาตํ		จตุ	พฺพิ	ธมฺปิ		 
โป ริสํ  ธุรํ  ว หนฺ โต๓นำไปซึ่งธุระของบุรุษ๔อย่างคือทานศีลภาวนาและความเป็นมิตร

บัณฑิต,	นัก	ปราชญ์,	ผู้	รู้,	คน	ฉลาด	๒๕	ศัพท์
ปณฺฑิต  (ปฑิ คติยํ+ต)  บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา.  ปณฺฑา  พุทฺธิ   

ส�ฺ	ชาตา		อสฺ	สา	ติ		ปณฺฑิ	โต	ผู้มีปัญญาเกิดขึ้นชื่อว่าปัณฑิตะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิต
เป็นณฺ,ลงอิอาคมหน้าต).พฺยตฺต	ภาวํ		ปณฺฑ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปณฺฑิ	โตผู้ไปสู่ความเป็นคน
ฉลาดชื่อว่าปัณฑิตะ.�าณ	คติ	ยา		ปณฺฑ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปณฺฑิ	โตผู้ไปด้วยธรรมเป็นเครื่องไป
คือปัญญาชื่อว่าปัณฑิตะ.ปณฺฑาย  อิ โต  ปณฺฑิ โตผู้ไปด้วยปัญญาชื่อว่าปัณฑิตะ(ปณฺฑา-
สทฺทูปปท+อิคติมฺหิ+ต).อตฺเถ  ปณฺฑ ติ  ชา นา ตี ติ  ปณฺฑิ โตผู้รู้เนื้อความ(หรือประโยชน์)
ชื่อว่าปัณฑิตะ(ปณฺฑญาเณ+อิ+ต)

วาย เมเถว  ปุ ริโส น  นิพฺพินฺ เทยฺย  ปณฺฑิ โต
ปสฺ	สา	มิ		โวหํ		อตฺ	ตานํ	 อุท	กา		ถล	มุพฺภตํ.๔

บุรุษพึงพยายามบัณฑิตไม่พึงท้อแท้เราจักดูร่างกายของพวกท่านที่ขึ้นจากน้ำ
สู่บก

พุธ  (พุธอวโพธเน+อ)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.พุชฺฌ ตี ติ  พุโธผู้รู้ 
ชื่อว่าพุธะ.สิกฺขถ		วินยํ		พุโธ๕ผู้รู้พึงศึกษาวินัย

วิทฺว,	วิทฺ	วนฺต  (วิท�าเณ+ว)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.วิท ติ  ชา นา ตี ติ  
วิทฺ วาผู้รู้ชื่อว่าวิทวะ(รูปสำเร็จอาเทศสิหรือนฺตกับสิเป็นอา,ลบสระหน้า)

วิภาวี  (วิ+ภู สตฺตายํ+ณี) บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด,ผู้มีปัญญา. อตฺเถ  วิ ภา เว ติ   
ปกา	เส	ติ		สี	เลน	า	ติ		วิภาวี	ผู้รู้แจ้งซึ่งเนื้อความตามปรกติชื่อว่าวิภาวี (ลบณฺ,วุทธิอู เป็น
โอ,อาเทศโอเป็นอาว).ธมฺ	มา	นุ	ธมฺมํ		ปฏิ	ปชฺ	ชมา	โน		วิ�ฺ�ู		วิภาวี		นิ	ปุโณ		จ		โห	ติ๖ 
บัณฑิตผู้รู้แจ้งและฉลาดปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรม

๑วิ.มหาวิ.๑/๑๕๒/๑๑๖ ๒ขุ.ชา.๒๗/๒๙๔/๘๔ ๓ชา.อฏฺ.๓๘/๔๗๖
๔ขุ.ชา.๒๗/๕๒/๑๗ ๕ขุ.เถร.๒๖/๓๑๗/๓๐๗ ๖ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๒๕/๓๘๖
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สนฺต  (สมุ อุปสเม+ต)  บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, สัตบุรุษ, ผู้มีปัญญา.  รา	คาท	โย	 	 ส	เม	ตี	ติ		 
สนฺ โต  ผู้ระงับราคะกิเลสเป็นต้นได้ ชื่อว่าสันตะ (อาเทศ มฺ เป็น นฺ).  สุนฺท โร  อนฺ โต   
อวสาน เมตสฺ สา ติ   วา  สนฺ โตหรือผู้มีที่สุดอันงดงามชื่อว่าสันตะ(สุ+อนฺต,อาเทศอุเป็น
อ).	มน	สาปิ		สนฺ	โต		น		กเรยฺย		ปาปํ	๑สัตบุรุษไม่ควรทำบาปแม้ด้วยใจ

สปฺป�ฺ�(สุ+ป�ฺ�า+ณ)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.สุนฺ	ทรา		ป�ฺ�า		
อสฺ	สา	ติ		สปฺป�ฺ	โ�ผู้มีปัญญาดีชื่อว่าสัปปัญญะ(อาเทศอุ เป็นอ,ซ้อนปฺ,ลบณฺและ
สระหน้า).วิ	สุทฺธ	สีโล		สปฺป�ฺโ�		จิตฺ	เตก	คฺ	คมฺปิ		วินฺ	ท	ติ๒บัณฑิตผู้มีศีลบริสุทธิ์มีปัญญา 
ย่อมรู้ว่าจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง

โกวิท(กึสทฺทูปปท+วิท�าเณ+อ)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา,ผู้มีความชำนาญ.
กินฺ	นาม		น		วินฺ	ท	ตี	ติ		โก	วิ	โทผู้ที่ไม่มีอะไรที่ไม่รู้ชื่อว่าโกวิทะ(อาเทศกึเป็นโก).กุํ		ปาปํ		
วินฺ	ท	ตี	ติ		วา		โก	วิ	โทหรือผู้รู้ว่าบาปชื่อว่าโกวิทะ(กุสทฺทูปปท+วิท�าเณ+อ,อาเทศอุเป็นโอ).
อภ	โย		เมธาวี		ปิฏ	เก		สพฺพตฺถ		โก	วิ	โท๓ท่านอภยะเป็นผู้มีปัญญาชำนาญในปิฎกทั้งสิ้น

ธีม นฺ ตุ (ธี+มนฺตุ)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.ธี		ป�ฺ�า		อสฺสตฺถี	ติ		ธีม	า	 
ผู้มีปัญญาชื่อว่าธีมันตุ(รูปสำเร็จอาเทศนฺตุกับสิเป็นอา).วงฺ	คนฺตสฺส		สุ	โต		ธีม	า		สา	ริยา		
โอรโส		ปิ	โย๔ผู้นั้นจักเกิดในกำเนิดพราหมณ์มีปัญญาเชื่อฟังคำของวังคันตพราหมณ์เป็นบุตรที่
น่ารักของนางสารีพราหมณี

สุธี (สุ+เฌจินฺตายํ+อ+อี)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.โสภ นํ  ฌาย ตี ติ  สุธี  
ผู้ใส่ใจความดีชื่อว่าสุธี(อาเทศฌเป็นธ,ลบสระหน้า).สุนฺ ทรา  ธี  อสฺ สา ติ  วา  สุธี หรือ
ผู้มีปัญญาดีชื่อว่าสุธี(สุ+ธี)

ส		ก	ทาจิ		มหา	วี	โร	 อนนฺต	ชนตํ		สุธี
เท	เส	ติ		มธุรํ		ธมฺมํ	 จตุ	สจฺ	จูปส�ฺ	หิตํ.๕

เมือ่ไรทา่นมหาวรีะผู้มีปญัญาดีจะแสดงธรรมอนัไพเราะนำมาเปรยีบเทยีบสจัจะ
๔แก่หมู่ชนไม่มีที่สิ้นสุด

กวิ,	กวี (กวิวณฺเณ+อิ,อี)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.กว	ติ		วณฺเณ	ตี	ติ		 
กวิ		กวี		จผู้เขียนบทประพันธ์ชื่อว่ากวิและกวี.กว	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		กวิ		กวี		จนักประพันธ์
ชื่อว่ากวิและกวี(กุปพนฺธสทฺเทสุ+ณ+อิ,อี,ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว)

ฉนฺ	โท		นิ	ทานํ		คา	ถานํ	 อกฺข	รา		ตาสํ		วิย�ฺ	ชนํ
นาม	สนฺ	นิ	สิ	ตา		คาถา	 กวิ		คา	ถาน	มาส	โย.๖

๑วิ.ปริ.๘/๑๓๐๕/๕๒๙ ๒วิ.จุลฺล.๗/๔๔๖/๒๘๒ ๓วิ.ปริ.๘/๓/๔
๔ขุ.อปทาน.๓๒/๕๒/๑๔๗ ๕ขุ.อปทาน.๓๓/๑๓๖/๒๓๗ ๖สํ.สคาถ.๑๕/๑๗๗/๕๒
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ฉันท์เป็นที่มาของคาถาอักษรทำให้คาถาเหล่านั้นปรากฏคาถามีบทนามเป็น
ที่อาศัยนักกวีเป็นผู้ประพันธ์คาถาทั้งหลาย

พฺยตฺต(วิ+อ�ฺชคติยํ+ต)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.		พฺย�ฺ	ชย	ตี	ติ		พฺยตฺ	โต   
คนฉลาดชื่อว่าพยัตตะ (อาเทศอิ เป็นยฺ, วฺ เป็นพฺ, ลบ�ฺชฺ, ซ้อนตฺ). วิ	สิฏฺโ€	 	อตฺ	ตา		 
อสฺ สา ติ  วา  พฺยตฺ โตหรือผู้มีตนประเสริฐสุดชื่อว่าพยัตตะ(วิ+อตฺต,อาเทศอิเป็นยฺ,วฺเป็น
พฺ).	อมุกสฺส		กุล	สฺส		กุ	มา	โร		ทสฺ	สนี	โย		ปา	สาทิ	โก		ปณฺฑิ	โต		พฺยตฺ	โต		เมธาวี๑เด็ก
ชายของตระกูลโน้นน่ารักน่าเอ็นดูเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญา

วิ	จกฺขณ (วิ+จกฺขทสฺสเน+ยุ)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.วิ เส ส โต  อตฺถํ  
จกฺข	ตี	ติ		วิ	จกฺขโณผู้เห็นเนื้อความอย่างแจ่มแจ้งชื่อว่าวิจักขณะ(อาเทศยุ เป็นอน,นเป็น
ณ).วิ	จา	เร	ตี	ติ		วา		วิ	จกฺขโณ	หรือผู้พิจารณาชื่อว่าวิจักขณะ(วิ+จรวิจารเณ+ยุ,อาเทศรฺ
เป็นขฺ,ซ้อนกฺ,อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ).วิ	เส	เสน		อตฺถํ		จกฺข	ตี	ติ		วิ	จกฺขโณผู้กล่าว
อรรถได้อย่างชัดเจนชื่อว่าวิจักขณะ(วิ+จกฺขวิยตฺติยํวาจายํ+ยุ,อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ).  
ตสฺ	มา		หิ		วตฺตํ		ปู	เรยฺย		ชิน	ปุตฺ	โต		วิ	จกฺขโณ๓ เพราะเหตุนั้นพุทธบุตรผู้มีปัญญาพิจารณา
พึงยังวัตรให้บริบูรณ์

วิสารท  (วิ+สารท)  บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา, ผู้ชำนาญ, ผู้เชี่ยวชาญ. 
วิค	โต		สาร	โท		เอตสฺ	มา	ติ		วิสาร	โท	ผู้ปราศจากความหดหู่ชื่อว่าวิสารทะ.ติสฺสตฺเถ โร  จ  
เมธาวี  วิน เย  จ  วิสาร โท๔ท่านติสสเถระเป็นผู้มีปัญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัย

เมธาวี (เมธา+วี)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.เมธา		ธารณา		มติ		ป�ฺ�า		
อสฺ สา ติ  เมธาวี ผู้มีปัญญาชื่อว่าเมธาวี.เสยฺ	โย		อมิตฺ	โต		เมธาวี		ย�ฺ	เจ		พา	ลานุ	กมฺป	โก๕   
ผู้มีปัญญาถ้าจะเป็นที่พึงพอใจของคนพาลเป็นผู้ไร้มิตรยังประเสริฐกว่า

มติ มนฺ ตุ  (มติ+มนฺตุ)  บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา.  อติ ส ยม ติ ยุตฺ ต ตาย   
มติ มา  เพราะเป็นผู้มีปัญญามาก จึงชื่อว่ามติมันตุ (รูปสำเร็จ อาเทศ นฺตุ กับ สิ เป็น อา). 
ปํ	สุ	กุลา	นิ		มติ	มา		อนุ	รุทฺโธ		อ	นาส	โว๖พระอนุรุทธะปราศจากอาสวะเป็นผู้รู้ผ้าบังสุกุล

ป�ฺ� (ป�ฺ�า+ณ)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.ป�ฺ�าย		โยค	โต		ป�ฺ	โ�  
เพราะประกอบด้วยปัญญาจึงชื่อว่าปัญญะ(ลบณฺและสระหน้า).วิ	สิฏฺ€วจ	โน		ป�ฺโ�		มคฺเค		
สคฺคสฺส		ติฏฺ€ติ๗ผู้มีปัญญากล่าวคำอันประเสริฐย่อมดำรงอยู่ในทางแห่งสวรรค์

วิ�ฺ�ู  (วิ+�าอวโพธเน+รู)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.วิ เสสํ  ชา นา ติ   
สี	เลน	า	ติ		วิ�ฺ	�ู	ผู้รู้ธรรมพิเศษเป็นปรกติชื่อว่าวิญ�ู(ซ้อน�ฺ,ลบรฺของรูปัจจัย,ลบสระ

๑วิ.มหาวิ.๑/๔๒๓/๒๙๕ ๒วิ.จุลฺล.๗/๔๔๖/๒๘๒ ๓วิ.ปริ.๘/๓/๔
๔ขุ.ชา.๒๗/๔๕/๑๕ ๕ขุ.เถร.๒๖/๓๙๓/๓๙๑ ๖ขุ.ชา.๒๘/๔๑๗/๑๕๙
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หน้า).ตถา		ตถา		วิ�ฺ�ู		ปรกฺ	ก	เมยฺ	ย๑วิญ�ูชนพึงพากเพียรด้วยอาการอันลึกซึ้ง

วิ ทุร(วิท�าเณ+อุร)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา. วิท ติ  ชา นา ตี ติ  วิ ทุ โรผู้รู้ 
ชื่อว่าวิทุระ

วิทู  (วิท�าเณ+รู)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.วิท	ติ		ชา	นา	ตี	ติ		วิทู	ผู้รู้ 
ชื่อว่าวิทู (ลบ รฺ). ปร	จิตฺ	ต	วิทู	 	 ภิกฺขุ	 	 ตํ	 	 ภิกฺขุํ	 	 อป	สา	เท	สิ๒  ภิกษุผู้รู้จิตของบุคคลอื่น 
ตักเตือนเธอ

ธีร (ธีสทฺทูปปท+ราอุปาทาเน+อ)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.ธิ	ยา		ป�ฺ�าย		
รา	ติ		คณฺ	หา	ตี	ติ		ธี	โรผู้ถือเอาด้วยปัญญาชื่อว่าธีระ.ธี	โย	คา		ธี	โรเพราะบัณฑิตประกอบ
ด้วยปัญญาจึงชื่อว่าธีระ(ธี+ร).โกธ		ธี	โร		สทา		สโต๓ในโลกนี้ใครมีปัญญามีสติทุกเมื่อ

วิปสฺ สี (วิ+ทิสเปกฺขเน+ณี)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.วิ เส เสน  ปสฺ สตี ติ  
วิปสฺ สี ผู้เห็นโดยวิเศษชื่อว่าวิปัสสี.วิ	สิฏฺ€ทสฺ	สน	สีล	ตาย		วีปสฺ	สี	เพราะบัณฑิตมีปรกติเห็น
ธรรมอันประเสริฐจึงชื่อว่าวิปัสสี(อาเทศทิสเป็นปสฺส,ลบณฺ)

โทส�ฺ�ู (โทสสทฺทูปปท+�าอวโพธเน+รู)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.โทสํ  
ชา	นา	ตี	ติ		โทส�ฺ	�ูผู้รู้โทษชื่อว่าโทสัญ�ู(ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็น�ฺ,ลบรฺ)

พุทฺธ  (พุธอวโพธเน+ต)บัณฑิต,นักปราชญ์,ผู้รู้,คนฉลาด,ผู้มีปัญญา.พุชฺฌ ตี ติ  พุทฺโธ   
ผู้ตรัสรู้ชื่อว่าพุทธะ(อาเทศตเป็นธ,ธฺเป็นทฺ)

ทพฺพ  (ทุ คติยํ+อพฺพ)   บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา. ทุ นา ตี ติ  ทพฺ โพ   
ผู้รู้ชื่อว่าทัพพะ.ทุฏฺ€ุํ		วา		คจฺฉ	ตี	ติ		ทพฺ	โพหรือผู้รู้จักอกุศลธรรมชื่อว่าทัพพะ(ทุคติยํ+พ,
อาเทศอุเป็นอ,ซ้อนพฺ)

วิทฺท สุ  (วิท�าเณ+ทสุ)  บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา.  วิท ติ  ชา นา ตี ติ   
วิทฺท สุ ผู้รู้ชื่อว่าวิททสุ

	 [๒๓๐]	 อิตฺถี		สี	มนฺ	ติ	นี		นารี	 ถี		วธู		วนิ	ตางฺ	คณา
	 	 ปม	ทา		สุนฺ	ทรี		กนฺ	ตา	 รมณี		ทยิ	ตา		พลา.

	 [๒๓๑]	 มาตุ	คา	โม		จ		มหิ	ลา	 ลลนา		ภีรุ		กามินี
	 	 กุ	มาริ	กา		ตุ		ก�ฺ�าถ	 ยุว	ตี		ตรุณี		ภเว.

สตรี,	ผู้	หญิง,	เพศ	หญิง		๑๕		ศัพท์

อิตฺถี (อิสุอิจฺฉากนฺตีสุ+ถี,ตฺถี,ต+อี)สตรี,ผู้หญิง,เพศหญิง.กามา	นิ		อิจฺฉ	ตี	ติ		อิตฺถี	สตรี

๑ขุ.ชา.๒๗/๒๓๙๙/๕๑๘ ๒วิ.มหาวิ.๑/๒๘๘/๒๐๔ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๑๑๐/๓๔
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ผู้ปรารถนากามชื่อว่าอิตถี.ปุ	ริ	เสหิ		อิจฺฉิย	ตี	ติ		อิตฺถี	หรือสตรีที่บุรุษปรารถนาชื่อว่าอิตถี
(อาเทศสฺเป็นตฺ,หรือลบสฺ)

อิตฺถี		สิ	ยา		รูป	ว	ตี	 สา		จ		สีลว	ตี		สิ	ยา
ปุ	ริโส		ตํ		น		อิจฺ	เฉยฺ	ย	 สทฺท	หา	สิ		มโหสธ.๑

ท่านมโหสธท่านเชื่อหรือว่าสตรีที่มีรูปงามทั้งมีศีลนั้นบุรุษจะไม่พึงปรารถนา
เธอ

สี มนฺ ติ นี (สีม+อนฺต+อินี)สตรี,ผู้หญิง,เพศหญิง.สีมสฺส		อนฺ	โต		สี	มนฺ	โต,	ทีฆ	เกสฺ	เวโสผู้
มีปลายผมยาว ชื่อว่าสีมันตะ ได้แก่เพศหญิงที่มีผมยาว.  สี	มนฺต	โย	คา	 	 สี	มนฺ	ติ	นี	 	 หญิงที่มี
ผมยาวชื่อว่าสีมันตินี

นารี (นร+ณ+อี)สตรี,หญิง,เพศหญิง.นเรน		โยค	โต		นารี	หญิงชื่อว่านารีเพราะต้องคู่กับชาย.
นรสฺส  อยํ  นารี หญิงนี้เป็นของชายจึงชื่อว่านารี(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).นานาชน ป ทา  
นารี		เท	วก�ฺ�ู	ปมา		สุภา๒ผู้หญิงชาวชนบทต่างๆช่างงดงามราวกับเทพกัญญา

ถี  (€าคตินิวตฺติมฺหิ+อ+อี)สตรี,ผู้หญิง.คพฺโภ		ติฏฺ€ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		ถี	หญิงเป็นที่ตั้งของครรภ์
ชื่อว่าถี(อาเทศ€เป็นถ,ลบสระหน้า).	ถี	ยติ		เอตฺถ		สุกฺ	ก	โสณิ	ตํ		สตฺต	สนฺ	ตาน	ภา	เวน		
สํห�ฺ�ตี	ติ		ถี๓ในที่นี้หญิงที่ฆ่าชายได้อย่างเลือดเย็นเพราะมีสันดานของสัตว์อยู่ชื่อว่าถี(ถาหึ
สายํ+อี,ลบสระหน้า)

วธู (พนฺธพนฺธเน+อู)สตรี,ผู้หญิง.ป�ฺจหิ		กาม	คุเณหิ		อตฺ	ตนิ		พนฺธ	ตี	ติ		วธู		หญิงที่ผูก
กามคุณ๕ไว้ในตนชื่อว่าวธู(อาเทศพนฺธเป็นวธ).หน	ติ		หึ	สตี	ติ		วธู	หญิงผู้เบียดเบียน
ชื่อว่าวธู(หนหึสายํ+อู,อาเทศหนเป็นวธ).วธู	สทฺ	โท		สุณิสา	ภริยา	นมฺปิ		วาจ	โก  วธู	ศัพท์
กล่าวอรรถว่าลูกสะใภ้และภรรยาก็มี.เตนหิ		วธุ		เยน		อ	ลงฺ	กา	เรน		อ	ลงฺก	ตา		ปุตฺตสฺส		
สุ	ทินฺ	นสฺส		ปิย	า		อโหสิ๔นี่ลูกสะใภ้ถ้าอย่างนั้นเธอตกแต่งด้วยเครื่องประดับแล้วคงเป็นที่พอใจ
ของลูกสุทิน

วนิ ตา  (วน สมฺภตฺติยํ+อิ+ต+อา)  สตรี, ผู้หญิง.  วนิย เต ติ  วนิ ตา หญิงที่บุรุษรักใคร่ ชื่อว่า 
วนิตา(ลบสระหน้า)

องฺคณา(องฺคคติยํ+ยุ+อา)สตรี,ผู้หญิง,หญิงประเสริฐ.องฺ	คติ		คจฺฉ	ตี	ติ		องฺคณาหญิงที่ไป(สู่
บ้านสามี)ชื่อว่าอังคณา(อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ).วิ	สิฏฺ€นา	ริ	ยมฺปิ		องฺคณา	 องฺคณา	
ศัพท์แปลว่าหญิงผู้ประเสริฐก็มี

๑ขุ.ชา.๒๗/๒๓๓/๖๙ ๒ขุ.ชา.๒๗/๒๓๘๔/๕๑๑ ๓ขุ.อฏฺ.๓๓/๓๑๙/๔๑
๔วิ.มหาวิ.๑/๑๖/๒๘
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ปม ทา(ป+มทมทเน+อ+อา)สตรี,ผู้หญิง,หญิงประเสริฐ.วิ	รู	เป	สุปิ		มโท		รา	คม	โท		อสฺ	สา	ติ		 
ปม ทา  หญิงที่มัวเมาในรูปต่างๆ ด้วยราคะ ชื่อว่าปมทา (ลบสระหน้า).  วิ	สิฏฺ€นา	ริยํปฺยตฺร		 
ปม ทา  ปม ทา ศัพท์แปลว่าหญิงผู้ประเสริฐมีใช้บ้าง

สุนฺ	ทรา,	 สุนฺ	ทรี  (สุ+ทร อาทเร+อ+อา,อี)  สตรี, ผู้หญิง, หญิงประเสริฐ.  สุฏฺ€ุ	 	 ทรนฺ	ติ		 
อา	ทรนฺ	ตี	ติ	 	 สุนฺ	ทรา,	 สุนฺ	ทรี	  หญิงที่เอื้ออาทรด้วยดี ชื่อว่าสุนทราและสุนทรี (ลงนิคหิตอาคม,
อาเทศนิคหิตเป็นนฺ).สุฏฺ€ุ		ทรีย	เต	ติ		สุนฺ	ทรี	หญิงที่ถูกทำลายได้ง่าย(เพราะบอบบาง)ชื่อว่า
สุนทรี(สุ+ทรทารเณ+อ+อี,ซ้อนนฺ,ลบสระหน้า).รู	ปลา	วณฺย	สมฺ	ปนฺน	ตาย		สุนฺ	ทรี	หญิงชื่อ
ว่าสุนทรีเพราะเพียบพร้อมด้วยรูปร่างกายที่งดงาม

กนฺ	ตา (กมุกนฺติยํ+ต+อา)สตรี,ผู้หญิง,หญิงประเสริฐ.กม	นียวุตฺ	ติ	ตาย		กนฺ	ตาหญิงชื่อว่า 
กันตาเพราะเป็นผู้กล่าววาจาน่ารัก(อาเทศมฺเป็นนฺ,ลบสระหน้า).กนฺ	ติ	โย	คา		วา		กนฺ	ตา  
หรือหญิงชื่อว่ากันตาเพราะมีความน่ารัก(กนฺติ+ณ+อา,ลบณฺและสระหน้า)

รมณี (รมุวิโนทเน+ยุ+อี)สตรี,ผู้หญิง,หญิงประเสริฐ.รม ยติ  วิ โนทย ตี ติ  รมณี หญิงผู้บรรเทา
(ความใคร่)ชื่อว่ารมณี(อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ,ลบสระหน้า)

ทยิ ตา(ทยรกฺขเณ+อิ+ต+อา)สตรี,ผู้หญิง.ทยิตพฺ	พา		รกฺขิตพฺ	พา	ติ		ทยิ	ตา	หญิงที่บุรุษควร
รักษาชื่อว่าทยิตา(ลบสระหน้า).ตสฺ	สมฺหิ		เอกา		ธี	ตา		ปิย	า		มนา	ปา		ทยิ	ตา๑ดิฉันเป็น
ธิดาคนเดียวของบิดานั้นเป็นหญิงที่น่ารักน่าพอใจ

อ พลา(อ+พล+อา)สตรี,ผู้หญิง.อปฺปํ		พลํ		เอ	ติสฺ	สา	ติ		อ	พลาหญิงผู้มีกำลังกายน้อย 
ชื่อว่าอพลา(ลบสระหน้า).ออักษรในที่นี้มีอรรถว่าอปฺปน้อย

มาตุคาม (มาตุ+คาม)สตรี,ผู้หญิง.มาตุ	ยา		คา	โม		วิย		คา	โม		อสฺ	สา	ติ		มาตุ	คา	โมหญิง
ผู้มีบ้านเป็นเหมือนบ้านของมารดาชื่อว่ามาตุคามะ.มาตา		วิย		คจฺฉ	ตี	ติ	 	วา		มาตุ	คา	โม   
หรือหญิงผู้ถึงความเป็นเหมือนแม่ ชื่อว่ามาตุคามะ (มาตุสทฺทูปปท+คมุ คมเน+ณ, ลบ ณฺ, 
วุทธิอเป็นอา).มาตา		วิย		ค	สตี	ติ		วา		มาตุ	คา	โมหรือหญิงผู้กินเหมือนแม่(เจ้าของ
เรือนชื่อว่ามาตุคามะ (มาตุสทฺทูปปท+คสอทเน+ม,ลบสฺ,ทีฆะอ เป็นอา). มาตา  วิย   
คาย	ตี	ติ	 	 วา		มาตุ	คา	โมหรือหญิงผู้ขับกล่อมเหมือนแม่ ชื่อว่ามาตุคามะ (มาตุสทฺทูปปท+คา 
สทฺเท+ม).มาตุ	คา	โม		นาม		มนุ	สฺ	สิตฺ	ถี		น		ยกฺขี		น		เปตี		น		ติรจฺ	ฉาน	ค	ตา๒หญิง
มนุษย์ชื่อว่ามาตุคามมิใช่นางยักษ์มิใช่นางเปรตมิใช่ดิรัจฉานตัวเมีย.ป�ฺจหิ		ภิกฺขเว		องฺ	เคหิ		 
สมนฺ	นาค	โต		มาตุ	คา	โม		เอ	กนฺ	ตม	นา	โป		โห	ติ		ปุ	ริสสฺส,		กต	เมหิ		ป�ฺจหิ,		รูป	วา		จ		
โห	ติ		โภค	วา		จ		โห	ติ		สีล	วา		จ		โห	ติ		ทกฺ	โข		จ		โห	ติ		อนล	โส		ปช�ฺจสฺส		ลภ	ติ๓   
ภิกษุทั้งหลาย หญิงผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ จึงควรเป็นที่พอใจของบุรุษ, องค์ ๕ คือ มีรูปงาม มี

๑ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๓/๔๙๔ ๒วิ.มหาวิ.๑/๓๗๖/๒๕๓ ๓สํ.สฬา.๑๘/๔๕๙/๒๙๖



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๓.	นรวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 295

โภคทรัพย์มีศีลมีความอดทนและไม่เกียจคร้านย่อมได้เป็นภรรยาของบุรุษนั้น

มหิ	ลา,	ม	เหลา  (มหีสทฺทูปปท+ลาอุปาทาเน+กฺวิ)สตรี,ผู้หญิง.มหี		วิย		สุจึ		อสุ	จิมฺปิ		 
ลา ตี ติ  มหิ ลา  สตรีผู้รับเอาทั้งสิ่งสะอาดและไม่สะอาดดุจแผ่นดินใหญ่ ชื่อว่ามหิลา (รัสสะ อี
เป็น อิ, หรืออาเทศ อี เป็น เอ บ้าง, ลบ กฺวิ). ม	หนฺ	เต	สุ	 	 พหู	สุปิ	 	 รตฺต	จิตฺ	เต	สุ	 	 อิล	ติ		 
คจฺฉ	ตี	ติ		วา		มหิ	ลา	หรือสตรีผู้ไปในจิตที่ถูกราคะย้อมแล้วเป็นส่วนมากชื่อว่ามหิลา (มหนฺต- 
สทฺทูปปท+อิลคมเน+อ+อา,อาเทศมหนฺตเป็นมหา,ลบสระหน้า)

โสหํ  ตโต  จ วิตฺ วา วีถิ ยา  ทา สิ ยา  ฆเร  ชา โต
เนว		มหิ	ลา		น		ปุ	ริโส	 ยถา	ปิ		คนฺตฺ	วาน		ปร	ทารํ.๑

ดิฉันเคลื่อนจากภพนั้นแล้วเกิดในเรือนของนางทาสีที่ถนนสายหนึ่ง เป็นหญิงก็
ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่เชิงเพราะเคยไปเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่น

ผู้	หญิง	ที่	แตก	ต่าง	จาก	สามัญ	๓	จำพวก
ลลนา (ลลอิจฺฉาวิลาเสสุ+ยุ+อา)หญิงงาม,หญิงมีเสน่ห์.ลลย ตี ติ  ลลนาหญิงผู้มีความปรารถนา

ชื่อว่าลลนา.ลล ติ  วา  วิ ลา เส ตี ติ  ลลนาหรือหญิงผู้สวยงามชื่อว่าลลนา(อาเทศยุเป็น
อน,ลบสระหน้า)

ภีรุ (ภีภเย+รุ)ผู้หญิงขี้กลัว.ภย	ปกติ		ภีรุ	หญิงที่กลัวเป็นปรกติชื่อว่าภีรุ.ภีรุ  อตฺ เต  ชเนตฺ ถิยํ   
ภีรุ ศัพท์ใช้ในอรรถว่าตนคนและผู้หญิง

กามินี (กาม+อินี)ผู้หญิงตัณหาจัด.อติ	สยิ	ตกา	มา		กามินี	หญิงผู้มีกามารมณ์จัดชื่อว่ากามินี.
กาโม		สิงฺ	คาร	รู	โป		มโท		อสฺ	สาตฺ	ถี	ติ		กามินี		หญิงผู้มีกามารมณ์มีรูปร่างน่ารักมีความมัวเมา
ชื่อว่ากามินี.บางคัมภีร์กล่าวว่าทั้ง๓ศัพท์นี้เป็นผู้หญิงสามัญ

  ผู้หญิงที่แตกต่างจากสามัญมีอีกหลายศัพท์เช่นวาม	โล	จนา,	ภา	วิ	นี,	นิ	ตมฺพิ	นี,	รามา	

เด็ก	หญิง,	หญิง	ใน	ปฐมวัย	๒	ศัพท์
กุมารี,	กุ	มาริ	กา (กุมารกีฬายํ+อ+อี,อิ+ก+อา)เด็กหญิง,กุมารี,เด็กสาว.กุมาร	ตี	ติ		กุมารี	 

เด็กหญิงผู้กำลังสนุกสนานชื่อว่ากุมารี(ลบสระหน้า).ราช	ค	เห		สาลว	ตี		นาม		กุมารี		อภิ	รู	ปา		 
โห ติ๒กมุารีชือ่สาลวดีในเมอืงราชคฤห์เปน็คนสวยงาม.ก	ุมาร	ิกา		มาต	ุยา		สน	ฺต	ิเก		ทตู	ํ	ปา	เห	สิ๓   
เด็กสาวส่งตัวแทนไปสำนักมารดา

ก�ฺ�า (กนทิตฺติกนฺติคตีสุ+ย+อา)เด็กหญิง,สาวน้อย,กัญญา.	ปุ	ริ	เสหิ		กนิ	ยติ		กา	มิย	ตี	ติ		 
ก�ฺ�า  สาวน้อยที่บุรุษพากันรักใคร่ ชื่อว่ากัญญา (อาเทศ นฺย เป็น �, ซ้อน �ฺ).  กน	ติ		 
ทิพฺ	พ	ตี	ติ		ก�ฺ�าสาวน้อยผู้กำลังสวยงามชื่อว่ากัญญา(กนทิพฺพเน+ย+อา,อาเทศนฺยเป็น

๑ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๓/๔๙๘ ๒วิ.มหา.๕/๑๒๘/๑๖๙-๗๐ ๓วิ.มหาวิ.๑/๔๒๕/๒๙๗
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�,ซ้อน�ฺ,ลบสระหน้า).กํ		ปุ	ริ	สลกฺขณํ		เ�ติ		โต	เส	ตี	ติ		ก�ฺ�าสาวน้อยผู้พอใจลักษณะ
ของบุรุษชื่อว่ากัญญา(กํสทฺทูปปท+เ�โตสเน+อ+อา,อาเทศนิคหิตเป็น�ฺ,ลบเอ).ยตฺถ  หตฺถํ  
ป	สาเร	มิ		สพฺ	พา		ก�ฺ�า		อุเปนฺ	ติ		เม๑เมื่อเราดีดมือสาวน้อยทุกคนก็พากันเข้ามาหาเรา

อฏฺ€วสฺ	สา		ภเว		โค	รี	 ทสวสฺ	สา		ตุ		ก�ฺ�กา,
สมฺปตฺ	เต		ทฺ	วาท	เส		วสฺ	เส	 กุ	มา	รีตฺ	ยภิธีย	เต.๒

เด็กหญิงอายุ๘ขวบเรียกว่าโครี๑๐ขวบเรียกว่ากัญญาครบ๑๒ขวบ
เรียกว่ากุมารี

หญิง	สาว	๒	ศัพท์
ยุว	ติ,	ยุว	ตี	(ยุวคติยํ+ติ+อี)หญิงสาว.ยุว	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ยุว	ตี	หญิงสาวผู้ไปชื่อว่ายุวตี(รัสสะ

อีเป็นอิบ้าง).ยุว	ตีน	�ฺจ		สพฺ	พาสํ		กลฺ	ยาณี	ติ		วิสฺ	สุตา๓บรรดาหญิงสาวทั้งปวงหญิงชื่อว่า
กัลยาณีปรากฏแล้ว(สวยที่สุด)

ตรุณี (ตรตรเณ+ยุ+อี)หญิงสาว.ตร ตี ติ  ตรุณี หญิงสาวผู้ข้ามวัยเด็กไปชื่อว่าตรุณี(อาเทศ
ยุเป็นอน,นเป็นณ,อเป็นอุ).พาล ภาวํ  ตร ตี ติ  ตรุณี หญิงสาวผู้ข้ามความเป็นเด็ก
ไปชื่อว่าตรุณี(ตรตรเณ+อุน+อี,อาเทศนเป็นณ,ลบสระหน้า).ตรุณี		จ		ปิย	า		ก�ฺ�า		 
มเหสิ	ตฺตํ		กริสฺ	สติ๔จักทรงอภิเษกหญิงสาวแรกรุ่นผู้เป็นที่รักให้เป็นพระมเหสี

	 [๒๓๒]	 มเหสี		สาภิ	เส	กา�ฺ�า	 โภคินี		ราช	นา	ริ	โย
	 	 ธวตฺถิ	นี		ตุ		สงฺ	เกตํ	 ยา	ติ		ยา		สา	ภิส	า	ริกา.

พระ มเหสี

มเหส ี(มหปูชายํ+อิส+อี)พระมเหสี.สาภิ	เส	กา		ลทฺธาภิ	เส	กา		รา	ชิตฺ	ถี		มเหสี		นามพระ
ชายาของพระราชาผู้ได้รับอภิเษกแล้วชื่อว่ามเหสี.ม หีย เต ติ  มเหสี หญิงผู้ที่เขาบูชาชื่อว่ามเหสี
(อาเทศอิเป็นเอ).มห ติ โย  รา ชิตฺ ถิ โย  อีส ติ  อภิ ภว ตี ติ  วา  มเหสี  หรือหญิงผู้ปกครอง
นางสนมของพระราชาจำนวนมากชือ่วา่มเหสี(มหนตฺสทฺทปูปท+อสีอสิฺสรเิย+อ,ีอาเทศมหนตฺเปน็
มหา,วุทธิอีเป็นเอ,ลบอา).ม	หนฺ	เต		สีลกฺ	ขนฺธาทิ	เก		เอ	สตี	ติ		มเหสี	หญิงผู้แสวงหา
คุณอันยิ่งใหญ่มีศีลเป็นต้นชื่อว่ามเหสี(มหนฺตสทฺทูปปท+เอสคเวสเน+อ+อี,อาเทศมหนฺตเป็น
มหา).ทีฆิ	ติสฺส		โก	สลร�ฺโ�		มเหสี		น	จิ	รสฺ	เสว		คพฺ	ภินี		อโหสิ๕ต่อมาไม่นานนักพระ
มเหสีของพระเจ้าทีฆิติโกศลรัฐก็ทรงครรภ์

๑ขุ.อปทาน.๓๒/๑/๘ ๒จินฺตามณิฏีกา๑๖/๘ ๓ขุ.อปทาน.๓๓/๑๖๕/๓๔๔
๔ขุ.อปทาน.๓๒/๔๔/๑๓๕ ๕วิ.มหา.๕/๒๔๓/๓๒๓
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นาง	สนม,	นาง	กำนัน
โภคิน ี(โภค+อินี)นางสนม,นางกำนัน.มเหสิ	โต		อ�ฺ�า		ราช	นา	ริ	โย		โภคินิ	โย		โภค	โย	คา		

โภคินี	หญิงเหล่าอื่นจากพระมเหสีชื่อว่าโภคินีเพราะคอยรับใช้

  หญิงต้องการสามี,หญิงหนีตามชู้๒ศัพท์

	 	 ยา		นารี		ปุ	ริสสฺส		สงฺ	เกตํ		ยา	ติ,		สา		“ธวตฺถิ	นี,		อภิ	สา	ริกา”ติ		โจจฺจ	เตหญิงที่
ไปสู่ที่นัดหมายกับชายท่านเรียกว่าธวัตถินีและอภิสาริกา

ธวตฺถิ นี  (ธวสทฺทูปปท+อตฺถ ยาจนิจฺฉาสุ+อ+อินี) หญิงต้องการสามี, หญิงหนีตามชู้.  ธวํ  ปตึ   
อตฺถ	ยติ		อิจฺฉ	ตี	ติ		ธวตฺถิ	นี	หญิงผู้ปรารถนาสามีชื่อว่าธวัตถินี(ลบสระหน้า)

อภิ	สา	ริกา (อภิ+สร คติยํ+ณฺวุ+อา)  หญิงต้องการสามี, หญิงหนีตามชู้.	 	 สงฺ	เกตํ	 	 อภิ	สร	ตี	ติ		 
อภิ	สา	ริกา	หญิงผู้ไปสู่ที่นัดหมาย(กับชาย)ชื่อว่าอภิสาริกา (อาเทศณฺวุ เป็นอก,อเป็นอิ, 
วุทธิอเป็นอา)

	 [๒๓๓]	 คณิกา		เวสิยา		วณฺณ-	 ทาสี		นคร	โสภิ	นี
	 	 รู	ปูป	ชี	วิ	นี		เว	สี	 กุล	ฏา		ตุ		จ		พนฺธกี.

โสเภณี,	หญิง	คณิกา,	นาง	บำเรอ,	หญิง	งาม	เมือง,	หญิง	แพศยา	๖	ศัพท์
คณิกา (คณสงฺขฺยาเน+ณฺวุ+อา)โสเภณี,หญิงคณิกา,นางบำเรอ,หญิงงามเมือง.จตุ	สฏฺฐิกลา- 

กุ	สล	ตาย		สีล	รู	ปา	ทิม	ตฺ	ตาย		จ		คณีย	เต		อา	ทีย	เต	ติ		คณิกาหญิงที่บุรุษพาไปเพราะเป็น
ผู้ฉลาดในการนับได้ถึง ๖๔ ส่วน และเพราะเป็นผู้นับศีลและรูปเป็นต้นได้ จึงชื่อว่าคณิกา (อาเทศ
ณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ).อสฺโส	สิ			โข			อมฺพ	ปาลี		คณิกา			ภควา		กิร		โกฏิ	คามํ		 
อนุ ปฺปตฺ โต ติ๑หญิงคณิกาชื่ออัมพปาลีได้ยินข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงโกฏิคาม.

เวสิยา (เวส+อิ+ย+อา)โสเภณี,หญิงคณิกา,หญิงงามเมือง,หญิงแพศยา.เว	เสน		อากปฺเปน		
อติ โสภ เต ติ  เวสิยา หญิงผู้มีกิริยามารยาทงดงามชื่อว่าเวสิยา.วิ เส เสน เอ สีย ตี ติ  เวสิยา  
หญิงที่เขาเสาะหามาเป็นพิเศษชื่อว่าเวสิยา (วิ+อิสคเวสเน+ณฺย+อา,ลบณฺ,วุทธิอิ เป็น เอ,
ลง อิ อาคม, ลบสระหน้า).  กมฺมเว	เสหิ	 	 วา	 	 อิจฺฉิย	เต	ติ	 	 เวสิยา	  หญิงที่แม่เล้าพากัน
ต้องการ ชื่อว่าเวสิยา (เวสสทฺทูปปท+อิสุ อิจฺฉากนฺตีสุ+ย+อา, ลบ สฺ ที่สุดธาตุ)  ฉพฺพคฺคิ	ยา		 
ภิกฺ	ขุนิ	โย		สมฺ	พาเธ		โลมํ		สํ	หรา	เปตฺ	วา		อจิร	ว	ติ	ยา		นทิ	ยา		เวสิ	ยาหิ		สทฺธึ		นคฺ	คา		 
เอก	ติตฺเถ		น	หาย	นฺ	ติิ๒ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ให้ถอนขนในที่แคบแล้วเปลือยกายลงอาบน้ำที่ท่าเดียวกัน
กับพวกหญิงแพศยาในแม่น้ำอจิรวดี

วณณฺ ทาส ี(วณณฺ+ทาส)ีนางวรรณทาส,ีโสเภณ,ีหญงิคณกิา,นางบำเรอ,หญงิงามเมอืง.วณณฺ สม ฺปนฺ นา   

๑วิ.มหา.๕/๗๗/๙๔ ๒วิ.ภิกฺขุนี.๓/๑๕๔/๙๗
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ทาสี  วณฺณ ทาสี สาวใช้ที่มีหน้าตาสวยงามชื่อว่าวัณณทาสี.ทา	สิมฺปิ		หิ		วณฺณ	สมฺ	ปนฺนํ		
เกจิ			สา	มิ	กา		ธน	โลเภน		คณิกํ		ก	โรนฺ	ติ	เจ้านายบางคนมักทำสาวใช้ที่หน้าตาสวยงามให้เป็น
หญิงบำเรอเพราะนางโลภในทรัพย์.	สนฺ	ติ	เก		จสฺส		วณฺณ	ทาสี		โค	สีต	จนฺ	ทนํ		ปี	สติิ๑หญิง
แพศยาในราชสำนักนั้นกำลังบดแก่นจันทน์ผสมนมโค

นคร	โสภิ	นี  (นครสทฺทูปปท+สุภ โสภเน+ณ+อินี)  หญิงงามเมือง, นางบำเรอ, โสเภณี.  นครํ		
โสเภ	ตี	ติ	 	 นคร	โสภิ	นี	 	 หญิงงามเมือง ชื่อว่านครโสภินี (ลบณฺ, วุทธิ อุ เป็น โอ).   ราชา   
วาต	ปานํ		วิว	ริตฺ	วา		€ิ	โต		ตํ		ทิสฺ	วา		กา		เอ	สา	ติ		ปุจฺฉิ.		ตุมฺ	หากํ		นคร	โสภิ	นี		เท	วา	ติิ๒   
พระราชาทรงเปิดพระแกลแล้วประทับยืนอยู่ทอดพระเนตรหญิงนั้นจึงตรัสถามว่าหญิงคนนี้เป็นใคร.
ขอเดชะเป็นหญิงงามเมืองของพระองค์พระเจ้าข้า

รู	ปูป	ชี	วิ	นี (รูปสทฺทูปปท+อุป+ชีวปาณธารเณ+อ+อินี)หญิงแพศยา,โสเภณี.	รูเปน		อุป	ชีว	ตี	ติ		
รู	ปูป	ชี	วิ	นี	หญิงที่เลี้ยงชีพด้วยการขายตัวชื่อว่ารูปูปชีวินี.อ	ตี	เต		กิร		พา	ราณ	สิยํ		อ�ฺ�ตรา		
รู	ปูป	ชี	วิ	นี		อิตฺถี		อภิ	รู	ปา		ทสฺ	สนี	ยา		ปา	สาทิ	กา๓ได้ยินว่าในอดีตที่เมืองพาราณสีมีหญิง
ขายตัวคนหนึ่งเธอสวยงามน่ามองน่ารัก

เว สี  (เวส+อี)หญิงแพศยา,หญิงคณิกา.อติ สยเวส ยุตฺ ต ตาย  เว สี หญิงแพศยาชื่อว่าเวสีเพราะ
มักแต่งองค์ทรงเครื่องเลิศเลอ. สมฺ	พหุ	ลา		ธุตฺ	ตา		อุยฺ	ยาเน		ปริ	จา	เรนฺ	ตา		อ�ฺ�ตริ	สฺ	สา		
เวสิยา		สนฺ	ติ	เก		ทูตํ		ปา	เห	สุํ	๔พวกนักเลงเที่ยวผู้หญิงหลายคนพากันเที่ยวเตร่อยู่ในอุทยาน
ส่งตัวแทนไปสำนักของหญิงแพศยาคนหนึ่ง

หญิง	ไม่	ดี,	หญิง	มีชู้	๒	ศัพท์
กุล	ฏา(กุลสทฺทูปปท+อฏนาสเน+อ+อา)หญิงไม่ดี,หญิงมีชู้.		กุลา	นิ		อฏ	ติ		นาสย	ตี	ติ		กุล	ฏา	 

หญิงที่ทำให้วงศ์ตระกูลเสื่อมเสียชื่อว่ากุลฏา(ลบสระหน้า)

พนฺธกี (พนฺธสทฺทูปปท+กาพนฺธเน+อ+อี)หญิงไม่ดี,หญิงมีชู้.พนฺ	ธม	นุ	พนฺธํ	กาย	ตี	ติ		พนฺธกี	 
หญิงที่ผูก(อาฆาต)ตามหลังชื่อว่าพันธกี(ลบสระหน้า).	พนฺธกิ	โย		นาม		วธิ	กา	โย		นาม๕ชื่อว่า 
เป็นหญิงผูกอาฆาตเป็นหญิงนักฆ่า

	 [๒๓๔]	 ว	รา	โรโหตฺ	ตมา		มตฺต-	 กา	สินี		วรวณฺณี
	 	 ปติ	พฺพ	ตา		ตฺวปิ		สตี			 กุ	ลิตฺ	ถี		กุล	ปา	ลิ	กา.

หญิง	ประเสริฐ	๔	ศัพท์
ว รา โร หา(วร+อาโรห+อา)หญิงประเสริฐ.วโร  อา โรโห  โสณิ  เอ ติสฺ สา ติ  ว รา โร หาหญิง

๑ขุ.อฏฺ.๒๘/๔๘/๘๙ ๒มชฺ.อฏฺ.๙/๖๕/๔๕ ๓ขุ.อฏฺ.๓๑/๕๗/๕๐
๔วิ.มหาวิ.๑/๔๒๘/๓๐๐ ๕ขุ.ชา.๒๘/๓๐๐/๑๑๓
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ที่มีบั้นท้ายเป็นเลิศ(งดงาม)ชื่อว่าวราโรหา.

นนุ  มทฺ ที  ว รา โร หา ราช ปุตฺ ตี  ยสสฺ สินี
ปา	โต		ค	ตา	สิ		อุ�ฺ	ฉาย	 กิ	มิทํ		สา	ยมาค	ตา.๑

น้องมัทรีราชบุตรีผู้ประเสริฐผู้มียศเธอไปแสวงหาผลไม้น้อยใหญ่แต่เช้านี่อะไร
กลับมาจนเย็น

อุตฺ ตมา(อุตฺตม+อา)หญิงประเสริฐ.อุตฺ	ตม	คุณ	โย	คา		อุตฺ	ตมาหญิงผู้มีคุณประเสริฐสุดชื่อว่า
อุตตมา(ลบสระหน้า).ตทา		ตสฺส		มเหสี	หํ		อิตฺถี	คุมฺ	พสฺส		อุตฺ	ตมา๒ครั้งนั้นดิฉันเป็นพระ
มเหสีผู้ประเสริฐกว่าพระสนมของท้าวเธอ

มต	ฺตกา	สนิ ี(มตตฺ+กาสนิ)ีหญงิประเสรฐิ.	โสณ	ิคาร	เวน			มตตฺคโช			วยิ			พน	ฺธน	คา	ม	ิน	ี		มต	ฺตกา	สนิ	ี  
หญิงผู้ผูกมัด(ใจของผู้อื่น)ด้วยการกระเพื่อมของบั้นท้ายดุจช้างตกมันชื่อว่ามัตตกาสินี

วรวณณฺ ิน ี(วร+วณณฺ+อนิ)ีหญงิประเสรฐิ.วรวณณฺ	โย	คา		วรวณณฺ	ิน	ีหญงิผู้มีผวิพรรณดีทีส่ดุชือ่วา่ 
วรวัณณินี(ลบสระหน้า).กินฺ	นุ		โสจ	สิ	นุจฺ	จงฺ	คี		ปณฺฑุ	สี		วรวณฺณิ	นี๓เหตุไรหนอน้องหญิงผู้
ประเสริฐจึงโศกเศร้าซูบผอมไป

สี	เต		สุ	โขณฺหสพฺ	พงฺ	คี			 คิมฺ	เห		ยา		สุข	สีต	ลา,	
  ภตฺ ตุ ภตฺ ตา จ ยา นารี   สา  ภเว  วรวณฺณิ นี.๔

หญิงใดผู้มีสรรพางค์กายอุ่นสบายในฤดูหนาวเย็นสบายในฤดูร้อนปรนนิบัติ
สามีหญิงนั้นชื่อว่าวรวัณณินี

หญิง	ดี,	หญิง	ซื่อสัตย์	ต่อ	สามี,	ศรี	ภรรยา	๒	ศัพท์
ปติ พฺพ ตา  (ปติ+วต+อา) หญิงดี,หญิงซื่อสัตย์ต่อสามี,ศรีภรรยา. ปติ	 	สา	มิ	โกว		กม	นี	โย		 

เอ ติสฺ สา ติ  ปติ พฺพ ตาหญิงผู้มีสามีเท่านั้นที่ตนปรารถนาชื่อว่าปติพพตา.ปติ มฺหิ  ว ตมสฺ สา ติ   
วา  ปติ พฺพ ตา หรือหญิงปฏิบัติสามีดีชื่อว่าปติพพตา(อาเทศวเป็นพ,ซ้อนพฺ,ลบสระหน้า).
โก	เลยฺ	ยกา		สีลว	ตี		ปติ	พฺพ	ตา		ยา		เอว	รู	ปา		ปุ	ริสสฺส		ภริยา		สขี		จ		ภริยา	ติ		จ		
สา  ปวุจฺจ ติ๕เป็นหญิงมีตระกูลมีศีลมีวัตรปฏิบัติสามีภรรยาของบุรุษเห็นปานนี้เรียกว่าเป็น
ทั้งภรรยาทั้งเพื่อน

สตี  (อสภุวิ+อต+อี)สตรี,หญิงดี,หญิงซื่อสัตย์ต่อสามี,ศรีภรรยา.อ สติ  ภว ตี ติ  สตี หญิงที่มี
ความเป็นหญิงชื่อว่าสตี(ลบอต้นธาตุ,ลบสระหน้า).ส เม ตี ติ  วา  สตี หรือหญิงผู้สงบเสงี่ยม
ชื่อว่าสตี(สมุอุปสเม+อต+อี,ลบมฺที่สุดธาตุ,ลบสระหน้า)

๑ขุ.ชา.๒๘/๑๑๘๙/๔๒๘ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๑๖๗/๓๕๔ ๓ขุ.ชา.๒๗/๒๓๒๗/๔๙๑
๔จินฺตามณิฏีกา.๑๖/๔ ๕องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๐/๙๕
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กุลสตรี,	หญิง	รักษา	ตระกูล	๒	ศัพท์
กุ	ลิตฺ	ถี (กุล+อิตฺถี)กุลสตรี,หญิงผู้รักษาตระกูล.กุลา	นุ	รู	ปา		อิตฺถี		กุ	ลิตฺ	ถี	หญิงผู้สมควรแก่

ตระกูลชื่อว่ากุลิตถี.สเจ		หิ		กุ	ลิตฺ	ถิ	โย		กุล	ธี	ตา	โย	...	อา	รามํ	วา		วิ	หารํ	วา		คจฺ	เฉยฺ	ยุํ ๑  
หากว่ากุลสตรีกุลธิดา...มาสู่อารามหรือวิหาร

กุล	ปา	ลิ	กา (กุลสทฺทูปปท+ปาลรกฺขเณ+ณฺวุ+อา)กุลสตรี,หญิงผู้รักษาตระกูล.กุลํ	 	ปา	เลติ		 
รกฺข	ตี	ติ		กุล	ปา	ลิ	กาหญิงผู้รักษาตระกูลชื่อว่ากุลปาลิกา(อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ)

	 [๒๓๕]	 วิธวา		ปติ	สุ�ฺ�าถ	 ปติ	มฺ	พรา		ส	ยมฺ	พรา
	 	 วิชา	ตา		ตุ		ป	สู	ตา		จ	 ชา	ตาปจฺ	จา		ปสูติ	กา.

หญิง	หม้าย	๒	ศัพท์
วิธวา(วิ+ธว+อา)หญิงหม้าย.วิค	โต		ธโว		ภตฺ	ตา		เอ	ติสฺ	สา	ติ		วิธวาหญิงที่สามีหนีไป(หรือ

ตาย)ชื่อว่าวิธวา(ลบสระหน้า).ทุคฺค	ตาหํ		ปุเร		อาสึ		วิธวา		จ		อ	ปุตฺ	ติ	กา๒เมื่อก่อนดิฉัน
เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นหม้ายและไม่มีบุตร

ปติ	สุ�ฺ�า(ปติ+สุ�ฺ�+อา)หญิงหม้าย.ปติ		สุ�ฺ	โ�		นฏฺโ€		เอ	ติสฺ	สา	ติ		ปติ	สุ�ฺ�าหญิง
ที่สามีสูญหายชื่อว่าปติสุญญา(ลบสระหน้า)

หญิง	หา	สามี	เอง	๒	ศัพท์
ปติ มฺ พรา(ปติสทฺทูปปท+วรคเวสเน+อ+อา)หญิงหาสามีเอง.ปตึ		ว	รติ		คเว	สตี	ติ		ปติ	มฺ	พรา  

หญิงที่แสวงหาสามีชื่อว่าปติมพรา(อาเทศวเป็นพ,อาเทศนิคหิตทุติยาวิภัตติเป็นมฺ)

ส ยมฺ พรา(สยํสทฺทูปปท+วรปตฺถนายํ+อ+อา)หญิงหาสามีเอง.สย เมว  ปตึ  วร ตี ติ  ส ยมฺ พรา   
หญิงที่ต้องการหาสามีเองชื่อว่าสยัมพรา(อาเทศวเป็นพ,ไม่ลบปฐมาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็น
มฺ,ลบสระหน้า)

หญิง	ผู้	มี	บุตร	แล้ว	๔	ศัพท์
วิชา ตา (วิชนีคพฺภวิโมกฺขเน+ต+อา)หญิงผู้มีบุตรแล้ว.วิ ชายิ ตฺ ถา ติ  วิชา ตา  หญิงผู้เคยคลอด

บุตรแล้วชื่อว่าวิชาตา(ลบนฺที่สุดธาตุ,ทีฆะอเป็นอา,ลบสระหน้า).สุนฺ	ทรีนนฺ	ทา		โข		อยฺเย		
อจิร วิพฺภนฺ ตา  วิชา ตา๓ คุณแม่นางสุนทรีนันทาสึกไปไม่นานนักก็คลอดบุตร

ป	สู	ตา(ป+สูอภิสเว+ต+อา)หญิงผู้มีบุตรแล้ว.ปกาเรน		สว	ตี	ติ		ป	สู	ตาหญิงที่คลอดบุตร
หลายครั้งชื่อว่าปสูตา(ลบสระหน้า)

๑วิ.มหาวิ.๑/๓๗๗/๒๕๒ ๒ขุ.เถรี.๒๖/๔๕๐/๔๕๙ ๓วิ.ภิกฺขุนี.๓/๑๒/๑๑
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ชา ตาปจฺ จา (ชาต+อปจฺจ+อา)หญิงผู้มีบุตรแล้ว.ชาตํ  อปจฺจํ  ปุตฺ โต  เอ ติสฺ สา ติ  ชา ตาปจฺ จา   
หญิงผู้ให้กำเนิดบุตรแล้วชื่อว่าชาตาปัจจา(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง)

ปสูติ	กา(ปสูตา+ก+อา)หญิงผู้มีบุตรแล้ว.ป	สู	ตาว		ปสูติ	กาหญิงที่คลอดบุตรแล้วนั่นแหละชื่อว่า 
ปสูติกา(อาเทศอเป็นอิ)

	 [๒๓๖]	 ทู	ตี		ส�ฺ	จา	ริกา		ทาสี	 ตุ		เจฏี		กุฏ	ธาริ	กา
	 	 วา	รุณีกฺขณิ	กา		ตุลฺ	ยา	 ขตฺ	ติ	ยานี		ตุ		ขตฺ	ติ	ยา.

หญิง	แม่	สื่อ	๒	ศัพท์

ทู	ตี (ทุคมเน+ต+อี)หญิงแม่สื่อ.ทุยฺ	ย	เต		เป	สีย	เต	ติ		ทู	ตี		หญิงผู้ชักสื่อชื่อว่าทูตี(ทีฆะอุ
เป็นอู,ลบสระหน้า)

ส�ฺ	จา	ริกา(สํ+จรจรเณ+ณฺวุ+อา)หญิงแม่สื่อ.ยถา	ภิมตํ		ส�ฺ	จาร	ย	ตี	ติ		ส�ฺ	จา	ริกา	หญิง
ที่ทำให้เขาเป็นไปตามที่ต้องการชื่อว่าสัญจาริกา(อาเทศนิคหิตเป็น�ฺ,ณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ, 
วุทธิอเป็นอา,ลบสระหน้า)

ทาสี,	หญิง	รับ	ใช้	๓	ศัพท์
ทาสี  (ทุ+อสภกฺขเน+อ+อี)ทาสี,หญิงรับใช้.ทุ	กุจฺฉิตํ		อ	สติ		ภกฺข	ตี	ติ		ทาสี	หญิงที่กินของ

ไม่ค่อยดีชื่อว่าทาสี(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).ทียนฺ เต  ตา ยา ติ  วา  ทาสี หรือหญิงที่
รับของที่เขาให้ชื่อว่าทาสี(ทาทาเน+ส+อี,ลบสระหน้า).ทาตพฺ พา ติ  ทาสี หญิงที่เขาควรให้ 
ชื่อว่าทาสี.ทาสี  นาม  ทาสี  เจว  โห ติ  ภริยา  จ๑หญิงผู้เป็นทั้งคนรับใช้ทั้งภรรยาชื่อว่า
ทาสี.	สา		ทาสี		ตํ		ภณฺฑิกํ		วิสฺ	สริตฺ	วา		อ	คมา	สิ๒นางทาสีนั้นลืมห่อของไว้ไปแล้ว

เจฏี (จิฏเปสเน+ณ+อี)ทาสี,หญิงรับใช้.จิฏิย	เต	ติ		เจฏี	หญิงที่เขาส่งไปชื่อว่าเจฏี(ลบณฺ, 
วุทธิอิเป็นเอ,ลบสระหน้า)

กุฏ	ธาริ	กา(กุฏสทฺทูปปท+ธรธารเณ+ณฺวุ+อา)ทาสี,หญิงรับใช้.กุฏํ		อุ	ทก	กุมฺ	ภํ		ธาเร	ตี	ติ		 
กุฏ	ธาริ	กาหญิงที่ถือหม้อน้ำ(เทียวตักน้ำ)ชื่อว่ากุฏธาริกา(วุทธิอเป็นอา,อาเทศณฺวุเป็น
อก,อเป็นอิ)

แม่มด	หมอผี,	หญิง	คนทรง	๒	ศัพท์

วารุณี (วรุณ+ณ+อินี)แม่มดหมอผี,หญิงคนทรง.วรุณ โต  ชาย ตี ติ  วารุณี หญิงที่เกิดจาก
พ่อมด(ลูกสาวพ่อมด)ชื่อว่าวารุณี(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).ว	ริตพฺ	พา		อิจฺฉิตพฺ	พา	ติ		วารุณี	 
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หญิงที่เขาต้องการ(ให้ทำมนต์ดำ)ชื่อว่าวารุณี(วรอิจฺฉายํ+ยุ+อี,วุทธิอเป็นอา,อาเทศยุเป็น
อน,นเป็นณ,อเป็นอุ).สุตฺ วาน  นท โต  ภี ตา  วา รุณีว  ปเวธ ติ๑ได้ยินเสียงแล้วกลัว
จนตัวสั่นเหมือนแม่มด

อิกฺ	ขณิ	กา(อิกฺขณ+ก+อา)แม่มดหมอผี,หญิงคนทรง.	สุ	ภา	สุภ	สฺส		อิกฺ	ขณํ		นิ	รู	ปนํ		ยสฺ	สาตฺ	ถี	ติ		 
อิกฺ	ขณิ	กา	หญิงที่ทำนายโชคดีโชคร้ายชื่อว่าอิกขณิกา(อาเทศอเป็นอิ,ลบสระหน้า).ตุลฺ ยา  
ทั้ง๒ศัพท์(คือวารุณีและอิกฺขณิกา)มีอรรถเหมือนกัน

กษัตรี,	ราช	กุมารี,	หญิง	ใน	ราช	ตระกูล	๒	ศัพท์
ขตฺ	ติ	ยาน ี(ขตฺติย+อินี)กษัตรี,ราชกุมารี,หญิงในราชตระกูล.สยํ		ขตฺ	ติย	ชาติ,		กสฺส	จิ		ภริยา		

ขตฺ	ติ	ยานี		ขตฺ	ติ	ยา		จหญิงที่ประสูติในราชตระกูลหรือเป็นพระชายาของกษัตริย์ชื่อว่าขัตติยานี 
และขัตติยา(ลบสระหลัง,ทีฆะสระหน้า).อภิ	ชาตา		ขตฺ	ติ	ยานี		นว		ปุตฺ	เต		ชนิสฺ	สติ๒พระ
ราชกุมารีผู้สูงศักดิ์จักให้กำเนิดพระโอรสและพระธิดาถึง๙พระองค์

ขต	ฺต	ิยา  (ขตฺตยิ+อา)กษตัร,ีราชกมุาร,ีหญงิในราชตระกลู.ขต	ฺตยิส	ฺสาป	จจฺ	ํ	ขต	ฺต	ิยาน	ี	ขต	ฺต	ิยา		จ   
หญิงผู้เป็นทายาทของกษัตริย์ชื่อว่าขัตติยานีและขัตติยา(ลบสระหน้า)

	 [๒๓๗]	 ทา	โร		ชายา		กลตฺตํ		จ	 ฆ	รณี	ภริยา		ปิย	า
	 	 ป	ชาป	ตี		จ		ทุ	ติ	ยา	 สา		ปาทป	ริ	จา	ริกา.

ภรรยา,	แม่	บ้าน	๙	ศัพท์
ทาร (ทรวิทารเณ+ณ)ภรรยา,แม่บ้าน.ทาร ยนฺ เต  อเน นา ติ  ทา โรภรรยาทำให้สามีแยก

ออก(จากครอบครัวเดิม)ชื่อว่าทาระ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

เย		คหฏฺ€า		ปุ�ฺ�กรา	 สี	ล	วนฺ	โต		อุ	ปาส	กา
ธมฺ เมน  ทารํ  โป เสนฺ ติ เต  นมสฺ สา มิ  มา ตลิ.๓

มาตลิ เรานอบน้อมคฤหัสถ์ผู้กระทำบุญ มีศีล เป็นอุบาสก เลี้ยงดูภรรยาโดย
ชอบธรรม

ชายา(ชนชนเน+ย+อา)ชายา,ภรรยา,แม่บ้าน.ชาย ติ  ปุตฺ โต  ยา ยา ติ  ชายาภรรยาผู้ให้
กำเนิดบุตรชื่อว่าชายา(อาเทศนฺที่สุดธาตุเป็นอา,ลบสระหน้า).ชย ตี ติ  วา  ชายาหรือ
ภรรยาผู้ชนะ(ในเรือน)ชื่อว่าชายา(ชิชเย+ย+อา,อาเทศอิเป็นอา).เชฏฺ€สฺส		ภาตุ	โน		ชายา		
อโหสึ  สุ ปติ พฺพ ตา๔ดิฉันเป็นภรรยาของสามีผู้ประเสริฐสุดปฏิบัติสามีอย่่างดีที่สุด

๑ขุ.ชา.๒๘/๑๐๘๑/๓๗๘ ๒ขุ.อปทาน.๓๒/๔๔/๑๓๕ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๙๓๐/๓๔๔
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กลตฺต(กลสงฺขฺยาเน+ต)ภรรยา,แม่บ้าน.ก	เลติ		ปริ	จฺ	ฉินฺ	ท	ตี	ติ		กลตฺตํ	ภรรยาผู้จัดแจง(ของใช้
ในเรือน)ชื่อว่ากลัตตะ(ซ้อนตฺ)

ฆ รณี  (ฆรสทฺทูปปท+นีนเย+อ+อี)ภรรยา,แม่บ้าน.ฆรํ  เนตี ติ  ฆ รณี  ภรรยาผู้เป็นแม่บ้าน
ชื่อว่าฆรณี(อาเทศนฺเป็นณ).ฆ รณี  นิ เว สนทฺ วาเร  นิ สินฺ นา  โห ติ๑แม่บ้านนั่งอยู่ใกล้ประตู
เรือน

ภริยา(ภรภรเณ+อิอาคม+ย+อา)ภรรยา,ภริยา,แม่บ้าน.ภ ริตพฺพ โต  ภริยาหญิงชื่อว่าภริยา
เพราะเป็นผู้ที่สามีควรเลี้ยงดู(ลบสระหน้า).	องฺ	เกน		ปุตฺ	ตมา	ทาย			ภริยา		มํ			อุ	ปา	คมิ๒ 
ภรรยาอุ้มบุตรใส่เอวเข้ามาหาเรา

ปิย	า (ปีตปฺปนกนฺตีสุ+ย+อา)ภรรยา,แม่บ้าน.ปิย	ายิตพฺพ	โต		ปิย	าภรรยาชื่อว่าปิยาเพราะ
เป็นผู้ที่สามีควรรักใคร่(รัสสะอีเป็นอิ,ลบสระหน้า).สา	มิกสฺส		ปิย	า		ภ	วิสฺส	สิ		มนา	ปา		จ๓  
เธอจักเป็นภรรยาที่น่ารักน่าพอใจของสามี

ป ชา ปติ  (ปชาสทฺทูปปท+ปาปาลเน+ติ)ภรรยา,แม่บ้าน.ปชํ  ปุตฺตํ  ปา เลตี ติ  ป ชา ปติ  
ภรรยาผู้ดูแลบุตรชื่อว่าปชาปติ(รัสสะอาเป็นอ).	เตน		กิร		ปุ	ริ	เสน		อ�ฺ�า		ป	ชา	ปติ		 
อา นี ตา๔ทราบว่าบุรุษนั้นนำภรรยาคนใหม่มาแล้ว

ทุ ติ ยา(ทฺวิ+ติย+อา)ภรรยา,แม่บ้าน.ทฺ	วินฺ	นํ		ปู	รณี		ทุ	ติ	ยาภรรยาเป็นคนที่สอง(ในเรือน) 
ชื่อว่าทุติยา(ลบสระหน้า).ป€โม		ภตฺ	ตาสามีเป็นคนที่หนึ่ง(ในบ้าน)

ปาทป	ริ	จา	ริกา(ปาทสทฺทูปปท+ปริ+จรจรเณ+ณฺวุ+อา)ภรรยา,แม่บ้าน.	สา	มิกสฺส		ปา	เท		
ปริ	จร	ตี	ติ		ปาทป	ริ	จา	ริกาภรรยาผู้ปรนนิบัติแทบเท้าสามีชื่อว่าปาทปริจาริกา(วุทธิอเป็นอา,
อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ).สา		ปาทป	ริ	จา	ริกา	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.สา		เชฏฺ€กทาส	สฺส		 
ปาทป	ริ	จา	ริกา	 	 อโหสิ	 	 ปณฺฑิ	ตา	 	พฺยตฺ	ตา๕ ภรรยาของทาสผู้ใหญ่ที่สุดเป็นบัณฑิต ฉลาด 
หลักแหลม

  ภรรยามีอีกหลายศัพท์เช่นปติ	นี,	ปาณิ	คหิ	ตา,	สห	ธมฺ	มิ	นี

	 [๒๓๘]	 สขี		ตฺ	วา	ลี	วยสฺ	สาถ	 ชารี		เจ	วา	ติ	จา	ริ	นี
	 	 ปุ	เม		ตู	ตุ		รโช		ปุปฺผํ			 อุตุ	นี		ตุ		รชสฺ	สลา.

	 [๒๓๙]	 ปุปฺผว	ตี		ครุ	คพฺ	ภา-	 ปนฺนสตฺ	ตา		จ		คพฺ	ภินี
	 	 คพฺ	ภาส	โย			ชลา	พุปิ			 กลลํ		ปุนฺน	ปุํส	เก.

๑วิ.มหาวิ.๒/๒๙๘/๒๐๓ ๒ขุ.เถร.๒๖/๓๓๑/๓๑๔ ๓วิ.มหาวิ.๑/๔๐๒/๒๗๕
๔วิ.มหาวิ.๒/๔๙๔/๓๒๓ ๕มชฺ.อฏฺ.๑๐/๓๙๘/๒๔๕
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เพื่อน	ผู้	หญิง	๓	ศัพท์
สขี  (สหสทฺทูปปท+ขา ปกาสนกถเนสุ+อ+อี)  เพื่อนผู้หญิง.  เต	สุ	 	 กิจฺ	เจ	สุ	 	 สห	 	 ขาย	ติ		 

ปกา	สตี	ติ		สขี	หญิงผู้ปรากฏพร้อมกันในกิจเหล่านั้นชื่อว่าสขี(อาเทสสหเป็นส,ลบสระหน้า). 
สขี		เต		สมฺม		คพฺ	ภินี๑สหายเพื่อนหญิงของท่านตั้งครรภ์

อา ลี (อาลภูสเน+อ+อี)เพื่อนผู้หญิง.อาล	ติ		ภู	สตี	ติ		อา	ลี	หญิงผู้ประดับ(เพื่อน)ชื่อว่าอาลี
(ลบสระหน้า)

วยสฺ สา (วย+ส+อา)เพื่อนผู้หญิง.วย สา  ตุลฺ ยา  วยสฺ สาหญิงผู้มีวัยเสมอกันชื่อว่าวยัสสา
(ซ้อนสฺ,ลบสระหน้า)

หญิง	ชู้	๒	ศัพท์
ชารี (ชร+ณ+อี)หญิงชู้.ชโร		วุจฺจ	ติ		โจ	รสฺ	สา	มิ	โกหัวหน้านักเลงเรียกว่าชระ.ตสฺ สายํ  ชารี  

หญิงของหัวหน้าโจรจึงชื่อว่าชารี(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).ชารี  ภ วิสฺส สิ๒เธอจักเป็นชู้

อติ จา ริ นี (อติ+จรจรเณ+ณ+อินี)หญิงชู้.สา	มิกํ		อติ	กฺ	กมฺม		อ�ฺ�ตฺร		จร	ตี	ติ		อติ	จา	ริ	นี	  
หญิงผู้ประพฤตินอกใจสามี ชื่อว่าอติจารินี (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา, ลบสระหน้า). 
เอ	สา		ภิกฺขเว		อิตฺถี		อิมสฺมึเยว		ราช	ค	เห		อติ	จา	ริ	นี		อโหสิ๓ภิกษุทั้งหลายหญิงนี้มีชู้ใน
เมืองราชคฤห์เท่านั้น

ระดู,	ประจำ	เดือน	๓	ศัพท์
อุตุ (อิคติมฺหิ+ตุ)ระดู,ประจำเดือน.ปุนปฺ	ปุนํ		เอ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อุตุ	ระดูที่เป็นไปอยู่บ่อยๆ 

ชื่อว่าอุตุ(อาเทศอิเป็นอุ). ปุ เม  อุตุ ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์

รช(รติสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)ระดู,ประจำเดือน.รติ ยา  ชาย ตี ติ  รโชระดูที่เกิดเพราะ
ความกำหนัดชื่อว่ารชะ(ลบติ,ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ)

ปุปฺผ (ปุปฺผวิกสเน+อ)ระดู,ประจำเดือน.ปุปฺผ	ตี	ติ		ปุปฺผํ	ระดูของหญิงที่แย้มบาน(เหมือน
ดอกไม้)ชื่อว่าปุปผะ.อาย	สฺม	โต		สุ	ทินฺ	นสฺส		ปุราณ	ทุติย	กา		น		จิ	รสฺ	เสว		อุตุ	นี		ปุปฺผํ	สา		
อุปฺ ปชฺ ชิ๔ภรรยาเก่าของพระสุทินไม่นานนักก็มีระดูเกิดขึ้น

หญิง	มี	ระดู	๓	ศัพท์
อุตุ นี (อุตุ+อินี)หญิงมีระดู.อุตุ	โย	คา		อุตุ	นี	หญิงชื่อว่าอุตุนีเพราะมีระดู(ลบสระหลัง).มาตา  จ   

น  อุตุ นี  โห ติ๕มารดายังไม่มีระดู

๑วิ.มหา.๕/๒๔๓/๓๒๔ ๒วิ.มหาวิ.๑/๔๒๙/๓๐๒ ๓วิ.มหาวิ.๑/๒๙๕/๒๑๕
๔วิ.มหาวิ.๑/๑๗/๓๑ ๕มชฺ.มูล.๑๒/๔๕๒/๔๘๗
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รชสฺ สลา(รช+สล+อา)หญิงมีระดู.ร	ชโย	คา		รชสฺ	สลา	หญิงชื่อว่ารชัสสลาเพราะมีระดู(ซ้อน
สฺ,ลบสระหน้า)

ปุปฺผว	ตี  (ปุปฺผ+วนฺตุ+อี) หญิงมีระดู. ปุปฺ	ผวนฺ	ต	ตาย		ปุปฺผว	ตี	 หญิงชื่อว่าปุปผวตี เพราะมี
ระดู(อาเทศนฺตุเป็นต,ลบสระหน้า).ยทา  ตาป สินี  อุตุ	นี		โห	ติ		ปุปฺผว	ตี๑เมื่อใดนาง 
ตาปสินี(ดาบสหญิง)มีระดู

  หญิงมีระดูมีอีกหลายศัพท์เช่นถี	ธมฺ	มิ	นี,	อวี,	อตฺ	เต	ยี,	มลินี,	อุ	ตุม	ตี,	อุ	ทกี	

หญิง	ตั้ง	ครรภ์,	หญิง	มี	ครรภ์	๓	ศัพท์
ครุ	คพฺ	ภา (ครุ+คพฺภ+อา)หญิงตั้งครรภ์,หญิงมีครรภ์.ครุ		อ	ลหุ	โก		คพฺโภ		กุจฺฉี		เอ	ติสฺ	สา	ติ		

ครุ	คพฺโภหญิงมีครรภ์(หรือท้องหนัก)ชื่อว่าครุคัพภา(ลบสระหน้า).ฆ	รณี		จ		เม		ครุ	คพฺ	ภา๒   
ภรรยาของเราตั้งครรภ์

อา ปนนฺสต ฺตา (อาปนนฺ+สตตฺ+อา)หญงิตัง้ครรภ,์หญงิมีครรภ.์	อา	ปน	ฺโน		ปต	ฺโต		คพภฺฏโฺ€			สต	ฺโต		 
เอ ตา ยา ติ  อา ปนฺนสตฺ ตา หญิงผู้มีสัตว์มาตั้งอยู่(ถือปฏิสนธิ)ในครรภ์ชื่อว่าอาปันนสัตตา(ลบสระ
หน้า).คพฺ	ภินี		นาม		อา	ปนฺนสตฺ	ตา		วุจฺจ	ติ๓หญิงมีครรภ์ท่านเรียกว่าหญิงมีบุตรมาเกิด

คพฺภี	นี (คพฺภ+อินี)หญิงตั้งครรภ์,หญิงมีครรภ์.คพฺภ	โย	คา		คพฺ	ภินี	หญิงชื่อว่าคัพภินีเพราะมี
ครรภ์.สุนฺ	ทรีนนฺ	ทา		ภิกฺ	ขุนี		สาเฬฺ	หน		มิ	คา	รนตฺ	ตุนา		คพฺ	ภินี		โห	ติ๔ภิกษุณีสุนทรีนันทา
มีครรภ์กับนายสาฬหะหลานของมิคารเศรษฐี

มดลูก,	รก	๒	ศัพท์
คพฺ	ภาส	ย(คพฺภสทฺทูปปท+อา+สิสเย+ณ)มดลูก,รก.คพฺโภ		อาสย	เต		ติฏฺ€ติ		เอตฺ	ถา	ติ		

คพฺ	ภาส	โยมดลูกเป็นที่ให้ครรภ์ตั้งอยู่ชื่อว่าคัพภาสยะ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศเอเป็น
อย,ลบสระหน้า).คพฺ	ภาส	ยํ		ปกฺขิคณา		ห	รนฺ	ติ๕ฝูงนกพากันคาบรกไปทิ้ง

ชลาพุ  (ชรสทฺทูปปท+อิ คติมฺหิ+อุ)  มดลูก, รก.  ชรํ  เอ ตี ติ  ชลาพุ  มดลูกที่ถึงความแก่
ตัวชื่อว่าชลาพุ(อาเทศรเป็นล,อิเป็นย,ยเป็นพ,ทีฆะอเป็นอา).นิ	โคฺร	ธมูล	ชาเล		 
ชลา	พุ�ฺ	เจว		คพฺ	ภมู	ล�ฺจ		อตฺถ	ริตฺ	วา		ปุตฺตํ		ฉฑฺเฑตฺ	วา		อ	คมา	สิ๖ราดรกและน้ำคร่ำ 
ทิ้งบุตรไว้ที่ควงต้นนิโครธแล้วจึงหลีกไป

น้ำ	กล	ละ,	รูป	กลาป	ที่	เกิด	ขึ้น	๗	วัน	ตั้งแต่	อุ	ปาท	ขณะ	ของ	ปฏิสนธิ	จิต
กลล (กลสทฺทูปปท+ลาอุปาทาเน+อ)น้ำกลละ,กลลรูป.กลํ		ชรตํ		ลา	ตี	ติ		กลลํ	น้ำกลละที่

๑มิลินฺท.๑๗๘ ๒องฺ.อฏฺ.๑๔/๒๖๐/๓๗๐ ๓วิ.ภิกฺขุนี.๓/๓๖๕/๑๙๗
๔วิ.ภิกฺขุนี.๓/๑๒/๑๑ ๕ขุ.เปต.๒๖/๑๑๕/๒๑๔ ๖ชา.อฏฺ.๓๙/๔๗๐
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ถือเอาความเปลี่ยนแปลงชื่อว่ากลละ.ปุนฺนปํุส	เก		กลล ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.ป€มํ		
กลลํ		โห	ติ๑สัปดาห์แรกเป็นน้ำกลละ

	 [๒๔๐]	 ธโว		ตุ		สา	มิ	โก	ภตฺ	ตา	 กนฺ	โต		ปติ		วโร		ปิย	า
	 	 อโถ		ป	ปติ		ชา	โร		ถา-	 ปจฺจํ		ปุตฺ	โตตฺรโช		สุ	โต.

	 [๒๔๑]	 ตนุ	โช		ตน	โย		สูนุ	 ปุตฺ	ตา	ที		ธี	ตริ	ตฺถิยํ
  นา ริยํ  ทุ หิต า  ธี ตา ส ชา โต  โตฺวรโส  สุ โต.

สามี	๗	ศัพท์
ธว(ธูกมฺปเน+อ)สามี.สนฺ ตาสํ  ธุ โน ตี ติ  ธโว สามีผู้ทำให้ความหวาดกลัวหวั่นไหว(ผู้บรรเทา

ความหวาดกลัว)ชื่อว่าธวะ (วุทธิอู เป็น โอ,อาเทศ โอ เป็นอว).ธโว		วุจฺจ	ติ	 	สา	มิ	โก๒  
สามีท่านเรียกว่าธวะ

สามิก (ส+อามิ+ก)สามี.สํ		อสฺสตฺถี	ติ		สา	มิ	โกสามีผู้เป็นเจ้าของชื่อว่าสามิกะ(ลบสระหน้า).
กาณาย		สา	มิ	โก		กาณาย		สนฺ	ติ	เก		ทูตํ		ปา	เห	สิ๓สามีของนางกาณาส่งทูตไปในที่อยู่ของ
นางกาณา

ภตฺ ตุ  (ภรภรเณ+ริตุ)สามี.ภรตี ติ  ภตฺ ตาสามีผู้เลี้ยงดูชื่อว่าภัตตุ(ลบรฺรฺและอิ,ซ้อนตฺ,
รูปสำเร็จอาเทศอุเป็นอาและลบสิ).ตฺวํ		ปน		ภตฺ	ตา		ภตฺ	ตุ	กา	มานํ ๔ส่วนท่านจงเป็นสามี
ของพวกดิฉันผู้ต้องการสามี

กนฺต(กมุอิจฺฉายํ+อ)สามี.กมิย	เต		อิจฺฉิย	เต	ติ		กนฺ	โตสามีที่ภรรยาปรารถนาชื่อว่ากันตะ
(อาเทศมฺเป็นนฺตฺ)

ปติ (ปารกฺขเณ+อติ)สามี.ปา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		ปติ	สามีผู้รักษา(ภรรยา)ชื่อว่าปติ(ลบสระหน้า)

น		หิ		ปุตฺ	โต		ปติ		วาปิ	 ปิ	โย		ทุกฺ	ขา		ป	โมจเย.๕

เพราะบุตรหรือว่าสามีเป็นที่รักจึงไม่สามารถปลดเปลื้องจากความทุกข์ได้

วร(วรอิจฺฉายํ+อ)สามี.ว	รติ		อิจฺฉ	ตี	ติ		วโรสามีผู้ปรารถนา(ภรรยา)ชื่อว่าวระ
ปิย(ปีตปฺปนกนฺตีสุ+ย)สามี.ปิย	ายิตพฺ	โพ	ติ		ปิ	โยสามีผู้ที่ภรรยาควรพอใจชื่อว่าปิยะ(รัสสะ

อีเป็นอิ).ปิ	นา	ติ		กนฺต	ตี	ติ		ปิ	โยสามีผู้รักใคร่(ภรรยา)ชื่อว่าปิยะ

ชาย	ชู้	๒	ศัพท์
อุป ปติ (อุป+ปติ)ชายชู้.รติ	กา	รณตฺ	ตา		ปติ	โน		อุป		อุป	ปติ	ชายชู้ผู้ใกล้จะเป็นสามีชื่อว่าอุปปติ. 

๑สํ.สคาถ.๑๕/๘๐๓/๓๐๓ ๒ขุ.อฏฺ.๓๔/๑๒๖/๑๕๓ ๓วิ.มหาวิ.๒/๔๙๔/๓๒๒
๔ที.มหา.๑๐/๒๓๔/๒๘๓ ๕สํ.สคาถ.๑๕/๘๒๓/๓๐๙
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อปฺปธา	นภู	โต		วา  ปติ  อุป ปติ หรือสามีผู้ไม่ได้เป็นใหญ่(สามีน้อย)ชื่อว่าอุปปติ

ชาร(ชรวโยหานิมฺหิ+ณ)ชายชู้.ชียนฺ ติ  อเน นา ติ  ชา โรชายชู้ผู้ทำให้ผู้หญิงแก่ลงชื่อว่าชาระ
(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

บุตร	๗	ศัพท์
อปจฺจ(น+ปตปตเน+ย)บุตร.	ชา	เตน		นร	เก		น		ป	ตนฺ	ติ			อเน	นา	ติ		อปจฺจํ	บุตรผู้

ช่วยให้มารดาบิดาไม่ตกไปในนรกด้วยการเกิดชื่อว่าอปัจจะ(อาเทศนเป็นอ,ตฺยเป็นจ,ซ้อน
จฺ).น		ป	ตติ		น		วิจฺ	ฉินฺ	ท	ติ		วํโส		เอ	เต	นา	ติ		วา		อปจฺจํ	บุตรผู้ช่วยให้วงศ์ตระกูลไม่ขาด
สูญชื่อว่าอปัจจะ(น+ปตฉินฺทเน+ย).อปจฺจ ศัพท์เป็นนปุงสกลิงค์อย่างเดียวมีความหมายเป็นได้
ทั้งบุตรชายบุตรสาวหลานเหล่ากอและวงศ์วานผู้สืบเชื้อสาย.อปจฺจํ  วา  ทา ยาทํ  วา  น   
ลภนฺ ติ๑ไม่ได้บุตรหรือทายาท

ปุตฺต (ปูปวเน+ต)บุตร.ปิต	โร		ปุ	นา	ติ		โสเธ	ติ		อเน	นา	ติ		ปุตฺ	โต		บุตรผู้ช่วยชำระมารดา
บิดาให้สะอาด (จากการถูกตำหนิว่าไม่มีผู้สืบสกุล) ชื่อว่าปุตตะ (ซ้อน ตฺ, รัสสะ อู เป็น อุ). 
ปู	เร	ตี	ติ		วา		ปุตฺ	โต	หรือบุตรผู้ทำให้เต็มชื่อว่าปุตตะ(ปูปูรเณ+ต,ซ้อนตฺ,รัสสะอูเป็นอุ).
อตตฺ	โน		กลุ	ํ	ป	ุนา	ต	ิ	โสเธ	ต	ีต	ิ	ปตุ	ฺโตบตุรผู้ชำระวงศ์ตระกลูของตนให้สะอาดชือ่วา่ปตุตะ(ปุโสธเน 
+ต,ซ้อนตฺ).โป สิย เต ติ  ปุตฺ โตบุตรที่มารดาบิดาเลี้ยงดูชื่อว่าปุตตะ(ปุสโปเส+ต,ลบสฺ,
ซ้อนตฺ).ปุตฺ	โต		เม		อุตฺต	โร		นาม		สทฺโธ		อา	สิ		อุ	ปาส	โก๒บุตรของเราชื่อว่าอุตตระ
มีศรัทธาเป็นอุบาสก

ตา	ตา	ติ		ปุตฺ	โต		ว	ทมา	โน	 กมฺ	เปติ		หทยํ		ปิตุ
หทย สฺส  สทิ สี  วาจา หทยํ  สมฺม  ทมฺ มิ  เต.๓ 

บตุรเรยีกบดิาวา่พอ่ยอ่มทำหวัใจของพอ่ให้หวัน่ไหววาจาของทา่นเปน็เชน่เดยีว
กับหัวใจสหายเอ๋ยเราจะให้เนื้อหัวใจแก่ท่าน

อตฺตช,	อตฺรช(อตฺตสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)บุตร.อตฺต โต  ชา โต  อตฺตโช  อตฺรโช  จ   
บุตรผู้เกิดจากตนชื่อว่าอัตตชะและอัตรชะ(อาเทศตเป็นรบ้าง,ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ).คโต		
เม		อตฺรโช		ปุตฺ	โต		โย		มยฺหํ		ปริ	จาร	โก๔บุตรผู้เกิดจากอกของเราผู้เลี้ยงดูเราหนีไปแล้ว

สุต(สุอภิสเว+ต)บุตร.สุย เต ติ  สุ โตบุตรผู้ที่มารดาบิดาให้เกิดชื่อว่าสุตะ.สุณ า ตี ติ  วา  สุ โต   
หรือบุตรผู้เชื่อฟังชื่อว่าสุตะ(สุสวเน+ต)

ตนุ ช (ตนุสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)บุตร.ตนุ มฺ หา  ชา โต  ตนุ โช  บุตรผู้เกิดจากกายชื่อว่าตนุชะ 

๑ชา.อฏฺ.๔๒/๑๒๒ ๒ขุ.เปต.๒๖/๑๐๗/๑๙๘ ๓ขุ.ชา.๒๗/๕๖๐/๑๓๘
๔ขุ.ชา.๒๗/๑๕๐๑/๓๐๔
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(ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ).มา ตาว  ปุตฺตํ  ตรุณํ  ตนุ ชํ  สมฺปสฺส ตา๑เหมือนมารดาเฝ้ากกกอด 
ลูกอ่อนผู้เกิดจากตน

ตนย(ตนุสทฺทูปปท+ชนชนเน+อ)บุตร.ตนุ มฺ หา  ชา โต  ตน โยบุตรผู้เกิดจากกายชื่อว่าตน
ยะ(อาเทศชนเป็นอย).อตฺ ตนิ  วา  เปมํ  ต โน ตี ติ  ตน โยหรือบุตรผู้แผ่ความรักไว้ในตน
ชื่อว่าตนยะ(ตนุวิตฺถาเร+อย).รมฺ	มกุ	มา	โร		นาม	สฺส		อติ	รมฺ	โม		ตน	โย		อโหสิ๒เขามีบุตร
ผู้น่ารักยิ่งชื่อรัมมกุมาร

สูน ุ  (สูปสเว+นุ)บุตร.สูย	เต	ติ		สูนุ	 	บุตรผู้มารดาบิดาให้เกิดชื่อว่าสูนุ.ปุตฺ ตา ที  ธี ตริ  
อิตฺถิยํ  ปุตฺต ศัพท์เป็นต้นที่ใช้ในอรรถว่าบุตรสาวเป็นอิตถีลิงค์(มีรูปว่าปุตฺตี,อตฺรชา,สุตา,ตนุชา, 
ตนยา,สูนินี)

ธิดา,	บุตร	สาว	๒	ศัพท์
ทุ หิตุ (ทุหปูรเณ+ริตุ)ธิดา,บุตรสาว.พนฺธเว		ทุห	ติ		ปู	เร	ตี	ติ		ทุ	หิต	าธิดาผู้ยังญาติให้เต็ม

ชื่อว่าทุหิตุ(ลบรฺ,รูปสำเร็จอาเทศอุเป็นอาแล้วลบสิ)

ธี ตุ (ธรธารเณ+ริตุ)ธิดา,บุตรสาว.มา	ตา	ปิ	ตูหิ		ธรีย	ตี	ติ		ธี	ตาธิดาผู้ที่มารดาบิดาทรงไว้(คอย
เฝ้าดูแลประคบประหงม)ชื่อว่าธีตุ(ลบรฺรฺ,ทีฆะอิเป็นอี,รูปสำเร็จอาเทศอุเป็นอาแล้วลบ
สิ).นา ริยํ ทั้ง๒ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์. ธี ตา  เม  อตฺถิ  สา  มยา  โป เสต พฺ พา๓ธิดา
ของเรามีอยู่เราควรเลี้ยงดูเธอ

โอรส,	ลูก	ใน	อก
โอรส(อุร+ส)โอรส,ลูกในอก.ส ชา โต  โอรโส  สุ โตบุตรชายผู้เกิดจากตนเองชื่อว่าโอรสะ.

อุร สา  มน สา  นิมฺ มิ โต  โอรโสบุตรที่มารดาบิดาสร้างขึ้นด้วยใจชื่อว่าโอรสะ.อุร สิ  ภ โว ติ  
วา  โอรโส หรือลูกที่มีอยู่ในอกชื่อว่าโอรสะ(อาเทศอุเป็นโอ)

ตสฺส  ธมฺ เม สุ  ทายา โท โอรโส  ธมฺ มนิมฺ มิ โต
สา	รี	ปุตฺ	โต	ติ		นา	เมน	 เหสฺ	สติ		อคฺค	สาว	โก.๔

ผู้นี้ธรรมบันดาลให้เป็นโอรสเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นจักได้
เป็นพระอัครสาวกมีนามว่าสารีบุตร

	 [๒๔๒]	 ชา	ยาป	ตี		ชา	นิ	ปติ			 ชยมฺป	ตี		ตุ	ทมฺป	ตี
	 	 อถ		วสฺสว	โร		วุตฺ	โต	 ปณฺฑ	โก		จ		น	ปํุสกํ.

๑ขุ.ชา.๒๗/๒๓๙๕/๕๑๖ ๒ขุ.อฏฺ.๕๑/๑๕/๒๖๔ ๓วิ.มหาวิ.๑/๓๐/๔๖
๔ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๓๓
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คู่	สามี	ภรรยา	๔	ศัพท์
ชายา ปติ (ชายา+ปติ)คู่สามีภรรยา.ชายา  จ  ปติ  จ  ชา ยาป ตี ภรรยาและสามีชื่อว่า 

ชายาปติ

ชา นิ ปติ  (ชายา+ปติ)คู่สามีภรรยา.ชายา  จ  ปติ  จ  ชา นิป ตี ภรรยาและสามีชื่อว่า 
ชานิปติ(อาเทศชายาเป็นชานิ)

เต		โหนฺ	ติ		ชา	นิปต	โย	 อ�ฺ�ม�ฺ�ํ		ปิยํ		วทา
อตฺ	ถา		สมฺป	จุ	รา		โหนฺ	ติ	 ผา	สุกํ	อุป	ชาย	ติ.๑

ภรรยาและสามีนั้นผู้กล่าวคำที่น่ารักต่อกันและกันย่อมมีความเจริญงอกงาม
มีความผาสุกเกิดขึ้น

ชยมฺป	ตี,	ชา	ยมฺป	ตี,	ชมฺป	ตี	(ชายา,ชํ+ปติ)คู่สามีภรรยา.ชายา  จ  ปติ  จ  ชยมฺป ตี   
ชา ยมฺป ตี  จ ภรรยาและสามีชื่อว่าชยัมปติและชายัมปติ(รัสสะอาเป็นอ,ซ้อนมฺ).ช�ฺจ		
ปติ  จ  ชมฺป ตี ภรรยาและสามีชื่อว่าชัมปติ(ไม่ลบวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ).เต  เทฺว  
ชยมฺ	ปติ	กา		รตน	ตฺตยํ		อุทฺ	ทิสฺส		ยาว	ชีวํ		ป�ฺ�านิ		กตฺ	วา๒คู่สามีภรรยาทั้งสองนั้นทำบุญ
ตลอดชีวิตอุทิศเฉพาะพระรัตนตรัย

ตุ	ทมฺ	ปติ,	ทมฺ	ปติ	  (ตุท+ปติ)คู่สามีภรรยา.ตุท�ฺ	จ		ปติ	 	จ		ตุ	ทมฺป	ตี	ภรรยาและสามี 
ชื่อว่าตุทัมปติ.ท�ฺ	จ		ปติ		จ		ทมฺป	ตี		ภรรยาและสามีชื่อว่าทัมปติ(ไม่ลบวิภัตติ,อาเทศนิคหิต
เป็นมฺ).ทั้ง๔ศัพท์มีรูปเป็นปุงลิงค์พหูพจน์เสมอ

บัณเฑาะก์,	กะเทย	๓	ศัพท์
วสฺ สวร(วิ+อสฺสว+อร)บัณเฑาะก์,กะเทย.วิค	โต		ราค	สฺส	โว		เอตสฺ	มา	ติ		วสฺสว	โรบัณเฑาะก์

ผู้ปราศจากการไหลออกแห่งราคะ(น้ำกาม)ชื่อว่าวัสสวระ(อาเทศอิเป็นอ)

ปณฺฑก (ปณพฺยวหาเร+ฑ+ก)บัณเฑาะก์,กะเทย.ปณตี	ติ	 	ปณฺฑ	โกบัณเฑาะก์ผู้เปลี่ยน
เพศไปชื่อว่าปัณฑกะ.ลิงฺ	ค	เวก	ลฺล	ภาวํ		ปณฺฑ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปณฺฑ	โกบัณเฑาะก์ผู้ถึงความ
บกพร่องแห่งเพศชื่อว่าปัณฑกะ(ปณฺฑลิงฺคเวกลฺเย+อ+ก).สภาวํ		ปฑ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปณฺฑ	โก  
บัณเฑาะก์ผู้เป็นไปตามสภาพชื่อว่าปัณฑกะ(ปฑิคติยํ+อ+ก,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็น
ณฺ).อ�ฺ�ตโร		ปณฺฑ	โก		ภิกฺ	ขู	สุ		ปพฺพ ชิ โต  โหติ๓บัณเฑาะก์คนหนึ่งบวชในหมู่ภิกษุ

นปํุ	สก(น+อิตฺถีปุม)บัณเฑาะก์,กะเทย.น		อิตฺถี		น		ปุ	มา		นปํุ	สกํ	ผู้ไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชาย
ชื่อว่านปุงสกะ(อาเทศอิตฺถีปุมเป็นปํุสก).เน วิตฺถี  น  ปุ มา  อาสึ ๔เราไม่เป็นหญิงไม่

๑องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๔/๗๗ ๒ขุ.อฏฺ.๓๐/๑๐๔๗/๓๓๒ ๓วิ.มหา.๔/๑๐๙/๑๗๓
๔ขุ.ชา.๒๘/๘๖๔/๓๐๕
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เป็นชาย.เน	วิตฺถี		น		ปุ	มา	ติ		นปํุ	สกตฺตํ		สนฺธา	ยาห๑คำว่า็ไม่เป็นหญิงไม่เป็นชาย้ท่าน
กล่าวหมายเอาความเป็นบัณเฑาะก์

  บัณเฑาะก์มีอีกหลายศัพท์เช่นตติย	า	ปกติ,	สณฺฑ,	กลี	พ.			ตติย	า	ปกติ	(ตติยา+ปกติ)
บัณเฑาะก์,กะเทย.ตติย	า		ปกติ		ตติย	า	ปกติ		ปรกติเพศที่๓ชื่อว่าตติยาปกติ.ป€มา		หิ		
ปกติ		อตฺถี,		ทุ	ติ	ยา		ปกติ		ปุ	ริโส,		อิตร	ปกติ		ตติย	า	ปกติ	เพราะว่าปรกติเพศที่๑คือ
สตรีปรกติเพศที่๒คือบุรุษปรกติเพศที่๓นอกนี้คือบัณเฑาะก์

	 [๒๔๓]	 พนฺธ	โว		พนฺธุ		สช	โน			 ส	โคตฺ	โต		�าติ		�าต	โก
	 	 สา	โลหิ	โต		สปิณฺโฑ		จ	 ตาโต		ตุ		ชน	โก		ปิตา.

ญาติ,	เผ่า	พันธุ์,	พวก	พ้อง	๖	ศัพท์
พนฺธว  (พนฺธุ+อ) ญาติ, เผ่าพันธุ์, พวกพ้อง. พนฺธุเยว  พนฺธ โว  เผ่าพันธุ์นั่นแหละ ชื่อว่า 

พันธวะ(อาเทศอุเป็นอว).น  พนฺธ โว  โน  ปน  เต  สหา โย๒ไม่ใช่พระญาติวงศ์ไม่ใช่
พระสหายของพระองค์

พนฺธุ (พนฺธพนฺธเน+อุ)ญาติ,เผ่าพันธุ์,พวกพ้อง.พนฺธ ตี ติ  พนฺธุ ญาติผู้เกี่ยวพันธ์กันชื่อว่า
พันธุ.จตฺ	ตา	โร		พนฺธ	โว		�า	ติ	พนฺธ	วาปิ		พนฺธุ		โคตฺต	พนฺธ	วาปิ		พนฺธุ		มิตฺ	ตพนฺธ	วาปิ		พนฺธุ		
สิปฺป	พนฺธ	วาปิ		พนฺธุ๓ญาติมี๔จำพวกคือญาติที่เกี่ยวพันโดยเป็นญาติญาติที่เกี่ยวพันกันโดย
โคตรญาติที่เกี่ยวพันกันโดยเป็นเพื่อนและญาติที่เกี่ยวพันกันด้วยวิชาความรู้(เรียนวิชาเดียวกัน)

สชน(ส+ชน)ญาติ,เผ่าพันธุ์,พวกพ้อง.สสฺส  อตฺต โน  ชโน  สช โนญาติเป็นคนของตน 
ชื่อว่าสชนะ

ส	โคตฺต(สมาน+โคตฺต)ญาติ.สมานํ		โคตฺตํ		กุลํ		อสฺ	สา	ติ		ส	โคตฺ	โตญาติผู้มีตระกูลเดียวกัน
ชื่อว่าสโคตตะ(อาเทศสมานเป็นส).ส	โคตฺ	ตา		รกฺ	ขนฺ	ติ		โคเปนฺ	ติ		อิสฺ	ส	ริยํ		กา	เรนฺ	ติ๔   
ญาติทั้งหลายย่อมรักษาคุ้มครองทำความเป็นใหญ่ให้

�าติ (�าอวโพธเน+ติ)ญาติ.�า	ยติ		ชา	นีย	ตี	ติ		�าติ	ญาติผู้รู้จักกันชื่อว่าญาติ

อา	โรคฺ	ย	ปร	มา		ลา	ภา	 สนฺ	ตุฏฺ€ี	ปรมํ		ธนํ
วิสฺ	สา	ส	ปร	มา		�าติ	 นิพฺ	พานํ		ปรมํ		สุขํ.๕

ลาภมีความไมม่ีโรคประเสรฐิสดุทรพัย์มีความสนัโดษดีทีส่ดุญาติมีความคุน้เคย
เป็นอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

๑ชา.อฏฺ.๔๔/๑๗๓ ๒ขุ.ชา.๒๗/๓๗๖/๑๐๓ ๓ขุ.จูฬนิ.๓๐/๗๖๒/๓๙๒
๔วิ.มหาวิ.๑/๔๓๒/๓๐๓ ๕ขุ.ขุทฺทก.๒๕/๒๕/๔๒
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�าตก(�าติ+ก)ญาติ.�า	ติเยว		�าต	โกญาตินั้นแหละชื่อว่าญาตกะ(อาเทศอิเป็นอ).
�าต	โก		ปุ	ริโส		คาม	กา		สาว	ตฺถิยํ		อ	คมา	สิ๑ญาติผู้ชายออกจากบ้านไปสู่กรุงสาวัตถี

ญาติ	สา	โลหิต	(ญาติ	ฝ่าย	ชาย	๗	ชั่ว	โคตร)	๒	ศัพท์
สา โลหิต(สมฺพนฺธ+โลหิต)ญาติสาโลหิต.โลหิ เตน  สมฺ พนฺโธ  สา โลหิ โต ญาติที่เกี่ยวข้องกัน

โดยสายเลือดชื่อว่าสาโลหิตะ(อาเทศสมฺพนฺธเป็นสา).อสฺส		�าติ		วา		สา	โลหิ	โต		วา		 
ทุกฺ	ขิ	โต		วา		โห	ติ		กาล	ก	โต		วา๒ญาติหรือว่าญาติสาโลหิตของเขาเดือดร้อนหรือตายไป

สปิณฺฑ,	สนาภย(สมาน+ปิณฺฑ)ญาติสาโลหิต.สมานํ		ปิณฺฑ	ทานํ		อสฺ	สา	ติ		สปิณฺโฑญาติ
ผู้ให้ข้าวเป็นทานร่วมกันชื่อว่าสปิณฑะ(อาเทศสมานเป็นส)

บิดา,	พ่อ	๓	ศัพท์
ตาต(ตาปาลเน+ต)บิดา,พ่อ,ผู้รักษาบุตร.ปุตฺ เต ตาย ตี ติ ตาโตบิดาผู้รักษาบุตรชื่อว่าตาตะ

อิ	มา	นิ		กิร		มํ		ตาโต	 กสฺส	โป		อนุ	สา	สติ.๓

ทราบว่าท่านกัสสปดาบสผู้บิดาได้พร่ำสอนเราถึงสิ่งเหล่านี้

ชนก (ชนชนเน+ณฺวุ)บิดา,พ่อ,ผู้ให้กำเนิด.ช	เนตี	ติ		ชน	โกบิดาผู้ให้กำเนิดชื่อว่าชนกะ(อาเทศ
ณฺวุเป็นอก).ปิตา	ติ		โย		โส		ชน	โก๔คำว่าปิตาคือบิดาผู้ให้กำเนิด

ปิตุ (ปารกฺขเณ+ริตุ)บิดา,พ่อ,ผู้รักษาบุตร.สพฺพ	โลกํ		ปา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		ปิตาบิดาผู้รักษาชาว
โลกทั้งปวงชื่อว่าปิตุ.ปุตฺตํ		ปา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		ปิตาบิดาผู้รักษาบุตรชื่อว่าปิตุ(ลบรฺอนุพันธ์
และสระหน้า).ปุตฺตํ		ปิย	าย	ตี	ติ		ปิตาบิดาผู้รักใคร่บุตรชื่อว่าปิตุ(ปีตปฺปนกนฺตีสุ+ตุ,รัสสะ
อีเป็นอิ,รูปสำเร็จอาเทศอุเป็นอาแล้วลบสิ)

มาตา		ปิตา		จ		เม		วุฑฺฒา	 ชิณฺณ	กา		คต	โยพฺ	พนา
เตสํ		ตุณฺเฑน		หา	ตูน	 มุ�ฺ	เจ		ปุพฺ	พกตํ		อิณํ.๕

มารดาและบิดาของเราแก่เฒ่าล่วงวัยหนุ่มสาวไปแล้วเราคาบข้าวไปด้วยจะงอย
ปากแล้วได้ปลดเปลื้องหนี้เก่าแก่ท่านเหล่านั้น

	 [๒๔๔]	 อมฺมมฺ	พา		ชนนี		มาตา	 ช	เนตฺ	ติ		ชนิ	กา		ภเว		
	 	 อุปมา	ตา		ตุ		ธา	ติตฺถี	 สาโล		ชา	ยาย		ภา	ติ	โก.

มารดา,	แม่	๖	ศัพท์
อมฺ มา(อมปูชายํ+ม+อา)มารดา,แม่.ปุตฺตธีตเรหิ		อมีย	เต	ปู	ชีย	เต	ติ		อมฺ	มา	มารดาผู้

๑วิ.ภิกฺขุนี.๓/๑๘๕/๑๑๑ ๒องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๑๓/๑๕๕ ๓ขุ.ชา.๒๗/๒๔๙๐/๕๔๘
๔ขุ.จูฬนิ.๓๐/๗๖๑/๓๙๒ ๕ขุ.ชา๒๗/๑๘๗๘/๓๖๗
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ที่บุตรและธิดาบูชาชื่อว่าอัมมา (ลบสระหน้า).ปุตฺต	เก	สุ		ปิยํ		อ	เม	ติ		ปวตฺ	เต	ตี	ติ		อมฺ	มา	  
มารดาผู้ยังความรักให้เป็นไปในบุตร ชื่อว่าอัมมา (อม ปวตฺตเน+ม+อา, ลบสระหน้า).  อมฺ มา  
อมุกสฺมึ		คาม	เก		เอ	ติสฺ	สา		�า	ติ	กุลํ		ตตฺถ		คนฺตฺ	วา		วิจิ	นาถ๑แม่ทั้งหลายพวกเธอไปยัง
ตระกูลญาติของเธอที่หมู่บ้านโน้นแล้วจงสืบดูเถิด

อมฺ พา(อมปูชายํ+ม+อา)มารดา,แม่.ปุตฺตธีตเรหิ		อมีย	เต	ปู	ชีย	เต	ติ		อมฺ	พา	มารดาผู้ที่
บุตรและธิดาบูชาชื่อว่าอัมมา(อาเทศมปัจจัยเป็นพ,ลบสระหน้า)

ชนนี (ชนชนเน+ยุ+อี)มารดา,แม่.ชนย ตี ติ  ชนนี  มารดาผู้ให้กำเนิดชื่อว่าชนนี(อาเทศยุ
เป็นอน).วิ	โย	เคน		จ		เม		ชายา		ชนนี		จ		น		ชีว	ติ๒ภรรยาและมารดาของเราคงอยู่ไม่
ได้เพราะการพลัดพราก

มาตุ (มานปูชายํ+ราตุ)มารดา,แม่.ธมฺ เมน  ปุตฺตํ  มา เนตี ติ  มาตามารดาผู้เทิดทูนบุตร
โดยธรรมชื่อว่ามาตุ(ลบรฺพร้อมพยัญชนะที่สุดธาตุ,ลบสระหน้า).ปุตฺตํ  ปาตี ติ  วา  มาตา  
หรือมารดาผู้รักษาบุตรชื่อว่ามาตุ(ปารกฺขเณ+ตุ,อาเทศปเป็นม,รูปสำเร็จอาเทศอุเป็นอา
แล้วลบสิ).มาตา		มิตฺ	ตํ		สเก		ฆเร๓มารดาเป็นมิตรในเรือนตน

ช เนตฺ ติ  (ชนชนเน+เณ+ติ) มารดา,แม่. ช เนตี ติ  ช เนตฺ ติ มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อว่าชเนตติ 
(ลบณฺ,ซ้อนตฺ).ช	เนตฺ	ติ		ยาปิ		เต		มาตา		น		ตํ		อิจฺ	เฉยฺ	ย		ปสฺ	สิ	ตุํ ๔มารดาบังเกิดเกล้า
ของท่านไม่ต้องการดูแลท่านเลย

ชนิ	กา  (ชน ชนเน+ณฺวุ+อา)  มารดา, แม่.  ช	เนตี	ติ	 	 ชนิ	กา  มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อว่าชนิกา 
(อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ).อิมสฺส		ชนิ	กา		มาตา		มายา		นาม		ภ	วิสฺ	สติ๕มารดา
บังเกิดเกล้าของดาบสนี้จักมีนามว่ามายา

แม่นม,	แม่	น้า,	แม่	เลี้ยง,	ผู้รับ	เลี้ยง	เด็ก	๒	ศัพท์
อุปมา ตุ (อุป+มาตุ)แม่นม,แม่น้า,แม่เลี้ยง,ผู้รับเลี้ยงเด็ก.อปฺปธา	นภู	ตา		มาตา		อุปมา	ตา  

แม่ผู้ไม่ได้เป็นใหญ่ชื่อว่าอุปมาตุ(รูปสำเร็จอาเทศอุเป็นอาแล้วลบสิ)

ธา ติ (ธาธารเณ+ติ)แม่นม,แม่น้า,แม่เลี้ยง,ผู้รับเลี้ยงเด็ก.กุ	มาเร		ธาเร	ตี	ติ		ธา	ติ	ผู้ทรงไว้
ซึ่งเด็ก(ผู้ดูแลเด็ก)ชื่อว่าธาติ.อิตฺถี  ธา ติ ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.อุฏฺเ€หิ		ตฺวํ		ธา	ติ		อิมํ		กุ	มารํ		 
ร เมหิ๖แม่นมเชิญท่านลุกขึ้นพากุมารนี้ไปเล่นให้สนุกสนานเถิด

พี่	ชาย	และ	น้อง	ชาย	ของ	ภรรยา
สาล (สรคติจินฺตาหึสาสุ+ณ)พี่ชายและน้องชายของภรรยา,ลุง,น้า.ภริยา	ย		ภา	ติ	โก		กนิฏฺโ€		

๑วิ.ภิกฺขุนี.๓/๔๐/๓๐ ๒วิ.ฏี.๒/๑๙๗/๔๑๙ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๑๖๓/๕๐
๔ขุ.ชา.๒๗/๒๓๗๐/๕๐๔ ๕ขุ.อปทาน.๓๓/๗๙/๑๑๗ ๖ขุ.ชา.๒๗/๒๕๓๕/๕๖๔
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จ	 	 เชฏฺโ€	 	 จ	 	 สาโล	 	 นาม  พี่ชายและน้องชายของภรรยา ชื่อว่าสาละ. ส รติ  หึ สตี ติ   
สาโล  ผู้เบียดเบียน ชื่อว่าสาละ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ร เป็น ล).  สาล ติ   
วิ	ตกฺ	เก	ตี	ติ		สาโลผู้วิตกชื่อว่าสาละ(สาลวิตกฺเก+อ).สสฺส  อตฺต โน  ภริยา  สาภรรยา
ของตนชื่อว่าสา,ตสฺ สา  ภาตา  สาโลพี่ชายและน้องชายของภรรยาตนชื่อว่าสาละ(สา+อล,
ลบสรหลัง)

	 [๒๔๕]	 นนนฺ	ทา		สา	มิ	ภคินี	 มา	ตาม	หี		ตุ		อยฺ	ยิก	า
  มา ตุโล  มาตุ ภา ตาสฺส มาตุลานี  ป ชา ปติ.

พี่	สาว	และ	น้อง	สาว	ของ	สามี
นนนฺ ทา(น+นนฺทสมิทฺธิยํ+อ+อา)พี่สาวและน้องสาวของสามี.สา	มิ	โน		ภตฺ	ตุ		ภคินี		นนนฺ	ทา		 

นามพี่สาวน้องสาวของสามีชื่อว่านนันทา(ลบสระหน้า).น  นนฺท ตี ติ  นนนฺ ทาผู้ไม่ยินดีชื่อ
ว่านนันทา(ไม่อาเทศนเป็นอบ้าง).เอก	ทิวสํ		อตฺต	โน		นนนฺ	ทาย		สทฺธึ		กลหํ		ก	โรนฺ	ตี๑ 
วันหนึ่ง(นางภัททกาปลานี)ทะเลาะกับพี่สาวของสามีตน

ย่า,	ยาย		๒	ศัพท์
มา ตาม หี (มาตุ+อามห+อี)ย่า,ยาย.มาตุ ยา  อาม หํ  มาตา  มา ตาม หี แม่ของแม่ชื่อว่า

มาตามหี(ลบสระหน้า).ปิ	ตูนํ		ปิ	ตริ		จ		มา	ตริ		จ		อาม	หํ	 อาม ห ศัพท์ใช้ในอรรถว่าพ่อ
และแม่ของแม่และพ่อ(ตา,ยาย,ปู่,ย่า).มา ตาม โห  จ  มา ตาม หี  จ  มาตา มหา๒ตาและ
ยายชื่อว่ามาตามหา

อยฺ	ยิก	า(อรหปูชายํ+ณฺวุ+อา)ย่า,ยาย.ปูชา	วิ	เสสํ		อรห	ตี	ติ		อยฺ	ยิก	าผู้สมควรรับเครื่องบูชา
ต่างๆชื่อว่าอัยยิกา(อาเทศรหฺเป็นย,ซ้อนยฺ,อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ).เนตฺ เตหิ  
อยิตพฺ	พา	ติ		อยฺ	ยิก	าผู้ดวงตาฝ้าฟางแล้วชื่อว่าอัยยิกา(อยคติมฺหิ+ณฺวุ+อา,ซ้อนยฺ,อาเทศ
ณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ).ร�ฺโ�		ป	เส	นทิสฺส		โก	สลสฺส		อยฺ	ยิก	า		กาล	ก	ตา		โห	ติ๓พระ
อัยยิกาของพระเจ้าปเสนทิโกศลสวรรคตแล้ว

ลุง,	น้า	ชาย
มา ตุล (มาตุ+อล)ลุง,น้าชาย.มาตุ ยา  ภาตา  มา ตุโล  นามพี่ชายและน้องชายของแม่ 

ชื่อว่ามาตุละ (ลบสระหลัง). มา เร ตี ติ  มา ตุโล ลุงผู้นับถือกันชื่อว่ามาตุละ (มารมาเน+อุล,
อาเทศรฺเป็นตฺ).อ�ฺ�ต	รสฺส		ภิกฺขุ	โน		มา	ตุโล		เส	นาย		คิ	ลา	โน		โห	ติ๔ลุงของภิกษุรูป

๑ขุ.อฏฺ.๓๔/๖๒/๘๖ ๒ขุ.อฏฺ.๒๙/๕๙๘/๒๙๑ ๓วิ.จุลฺล.๗/๒๙๑/๑๓๑
๔วิ.มหาวิ.๒/๕๖๓/๓๗๕
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หนึ่งป่วยอยู่ในกองทัพ

ป้า,	น้า	สาว
มาตุลานี (มาตุล+อินี)ป้า,น้าสาว.อสฺส  มา ตุลสฺส  ป ชา ปติ  ชายา  มาตุลานี  นาม  

ภรรยาของลุงหรือน้าชายนั้นชื่อว่ามาตุลานี(ลบสระหลัง,ทีฆะสระหน้า).ตสฺมึ  อนฺ โตสตฺ ตา เห  
สาม	เณร	สฺส		มาตุลา	นิ	ยา		เคหํ		วิน	ฏฺ€จฺฉนํ ๑ภายใน๗วันนั้นหลังคาเรือนของป้าสามเณร
พังลง

	 [๒๔๖]	 ชา	ยาป	ตีนํ		ชนนี	 สสฺ	สุ		วุตฺ	ตาถ		ตปฺ	ปิตา
	 	 ส	สุ	โร		ภาคิ	เนยฺ	โย		ตุ	 ปุตฺ	โต		ภคิ	นิ	ยา		ภเว.

แม่ยาย,	แม่	สามี
สสฺ สุ (สสคติหึสาปเนสุ+สุ)แม่ยาย,แม่สามี(แม่ย่า). ชา ยาป ตีนํ  ทฺ วินฺ นํ  ชนนี  มาตา   

สสฺ สุ  วุตฺ ตาแม่ของภรรยาและสามีทั้ง๒ท่านเรียกว่าสัสสุ.ส สติ  หึ สตี ติ  สสฺ สุ ผู้เบียดเบียน
ชื่อว่าสัสสุ.สสฺ	สุ		โสต	าปตฺ	ติ	ผลํ		ปตฺ	ตา๒แม่สามีบรรลุพระโสดาบัน

พ่อตา,	พ่อ	สามี
ส สุร (สสคติหึสาปาเนสุ+อุร)พ่อตา,พ่อสามี,ตา,ปู่.ตปฺ	ปิตา		เตสํ		ชา	ยาป	ตีนํ		ปิตา		 

ส สุ โร  นาม พ่อของภรรยาและสามีนั้นท่านเรียกว่าสสุระ.ส สติ  หึ สตี ติ  ส สุ โรผู้เบียดเบียน
ชื่อว่าสสุระ.มยฺหํ		ส	สุ	โร		ปุ	ราณํ		ขาท	ติ๓พ่อสามีของเราเคี้ยวกินของเก่า

หลาน	(ลูก	ของ	พี่	สาว	น้อง	สาว)
ภาคิ	เนยฺ	ย  (ภคินี+เณยฺย)หลาน.ภคิ	นิ	ยา		ปุตฺ	โต		ภาคิ	เนยฺ	โย		นามลูกของพี่สาวและ

น้องสาวชื่อว่าภาคิเนยยะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,ลบสระหน้า).คห	ปติ	โน		เทฺว		ทาร	กา		 
โหนฺ	ติ		ปุตฺ	โต		จ		ภาคิ	เนยฺ	โย		จ๔คฤหบดีมีเด็กอยู่๒คนคือลูกชายและหลานชาย

	 [๒๔๗]	 นตฺ	ตา		วุตฺ	โต		ป	ปุตฺ	โตถ	 สา	มิ	ภาตา		ตุ		เทว	โร
	 	 ธี	ตุ	ปติ		ตุ		ชา	มาตา	 อยฺย	โก		ตุ	ปิตา	มโห.

หลาน	๒	ศัพท์
นตฺ ตุ (นีนเย+ตุ)หลาน.ปุตฺตสฺส  ปุตฺ โต  นตฺ ตา  ลูกของลูกชื่อว่านัตตุ.เนตี ติ  นตฺ ตา   

หลานผู้นำไป (สืบทอดวงศ์สกุล) ชื่อว่านัตตุ (อาเทศ อี เป็น อ, ซ้อน ตฺ).  เป เมน  นห ยติ   

๑ขุ.อฏฺ.๓๑/๗๒/๕๙ ๒ธมฺม.อฏฺ.๒๐/๖๖ ๓ขุ.ชา.๒๘/๙๙๐/๓๔๖
๔วิ.มหาวิ.๑/๑๗๒/๑๒๔
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พนฺธีย ตี ติ  นตฺ ตา  หลานผู้ที่ญาติผูกไว้ด้วยความรัก ชื่อว่านัตตุ (นห พนฺธเน+ริตุ, ลบ
รฺ พร้อมพยัญชนะที่สุดธาตุ, ลบ อิ, ซ้อน ตฺ).  วิ	สา	ขาย	 	 มิ	คา	รมา	ตุ	ยา	 	 นตฺ	ตา	 	 ภิกฺ	ขู		 
อุป	สงฺ	กมิตฺ	วา		ปพฺพชฺชํ		ยา	จิ๑หลานของนางวิสาขามิคารมารดาเข้าไปหาภิกษุขอบรรพชา

ป ปุตฺต(ปุตฺต+ปุตฺต)หลาน.ปุตฺตสฺส  ปุตฺ โต  ป ปุตฺ โตลูกของลูกชื่อว่าปปุตตะ(ลบตฺต,
อาเทศอุเป็นอ).ปุตฺ ตา  โน  ชาย นฺ ตุ  ตโต  ป ปุตฺ ตา๒ขอบุตรจงเกิดแก่เราขอหลาน 
จงเกิดจากบุตรนั้น

พี่	ชาย	และ	น้อง	ชาย	สามี
เทว ร(ทิวุกีฬายํ+อร)พี่ชายสามี,น้องชายสามี.สา มิ ภาตา  เทว โร  นามพี่ชายของสามี 

ชื่อว่าเทวระ.อถ	วา		สา	มิ	ภาตา		กนิฏฺโ€		สา	มิ	โน		ภาตา		เทว	โร		นามหรือน้องชาย
ของสามีชื่อว่าเทวระ. เทว	ติ		กีฬ	ตี	ติ		เทว	โรผู้สนุกสนานชื่อว่าเทวระ(วุทธิอิ เป็นเอ). 
ทุ	ติ	โย		ว	โร	ติ		วา		เทว	โร,		ภตฺ	ตุ		กนิฏฺ€ภาตา๓ผู้ประเสริฐคนที่๒ชื่อว่าเทวระคือน้อง
ชายและพี่ชายของสามี

ลูกเขย	๒	ศัพท์
ธี ตุ ปติ (ธีตุ+ปติ)ลูกเขย.ธี	ตุ	ยา		ปติ		สา	มิ	โก		ธี	ตุ	ปติ	สามีของลูกสาวชื่อว่าธีตุปติ
ชามาตุ (ชนชนเน+ริตุ)ลูกเขย.ธี	ตุ	ปติ		ธี	ตุ	ยา		สา	มิ	โก		ชา	มาตาสามีของลูกสาวชื่อว่า

ชามาตุ. ป ปุตฺ เต  ช เนตี ติ  ชามาตุ ลูกเขยผู้ให้หลานเกิดชื่อว่าชามาตุ (ทีฆะอ เป็นอา,
อาเทศนฺเป็นมฺ,ลบรฺ,อาเทศอิเป็นอา).ยาทิโส		ตุมฺ	หากํ		ชา	มาตา๔ลูกเขยของพวก
ท่านเป็นเช่นใด

ปู่,	ตา	๒	ศัพท์
อยฺ	ยก(อิคติมฺหิ+ณฺวุ)ปู่,ตา.เนตฺ	เตหิ		อยิตพฺ	พา	ติ		อยฺย	โกผู้ดวงตาฝ้าฟางแล้วชื่อว่า

อัยยกะ(วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอย,ณฺวุเป็นอก,ซ้อนยฺ).ปูชา	วิ	เสสํ		อรห	ตี	ติ		
อยฺยโกผู้สมควรรับเครื่องบูชาต่างๆชื่อว่าอัยยกะ(อรหปูชายํ+ณฺวุ,อาเทศรหฺเป็นย,ซ้อนยฺ,
อาเทศณฺวุเป็นอก)

ปิตามห(ปิตุ+อามห)ปู่,ตา.ปิตุ	โน		อาม	โห		ปิตา		ปิตา	มโหพ่อของพ่อชื่อว่าปิตามหะ
(ลบสระหน้า).ปิตา	มโห		ตาต		สุ	ทุพฺพโล		เต๕ลูกเอ๋ยปู่ของเจ้าอ่อนแอมากแล้ว

	 [๒๔๘]	 มา	ตุจฺฉา		มาตุ	ภคินี	 ปิตุ	จฺฉา		ภคินี		ปิตุ
	 	 ป	ปิตา	มโห		ปยฺย	โก	 สุณฺ	หา		ตุ		สุณิสา		หุ	สา.

๑วิ.มหา.๔/๒๒๐/๓๐๐ ๒ขุ.ชา.๒๘/๘๑๙/๒๘๖ ๓ขุ.อฏฺ.๓๐/๓๒๖/๑๕๓
๔ชา.อฏฺ.๓๗/๘๓ ๕ขุ.ชา.๒๗/๑๔๐๑/๒๘๖
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ป้า,	น้า	สาว
มา	ตุจฺฉา(มาตุ+จฺฉ+อา)ป้า,น้าสาว.มาตุ	ยา		ภคินี		มา	ตุจฺฉาพี่สาวน้องสาวของแม่ชื่อว่า 

มาตุจฉา.พหู	ปการ	า		ภนฺ	เต		มหา	ป	ชาป	ตี		โค	ตมี		ภคว	โต		มา	ตุจฺฉา๑ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญพระนางมหาปชาบดีโคตมีพระน้านางของพระผู้มีพระภาคมีอุปการะมาก

ป้า,	อา	หญิง
ปิตุ	จฺฉา  (ปิตุ+จฺฉ+อา)ป้า,อาหญิง.ปิตุ	โน		ภคินี		ปิตุ	จฺฉา		ปิตุ	ภคินี		ปิตุ	จฺฉาพี่สาวน้อง

สาวของพ่อชื่อว่าปิตุจฉา(ลบสระหน้า).	อาย	สฺ	มา		ติสฺโส		ภคว	โต		ปิตุ	จฺ	ฉาปุ	ตฺ	โต,		เยน		
ภควา,		เต	นุป	สงฺ	กมิ๒ท่านพระติสสะผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอาของพระผู้มีพระภาคเข้าไปเฝ้าพระ
ผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ

ทวด	๒	ศัพท์
ป	ปิตามห(ป+ปิตามห)ทวด,ปู่ทวด.ปิตา	มห	โต		ปโร		ปิตา		ป	ปิตา	มโหพ่ออื่นถัดจากปู่

ขึ้นไป(พ่อของปู่)ชื่อว่าปปิตามหะ

ปยฺ	ยก(ปิตุ+อยฺยก)ทวด,ปู่ทวด.ปิตุ	โน		อยฺย	โก		ปยฺย	โกปู่ของพ่อชื่อว่าปัยยกะ(ลบตุ
และสระหน้า)

ลูก	สะใภ้	๓	ศัพท์
สุณฺ หา(สุสวเน+ณฺห+อา)ลูกสะใภ้,สุณิสา.สุณ า ตี ติ  สุณฺ หาผู้เชื่อฟังชื่อว่าสุณหา(ลบสระ

หน้า).สุณ ติ  หึ สตี ติ  สุณฺ หา ผู้เบียดเบียน(แม่สามี)ชื่อว่าสุณหา(สุณหึสายํ+ห+อา,ลบ
สระหน้า).กปฺ	ปา	สิก�ฺจ		โก	เสยฺ	ยํ		โขม	โก	ทุมฺ	พรานิ		จ		สสฺ	สุ		สุณฺ	หาย		ปา	เห	สิ๓พระ
ผุสดีสัสสุทรงส่งพระภูษากัปปาสิกพัตร โกสัยพัตร โขมพัตร และโกทุมพรพัตร ไปประทานแก่พระ
มัทรีราชสุณิสา

สุณิสา (สุสวเน+ณิส+อา)ลูกสะใภ้,สุณิสา.สุณ า ตี ติ  สุณิสาผู้เชื่อฟังชื่อว่าสุณิสา(ลบสระ
หน้า).กุลํ		สุณ	า	ติ		สนฺทห	ตี	ติ		สุณิสาผู้เชื่อมโยงตระกูลชื่อว่าสุณิสา(สุณสนฺทาเน+อิส+อา,
ลบสระหน้า).ภริยา  จ  ธี ตา  จ  สุณิสา  จ  เม๔ภรรยาธิดาและลูกสะใภ้ของข้าพเจ้า

หุ สา(สุสวเน+ส+อา)ลูกสะใภ้.สุณ า ตี ติ  หุ สาผู้เชื่อฟังชื่อว่าหุสา(อาเทศสฺเป็นหฺ,ลบ
สระหน้า)

มทฺ	ที		อห�ฺหิ		เต		อยฺเย	 ปา	เท		วนฺ	ทา	มิ		เต		หุ	สา.๕

หม่อมฉันมัทรีสะใภ้ของพระองค์ขอถวายบังคมใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพคะ

๑วิ.จุลฺล.๗/๕๑๕/๓๒๓ ๒สํ.นิทาน.๑๖/๗๑๓/๓๒๗ ๓ขุ.ชา.๒๘/๑๒๖๔/๔๕๐
๔ขุ.เปต.๒๖/๑๒๐/๒๒๑ ๕ขุ.ชา.๒๘/๑๒๕๔/๔๔๗
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	 [๒๔๙]	 โสทริ	โย		สคพฺโภ		จ		 โสท	โร		สหโช		ปฺยถ
	 	 มา	ตา	ปิ	ตู		เต		ปิต	โร	 ปุตฺ	ตา		ตุ		ปุตฺตธีต	โร.

พี่	น้อง	ร่วม	ท้อง	๔	ศัพท์
โสทริ ย(สมาโนทร+อิย)พี่น้องร่วมท้อง.สมา	โนทเร		€ิ	โต		โสทริ	โยผู้เกิดร่วมท้องมารดาชื่อ

ว่าโสทริยะ(อาเทศสมานเป็นส,ลบสระหน้า).	โสทริ	โย			เอก	มาตุ	โก๑พระภาดาร่วมพระ
อุทรพระชนนีเดียวกัน

สคพฺภ(สมาน+คพฺภ+ณ)พี่น้องร่วมท้อง.สมา	เน		คพฺเภ		ภโว		สคพฺโภผู้อยู่ในครรภ์เดียวกัน
ชื่อว่าสคัพภะ(ลบณฺ,อาเทศสมานเป็นส).เอก	ทิวสํ		สคพฺภํ		อิตฺถึ		กาล	กตํ		ทิสฺ	วา		 
ฌาเปสฺ สาม๒วันหนึ่งพวกเราเห็นหญิงผู้เป็นพี่น้องร่วมท้องตายแล้วจึงทำฌาปนกิจ

โสทร  (สมาโนทร+ณ)  พี่น้องร่วมท้อง.  สมา โนทเร  ชา โต  โสท โร  ผู้เกิดร่วมท้องเดียวกัน 
ชื่อว่าโสทระ(อาเทศสมานเป็นส,ลบณฺและสระหน้า)

สหช  (สหสทฺทูปปท+ชน ชนเน+กฺวิ)  พี่น้องร่วมท้อง, เพื่อนร่วมชาติ. สห  สมา โนทเร  ชา 
โต  สหโชผู้เกิดพร้อมกันชื่อว่าสหชะ(ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ).สุทฺโธ ทนสฺส  ปุตฺตสฺส   
กณฺ€โก		สหโช	อหุํ ๓ม้ากัณฐกะเป็นสหชาติกับพระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ

มารดา	และ	บิดา
ปิตุ  (มาตุ+ปิตุ)มารดาและบิดา.มา	ตา	ปิ	ตู		เต		เทฺว		ชนา		ปิต	โร		วุจฺ	จนฺ	เตมารดาและ

บิดาทั้ง๒คนท่านเรียกว่าปิตุ.มาตา		จ		ปิตา		จ		ปิต	โรมารดาและบิดาชื่อว่าปิตุ.ลบ
มาตุ ศัพท์ด้วยวิธีปุพพวิรูเปกเสสะแม้มาตุ ศัพท์จะถูกลบไปแล้วเหลือเพียงปิตุ	ศัพท์เดียวแต่ยัง
มีเนื้อความของศัพท์ทั้ง๒อยู่ครบปิตุ	ศัพท์เดียวในที่นี้แปลว่ามารดาและบิดาบทสำเร็จจึงเป็นปุง
ลิงค์ตามปิตุ	ศัพท์และเป็นพหุวจนะเสมอ(ปิตุ+โย,อาเทศอุเป็นอร,โยเป็นโอ)

บุตร	และ	ธิดา
ปุตฺต(ปุตฺต+ธีตุ)บุตรและธิดา.ปุพฺ เพ  วิย  ปุตฺ โต  จ  ธี ตา  จ  ปุตฺ ตา  วุจฺ จนฺ เตบุตร

และธิดาท่านเรียกว่าปุตตะให้ลบธี ตุ ศัพท์ด้วยวิธีปรวิรูเปกเสสะเหมือนวิธีของปิตุ	ศัพท์

	 [๒๕๐]	 ส	สุรา		สสฺ	สุ	ส	สุรา	 ภาตุ	ภคินี		ภาต	โร
	 	 พาล	ตฺตํ	พาล	ตา	พาลฺ	ยํ	 โยพฺพ�ฺ�ํ	ตุ	จ	โยพฺ	พนํ.

แม่ยาย	แม่	สามี	พ่อตา	และ	พ่อ	สามี
ส สุร(สสฺส+สสุร)แม่ยายแม่สามีพ่อตาและพ่อสามี.สสฺ สุ ส สุรา  ส สุราแม่ยายแม่สามีพ่อตา

๑ขุ.ชา.๒๘/๖๕๑/๒๓๕ ๒วิ.อฏฺ.๓/๒๐ ๓ขุ.วิมาน.๒๖/๘๑/๑๓๖
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และพ่อสามีชื่อว่าสสุระ.สสฺ สุ  จ  ส สุ โร  จ  ส สุรา ติ  วุจฺ จนฺ เตแม่ยายแม่สามีพ่อตา
และพ่อสามีท่านเรียกว่าสสุระ.ลบสสฺสุให้เหลือศัพท์เดียวเหมือนกับปิตุศัพท์

พี่	ชาย	น้อง	ชาย	พี่	สาว	และ	น้อง	สาว
ภาตุ (ภาตุ+ภิคินี)พี่ชายน้องชายพี่สาวและน้องสาว.ภาตุ	ภคินี		ภาต	โรพี่ชายน้องชาย

พี่สาวและน้องสาวชื่อว่าภาตุ.ภาตา		จ		ภคินี		จ		ภาต	โร	ติ		วุจฺ	จนฺ	เตพี่ชายน้องชาย 
พี่สาวและน้องสาวท่านเรียกว่าภาตุ.ลบภคินี		ศัพท์เหมือนปุตฺต ศัพท์

ความ	เป็น	เด็ก,	วัย	เด็ก	๓	ศัพท์
พาล ตฺต  (พาล+ตฺต)  ความเป็นเด็ก, วัยเด็ก.  อสฺส สิต ปสฺส สิ ตมตฺ เตน  ปณนฺ ตี ติ  พา ลา   

เด็กผู้มีเพียงลมหายใจออกหายใจเข้า ชื่อว่าพาละ (พล ปาณเน+ณ, ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา). 
พลี ยนฺ เต  สํว รียนฺ เต ติ  วา  พา ลา หรือเด็กผู้ที่เขาปกป้อง ชื่อว่าพาละ (พล สํวรเณ+ณ). 
พาลสฺส  ภา โว  พาล ตฺตํ ความเป็นเด็กชื่อว่าพาลัตตะ

พาล ตา(พาล+ตา)ความเป็นเด็ก,วัยเด็ก.พาล สฺส  ภา โว  พาล ตา ความเป็นเด็กชื่อว่า 
พาลตา

พาลฺ ย (พาล+ณฺย)ความเป็นเด็ก,วัยเด็ก. พาล สฺส  ภา โว  พาลฺ ยํ ความเป็นเด็กชื่อว่า 
พาลยะ(ลบณฺและสระหน้า)

วัย	หนุ่ม,	ความ	เป็น	หนุ่ม	๒	ศัพท์
โยพฺพ�ฺ�(ยุว+ณฺย)วัยหนุ่ม,ความเป็นหนุ่ม.ยุว	สฺส		ภา	โว		โยพฺพ�ฺ�ํ	ความเป็นหนุ่ม 

ชื่อว่าโยพพัญญะ (วุทธิ อุ เป็น โอ, ซ้อน วฺ, อาเทศ วฺว เป็น พฺพ, ณฺย เป็น �, ซ้อน �ฺ). 
ตีณิ		ภ	วสา	ตา	นิ		โยพฺพ�ฺ�ํ		อา	โรคฺ	ยํ		ชี	วิตํ ๑ความยินดีในภพมี๓อย่างคือความเป็น
หนุ่ม(ตลอดไป)ความไม่มีโรคและความมีชีวิตอยู่(ไม่รู้จักตาย)

โยพฺ พน(ยุว+ณ)วัยหนุ่ม,ความเป็นหนุ่ม.ยุว สฺส  ภา โว  โยพฺ พนํ ความเป็นหนุ่มชื่อว่าโยพพนะ
(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,ซ้อนวฺ,อาเทศวฺวเป็นพฺพ,ลงนฺอาคม).โย  โยพฺพเน  โยพฺพนม โท   
โส  สพฺพโส  ป หียิ๒ผู้ใดมัวเมาในความเป็นหนุ่มในวัยหนุ่มผู้นั้นเสื่อมแล้วทุกอย่าง

	 [๒๕๑]	 สุกฺ	กา		ตุ		ป	ลิตํ		เกสา-	 ท	โยถ		ชร	ตา		ชรา
	 	 ปุถุ	โก		ปิลฺล	โก	ฉา	โป	 กุ	มา	โร		พาล		โป	ตกา.

ผม	หงอก
ป ลิต (ปจปาเก+อิต) ผมหงอก.  เย	 	ชรา	ก	ตา		สุกฺ	กา		 เก	สาท	โย,	 	 เต		ป	ลิตํ	 	นาม	  

๑ขุ.มหานิ.๒๙/๓๖/๓๔ ๒องฺ.ติก.๒๐/๔๗๘/๑๘๔
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ผมเป็นต้นที่หงอกแล้วชื่อว่าปลิตะ.ปจ ตี ติ  ป ลิตํ  ผมที่หงอกชื่อว่าปลิตะ(อาเทศจฺเป็นลฺ)

สิ รสฺมึ  ป ลิตํ  ชาตํ ปพฺพชฺชํ ทา นิ  โรจ หํ.๑

ผมหงอกเกิดขึ้นบนศีรษะแล้วบัดนี้เราต้องการบรรพชา

ความ	แก่,	ชรา	๒	ศัพท์
ชร ตา  (ชรา+ตา)ความแก่,ชรา.ชรา  เอว  ชร ตาความแก่นั่นแหละชื่อว่าชรตา(รัสสะอา

เป็นอ).รูป	สฺส		ชร	ตา		อตฺถิ๒ความแก่แห่งรูปมีอยู่

ชรา  (ชรวโยหานิมฺหิ+อ+อา)ความแก่,ชรา.ชียนฺ	ติ		วุฑฺฒา		ภ	วนฺ	ตี	ติ		ชราความเป็นคนเฒ่า
ชราชื่อว่าชรา.ตมฺหิ		ตมฺหิ		สตฺ	ตนิ	กาเย		ชรา		ชีรณ	ตา		ขณฺฑิจฺจํ		ปา	ลิจฺจํ		ว	ลิตฺ	ตจตา		
อายุ	โน		สํ	หา	นิ		อินฺ	ทฺ	ริ	ยานํ		ปริ	ปา	โก		อยํ		วุจฺจ	ติ		ชรา๓ความแก่ชราฟันหักผมหงอก
หนังเหี่ยวย่นอายุเสื่อมอินทรีย์หง่อมในหมู่สัตว์นี้เรียกว่าชรา

เด็ก	เล็ก,	ลูก	น้อย,	ลูก	อ่อน	๖	ศัพท์
ปุถุก  (ปุถวิตฺถาเร+อุก) เด็กเล็ก, เด็กน้อย,ลูกน้อย,ลูกอ่อน. อตฺต โน  พาล ภาวํ  ปุถ ติ   

ปตฺถร	ตี	ติ		ปุถุ	โกผู้เผยความเป็นเด็กของตนออกไปชื่อว่าปุถุกะ

ปิลฺลก  (ปล คมเน+ณฺวุ)  เด็กเล็ก, เด็กน้อย, ลูกน้อย, ลูกอ่อน. พาล	ภาวํ	 	 ปล	ติ	 	 คจฺฉ	ตี	ติ		 
ปิลฺล	โกผู้ถึงความเป็นเด็กชื่อว่าปิลลกะ(ซ้อนลฺ,อาเทศอเป็นอิ,ณฺวุเป็นอก)

ฉาป(ฉุปสมฺผสฺเส+อ)เด็กเล็ก,เด็กน้อย,ลูกน้อย,ลูกอ่อน.ฉุป	ตี	ติ		ฉา	โปผู้สัมผัสชื่อว่าฉาปะ
(อาเทศอุเป็นอา).ฉา	โป		โหมิ๔ฉันยังเป็นเด็ก

กุมาร  (กุมาร กีฬายํ+อ)  เด็กเล็ก, เด็กน้อย, ลูกน้อย, ลูกอ่อน. กุมาร	ติ	 	 กีฬ	ตี	ติ	 	 กุ	มา	โร  
ผู้กำลังสนุกสนานชื่อว่ากุมาระ.กา	มิย	ตี	ติ		กุ	มา	โรผู้ที่มารดาและบิดาปรารถนาชื่อว่ากุมาระ 
(กมุอิจฺฉายํ+อาร,อาเทศอเป็นอุ).กุํ		ปถวึ		ข	รติ		วิ	เลข	ตี	ติ		กุ	มา	โรผู้ขีดเขียนพื้นดิน
เล่นชื่อว่ากุมาระ (กุสทฺทูปปท+ขรวิเลขเน+ณ,ลบณฺ, วุทธิ อ เป็นอา,อาเทศขฺ เป็นมฺ).
กุยํ	 	 ภู	มิยํ	 	 รม	ตี	ติ	 	 กุ	มา	โร  ผู้ชอบเล่นที่พื้นดิน ชื่อว่ากุมาระ (กุสทฺทูปปท+รมุ กีฬายํ+ณ, 
กลับรมฺเป็นมรฺ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).ราหุ	โล		กุ	มา	โร		ภ	ควนฺ	ตํ		ปิฏฺ€ิ	โต		ปิฏฺ€ิ	โต		 
อนุ พนฺธิ๕พระราหุลราชกุมารตามเสด็จพระผู้มีพระภาค

พาล(พลปาณเน+ณ)เด็กเล็ก,เด็กน้อย,ลูกน้อย,ลูกอ่อน. อสฺ สาสปสฺ สา สมตฺ เตน  พล ติ   
อน ตี ติ  พาโลผู้เพียงหายใจออกหายใจเข้าชื่อว่าพาละ.พา ลิย เต  สํว ริย เต ติ  พาโลผู้ที่ 
มารดาบิดาคุ้มครอง ชื่อว่าพาละ (พล สํวรเณ+ณ, ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา).  เทฺว  อตฺเถ   

๑ขุ.ชา.๒๗/๒๕๑๙/๕๖๐ ๒อภิ.ธมฺมสงฺ.๓๔/๕๐๔/๑๘๗ ๓อภิ.วิ.๓๕/๑๔๗/๑๒๘
๔วิ.จุลฺล.๗/๒๖๒/๑๑๖ ๕วิ.มหา.๔/๑๑๘/๑๖๘
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ลา ตี ติ  พาโลผู้ถือเอาเนื้อความ๒อย่างชื่อว่าพาละ(ทฺวิสทฺทูปปท+ลาอาทาเน+อ,อาเทศ 
ทฺวิเป็นพา).	อตฺตตฺถ	ปรตฺถ	สงฺ	ขา	เต		เทฺว		อตฺเถ		ลุ	นา	ตี	ติ		พาโลผู้ตัดประโยชน์๒อย่าง
คือประโยชน์ตนและคนอื่นชื่อว่าพาละ(ทฺวิสทฺทูปปท+ลุเฉทเน+อ,อาเทศทฺวิเป็นพา).ทฺ วีหิ  
มา	ตา	ปิ	ตูหิ		ลาตพฺ	โพ	ติ		พาโลผู้ที่มารดาและบิดาทั้ง๒พาไปชื่อว่าพาละ(ทฺวิสทฺทูปปท+ลา
คหเณ+อ,อาเทศทฺวิเป็นพา,ลบสระหน้า)

โป	ตก  (ปุปวเน+ต+ก) เด็กเล็ก, เด็กน้อย,ลูกน้อย,ลูกอ่อน.ปุ	นิยตี	ติ		 โปต	โกผู้ที่มารดา
และบิดาชำระล้างชื่อว่าโปตกะ(วุทธิอุเป็นโอ).ปุ	นา	ตี	ติ		โปต	โกผู้สะอาดชื่อว่าโปตกะ.  
สตฺ	ถา	ทีหิ	 	 โป	เสต	พฺ	โพ	ติ	 	 โปต	โก  ผู้ที่มารดาและบิดาพร่ำสอนด้วยตำราเป็นต้น ชื่อว่าโปตกะ 
(ปุส โปสเน+ณฺวุ, วุทธิ อุ เป็น โอ,อาเทศณฺวุ เป็นอก,สฺ เป็นตฺ).   ในอิตถีลิงค์มีรูปเป็น 
โปตกี.สา		โป	ตกํ		ชเน	สิ๑แม่ไก่นั้นฟักไข่เป็นลูกเจี๊ยบ

  เด็กเล็กมีอีกหลายศัพท์เช่นโปต,	สาว,	สาวก,	อพฺภก,	ฑิมฺภ,	สุ	สุก,	สุ	สุ	

	 [๒๕๒]	 อถุตฺ	ตาน	ส	ยุตฺ	ตาน-	 เสยฺ	ยกา		ถน	โป		ปิ		จ.

เด็ก	อ่อน	๓	ศัพท์
อุตฺ ตาน สย(อุตฺตานสทฺทูปปท+สีสเย+อ)เด็กอ่อน,เด็กทารก. อุตฺ ตานํ  สย ตี ติ  อุตฺ ตานส โย  

ผู้นอนหงายชื่อว่าอุตตานสยะ(วุทธิอีเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอย)

อุตฺ	ตาน	เสยฺ	ยก (อุตฺตานสทฺทูปปท+สีสเย+เณฺยย+ก)เด็กอ่อน,เด็กทารก.อุตฺ ตานํ  สยตี ติ  
อุตฺ	ตาน	เสยฺ	ย	โก	ผู้นอนหงายชื่อว่าอุตตานเสยยกะ(ลบณฺและสระหน้า).เสยฺ	ยถาปิ		ภิกฺขเว		
ทห	โร		กุ	มา	โร		มนฺ	โท		อุตฺ	ตาน	เสยฺ	ย	โก		หตฺ	เถน		วา		ปา	เทน		วา		องฺคารํ		อกฺ	กมิตฺ	วา		
ขิปฺป	เมว		ปฏิ	สํห	รติ๒ภิกษุทั้งหลายเหมือนเด็กทารกยังอ่อนนอนหงายถูกถ่านไฟด้วยมือหรือ
ด้วยเท้าแล้วรีบหดคู้เข้าโดยเร็ว

ถนป,	ฑิมฺภ(ถนสทฺทูปปท+ปาปาเน+อ)เด็กอ่อน,เด็กทารก.ถนํ		ปิว	ตี	ติ		ถน	โปเด็กผู้ยัง
ดื่มนมอยู่ชื่อว่าถนปะ(ลบสระหน้า)

	 [๒๕๓]	 ตรุ	โณ		จ		วยฏฺโ€		จ	 ทห	โร		จ		ยุวา		สุ	สุ
	 	 มาณ	โว		ทาร	โก		จาถ	 สุ	กุ	มา	โร		สุ	เขธิ	โต.

คน	หนุ่ม,	คน	วัย	หนุ่ม	๗	ศัพท์
ตรุณ(ตรตรเณ+อุณ)คนหนุ่ม.พาล ภาวํ  ตร ตี ติ  ตรุ โณผู้ข้ามความเป็นเด็กไปชื่อว่าตรุณะ.

อยํ		เทว		อมฺ	หากํ		ชีว	โก		เวชฺ	โช		ตรุ	โณ		ภทฺร	โก๓ข้าแต่สมมุติเทพหมอชีวกของพวกเรา

๑วิ.จุลฺล.๖/๑๓๒/๕๙ ๒มชฺ.มูล.๑๒/๕๔๖/๕๘๖ ๓วิ.มหา.๕/๑๓๑/๑๗๗
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ผู้นี้ยังหนุ่มทรงคุณวุฒิ

วยฏฺ€(วยสทฺทูปปท+€าคตินิวตฺติมฺหิ+อ)คนหนุ่ม.วย	สิ		โยพฺพเน		ติฏฺ€ตี	ติ		วยฏฺโ€	ผู้ดำรง
อยู่ในวัยหนุ่มชื่อว่าวยัฏฐะ(ซ้อนฏฺ,ลบสระหน้า)

ทหร(ทุ+หรหรเณ+อ)คนหนุ่ม.ทุฏฺ€ุ		อโสสณํ		องฺคํ		หร	ตี	ติ		ทห	โรผู้นำอวัยวะให้เติบโต
ขึ้นไปอีกได้ยากชื่อว่าทหระ.โท	รกฺ	ขมา	โน		หริต	พฺ	โพ	ติ		ทห	โรผู้รักษาไว้ไม่ดีจะถูกชรานำไป 
ชื่อว่าทหระ(อาเทศอุเป็นอ)

ท	หรา		ตฺวํ		รูป	ว	ตี	 อห�ฺจ		ทห	โร		สุ	สุ.๑ 

เธอเป็นสาวสวยและฉันก็ยังหนุ่มแน่น

ยุว(ยุมิสฺสเน+อุว)คนหนุ่ม.ยว ตี ติ  ยุวาผู้มีวัยผสมกัน(ระหว่างเด็กกับผู้ชรา)ชื่อว่ายุวะ(ลบ
สระหน้า).มิสฺ	สิ	ภาวํ		ยว	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ยุวาผู้ไปสู่ความเป็นวัยผสมกันชื่อว่ายุวะ(ยุมิสฺสเน+อ,
อาเทศอุเป็นอุว).สุภ	ว	เสน		ยุว	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ยุวาผู้ไปด้วยความงามชื่อว่ายุวะ(ยุคติมฺหิ 
+อ,อาเทศอุเป็นอว,รูปสำเร็จอาเทศสิเป็นอา)

ท	หรา		ตฺวํ		รูป	ว	ตี	 อหํปิ		ทห	โร		ยุวา.๒

เธอเป็นสาวงามและฉันก็เป็นหนุ่มแน่น

สุ สุ  (สสคติหึสาปาณเนสุ+อุ)คนหนุ่ม.ส สติ  ชีว ตี ติ  สุ สุ ผู้ยังหายใจอยู่ชื่อว่าสุสุ(อาเทศอ
เป็นอุ).อห�ฺจ		ทห	โร		สุ	สุ๓ฉันเป็นหนุ่มแน่น

มาณว,	มาณ	วก(มนุ+ณว+ก)คนหนุ่ม,หนุ่มน้อย.มนุ	โน		อปจฺจํ		มาน	โว		มาณว	โก		จ  
ลูกของมนุชื่อว่ามาณวะและมาณวกะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศนเป็นณ,ลบสระหน้า).
สุปฺ	ปิย	สฺส	 	 ปน	 	 ปริ	พา	ชกสฺส	 	 อนฺ	เต	วาสี	 	 พฺรหฺมทตฺ	โต	 	 มาณ	โว	 	 อเนก	ปริ	ยา	เยน		
พุทฺธสฺส  วณฺณํ  ภาส ติ๔พรหมทัตตมาณพศิษย์ของสุปปิยปริพาชกกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้า
โดยอเนกปริยาย.	อ�ฺ�ตโร		มาณว	โก		อุปฺ	ปลวณฺณาย		ภิกฺ	ขุนิ	ยา		ปฏิ	พทฺธ	จิตฺ	โต		โห	ติ๕  
มาณพคนหนึ่งมีจิตปฏิพัทธ์ต่อนางอุบลวรรณาภิกษุณี

ทารก(ทรวิทารเณ+ณฺวุ)คนหนุ่ม,เด็กหนุ่ม,หนุ่มน้อย.กีฬา	ว	เสน		ภูสฺมึ		อร	ติ		วิ	เลข	ตี	ติ		 
ทาร	โกผู้ขีดเขียนเล่นที่พื้นดินชื่อว่าทารกะ (วุทธิ อ เป็นอา,อาเทศณฺวุ เป็นอก). ทฺ วีหิ   
มา	ตา	ปิ	ตูหิ		สทฺธึ		อร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ทาร	โกผู้ไปพร้อมกับมารดาและบิดาทั้ง๒ชื่อว่าทารกะ 
(ทฺวิสทฺทูปปท+อรคมเน+ณฺวุ,อาเทศทฺวิเป็นท,ณฺวุเป็นอก,ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง)

อา	โสฬส	า		ภเว		พาโล	 ตรุ	โณ		ตุ		ตโต		ภเว,
วุทฺโธ		ตุ		สตฺตตฺ	ยา	ยุมฺ	หา	 ตีณิ		ว	ยา	นิ		ลกฺขเย.

๑สํ.สคาถ.๑๕/๕๓๒/๑๙๒ ๒ขุ.เถรี.๒๖/๔๕๓/๔๖๑ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๕๓๒/๑๙๒
๔ที.สีล.๙/๑/๑ ๕วิ.มหาวิ.๑/๕๕/๖๔
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นักศึกษาพึงกำหนดวัยไว้๓วัยคือตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ๑๖ปีจัดเป็นวัย
พาละ(วัยเด็ก)อายุตั้งแต่๑๗ถึง๗๐ปีจัดเป็นวัยตรุณะ(วัยหนุ่ม,วัยกลาง
คน)อายุตั้งแต่๗๐ปีขึ้นไปจัดเป็นวัยวุทธะ(วัยชรา)

เด็ก	เกิด	มา	มี	ความ	สุข,	ลูก	ผู้ดี	๒	ศัพท์
สุ	กุมาร (สุข+กุมาร)เด็กเกิดมามีความสุข,ลูกผู้ดี.สุ	โข		กุ	มา	โร		สุ	กุ	มา	โร	เด็กที่มีความสุข

ชื่อว่าสุกุมาระ(ลบข)

สุ	เข	ธิต,	สุ	โข	จิต(สุขสทฺทูปปท+เอธวทฺธเน+อิ+ต)เด็กเกิดมามีความสุข,ลูกผู้ดี.	สุ	เขน		เอธ	ติ		
วทฺธ	ตี	ติ		สุ	เขธิ	โตเด็กผู้เติบโตขึ้นด้วยความสุขชื่อว่าสุเขธิตะ.สุขํ		อุ	จิตํ		สมฺปิณฺฑิตํ		เอตฺ	ถา	ติ		 
สุ	โข	จิ	โตผู้มีความสุขรวมกันอยู่ในตัวชื่อว่าสุโขจิตะ(สุขสทฺทูปปท+อุจสมวาเย+อิ+ต,วุทธิอุเป็น
โอ).กิจฺ	ฉา		ลทฺโธ		อยํ		ปุตฺ	โต		สุ	ขุม	าโล		สุ	เขธิ	โต๑บุตรของข้าพระองค์นี้เป็นสุขุมาลชาติ
เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยความสุขเป็นบุตรที่ข้าพระองค์ได้มาโดยยาก

	 [๒๕๔]	 ม	หลฺล	โก		จ		วุฑฺโฒ		จ	 เถ	โร		ชิณฺโณ		จ		ชิณฺณ	โก
	 	 อคฺคโช		ปุพฺพโช		เชฏฺโ€	 กนิ	โย		กนิฏฺโ€นุโช.

ผู้	เจริญ,	ผู้	ชรา,	คน	แก่,	ผู้	เฒ่า	๕	ศัพท์
ม	หลลฺก(มหนตฺสทฺทปูปท+ลาอาทาเน+ณวฺ)ุผู้ชรา,คนแก,่ผู้เฒา่,ผู้มอีายุมาก.  อา ยมุหตตฺ ํ ลา ต ีต ิ  

ม	หลฺล	โกผู้ถือเอาอายุมากชื่อว่ามหัลลกะ(อาเทศมหนฺตเป็นมหา,ซ้อนลฺ,รัสสะอาเป็น
อ,อาเทศณฺวุเป็นอก).ชิณฺโณ	ทา	นิ		ภนฺ	เต		ภควา		วุฑฺโฒ		ม	หลฺล	โก๒ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญเวลานี้พระผู้มีพระภาคทรงชราภาพมีอายุมากแล้ว

วุฑฺฒ,	วุทฺธ(วฑฺฒวฑฺฒเน+ต)ผู้เจริญ,ผู้ชรา,คนแก่,ผู้เฒ่า.วฑฺฒ	ตี	ติ		วุฑฺโฒผู้เจริญชื่อว่า 
วุฑฒะ(อาเทศอเป็นอุ,ตเป็นฒ,ฑฺฒฺเป็นฑฺ).ทลิทฺ	โท		ยาจ	โก		วุฑฺโฒ		พฺ	ราหฺมโณ		
ฆ	รมาค	โต๓พราหมณ์เฒ่ายาจกผู้ยากไร้มาสู่เรือน

เถร (€าคตินิวตฺติยํ+อิร)พระเถระ,ผู้ชรา,ผู้เฒ่า,ผู้เจริญ.€าติ		ปวตฺต	ตี	ติ		เถ	โรผู้ยังเป็นไป
อยู่ชื่อว่าเถระ(อาเทศ€เป็นถ,อิเป็นเอ).ถิเรหิ		คุเณหิ		สมนฺ	นาค	โต		เถ	โรผู้ประกอบ
ด้วยคุณทั้งหลายอันมั่นคงชื่อว่าเถระ(ถิร+ณ,ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ).ถิร ตี ติ  เถ โร ผู้มั่นคง
ชื่อว่าเถระ(ถิรทฬฺหิยํ+ณ,ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ).ถว	ติ		สิ�ฺจ	ตี	ติ		เถ	โรผู้น่ายกย่องชื่อ
ว่าเถระ(ถุอภิตฺถเว+อิร,อาเทศอิเป็นเอ,ลบสระหน้า).คณฺ	หา	ตุ		ภนฺ	เต		เถ	โร		ปตฺตํ ๔  
ท่านผู้เจริญนิมนต์พระเถระรับบาตร

๑ขุ.เถร.๒๖/๓๖๓/๓๓๘ ๒วิ.จุลฺล.๗/๓๖๑/๑๒๗ ๓ขุ.ชา.๒๘/๑๑๙๘/๔๓
๔วิ.มหาวิ.๒/๑๓๒/๑๑๑



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๓.	นรวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 323

ชิณฺณ(ชรวโยหานิมฺหิ+ต)ผู้ชรา,คนแก่,ผู้เฒ่า.ชร ตี ติ  ชิณฺโณ ผู้แก่เฒ่าชื่อว่าชิณณะ(ลบรฺ
ที่สุดธาตุ,อาเทศตเป็นอินฺน,นฺนเป็นณฺณ).ตฺวํ		ชิณฺโณ		วุฑฺโฒ		ม	หลฺล	โก		ตถาคต	สฺส		
สงฺขิตฺ	เตน		โอ	วาทํ		ยาจ	สิ๑ท่านแก่เฒ่าอายุมากแล้วจงทูลขอพระโอวาทต่อพระตถาคตโดยย่อ

ชิณฺณก (ชรวโยหานิมฺหิ+ต+ก)ผู้ชรา,คนแก่,ผู้เฒ่า.ชิณฺโณเยว		ชิณฺณ	โกผู้ชรานั่นแหละ 
ชื่อว่าชิณณกะ

โย		มาตรํ		วา		ปิตรํ		วา	 ชิณฺณกํ		คต	โยพฺ	พนํ
ปหุ	สนฺ	โต		น		ภรติ	 ตํ		ปราภว	โต		มุขํ.๒

บคุคลผู้มีขา้วของเพยีงพอ(รำ่รวยแลว้)ไม่เลีย้งดูมารดาบดิาผู้แก่ชราลว่งวยัหน่มุ
สาวไปแล้วนั่นเป็นปากทางแห่งความเสื่อม

พี่	ชาย,	ผู้	เกิด	ก่อน,	สิ่ง	ที่	เกิด	ขึ้น	ก่อน	๓	ศัพท์
อคฺ	คช(อคฺคสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)พี่ชาย,ผู้เกิดก่อน,สิ่งที่เกิดขึ้นก่อน.อคฺเค		ปุเร		กาเล		

ชาย	ตี	ติ		อคฺคโชผู้เกิดก่อนชื่อว่าอัคคชะ(ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ)

ปพุพฺช(ปพุพฺสทฺทปูปท+ชนชนเน+กฺว)ิพี่ชาย,ผู้เกดิกอ่น,สิง่ที่เกดิขึน้กอ่น.ปพุ	ฺเพ		กาเล		ชาย	ต	ีต	ิ	 
ปุพฺพโชผู้เกิดก่อนชื่อว่าปุพพชะ(ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ)

เอ	เตสํ		ปุพฺพโช		อาสึ	 หิริ	สุกฺ	กมุ	ปาค	โต
ภวํ		ทิสฺ	วาน		ภย	โต	 เนกฺ	ขมฺ	มา	ภิร	โต		อหํ.๓

เราเปน็พี่คนโตของนอ้งชายหญงิเหลา่นี้ผู้ประกอบดว้ยความละอายและทำกรรม
ขาวสะอาดเห็นภพโดยเป็นภัยยินดียิ่งแล้วซึ่งการออกบวช

เชฏฺ€(วุฑฺฒ+อิฏฺ€)ผู้เจริญที่สุด,พี่ชาย,ผู้เกิดก่อน,สิ่งที่เกิดก่อน.อย�ฺ	จ		วุฑฺโฒ		อย�ฺ	จ		
วุฑฺโฒ,		อ	ยมิ	เมสํ		วิ	เส	เสน		วุฑฺโฒ	ติ		เชฏฺโ€	บุคคลนี้เป็นผู้เจริญและบุคคลนี้ก็เป็นผู้เจริญ
(แต่)บุคคลนี้เป็นผู้เจริญยิ่งกว่าบุคคลเหล่านี้จึงชื่อว่าเชฏฐะ(อาเทศวุฑฺฒเป็นช,ลบสระหน้าแล้ว
อาเทศอิเป็นเอ).ร�ฺโ�		ขตฺ	ติยสฺส		มุทฺธา	ภิสิ	ตฺตสฺส		เชฏฺโ€		ปุตฺ	โต		โห	ติ๔พระขัตติยราช 
ทรงได้รับมุทธาภิเษกแล้วมีพระโอรสผู้เจริญที่สุดอยู่พระองค์หนึ่ง

น้อง	ชาย,	ผู้	เกิด	ภาย	หลัง	๓	ศัพท์
กนิย(ยุว+อิย)น้องชาย,ผู้เกิดภายหลัง.อย�ฺ	จ		ยุวา		อย�ฺ	จ		ยุวา,		อ	ยมิ	เมสํ		วิ	เส	เสน		 

ยุวา	ติ		กนิ	โย	บุคคลนี้เป็นคนหนุ่มและบุคคลนี้ก็เป็นคนหนุ่ม(แต่)บุคคลนี้เป็นคนหนุ่มยิ่งกว่าคน
เหล่านี้จึงชื่อว่ากนิยะ(อาเทศยุวเป็นกน)

๑องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๗/๓๓๕ ๒ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๐๔๓๔๗ ๓ขุ.อปทาน.๓๓/๒๔/๕๘๓
๔องฺ.ติก.๒๐/๔๕๒/๑๓๖
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กนิฏฺ€(ยุว+อิฏฺ€)น้องชาย,ผู้เกิดภายหลัง.อย�ฺ	จ		ยุวา		อย�ฺ	จ		ยุวา,		อ	ยมิ	เมสํ		วิ	เส	เสน		
ยุวา	ติ		กนิฏฺโ€บุคคลนี้เป็นคนหนุ่มและบุคคลนี้ก็เป็นคนหนุ่ม(แต่)บุคคลนี้เป็นคนหนุ่มยิ่งกว่าคน
เหล่านี้จึงชื่อว่ากนิฏฐะ(อาเทศยุวเป็นกน,ลบสระหน้า).มณิกณฺโ€		นาค	ราชา		คงฺคํ		นทึ		
อุตฺ	ตริ	ตฺ	วา		เยน		กนิฏฺโ€		อิสิ		เต	นุป	สงฺ	กมิ๑พญานาคมีแก้วมณีอยู่ที่คอขึ้นจากแม่น้ำคงคา
แล้วเข้าไปหาฤษีผู้น้องถึงที่อยู่

อนุช(อนุ+ชนชนเน+กฺวิ)น้องชาย,ผู้เกิดภายหลัง.อนุ		ปจฺ	ฉาก	าเล		ชา	โต		อนุ	โชผู้เกิดภาย
หลังชื่อว่าอนุชะ(ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ)

 น้องชายมีอีกหลายศัพท์เช่นชฆ�ฺ�ช,	อปร	ช

ชฆ��ฺช		(ชฆ��ฺสทฺทปูปท+ชนชนเน+กฺวิ)นอ้งชาย,ผู้เกดิภายหลงั.ชฆ�	ฺเ�		ปจ	ฺฉาก	าเล		ชา	โต		 
ชฆ�ฺ�โชผู้เกิดภายหลังชื่อว่าชฆัญญชะ(ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ)

อปร ช(อปรสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)น้องชาย,ผู้เกิดภายหลัง.อปร	สฺมึ		ปจฺ	ฉาก	าเล		ชา	โต		
อปร โชผู้เกิดภายหลังชื่อว่าอปรชะ(ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ)

	 [๒๕๕]	 ว	ลิตฺ	ต	โจ		ตุ		ว	ลิ	โน	 ตี	สุตฺ	ตาน	ส	ยาท	โย.

ผู้	มี	ผิวหนัง	เหี่ยว	ย่น	๒	ศัพท์
ว ลติ ฺตจ(วล+ิตจ+ณ)ผู้มีผวิหนงัหยอ่น,ผู้มีผวิหนงัเหีย่วยน่.วล ิ สถิลิ ํ ตโจ  จมมฺ ํ อส ฺสา ต ิ ว ลติ ฺต โจ   

ผู้มีหนังเหี่ยวย่นชื่อว่าวลิตตจะ(ลบณฺ,ซ้อนตฺ).ชรา วาต ปฺป หา เรน  โส สิ ตมํสโลหิต ตาย  ว ลิ โย   
ต จมฺหิ  อสฺ สา ติ  ว ลิตฺ ต โจ๒ผู้มีความเหี่ยวย่นที่ผิวหนังเพราะถูกลมชรากระทบให้เนื้อและเลือด
เหือดแห้งจึงชื่อว่าวลิตตจะ

ว ลิน(วลิ+อิน)ผู้มีหนังหย่อนยาน.วลิ  จมฺม เมตสฺสตฺถี ติ  ว ลิ โนผู้มีหนังหย่อนยานชื่อว่าวลินะ.
ตี สุ  อุตฺ ตาน ส ยาท โย  ตั้งแต่อุตฺ ตาน ส ยศัพท์ในคาถาที่๒๕๒ถึงว ลิน ศัพท์ในคาถามรา๒๕๕
นี้มีใช้ในลิงค์ทั้ง๓เช่นอุตฺ	ตาน	ส	โย		พาโล,		อุตฺ	ตาน	ส	ยา		กุมารี,		อุตฺ	ตาน	สยํ		นปํุ	สกํ.

	 [๒๕๖]	 สี	โสตฺ	ตมงฺ	คา	นิ		สิ	โร	 มุทฺธา		จ		มตฺถ	โก		ภเว
	 	 เกโส		ตุ		กุนฺ	ตโล		วาโล-	 ตฺ	ตมงฺ	ครุ	ห	มุทฺธ	ชา.

ศีรษะ,	หัว	๕	ศัพท์
สีส  (สิสเย+ส)ศีรษะ,หัว.อู	กาท	โย		สยนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สีโสหัวเป็นที่นอนของเหาเป็นต้น 

ชื่อว่าสีสะ.เก	เส		สิ	โน	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สีโสหัวเป็นที่ให้ผมติดอยู่ชื่อว่าสีสะ(สิพนฺธเน+ส,ทีฆะ 
อิเป็นอี).สี เส  มยฺหํ  นิป ตนฺ ติ๓ตกลงที่ศีรษะของข้าพเจ้า

๑วิ.มหาวิ.๑/๔๙๙/๓๓๓ ๒ที.อฏฺ.๕/๓๘๘/๔๑๓ ๓ขุ.เปต.๒๖/๑๓๖/๒๕๘
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อตุ	ฺตมงคฺ(อตฺุตม+องคฺ)ศรีษะ,หวั.อง	ฺเคส	ุ	อตุตฺ	โม		อตุ	ฺตมงคฺ	ํ	อวยัวะสว่นที่สงูสดุชือ่วา่อตุตมงัคะ. 
อุตฺต	โม		จ		ตํ		องฺค�ฺ	จา	ติปิ		อุตฺ	ตมงฺคํ	ส่วนที่สูงที่สุดนั้นเป็นอวัยวะด้วยชื่อว่าอุตตมังคะ.
สีส�ฺ	จ		อุตฺ	ตมงฺค�ฺ	จ		สี	โสตฺ	ตมงฺ	คา	นิ	สีสะและอุตตมังคะชื่อว่าสีโสตตมังคะ.อุโภหิ  หตฺเถหิ  
ปฏิ	คฺค	เหตฺ	วา		อุตฺ	ตมงฺเค		สิร	สิ		ปติ	ฏฺ€าเปยฺย๑ใช้มือทั้ง๒จับยกขึ้นตั้งไว้บนศีรษะ

สิร (สิเสวายํ+ร)ศีรษะ,หัว.เส วนฺ ติ  เอ เต นา ติ  สิ โร  ศีรษะยอมรับได้(ด้วยการผงก)ชื่อว่า
สิระ.สี ยติ  พนฺธีย ตี ติ  สิ โร ศีรษะที่คอเชื่อมต่อเอาไว้ชื่อว่าสิระ(สิพนฺธเน+ร).สิร ศัพท์นี้เป็น 
มโนคณาทิคณศัพท์.สติ		คี	วา		สิ	โร		ป�ฺ�า๒สติเป็นคอปัญญาเป็นศีรษะ

มุทฺธ(มุทโตเส+ธ)ศีรษะ,หัว.อู	กาท	โย		มุท	ติ		โต	สติ		เอตฺ	ถา	ติ		มุทฺธา	ศีรษะเป็นที่ซึ่งเหา
เป็นต้นพากันยินดีชื่อว่ามุทธะ(รูปสำเร็จอาเทศสิเป็นอา).เอตฺเถว  เต  สตฺตธา  มุทฺธา  
ผลิ	สฺ	สติ๓ศีรษะของท่านจักแตก๗เสี่ยงในที่นี้แหละ

มตฺ	ถก(มสอามสเน+ตฺถ+ก)ศีรษะ,หัว.ม	สติ		อาม	สตี	ติ		มตฺถ	โกศีรษะที่ลูบคลำได้ชื่อว่า 
มัตถกะ (ลบ สฺ ที่สุดธาตุ). มสิ	ยติ	 	 อา	มสิ	ย	ตี	ติ	 	 มตฺถ	โก  ศีรษะที่บุคคลลูบคลำ (บ่อยๆ) 
ชื่อว่ามัตถกะ (มสิอามสเน+ตฺถ+ก).ทุ	ติ	โย		มุ	สโล		ปริ	ปติ	ตฺ	วา		อ�ฺ�ต	รสฺส		ทา	รกสฺส		 
มตฺถ	เก		อวตฺ	ถา	สิ๔สากอันที่๒ตกหล่นลงบนศีรษะของเด็กคนหนึ่ง

ผม,	เกศ,	เกศา	๕	ศัพท์
เกส(ก+สิสเย+อ)ผม,เกศ,เกศา.เก		มตฺถ	เก		เส	ติ		ติฏฺ€ตี	ติ		เกโสผมที่ตั้งอยู่บนศีรษะ

ชื่อว่าเกสะ(ไม่ลบสัตตมีวิภัตติ,ลบสระหน้า).น		ภิกฺขเว		ทีฆ	า		เกสา		ธาเรตพฺ	พา		โย		
ธาเรยฺย			อาปตฺ	ติ		ทุกฺ	กฏสฺส๕ภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ควรไว้ผมยาวผู้ไว้ต้องอาบัติทุกฏ

กุนฺ	ตล(กติเฉทเน+อล)ผม,เกศ,เกศา.กุนฺ	ตีย	เต		ฉินฺ	ทีย	เต	ติ		กุนฺ	ตโลผมที่ถูกตัดชื่อว่า 
กุนตละ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,อเป็นอุ)

วาล(วลสํวรเณ+ณ)ผม,เกศ,เกศา.วลี ย เต  สํว รีย เต ติ  วาโลผมที่บุคคลรักษาไว้ชื่อว่า 
วาละ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

อุตฺ	ตมงฺ	ครุ	ห(อุตฺตมงฺคสทฺทูปปท+รุหชนเน+อ)ผม,เกศ,เกศา.อุตฺ	ตมงฺเค		สี	เส		รุห	ตี	ติ		 
อุตฺ	ตมงฺ	ครุ	โหผมที่งอกขึ้นบนศีรษะชื่อว่าอุตตมังครุหะ

อุตฺ	ตมงฺ	ครุ	หา		มยฺหํ	 อิ	เม		ชาตา		ว	โย	หรา
ปา	ตุ	ภู	ตา		เทว	ทูตา	 ปพฺพชฺ	ชา	สม	โย		มม.๖

ผมของเราเหล่านี้นำวัยไป(หงอกแล้ว)เทวทูตปรากฏขึ้นแล้วเป็นเวลาบวช
ของเรา

๑วิ.จุลฺล.๗/๕๑๗/๓๒๖ ๒องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๔/๓๘๗ ๓ที.สีล.๙/๑๕๑/๑๒๓
๔วิ.มหาวิ.๑/๒๐๗/๑๔๘ ๕วิ.จุลฺล.๗/๑๓/๖ ๖ขุ.ชา.๒๗/๙/๓
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มุทฺธช(มุทฺธสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)ผม,เกศ.มุทฺ ธนิ  ชาย ตี ติ  มุทฺธโชผมที่เกิดขึ้นบนศีรษะ
ชื่อว่ามุทธชะ(ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ).กาฬ	กา		ภมร	วณฺณสทิ	สา		เวลฺ	ลิต	คฺ	คา		มม		มุทธ	ชา		 
อหุํ ๑ผมที่ดำสนิท(ดำขลับ)เช่นกับสีของแมลงภู่ของเรามีปลายหงอกเสียแล้ว

  ผมมีอีกหลายศัพท์เช่นจิ	กุร,	กจ

	 [๒๕๗]	 ธมฺ	มิลฺโล		สํย	ตา		เกสา	 กาก	ปกฺ	โข		สิขณฺฑ	โก
	 	 ปาโส		หตฺ	โถ		เกส	จเย	 ตา	ปสานํ		ตหึ		ชฏา.

กระ	หมวด	ผม,	มุ่น	ผม
ธมฺ มิลฺล (ธรพนฺธเน+อิล)กระหมวดผม.ก	สุม	คพฺ	ภา		เกส	จูฬา		มุตฺ	ติ	กา	ทิน	า		พหิ		สํย	ตา		 

สนฺถ ตา  ธมฺ มิโล  นาม  ผมที่กระหมวดเป็นพุ่มแล้วรัดไว้ด้วยสร้อยมุกเป็นต้น ชื่อว่าธัมมิลละ. 
เอก	โต	 	กตฺ	วา	 	ธรี	ยติ	 	พนฺธีย	ตี	ติ	 	 ธมฺ	มิลฺโล มวยผมที่เขากระหมวดพันไว้เป็นอันเดียวกัน 
ชื่อว่าธัมมิลละ(อาเทศธรฺเป็นธมฺมฺ,ซ้อนลฺ)

ผม	สั้น,	ผม	จุก,	ผม	แกละ,	ผม	เปีย	๒	ศัพท์
กาก	ปกฺข  (กาก+ปกฺข)ผมสั้น,ผมจุก,ผมแกละ.กา	กานํ		ปกฺขสณฺ€านตฺ	ตา		กาก	ปกฺ	โขผมเปีย 

ชื่อว่ากากปักขะเพราะรูปทรงเหมือนปีกกา

สิขณฺฑก(สิขณฺฑ+ก)ผมสั้น,ผมจุก,ผมแกละ,ผมเปีย.สิ	เนติ		พนฺธ	ตี	ติ		สิขณฺโฑผมที่ถัก
กัน(หรือผมเปีย)ชื่อว่าสิขัณฑะ(สิพนฺธเน+ขณฺฑ).อู	กาท	โย		สยนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สิขณฺโฑ   
ผมจุกเป็นที่ให้เหาเป็นต้นนอนอยู่ ชื่อว่าสิขัณฑะ (สิ สเย+ขณฺฑ). สิขณฺโฑ	 	 เอว	 	 สิขณฺฑ	โก   
ผมจุกนั่นแหละชื่อว่าสิขัณฑกะ

มวย	ผม	๒	ศัพท์
ปาส(ปารกฺขเณ+ส)มวยผม.ปาโส		หตฺ	โถ		จ		อิ	เม		เทฺว		เกส	จเย		เกส	ปริยาย	โต		ปเร		 

หุตฺ	วา		เก	สานํ		กลาเป		วตฺ	ตนฺ	ติ	 ปาส ศัพท์และหตฺถ ศัพท์ทั้ง๒ใช้ในมวยผมที่เกล้าเป็นมวย 
นอกจากผมปรกติ. อวย	เว	 	 ปา	ติ	 	 รกฺข	ตี	ติ	 	 ปาโส  มวยผมที่รักษาอวัยวะไว้ ชื่อว่าปาสะ. 
ป สติ  พนฺธ ติ  อเน นา ติ  ปาโสมวยที่พันผมไว้ชื่อว่าปาสะ(ปสพนฺธเน+ณ,ลบณฺ,วุทธิอ
เป็นอา)

หตฺถ  (หนคติยํ+ถ) มวยผม. อวย วา นิ  หนนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  หตฺ โถ มวยผมที่อวัยวะ(มือ) 
ไปถึงชื่อว่าหัตถะ(อาเทศนฺเป็นตฺ).อิ	มา		ตว		เก	สหตฺเถ		รตน	มาลา๒พวกรัตนะเหล่านี้
ที่มวยผมของเธอ

๑ขุ.เถรี.๒๖/๔๖๗/๔๗๕ ๒ขุ.อฏฺ.๓๐/๖๖๓/๑๘๘
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ชฎา,	ผม	เกล้า	เป็น	ชฎา
ชฏา  (ชฏชฏเน+อ+อา)ชฎา,ผมเกล้าเป็นชฎา.ตา	ปสานํ		ว	ตีนํ		ชฏิ	ลานํ		ตหึ		เกส	จเย		 

ชฏาสทฺ	โท		วุจฺจ	ติ	 ชฏา	ศัพท์ท่านกล่าวใช้ในมวยผมของพวกฤษี.ชฏ	ตี	ติ		ชฏาผมที่เบียดพัน
กันชื่อว่าชฏา.ชฏา		อสฺส		สนฺ	ตี	ติ		ชฏิโล๑ผู้มีมวยผมชื่อว่าชฏิละ

	 [๒๕๘]	 ถิยํ		เวณี		ปเวณี		จ	 อโถ		จูฬา		สิขา		สิ	ยา
	 	 สี	มนฺ	โต		ตุ		มโต		นา	ริ-	 เก	สมชฺฌมฺหิ		ปทฺธ	ติ.

ช้อง	ผม	๒	ศัพท์
เวณี (วีปชเน+ณี)ช้องผม.โป สิต ภตฺ ตา ทีหิ  พนฺธิย เต  เอตฺ ถา ติ  เวณี  ช้องผมที่สามีผู้เลี้ยง

ดูเป็นต้นผูกให้ชื่อว่าเวณี(วุทธิอีเป็นเอ)

ปเวณี  (ป+วีตนฺตสนฺตาเน+ณี)ช้องผม.ปกาเรน		วี	นา	ติ		ปเวณี	ผมที่เบียดพันกันอย่างนั้นชื่อว่า 
ปเวณี(วุทธิอีเป็นเอ).ถิยํ  ทั้งเวณี ศัพท์และปเวณี ศัพท์มีใช้ในอิตถีลิงค์

ผม	จุก	๒	ศัพท์
จูฬา(จูฬส�ฺโจทเน+อ+อา)ผมจุก.จูฬ	ตี	ติ		จูฬาผมที่ตั้งขึ้นชื่อว่าจูฬา(ลบสระหน้า)

สิขา(สิพนฺธเน+ข+อา)ผมจุก.สิ	เนติ		พนฺธ	ตี	ติ		สิขาผมที่ถักกันชื่อว่าสิขา(สิพนฺธเน+ข+อา,
ลบสระหน้า).อู	กาท	โย		สยนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สิขาผมจุกเป็นที่ให้เหาเป็นต้นนอนอยู่ชื่อว่าสิขา
(สิสเย+ข+อา,ลบสระหน้า)

ผม	แสก
สี มนฺต (สีม+อนฺต)ผมแสก.นา	รีนํ		เก	สมชฺฌมฺหิ		ปทฺธ	ติ		อุ	ชุค	ตมคฺ	โค		สี	มนฺ	โต	ติ		มโต		 

กถิ	โตร่องเส้นตรงอยู่กลางผมของผู้หญิงท่านเรียกว่าสีมันตะ(รอยแสกกลาง). สีมสฺส  อนฺ โต  
สี มนฺ โตที่สุดตีนผม(โคนผม)ชื่อว่าสีมันตะ.นา	ริ	เก	สมชฺเฌ		สย	ตี	ติ		สี	มนฺ	โตรอยแสกที่นอน
พาดอยู่กลางผมผู้หญิงชื่อว่าสีมันตะ(สีสเย+มอาคม+อนฺต)

ขน	๓	ศัพท์
โลม(ลู เฉทเน+ม)ขน.วฑฺฒ	มานํ		ลูย	เต	ติ		โลมํ	ขนที่ถูกตัดความเจริญ(คือไม่ยาวออก

ไปเหมือนผม)ชื่อว่าโลมะ(วุทธิอูเป็นโอ).อตฺถิ		อิมสฺมึ		กาเย		เกสา		โลมา		นขา		 
ทนฺ ตา  ตโจ ...๒ในร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนัง...

ตนุ รุห  (ตนุสทฺทูปปท+รุห ชนเน+อ)  ขน. ตนุ มฺหิ  รุห ตี ติ  ตนุ รุหํ  ขนที่งอกขึ้นบนร่างกาย 

๑ขุ.อฏฺ.๕๑/๑๕๐/๑๔๓ ๒ที.มหา.๑๐/๒๗๗/๓๒๘
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ชื่อว่าตนุรุหะ

โรม(รุหชนเน+ม)ขน.รุห ตี ติ  โร โมขนที่งอกขึ้นชื่อว่าโรมะ(ลบหฺที่สุดธาตุ,วุทธิอุเป็นโอ).
โร	มา		สิตฺ	ถา		นขา		ทีฆ	า		ฉินฺ	ทนฺ	ตงฺ	คุ	ลิ	กา		ทุกฺ	ขา๑ขนหงอกเล็บยาวเล็บก็ตัดลำบาก

	 [๒๕๙]	 โลมํ		ตนุ	รุหํ	โรมํ	 ปมฺหํ		ป	ขุม	มกฺขิคํ
	 	 มสฺ	สุ		วุตฺตํ		ปุม	มุ	เข	 ภู		ตฺ	วิตฺถี		ภมุ	โก		ภมุ.

ขนตา	๓	ศัพท์
ปมฺห  (ป+มา ปริมาเณ+ห)  ขนตา. ปมิ โน ติ  เอ เต นา ติ  ปมฺหํ  ขนตาที่ใช้นับ (พอนับได้) 

ชื่อว่าปัมหะ (ลบอา). ปกาเรน	 	อม	ติ	 	ปวตฺต	ตี	ติ	 	ปมฺหํ	 	 ขนตาที่เป็นไปอย่างนั้น ชื่อว่า 
ปัมหะ(ป+อมปวตฺตเน+ห).รตฺ	ตุปฺปลอคฺคสทิ	สา	นิ		ปมฺ	หา	นิ		ตว๒ขนตาของท่านเป็นเช่นกับ
ปลายดอกอุบลแดง

ป	ขุม(ปกฺข+อุม)ขนตา.อกฺขิ	โน		ปกฺขทฺวเย		ชาตํ		ป	ขุมํ	ขนที่เกิดขึ้นตรงขอบตาทั้ง๒ด้าน
ชื่อว่าปขุมะ(ลบกฺ).ป	ขุม	สทฺ	โท		หิ		โล	เก		อกฺขิ	ทล	โลเม	สุ		นิ	รุฬฺโห๓  ป	ขุม	ศัพท์หมายถึง
ขนที่งอกขึ้นที่ขอบหนังตาของสัตว์โลก

อกฺขิค (อกฺขิ+ค)ขนตา.อกฺ	ขิมฺ	หิ		ชาตํ		โลมํ		อกฺขิคํ	ขนที่เกิดตรงขอบหนังตาชื่อว่าอักขิคะ

หนวด,	เครา
มสฺ สุ (มสอาสเน+สุ)หนวด,เครา.ปุม	มุ	เข		ปุ	ริ	สานํ		มุ	เข		วุตฺตํ		โลมํ		มสฺ	สุ		นามขนที่

งอกขึ้นบนใบหน้าของผู้ชายท่านเรียกว่ามัสสุ.ม สี ยติ  อาม สีย ตี ติ  มสฺ สุ หนวดที่ผู้ชายลูบคลำ
ชื่อว่ามัสสุ

ยถา		เกสา		จ		มสฺ	สุ		จ	 ฉินฺ	นํ		ฉินฺ	นํ		วิ	รูห	ติ.๔

เปรียบเหมือนผมและหนวดถูกตัดแล้วตัดอีกยังงอกได้

คิ้ว	๓	ศัพท์
ภู (ภมอนวฏฺ€าเน+อู)คิ้ว.ภ	มติ		กมฺป	ตี	ติ		ภู		คิ้วที่ยักได้ชื่อว่าภู(ลบมฺ).อิตฺถี  ภู	ศัพท์ 

เป็นอิตถีลิงค์

ภมุ	ก(ภมอนวฏฺ€าเน+อุ+ก)คิ้ว.ภ	มติ		กมฺป	ตี	ติ		ภมุ	โกคิ้วที่ยักได้ชื่อว่าภมุกะ
ภมุ (ภมอนวฏฺ€าเน+อุ)คิ้ว.ภ	มติ		กมฺป	ตี	ติ		ภมุ	คิ้วที่ยักได้ชื่อว่าภมุ.ภมุ ศัพท์เป็นปุงลิงค์

ตามภมุ	ก	ศัพท์

๑วิ.จุลฺล.๗/๑๙๗/๘๒ ๒ขุ.อฏฺ.๓๔/๔๐๑/๓๒๐ ๓วิ.ฏี.๔/๑๑๗/๑๙๗
๔ขุ.ชา.๒๗/๓๘๒/๑๐๕



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๓.	นรวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 329

	 [๒๖๐]	 พปฺ	โป		เนตฺ	ต	ชลสฺ	สู	นิ	 เนตฺ	ต	ตา	รา		กนี	นิ	กา
	 	 ว	ทนํ		ตุ		มุขํ		ตุณฺฑํ	 วตฺตํ		ลปน	มาน	นํ.

น้ำตา	๓	ศัพท์
พปฺป(วปนิกฺขมเน+ป)น้ำตา.หทย	เข	เทน		พหิ		ว	ปติ		นิกฺ	ขม	ตี	ติ		พปฺ	โปน้ำตาที่ไหลออก

มาภายนอกเพราะความทุกข์ใจชื่อว่าพัปปะ(อาเทศวเป็นพ)

เนตฺ ต ชล  (เนตฺต+ชล)  น้ำตา.  เนตฺ เต  ชาตํ  ชลํ  เนตฺ ต ชลํ  น้ำที่เกิดขึ้นในดวงตา ชื่อว่า 
เนตตชละ

อสฺ สุ (อสอโธปตเน+สุ)น้ำตา.เนตฺ	ตมฺ	หา		อสิ	ยติ		ขิ	ปิย	ตี	ติ		อสฺ	สุ	น้ำตาที่ไหลลงจากดวงตา
ชื่อว่าอัสสุ.  อสฺ สุ ศัพท์เป็นนปุงสกลิงค์. ทุกฺ	ขี	 	ทุมฺ	มโน	 	อสฺ	สู	นิ	 	ปวตฺต	ยมา	โน	 	 วิสฺสรํ		 
กริตฺ	วา		ปกฺ	กา	มิ๑มีทุกข์ลำบากใจร้องไห้หลั่งน้ำตาคร่ำครวญเสียงดังแล้วจึงหลีกไป

ตา	ดำ,	แก้วตา	๒	ศัพท์
เนตฺ ต ตา รา  (เนตฺต+ตารา)ตาดำ,แก้วตา.เนตฺ เต  ทิสฺ สมา นา  ตา รา  เนตฺ ต ตา ราแก้วตา

ที่ปรากฏอยู่ในดวงตาชื่อว่าเนตตตารา

กนี	นิ	กา(ก�ฺ�า+อิก+อา)ตาดำ,แก้วตา.สทิ	สก�ฺ�า		ภว	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		กนี	นิ	กาตาดำที่มี
รูปสาวน้อยอยู่ภายในชื่อว่ากนีนิกา(อาเทศก�ฺ�าเป็นกนีน,ลบสระหน้า)

ปาก	๖	ศัพท์
วทน (วทวิยตฺติยํวาจายํ+ยุ)ปาก,หน้า.วท ติ  อเน นา ติ  ว ทนํ ปากที่ใช้พูดชื่อว่าวทนะ

(อาเทศยุเป็นอน).เย		เต		ทกฺ	ขนฺ	ติ		ว	ทนํ ๒๑คนเหล่าใดเห็นปากของท่าน

มุข(มุขวิวรเณ+อ)ปาก,หน้า.มุขิ	ยติ		วิว	ริย	ตี	ติ		มุขํ	ปากที่บุคคลอ้าออกชื่อว่ามุขะ.มุนนฺ ติ   
พนฺ	ธนฺ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		มุขํปากที่ใช้พูดผูก(ไมตรี)ชื่อว่ามุขะ(มุพนฺธเน+ข).	หิต	มุขํ		มุข	ติ		
ปวตฺ	ตี	ติ		มุขํ	ปากที่ทำให้ประโยชน์สุขเป็นไปชื่อว่ามุขะ(มุขปวตฺตเน+อ).	กึ		ปราภว	โต		มุขํ ๓   
อะไรเป็นปากทางแห่งความเสื่อม

ตุณฺฑ(ตุฑิโตฑเน+อ)ปาก,จะงอยปาก.ตุเฑ ตี ติ  ตุณฺฑํ จะงอยที่เจาะชื่อว่าตุณฑะ(ลงนิคหิต
อาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ).ต โน ติ  วิตฺ ถา เร ตี ติ  ตุณฺฑํ ปากที่ทำ(เรื่องต่างๆ)ให้พิสดารชื่อว่า 
ตุณฑะ(ตนุวิตฺถาเร+ฑ,อาเทศนฺเป็นณฺ).อิ ทา นิสฺ สา  ตุณฺฑํ  ปสฺสถ๔เวลานี้พวกท่านจง
ดูปากของหญิงนี้

๑วิ.มหา.๔/๑๒๗/๑๗๖ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๑๕๗/๒๘๖ ๓ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๐๔/๓๔๖
๔ธมฺม.อฏฺ.๑๙/๑๐๖
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วตฺต(วทวิยตฺติยํวาจายํ+ต)ปาก.วท ติ  เอ เต นา ติ  วตฺตํ ปากที่ใช้พูดชื่อว่าวัตตะ(อาเทศทฺ
เป็นตฺ).วุจฺจ เต  อเน นา ติ  วา  วตฺตํ หรือปากที่ใช้กล่าวชื่อว่าวัตตะ(วจวิยตฺติยํวาจายํ+ต,
อาเทศจฺเป็นตฺ)

ลปน (ลปวจเน+ยุ)ปาก.ล ปติ  วท ติ  อเน นา ติ  ลปนํ ปากที่ใช้พูดชื่อว่าลปนะ(อาเทศ
ยุเป็นอน).โภชเน		อมตฺ	ต�ฺ�ุตํ		กุ	หนํ		ลปนํ ๑ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 
การโกหกและการพูดเลียบเคียง

อานน  (อา+อนปาณเน+ยุ)  ปาก. อานนฺ ติ  อ สนฺ ติ  อเน นา ติ  อานนํ  ปากที่ใช้หายใจ 
ชื่อว่าอานนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบสระหลัง). ปี	ติ	สมฺ	ผุลฺ	ลิ	ตาน	นํ ๒  ปากที่ยิ้มแย้มด้วยปีติ. 
ปี	ติ	สมฺ	ผุลฺ	ลิ	ตาน	นนฺ	ติ		ปีติ	ยา		สุฏฺ€ุ		ผุลฺ	ลิตํ		วิ	กสิ	ตํ		อานนํ		มุขํ ๓บทว่าปีติสมฺผุลฺลิตานนํ
คือมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยปีติ.ศัพท์ว่าอสฺส ก็แปลว่าปาก

	 [๒๖๑]	 ทฺ	วิโช		ลปน	โช		ทนฺ	โต	 ทส	โน		รท	โน		รโท
	 	 ทา€า		ตุ	ทนฺต	เภท	สฺมึ	 อ	ปางฺ	โค		ตฺ	วกฺขิ	โกฏิ	สุ.

ฟัน	๖	ศัพท์
ทฺ วิช (ทฺวิสทฺทูปปท+ชนชนเน+อ)ฟัน.ทฺ	วี	สุ		€าเน	สุ		ทฺ	วิกฺ	ขตฺ	ตุํ		วา		ชาย	เต	ติ		ทฺ	วิโช   

ฟันที่เกิดขึ้น๒ด้านหรือ๒ครั้งชื่อว่าทวิชะ(ลบนฺที่สุดธาตุ)

ลปน ช(ลปนสทฺทูปปท+ชนชนเน+อ)ฟัน.ลปเน		มุ	เข		ชาย	ตี	ติ		ลปน	โชฟันที่เกิดขึ้นในปาก
ชื่อว่าลปนชะ(ลบนฺที่สุดธาตุ).ปฏิ	ลภ	ติ		ลปน	ชํ		สมมปิ๔ ได้ฟันที่เรียบเสมอ

ทนฺต(ทาอวขณฺฑเน+อนฺต)ฟัน.ทาย	ติ		ภกฺ	ขมเน	นา	ติ		ทนฺ	โตฟันที่ใช้เคี้ยวอาหารชื่อว่า 
ทันตะ (ลบสระหน้า). ท สนฺ ติ  โภชฺ ชมเน นา ติ  ทนฺ โต  ฟันที่ใช้เคี้ยวกินอาหาร ชื่อว่าทันตะ 
(ทสอทเน+อนฺโต,ลบสฺที่สุดธาตุ).ทม ตี ติ  ทนฺ โตฟันที่แข็งแรงชื่อว่าทันตะ(ทมุทมเน+ต,
อาเทศมฺเป็นนฺ).จตฺ	ตาฬี	ส	สมา		ทนฺ	ตา๕ ฟันเรียบเสมอทั้ง๔๐ซี่(มหาปุริสลักษณะ)

ทสน (ทํสทํสเน+ยุ)ฟัน.ภกฺขํ		ทํส	เต		วิ	ลิขีย	เต		อเน	นา	ติ		ทส	โน	ฟันที่ใช้เคี้ยวกินอาหาร
ชื่อว่าทสนะ(ลบนิคหิต,อาเทศยุเป็นอน)

รทน(รทวิเลขเน+ยุ)ฟัน.ทร	ติ		วิ	เลข	ตี	ติ		รท	โน	ฟันที่บดอาหารชื่อว่ารทนะ(อาเทศยุเป็น
อน)

รท(รทวิเลขเน+อ)ฟัน.ทร	ติ		วิ	เลข	ตี	ติ		รโทฟันที่บดอาหารชื่อว่ารทะ

๑องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๔๘/๔๘๐ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๑๒๖/๑๙๘ ๓ขุ.อฏฺ.๕๐/๑๘๓/๒๙๑
๔ที.ปาฏิก.๑๑/๑๗๑/๑๙๒ ๕ที.มหา.๑๐/๑๖๒/๑๙๕
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เขี้ยว,	พระ	เขี้ยว	แก้ว
ทา€า(ทํสทํสเน+€+อา)เขี้ยว,พระเขี้ยวแก้ว.ทา€า		ตุ		ทนฺต	เภท	สฺมึ	 ทา€า	ศัพท์ใช้ในอรรถ

ว่าเขี้ยว.ทํ	สติ		เอ	ตา	ยา	ติ		ทา€า	เขี้ยวที่ใช้กัดชื่อว่าทาฐา(อาเทศทํสเป็นทา)

	 เอกา		หิ		ทา€า		ติ	ทิเวหิ		ปู	ชิ	ตา
	 เอกา		ปน		คนฺ	ธาร	ปุเร		มหิ	ยฺ	ยติ
	 กา	ลิงฺ	คร�ฺโ�		วิ	ชิ	เต		ปุ	เนกํ
	 เอกํ		ปุน		นาค	ราชา		ม	เหนฺ	ติ.๑

พระทาฐะ(พระเขี้ยวแก้วของพระผู้มีพระภาค) องค์หนึ่ง พวกเทวดาบนสวรรค์
อัญเชิญไปบูชา,องค์หนึ่งพุทธบริษัทอัญเชิญไปบูชาอยู่ที่แคว้นคันธาระ,องค์
หนึ่ง พุทธบริษัทอัญเชิญไปบูชาอยู่ที่แคว้นกาลิงคราช, อีกองค์หนึ่ง นาคราช
อัญเชิญไปไว้บูชา

หาง	ตา,	มุม	หาง	ตา
อ	ปาง	ฺค(อป+องคฺ)หางตา,มมุหางตา.อกขฺ	ิโกฏ	ีส	ุ	วาม	ทก	ฺขณิ	เนต	ฺตาน	ํ	อน	ฺเต	ส	ุ	อ	ปาง	ฺโค		วต	ฺตต ิ  

อ	ปางฺ	ค	ศัพท์ใช้ในปลายดวงตาทั้งข้างซ้ายและข้างขวา.	สรีร	งฺค	สงฺ	ขาตสฺส			กณฺณสฺส		อป		สมีปํ		 
อ	ปางฺ	โคหางตาที่อยู่ใกล้หูนับเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของร่างกายชื่อว่าอปางคะ(ลบสระหน้า,ทีฆะ 
สระหลังบ้าง)

	 [๒๖๒]	 ทนฺ	ตาว	รณ	โมฏฺโ€		จา-	 ปฺยธ	โร		ท	สนจฺฉ	โท
	 	 คณฺโฑ		ก	โปโล		หนฺ	วิตฺถี			 จุ	พุกํ		ตฺว	ธรา		อโธ.

ริม	ฝีปาก	๔	ศัพท์
ทนฺ ตาว รณ(ทนฺตสทฺทูปปท+อา+วรฉาทเน+ยุ)ริมฝีปาก.ทนฺ	เต	อาว	รติ	ฉาทย	ตี	ติ	ทนฺ	ตาว	รณํ		 

รมิฝปีากที่ปกปดิฟนัชือ่วา่ทนัตาวรณะ(อาเทศยุเปน็อน,นเปน็ณ).ทน	ฺตาว	รณ	ํ	พมิพฺ	ผล	สทสิํ ๒   
ริมฝีปากมีสีเหมือนผลตำลึงสุก

โอฏฺ€(อุสทาเห+ต)ริมฝีปาก.โอ	ทนา	ที	สุ		อุณฺ	เหน		อุ	สีย	ตี	ติ		โอฏฺโ€ริมฝีปากที่ร้อนเพราะ
ความร้อนที่อยู่ในข้าวสวยเป็นต้นชื่อว่าโอฏฐะ(อาเทสสฺตเป็นฏฺ€).โอ	ทนาทิกํ		ว	สติ		กม	ตี	ติ		
โอฏฺโ€ริมฝีปากที่ชอบข้าวเป็นต้นชื่อว่าโอฏฐะ(วสกนฺติยํ+ต,อาเทศวเป็นโอ,สฺตเป็นฏฺ€).
โอฏฺ€ํ		ป	ลิกฺข	ติ,		ชิวฺหํ		นิลฺ	ลา	เลติ๓เม้มริมฝีปากแลบลิ้น

อธร(อีสสทฺทูปปท+ธรธารเณ+อ)ริมฝีปาก.อีสํ		กิ�ฺ	จิ		กาลํ		ธา	เรติ		ภกฺข	เมตฺ	ถา	ติ		อธ	โร   

๑ที.มหา.๑๐/๑๖๒/๑๙๔ ๒ธมฺม.อฏฺ.๒๐/๔๘ ๓ขุ.ชา.๒๘/๓๐๕/๑๑๖
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ริมฝีปากที่ให้อาหารหยุดอยู่ครู่หนึ่งชื่อว่าอธระ(อาเทศอีสเป็นอ)

ท	สนจฺฉท(ทสนสทฺทูปปท+ฉทฉาทเน+อ)ริมฝีปาก.	ทสเน		ทนฺ	เต		ฉาทย	ตี	ติ		ท	สนจฺฉ	โท	 
ริมฝีปากที่ปกปิดฟันชื่อว่าทสนัจฉทะ(ซ้อนจฺ)

แก้ม,	กระพุ้ง	แก้ม	๒	ศัพท์
คณฺฑ,	คณฺฑี	(คฑิวทเนกเทเส+อ+อี)แก้ม,กระพุ้งแก้ม.วทเนก	เท	เส		คณฺฑ	ติ		ปวตฺต	ตี	ติ		

คณโฺฑ	แกม้ที่เปน็ไปในสว่นหนึง่ของปากชือ่วา่คณัฑะ(ลงนคิหติอาคม,อาเทศนคิหติเปน็ณ,ฺลบสระ
หน้า).สจสฺส		มุ	เข		อปฺ	ปมตฺต	โก		คณฺโฑ		วา		โห	ติ๑หรือหากว่าแก้มของเขาเล็กเกินไป

ก	โปล  (กสทฺทูปปท+ปูร ปูรเณ+อล)  แก้ม, กระพุ้งแก้ม.  เกน	 	 ชเล	น	 	 ปู	ริย	เต	ติ	 	 ก	โปโล   
กระพุ้งแก้มที่ป่องด้วยน้ำ ชื่อว่ากโปละ (วุทธิ อู เป็น โอ, ลบ รฺ ที่สุดธาตุ, ลบสระหลัง). 
ทนฺ	เต	 	 ก	ปติ	 	 อจฺฉาท	ตี	ติ	 	 ก	โปโล  แก้มที่ปิดบังฟัน ชื่อว่ากโปละ (กป อจฺฉาทเน+โอล).  
ก	ทาจิ		อวคณฺฑ	กา	รกํ		ภุ�ฺ	ชนฺ	โต		วิย		ก	โป	ลนฺตเร		€เปติ๒บางคราวก็อยู่ในกระพุ้งแก้ม
เหมือนกำลังกินจนแก้มตุ่ย

คาง,	กราม
หน ุ(หนหึสายํ+อุ)คาง,กราม.โอ ทนํ  หน ติ  วิ นา เส ตี ติ  หนุ คางที่บดข้าวให้แหลกชื่อว่า

หนุ.อิตฺถี  หนุ ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.สีห สฺ เสว  หนุ  อสฺ สา ติ  สีห หนุ๓ผู้มีคางดุจคางราชสีห์
ชื่อว่าสีหหนุ(มหาปุริสลักษณะ)

ปลาย	คาง
จุ	พุก(จุพุโอลมฺพเก+ณฺวุ)ปลายคาง.จุ	พุกํ		ตุ		อ	ธรา		อโธส่วนล่างต่อจากริมฝีปากชื่อว่า 

จุพุกะ.จุพฺพ	ตี	ติ		จุ	พุกํ		ปลายคางที่ห้อยลงชื่อว่าจุพุกะ(อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอุ)

	 [๒๖๓]	 คโล	จ		กณฺโ€		คี	วา		ตุ	 กนฺ	ธรา		จ		สิ	โรธ	รา
	 	 กมฺ	พุ	คี	วา		ตุ		ยา		คี	วา	 สุว	ณฺณา	ลิงฺ	ค	สนฺ	นิภา
	 	 องฺกิ	ตา		ตีหิ		เลขา	หิ	 กมฺ	พุ	คี	วา	ถ	วา		มตา.

ลูก	กระเดือก	๒	ศัพท์
คล  (คล อทเน+อ)  ลูกกระเดือก, คอหอย, หลอดคอ, คอ. คล	ติ	 	 อท	ติ	 	 อเน	นา	ติ	 	 คโล   

ลูกกระเดือกที่ใช้กลืนกินชื่อว่าคละ.คิล	ติ		อเน	นา	ติ		คโลลูกกระเดือกที่ใช้กลืนชื่อว่าคละ(คิล
คิลเน+อ,อาเทศอิเป็นอ).อิมํ		คเล		ค	เหตฺ	วา		นา	เสถ		วิ	ชิ	ตา		มม๔กระชากคอเจ้า 

๑วิ.อฏฺ.๓/๓๐๐ ๒สํ.อฏฺ.๑๑/๙๑/๑๐๔ ๓ที.อฏฺ.๕/๓๕/๔๕
๔ขุ.ชา.๒๘/๖๐๙/๒๒๖
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มโหสถนี้ไสออกไปจากแคว้นของเรา.อฏฺ€ิ		คเล		ลคฺคิ๑กระดูกติดคอ

กณฺ€ (กณสทฺเท+€)ลูกกระเดือก,คอหอย,หลอดคอ,คอ.กณย	เต		อเน	นา	ติ		กณฺโ€หลอด
คอที่ใช้ออกเสียงชื่อว่ากัณฐะ.อ�ฺ�ต	รสฺส		ภิกฺขุ	โน		ภุ�ฺ	ชนฺตสฺส		มํสํ	 	กณฺเ€		วิลคฺคํ		 
โห ติ๒เนื้อติดคอภิกษุรูปหนึ่งผู้กำลังฉันอาหาร

ลำ	คอ,	ต้นคอ,	ศอ	๓	ศัพท์
คี	วา  (คาสทฺเท+อีว+อา)ลำคอ,ต้นคอ,ศอ.คาย	นฺ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		คี	วาลำคอที่ใช้ขับร้อง 

ชื่อว่าคีวา(ลบสระหน้า).สติ		คี	วา		สิ	โร		ป�ฺ�า๓ สติเป็นศอปัญญาเป็นเศียร

กนฺ	ธรา(กสทฺทูปปท+ธรธารเณ+อ+อา)ลำคอ,ต้นคอ,ศอ.กํ		สีสํ		ธร	ตี	ติ		กนฺ	ธรา		ต้นคอ
ที่รองรับศีรษะชื่อว่ากันธรา(ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ)

สิ โรธ รา(สิรสทฺทูปปท+ธรธารเณ+อ+อา)ลำคอ,ต้นคอ,ศอ.สิรํ  ธร ตี ติ  สิ โรธ ราลำคอที่
รองรับศีรษะชื่อว่าสิโรธรา(อาเทศอเป็นโอกลางสมาส)

คอก	ลอง	ทอง,	คอ	สาม	ปล้อง
กมฺ	พุ	คี	วา  (กมฺพุ+คีวา)คอกลองทอง,คอสามปล้อง.กมฺ	พุ		วุจฺจ	ติ		สุว	ณฺณํ	ทองคำท่านเรียกว่า 

กมัพ.ุสวํ	รณ	ํ	กมพฺ	ต	ิ	ก	โรต	ีต	ิ	กม	ฺพ	ุทองคำที่ทำให้มีการระมดัระวงัชือ่วา่กมัพุ(กมพฺสวํรเณ+อ)ุ.
กมฺ	พุม	เยน		อา	ลิงฺ	เคน		สนฺ	นิภา		คี	วา		กมฺ	พุ	คี	วา	คอที่เหมือนกลองมโหระทึกทองคำชื่อว่า 
กมัพุคีวา.สวุ	ณณฺม	โย		อา	ลงิ	ฺโค		มรุช	เภ	โท,		เตน		สน	ฺนภิา		สท	ิสา		ยา		ค	ีวา,		สา		กม	ฺพ	ุค	ีวา		 
มตา,		มหา	ปุ	ริ	สลกฺขณ	เมตํ	อาลิงคะเป็นกลองมโหระทึกชนิดหนึ่งที่ทำด้วยทองคำคอที่เหมือนกับ
กลองอาลิงคะนั้นชื่อว่ากัมพุคีวา,ข้อนี้เป็นมหาปุริสลักษณะ.อถ	วา		ยา		คี	วา		ตีหิ		เลขา	หิ		
องฺกิ	ตา		ลกฺขิ	ตา,		สา		กมฺ	พุ	คี	วา		มตา,		มหา	ปุ	ริ	สลกฺขณ	เมต�ฺ	จอีกอย่างหนึ่งคอที่มีรอย
เป็นปล้อง๓ปล้องชื่อว่ากัมพุคีวา,ข้อนี้เป็นมหาปุริสลักษณะเหมือนกัน

	 [๒๖๔]	 อํโส		นิตฺ	ถี		ภุช	สิ	โร	 ขนฺโธ		ตสฺ	สนฺธิ		ชตฺ	ตุ		ตํ
	 	 พาหุ	มูลํ		ตุ		กจฺ	โฉโธ		 ตฺวสฺส		ปสฺ	สม	นิตฺ	ถิยํ.

บ่า,	ไหล่	๓	ศัพท์
อํส(อมคติยํ+ส)บ่า,ไหล่.อม	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อํโส	บ่าที่เป็นไปอย่างนั้นชื่อว่าอังสะ(อาเทศมฺ

เป็นนิคหิต). อ นิตฺ ถี  อํส ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.ปตฺตํ		ถ	วิ	กาย		ปกฺขิปิตฺ	วา		อํ	เส		 
อาลคฺเคตฺ	วา		จีวรํ		ขนฺเธ		กริตฺ	วา๔ สวมถุงบาตรเอาคล้องไหล่แล้วหยิบจีวรพาดบ่า

๑ชา.อฏฺ.๓๘/๒๕๗ ๒วิ.มหาวิ.๑/๒๐๙/๑๕๐ ๓องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๔/๓๘๗
๔วิ.จุลฺล.๗/๔๒๙/๒๓๔
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ภุช สิร (ภุช+สิร)บ่า,ไหล่.ภุชา	นํ		สิ	โร		มตฺ	ถกํ		ภุช	สิ	โรหัว(ต้น)ของแขนชื่อว่าภุชสิระ
ขนฺธ(กสทฺทูปปท+ธาธารเณ+อ)บ่า,ไหล่.กํ		มตฺ	ถกํ		ทธา	ตี	ติ		กนฺโธ,		โส		เอว		ขนฺโธ   

บ่าที่ค้ำศีรษะไว้ ชื่อว่ากันธะ, บ่านั่นแหละ ชื่อว่าขันธะ (ไม่ลบทุติยาวิภัตติ, อาเทศ ก เป็น ข,
นิคหิตเป็น นฺ, ลบสระหน้า).  ขม	ติ	 	 สา	รนฺ	ติ	 	 วา	 	 ขนฺโธ  บ่าที่ทนแบกภาระ ชื่อว่าขันธะ 
(ขมุสหเน+ต,อาเทศตเป็นธ,มฺเป็นนฺ).	ขนฺเธ		ภารํ		เถยฺ	ย	จิตฺ	โต		อาม	สติ		อาปตฺ	ติ		
ทุกฺ	กฏสฺส๑ภิกษุมีจิตคิดจะลักยกของใส่บ่าต้องอาบัติทุกฏ

หัว	ไหล่
ชตฺ ตุ (ชนชนเน+ตุ)หัวไหล่.ตสฺ	สนฺธิ		ตสฺส		ขนฺธสฺส		มชฺฌํ		ชตฺ	ตุ		นามตอนกลางหัว

ไหล่ที่ต่อบ่านั้น ชื่อว่าชัตตุ. ตํ  ชตฺ ตุ ศัพท์เป็นนปุงสกลิงค์. ช เนตี ติ  ชตฺ ตุ หัวไหล่ที่เกิดขึ้น 
ชื่อว่าชัตตุ(ลบนฺที่สุดธาตุ,ซ้อนตฺ)

ตถา		อกตฺ	วา		ภิกฺขุสฺส	 ชตฺ	ตู	นิปิ		อุ	รมฺปิ		จ
วิว	ริตฺ	วา		ยถา	กามํ	 คจฺฉ	โต		โห	ติ		ทุกฺ	กฏํ.๒

ภิกษุไม่ทำตามวินัยนั้นเปิดไหล่และอกไปตามต้องการเป็นอาบัติทุกฏ

โคน	แขน,	รักแร้	๒	ศัพท์
พาหุ	มูล (พาหุ+มูล)โคนแขน,รักแร้.พา	หูนํ		ภุชา	นํ		มูลํ		พาหุ	มูลํ	โคนแขนช่ือว่าพาหุมูละ
กจฺฉ(กจพนฺธเน+ฉ)โคนแขน,รักแร้.ก	จี	ยติ		พนฺธีย	ตี	ติ		กจฺ	โฉรักแร้ที่โคนแขนยึดไว้ชื่อว่า

กัจฉะ.กจฺ	เฉหิ		เส	ทา		มุจฺ	จนฺ	ติ๓เหงื่อไหลออกจากรักแร้

สีข้าง
ปสฺส(ทิสเปกฺขเน+อ)สีข้าง.อสฺส		กจฺฉสฺส		อโธ	ภาค	ฏฺ€านํ		ปสฺสํ		วุจฺจ	ติ		ส่วนที่อยู่ข้าง

ล่างรักแร้นั้นชื่อว่าปัสสะ.ป สีทิสฺส เต ติ  ปสฺสํ สีข้างที่บุคคลก้มดูชื่อว่าปัสสะ(อาเทศทิสเป็น
ปสฺส). อ นิตฺ ถิยํ ปสฺส ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์. 	 อุ	สูหิ	 สตฺ	ตีหิ	 จ	 โตมเรหิ	 อุ	ภ	ยา	นิ		 
ปสฺ สา นิ  ตุ ทนฺ ติ๔ทิ่มแทงสีข้างทั้ง๒ด้วยลูกศรหอกและฉมวก

	 [๒๖๕]	 พาหุ		ภุชา		ทฺ	วี	สุ		พาหา	 หตฺ	โถ		ตุ		กร	ปาณ	โย
	 	 มณิ	พนฺโธ		ป	โกฏฺ€นฺ	โต	 กปฺป	โร		ตุ		ก	โปณฺยถ.

แขน	๓	ศัพท์
พาห ุ (วหปาปเณ+ณุ)แขน.วห	ติ		อเน	นา	ติ		วาหุ,		วาหุ		เอว		พาหุ	แขนที่ช่วยชี้นำไป 

๑วิ.มหาวิ.๑/๙๘/๙๑ ๒วินยวินิจฺฉย ๓มชฺ.มูล.๑๒/๔๑๗/๔๕๑
๔ขุ.ชา.๒๘/๕๕๔/๒๐๖
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ชื่อว่าวาหุ,วาหุนั่นแหละชื่อว่าพาหุ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศวเป็นพ).	สีส�ฺจ		
พาหุ	�ฺจ		ป	จาลยนฺ	โต๑ส่ายศีรษะและแกว่งแขน

ภุช,	ภุชา (ภุชปาลนชฺโฌหาเรสุ+อ)แขน.ภุ�ฺ	ช	เต		อเน	นา	ติ		ภุโชแขนที่ช่วยให้หยิบกิน
ได้ชื่อว่าภุชะ.ทฺ วี สุ  พาหุและภุชศัพท์ใช้ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์.ปคฺคยฺห		กนฺ	ทนฺ	ติ		ภุเช๒  
ประคองแขนร้องไห้

พาหา (วหปาปเณ+ณ+อา)แขน.วห ติ  เอ ตา ยา ติ  พาหาแขนที่ช่วยนำไปชื่อว่าพาหา(ลบ
ณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศวเป็นพ,ลบสระหน้า).พาหา		ปคฺคยฺห		กนฺ	ทนฺ	ติ๓ประคอง
แขนร้องไห้

มือ	๓	ศัพท์
หตฺถ(หสหสเน+ถ)มือ.หสนฺ ติ  อเน นา ติ  หตฺ โถมือที่ช่วยให้(รู้ว่า)สนุกสนานชื่อว่าหัตถะ

(อาเทศสฺเป็นตฺ).อวย วา นิ  หน ติ  เอ เต นา ติ  หตฺ โถมือช่วยให้เบียดเบียนอวัยวะ(มีการ
ตีและการเกาเป็นต้น)ชื่อว่าหัตถะ(หนหึสายํ+ถ,อาเทศนฺเป็นตฺ).ห รนฺ ติ  อเน นา ติ  หตฺ โถ   
มือที่ช่วยถือไปชื่อว่าหัตถะ(หรหรเณ+ถ,อาเทศรฺเป็นตฺ).น		ภุ�ฺ	ชมา	เนน		สพฺ	โพ		หตฺ	โถ		 
มุ	เข		ปกฺขิปิตพฺ	โพ๔ภิกษุกำลังฉันไม่ควรสอดทั้งมือเข้าปาก

กร(กรกรเณ+อ)มือ.ก	โร	ติ		อเน	นา	ติ		กโรมือที่ช่วยทำชื่อว่ากระ.กเรน		จ		ปราม	ฏฺโ€๕  
จับต้องด้วยมือ

ปาณิ (ปณพฺยวหารถุตีสุ+อิ)มือ.ปณติ  โวห รติ  อเน นา ติ  ปาณิ มือที่พูด(แทนปาก)ชื่อว่า
ปาณิ(วุทธิอเป็นอา).อวย	วา	นิ		ปา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		ปาณิ	มือที่รักษาอวัยวะไว้(ด้วยการปัดป้อง)
ชื่อว่าปาณิ(ปารกฺขเน+ณิ).เตน		ปาณิ		กาม	ท	โท๖เพราะฉะนั้นมือจึงให้สิ่งที่ปรารถนา

ข้อ	มือ	๒	ศัพท์
ป	โกฏฺ€นฺต  (ปโกฏฺ€+อนฺต)  ข้อมือ.  ป	โกฏฺ€นฺ	โต	 	 หตฺถคณฺฑิ	  ข้อมือ ชื่อว่าปโกฏฐันตะ. 

ปกฺ	โกส	ติ		อเน	นา	ติ		ป	โกฏฺโ€มือที่ใช้ชี้ด่าชื่อว่าปโกฏฐะ(ป+กุสอกฺโกเส+€,วุทธิอุเป็นโอ,
อาเทศสฺเป็นฏฺ).ป	โกฏฺ€สฺส		อนฺ	โต		ป	โกฏฺ€นฺ	โตที่สุดของมือชื่อว่าปโกฏฐันตะ

มณิ พนฺธ (มณิ+พนฺธ)ข้อมือ.มณิ	วิก	ตึ		พนฺธ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		มณิ	พนฺโธข้อมือเป็นที่ผูกกำไร
มณีชื่อว่ามณิพันธะ.มณิ	พนฺเธน		ปฏิ	จฺฉา	เทตฺ	วา		อนฺตรฆเร		คนฺตพฺพํ ๗ใช้ข้อมือปิดแล้ว
เดินไปทั่วทั้งเรือน

๑ขุ.ชา.๒๗/๒๒๙๓/๔๗๙ ๒ขุ.ชา.๒๘/๕๖๔/๒๐๙ ๓วิ.มหา.๕/๘๐/๑๐๖
๔วิ.มหาวิ.๒/๘๔๒/๕๕๐ ๕ขุ.อปทาน.๓๒/๖๗/๑๙๐ ๖ขุ.เปต.๒๖/๑๐๖/๑๙๐
๗วิ.อฏฺ.๒/๔๙๕



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๓.	นรวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 336

ข้อศอก	๒	ศัพท์
กปฺ	ปร,	กุมฺ	ปร(กปุสามตฺถิยํ+อร)ข้อศอก.กปฺ	ปติ		สาม	ตฺเถ	ตี	ติ		กปฺป	โรข้อศอกที่สามารถ

(ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง)ชื่อว่ากัปประ(ซ้อนปฺ).ชานู	หิ		วา		กปฺปเรหิ		วา		นาฬิเก	ร	- 
ปา สาณ า ทีหิ  วา  ฆา เตตฺ วา๑ ตีด้วยเข่าหรือศอกหรือว่าทุบด้วยก้อนหินเท่าลูกมะพร้าวเป็นต้น

ก	โปณิ,	ก	โผณิ (กปุหึสายํ+โอณิ)ข้อศอก.ก	ปติ		หึ	สตี	ติ		ก	โปณิ		ก	โผณิ		จข้อศอก
ที่เบียดเบียน(ผู้อื่น) ชื่อว่ากโปณิและกโผณิ (อาเทศ ปฺ เป็น ผฺ บ้าง). อิตฺถิยํ  ก	โปณิ	ศัพท์และ 
ก	โผณิ	ศัพท์มีใช้ในอิตถีลิงค์

	 [๒๖๖]	 มณิ	พนฺธ	กนิฏ€านํ	 ปาณิ	สฺส		กรโภนฺตรํ
	 	 กร	สา	ขางฺ	คุ	ลี		ตา		ตุ	 ป�ฺ	จงฺ	คุฏฺโ€		จ		ตชฺ	ชนี
	 	 มชฺฌิ	มา		นา	มิ	กา		จาปิ	 กนิฏฺ€าติ		กมา		สิ	ยุํ.

สัน	มือ
กรภ(กรหึสายํ+อภ)สันมือ,สันมือระหว่างข้อมือกับนิ้วก้อย.ปาณิ สฺส  ปาณิ ตลสฺส  สมฺ พนฺธีนํ  

มณิ	พนฺธ	กนิฏฺ€านํ		ทฺ	วินฺ	นํ		อนฺตรํ		พหิฏฺ€านํ		กรโภ		วุจฺจ	ติ,		เยน		กุมาร	กา		สตฺถํ		กตฺ	วา		 
อ�ฺ�ม�ฺ�ํ		ปห	รนฺ	ติ		โส		กรโภ		นามสันมือด้านนอกระหว่างข้อมือกับนิ้วก้อยต่อเนื่องกัน
ไปเรียกว่ากรภะ,สันมือที่พวกเด็กๆใช้เป็นอาวุธฟันกันเล่นชื่อว่ากรภะ.ก	โร	ติ		หึ	สติ		อเน	นา	ติ		 
กรโภสันมือที่ใช้เบียดเบียนชื่อว่ากรภะ

นิ้ว	มือ	๒	ศัพท์
กร	สาขา (กร+สาขา)นิ้วมือ.กรสฺส		ปาณิ	สฺส		สาขา		กร	สาขากิ่งของมือ(นิ้วมือ)ชื่อว่า 

กรสาขา

องฺ	คุ	ลิ (องฺคคมเน+อุลิ)นิ้วมือ.องฺ	คติ		คจฺฉ	ตี	ติ		องฺ	คุ	ลิ	นิ้วมือที่ชี้ไปชื่อว่าอังคุลิ.อิตฺถิลิงฺ	โคยํ	 
องฺ	คุ	ลิ	ศัพท์นี้เป็นอิตถีลิงค์.น		องฺ	คุ	ลิ	ฉินฺ	โน		ปพฺ	พา	เชตพฺ	โพ๒ไม่พึงบวชให้บุคคลนิ้วด้วน

นิ้ว	มือ	๕	นิ้ว
 นิ้วมือทั้ง๕นิ้วคืออัง	คุฏฐะ	นิ้วหัวแม่มือตัช	ชนี	นิ้วชี้มัชฌิมา	นิ้วกลางอนามิกา	นิ้วนาง

กนิฏฐา	นิ้วก้อย

องฺ	คุฏฺ€(องฺคสทฺทูปปท+€าคตินิวตฺติมฺหิ+อ)นิ้วหัวแม่มือ.อคฺเค		ปุเร		ติฏฺ€ตี	ติ		องฺ	คุฏฺโ€  
นิ้วที่ตั้งอยู่ข้างหน้าชื่อว่าอังคุฏฐะ(อาเทศอเป็นอุ,ซ้อนฏฺ).	องฺ	คติ		คจฺฉ	ตี	ติ		องฺ	คุฏฺโ€นิ้ว
ที่ชี้ไปชื่อว่าอังคุฏฐะ(องฺคคติมฺหิ+ฏฺ€,อาเทศอเป็นอุ).องฺ	คุฏฺเ€น		องฺ	คชา	ตํ		ฆฏฺเฏนฺตสฺส๓  

๕วิ.อฏฺ.๓/๖๔ ๑วิ.มหาวิ.๑/๓๗๖/๒๕๐ ๒วิ.มหา.๔/๑๓๕/๑๘๓
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ของภิกษุผู้ใช้นิ้วหัวแม่มือถูองคชาต

ตชฺ ชนี  (ตชฺชหึสายํ+ยุ+อี)  นิ้วชี้, ดรรชนี. ตชฺเช ติ  เอ ตา ยา ติ  ตชฺ ชนี นิ้วที่ใช้เบียดเบียน 
(โดยชี้หน้าด่า)ชื่อว่าตัชชนี(อาเทศยุเป็นอน)

มชฺฌิ มา (มชฺฌ+อิม+อา)นิ้วกลาง.มชฺเฌ		ติฏฺ€ตี	ติ		มชฺฌิ	มานิ้วที่ตั้งอยู่ท่ามกลางชื่อว่า
มัชฌิมา(ลบสระหน้า)

อนามิกา(น+นาม+อิก+อา)นิ้วนาง.นตฺถิ		นาม	มสฺ	สา	ติ		อนามิกานิ้วที่ไม่มีชื่อชื่อว่าอนามิกา
(อาเทศนเป็นอ)

กนิฏฺ€า(อปฺป+อิฏฺ€+อา)นิ้วก้อย.อติ	ส	เยน		อปฺ	ปกา		ขุทฺ	ทกา	ติ		กนิฏฺ€านิ้วที่เล็กที่สุด 
ชื่อว่ากนิฏฐา(อาเทศอปฺปเป็นกน)

	 [๒๖๗]	 ป	เทโส		ตาล	โคก	ณฺณา	 วิทตฺถิตฺถี		กมา		ตเต
	 	 ตชฺ	ชนฺ	ยาทิ	ยุ	เตงฺ	คุฏฺเ€	 ปส	โต		ปาณิ		กุ�ฺ	จิ	โต.

คืบ
	 ตชฺ	ชนฺ	ยา	ทีหิ	 	ยุตฺ	เต		องฺ	คุฏฺเ€		ตเต		ป	สา	ริ	เต		สติ	 	ป	เท	สาทิ	กา		จตสฺโส		ส�ฺ�า		 

กม	โต		สิ	ยุํ	เมื่อเหยียดนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เป็นต้นออกจะเป็นชื่อของคืบ๔อย่างตามลำดับ
ดังนี้

ป เทส(ป+ทิสเปกฺขเน+ณ)คืบ,คืบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้.ตชฺ	ชนี	ยุตฺ	เต		องฺ	คุฏฺเ€		ตเต		ป	เทโส	 
เมื่อเหยียดนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ออกเป็นปเทสะ.ปกาเรน		ทิสฺส	เต	ติ		ป	เทโสคืบที่เขาแสดง
อย่างนั้นชื่อว่าปเทสะ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ)

ตาล(ตลปติฏฺ€ายํ+ณ)คืบ,คืบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วกลาง.มชฺฌิม	ยุตฺ	เต		องฺ	คุฏฺเ€		ตเต		ตาโล  
เมื่อเหยียดนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วกลางออกจะเป็นตาละ.ตล	ติ		ปติ	ฏฺ€า	ตี	ติ		ตาโลคืบที่แนบลง 
ชื่อว่าตาละ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

โคก	ณฺณ(โค+กณฺณ)คืบ,คืบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วนาง.	อนามิกา	สหิ	เต		องฺ	คุฏฺเ€		ตเต		โคก	ณฺโณ  
เมื่อเหยียดนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วนางออกจะเป็นโคกัณณะ.	โคก	ณฺณสทิสตฺ	ตา		ตปฺปมาณตฺ	ตา		วา		
โคก	ณฺโณ	คืบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วนางชื่อว่าโคกัณณะเพราะเป็นเหมือนหูโคหรือมีความยาวเท่า
หูโค.อถ	วา		โคก	ณฺโณ		นาม		เอ	โก		มิค	วิ	เสโส,		ตกฺกณฺณสทิสปฺ-ปมาณตฺ	ตา		โคก	ณฺโณ   
อกีอยา่งหนึง่กวางชนดิหนึง่ชือ่วา่โคกัณณะ(กวางระมาด),คบืนิว้หวัแม่มอืกบันิว้นางชือ่วา่โคกัณณะ
เพราะมีความยาวเท่ากับหูของกวางโคกัณณะนั้น

วิทตฺถิ  (วิ+ตนุ วิตฺถาเร+ติ)  คืบ, คืบนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อย. กนิฏฺ€า	ยุตฺ	เต	 	 องฺ	คุฏฺเ€	 	 ตเต		 
วิทตฺถิ เมื่อเหยียดนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อยออกจะเป็นวิทัตถิ.วิต	โน	ตี	ติ		วิตตฺถิ,		วิตตฺถิ		เอว		
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วิทตฺถิ คืบที่กางออกกว้างกว่าชื่อว่าวิตัตถิ,วิตัตถินั่นแหละชื่อว่าวิทัตถิ(อาเทศตของธาตุเป็น
ท,ตของปัจจัยเป็นถ,นฺเป็นตฺ).ทีฆ	โส		เทฺว		วิทตฺถิ	โย		สุคต	วิทตฺถิ	ยา		ติ	ริยํ		ทิยฑฺฒํ ๑  
ด้านยาว๒คืบด้านกว้างคืบครึ่งโดยคืบพระสุคต

ฟายมือ,	ซองมือ
ปสต(ป+สรคติยํ+ต)ฟายมือ,ซองมือ.กุ�ฺ	จิ	โต		สงฺ	โก	จิ	โต		ปาณิ		ปส	ตา	โขฺยฝ่ามือที่งุ้มเข้า

เรียกว่าปสตะ.ปมาณปฺ	ปก	รณ	โต		วิตต�ฺ	ชลิเย	วายํ		กวี	หิ		อิจฺฉิ	โต.			สมฺ	ปุฏ�ฺ	ชลิ		ปนายํ,		
ป	สา	ริต	สหิ	ตา		ยสฺส		องฺ	คุ	ลิ	โย		สวนฺ	ติ	ฟายมือที่ชื่อว่าปสตะนี้นักกวีทั้งหลายประสงค์เอาใน
กระพุม่มอืที่แบออกแลว้(กอบมอื)เพราะทำการตวงได,้แต่ในที่นี้หมายเอาฟายมอืขา้งเดยีวนิว้ทัง้หมด
เหยียดออกไป.ปสร ตี ติ  ปส โตฟายมือที่เหยียดออกชื่อว่าปสตะ(ลบรฺที่สุดธาตุ).ปส เตน  
เม		อยฺเย		สปฺ	ปินา		อตฺ	โถ๒คุณนายผมต้องการเนยใส๑ฟายมือ

	 [๒๖๘]	 รตนํ		กุกฺ	กุ		หตฺ	โถถ	 ปุ	เม		กร	ปุโฏ�ฺ	ชลิ
	 	 กรโช		ตุ	นโข		นิตฺ	ถี	 ขฏ	โก		มุฏฺ€ิ		จ		ทฺ	วี	สุ.

ศอก	๓	ศัพท์
รตน(รมุกีฬายํ+ตน)ศอก.รมนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  รตนํ ศอกที่บุคคลเล่นสนุกชื่อว่ารตนะ(ลบมฺ

ที่สุดธาตุ)

กุกฺ	กุ,	 กิกฺ	กุ  (กุก อาทาเน+อุ)  ศอก.  กุก	ตี	ติ	 	 กุกฺ	กุ	  ศอกที่ถือเอา ชื่อว่ากุกกุ (ซ้อน กฺ). 
สิลา	ยู	โป		โสฬส	กุกฺ	กุ	โก		ตสฺสสฺ	สุ		อฏฺ€กุกฺ	กุ		เหฏฺ€าเนมงฺ	คมา		อฏฺ€กุกฺ	กุ		อุ	ปริ	เนมสฺส๓   
หินก้อนใหญ่มีขนาด๑๖ศอกฝังลึกลงไปข้างล่าง๘ศอกโผล่ขึ้นข้างบน๘ศอก

หตฺถ(หสหสเน+ถ)ศอก.หสนฺ ติ  อเน นา ติ  หตฺ โถ  ศอกที่ใช้เล่นสนุกชื่อว่าหัตถะ(อาเทศ
สฺเป็นตฺ)

พนม	มือ,	กระพุ่ม	มือ,	อัญชลี	๒	ศัพท์
กร	ปุฏ(กร+ปุฏ)พนมมือ,กระพุ่มมือ.กรม	โย		ปุโฏ		กร	ปุโฏกระพุ่มมือชื่อว่ากรปุฏะ

อ�ฺ	ชลิ  (อ�ฺช พฺยตฺติคติกนฺตีสุ+อลิ) พนมมือ, กระพุ่มมือ, อัญชลี.  เอก	โต	 	 สมฺ	พนฺ	ธนตฺถํ		 
อ�ฺช	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อ�ฺ	ชลิ	พนมมือเข้าเพื่อให้ติดเป็นอันเดียวกันชื่อว่าอัญชลิ.	พฺยตฺตํ		อ�ฺช	ติ		 
ปกา	เส	ตี	ติ		อ�ฺ	ชลิ	พนมมือบ่งบอกซึ่งความเป็นคนมีปัญญาชื่อว่าอัญชลิ(อ�ฺชปกาสเน+อลิ).
ปุ เม  อ�ฺ	ชล ิ ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์.วุฑฺฒานํ		ภิกฺ	ขูนํ		ปา	เท		วนฺ	ทิตฺ	วา		อุกฺ	กุฏิ	กํ		นิ	สี	ทิตฺ	วา		 
อ�ฺ	ชลึ		ปคฺค	เหตฺ	วา๔ไหว้เท้าภิกษุผู้พรรษาแก่กว่าแล้วนั่งกระโหย่งพนมมือ

๑วิ.มหาวิ.๒/๗๖๕/๕๐๕ ๒วิ.มหา.๕/๑๓๐/๑๗๕ ๓สํ.มหา.๑๙/๑๗๒๔/๕๕๖
๔วิ.มหาวิ.๑/๕๐๔/๓๓๘
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เล็บ	๒	ศัพท์
กรช(กรสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)เล็บ.กเร		ชาย	ติ		รุห	ตี	ติ		กรโชเล็บอันเกิดขึ้นที่นิ้วมือชื่อว่า 

กรชะ(ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ)

นข(น+ข)เล็บ.นตฺถิ		ขํ		อิน	ทฺ	ริยํ		เอตฺ	ถา	ติ		นโขเล็บที่ไม่มีความรู้สึกชื่อว่านขะ. อ นิตฺ ถี   
นข	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.น		ภิกฺขเว		ทีฆ	า		นขา		ธาเรตพฺ	พา		โย		ธาเรยฺย		 
อาปตฺ	ติ		ทุกฺ	กฏสฺส๑ ภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ควรไว้เล็บยาวภิกษุรูปใดไว้ต้องอาบัติทุกฏ

  เล็บมีอีกหลายศัพท์เช่นปุ	นพฺภว,	กร	รุห,	นขร	

กำ	มือ,	กำปั้น	๒	ศัพท์
ขฏก(ขฏอิจฺฉายํ+ณฺวุ)กำมือ,กำปั้น.ขฏ	ตี	ติ		ขฏ	โกกำมือที่ปรารถนาชื่อว่าขฏกะ.ขท	ติ		 

หึ	สตี	ติ		ขฏ	โกกำปั้นที่เบียดเบียนชื่อว่าขฏกะ(ขทหึสายํ+ณฺวุ,ทฺเป็นฏฺ,ณฺวุเป็นอก)

มุฏฺ€ิ (มุพนฺธเน+ติ)กำมือ,กำปั้น.มุ	นา	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		มุฏฺ€ิ	มือที่กำเข้าชื่อว่ามุฏฐิ(อาเทศต 
เปน็€,ซอ้นฏ)ฺ.ท ฺว ีส ุ มฏุ€ฺ ิศพัท์ใช้ในปงุลงิค์และอติถีลงิค.์กกุ	ฺกฏุ	ยทุธฺ	ํ	วฏฏฺก	ยทุธฺ	ํ	ทณฑฺ	ยทุธฺ	ํ	 
มุฏฺ€ิ	ยุทฺธํ ๒เล่นชนไก่ต่อนกฟันดาบไม้ชกมวย(ต่อสู้กันด้วยกำปั้น).สา ส ปา นิว  สพฺ พา นิ  
เอ	เกน	คฺคณฺหิ		มุฏฺ€ิ	นา๓เหมือนกำเอาเมล็ดผักกาดทั้งหมดด้วยกำมือเดียว

	 [๒๖๙]	 พฺ	ยา	โม		สห	กรา		พาหุ	 เทฺว		ปสฺสทฺวย	วิตฺถ	ตา
	 	 อุทฺ	ธนตฺต		ภุช	โปสปฺ-	 ปมาเณ		โป	ริสํ		ติ	สุ.

วา (ในแนวนอนหรือแนวราบ)
พฺ ยาม  (วิ+อาม อ�ฺเช+อ)  วา (ในแนวนอนหรือแนวราบ). ปสฺสทฺวย	วิตฺถตฺ	ตา	 	 ปสฺสทฺวเยปิ		 

วิต	ตา		ป	สา	ริ	ตา		สห	กรา		ส	ปาณ	โย		เทฺว		พา	หู		พฺ	ยา	โม		นามเหยียดแขนกับมือออก
ไปทั้ง๒ข้างชื่อว่าพยามะ.พฺ ยา มิย เต  อเน นา ติ  พฺ ยา โมวาที่ท่านเหยียดแขนออกชื่อว่า 
พยามะ(อาเทศอิ เป็นย,อาเทศวฺ เป็นพฺ). ยาว	ตกสฺส	 	กา	โย		ตาว	ตกสฺส	 	พฺ	ยา	โม๔   
ร่างกายเหยียดยาวเพียงใดวานอนก็ยาวเพียงนั้น

วา (ในแนวยืนหรือแนวตั้ง)
โป ริส  (ปุริส+ณ)  วา (ในแนวยืนหรือแนวตั้ง). ตสฺมึ  อุทฺ ธนฺต ภุช โปสปฺ ปมาเณ  โป ริสสทฺ โท   

วตฺ ตติ  โป ริส ศัพท์เป็นไปในประมาณเท่ากับบุรุษเหยียดแขนและมือขึ้นข้างบน.ปุ ริสสฺส  ปมาณํ  
โป ริสํ ประมาณเท่าบุรุษชื่อว่าโปริสะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).	ปุ	ริสสทฺ	โท		เจตฺ	ถ		สกร	ภุช	ปุ	ริสํ		 
วท ติ  ปุ ริส ศัพท์ในที่นี้กล่าวรวมเอาบุรุษพร้อมทั้งแขนและมือ.ตี สุ  โป ริส ศัพท์ใช้ในลิงค์ทั้ง๓

๑วิ.จุลฺล.๗/๑๔๖/๕๙ ๒ที.สีล.๙/๑๑/๘ ๓ขุ.อปทาน.๓๓/๑๕๗/๒๙๐
๔ที.มหา.๑๐/๒๙/๒๑
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	 [๒๗๐]	 อุ	โร		จ		หทยํ		จาถ	 ถโน		กุจ	ปโยธรา
	 	 จู	จุกํ		ตุ		ถนคฺคสฺมึ	 ปิฏฺ€ํ		ตุ	ปิฏฺ€ิ		นา	ริยํ.

อก	๒	ศัพท์
อุร(อุสทาเห+ร)อก,อุระ.อุ สติ  ทห ตี ติ  อุ โรอกอันอบอุ่นชื่อว่าอุระ(ลบสฺ).วาต	คมนว	เสน		 

อร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อุ	โรอกที่เคลื่อนไปตามลม(หายใจ)ชื่อว่าอุระ(อรคติมฺหิ+อ,อาเทศอต้น
ธาตุเป็นอุ).ทุกฺ	ขลา	เภ		สติ		รนฺ	ติ		ปห	รนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อุ	โรอกที่มนุษย์พากันตี เมื่อ
ได้รับทุกข์ ชื่อว่าอุระ (อุ+รา ปหาเร+อ).  ยก	นาท	โย	 อุ	รนฺ	ติ	 	 ปวตฺ	ตนฺ	ติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	 อุ	โร   
อกที่มีตับเป็นต้นเป็นไปอยู่ชื่อว่าอุระ(อุรคติยํ+อ).ถนา  วา  โสภณ า  อุรํ  วา  โสภณํ   
อุ ทรํ  วา  โสภณํ ๑ถันงามอกงามหรือว่าท้องงาม

หทย(หรหรเณ+ย)อก.หร ตี ติ  หทยํ อกที่นำหน้าไปชื่อว่าหทยะ(อาเทศรเป็นท).หทยํ  
วาสฺส		ผ	เลยฺ	ย๒ หรือพึงผ่าดูอกของเขา

เต้า	นม,	ถัน,	หน้าอก	ผู้	หญิง	๓	ศัพท์
ถน(ตนุวิตฺถาเร+อ)เต้านม,ถัน,หน้าอกผู้หญิง.อิตฺถึ  ต โน ตี ติ  ถโนเต้านมที่แผ่ไปสู่ผู้หญิง

ชื่อว่าถนะ(อาเทศตเป็นถ).อฑฺฒ	ลาพุ	สมา		ถนา๓ เต้านมโตเท่าน้ำเต้าครึ่งลูก

กุจ(กุจสงฺโกจเน+อ)เต้านม,ถัน,หน้าอกผู้หญิง.คจฺฉนฺ	เต		กาเล		กุจ	ติ		สงฺ	โกจ	ตี	ติ		กุ	โจ  
อกที่กระเพื่อมในเวลาเดินไปชื่อว่ากุจะ

ปโยธร  (ปยสทฺทูปปท+ธรธารเณ+อ)เต้านม,ถัน,หน้าอกผู้หญิง.ปยํ		ขีรํ		ธาเร	ตี	ติ		ปโย	ธ	โร	  
เต้านมที่ทรงไว้ซึ่งน้ำนมชื่อว่าปโยธระ(อาเทศอเป็นโอท่ามกลางสมาส)

หัวนม
จู	จุก(จุจวเน+อุก)หัวนม.จว	ตี	ติ		จู	จุกํ	หัวนมที่ขยับไหวชื่อว่าจูจุกะ(ทีฆะอุเป็นอู,ลงจฺ

อาคม).จ�ฺ	จุ	เนตี	ติ		จู	จุกํ	หัวนมที่เป็นไปชื่อว่าจูจุกะ(จนฺจุคติยํ+อุก,ลบนฺ,อาเทศอเป็น
อู).	ถนคฺคสฺมึ		จู	จุกํ	 จู	จุก	ศัพท์เป็นไปในหัวนม

หลัง	๒	ศัพท์
ปิฏฺ€(ปิฏสทฺทสงฺฆาเตสุ+ต)หลัง,ข้างหลัง.ปิฏฺ€ติ		สงฺฆา	เต	ตี	ติ		ปิฏฺ€ํ	หลังที่ติดกันเป็นแผ่น

ชื่อว่าปิฏฐะ.วิ	สม	ทุกฺ	ขํ		ปิฏฺ€ติ		หึ	สตี	ติ		ปิฏฺ€ํ	หลังที่เบียดเบียนทุกข์ไม่เท่ากันชื่อว่าปิฏฐะ
(ปิฏหึสายํ+ต,อาเทศตเป็น€)

ปิฏฺ€ิ (ปิฏสทฺทสงฺฆาเตสุ+ติ)หลัง,ข้างหลัง.มีรูปวิเคราะห์ศัพท์เหมือนกัน.นา ริยํ  ปิฏฺ€ิ	ศัพท์ใช้

๑ขุ.จูฬนิ.๓๐/๖๖๙/๓๒๕ ๒สํ.สคาถ.๑๕/๕๑๔/๑๘๔ ๓ขุ.ชา.๒๗/๒๔๘๕/๕๔๖
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ในอิตถีลิงค์.โสปิ		โข		พฺ	ราหฺมโณ		อาย	สฺม	โต		อุ	ทายิ	สฺส		ปิฏฺ€ิ	โต		ปา	วิ	สิ๑ พราหมณ์นั้น
เดินตามหลังพระอุทายีเข้าไป

	 [๒๗๑]	 มชฺโฌ	นิตฺ	ถี		วิลคฺ	โค		จ		 มชฺฌิมํ	กุจฺฉิ	ตุ		ทฺ	วี	สุ
	 	 คหณีตฺถิ	ยุ	ทรํ		คพฺโภ	 โกฏฺโ€นฺ	โต		กุจฺฉิ	สมฺภเว.

สะเอว	๓	ศัพท์
มชฺฌ(มชฺฌ+ณ)สะเอว.มชฺเฌ  ภโว  มชฺโฌสะเอวที่มีอยู่ตรงกลาง(ร่างกาย)ชื่อว่ามัชฌะ

(ลบณฺ).อ นิตฺ ถี  มชฺฌ ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์

วิลคฺค(วิ+ลคสงฺเค+อ)สะเอว.วิ	เส	เสน		ลคฺค	ตี	ติ		วิลคฺ	โคสะเอวที่ยึด(ร่างกายส่วนบนและส่วน
ล่างเอาไว้)ให้แน่นชื่อว่าวิลัคคะ(ซ้อนคฺ)

มชฺฌิม(มชฺฌ+อิม)สะเอว.มชฺเฌ  ภวํ  มชฺฌิมํ สะเอวที่มีอยู่ตรงกลาง(ร่างกาย)ชื่อว่ามัชฌิมะ 
(ลบสระหน้า)

ท้อง	๔	ศัพท์
กุจฺฉิ (กุสอกฺโกเส+ฉิ)ท้อง.กุ	สติ		อกฺ	โกส	ตี	ติ		กุจฺฉิ	ท้องที่ร้องด่า(ส่งเสียงเวลาหิว)ชื่อว่ากุจฉิ 

(อาเทศสฺเป็นจฺ).กุ	สิ	ยติ		อกฺ	โก	สิย	ตี	ติ		กุจฺฉิ	ท้องที่ถูกด่า(เพราะชอบร้องเวลาหิว)ชื่อว่ากุจฉิ.
ทฺ วี สุ  กุจฺฉิ	ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์.มาตุ		กุจฺฉึ		โอกฺ	กมิ๒ หยั่งลงสู่ท้องมารดา

คหณ ี (คหอุปาทาเน+ยุ+อี)ท้อง.คพฺภํ		คณฺ	หา	ติ		ธาเร	ตี	ติ		คหณี,		คพฺ	ภาส	ยส�ฺ�ิ	โต		 
มา	ตุ	กุจฺฉิปฺป	เทโส๓ท้องที่รองรับครรภ์ไว้ชื่อว่าคหณี(อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ,ลบสระหน้า),
คือที่แห่งหนึ่งในท้องของมารดาที่เขาเรียกว่าคัพภาสยะ(มดลูก).อิตฺถี  คหณี	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์

อุทร (อุ+ทรคมเน+อ)ท้อง.อุทร	ติ		อุทฺ	ธํ		คจฺฉ	ติ		วายุ		ยตฺ	รา	ติ		อุ	ทรํ	ท้องที่มีลมเดินขึ้น
เบื้องบนชื่อว่าอุทระ.อุรํ  วา  โสภณํ  อุ ทรํ  วา  โสภณํ ๔หน้าอกงามท้องงาม

คพฺภ(คุสทฺเท+อภ)ท้อง.คุ	ติสทฺทํ		ก	โรตี	ติ		คพฺโภท้องที่ร้องเสียงดังว่า ็คุคุ้ชื่อว่าคัพภะ
(ซ้อนพฺ,ลบสระหน้า)

ผลํ		เว		ก	ทลึ		หนฺ	ติ	 ผลํ		เวฬุํ		ผลํ		นฬํ
สกฺ	กา	โร		กา	ปุ	ริสํ		หนฺ	ติ	 คพฺโภ		อสฺสตรึ		ยถา.๕

เหมือนกับผลกล้วยนั่นแลฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อฆ่าต้นอ้อสักการะ
ฆ่าบุรุษโง่ครรภ์อัสดรฆ่าแม่ม้าฉันนั้น

๑วิ.มหาวิ.๑/๓๗๗/๒๕๑ ๒ที.มหา.๑๐/๑๒/๑๓ ๓วิ.ฏี.๓/๒๖/๓๗๔
๑ขุ.จูฬนิ.๓๐/๖๖๙/๓๒๕ ๒วิ.จุลฺล.๗/๓๖๐/๑๗๒
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ลำไส้
โกฏฺ€(กุสอกฺโกเส+ต)ลำไส้.กุ	สีย	เต		อกฺ	โก	สีย	เต	ติ		โกฏฺโ€ลำไส้ที่ถูกด่า(เวลาปวด)ชื่อว่า

โกฏฐะ(อาเทศตเป็น€,สฺเป็นฏฺ)

	 [๒๗๒]	 ชฆนํ		ตุ		นิ	ตมฺ	โพ		จ			 โสณี		จ		กฏิ	นา	ริยํ
	 	 องฺ	คชา	ตํ		รหสฺ	สงฺคํ	 วตฺถ	คุยฺ	หํ		จ		เม	หนํ.

	 [๒๗๓]	 นิ	มิตฺ	ตํ		จ		ว	รงฺคํ		จ	 พีชํ		จ		ผล	เมว		จ
	 	 ลิงฺ	คํ		อณฺฑํ		ตุ	โกโส		จ	 โย	นิ		ตฺ	วิตฺถี	ปุ	เม		ภคํ.

สะโพก	๔	ศัพท์
ชฆน(หนหึสายํ+ยุ)สะโพก.ห�ฺ�ตี	ติ		ชฆนํ	สะโพกที่ถูกเบียดเบียนชื่อว่าชฆนะ(ซ้อนหต้นธาตุ, 

อาเทศหตัวต้นเป็นช,หนฺเป็นฆ,ยุเป็นอน).น		ภิกฺขเว		ภิกฺ	ขุนิ	ยา		อฏฺ€ิ	ลฺ	เลน		ชฆนํ		
ฆํ สา เปต พฺพํ ๑  ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่ควรให้ทุบสะโพกด้วยกระดูกแข้งโค

นิ ตมฺพ(นิ+ตมตมเน+พ)สะโพก,สะเอว.นิจฺ	ฉ	เยน		ตม	ตี	ติ		นิ	ตมฺ	โพสะโพกที่เมื่อยล้าแน่นอน
ชื่อว่านิตัมพะ

โสณิ (สูปสเว+ณิ)สะโพก,สะเอว.สว ติ  ปสว ตี ติ  โสณิ  สะโพกที่ยื่นออกชื่อว่าโสณิ(วุทธิอู
เป็นโอ).น  โสณิ ยา  น  อุร สา๒ ไม่ใช่ด้วยสะโพกไม่ใช่ด้วยอก

กฏิ (กฏวสฺสาวรเณสุ+อิ)สะโพก.วตฺ	ถา	ทีหิ		กฏิ	ย	เต		อาว	รีย	เต	ติ		กฏิ	สะโพกที่ถูกปกปิด
ด้วยผ้านุ่งเป็นต้นชื่อว่ากฏิ.นา ริยํ  โสณิ ศัพท์และกฏิ	ศัพท์ใช้ในอิตถีลิงค์.อุ ทรํ  วา  โสภณํ   
กฏิ		วา		โสภณ	า๓ ท้องงามหรือว่าสะโพกงาม

	 	 เอตถฺ		จ		ชฆนสท	ฺเทน		อติถฺ	ิกฏ	ิยา		อคคฺ	ภา	โค,		น	ิตมพฺสท	ฺเทน		อติถฺ	ิกฏ	ิยา		ปจฉฺา	ภา	โค,		 
เสสทฺว	เยน		กฏิ	สาม�ฺ�ํ		วุตฺ	ตนฺ	ติ		ทฏฺ€พฺพํ	ในที่นี้พึงทราบว่าชฆนะเป็นส่วนด้านหน้าของ
สะโพกผู้หญิง,นิตัมพะเป็นส่วนด้านหลังของสะโพกผู้หญิง,กฏิเป็นสะโพกสามัญได้ทั้ง๒ส่วน

องคชาต,	อวัยวะ	เพศ	ชาย,	ลึงค์	๙	ศัพท์
อง	ฺคชา	ต(องคฺ+ชาต)องคชาต,อวยัวะเพศชาย,ลงึค.์	องเฺค		ส	รเีร		ชาย	ต	ีต	ิ	อง	ฺคชา	ตํอวยัวะเพศ

ที่เกิดขึ้นในร่างกายชื่อว่าอังคชาตะ.วรํ		เต		โมฆปุริส		อาสิวิสสฺส		โฆรวิสสฺส		มุเข		องฺคชาตํ		 
ปกฺขิตฺตํ,		น	เตฺวว		มา	ตุ	คาม	สฺส		องฺ	คชา	เต		องฺ	คชา	ตํ		ปกฺขิตฺตํ	๔โมฆบุรุษเธอสอดองคชาต 
เข้าปากอสรพิษร้ายเสียยังดีกว่าสอดองคชาตเข้าองค์กำเนิดสตรี

๑วิ.จุลฺล.๗/๕๕๕/๓๔๕ ๒ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๕๐/๔๕๓ ๓ขุ.จูฬนิ.๓๐/๖๖๙/๓๒๕
๔วิ.มหาวิ.๑/๒๐/๓๖
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รหสฺ	สงฺค(รห+องฺค)องคชาต,อวัยวะเพศชาย,ลึงค์,ของลับผู้ชาย.รห	สิ		เ€เน		ชาตํ		องฺคํ		
รหสฺ	สงฺคํ	องคชาตที่เกิดขึ้นในที่ลับชื่อว่ารหัสสังคะ(ไม่ลบสัตตมีวิภัตติในบทรห สิ,ซ้อนสฺ,ลบ
สระหน้า).	รหสฺ	สงฺ	คมฺปิ		จ		เนสํ		กุมฺ	โภ		วิย		ม	หนฺตํ		โห	ติ๑ แม้องคชาตของพวกกุมภัณฑ์
เหล่านั้นก็มีขนาดโตเท่าหม้อ

วตฺถ	คุยฺ	ห  (วตฺถ+คุหอจฺฉาทเน+ณฺย)องคชาต,อวัยวะเพศชาย,ลึงค์,อวัยวะที่ควรใช้ผ้าปกปิด. 
วตฺ	เถน		คุยฺ	หิต	พฺ	พนฺ	ติ		วตฺถ	คุยฺ	หํ	องคชาตที่ควรปกปิดด้วยผ้านุ่งชื่อว่าวัตถคุยหะ(ลบณฺ,กลับ
หฺยเป็นยฺห).	ภคว	โต		โก	โส	หิตํ		วตฺถ	คุยฺ	หํ	๒พระคุยหะของพระผู้มีพระภาคเร้นอยู่ในฝัก

เมหน(มิหเสจเน+ยุ)องคชาต,อวัยวะเพศชาย,ลึงค์.มิห ติ  รตน มุตฺ ตา นิ  อเน นา ติ  เม หนํ   
องคชาตที่หลั่งรัตนะและมุกดาออกมาชื่อว่าเมหนะ(วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศยุเป็นอน).  เม หนสฺส  
ขสฺส		มาลา	ติ		วตฺตพฺ	เพ		เมขลา	ติ		วุจฺจ	ติ๓เมื่อควรกล่าวว่าเครื่องประดับขององคชาตท่าน
กลับเรียกว่าเมขลา

นิ มิตฺ ต(นิ+มิหเสจเน+ต)องคชาต,อวัยวะเพศชาย,นิมิตชาย,ลึงค์.อุ	ทกํ		นี	หริตฺ	วา		มิห	ตี	ติ		 
นิ มิตฺ ตํ  องคชาตที่หลั่งน้ำออก ชื่อว่านิมิตตะ (อาเทศ หฺ เป็น ตฺ).  โย  นิ มิตฺ เตน  นิ มิตฺ ตํ   
องฺ	คชา	เตน		องฺ	คชา	ตํ		อนฺ	ตม	โน		ติล	ผลมตฺตํปิ		ปเว	เส	ติ,		เอโส		ปเว	เส	ติ		นาม๔ภิกษุใด
ให้นิมิตชายเข้าไปทางนิมิตหญิงให้องคชาตเข้าไปทางองค์กำเนิดหญิงโดยที่สุดแม้เท่าเมล็ดงาเดียว
ก็ชื่อว่าเสพ

ว	รงฺค(วร+องฺค)องคชาต,อวัยวะเพศชาย.อุตฺ	ตมงฺคตฺ	ตา		ว	รงฺคํ	องคชาตชื่อว่าวรังคะเพราะ
เป็นอวัยวะที่ประเสริฐที่สุด(ลบสระหน้า)

พีช  (วิ+ชนชนเน+อ)องคชาต,อวัยวะเพศชาย,อวัยวะสืบพันธุ์,ลึงค์.ปจฺจเยหิ  วิ นา  ชาย ตี ติ   
พีชํ องคชาตที่เกิดขึ้นเว้นจากปัจจัยชื่อว่าพีชะ(อาเทศวเป็นพ,ทีฆะอิเป็นอี,ลบนฺที่สุด
ธาตุ)

ผล(ผลนิปฺผตฺติยํ+อ)องคชาต,อวัยวะเพศชาย,ลึงค์.ผล	ติ		เอ	เตน		ปุตฺ	ตนฺ	ติ		ผลํ	องคชาต
ที่ใช้ผลิตบุตรชื่อว่าผละ

ลิงฺ	ค  (ลิงฺค คมเน+อ)  องคชาต, อวัยวะเพศชาย, ลึงค์. ลิงฺ	คติ	 	 “อิตฺถี,	 	 ปุ	ริโส”ติ	 	 วิ	ภาคํ		 
คจฺฉ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		ลิงฺ	คํ	อวัยวะเพศที่ใช้จำแนกว่าเป็นสตรีหรือบุรุษชื่อว่าลิงคะ.	ลีนํ		อ	ปาก	ฏํ		 
องฺ	คนฺ	ติ		วา		ลิง	คํ	หรืออวัยวะที่ซ่อนเร้นไม่เปิดเผยชื่อว่าลิงคะ(ลีน+องฺค,ลบนฺ,รัสสะอีเป็น
อิ,ลบสระหลัง).อ�ฺ�ต	รสฺส		ภิกฺขุ	โน		อิตฺถี	ลิงฺ	คํ		ปา	ตุ	ภูตํ		โห	ติ๕ ลึงค์กลายเป็นเพศหญิง
ปรากฏแก่ภิกษุรูปหนึ่ง

๑ที.อฏฺ.๖/๒๗๙/๑๕๖ ๒ที.สีล.๙/๑๗๕/๑๓๙ ๓วิ.อฏฺ.๑/๑๓๓
๔วิ.มหาวิ.๑/๓๔/๕๑ ๕วิ.มหาวิ.๒/๑๙๓/๑๖๖
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ลูก	อัณฑะ,	ไข่	๒	ศัพท์
อณฺฑ(อมคมเน+ฑ)ลูกอัณฑะ,ไข่.อมนฺ ติ  อุปฺ ปชฺ ชนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  อณฺฑํ  ฟองไข่เป็นที่

เกิดของภูตทั้งหลายชื่อว่าอัณฑะ(อาเทศมฺเป็นณฺ).อฑิ ยติ  นิพฺพตฺ ติย ตี ติ  อณฺโฑลูก
อัณฑะที่มีเชื้อเกิด ชื่อว่าอัณฑะ (อฑิ อณฺฑตฺเถ+อ, ลงนิคหิตอาคม, อาเทศนิคหิตเป็น ณฺ). 
อณฺฑ ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.อ�ฺ�ต	รสฺส		ภิกฺขุ	โน		อณฺฑํ		กณฺฑุ	วนฺตสฺส		อสุจิ		 
มุจฺ จิ๑ ภิกษุรูปหนึ่งเกาลูกอัณฑะจนน้ำอสุจิไหล

โกส(กุสฉินฺทเน+อ)ลูกอัณฑะ,ฟองไข่,หนังหุ้มอวัยวะเพศ.	กุ	สิต	พฺ	โพ			ฉินฺ	ทิต	พฺ	โพ	ติ		โกโส  
หนังที่ควรถูกขลิบชื่อว่าโกสะ(วุทธิอุเป็นโอ)

โย	นิ,	นิมิต	ของ	ผู้	หญิง,	อวัยวะ	เพศ	หญิง	๒	ศัพท์
โย นิ (ยุมิสฺสเน+นิ)โยนิ,นิมิตของผู้หญิง,อวัยวะเพศหญิง.ยว ติ  เอ ตา ยา ติ  โย นิ  อวัยวะ

เพศหญิงเป็นที่ผสมน้ำอสุจิชื่อว่าโยนิ(วุทธิอุเป็นโอ).	สตฺ	ตา		เอกี	ภาวํ		ยว	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		 
โย นิ อวัยวะสืบพันธุ์เป็นที่ให้สัตว์ถึงความเป็นตัวเดียวกันชื่อว่าโยนิ(ยุคติมฺหิ+นิ,วุทธิอุเป็น
โอ).อิตฺถิ ปุ เม  โย นิ ศัพท์ใช้ในอิตถีลิงค์และปุงลิงค์

ภค(ภชโสภายํ+อ)โยนิ,นิมิตของผู้หญิง,อวัยวะเพศหญิง.ภ	ชนฺ	ติ		อสฺ	มินฺ	ติ		ภคํ	อวัยวะ 
ที่มีส่วนงดงามชื่อว่าภคะ(อาเทศชเป็นค).	ภคํ		ทาลย	ตี	ติ		ภ	คนฺ	ทลา,		วจฺ	จมคฺคํ		ผา	เลตี	ติ		 
อตฺ โถ๒ ผู้ผ่าตัดทวารหญิงชื่อว่าภคันทลาหมายถึงผู้ผ่าตัดทวารหนัก

	 [๒๗๔]	 อสุจิ		สมฺภ	โว		สุกฺ	กํ	 ปา	ยุ		ตุ		ปุ	ริ	เส		คุทํ
	 	 วา		ปุ	เม		คูถ		กรีส	 วจฺ	จา	นิ		จ		มลํ		ฉกํ.

	 [๒๗๕]	 อุจฺ	จา	โร		มิฬฺห	มุกฺ	กา	โร	 ปสฺ	สา	โว		มุตฺ	ตมุจฺจ	เต
	 	 ปู	ติ	มุตฺ	ตํ		จ		โค	มุตฺ	เต-	 สฺ	สา	ทีนํ		ฉกณํ		มเล.

น้ำ	อสุจิ,	น้ำกาม,	น้ำ	สัมภวะ	๓	ศัพท์
อสุจิ  (น+สุจิ)  น้ำอสุจิ, น้ำกาม, น้ำสัมภวะ.  สุ	จิสฺส	 	 ปฏิ	ปกฺ	โข	 	 อสุจิ	  ตรงข้ามกับสุจิ

(สะอาด) ชื่อว่าอสุจิ (ไม่สะอาด) (อาเทศน เป็นอ). อสุจิ ศัพท์เป็นปุงลิงค์และอิตถีลิงค์.  เตสํ   
มุฏฺ€สฺ	สตี	นํ		อ	สมฺป	ชา	นานํ		นิทฺทํ		โอกฺ	กมนฺ	ตานํ		สุ	ปินนฺ	เตน		อสุจิ		มุจฺจ	ติ๓ ภิกษุเหล่านั้น
หลงลืมสติหลับสนิทไม่รู้สึกตัวน้ำอสุจิไหลออกเพราะความฝัน

สมฺภว(สํ+ภูสตฺตายํ+อ)น้ำอสุจิ,น้ำกาม,น้ำสัมภวะ.สมฺภว ติ  อเน นา ติ  สมฺภ โวน้ำอสุจิที่ให้
สัตว์เกิดชื่อว่าสัมภวะ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,วุทธิอูเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว)

๑วิ.มหาวิ.๑/๓๕๒/๒๔๓ ๒ขุ.อฏฺ.๔๕/๕/๕๘ ๓วิ.มหาวิ.๑/๓๐๒/๒๒๔
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สุกฺ	ก(สกสามตฺถิยํ+ต)น้ำอสุจิ,น้ำกาม,น้ำสัมภวะ.สก	ตี	ติ		สุกฺ	กํ	น้ำอสุจิที่สามารถชื่อว่าสุกกะ 
(อาเทศอเป็นอุ,ตเป็นก)

เวจมรรค,	ทวาร	หนัก	๒	ศัพท์
ปา ยุ (ปูปวเน+อุ)เวจมรรค,ทวารหนัก.ปุนนฺ ติ  อเน นา ติ  ปา ยุ เวจมรรคที่ระบายให้สะอาด

ชื่อว่าปายุ(อาเทศอูเป็นอาย).วจฺจํ  ป ยติ  อเน นา ติ  ปา ยุ เวจมรรคที่เป็นทางของอุจจาระ
ชื่อว่าปายุ(ปยคมเน+อุ,วุทธิอเป็นอา).ปุ ริ เส  ปา ยุ ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์

คุท(คุทกีฬายํ+อ)เวจมรรค,ทวารหนัก.คุท	ตี	ติ		คุทํ	เวจมรรคที่สนุก(เวลาผายลม)ชื่อว่าคุทะ.
กรีสํ		คุ	นา	ตี	ติ		คุทํ	เวจมรรคที่ระบายอุจจาระชื่อว่าคุทะ(คุทกรีสุสฺสคฺเค+อ)

เวจ,	อุจจาระ,	คูถ,	อาหาร	เก่า	๘	ศัพท์
คูถ(คูถกรีโสสฺสคฺเค+อ)เวจ,อุจจาระ,คูถ,อาหารเก่า.คูถ	ตี	ติ		คู	โถคูถที่ไหลออกชื่อว่าคูถะ.  

ปฏิ	กูล	ตฺ	ตา		โค	ปิย	ตี	ติ		คู	โถอุจจาระที่ถูกปกปิดเพราะเป็นสิ่งสกปรกจึงชื่อว่าคูถะ(คูปโคปเน
+ถ).อุจฺ	จา	โร		นาม		คู	โถ		วุจฺจ	ติ๑  อุจจาระเรียกว่าคูถ

กรีส(กิรวิกิเณ+อีส)เวจ,อุจจาระ,คูถ,กรีสะ,อาหารเก่า.กิ	รติ		วิกิ	ร	ตี	ติ		กรีสํ	อุจจาระที่
เรี่ยราดชื่อว่ากรีสะ(อาเทศอิเป็นอ).อุ	ทริยํ		กรีสํ		ปิตฺตํ		เสมฺหํ	...๒อาหารใหม่อาหาร
เก่า(คูถ)น้ำดีน้ำเสลด...

วจฺจ(วรวารณสมฺภตฺตีสุ+จ)เวจ,อุจจาระ,คูถ,อาหารเก่า.สุขํ		วา	เร	ตี	ติ		วจฺจํ	อุจจาระที่ห้าม
ความสุขชื่อว่าวัจจะ(อาเทศรฺเป็นจฺ).	อ�ฺ�ตรา		ภิกฺ	ขุนี		กฏา	เห		วจฺจํ		กตฺ	วา		ติ	โร	กุฑฺเฑ		 
ฉฑฺเฑนฺ	ติ๓ภิกษุณีพวกหนึ่งถ่ายอุจจาระใส่หม้อแล้วเททิ้งภายนอกฝา.คูถ	ศัพท์กรีสศัพท์และ
วจฺจ ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์

มล  (มลจลเน+อ)เวจ,อุจจาระ,คูถ,มลทิน.มล ติ  จล ตี ติ  มลํ อุจจาระที่เคลื่อนออกไปชื่อว่า
มละ.มล	ติ		สงฺกิ	ลิสฺ	สติ		อเน	นา	ติ		มลํ		อุจจาระที่ทำให้สกปรกชื่อว่ามละ(มลสงฺกิเลเส+อ)

ฉก(สกสตฺติยํ+อ)เวจ,อุจจาระ,คูถ.สก	ติ		สาม	ตฺเถ	ตี	ติ		ฉกํ	อุจจาระที่สามารถ(ออกไปได้)
ชื่อว่าฉกะ(อาเทศสเป็นฉ)

อุจฺ จาร (อุ+จรจชเน+ณ)เวจ,อุจจาระ,คูถ.อุจฺ จา รีย เต  ช หีย เต ติ  อุจฺ จา โรของเสียที่บุคคล
เบ่งออกชื่อว่าอุจจาระ(ซ้อนจฺ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).น		€ิ	เตน		อคิ	ลาเนน		อุจฺ	จา	โร		วา		
ปสฺ	สา	โว		วา		กาตพฺ	โพ๔ เราไม่เป็นไข้ไม่ควรยืนถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ

มีฬฺห(มิหเสจเน+ล)เวจ,อุจจาระ,คูถ.มิห	ตี	ติ		มีฬฺโหอุจจาระที่ไหลออกชื่อว่ามีฬหะ(ทีฆะ 

๑วิ.ภิกฺขุนี.๓/๑๗๖/๑๐๗ ๒ที.มหา.๑๐/๒๗๗/๓๒๘ ๓วิ.ภิกฺขุนี.๓/๑๗๕/๑๐๖
๔วิ.มหาวิ.๒/๘๗๖/๕๖๘
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อิเป็นอี,อาเทศลเป็นฬ,กลับหฺฬเป็นฬฺห).ทุคฺ	คนฺธํ		กิ	มีนํ		มีฬฺหํ		ภุ�ฺ	ชา	มิ		จ		 
ปิ	วา	มิ		จ๑ดิฉันจึงกินและดื่มคูถและมูตรที่มีกลิ่นเหม็นมีแต่หนอน

อุกฺ	การ (อว+กิรวิกฺขิปเน+ณ)เวจ,อุจจาระ,คูถ.อวก	รีย	เต	ติ		อุกฺ	กา	โรอุจจาระที่บุคคลถ่าย
ทิ้งชื่อว่าอุกการะ(อาเทศอวเป็นอุ,ซ้อนกฺ,อาเทศอิเป็นอา,ลบณฺ)

ปัสสาวะ,	มูตร	๒	ศัพท์
ปสฺ สาว (ป+สุสวเน+ณ)ปัสสาวะ,มูตร.ปสว ตี ติ  ปสฺ สา โวน้ำมูตรที่ไหลออกชื่อว่าปัสสาวะ

(ซ้อนสฺ,ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอาว).น		หริ	เต		อคิ	ลาเนน		อุจฺ	จา	โร		วา		
ปสฺ	สา	โว		วา		เขโฬ		วา		กาตพฺ	โพ๒ภิกษุไม่เป็นไข้ไม่ควรถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วน
เขฬะลงบนของเขียว

มุตฺ ต  (มุจ โมจเน+ต)  ปัสสาวะ, มูตร.  มุจฺจ ตี ติ  มุตฺ ตํ  ปัสสาวะที่เขาขับออก ชื่อว่ามุตตะ 
(อาเทศจฺเป็นตฺ).ปสฺ สา โว  นาม  มุตฺ ตํ  วุจฺจ ติ๓ปัสสาวะเรียกว่ามูตร

มูตร	โค,	เยี่ยว	วัว,	มูตร	เน่า
ปู	ติ	มุตฺ	ต(ปูติ+มุตฺต)มูตรโค,เยี่ยววัว,มูตรเน่า.โค	มุตฺ	เต		ควํ		สมฺ	พนฺธิ	นิ		มุตฺ	เต		ปู	ติ	มุตฺ	ตสทฺ	โท		 

วตฺ ตติ  ปู	ติ	มุตฺ	ต	ศัพท์ใช้ในอรรถว่าเยี่ยววัว.ปูติ		จ		ตํ		มุตฺ	ต�ฺ	จา	ติ		ปู	ติ	มุต	ตํ	น้ำมูตรเน่า
ชื่อว่าปูติมุตตะ.ปู	ติ	มุตฺ	ตํ		นา	นา	เภสชฺเชหิ		สํสฏฺ€ํ ๔น้ำมูตรเน่าผสมกับเภสัชได้หลายอย่าง

มูล	สัตว์
ฉกณ(สกสตฺติยํ+ยุ)มูลสัตว์.อสฺ	สา	ทีนํ		มูเล		ฉกณํ	 ฉกณ	ศัพท์ใช้ในอรรถว่ามูตรและคูถของ

ม้าเป็นต้น.สก	ติ		สมตฺเถ	ตี	ติ		ฉกณํ	มูลสัตว์ที่สามารถชื่อว่าฉกณะ(อาเทศสเป็นฉ,ยุเป็น
อน,นเป็นณ).สี	เส		ฉกณปิณฺฑํ		ปา	เตตฺ	วา๕ ก้อนมูลสัตว์ตกลงบนศีรษะ

	 [๒๗๖]	 ทฺ	วีสฺวโธ		นาภิ	ยา		วตฺถิ	 อุจฺ	ฉงฺ	คงฺ	กา		ตุโภ		ปุ	เม
	 	 อูรุ		สตฺถิ		ปุ	เม		อูรุ-	 ปพฺพํ		ตุ		ชาณุ		ชณฺณุ	จ.

กระเพาะ	ปัสสาวะ,	ท้อง	น้อย
วตฺถิ (วสนิวาเส+ติ)กระเพาะปัสสาวะ,ท้องน้อย.นาภิ	ยา		อโธ	ภา	โค		วตฺถิ		นาม,		โส		ทฺ	วี	สุ		 

ส่วนด้านล่างสะดือ ชื่อว่าวัตถิ, วตฺถิ ศัพท์นั้นใช้ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์. มุตฺ ตํ  ว สติ  เอตฺ ถา ติ   
วตฺถิ กระเพาะที่มีปัสสาวะอยู่ชื่อว่าวัตถิ(อาเทศตเป็นถ,สฺเป็นตฺ,หรือลงตฺถิปัจจัยแล้ว
ลบสฺที่สุดธาตุก็ได้).น		มุตฺ	ตํ		ชา	นา	ติ		อหํ		วตฺถิมฺหิ		€ิ	ตนฺ	ติ,		นปิ		วตฺถิ		ชา	นา	ติ		

๑ขุ.เปต.๒๖/๑๑๔/๒๑๓ ๒วิ.มหาวิ.๒/๘๗๗/๕๖๘ ๓วิ.ภิกฺขุนี.๓/๑๗๖/๑๐๗
๔มชฺ.มูล.๑๒/๕๓๒/๕๗๔ ๕ชา.อฏฺ.๔๓/๓๒๖
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มยิ		มุตฺ	ตํ		€ิ	ตนฺ	ติ๑ปัสสาวะไม่รู้ว่าเราอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ,แม้กระเพาะปัสสาวะก็ไม่รู้ว่ามี
ปัสสาวะอยู่ในเรา

พก,	ตัก,	สะเอว	๒	ศัพท์
อุจฺ	ฉงฺค  (อุ+ส�ฺช สงฺเค+อ)  พก, ตัก, สะเอว. อุสฺสชฺช	ติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	 อุจฺ	ฉงฺ	โค	  ตักเป็นที่

เกี่ยวข้อง(กับสิ่งของ)ชื่อว่าอุจฉังคะ(อาเทศสเป็นฉ,ซ้อนจฺ,อาเทศชเป็นค,�ฺเป็นงฺ). 
ยาว	ทตฺถ�ฺจ		ขา	เทยฺยํ		อุจฺ	ฉงฺค�ฺจ		ปู	เรยฺยํ ๒ เคี้ยวกินตามต้องการและเก็บใส่พกให้เต็ม

องฺก(องฺกคมเน+อ)พก,ตัก,สะเอว,เครื่องหมาย,ร่องรอย.องฺกีย	เต		คจฺฉีย	เต	ติ		องฺ	โกตักที่ 
เด็กถึง(นอน)ชื่อว่าอังกะ.ปุ เม  อุโภ  อุจฺ	ฉงฺค	ศัพท์และองฺก	ศัพท์ทั้ง๒ใช้ในปุงลิงค์.องฺ	เก	เนว		 
องฺกํ		ปริ	หริ	ยติ๓บริหารสะเอวด้วยสะเอวนั่นแหละ(ส่ายเอวไปมา).องฺ	เกน		ปุตฺ	ตมา	ทาย๔ อุ้ม
บุตรใส่สะเอวไป

ขาอ่อน	๒	ศัพท์
อูรุ  (อรคมเน+อุ)ขาอ่อน.อรนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		อูรุ	ขาอ่อนที่ช่วยให้ไปได้ชื่อว่าอูรุ(อาเทศอเป็น

อู).อูรุ		มุฏฺ€ิ	นา		ปีฬ	ยิ๕ ใช้กำปั้นทุบขาอ่อน.	น		อูรุ		วิว	ริตฺ	วา		ภิกฺ	ขุนี	นํ		เท	เสต	พฺ	โพ๖   
ไม่ควรเปิดขาอ่อนแสดงแก่ภิกษุณี

สตฺถิ (ส�ฺชสงฺเค+ถิ)ขาอ่อน.วตฺถํ		อาส�ฺช	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สตฺถิ	ขาอ่อนที่ปกปิดด้วยผ้านุ่ง
ชื่อว่าสัตถิ(ลบ�ฺช,ซ้อนตฺ).ปุ เม๒ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์.สตฺถิ�ฺจ		เภตฺ	วา		อปร	�ฺจ		สตฺถึ		
พาห	�ฺจ		เภตฺ	วา๗หักขาซ้ายขาขวาแขนซ้ายแขนขวา

เข่า	๓	ศัพท์
อู	รุปพฺพ(อูรุ+ปพฺพ)เข่า.อูรุ	โน		ปพฺพํ		คณฺฑิ		อู	รุปพฺพํ	ข้อของขาอ่อนชื่อว่าอูรุปัพพะ

ชาณุ,	ชานุ (ชนชนเน+ณุ)เข่า.คมนํ		ชาย	ติ		อเน	นา	ติ		ชาณุ	เข่าที่ช่วยให้การไปเกิดขึ้น
ชื่อว่าชาณุ(ลบนฺที่สุดธาตุ,ทีฆะอเป็นอา,อาเทศณเป็นนบ้าง).ชาณุ นา  ชาณุมฺหิ  
สงฺฆฏฺฏิ	ยมาเน		อภิ	ณฺหํ		เวทนา		อุปฺ	ปชฺช	ติ๘เข่ากับเข่ากระทบกันย่อมเกิดเวทนาขึ้นบ่อยๆ. 
นิหจฺจ  ชา นุํ  วนฺ ทิตฺ วา๙คุกเข่าลงถวายบังคม

ชณฺณุ,	ชณฺณุก,	ชนฺ	นุก (ชนชนเน+ณุ+ก)เข่า.คมนํ		ชาย	ติ		อเน	นา	ติ		ชณฺณุ	เข่าที่ช่วย 
ให้การไปเกิดขึ้นชื่อว่าชัณณุ(ลบณฺ,ซ้อนนฺ,อาเทศนฺนเป็นณฺณบ้าง).ชณฺณูหิ		จงฺ	กม	โต		
ชณฺณุ	กา	นิปิ		หตฺถ	คลา	นิปิ		ภิชฺชึ	สุ๑๐ ผู้คลานไปด้วยเข่าทั้งเข่าและฝ่ามือจึงแตก

๑ขุ.อฏฺ.๑๗/๕๗ ๒มชฺ.มชฺ.๑๓/๕๓/๔๔ ๓ที.มหา.๑๐/๓๑/๒๓
๔ขุ.เถร.๒๖/๓๓๑/๓๑๔ ๕วิ.มหาวิ.๑/๓๔๕/๒๔๑ ๖วิ.จุลฺล.๗/๕๓๔/๓๓๗
๗ขุ.เถร.๒๖/๒๗๓/๒๙๒ ๘มชฺ.อฏฺ.๘/๔๒๔/๒๒๕ ๙ขุ.เถรี.๒๖/๔๔๗/๔๕๗
๑๐องฺ.อฏฺ.๑๖/๓๔๘/๕๕
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 [๒๗๗]	 โคปฺผ	โก		ปาท	คณฺฑิ		ปิ	 ปุ	เม		ตุ		ปณฺหิ		ปาส	ณิ
	 	 ปาท	คฺคํ		ปป	โท		ปา	โท	 ตุ		ปโท		จรณํ		จ		วา.

ข้อ	เท้า	๒	ศัพท์
โคปฺ	ผก(คุปรกฺขเณ+ผ+ก)ข้อเท้า.โค	ปีย	ตี	ติ		โคปฺผ	โกข้อเท้าที่บุคคลรักษาชื่อว่าโคปผกะ 

(วุทธิอุเป็นโอ).น		จ		โคปฺผ	เกน		โคปฺ	ผกํ		สํฆฏฺเฏนฺ	โต		คจฺฉ	ติ๑ เสด็จดำเนินโดยข้อ

พระบาทไม่กระทบกับข้อพระบาท

ปาท	คณฺฑิ  (ปาท+คณฺฑิ) ข้อเท้า. ปาท	สฺส		คณฺฑิ	 	ปาท	คณฺฑิ	 ข้อเท้าชื่อว่าปาทคัณฑิ. 

ปาท	คณฺฑิรหุ		สาธุ		สณฺ€ิ	ตา๒ ข้อพระบาทดำรงมั่น.(ฆุฏิ	กา	ศัพท์ก็มีอรรถว่าข้อเท้า)

ส้น	เท้า	๒	ศัพท์
ปณฺหิ (ปสพาธนผุสเนสุ+ติ)ส้นเท้า.ป สตี ติ  ปณฺหิ ส้นเท้าที่เบียดเบียนชื่อว่าปัณหิ(อาเทศสฺ

เป็นหฺ,ตเป็นณ,กลับหฺณเป็นณฺห,หรือลงณิปัจจัยแล้วอาเทศสฺเป็นหฺ,กลับหฺณเป็น

ณฺห).ปณฺหิ	ยา		ฆฏฺเฏนฺ	โต		อสฺสสฺส		ส�ฺ�ํ		อ	ทา	สิ๓ กระทืบด้วยส้นเท้าให้สัญญาณแก่ม้า

ปาส ณิ (ปสพาธนผุสเนสุ+ติ)ส้นเท้า.ป สตี ติ  ปาส ณิ ส้นเท้าที่เบียดเบียนชื่อว่าปาสณิ(วุทธิ

อเป็นอา,อาเทศตเป็นณ,หรือลงณิปัจจัย).ปุ เมทั้ง๒ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์

ปลาย	เท้า	๒	ศัพท์
ปาท	คฺค(ปาท+อคฺค)ปลายเท้า.ปาท	สฺส		อคฺคํ		ปาท	คฺคํ	ปลายเท้าชื่อว่าปาทัคคะ(ลบสระ

หน้า).โทส	จริ	โต		ปาท	คฺ	เคหิ		ขณนฺ	โต		วิย		คจฺฉ	ติ๔ผู้มีโทสจริตเดินไปเหมือนใช้ปลายเท้า

จิกลง

ปปท(ป+ปท)ปลายเท้า.ปกฏฺ€ํ		ปทํ		ปปทํ	เท้าที่เป็นปลายสุดชื่อว่าปปทะ

เท้า	๓	ศัพท์
ปาท(ปทคติมฺหิ+ณ)เท้า.ปชฺช เต ติ  ปา โทเท้าที่เดินไปชื่อว่าปาทะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).

ปา เทน  วา  ปาทํ  โธเวยฺย๕ ควรใช้เท้าถูล้างเท้า

ปท(ปทคติมฺหิ+อ)เท้า.ปชฺช	เต		คจฺฉ	ตี	ติ		ปโทเท้าที่เดินไปชื่อว่าปทะ

จรณ (จรจรเณ+ยุ)เท้า.จร ติ  เอ เต นา ติ  จรณํ เท้าที่ใช้เดินไปชื่อว่าจรณะ(อาเทศยุเป็น

อน,นเป็นณ).จรณ ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.(องฺฆิ ศัพท์ก็มีอรรถว่าเท้า)

๑มชฺ.มชฺ.๑๓/๕๘๙/๕๓๔ ๒ที.ปาฏิก.๑๑/๑๔๓/๑๗๐ ๓ชา.อฏฺ.๓๕/๑๐๒
๔วิสุทฺธิ.๑/๑๓๒ ๕ที.สีล.๙/๑๙๒/๑๕๘
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	 [๒๗๘]	 องฺคํ		ตฺววย	โว		วุตฺ	โต	 ผา	สุ	ลิ	กา		ตุ		ผา	สุ	กา
	 	 ปณฺฑ	เก	อฏฺ€ิ		ธาตฺ	วิตฺถี	 ค	ลนฺตฏฺ€ิ		ตุ		อกฺข	โก.

อวัยวะ	๒		ศัพท์
องฺค(องฺคคติมฺหิ+อ)อวัยวะ.องฺ	คติ		คจฺฉ	ตี	ติ		องฺคํ	อวัยวะที่เป็นไปชื่อว่าอังคะ.องฺ	คีย	เต		 

�าย	เต		อเน	นา	ติ		องฺคํ	อวัยวะที่ช่วยให้รู้ชื่อว่าอังคะ(องฺค�าเณ+อ).สมุท	โย		องฺคิย	เต		 
�าย	เต		อเน	นา	ติ		องฺคํ	อวัยวะที่ช่วยให้รู้เหตุแห่งทุกข์ชื่อว่าอังคะ.อวย	ว	ภา	เวน		องฺคิย	เต	ติ		 
องฺคํ	อวัยวะที่บุคคลรู้โดยความเป็นอวัยวะชื่อว่าอังคะ.องฺคํ		นาม		หตฺถ�ฺจ		เวณิ	�ฺจ		€เปตฺ	วา		 
อว	เสสํ		องฺคํ		นาม๑อวัยวะที่เหลือเว้นมือและช้องผมชื่อว่าอังคะ

อวย ว (อว+ยุมิสฺสเน+อ)อวัยวะ.วิ สุํ  วิ สุํ  ยว ตี ติ  อวย โวอวัยวะที่แยกออกเป็นส่วนๆ 
ชื่อว่าอวยวะ (วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว).  ตสฺส	 	 �าณเ�ยฺยสฺส	 	 อวย	วา		 
จกฺ	ขาท	โย๒อวัยวะทั้งหลายมีตาเป็นต้นของผู้รู้ด้วยปัญญานั้น

  อวัยวะมีอีกหลายศัพท์เช่นป	ตีก,	อสฆน

กระดูก	ซี่โครง,	โครง	หลังคา	๒	ศัพท์
ผา	สุ	ลิ	กา,	ปา	สุฬิ	กา (ปารกฺขเณ+สุ+ฬิ+ก+อา)กระดูกซี่โครง, โครงหลังคา.	ปา	ติ	 	รกฺข	ตี	ติ		 

ผา	สุ	ลิ	กากระดูกที่รักษา(อวัยวะภายในไว้)ชื่อว่าผาสุลิกา(อาเทศปเป็นผ,ฬเป็นล)

ปา	สุ	กา,	ผา	สุ	กา(ปารกฺขเณ+สุ+ก+อา)กระดูกซี่โครง,โครงหลังคา.ปา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		ผา	สุ	กา    
กระดูกซี่โครงที่รักษา(อวัยวะภายในไว้) ชื่อว่าผาสุกา (อาเทศ ป เป็น ผ บ้าง).  สพฺ พา  เต   
ผา	สุ	กา		ภคฺ	คา๓ โครงหลังคาของท่านเราหักทั้งหมดแล้ว

กระดูก	๒	ศัพท์
อฏฺ€ ิ (อสุ เขปเน+อิ)กระดูก.อ	สติ		เข	เปตี	ติ		อฏฺ€ิ	กระดูกที่ละทิ้งชื่อว่าอัฏฐิ (อาเทศสฺ

เป็น€,ซ้อนฏฺ).อทฺธานํ		อ	สติ		เข	เปตี	ติ		อฏฺ€ิ	กระดูกที่ทิ้งอยู่ตลอดกาลนานชื่อว่าอัฏฐิ
(อสเขปเน+อิ).อาภุโส		ติฏฺ€ติ		เอ	เต	นา	ติ		อฏฺ€ิ	กระดูกที่ตั้งอยู่ได้นานชื่อว่าอัฏฐิ(อา+€า
€าเน+อิ,ซ้อนฏฺ,รัสสะอาเป็นอ,ลบสระหน้า).ส	รีเร		สา	โร		อ	สติ		ภว	ตี	ติ		อฏฺ€ิ	กระดูก
ที่เป็นแก่นอยู่ในร่างกายชื่อว่าอัฏฐิ(อสภุวิ+อิ,อาเทศสเป็นฏฺ€).ปณฺฑ	เก  อฏฺ€ิ	ศัพท์ใช้ใน 
นปุงสกลิงค์.อฏฺ€ิ		นาม		ยงฺกิ�ฺ	จิ		อฏฺ€ิ	๔ กระดูกทั้งหมดชื่อว่าอัฏฐิ

ธาตุ (ธาธารเณ+ตุ)กระดูก.สรีรํ  ธาเร ตี ติ  ธาตุ กระดูกที่ทรงไว้ซึ่งสรีระชื่อว่าธาตุ.อิตฺถี  
ธาตุ ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์

๑วิ.มหาวิ.๑/๓๗๘/๒๕๔ ๒วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๖๕/๑๕๓ ๓ขุ.ขุทฺทก.๒๕/๒๑/๓๖
๔วิ.มหาวิ.๒/๗๕๒/๔๙๙



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๓.	นรวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 350

  กระดูกมีอีกหลายศัพท์เช่นกีกส,	กุลฺ	ล

กระดูก	ไหปลาร้า
อกฺขก (อกคมเน+ข+ก)กระดูกไหปลาร้า.คลสฺส		กณฺฑสฺส		เหฏฺ€ิ	มนฺ	เต		ชา	ตมฏฺ€ิ		ค	ลนฺตฏฺ€ิ		

อกฺข	โก	กระดูกที่อยู่ปลายสุดใต้ลูกกระเดือกชื่อว่าอักขกะ.อก	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อกฺข	โก	กระดูก
ไหปลาร้าที่เป็นไปชื่อว่าอักขกะ.จตสฺโส		ทา€า		เทฺว		อกฺข	กา		อุณฺ	หี	สนฺ	ติ		อิ	มา		สตฺต			
ธาตุ	โย		น		วิปฺ	ปกิรึ	สุ๑พระบรมธาตุ๗อย่างเหล่านี้คือพระทาฐาธาตุ๔(พระเขี้ยวแก้ว)พระ
อักขกธาตุ๒(กระดูกไหปลาร้า)และพระอุณหิสธาตุ(กระดูกหน้าผาก)ไม่แตกกระจัดกระจายไป

	 [๒๗๙]	 กปฺป	โร		ตุ		ก	ปาลํ		วา	 กณฺฑ	รา		ตุ		มหา	สิ	รา
	 	 ปุ	เม		นฺ	หา	รุ		จิตฺ	ถี		สิ	รา	 ธม	นีถ		รสคฺค	สา.

	 [๒๘๐]	 รส	หรณฺ	ย	โถ		มํส-	 มา	มิสํ		ปิ	สิตํ		ภเว
	 	 ติ	ลิงฺ	คิกํ		ตุ		วลฺลูร-	 มุตฺ	ตตฺตํ		อถ		โลหิตํ

	 [๒๘๑]	 รุธิรํ		โสณิ	ตํ		รตฺตํ	 ลาลา		เขโฬ		เอลา		ภเว
	 	 ปุ	ริ	เส		มา	ยุ	ปิตฺตํ		จ	 เส	โมฺห		นิตฺ	ถี		สิเล	สุ	โม.

กะโหลก	ศีรษะ,	กบาล,	กระดอง	สัตว์	๒	ศัพท์
กปฺ	ปร (กปฺปสามตฺถิเย+อร)กะโหลกศีรษะ,กบาล,กระดองสัตว์.กปฺ	ปติ		สมตฺเถ	ตี	ติ		กปฺป	โร  

กะโหลกศีรษะอันแข็งแกร่งชื่อว่ากัปประ.กํ		สีสํ		ปา	เลตี	ติ		กปฺป	โร	กะโหลกที่รักษาศีรษะ
ไว้ชื่อว่ากัปประ(กสทฺทูปปท+ปาลรกฺขเณ+อ,ซ้อนปฺ,รัสสะอาเป็นอ,อาเทศลเป็นร). 
กปฺ	ปราน	�ฺจ		อุปริ๒   เบื้องบนกระโหลกศีรษะ

ก	ปาล(กสทฺทูปปท+ปาลรกฺขเณ+อ)กะโหลกศีรษะ,กบาล,กระดองสัตว์.	กํ	ปาล	ย	ตี	ติ		ก	ปาลํ	 
กะโหลกที่รักษาศีรษะไว้ชื่อว่ากปาละ.ชี	วิตํ		กมฺ	เปติ		อเน	นา	ติ		ก	ปาลํ	กบาลที่รวบรวมชีวิต
ไว้ชื่อว่ากปาละ(กปสงฺขาเต+อาล).ก	ปาล	สทฺ	โท		วา		วิก	ปฺเปน		ปุลฺ	ลิงฺ	โค  ก	ปาล	ศัพท์เป็น 
ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.สเก		ก	ปาเล		ส	โมท	หิตฺ	วา๓  เข้าอยู่ในกระดองของตน

เอ็น	ใหญ่	๒	ศัพท์
กณฺฑ	รา(กฑิเฉทเน+อร+อา)เอ็นใหญ่.	กณฺฑ	ติ		เฉท	ตี	ติ		กณฺฑ	ราเอ็นใหญ่ที่ฉีกแยกออก(เป็น

เอ็นเล็กเอ็นน้อย)ชื่อว่ากัณฑรา(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ,ลบสระหน้า).	กณฺฑรจฺ	ฉินฺ	นํ	 
ปพฺ พา เชนฺ ติ๔   พวกภิกษุบวชให้คนที่เอ็นใหญ่ขาด

๑ที.อฏฺ.๕/๒๓๕/๒๑๓ ๒วิ.ฏี.๒/๒๓๙/๔๖๑ ๓สํ.สฬา.๑๘/๓๑๙/๒๒๒
๔วิ.มหา.๔/๑๓๕/๑๘๓
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มหา	สิ	รา,	สิ	รา  (มหนฺต+สิรา)เอ็นใหญ่.สรีรํ  เส ติ  พนฺธ ตี ติ  สิ ราเอ็นที่ยึดสรีระไว้ชื่อว่า 
สิรา (สิพนฺธเน+ร+อา,ลบสระหน้า). มห ตี  สิ รา  มหา สิ รา เอ็นเส้นใหญ่ชื่อว่ามหาสิรา
(อาเทศมหนฺตเป็นมหา)

เอ็น	๓	ศัพท์
นฺ	หา	รุ,	นหารุ (นหพนฺธเน+อรุ)เอ็น.สรีรํ  นห ติ  พนฺธ ตี ติ  นฺ หา รุ เอ็นที่รัดรึงสรีระไว้ชื่อว่า 

นหารุ(ทีฆะอเป็นอา).ปุ เม  นฺ หา รุ ศัพท์มีใช้ในปุงลิงค์.ตโจ		จ		นหารุ		จ		อฏฺ€ิ		จ		 
อ วสุ สฺส ตุ๑  จะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตาม

สิ รา  (สิ พนฺธเน+ร+อา)  เอ็น. สรีรํ  เส ติ  พนฺธ ตี ติ  สิ รา  เอ็นที่รัดรึงสรีระไว้ ชื่อว่าสิรา 
(สิพนฺธเน+ร+อา,ลบสระหน้า).	สิ	รา		สิ	ราหิ		มํสํ		มํ	เสน		จมฺมํ		จมฺ	เมน		ฆฏฺฏิตํ	๒   เอ็น
เสียดสีกับเอ็นเนื้อกับเนื้อหนังกับหนัง

ธม	นิ,	ธม	นี (ธมสทฺเท+ยุ+อี)เอ็น.วีณา ท โย  ธมนฺ ติ  เอ เต นา ติ  ธม นี สายที่ช่วยให้พิณ 
เป็นต้นมีเสียงดังชื่อว่าธมนี (อาเทศยุ เป็นอน,ลบสระหน้า).ธม นี  วิ ยา ติ  ธม นี เอ็นที่
เหมือนสายพิณชื่อว่าธมนี (ธมนี+วิย,ลบวิย).  อิตฺถี  สิ รา ศัพท์และธม นี ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.  
กี	สา		ธม	นิสณฺ€ิ	ตา๓  ผอมจนเห็นเส้นเอ็น

เส้น	ประสาท,	ประสาท	รับ	รส	๒	ศัพท์
รสคฺค	สา  (รสสทฺทูปปท+คส อทเน+อ+อา)  เส้นประสาท, ประสาทรับรส, นำรสไป, ลิ้นรับรส.

รสํ	 	 ค	สตี	ติ	 	 รสคฺค	สา  เส้นประสาทที่ดูดซึมเอารสไป ชื่อว่ารสัคคสา (ซ้อน คฺ).  รสคฺค	สา		 
รส หรณี น เมตํ  อธิ ว จนํ ๔  คำว่ารสคฺค	สา	เป็นชื่อของเส้นประสาทที่นำรสไป

รส หรณี (รสสทฺทูปปท+หรหรเณ+ยุ+อี)เส้นประสาท,ประสาทรับรส,นำรสไป,ลิ้นรับรส.รสํ  
ห รติ  เนตี ติ  รส หรณี ลิ้นที่นำรสไปชื่อว่ารสหรณี(อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ,ลบสระ
หน้า).รส หรณิ โย  วิ สุชฺฌนฺ ติ๕   ลิ้นรับรสย่อมบริสุทธิ์

เนื้อ	๓	ศัพท์
มํส(มน�าเณ+ส)เนื้อ.มนิตพฺพํ		�าตพฺ	พนฺ	ติ		มํสํ	เนื้อที่ทุกคนรู้จักชื่อว่ามังสะ(อาเทศน

เป็นนิคหิต).ส โลหิตํ  มํสํ  ปติ๖   เนื้อเปื้อนเลือดตกลง

อามิส(อา+มิสปกฺขิปเน+อ)เนื้อ.อา	มีย	เต		อนฺ	โต	ปกฺขิ	ปีย	เต	ติ		อา	มิสํ	เนื้อที่สรีระสร้างไว้
ภายในชื่อว่าอามิสะ

๑มชฺ.มชฺ.๑๓/๒๓๙/๒๓๔ ๒ชา.อฏฺ.๔๒/๒๒๗ ๓ขุ.เปต.๒๖/๙๘/๑๗๐
๔ที.อฏฺ.๕/๓๕/๔๔ ๕วิ.จุลฺล.๗/๑๗๓/๖๗ ๖วิ.มหาวิ.๑/๒๐๙/๑๕๐



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๓.	นรวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 352

ปิ	สิต(ปิสอวยเว+อิ+ต)เนื้อ.ปิ	สิต	พฺ	พนฺ	ติ		ปิ	สิตํ	เนื้ออันร่างกายจำแนกออกเป็นส่วนๆชื่อว่า
ปิสิตะ

  เนื้อมีอีกหลายศัพท์เช่นปลล,	กพฺพ	

เนื้อ	แห้ง,	เนื้อ	เค็ม,	เนื้อ	ย่าง	๒	ศัพท์
วลฺลูร,	วลฺลู	รา(วล,วลฺลสํวรเณ+อูร)เนื้อแห้ง,เนื้อเค็ม,เนื้อย่าง.วลฺ	ลิ	ยติ		สํว	ริย	ตี	ติ		วลฺลู	โร   

เนื้อแห้งที่บุคคลเฝ้าระวังชื่อว่าวัลลูระ.วลฺ	ลนฺ	ติ		วา		สํว	รนฺ	ติ		รกฺ	ขนฺ	ติ		อิ	โต		กากโสณ	าท	โย		
สตฺ	เต		อ	ขา	ทนตฺ	ถา	ยา	ติ		วลฺลู	โร	เนื้อที่มนุษย์ระวังรักษาไว้ไม่ให้กาและสุนัขเป็นต้นนำไปกินชื่อว่า 
วัลลูระ.อิมํ		เอก	ปุตฺตํ		ปิยํ		มนาปํ		วธิตฺ	วา		วลฺลูร�ฺจ		โสณฺ	ฑิก�ฺจ		กริตฺ	วา๑ฆ่าบุตร
ที่น่ารักน่าพอใจคนเดียวนี้แล้วทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่าง

อุตฺตตฺต(อุ+ตปสนฺตาเป+ต)เนื้อแห้ง,เนื้อเค็ม,เนื้อย่าง.อุทฺ ธํ  ตตฺตํ  อุตฺตตฺตํ เนื้อที่ตาก
ไว้ในที่สูงชื่อว่าอุตตัตตะ(ซ้อนตฺ,อาเทศปฺเป็นตฺ).ติ	ลิงฺ	คิกํ	 วลฺลูร	ศัพท์และอตฺตตฺต ศัพท์
เป็นได้ทั้ง๓ลิงค์

เทว	โล	เก		มนุ	สฺ	เส		วา	 ชา	โต		วา		ยตฺถ		กตฺถ	จิ
ภเว		สุว	ณฺณวณฺโณ		จ	 อุตฺตตฺ	ตก	นกูป	โม.๒

เมือ่เปรยีบทองคำกบัเนือ้แหง้แลว้ผู้เกดิในเทวโลกหรอืมนษุยโลกใครเปน็ผู้มีผวิ
พรรณผุดผ่องดังสีทองกว่ากัน(ผู้เกิดในเทวโลกสีผิวเหมือนทองผู้เกิดในมนุษย์
โลกสีผิวเหมือนเนื้อแห้ง)

เลือด,	โลหิต	๔	ศัพท์
โลหิต (รุหชนเน+อิ+ต,อิต) เลือด, โลหิต.ส รีเร  พฺ ยา ปนว เสน  รุห ตี ติ  โลหิตํ  เลือด

ที่เกิดขึ้นแผ่ซ่านไปในสรีระชื่อว่าโลหิตะ (วุทธิ อุ เป็น โอ,อาเทศร เป็นล). อุณฺหํ  โลหิตํ   
มุข	โต		อุคฺ	คจฺฉิ๓เลือดอุ่นๆไหลทะลักออกจากปาก

รุธิร(รุธอวธารเณ+อิร)เลือด,โลหิต.รุนฺ ธีย เต  จมฺ เม นา ติ  รุธิรํ เลือดที่ผิวหนังปิดกั้นเอาไว้
ชื่อว่ารุธิระ.คูถ�ฺจ		มุตฺ	ตํ		รุธิร	�ฺจ		ปุพฺพํ		ปริ	ภุ�ฺช	ติ๔กินคูถมูตรเลือดและน้ำหนอง

โสณิ ต(โสณวณฺเณ+อิ+ต)เลือด,โลหิต.โสณ ติ  วณฺเณ ตี ติ  โสณิ ตํ เลือดที่มีสีแดงชื่อว่า 
โสณิตะ.  โลหิต	ปิตฺ	ตนฺ	ติ	 	 โสณิ	ตปิตฺตํ	 	 รตฺตปิตฺ	ตนฺ	ติ	 	 วุตฺตํ	 	 โห	ติ๕ บทว่า โลหิต	ปิตฺตํ	 
ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าเลือดและน้ำดี

รตฺต(ร�ฺชราเค+ต)เลือด,โลหิต.ร�ฺช	ติ		อเน	นา	ติ		รตฺตํ	เลือดที่ทำให้สรีระชุ่มชื่อว่ารัตตะ

๑สํ.นิทาน.๑๖/๒๔๑/๑๑๙ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๑๑๘/๑๗๐ ๓วิ.มหา.๔/๗๐/๗๗
๔ขุ.เปต.๒๖/๙๔/๖๔ ๕ขุ.อฏฺ.๔๕/๕/๕๘
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(ลบ�ฺชฺ,ซ้อนตฺ)

  เลือดมีอีกหลายศัพท์เช่น	อส,	ขตช		

น้ำลาย	๓	ศัพท์
ลาลา(ลาอาทาเน+อล+อา)น้ำลาย.ลา	ติ		คณฺ	หา	ตี	ติ		ลาลาน้ำลายที่รับเอา(อาหาร)ชื่อว่า

ลาลา(ลบสระอ).ลล	ติ		อิจฺฉ	ตี	ติ		ลาลาน้ำลายที่สอชื่อว่าลาลา(ลลอิจฺฉายํ+ณ+อา,ลบ
ณฺ,วุทธิอเป็นอา).ลาลา		วา		ปคฺฆ	รนฺ	ติ๑น้ำลายไหล

เขฬ  (เขลคติยํ+อ)น้ำลาย,เขฬะ.เขฬ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เขโฬน้ำลายที่เป็นไปอยู่(คือมีอยู่)ชื่อว่า 

เขฬะ (อาเทศ ล เป็นฬ). ขล	ติ	 	 จล	ตี	ติ	 	 เขโฬ  น้ำลายที่ไหล ชื่อว่าเขฬะ (ขล จลเน+อ,

อาเทศอเป็นเอ,ลฺ เป็นฬฺ).ขํ		อา	กาสํ		อิล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		 เขโฬน้ำลายที่(ถูกถ่มให้)

ลอยไปสู่อากาศชื่อว่าเขฬะ (ขสทฺทูปปท+อลคติมฺหิ+อ,อาเทศอที่ ข เป็น เอ, ลฺ เป็นฬฺ). 

น		อุท	เก		อคิ	ลาเนน		อุจฺ	จา	โร		วา		ปสฺ	สา	โว		วา		เขโฬ		วา		กาตพฺ	โพ๒ภิกษุไม่เป็นไข้ 

ไม่ควรถ่ายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำ

เอลา,	เอฬา (อิลคติยํ+ณ+อา)น้ำลาย.อิล	ติ		กมฺป	ตี	ติ		เอลาน้ำลายที่หวั่นไหว(สอ)ชื่อว่า

เอลา(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ).เอก	จฺจสฺส		หิ		ก	เถนฺ	ตสฺส		เอลา		คฬ	ติ๓บางคนน้ำลาย

หยดลงขณะกำลังพูด.เอฬา		มุข	โต		น		คล	ติ๔น้ำลายไม่หยดออกจากปาก

น้ำดี	๒	ศัพท์
มาธุ,	มา	ยุ (มาปริมาเณ+ธุ)น้ำดี.มา ติ  ปริ มาเณ ตี ติ  มาธุ  มา ยุ จน้ำดีที่มีปริมาณ 

ชื่อว่ามาธุและมายุ(อาเทศธเป็นย).ม	ยติ		คจฺฉ	ตี	ติ		มา	ยุ	น้ำดีที่เป็นไปชื่อว่ามายุ(มย
คมเน+ณุ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).มท ติ  อุมฺ มา เท ตี ติ  มา ยุ น้ำดีที่ฟองฟอดชื่อว่ามายุ
(มทอุมฺมาเท+ณุ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศทฺเป็นยฺ).มาธุ ศัพท์และมา ยุ ศัพท์มีใช้ใน
ปุงลิงค์

ปิตฺต (อปิ+ธาปธาเน+ต)น้ำดี.อปิทธา	ตี	ติ		ปิตฺตํ	น้ำดีที่ปิดกั้น(โรค)ชื่อว่าปิตตะ(ลบอหน้า
อปิและอาที่ธา,อาเทศธฺเป็นตฺ).จณฺฑสฺส		กุกฺ	กุ	รสฺส		นา	สาย		ปิตฺตํ		ภินฺ	เทยฺ	ยุํ	๕   
ทำลายน้ำดีของสุนัขที่ดุร้ายทางจมูก

เสลด	๒	ศัพท์
เสมฺห(สิลิสสิเลสเน+ม)เสลด,เสมหะ.สิ ลิ สีย เต  เอตฺ ถา ติ  เสมฺโหเสลดที่เป็นน้ำลายเหนียว

๑ที.อฏฺ.๔/๓๐๓/๒๕๔ ๒วิ.มหาวิ.๒/๘๗๙/๕๗๐ ๓มชฺ.อฏฺ.๙/๔๒๔/๓๐๑
๔องฺ.อฏฺ.๑๔/๓๒๔/๔๓๔ ๕วิ.จุลฺล.๗/๓๕๙/๑๗๑
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ชื่อว่าเสมหะ(วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศลิสฺเป็นหฺ,กลับหฺมเป็นมฺห).อ นิตฺ ถี  เสมฺห ศัพท์เป็น

ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.ปิตฺตํ		เสมฺหํ		จ		ว	มติ๑สำรอกน้ำดีและเสลดออกมา

สิเล สุม(สิลิสสิเลสเน+อุม)เสลด,เสมหะ.สิ ลิ สีย เต  เอตฺ ถา ติ  สิเล สุ โมเสลดที่เป็นน้ำลาย
เหนียว ชื่อว่าสิเลสุมะ (อาเทศ อิ เป็น เอ). 	 ฉฑฺฑิตํ	 	 ขิปิตํ	 	 เขฬํ	 	 สิงฺ	ฆาณิกํ	 	 สิเล	สุมํ		 

ภุ�ฺ	ชา	มิ๒กินน้ำลายน้ำมูกเสมหะที่เขาถ่มทิ้งแล้ว

 [๒๘๒]	 วสา		วิ	ลีน	เสฺนโหถ	 เมโท		เจว		วปา		ภเว
	 	 อากปฺ	โป		เวโส		เนปจฺฉํ	 มณฺฑนํ		ตุ		ป	สา	ธนํ.

	 [๒๘๓]	 วิ	ภู	สนํ		จา	ภ	รณํ	 อ	ลงฺ	กา	โร		ปิ	ลนฺ	ธนํ
	 	 กิ	รีฏ	มกุฏา	นิตฺ	ถี	 จูฬามณิ		สิ	โรม	ณิ.

มัน	เหลว	๒	ศัพท์
วสา(วสนิวาเส+อ+อา)มันเหลว.ส รีเร  ว สตี ติ  วสามันเหลวที่อยู่ในสรีระชื่อว่าวสา(ลบสระ

หน้า).อสฺ	สุ		วสา		เขโฬ		สิงฺ	ฆาณิ	กา๓น้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูก

วิ	ลีน	สิเนห,	วิ	ลีน	เสฺนห(วิลีน+เสฺนห)มันเหลว.วิ ลี โน  จ  โส  เสฺนโห  จา ติ  วิ ลีน เสฺนโห  
มันที่ไม่ข้นชื่อว่าวิลีนสเนหะ. เยภุยฺ	เยน		หตฺถ	ตลหตฺถปิฏฺ€ปาท	ตล	ปาทปิ	ฏฺ€นาสา	ปุฏนลาฏ	- 
อํ	สกูเฏ	สุ		€ิ	โต		วิ	ลีน	เสฺนโห๔โดยมากมันเหลวจะอยู่ที่ฝ่ามือหลังมือฝ่าเท้าหลังเท้าดั้งจมูก
หน้าผากและหลังไหล่

มัน	ข้น	๒	ศัพท์
เมท(มิทเสฺนหเน+ณ)มันข้น.มิท ติ  เสฺหห ตี ติ  เมโทมันอันข้นชื่อว่าเมทะ(ลบณฺ,วุทธิอิ

เป็นเอ).เมโท		อภิ	�ฺเ�ยฺ	โย๕ มันข้นอันบุคคลควรรู้ยิ่ง

วปา  (วป พีชสนฺตาเน+อ+อา)  มันข้น.  วป ตี ติ  วปา  มันข้นที่ซึมซาบอยู่(ในร่างกาย) ชื่อว่า 
วปา(ลบสระหน้า).คัมภีร์นานัตถสังคหะกล่าวว่า“วปา  วิว ร เม เท สุ  ว ปา ศัพท์ใช้ในอรรถว่าช่อง
และมันข้น”.คัมภีร์อมรโกสอภิธานกล่าวว่า“เมโท ตุ วปา วสา”๖ทั้ง๓ศัพท์แปลว่ามันข้น
เหมือนกัน

บุคลิก	ดี,	ท่าทาง	สง่า	งาม,	อากัปกิริยา,	แต่ง	ตัว	งาม,	ทรวดทรง	งาม	๓	ศัพท์
อากปฺป  (อา+กปุ สามตฺถิเย+ณ) บุคลิกดี, ท่าทางสง่างาม, อากัปกิริยา, แต่งตัวงาม,ทรวดทรง

๑ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๑๒/๓๖๒ ๒ขุ.เปต.๒๖/๙๙/๑๗๓ ๓ที.มหา.๑๐/๒๗๗/๓๒๘
๔ขุ.อฏฺ.๔๗/๗๖/๙๒ ๕ขุ.ปฏิสมฺ.๓๑/๖/๙ ๖อมรโกส.๑๖/๖๓
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งาม.  อากปฺ	ปนํ	 	 อากปฺ	โป  ความงาม ชื่อว่าอากัปปะ (ลบ ณ, ซ้อน ปฺ).  อ�ฺโ�	 	 เม		 
อากปฺ	โป		กรณี	โย๑ เราควรทำอากัปกิริยาอย่างอื่น

เวส  (วิส กนฺติยํ+ณ) บุคลิกดี, ท่าทางสง่างาม, อากัปกิริยา, แต่งตัวงาม, ทรวดทรงงาม.  วิ สตี ติ   
เวโสความงดงามน่ารักชื่อว่าเวสะ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ).วิ สิ นา ตี ติ  เวโสเครื่องแต่ง
ตัวที่เบียดเบียน(ให้รำคาญ) ชื่อว่าเวสะ (วิสิ พฺยาปเน+ณ, ลบ ณฺ, วุทธิ อิ เป็น เอ).  ทิฏฺโ€		 
มยา		ภคว	โต		เวโส๒การแต่งองค์ของพระผู้มีพระภาคเราเห็นแล้ว

เนปจฺฉ  (นิ+ปถ ปขฺยาเน+ฉ)  บุคลิกดี, ท่าทางสง่างาม, อากัปกิริยา, แต่งตัวงาม, ทรวดทรง
งาม, การกล่าวชม.  	 นิสฺ	เส	ส	โต	 	 ปถนํ	 	 ปขฺ	ยานํ	 	 เนปจฺฉํ	   การกล่าวชม (ว่างาม) ทุก
อย่างชื่อว่าเนปัจฉะ(อาเทศอิเป็นเอ,ถฺเป็นจฺ).	จนฺ	ทน	สุว	ณฺณาทฺ	ยา	ลงฺ	กา	รกต	สรีร	โสภา	ยํ		 
ติปทํ ทั้ง๓ศัพท์นี้ใช้ในอรรถว่าความงามของร่างกายที่ประดับประดาด้วยเครื่องจันทน์หอมและ
ทองรูปพรรณเป็นต้น

  การแต่งตัวงามมีอีกหลายศัพท์เช่นปฏิ	กมฺม,	ป	สา	ธน	

เครื่อง	ประดับ,	การ	ประดับ,	ตกแต่ง	๖	ศัพท์
มณฺฑน(มฑิภูสายํ+ยุ)เครื่องประดับ,การประดับ,ตกแต่ง.มณฺฑ ติ  เอ เต นา ติ  มณฺฑนํ เครื่อง

ประดับชื่อว่ามัณฑนะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ,ยุเป็นอน).มา	ลา	คนฺธ	วิ	เลป	น	- 
ธารณ	มณฺฑ	นวิ	ภู	สนฏฺ€านา		 เวรมณี๓ เว้นจากการทัดทรงตกแต่งดอกไม้ ของหอมและเครื่อง
ลูบไล้อันเป็นการแต่งตัว

ป	สา	ธน,	 ปสา€น  (ป+สาธ สํสิทฺธิสงฺขารคตีสุ +ยุ)  เครื่องประดับ, การประดับ, ตกแต่ง. 
ป สาธยิ เต ต ิ ป สา ธน ํเครือ่งประดบัที่ชา่งทำสำเรจ็ชือ่วา่ปสาธนะคอืเครือ่งประดบัสำเรจ็รปูเครือ่ง
ทองรูปพรรณเป็นต้น(อาเทศยุเป็นอน).วตฺถ�ฺจ		ป	สา	ธน�ฺจ		เว€น�ฺจ๔ผ้าเครื่องประดับ
และผ้าโพก(หรือหมวก)

วิภู	สน (วิ+ภูสอลงฺกาเร+ยุ) เครื่องประดับ,การประดับ,ตกแต่ง.วิภู	สติ		อเน	นา	ติ		วิ	ภู	สนํ	  
เครื่องประดับชื่อว่าวิภูสนะ(อาเทศยุเป็นอน).วิ	ภู	สนฏฺ€านา		วิร	โต๕เว้นจากเครื่องประดับ

อาภรณ(อา+ภรภรเณ+ยุ)เครื่องประดับ,การประดับ,ตกแต่ง.อา ภ ริยฺย เต ติ  อา ภ รณํ เครื่อง
ประดับชื่อว่าอาภรณะ (อาเทศยุ เป็นอน,น เป็นณ).อา	ภ	รณํ		 โอ	มุ�ฺ	จิตฺ	วา		อุตฺ	ตรา- 
สงฺ	เคน		ภณฺฑิกํ		พนฺธิตฺ	วา		ทา	สิ	ยา		อ	ทา	สิ๖ถอดเครื่องประดับห่อสิ่งของด้วยผ้าเฉวียงบ่า
แล้วให้แก่นางทาสี

อ	ลงฺ	การ  (อลํสทฺทูปปท+กร กรเณ+ณ)  เครื่องประดับ, การประดับ, ตกแต่ง. 	 อลํ	 	 วิ	ภู	สนํ		 

๕องฺ.ทสก.๒๔/๔๘/๙๒ ๖ขุ.อฏฺ.๓๒/๙๖/๓๑๑ ๑วิ.มหา.๔/๑๒๐/๑๗๐
๒ขุ.มหานิ.๒๙/๗๕๒/๔๖๐ ๓ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๒๙๖/๓๓๖ ๔วิ.มหาวิ.๒/๗๓๙/๔๘๙
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กริยฺย	เต		อเน	นา	ติ		อ	ลงฺ	กา	โรเครื่องประดับที่ช่างทำให้ตระการตาชื่อว่าอลังการะ(อาเทศนิคหิต
เป็นงฺ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).เยน		อ	ลงฺ	กา	เรน		อ	ลงฺก	ตา		ปุตฺตสฺส		สุ	ทินฺ	นสฺส		ปิย	า		
อโหสิ๑เธอประดับด้วยเครื่องประดับใดแล้วเป็นที่รักของลูกสุทิน

ปิ	ลนฺ	ธน(ปิฬนฺธภูสเน+ยุ)เครื่องประดับ,การประดับ,ตกแต่ง.ปิฬนฺธ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		ปิ	ลนฺ	ธนํ	  
เครื่องประดับชื่อว่าปิลันธนะ(อาเทศฬเป็นล,ยุเป็นอน).ปสฺ	สาม	หํ		โภ		มณิมสฺส		กณฺเ€		
ปิ	ลนฺ	ธนํ	 ๒ท่านพี่ ผมจะดูเครื่องประดับมณีที่คอของนาคราชนั้น. ปริกฺ	ขาร	ศัพท์ก็แปลว่า เครื่อง
ประดับ

มงกุฎ	๒	ศัพท์
กิ	รีฏ(กิรวิกิรเณ+อีฏ)มงกุฎ.รตน	า	นิ		วิกิ	ริยนฺ	ตี	ติ		กิ	รีฏํ	มงกุฎที่ช่างประดับรัตนะไว้จนทั่ว 

ชื่อว่ากิรีฏะ

มกุฏ,	มุ	กุฏ(มกิมณฺฑเน+อุฏ)มงกุฎ.มก	ติ		มณฺเฑ	ติ		อเน	นา	ติ		มกุฏํ	มงกุฎที่ใช้เป็น
เครื่องประดับชื่อว่ามกุฏะ(อาเทศอเป็นอุบ้าง).มํ	เก	ติ		โสเภ	ตี	ติ		มกุฏํ	มงกุฎอันงดงาม 
ชื่อว่ามกุฏะ (มํก โสภเณ+อุฏ, ลบนิคหิต).  อ นิตฺ ถี  ทั้ง ๒ ศัพท์ เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์. 
อิ	มิ	นา		นกฺขตฺ	เตน		มกุฏํ		พนฺธิตพฺพํ	๓ท่านควรสวมมงกุฎด้วยฤกษ์นี้

ปิ่น,	ยอด	มงกุฎ,	จุฬา	มณี	๒	ศัพท์
จูฬามณิ (จูฬา+มณิ)ปิ่น,ยอดมงกุฎ,จุฬามณี.มกุฏ	จูฬายํ		จุมฺพิ	ตา		มณิ		จูฬามณิ	มณีที่

ประดบัไว้บนยอดมงกฎุชือ่วา่จฬูามณ.ิสกล	ชมฺ	พ	ูทเีป		มน	ุส	ฺสาน	ํ	ส	ีเส		จฬูามณ	ิ	วยิ		อภว	ิสสฺ๔   
จักเป็นเหมือนจุฬามณีบนศีรษะของมนุษย์ในชมพูทวีปทั้งสิ้น

สิ โรม ณิ (สิร+มณิ)ปิ่น,ยอดมงกุฎ,จุฬามณี.มกุฏ	สิร	สิ		จุมฺพิ	ตา		มณิ		สิ	โรม	ณิ	มณีที่ติดไว้
บนหัวมงกุฎชื่อว่าสิโรมณิ(อาเทศอเป็นโอกลางสมาส)

	 [๒๘๔]	 สิ	โรเว€นมุณฺ	หีสํ	 กุณฺฑลํ		กณฺณเว€นํ
	 	 กณฺณิ	กา		กณฺณ	ปู	โร		จ	 สิ	ยา		กณฺณ	วิ	ภู	สนํ.

อุณหิส,	กรอบ	หน้า,	เครื่อง	โพก	ศีรษะ,	ผ้า	โพก,	มงคล	๒	ศัพท์

สิ	โรเว€น(สิร+เว€น)อุณหิส,กรอบหน้า,เครื่องโพกศีรษะ,ผ้าโพก,มงคล.สิร	โส		เว€นํ		สิ	โรเว€นํ	 
เครื่องโพกศีรษะชื่อว่าสิโรเวฐนะ(อาเทศอเป็นโอกลางสมาส)

๑วิ.มหาวิ.๑/๑๖/๒๘ ๒วิ.มหาวิ.๑/๔๙๙/๓๓๒ ๓ขุ.มหานิ.๒๙/๗๕๔/๔๖๒
๔สํ.อฏฺ.๑๑/๑๙๗/๒๓๖
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อุณฺ หีส (อุ+นหพนฺธเน+อีส)อุณหิส,กรอบหน้า,เครื่องโพกศีรษะ,ผ้าโพก,มงคล.	อุป	คนฺตฺ	วา		
นห ติ  พนฺธ ตี ติ  อุณฺ หีสํ กรอบหน้าที่สวมเข้าแล้วพันเอาไว้ชื่อว่าอุณหีสะ(ลบอที่น,อาเทศ
นฺเป็นณฺ).โสวณฺณม	ยา		สุจิ	โย		จ		อุณฺ	หีส�ฺจ๑ปิ่นและกรอบหน้าทำด้วยทองคำ

ตุ้มหู,	ต่าง	หู,	เครื่อง	ประดับ	หู	๒	ศัพท์
กุณฺฑล(กุฑิทาเห+อล)ตุ้มหู,ต่างหู,เครื่องประดับหู.		ฆํสเนน		กุณฺฑ	ติ		ทห	ตี	ติ		กุณฺฑลํ	 

ตุ้มหูที่เสียดสีจนร้อนชื่อว่ากุณฑละ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ).ปสฺส		จิตฺ	ตกตํ	รูปํ	
มณิ	นา	กุณฺฑ	เลน	จ๒ท่านจงดูรูปที่ช่างทำอย่างวิจิตรด้วยมณีและเครื่องประดับหู

กณฺณเว€น(กณฺณ+เว€น)ตุ้มหู,ต่างหู,เครื่องประดับหู,ระดับหู.กณฺณสฺส		เว€นํ		กณฺณเว€นํ	 
ตุม้ที่หอ้ยประดบัหูชือ่วา่กณัณเวฐนะ.ทา	รกาน	ํ	กณณฺเว€โต		วฏฏฺ	ิหรณ	น	ิยา	เมน		อ	ทกุ	ฺขาเปน	ฺโต๓   
ไม่ให้เด็กลำบากโดยกั้นบริเวณให้สูงระดับตุ้มหู.มุทฺธช ศัพท์ก็แปลว่าตุ้มหู

เครื่อง	ประดับ	หู(ทั่วไป)	๓	ศัพท์
กณฺณิ	กา(กณฺณ+อิก+อา)เครื่องประดับหู.กณฺณานํ		ภู	สนํ		กณฺณิ	กาเครื่องประดับสำหรับหู

ชื่อว่ากัณณิกา.กณฺเณ		ก	โรตี	ติ		กณฺณิ	กาเครื่องประดับที่หูชื่อว่ากัณณิกา(กณฺณ-สทฺทูปปท+กร
กรเณ+กฺวิ+อา,อาเทศอเป็นอิ,ลบรฺที่สุดธาตุและกฺวิ,ลบสระหน้า)

กณฺณ	ปูร  (กณฺณสทฺทูปปท+ปูรปูรเณ+อ)  เครื่องประดับหู. กณฺณวจฺฉ	ทนํ	 	ปู	รติ	 	อเน	นา	ติ		
กณฺณ	ปู	โรเครื่องประดับติ่งหูจนเต็มชื่อว่ากัณณปูระ

กณฺณ	วิภู	สน  (กณฺณ+วิภูสน)เครื่องประดับหู.กณฺณสฺส		วิ	ภู	สนํ		กณฺณ	วิ	ภู	สนํ	เครื่องประดับ
สำหรับหูชื่อว่ากัณณวิภูสนะ.ตาล ปตฺต ศัพท์ก็แปลว่าเครื่องประดับหู

	 [๒๘๕]	 กณฺ€ภู	สา		ตุ		คีเวยฺยํ	 หา	โร		มุตฺ	ตาว	ลิตฺ	ถิยํ
	 	 นิ	ยุโร		วล	โย	นิตฺ	ถี	 กฏกํ		ปริ	หา	รกํ.

สร้อย	คอ,	เครื่อง	ประดับ	คอ	๒	ศัพท์
กณฺ€ภู	สา(กณฺ€+ภูสา)สร้อยคอ,เครื่องประดับคอ.กณฺ€สฺส		ภู	สา		กณฺ€ภู	สาเครื่องประดับคอ 

ชื่อว่ากัณฐภูสา

คีเวยฺย(คีวา+เอยฺย)สร้อยคอ,เครื่องประดับคอ.คี	วายํ		ภวํ		คีเวยฺยํ	เครื่องประดับมีอยู่ที่คอ
ชื่อว่าคีเวยยะ.คี	วาย		อา	ภ	รณํ		วา		คีเวยฺยํ	หรือเครื่องประดับของคอชื่อว่าคีเวยยะ(ลบสระ
หน้า).กจฺฉํ		นา	คานํ		พนฺธถ		คีเวยฺยํ		ปฏิ	มุ�ฺจถ๔จงรัดสายประคับมงคลช้างควานช้างก็
จงขึ้นประจำคอ

๑ที.มหา.๑๐/๑๗๕/๒๐๖ ๒มชฺ.มชฺ.๑๓/๔๓๙/๔๐๐ ๓ชา.อฏฺ.๔๑/๔๑๙
๔ขุ.ชา.๒๗/๒๐๕๘/๔๑๔
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สร้อย	ไข่มุก,	สาย	ประคำ	มุก	๒	ศัพท์
หาร,	หา	รา(หรหรเณ+ณ)สร้อยไข่มุก,สายประคำมุก. ห รีย เต  มโน  อเน นา ติ  หา โร  

สร้อยไข่มุกเครื่องล่อใจชื่อว่าหาระ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).เนว  หา รา  น  มณ โย๑ ไม่ใช่
สร้อยไข่มุกไม่ใช่มณี

มุตฺ ตาว ลิ (มุตฺต+อาวลิ)สร้อยไข่มุก,สายประคำมุก.มุตฺ ตานํ  อาว ลิ  มุตฺ ตาว ลิ สร้อยไข่มุก
ชื่อว่ามุตตาวลิ(ลบสระหน้า). อิตฺถิยํ  มุตฺ ตาว ลิ ศัพท์ใช้ในอิตถีลิงค์.	คเล			มุตฺ	ตาว	ลิ	โย		วิย๒  
เหมือนสร้อยไข่มุกที่คอ

กำไล	มือ,	สร้อย	ข้อ	มือ(ธรรมดา)	๔	ศัพท์
นิ ยุร(นีนเย+อุร)กำไลมือ,สร้อยข้อมือ.เนตี ติ  นิ ยุโรกำไลที่นำไปชื่อว่านิยุระ(อาเทศอีเป็น

อิย).นู	ปุ	รา	นีติ		วล	ยา	นิ,		นิ	ยุ	รา	ติ		เกจิ		ว	ทนฺ	ติ๓บทว่านู	ปุ	รา	นิ	คือสร้อยข้อมือ,อาจารย์
บางท่านกล่าวว่ากำไลมือ

วลย(วลสํวรเณ+อย)กำไลมือ,สร้อยข้อมือ.วล ตี ติ  วล โยกำไลที่ปกปิดชื่อว่าวลยะ.อ นิตฺ ถี  
วล ยศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.ตสฺ	สา		เอกสฺ	มึ		หตฺเถ		เอกํ		วลยํ		ปฏิ	มุกฺ	กํ	๔ สวม
กำไลมืออันหนึ่งที่มือข้างหนึ่งของหญิงนั้น

กฏก(กฏวสฺสาวรณคตีสุ+ณฺวุ)กำไลมือ,สร้อยข้อมือ.กฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กฏกํ	กำไลที่เป็นไป 
ชื่อว่ากฏกะ(อาเทศณฺวุเป็นอก).	หตฺเถ		ปน		วลยํ		วา		กฏกํ		วา		อ	นี	หริตฺ	วา๕ไม่ถอด
สร้อยข้อมือหรือกำไลที่มือออก

ปริ	หา	รก(ปริ+หรหรเณ+ณฺวุ)กำไลมือ,สร้อยข้อมือ.ปริ		สมนฺต	โต		จิตฺ	ตํ		หร	ตี	ติ		ปริ	หา	รกํ	  
กำไลที่นำจิตไปรอบด้านชื่อว่าปริหารกะ(วุทธิอเป็นอา,อาเทศณฺวุเป็นอก)

	 [๒๘๖]	 กงฺกณํ		กร	ภู	สาถ	 กิงฺกิณี		ขุทฺทฆณฺฏิ	กา	
	 	 องฺ	คุ	ลี	ยกมงฺ	คุลฺ	ยา-	 ภ	รณํ		สากฺ	ขรํ		ตุ		ตํ.

กำไล	มุกดา,	กำไล	ทอง,	กำไล	เพชร,	ทองกร	เป็นต้น	๒	ศัพท์
กงฺกณ (กาสทฺเท+กณ)กำไลมุกดา,กำไลทอง,กำไลเพชร,ทองกร.กณ	ติ		สทฺทํ		ก	โรตี	ติ		

กงฺกณํ	กำไลที่ทำให้มีเสียง(จุ๊ปากเป็นต้น)ชื่อว่ากังกณะ(รัสสะอาเป็นอ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศ
นิคหิตเป็นงฺ).กาย	ติ		สทฺ	ทีย	ตี	ติ		กงฺกณํ	กำไลที่บุคคลออกเสียงถามชื่อว่ากังกณะ.กงฺกณํว		
สุก	ตํ		สุ	นิฏฺ€ิ	ตํ	๖ เหมือนกำไลมุกดาที่ช่างทำเสร็จดีแล้ว

๑ขุ.อฏฺ.๕๑/๒๖๘/๑๗๗ ๒สํ.อฏฺ.๑๓/๒๓๘/๖๔ ๓ขุ.อฏฺ.๔๖/๑๓๔/๑๒๗
๔ชา.อฏฺ.๔๓/๑๐๖ ๕วิ.อฏฺ.๑/๔๒๒ ๖ขุ.เถรี.๒๖/๔๖๗/๔๗๖
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กร	ภู	สา(กร+ภูสา)กำไลมุกดา,กำไลทอง,กำไลเพชร,ทองกร.กรสฺส		ภู	สา		กร	ภู	สากำไล
ประดับข้อมือชื่อว่ากรภูสา

	 	 มุตฺ	ตา	ทิฆฏิภวลย	วิก	ตฺ	ยาภรเณ		ทวิป	ทํ	 ทั้ง๒ศัพท์หมายถึงเครื่องประดับกำไลที่ร้อย
มุกดาเป็นต้นไว้ด้วยกัน

กำไล	ข้อ	เท้า,	กระดิ่ง	ข้อ	เท้า	๒	ศัพท์
กิงฺกิณี (กึสทฺทูปปท+กณกณเน+อ+อี)กำไลข้อเท้า,กระดิ่งข้อเท้า.กึ		กุจฺฉิตํ		กณ	ตี	ติ		กิงฺกณี	 

กระดิ่งข้อเท้าที่ส่งเสียงน่ารำคาญชื่อว่ากิงกิณี(อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,อที่กเป็นอิ).	กิงฺกิณิ	โย		 
ค	เหตฺ	วาน๑ รับเอากำไลข้อเท้าแล้ว

ขุทฺทฆณฺฏิ	กา  (ขุทฺท+ฆณฺฏา+อิ+ก+อา)  กำไลข้อเท้า, กระดิ่งข้อเท้า. ขุทฺ	ทา	 	 เอว	 	ฆณฺฏา		
ขุทฺทฆณฺฏิ	กากำไลกระดิ่งเล็กชื่อว่าขุททฆัณฏิกา

แหวน,	เครื่อง	ประดับ	นิ้ว	๒	ศัพท์
องฺ	คุ	ลี	ยก(องฺคุลิ+อิย+ก)แหวน,เครื่องประดับนิ้ว.องฺ	คุ	ลิยํ		ภวํ		องฺ	คุ	ลิ	ยกํ	แหวนมีอยู่ที่นิ้ว 

ชื่อว่าอังคุลิยกะ.ป�ฺจหิ		สุว	ณฺเณหิ		กตํ		องฺ	คุ	ลิ	ยกํ	๒ แหวนทำด้วยทองคำ๕ชิ้น

องฺ	คุลฺ	ยา	ภ	รณ  (องฺคุลิ+อาภรณ)  แหวน, เครื่องประดับนิ้ว.  องฺ	คุ	ลี	นมาภ	รณํ	 	 องฺ	คุลฺ	ยา	ภ	รณํ	  
เครื่องประดับนิ้วมือชื่อว่าอังคุลยาภรณะ(อาเทศอิเป็นย).อุมฺ	มิ	กา	ศัพท์ก็แปลว่าแหวน

	 [๒๘๗]	 มุทฺทิ	กางฺ	คุ	ลิ	มุทฺ	ทาถ	 รสนา		เมขลา		ภเว
	 	 เก	ยู	รมงฺคทํ		เจว	 พาหุ	มูล	วิ	ภู	สนํ.

ธำมรงค์,	แหวน	ตรา	๒	ศัพท์
	 ต	เม	วางฺ	คุ	ลี	ยกํ		สากฺ	ขรม	กฺข	รวนฺ	ตํ		“มุทฺทิ	กา		องฺ	คุ	ลิ	มุทฺ	ทา”ติ		โจจฺจ	เตแหวนที่มีตราอักษร

นั่นแหละเรียกว่ามุททิกาและอังคุลิมุททา

มุทฺทิ	กา  (มุท โตเส+ณฺวุ+อา)  ธำมรงค์, แหวนตรา. มุ	ทนฺ	ติ	 	 เอ	ตา	ยา	ติ	 	 มุทฺทิ	กา  แหวน
เครื่องยินดีชื่อว่ามุททิกา(ซ้อนทฺ,อาเทศณฺวุเป็อนอก,อเป็นอิ).ทส	สุ		องฺ	คุ	ลี	สุ		วี	สติ		 
มุทฺทิ	กา๓ ที่นิ้วมือ๑๐นิ้วมีแหวนตรา๒๐วง

องฺ	คุ	ลิ	มุทฺ	ทา,	องฺ	คุ	ลิ	มุทฺทิ	กา (องฺคุลิ+มุทฺทา)ธำมรงค์,แหวนตรา.องฺ	คุ	ลิยํ		ภวา		มุทฺ	ทา		
องฺ	คุ	ลิ	มุทฺ	ทา		องฺ	คุ	ลิ	มุทฺทิ	กา		จแหวนตราอันมีอยู่ที่นิ้วมือชื่อว่าอังคุลิมุททาและอังคุลิมุททิกา.
องฺ	คุ	ลิ	มุทฺ	ทาย		คณนา	ย		กุ	สโล๔เป็นผู้ฉลาดในการนับแหวนตรา.องฺ	คุ	ลิ	มุทฺทิกํ		โอ	มุ�ฺ	จิตฺ	วา๕   
ทรงถอดธำมรงค์ออกแล้ว

๑ขุ.ชา.๒๗/๒๐๐๔/๔๐๐ ๒ชา.อฏฺ.๓๘/๒๑๔ ๓ธมฺม.อฏฺ.๒๕/๑๘๐
๔สํ.อฏฺ.๑๓/๓๗๗/๑๗๕ ๕วิ.มหาวิ.๒/๗๔๐/๔๙๐
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เข็มขัด,	สาย	สะอิ้ง,	เครื่อง	ประดับ	เอว,	สาย	รัด	เอว	ผู้	หญิง	๒	ศัพท์
รสนา,	รส	นี (รสสทฺเท+ยุ+อา,อี)เข็มขัด,สายสะอิ้ง, เครื่องประดับเอว. รสนฺ ติ  เอ ตา ยา ติ  

รสนาเข็มขัดที่ทำให้คนออกปากชมชื่อว่ารสนา(อาเทศยุเป็นอน,ลบสระหน้า)

เมขลา(เมหน+ข+มาลา)เข็มขัด,สายสะอิ้ง,เครื่องประดับเอว.	เม	หนสฺส		ขสฺส		มาลา		เมขลา	ติ		 
วตฺตพฺ	เพ	 	 เมขลา	ติ	 	 วุจฺ	จนฺ	ติ๑  เมื่อจะกล่าวว่า เครื่องประดับอวัยวะเพศ ก็กล่าวว่า เมขลา 
(หมายถึงเครื่องประดับที่ห้อยย้อยลงปิดบังอวัยวะเพศหญิง)(ลบหนและมา).เมขลา		กลาป	า		
โอ ลมฺ พนฺ ติ๒เครื่องประดับเอวห้อยลงเป็นพวงระย้า

  เครื่องประดับเอวมีอีกหลายศัพท์เช่นกา�ฺ	จี,	สตฺ	ตกี,	สาร	สน

เอก	ยฏฺ€ิ		ภเว		ก�ฺ	จี	 เมขลา		ตฺวฏฺ€ยฏฺ€ิ	กา,
รสนา		โสฬส	า		เ�ยฺ	ยา	 กลาป	า		ป�ฺ	จ	วี	สติ.๓

พึงทราบว่า เครื่องประดับที่เป็นสร้อยเส้นเดียว เรียกว่ากัญจี (หรือกาญจี)  
มีสร้อยระย้า๘ เส้น เรียกว่าเมขลา มีสร้อยระย้า ๑๖ เส้น เรียกว่ารสนา   
มีสร้อยระย้า๒๕เส้นเรียกว่ากลาปา

กำไล	ต้น	แขน	ทองคำ,	พาหุรัด	๓	ศัพท์
เกยูร (เกสทฺเท+ยฺอาคม+อูร)กำไลต้นแขนทองคำ,พาหุรัด.เก	ติ		สทฺทํ		ก	โรตี	ติ		เก	ยูรํ	กำไล

ที่ทำให้มีเสียงชมชื่อว่าเกยูระ.พาหา	สุ		เก	ยูรํ		วิย๔ เหมือนกำไลทองที่ต้นแขน

องฺคท (องฺคสทฺทูปปท+ทาโสธเน+อ)กำไลต้นแขนทองคำ,พาหุรัด.องฺคํ		ทาย	ติ		 โสเธ	ตี	ติ		
องฺคทํ	กำไลที่ชำระร่างกาย(ให้ดูสวยงาม)ชื่อว่าอังคทะ(ลบสระหน้า).องฺ	คติ		คจฺฉ	ตี	ติ		องฺคทํ	 
กำไลถึง(ความเป็นกำไล)ชื่อว่าอังคทะ(องฺคคมเน+อท).องฺคทํ		มณิ	เมขลํ		สสฺ	สุ		สุณฺ	หาย		
ปา เห สิ๕พระผุสดีสัสสุราชเทวีทรงจัดพระวลัยพระกุณฑลส่งไปประทานแก่พระมัทรีราชสุณิสา

พาหุ	มูล	วิภู	สน(พาหุมูล+วิภูสน)กำไลต้นแขนทองคำ,พาหุรัด.พาหุ	มูล	สฺส		พาหุ	มูเล		วา		ภวํ		
วิ	ภู	สนํ		พาหุ	มูล	วิ	ภู	สนํ	เครื่องประดับของต้นแขนหรือมีอยู่ที่ต้นแขนชื่อว่าพาหุมูลวิภูสนะ

	 [๒๘๘]	 ปาท	งฺคทํ		ตุ		ม�ฺ	ชี	โร	 ปา	ทกฏ	กนู	ปุ	รา.

กำไล	ข้อ	เท้า,	สร้อย	ข้อ	เท้า	๔	ศัพท์

ปาท	งฺคท(ปาท+องฺคท)กำไลข้อเท้า,สร้อยข้อเท้า.	องฺ	คทา	การํ		ปาท	ภู	สนํ		ปาท	งฺคทํ	เครื่อง
ประดับข้อเท้าที่เหมือนกับกำไลต้นแขนชื่อว่าปาทังคทะ

๑วิ.อฏฺ.๑/๑๓๓ ๒ขุ.อฏฺ.๓๑/๕๗/๕๐ ๓จินฺตามณิฏีกา.๑๖/๑๐๘
๔สํ.อฏฺ.๑๓/๒๓๘/๖๔ ๕ขุ.ชา.๒๘/๑๒๖๔/๔๕๐
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ม�ฺ	ชีร(มชิสทฺเท+อีร)กำไลข้อเท้า,สร้อยข้อเท้า.	ม�ฺ	ชิย	เต	ติ		ม�ฺ	ชี	โรกำไลข้อเท้าที่ผู้คนส่ง
เสียงชมชื่อว่ามัญชีระ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็น�ฺ)

ปา	ทกฏก(ปาท+กฏก)กำไลข้อเท้า,สร้อยข้อเท้า.ปา	เท		กฏกํ		ปา	ทกฏกํ	กำไลข้อเท้าชื่อว่า 
ปาทกฏกะ

น	ูปุร(อนูสทฺทูปปท+ปรูปรูเณ+อ)กำไลข้อเทา้,สร้อยข้อเทา้.	อูน	ํ	ปาทํ		ปู	เร	ตี	ติ		นู	ปุโรกำไลอนั
ยงัขอ้เทา้ที่พรอ่งให้เตม็ชือ่วา่นูปุระ(กลบัอนูเปน็นอูแลว้ลบอ,รสัสะอูที่ปูเปน็อ)ุ.ปา	ทกฏก 
 และนู	ปุร	ศัพท์เป็นนปุงสกลิงค์.นู	ปุ	รา	นีติ		วล	ยา	นิ๑บทว่านู	ปุ	รา	นิ	คือสร้อยข้อเท้า

  กำไลข้อเท้ามีอีกหลายศัพท์เช่นตุลา	โกฏิ,	หํ	สก

	 [๒๘๙]	 อ	ลงฺ	การ	ปฺป	เภท	า		ตุ	 มุข	ผุลฺลํ		ต	โถณฺณตํ
	 	 อุคฺ	คตฺถนํ		คิงฺ	คมก-	 มิจฺ	เจว	มาท	โย		สิ	ยุํ.

เครื่อง	ประดับ	ที่	ผู้	หญิง	โปรดปราน	๔	ชนิด	คือ

๑.	เครื่อง	ประดับ	หน้า	ผาก,	เครื่อง	ประดับ	ปาก	หรือ	ฟัน	ทอง
มุข	ผุลฺล  (มุขสทฺทูปปท+ผุลฺล วิกสเน+อ)  เครื่องประดับหน้าผาก, เครื่องประดับปากหรือฟันทอง.  

มุข	ผุลฺลํ	 	 นาม	 	 สุว	ณฺณม	โย	 	 มุ	ขา	ลงฺ	กา	โร  เครื่องประดับหน้าผากและปากที่ทำด้วยทองคำ 
ชื่อว่ามุขผุลละ.	มุ	เข		ผุลฺล	ตี	ติ		มุข	ผุลฺลํ	เครื่องประดับที่งามระยิบระยับอยู่ที่หน้าผากและปาก
ชื่อว่ามุขผุลละ.	ทนฺ	ตา	ที	สุ		สุว	ณฺณม	ยา	ลงฺ	กา	โรปิ		มุข	ผุลฺล	เมวเครื่องประดับทองคำซึ่งประดับ
ไว้ที่ฟันเป็นต้นก็ชื่อว่ามุขผุลละเหมือนกัน.	อุณฺณตํ		มุข	ผุลฺล�ฺจ		นานารตฺ	เต		จ		มณิเย		
สสฺ สุ  สุณฺ หาย  ปา เห สิ๒พระผุสดีสัสสุราชเทวีทรงจัดดอกไม้ประดับพระนลาฏเครื่องประดับพระ
เมาลีและเครื่องประดับมณีส่งไปประทานแก่พระมัทรีราชสุณิสา

๒.	เครื่องประดับ	หน้า	ผาก
อุณฺณต  (อุ+นมุ นมเน+ต)  เครื่องประดับหน้าผาก. อุณฺณตํ	 	 สุว	ณฺณาทิ	รจิตํ	 	 นลาฏ	าภ	รณํ	  

เครือ่งประดบัหนา้ผากที่ชา่งตกแตง่ดว้ยทองคำเปน็ตน้ชือ่วา่อณุณตะ.อปุ	คนตฺ	ฺวา		นมน	ฺต	ิ	อเน	นา	ต	ิ	 
อุณฺณตํ เครื่องประดับหน้าผากที่ให้(ผู้จะประดับ)น้อมเข้าไปชื่อว่าอุณณตะ(ลบมฺที่สุดธาตุ,อาเทศ
นเป็นณ,ซ้อนณฺ)

๓.	เครื่อง	ประดับ	อก,	ทับทรวง,	สร้อย	ไข่มุก	๔	เส้น
อุคฺ	คตฺถน(อุ+คตฺถน)เครื่องประดับอก,ทับทรวง,สร้อยไข่มุก๔เส้น.คา	วีนํ		ถ	นา	การ	ตฺ	ตา		 

๑ขุ.อฏฺ.๔๖/๑๓๓/๑๒๗ ๑ขุ.ชา.๒๘/๑๒๖๔/๔๕๐
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คตฺถนํ	เครื่องประดับอกชื่อว่าคัตถนะเพราะมีรูปทรงเหมือนนมโค(โค+ถน,อาเทศโอที่โคเป็น
อ,ซ้อนคฺ).ต	เมว		อุตฺ	ตมตฺ	ตา		อุคฺ	คตฺถนํ	เครื่องประดับนั้นนั่นแหละชื่อว่าอุคคัตถนะเพราะ
เป็นเครื่องประดับที่ดีที่สุด(ซ้อนคฺ).อุคฺ	คตฺถนํ		คิงฺ	คมกํ		เมขลํ		ปฏิ	ปา	ทุกํ		สสฺ	สุ		สุณฺ	หาย		
ปา เห สิ๑พระผุสดีสสัสุราชเทวีทรงจดัทบัทรวงเครือ่งประดบัพระองัษาสะอิง้เพชรและฉลองพระบาท
ส่งไปประทานแก่พระมัทรีราชสุณิสา

๔.	สร้อย	ไข่มุก	๓๒	เส้น
คิงฺ	คมก(คมุคติมฺหิ+ณฺวุ)สร้อยไข่มุก๓๒เส้น.คจฺฉ	ตี	ติ		คิงฺ	คมกํ	เครื่องประดับที่ถึง(ความเป็น

เครื่องประดับ)ชื่อว่าคิงคมกะ(ซ้อนคต้นธาตุ,อาเทศอเป็นอิ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิต
เป็นงฺ,ณฺวุเป็นอก)

	 [๒๙๐]	 เจ	ลมจฺ	ฉาทนํ		วตฺถํ	 วาโส		ว	สนมํ	สุกํ
	 	 อมฺ	พรํ		จ		ปโฏ		นิตฺ	ถี	 ทุสฺ	สํ		โจโล		จ		สาฏ	โก.

ผ้า,	เครื่อง	นุ่ง	ห่ม		๑๑		ศัพท์
เจล,	เจลี (จิลวสฺสเน+ณ+อี)ผ้า,เครื่องนุ่งห่ม.จิ	ลีย	เต		อจฺฉา	ทีย	เต	ติ		เจลํ		เจลี		จผ้าที่

บุคคลนุ่งห่มชื่อว่าเจละและเจลี(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ).ภ เมนฺ ติ  เจ ลา นิ  จ๒และทอผ้า

อจฺ	ฉาทน (อา+ฉทสํวรเณ+ยุ)ผ้า,เครื่องนุ่งห่ม.สรีรํ		ฉท	ติ		สํว	รติ		อเน	นา	ติ		อจฺ	ฉาทนํ	 
เครื่องปกปิดร่างกายชื่อว่าอัจฉาทนะ(ซ้อนจฺ,รัสสะอาเป็นอ,วุทธิอของธาตุเป็นอา,อาเทศ
ยุเป็นอน).อจฺ	ฉาทน	�ฺจ		ภตฺต�ฺจ		เส	นา	สนํ		ปทีปิ	ยํ		อ	ทาสึ	๓ ได้ถวายผ้านุ่งห่มภัตตาหาร
เสนาสนะและประทีปพร้อมอุปกรณ์

วตฺถ(วสอจฺฉาทเน+ถ)ผ้า, เครื่องนุ่งห่ม.วสี	ย	เต		อจฺฉา	ทีย	เต	ติ		วตฺถํ	ผ้าที่บุคคลนุ่งห่ม 
ชื่อว่าวัตถะ (อาเทศสฺ เป็น ตฺ). วุณา ติ  สํว รติ  อเน นา ติ  วตฺถํ  เครื่องปกปิด(ร่างกาย) 
ชื่อว่าวัตถะ(วุสํวรเณ+ถ,อาเทศอุเป็นอ,ซ้อนตฺ).โภชนํ		ปา	นียํ		วตฺถํ		ทกฺ	ขิณ	าย		อิทํ		
ผลํ	๔ ข้าวน้ำและผ้าก็บังเกิดขึ้นนี้เป็นผลแห่งทักษิณาทาน

วาส(วสอจฺฉาทเน+ณ)ผ้า,เครื่องนุ่งห่ม.วสี	ย	เต		อจฺฉา	ทีย	เต	ติ		วาโสผ้าที่บุคคลนุ่งห่ม 
ชื่อว่าวาสะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

วสน(วสอจฺฉาทเน+ยุ)ผ้า, เครื่องนุ่งห่ม.วสี	ย	เต		อจฺฉา	ทีย	เต	ติ		ว	สนํ	ผ้าที่บุคคลนุ่งห่ม 
ชื่อว่าวสนะ(อาเทศยุเป็นอน)

๑ขุ.ชา.๒๘/๑๒๖๔/๔๕๐ ๒ขุ.อฏฺ.๕๑/๒๒/๖๗ ๓ขุ.วิมาน.๒๖/๒๒/๓๒
๔ขุ.เถร.๒๖/๙๙/๑๗๓
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อํ	สุก(อมคมเน+ณฺวุ)ผ้า,เครื่องนุ่งห่ม.พหิ		อม	ติ		คจฺฉ	ติ		อเน	นา	ติ		อํ	สุกํ		ผ้าที่ใช้นุ่งห่ม
ไปข้างนอกชื่อว่าอังสุกะ(อาเทศอมเป็นอํส,ณฺวุเป็นอก,อเป็นอุ)

อมฺ พร(อมฺพสทฺเท+อร)ผ้า,เครื่องนุ่งห่ม.อมฺ พีย เต  สทฺ ทีย เต ติ  อมฺ พรํ ผ้าที่บุคคลทักถาม
ชื่อว่าอัมพระ

ปฏ(ปฏคมเน+อ)ผ้า,ผ้าสวย,เครื่องนุ่งห่ม.ปฏ	ติ		คจฺฉ	ติ		อเน	นา	ติ		ปโฏผ้าที่ช่วยให้ไป
ได้ชื่อว่าปฏะ.อ นิตฺ ถี  ปฏ	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.อ�ฺ�ตโร		ปริ	พฺ	พาช	โก		มหคฺฆํ		
ปฏํ		ปา	รุ	ปิตฺ	วา๑ปริพาชกคนหนึ่งห่มผ้าราคาแพงแล้ว

ทุสฺ ส(ทุคมเน+ส)ผ้า,เครื่องนุ่งห่ม.ทุ	นา	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ทุสฺ	สํ	ผ้าที่เป็นไปชื่อว่าทุสสะ(ซ้อนสฺ).
ทุ	รูปํ		อ	สติ		เขป	ตี	ติ		วา		ทุสฺ	สํ	หรือผ้าที่ทิ้งความน่าเกลียดชื่อว่าทุสสะ(ทุ+อสเขปเน+ส,ลบ
อหน้าธาตุ).ทุ	รูปํ		อ	สติ		ที	เปตี	ติ		วา		ทุสฺ	สํ	หรือผ้าที่ยังความน่าเกลียดให้สวยงามชื่อว่า 
ทุสสะ(ทุ+อสทิตฺติยํ+ส,ลบอหน้าธาตุ).มหคฺฆํ		ทุสฺ	สํ		ปสฺ	สิตฺ	วา		เถยฺ	ย	จิตฺ	ตํ		อุปฺ	ปา	เท	สิ๒   
เห็นผ้าราคาแพงแล้วเกิดมีจิตคิดจะขโมย

โจล,	โจฬ(จิลวสฺสเน+อ)ผ้า,เครื่องนุ่งห่ม.จิ	ลีย	เต		อจฺฉา	ทีย	เต	ติ		โจโลผ้าที่บุคคลนุ่ง
ห่มชื่อว่าโจละ. จิล ติ  วสฺ สติ  อเน นา ติ  โจโล เครื่องนุ่งห่มชื่อว่าโจละ(อาเทศอิเป็นโอ). 
ปริกฺ	ขาร	โจลํ		อธิ	ฏฺ€า	ตุํ	๓ เพื่ออธิษฐานผ้าบริขารโจล(คือผ้าอาศัยหรือผ้าผลัดเปลี่ยน)

สาฏก(สฏรุชาวิสรณคตฺยาวสาเนสุ+ณฺวุ)ผ้า,ผ้าสาฎก.สรีรํ		สฏ	ติ		รุชฺช	ตี	ติ		สาฏ	โกผ้า 
(เนื้อหยาบ)ที่ระคายเคืองร่างกายชื่อว่าสาฏกะ (วุทธิ อ เป็นอา,อาเทศณฺวุ เป็นอก).	 เอกํ		 
สาฏกํ		อา	หรา	เปตฺ	วา		อตฺ	ตนา		ปริ	ภุ�ฺ	ชิ๔ ให้เขานำผ้าสาฎกผืนหนึ่งมาแล้วใช้สอยเอง

	 [๒๙๑]	 โขมํ		ทุ	กูลํ		โก	เสยฺ	ยํ	 ปตฺ	ตุณฺณํ		กมฺพโล		จ		วา
	 	 สาณํ		โกฏุมฺ	พุรํ	ภงฺ	คนฺ-	 ตฺ	ยาทิ		วตฺถนฺตรํ		มตํ.

ผ้า	พิเศษ	๘	ชนิด
โขม(ขุสทฺเท+ม)ผ้าเปลือกไม้,ผ้าฝ้าย.ขุ	ติ		สทฺทํ		ก	โรตี	ติ		โขมํ	ผ้าที่มีเสียงดังขุขุชื่อว่า 

โขมะ(วุทธิอุเป็นโอ).อุตฺ	ตม	ภา	เวน		ขาย	ตี	ติ		โขมํ	ผ้าที่มีชื่อเสียง(เวลาคลี่ออกหรือจับต้อง)
เพราะเป็นผ้าเนื้อดีที่สุดชื่อว่าโขมะ (ขาสทฺเท+ม,อาเทศอา เป็น โอ).ขุม	ตี	ติ		 โขมํ	ผ้าที่
แปรรูป(มาจากเปลือกไม้)ชื่อว่าโขมะ(ขุมวิกาเร+ณ,ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).ขุม	า		นาม		อต	สี,		 
ขุม	าย		วิ	กา	โร		โขมํ	ฝ้ายชื่อว่าขุมา,ผ้าที่ทอจากฝ้ายชื่อว่าโขมะ(ขุมา+ณ,ลบณฺ,วุทธิอุเป็น
โอ,ลบสระหน้า).ราชา		ป	เส	นทิ		โกส	โล		อุณฺ	หกาเล		มหคฺฆํ		โขมํ		ปา	รุ	ปิตฺ	วา๕ครั้นฤดู

๑วิ.มหาวิ.๒/๑๑๓/๙๘ ๒วิ.มหาวิ.๑/๑๒๘/๑๐๕ ๓วิ.มหา.๕/๑๖๐/๒๑๙
๔วิ.มหาวิ.๑/๑๕๑/๑๑๕ ๕วิ.ภิกฺขุนี.๓/๑๔๒/๙๑



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๓.	นรวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 364

ร้อนพระเจ้าปเสนทิโกศลทรงห่มผ้าฝ้ายราคาแพง

ทุกูล(ทุ+กูลอาภรเณ+อ)ผ้าทุกูล,ทุกูลพัสตร์,ผ้าเนื้อดี.ทุกฺ	เขน		กุ	ลีย	เต		อาภ	รีย	เต	ติ		ทุ	กูลํ	  
ผ้าที่ตัดเย็บได้ยากชื่อว่าทุกูละ.ทุ	เมหิ		ชาติ		กูล	นิติ		วา		ทุ	กูลํ	หรือผ้าที่ได้มาจากต้นไม้(ชนิด
หนึ่ง)ชื่อว่าทุกูละ(ทุม+กูล,ลบม).ตทา		โพธิ	สตฺ	ตมา	ตา		สุว	ณฺณ	ขจิตํ		วตฺถํ		นิ	วา	เสตฺ	วา		
มจฺ	ฉกฺขิสทิสํ		ทุ	กูล	ปฏํ		ยาว		ปา	ทนฺ	ตา		ปา	รุ	ปิตฺ	วา๑ เวลานั้นมารดาของพระโพธิสัตว์นุ่งผ้า
ขลิบทองห่มผ้าทุกูลลายตาปลาคลุมถึงปลายเท้า

โก	เสยฺ	ย(โกส+เอยฺย)ผ้าไหม,ผ้าแพร.โกโส		นาม		กิ	มิค	พฺโภ,		ตโต		ชาต	ตฺ	ตา		โก	เสยฺ	ยํ	รังไหม 
ชื่อว่าโกสะ,ผ้าชื่อว่าโกเสยยะเพราะเกิดขึ้นจากรังไหมนั้น.อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		ฉ		จีวร	า	นิ		โขมํ		
กปฺ	ปา	สิกํ		โก	เสยฺ	ยํ		กมฺ	พลํ		สาณํ		ภงฺคํ	๒ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตจีวร๖ชนิดคือจีวร
เปลือกไม้จีวรผ้าฝ้ายจีวรผ้าไหมจีวรผ้าขนสัตว์จีวรผ้าป่านและจีวรที่มีผ้าผสมกัน

ปฏฺฏุณฺณ,	ปตฺ	ตุณฺณ	  (ปฏฺฏุณฺณ+ณ)ผ้าไหมที่ซักแล้ว,ผ้าไหมแคว้นปัฏฏุณณะ.	 โก	เสยฺ	ย	เมว		
โธตํ		ปฏฺฏุณฺนํ		นามผ้าไหมที่เขาซักแล้วนั่นแหละชื่อว่าปัฏฏุณณะ(ลบณฺ).ปฏฺฏุณฺณรฏฺเ€		
ชาต	ตฺ	ตา	 	 ปุฏฺ	ฏุณฺณํ	  ผ้าชื่อว่าปัฏฏุณณะ เพราะผลิตขึ้นที่แคว้นปัฏฏุณณะ.  	 ปฏฺฏุณฺณ	เท	เส		 
ส�ฺ	ชาต	วตฺถํ		ปฏฺฏุณฺณํ,	ปฏฺฏุณฺณํ		โก	เสยฺ	ย	วิ	เส	โสติ		อตฺ	โถ๓ผ้าที่ผลิตขึ้นในปัฏฏุณณประเทศ
ชื่อว่าปัฏฏุณณะ,ปัฏฏุณณะเป็นผ้าไหมชนิดหนึ่ง

กม	ฺพล(กมุกนฺตยิ+ํวอาคม+อล)ผา้ขนสตัว,์ผา้กมัพล,ผา้สกัหลาด.กม	นยีต	ฺตา		กมพฺโลผา้ชือ่วา่ 
กัมพละเพราะเป็นผ้าที่ทุกคนชอบ(อาเทศวฺเป็นพฺ).	รงฺ	กุ	นา	มกสฺ	ส		หริ	ณ	วิ	เสสสฺส		โลเม	น		 
ส�ฺ	ชาต	วตฺถํ		กมฺ	พลํ	ผ้าที่ทอด้วยขนของกวางรังกุชื่อว่ากัมพละ.รลฺลก	ศัพท์ก็แปลว่าผ้ากัมพล.
วา ศพัท์กำหนดวา่กมฺ	พล	ศพัท์เปน็ปงุลงิค์หรอืนปงุสกลงิค์กไ็ด.้	อ��ฺตรา		อติถฺ	ี	นวรตตฺ	ํ	กม	ฺพล	ํ	 
ปา รุ ตา  โห ติ๔สตรีนางหนึ่งห่มผ้ากำพลแดงผืนใหม่

สาณ(สณสทฺเท+ณ)ผ้าป่าน,ผ้าเปลือกปอ.สาโณ		นาม		ถิร	ตฺต	โจ		เอ	โก		รุกฺ	ข	โย	นิ,		ตสฺส		
ต	เจน		 เกวฏฺฏาท	โย		ชาลา	ที	นิ	 	ก	โรนฺ	ติ	  เปลือกของต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าสณะ,ชาวประมง
เป็นต้นนำเปลือกไม้นั้นมาทำเป็นข่าย(อวน)เป็นต้น.สณสฺส		วิ	การํ		วตฺถํ		สาณํ	ผ้าที่ทอจาก
เปลือกไม้นั้นชื่อว่าสาณะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).สาณ	วาก	สุตฺ	เตหิ		กต	จีวรํ	๕จีวรทอด้วย
ด้ายปอป่าน

โกฏุมฺ	พร  (โกฏุ+อมฺพร)  ผ้าเนื้อละเอียด, ผ้าขนสัตว์, ผ้าสักหลาด, กำมะหยี่.  มิค	โลมา	นิ		 
โกฏฺเฏตฺ	วา		สุ	ขุม	า	นิ		กตฺ	วา		ก	ตมมฺ	พรํ		โกฏุมฺ	พรํ	ผ้าที่ปั่นขนสัตว์ให้ฟูละเอียดอ่อนแล้วจึงทอ
ชื่อว่าโกฏุมพระ(ลบสระหลัง).โกฏุมฺ	พรฏฺเ€		ชาต	ตฺ	ตา		วา		โกฏุมฺ	พรํ	หรือผ้าชื่อว่าโกฏุมพระ
เพราะผลิตขึ้นที่แคว้นโกฏุมพระ

๑ที.อฏฺ.๕/๒๗/๓๒ ๒วิ.มหา.๕/๑๓๙/๑๙๓ ๓วิ.ฏี.๓/๘๒/๑๓๖
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ภงฺค(ภ�ฺชอวมทฺทเน+อ)ผ้าภังค,ผ้าผสม.	ภงฺคํ		นาม		โข	มา	ที	นิ		สพฺ	พา	นิ		เอ	กชฺ	ฌานิ		 
โว	มิสฺ	เสตฺ	วา	 	 กตวตฺถํ	  ผ้าที่นำเอาผ้าหลายชนิดมีผ้าเปลือกไม้เป็นต้นมาตัดเย็บรวมกันเป็น
ผืนเดียว ชื่อว่าภังคะ (อาเทศ ช เป็น ค, �ฺ เป็น งฺ).  อถ	วา	 	 ภงฺคํ	 	 นาม	 	 สาณ	ผลํ,		 
ตพฺ	พิการ	ตฺ	ตา		วตฺถํ		ภงฺคํ	อีกนัยหนึ่งผลของฝ้ายสาณะชื่อว่าภังคะ,ผ้าชื่อว่าภังคะเพราะทอ
จากฝ้ายสาณะ.อติเรก	ลาโภ		กปฺ	ปา	สิกํ		โก	เสยฺ	ยํ		กมฺ	พลํ		สาณํ		ภงฺคํ	๑ อดิเรกลาภคือ
จีวรผ้าฝ้ายจีวรผ้าไหมจีวรผ้าขนสัตว์จีวรผ้าป่านและจีวรผ้าผสมกัน

	 	 อิตฺ	ยาทิ	วตฺถนฺตรํ		มตํ		กถิตํ	ผ้าเหล่านี้เป็นต้นท่านเรียกว่าเป็นผ้าพิเศษ. อาทิ ศัพท์
รวมเอากปฺป	ผ้าไหมเป็นต้น

	 [๒๙๒]	 นิ	วา	สนนฺ	ตรี	ยานฺ	ย-	 นฺ	ตรม	นฺตร	วา	ส	โก
	 	 ปา	วา	โร		ตุตฺ	ตรา	สงฺ	โค	 อุป	สํพฺ	ยา	นมุตฺตรํ.

	 [๒๙๓]	 อุตฺ	ตรี	ยม	โถ		วตฺถ-	 มห	ตนฺ	ติ		มตํ	นวํ
	 	 นนฺ	ตกํ		กปฺปโฏ		ชิณฺณ-	 ว	สนํ		ตุ		ปฏจฺ	จรํ.

ผ้า	นุ่ง,	เครื่อง	นุ่ง	๔	ศัพท์
นิ วา สน(นิ+วสอจฺฉาทเน+ยุ)ผ้านุ่ง,เครื่องนุ่ง.อโธ	ภาเค		วสี	ย	เต	ติ		นิ	วา	สนํ	ผ้าที่บุคคล

ใช้นุ่งส่วนล่าง ชื่อว่านิวาสนะ (วุทธิ อ เป็นอา, อาเทศยุ เป็นอน). นิสทฺ	โท	 	อโธ	ภาค	สฺส		 
โชต	โก  นศิัพท์ส่องให้รู้อรรถว่าร่างกายส่วนล่าง.นิ	วา	สนํ		ทาตพฺพํ		สงฺ	ฆาฏิ		ทาตพฺ	พา๒ควร
ถวายผ้านุ่งควรถวายผ้าห่มซ้อน

อนฺ ตรี ย(อนฺตร+อีย)ผ้านุ่ง,เครื่องนุ่ง.พาหุ เลฺยน  อนฺตเร  มชฺเฌ  ภวํ  อนฺ ตรี ยํ ผ้าที่มีอยู่
ท่ามกลางตัวเป็นส่วนมากชื่อว่าอันตรียะ

อนฺตร (อนฺตร+ณ)ผ้านุ่ง,เครื่องนุ่ง.อนฺตเร  ภวํ  อนฺตรํ ผ้าที่นุ่งไว้ชั้นในชื่อว่าอันตระ(ลบณฺ
และสระหน้า)

อนฺตร	วา	สก(อนฺตร+วาส+ก)ผ้านุ่ง,ผ้าอันตรวาสก,เครื่องนุ่ง.อนฺตเร  มชฺเฌ  ภโว  วาโส  
อนตฺร	วา	ส	โกผา้ที่นุง่ไว้ตรงกลางชือ่วา่อนัตรวาสกะ.อาย	ส	ฺมา		อานน	ฺโท		ชน	ฺตาฆเร		อ��ฺต	รสสฺ		 
ภิกฺขุ	โน		อนฺตร	วา	สกํ		อตฺต	โน		ม�ฺ�มา	โน		นิ	วา	เส	สิ๓ท่านพระอานนท์สำคัญว่าผ้านุ่งของ
ภิกษุรูปหนึ่งในเรือนไฟเป็นของตนจึงนุ่งไป

ผ้าห่ม,	ผ้า	คลุม,	จีวร	๕	ศัพท์
ปาวาร(ป+วรอจฺฉาทเน+ณ)ผ้าห่ม,ผ้าคลุม,จีวร.ปว	รีย	เต		อจฺฉา	ทีย	เต	ติ		ปา	วา	โรผ้าที่
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บุคคลห่มชื่อว่าปาวาร(ทีฆะอที่ปเป็นอา,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		
ปา วารํ ๑ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าห่ม

อุตฺ	ตรา	สงฺค (อุตฺตรสทฺทูปปท+อา+ส�ฺชสงฺเค+อ)ผ้าห่ม,ผ้าคลุม,ผ้าอุตราสงค์,จีวร.อุตฺต รสฺมึ  
เทห	ภาเค		อาสชฺช	เต	ติ		อุตฺ	ตรา	สงฺ	โคผ้าที่คลุมส่วนบนของร่างกายชื่อว่าอุตตราสังคะ(อาเทศ
ชเป็นค,�ฺเป็นงฺ).อาย	สฺ	มา		สา	ริ	ปุตฺ	โต		อุฏฺ€า	ยา	สนา		เอกํ	สํ		อุตฺ	ตรา	สงฺคํ		กริตฺ	วา๒ 
ท่านพระสารีบุตรลุกจากอาสนะแล้วครองผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า

อุป สํพฺ ยาน  (อุป,สํ+วี ตนฺตสนฺตาเน+ยุ)  ผ้าห่ม, ผ้าคลุม, จีวร.  อุปริ	 	 สํ	วีย	เต	 	 ปิธีย	เต		 
พาหุ เลฺย นา ติ  อุป สํพฺ ยานํ ผ้าที่ปกปิดร่างกายส่วนบนเป็นส่วนมากชื่อว่าอุปสังพยานะ(อาเทศยุ
เป็นอน,อีเป็นย,วฺเป็นพฺ,ทีฆะอเป็นอา).อุตฺ	ตรี	ยนฺ	ติ		อุป	สํพฺ	ยานํ,		อุตฺ	ตริ	สาฏ	กนฺ	ติ		 
อตฺ โถ๓บทว่าอุตฺ ตรี ยํ คือผ้าห่ม,หมายถึงผ้าสาฎกสำหรับคลุมร่างกายส่วนบน

อุตฺตร(อุตฺตร+ณ)ผ้าห่ม,ผ้าคลุม,จีวร,ผ้าห่มเนื้อดี.อุตฺต	รสฺมึ		เทห	ภาเค		ภวํ		วิชฺ	ชมา	นํ		
อุตฺตรํ ผ้าที่มีอยู่ในส่วนบนของร่างกายชื่อว่าอุตตระ(ลบณฺ).สนฺ	ตรุ	ตฺตร	ปร	มนฺ	เตน		ภิกฺ	ขุน	า		
ตโต  จีวรํ  สา ทิต พฺพํ ๔ ภิกษุผู้สันโดษควรยินดีจีวรมีผ้าอุตราสงค์เป็นอย่างมาก

อุตฺ ตรี ย (อุตฺตร+อีย)ผ้าห่ม,จีวร.อุตฺต	รสฺมึ		เทห	ภาเค		ภวํ		วิชฺ	ชมา	นํ		อุตฺ	ตรี	ยํ	ผ้าที่ห่ม
อยู่ในส่วนบนของร่างกายชื่อว่าอุตตรียะ(ลบสระหน้า). นิ วา สนํ  อุตฺ ตรี ยนฺ ติ  ทฺ วีหิ  วตฺเถหิ  
อจฺฉา	เท	สุํ	๕ สวมใส่ผ้า๒ผืนคือผ้านุ่งและผ้าห่ม

ผ้า	ใหม่
อหต(น+หนหึสายํ+ต)ผ้าใหม่.นวํ	วตฺถํ		อห	ตนฺ	ติ		มตํ		กถิตํ	ผ้าใหม่ท่านเรียกว่าอหตะ.

น		ห�ฺ�ติ		ยํ		ปา	สาณ	า	ที	หี	ติ		อหตํ	ผ้าที่ยังไม่ได้ทุบด้วยก้อนหินเป็นต้นชื่อว่าอหตะ(อาเทศ
นเป็นอ,ลบนฺที่สุดธาตุ).อห ตา นิ  วตฺ ถา นิ  นิวตฺ ถา๖นุ่งผ้าใหม่แล้ว

ผ้า	ขาด,	ผ้า	ขี้	ริ้ว	๒	ศัพท์
นนฺ	ตก(น+อนฺต+ก)ผ้าขาด,ผ้าขี้ริ้ว.นตฺถิ		อนฺ	โต		ทสา		อสฺ	สา	ติ		นนฺ	ตกํ	ผ้าเก่าที่ไม่มีชาย

ชื่อว่านันตกะ(ลบสระหน้า).ภิกฺขุ		ปํ	สุ	กู	ลิ	โก		รถิ	กาย		นนฺ	ตกํ		ทิสฺ	วา๗ภิกษุรูปที่ครองผ้า
บังสุกุลเป็นวัตรเห็นผ้าขาดอยู่บนถนน

กปฺปฏ(ก+ปฏ)ผ้าขาด,ผ้าขี้ริ้ว.กุจฺฉิ	โต		ปโฏ		กปฺปโฏ	ผ้าไม่ดี(คือผ้าที่ไม่ต้องการ)ชื่อว่า 
กัปปฏะ(ซ้อนปฺ)

๑วิ.มหา.๕/๑๓๗/๑๙๒ ๒วิ.มหาวิ.๑/๘/๑๕ ๓ขุ.อฏฺ.๓๑/๖๐/๕๒
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ผ้า	เก่า	๒	ศัพท์
ชิณฺณว สน  (ชิณฺณ+วสน)ผ้าเก่า. ชิณฺณ�ฺจ		ตํ	 	ว	สน�ฺ	จา	ติ	 	ชิณฺณว	สนํ	ผ้าเก่าชื่อว่า 

ชิณณวสนะ

ปฏจฺ	จร,	ปฬจฺ	จร(ปฏสทฺทูปปท+จรจรเณ+อ)ผ้าเก่า.ปฏอิ	ติ		จร	ติ		โผฏ	ตี	ติ		ปฏจฺ	จรํ	  
ผ้าที่หาเศษผ้ามาปะชื่อว่าปฏัจจระ(ซ้อนจฺ).ปฏจฺ	จร	เมว		ปฬจฺ	จรํ	ปฏัจจระนั่นแหละชื่อว่า
ปฬัจจระ(อาเทศฏเป็นฬบ้าง)

	 [๒๙๔]	 ก�ฺ	จุ	โก		วาร	วาณ�ฺ	จา-	 ถ		วตฺ	ถาวยเว		ทสา
	 	 นา	ลิปฏฺโฏ	ติ		กถิ	โต	 อุตฺ	ตมงฺ	คมฺหิ	ก�ฺ	จุ	โก.

เสื้อ,	เสื้อ	กั๊ก,	เสื้อ	เกราะ	๒	ศัพท์
ก�ฺ	จุก(กจพนฺธเน+อุก)เสื้อ,เสื้อกั๊ก,เสื้อเกราะ.กจ	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		ก�ฺ	จุ	โกผ้าที่แนบ(กับ

ร่างกาย)ชื่อว่ากัญจุกะ(ลงนิคหิตอาคมต้นธาตุ,อาเทศนิคหิตเป็น�ฺ).น		ก�ฺ	จุกํ		ธาเรตพฺพํ	๑  
ภิกษุไม่ควรสวมใส่เสื้อ

วาร วาณ  (วาณสทฺทูปปท+วาร วารเณ+อ)  เสื้อ, เสื้อกั๊ก, เสื้อเกราะ.  วาณํ  สรํ  วาร ย ตี ติ   
วาร วาณํ เสื้อที่ป้องกันลูกศรได้ชื่อว่าวารวาณะ(กลับวาณ-วารเป็นวาร-วาณ). อ นิตฺ ถิยเม เต  
ทั้ง๒ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์

ชาย	ผ้า,	สาย	ผ้า
ทสา(ทาเฉทเน+ส+อา)ชายผ้า,สายผ้า.วตฺถสฺส  อวย เว  ทสา สทฺ โท  อิตฺถี  ทสา ศัพท์เป็น

อิตถีลิงค์เป็นไปในชายของผ้า.ทาตพฺ	พา		ฉินฺ	ทิต	พฺ	พา	ติ		ทสาชายผ้าที่ควรถูกตัดชื่อว่าทสา
(รัสสะอาที่ทาเป็นอ).กาย	พนฺ	ธนสฺส		ทสา		ชี	รนฺ	ติ๒ สายของประคตย่อมเก่า

หมวก,	หมวก	ทอง
นา	ลิปฏฺฏ,	นาฬิปตฺต(นาฬิปตฺต+ณ)หมวก,หมวกทอง.อุตฺ	ตมงฺ	คมฺหิ		สี	เส		โย		ก�ฺ	จุ	โก		 

สวุ	ณณฺา	ทมิ	โย,		โส		นาฬปิต	ฺโต	ต	ิ	กถ	ิโตหมวกทองคำเปน็ตน้ที่สวมอยู่บนศรีษะเรยีกวา่นาฬิปตัตะ. 
นาฬิปตฺ	โต		ตํสณฺ€าโน		สุว	ณฺณา	ทิป	โฏ		นา	ลิปฏฺโฏผ้าสำหรับโพกศีรษะขลิบทองเป็นต้นที่มี
รูปทรงเหมือนหมวกทองชื่อว่านาฬิปัฏฏะ(ลบณฺ,อาเทศฬเป็นล,ตฺตเป็นฏฺฏบ้าง)

  หมวกมีอีกหลายศัพท์เช่นสี	สก,	สิ	ริย,	สิ	โรห	

	 [๒๙๕]	 อา	ยา	โม		ทีฆ	ตา		โรโห	 ปริ	ณาโห		วิสาล	ตา.
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ความยาว	๓	ศัพท์
อา ยาม (อา+ยมุอุปรเม+ณ)ความยาว.อา ภุโส  ยม ตี ติ  อา ยา โมสิ่งที่ยาวออกไปไกล 

ชื่อว่าอายามะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).อา	ภุโส		ยา	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		วา		อา	ยา	โมหรือสิ่งที่
ยาวออกไปชื่อว่าอายามะ(อา+ยาคติมฺหิ+ม).	สิเนรุ		ภิกฺขเว		ปพฺพ	ตรา	ชา		จตุ	ราสี	ติโย	ชน- 
 สหส ฺสา น ิ อา ยา เมน  จต ุราส ีต ิโย ชน สหส ฺสา น ิ วติ ฺถา เรน  จต ุราส ีต ิโย ชน สหส ฺสา น ิมหา สมทุ ฺเท   
อชฺโฌ	คาโฬฺห		จตุ	ราสี	ติ	โย	ชน	สหสฺ	สา	นิ	 	มหา	สมุทฺ	ทา		อจฺ	จุคฺค	โต		 โห	ติ๑ภิกษุทั้งหลาย
ภูเขาสิเนรุอันเป็นเจ้าแห่งภูเขายาว๘๔,๐๐๐โยชน์กว้าง๘๔,๐๐๐โยชน์จมลงไปในมหาสมุทร
๘๔,๐๐๐โยชน์โผล่พ้นจากมหาสมุทรขึ้นไป๘๔,๐๐๐โยชน์

ทีฆ ตา(ทีฆ+ตา)ความยาว.ทีฆ สฺส  ภา โว  ทีฆ ตา  สภาพของความยาวชื่อว่าทีฆตา.เอก	จฺ	จานํ		 
ติรจฺ	ฉาน	านํ		ติ	ริยํ		ทีฆ	ตา		มนุ	สฺ	สา	ทีนํ		อุทฺ	ธํ		ทีฆ	ตา๒สัตว์ดิรัจฉานบางพวกมีตัวยาวไปทาง
ขวางมนุษย์เป็นต้นมีร่างกายยาวขึ้นไปเบื้องบน

อา โรห  (อา+รุห ชนเน+ณ)  ความยาว.  อา โรห ตี ติ  อา โรโห  สิ่งที่ยาวออกไป ชื่อว่าอาโรหะ 
(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ)

ความ	กว้าง	๒	ศัพท์
ปริ ณาห(ปริ+นหพนฺธเน+ณ)ความกว้าง.ปริ  สมนฺต โต  นยฺห ตี ติ  ปริ ณาโหสิ่งที่กว้าง

ต่อเนื่องกันไปโดยรอบชื่อว่าปริณาหะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศนเป็นณ).ขนฺธสฺส		 
ปริ ณาโห  ปณฺณ รส โย ชนปฺ ปมาโณ ติ  วุตฺตํ  โห ติ๓ ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่า ความกว้างของ
ลำต้นประมาณ๑๕โยชน์

วิสาล ตา(วิสาร+ตา)ความกว้าง.วิตฺ ถา เรน  สรณํ  วิ สา โรความกว้างออกไปชื่อว่าวิสาระ
(วิ+สร คติยํ+ณ, ลบณฺ, วุทธิ อ เป็น อา).  โส  เอว  วิสาล ตา  วิสาระนั่นแหละ ชื่อว่า
วิสาลตา(อาเทศรเป็นล)

	 [๒๙๖]	 อรหทฺธโช		จ		กา	สาย	 กาสา	วา	นิ		จ		จีวรํ
	 	 มณฺฑลํ		ตุ		ตทงฺ	คา	นิ	 วิว	ฏฺฏ	กุ	สิ	อาท	โย.

จีวร	๔	ศัพท์
อรหทฺธช(อรหนฺต+ธช)จีวร,ธงชัยพระอรหันต์.อรหตํ  ธโช  อรหทฺธโชจีวรอันเป็นธงชัยของ

พระอรหันต์ชื่อว่าอรหัทธชะ(ลบนฺต,ซ้อนทฺ).ทุคฺค	ตึ		นาภิ	ชา	นา	มิ		ปู	เชตฺ	วา		อรหทฺธชํ	๔  
เพราะบูชาธงชัยแห่งพระอรหันต์เราไม่รู้จักทุคติเลย

๑องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๓/๑๐๒ ๒วิสุทฺธิ.ฏี.๔/๓๙/๗๓ ๓วิ.ฏี.๑/๒๐๐/๔๐๑
๔ขุ.อปทาน.๓๓/๘๒/๑๒๖
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กา	สาย(กสาย+ณ)จีวร,ผ้ากาสายะ,ผ้าย้อมน้ำฝาด.ก	สา	เยน		รตฺตํ		กา	สายํ	จีวรที่ย้อมด้วย 
น้ำฝาดชื่อว่ากาสายะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).ยนฺ	นูน	าหํ		เก	สมสฺ	สุํ		โอ	หา	เรตฺ	วา		กาสา	ยา	นิ		 
วตฺ	ถา	นิ		อจฺฉา	เทตฺ	วา		อคาร	สฺ	มา		อน	คา	ริยํ		ปพฺพ	เชยฺ	ยํ	๑ อย่ากระไรเลยเราควรปลงผม
และหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนแล้วบวชเป็นผู้ไม่มีเรือน

กาสาว(กสาว+ณ)จีวร,ผ้ากาสาวะ,ผ้าย้อมน้ำฝาด.ก	สา	เวน		รตฺตํ		กา	สาวํ	จีวรที่ย้อม
ด้วยน้ำฝาดชื่อว่ากาสาวะ (ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).ปพฺพชฺ	ชา		มุณฺฑิยํ		กาสาว	ธารณา		 
ปตฺต ธารณา๒ การบรรพชามีการโกนผมและหนวดครองผ้ากาสาวะถือบาตร

จีวร(จิจเย+อีวร)จีวร.วตฺถ	ขนฺเธหิ		จีย	เต	ติ		จีวรํ	ผ้าที่เย็บขันธ์ของผ้าติดต่อกันชื่อว่าจีวระ
(ลบสระหน้า).อ�ฺ�ตโร		ภิกฺขุ		อชฺโฌ	กา	เส		จีวรํ		ปตฺถ	ริตฺ	วา		วิ	หารํ		ปา	วิ	สิ๓ภิกษุรูป
หนึ่งผึ่งจีวรไว้กลางแจ้งแล้วเข้าไปยังวิหาร

ส่วน	ประกอบ	ของ	จีวร
	 ตทงฺ	คา	นิ		สมูห	ภูต	สฺส		จีวร	สฺส		อวย	วา	นิส่วนประกอบของจีวรที่เย็บเข้ากันแล้วนั้นคือ

มณฺฑล (มฑิภูสายํ+อล)ผ้ามณฑล,ผ้าชิ้นใหญ่ในขัณฑ์จีวร,ขัณฑ์ใหญ่.มณฺฑ ตี ติ  มณฺฑลํ  
ผ้าชิ้นที่เป็นมณฑลชื่อว่ามัณฑละ (ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ). มณฺฑลํ	 	ทาตพฺพํ,		
อฑฺฒมณฺฑลํ		ทาตพฺพํ	๔ ควรให้ผ้ามณฑลควรให้ผ้าอัฑฒมณฑล

วิว	ฏฺฏ  (วิ+วฏฺฏ อาวฏฺฏเน+อ) ผ้าวิวัฏฏะ, ผ้ามณฑลและอัฑฒมณฑลชิ้นที่อยู่ตรงกลางจีวร. 
วิว	ฏฺโฏ		นาม		จีวร	มชฺฌค	ตมคฺ	โค,		โส		หิ		วิ	สุํ		วิ	สุํ		วฏฺฏ	ตี	ติ		วิว	ฏฺโฏ	ติ		วุจฺจ	ติ	ผ้าชิ้น
ที่อยู่ตรงกลางจีวรชื่อว่าวิวัฏฏะ,ผ้านั้นควรตัดเป็นชิ้นๆจึงเรียกว่าวิวัฏฏะ

กุ	สิ (กุสเฉทเน+อิ)ผ้ากุสิ,ชิ้นผ้าที่เป็นคันตะเข็บยื่นเชื่อมต่อมณฑลกับอัฑฒมณฑล.กุ	สิ		นาม		
มคฺ	คานํ	 	 มชฺฌคตวตฺถขณฺฑํ	  ชิ้นผ้าที่อยู่ตรงกลางระหว่างมณฑลกับอัฑฒมณฑล ชื่อว่า 
กุสิ.ก	สีย	เต	ติ		กุ	สิ	ชิ้นผ้าที่เขาตัดชื่อว่ากุสิ. ปุ มิตฺ ถิยํ  กุ	สิ	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และอิตถีลิงค์.	กุสิ		
ทาตพฺ	พา,		อฑฺฒ	กุ	สิ		ทาตพฺ	พา๕ควรให้ผ้ากุสิควรให้ผ้าอัฑฒกุสิ

  อาทิ ศัพท์รวมเอาผ้าชิ้นอื่นที่เหลือ คือ	 อฑฺฒมณฺฑล,	 อฑฺฒ	กุ	สิ,	 อนุ	วิว	ฏฺฏ,	 คีเวยฺย,	 
ชงฺ	เคยฺ	ย,	พา	หนฺต,	อนุวาต,	ปริ	ภณฺฑ

 [๒๙๗]	 ผลตฺต	จกิ	มิ	โร	มา-	 เนฺย	ตา		วตฺถสฺส		โย	นิ	โย
	 	 ผาลํ		กปฺ	ปา	สิกํ		ตี	สุ	 โข	มา	ที		ตุ		ตจพฺภ	วา.

	 [๒๙๘]	 โก	เสยฺ	ยํ		กิ	มิชํ		โรม-	 มยํ		ตุ		กมฺ	พลํ		ภเว
	 	 สมาน	ตฺ	ถา		ชว	นิ	กา	 สา		ติ	โร	กรณี		ปฺยถ.

๑วิ.มหาวิ.๑/๑๐/๑๙ ๒อภิ.กถา.๓๗/๒๕๖/๑๑๑ ๓วิ.มหาวิ.๑/๑๓๒/๑๐๗
๔วิ.จุลฺล.๗/๓๓๓/๑๔๙ ๕วิ.จุลฺล.๗/๓๓๓/๑๔๙
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ชนิด	ของ	ผ้า	ที่	ทอ	มา	จาก	สิ่ง	ต่างๆ	
	 ผลา	ทีนํ		ยา	นิ		จตฺ	ตา	ริ		ผลตฺต	จกิ	มิ	โร	มา	นิ		สนฺ	ติ,		เอ	ตา		วตฺถสฺส		โย	นิ	โย		กา	รณา	นิ		

ตโต  ต ทุปฺปตฺ ติ โตผลไม้เปลือกไม้ไหมและขนสัตว์เหล่าใดมีอยู่สิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุดิบที่ใช้ทอ
เป็นผ้า

ผาล(ผล+ณ)ผ้าฝ้าย.ผล	วิ	การ	ตฺ	ตา		กปฺ	ปา	สิกํ		วตฺถํ		ผาลํ		นาม	ผ้าฝ้ายชื่อว่าผาละ 
เพราะเป็นผ้าทอมาจากผลของต้นฝ้าย(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).ตี สุ  ผาล	ศัพท์มีใช้ในลิงค์ทั้ง๓
เช่นผาโล		ปโฏ,		ผาลา		เจลี,		ผาลํ		วตฺถํ

โขม (โขม+ณ)ผ้าเปลือกไม้,ผ้าโขม.	 โข	มาท	โย		ตุ		ปโฏ		ตจพฺภ	วา		ตจ	โต		ส�ฺ	ชาตา  
ส่วนผ้าโขมเป็นต้นเป็นผ้าทอจากเปลือกไม้.โขม	โต		ตจ	โต		ส�ฺ	ชาตํ		วตฺถํ		โขมํ	ผ้าที่ทอ
จากเปลือกไม้ชื่อว่าโขมะ(ลบณฺ).ขุอิ	ติ		สทฺทํ		ก	โรตี	ติ		โขมํ	ผ้าที่เสียงดังขุขุชื่อว่าโขมะ 
(ขุสทฺเท+ม,วุทธิอุเป็นโอ).สเจ		เม		ตฺวํ		มหาราช		ทา	ตุ	กา	โม	สิ		อิมํ		โขมํ		เทหิ๑ 
มหาบพิตร หากพระองค์มีพระราชประสงค์จะประทาน ขอพระองค์ทรงประทานผ้าเปลือกไม้ผืนนี้แก ่
หม่อมฉันเถิด

กิ	มิช(กิมิสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)ผ้าไหม.โก	เสยฺ	ยํ		วตฺถํ		กิ	มิชํ		นามผ้าไหมชื่อว่ากิมิชะ.
กิ	มิ	โต		ชาตํ		กิ	มิชํ	ผ้าที่ทอจากใยตัวไหมชื่อว่ากิมิชะ(ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ)

โรม มย  (โลม+มย)  ผ้าขนสัตว์.  มิค	โลม	มยนฺ	ตุ	 	 กมฺ	พลํ	 	 โรม	มยํ	  ส่วนผ้ากัมพลที่ทอด้วย 
ขนสัตว์ชื่อว่าโรมมยะ.มิค	โลม	โต		ชาตํ		โรม	มยํ	ผ้าที่เกิดจากขนสัตว์ชื่อว่าโรมมยะ(อาเทศ
ลเป็นร)

ผ้า	ม่าน	๒	ศัพท์
ชว	นิ	กา(ชุคติยํ+ยุ+อา)ผ้าม่าน.ชว	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ชว	นิ	กาผ้าที่ขึงไปชื่อว่าชวนิกา(อาเทศ

ยุ เป็น อนก, อ ที่ น เป็น อิ, วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว).  ชว ติ  พนฺธ ตี ติ   
ชว	นิ	กาผ้าม่านที่ตรึงไว้ชื่อว่าชวนิกา(ชุพนฺธเน+ยุ+อา,ทำรูปสำเร็จเหมือนกัน)

ติ	โร	กรณี  (ติโรสทฺทูปปท+กรกรเณ+ยุ+อี)ผ้าม่าน.ติ	โร		กรี	ยติ		ปิธี	ยติ		เอ	ตา	ยา	ติ		ติ	โร	กรณี	  
ผ้าม่านที่เขาใช้กั้นไว้ชื่อว่าติโรกรณี(อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ).ชนํ		อุสฺ	สา	เรตฺ	วา		ติ	โร	กรณึ		 
ปริกฺ	ขิปิตฺ	วา๒ยังชนให้สบายใจแล้วขึงม่านไว้

  สมาน ตฺ ถา  เอ เต  เทฺว  ตุลฺยตฺ ถาตฺยตฺ โถทั้ง๒ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์และมีอรรถเหมือน. 
สาณิ ศัพท์ก็มีอรรถว่าผ้าม่าน

	 [๒๙๙]	 ปุนฺนปํุ	สก	มุลฺโลจํ	 วิ	ตานํ		ทฺว	ยมี	ริตํ
	 	 นหานํ		จ		สิ	นาเน		โถ-	 พฺพฏฺฏ	นุมฺมชฺ	ชนํ		สมํ.

๑วิ.ภิกฺขุนี.๓/๑๔๒/๙๒ ๒วิ.มหา.๕/๑๓๓/๑๘๓
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ผ้า	ปิด	ฝ้า,	ฝ้า	เพดาน	๒	ศัพท์
อุลฺโลจ(อุ+ลุจพนฺธเน+ณ)ผ้าปิดฝ้า,ฝ้าเพดาน.อุทฺ ธํ  โลจ เต  พนฺธีย เต ติ  อุลฺโลจํ ผ้าที่เขา

ผูกไว้ด้านบนชื่อว่าอุลโลจะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,ซ้อนลฺ)

วิ ตาน(วิ+ตนุวิตฺถาเร+ณ)ผ้าปิดฝ้า,ฝ้าเพดาน.จนฺ ทาตเป  วิ ตนีย เต ติ  วิ ตานํ ผ้าที่เขาขึงกั้น
แสงจันทร์ชื่อว่าวิตานะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).ทฺวยํ		ปุนฺนปํุ	สกนฺ	ติ		อี	ริตํ		กถิตํ	ทั้ง๒
ศัพท์ท่านกล่าวว่าเป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.วิ	ตานํ		วา		ภุมฺ	มตฺถ	รณํ		วา		สาณิ	ปา	การํ		วา		
ภิสึ		วา		พิมฺ	โพ	หนํ		วา		ก	โร	ติ๑ทำเป็นเพดานผ้าปูพื้นกั้นม่านฟูกหรือหมอนบ้าง

การ	อาบ	น้ำ,	เครื่อง	อาบ	น้ำ	๒	ศัพท์
นหาน  (นห โสเจ+ยุ) การอาบน้ำ, เครื่องอาบน้ำ. น หีย เต ติ  นหานํ  การอาบน้ำ ชื่อว่านหา

นะ(วุทธิอเป็นอา,อาเทศยุเป็นอน).นห ติ  อเน นา ติ  วา  นหานํ หรือเครื่องอาบน้ำ 
ก็ชื่อว่านหานะ.ติ จีวเรน  นหานํ  โอต รนฺ ติ๒ ลงสรงน้ำด้วยไตรจีวรอีกชุดหนึ่ง

สิ นาน  (สินา โสเจ+ยุ)  การอาบน้ำ, เครื่องอาบน้ำ.  สิ นาย เต ติ  สิ นานํ  การอาบน้ำ ชื่อว่า 
สินานะ.สิ นาย ติ อเน นา ติ  สิ นานํ  เครื่องอาบน้ำชื่อว่าสินานะ(อาเทศยุเป็นอน,ทีฆะอ
เป็นอา).สิ	นานํ		อา	ทาย		นทึ		คนฺตฺ	วา๓ถือเอาเครื่องอาบน้ำไปสู่แม่น้ำ

การ	ถู	ตัว	๒	ศัพท์
อุพฺพฏฺฏน,	 อุพฺพตฺ	ตน  (อุ+วตุ วตฺตเน+ยุ)  การถูตัว.  มลํ  อุพฺพตฺ ตีย เต  วิ สา รีย เต   

อเน	นา	ติ		อุพฺพฏฺฏนํ	การถูตัวช่วยชำระความสกปรกชื่อว่าอุพพัฏฏนะ(อาเทศวเป็นพ,ซ้อน
พฺ,อาเทศตฺเป็นฏฺ,ซ้อนฏฺ,อาเทศยุเป็นอน)

อุมฺมชฺ ชน(อุ+มชฺชสุทฺธิยํ+ยุ)การถูตัว.อุมฺมชฺ ชย เต ติ  อุมฺมชฺ ชนํ การถูตัวชื่อว่าอุมมัชชนะ
(ซ้อนมฺ,อาเทศยุเป็นอน).อุมฺมชฺชเน		เอ	กาว		อาปตฺ	ติ๔ต้องอาบัติเดียวเพราะการถูตัว.
บทว่าสมํ ในคาถาแสดงว่าทั้ง๒ศัพท์มีอรรถเหมือนกัน

	 [๓๐๐]	 วิ	เส	ส	โก		ตุ		ติล	โก	 ตฺ	ยุโภ	นิตฺ	ถี		จ		จิตฺ	ตกํ
	 	 จนฺท	โน			นิตฺ	ถิยํ		คนฺธ-	 สา	โร		มลยโช		ปฺยถ.

ดิลก,	รอย	เจิม	หน้า	ผาก	๓	ศัพท์
วิ	เส	สก  (วิ+สิสวิเสสเน+ณฺวุ)ดิลก,รอยเจิมหน้าผาก.วิ	เส	เส	ติ		อุตฺ	ตมํ		ก	โร	ติ		อเน	นา	ติ		 

วิ	เส	สกํ	  รอยเจิมที่เป็นเครื่องหมายทำความประเสริฐ ชื่อว่าวิเสสกะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, 
วุทธิอิเป็นเอ).น		ภิกฺขเว		ภิกฺ	ขุนิ	ยา		อ	วงฺคํ		กาตพฺพํ		น		วิ	เส	สกํ		กาตพฺพํ	๕ ภิกษุ 

๑วิ.มหาวิ.๒/๗๗/๖๕ ๒วิ.มหาวิ.๒/๑/๑ ๓มชฺ.มชฺ.๑๓/๖๒๑/๕๖๔
๔วิ.อฏฺ.๒/๕๖๕ ๕วิ.จุลฺล.๗/๕๕๗/๓๔๖
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ทั้งหลายภิกษุณีไม่ควรแต่งหน้าไม่ควรเจิมหน้า

ติลก (ติลคมเน+ณฺวุ) ดิลก, รอยเจิมหน้าผาก.ติล	กาก	ติ	 	คจฺฉ	ตี	ติ	 	ติล	โกรอยเจิมที่เป็น
ไปชื่อว่าติลกะ(อาเทศณฺวุเป็นอก).อ นิตฺ ถี  อุโภ  วิ	เส	สก	ศัพท์และติลก	ศัพท์ทั้ง๒เป็น 
ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.กาฬ	กํ		วา		ติลกํ		วา		อปสฺ	สนฺ	โต๑  เมื่อไม่เห็นรอยดำหรือรอยเจิม

จิตฺ	ตก(จิตฺต+ก)ดิลก,รอยเจิมหน้าผาก.จิตฺ	ตํ		รูปํ		อสฺ	สา	ติ		จิตฺ	ตกํ	รอยเจิมที่มีรูปวิจิตร 
ชื่อว่าจิตตกะ.จิตฺ	ตกาก	ติ		จิตฺ	ตกํ	การทำให้วิจิตรชื่อว่าจิตตกะ(จิตฺตวิจิตฺเต+ณฺวุ,อาเทศณฺวุ
เป็นอก)

แก่นจันทน์,	แก่น	ไม้	หอม	๓	ศัพท์
จนฺ ทน(จทิหิลาทเน+ยุ)แก่นจันทน์,แก่นไม้หอม.จาท ยติ  หิ ลาทย ตี ติ  จนฺท โนแก่นจันทน์ที่

ให้ยินดีชื่อว่าจันทนะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,ยุเป็นอน).อ นิตฺ ถิยํ  จนฺ ทน ศัพท์มี
ใช้ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		จนฺ	ทนํ		ตครํ	๒   ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาต
แก่นจันทน์และกฤษณา

คนฺธ	สาร  (คนฺธ+สาร)แก่นจันทน์,แก่นไม้หอม.คนฺธานํ		สา	โร		อุตฺต	โม		คนฺธ	สา	โรแก่นที่
ดีที่สุดของไม้หอมชื่อว่าคันธสาระ.คนฺธ	ยุตฺ	โต		สา	โร		ถิรํ	โส		วา		คนฺธ	สา	โรหรือแก่นของ
ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมชื่อว่าคันธสาระ

มลยช  (มลยสทฺทูปปท+ชน ชนเน+กฺวิ)  แก่นจันทน์, แก่นไม้หอม.  มลย	ทีป	คิริ	มฺหิ	 	 ชาย	ตี	ติ		 
มลยโชแก่นไม้หอมที่เกิดขึ้นบนภูเขามลยทีปะชื่อว่ามลยชะ(ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ).ภทฺท สิ รี 
ศัพท์ก็็แปลว่าแก่นไม้หอม

	 [๓๐๑]	 โค	สีสํ		เตลปณฺณิกํ	 ปุ	เม		วา		หริ	จนฺ	ทนํ
	 	 ติล	ปณฺณี		ตุ		ปตฺ	ตงฺคํ	 ร�ฺ	ชนํ		รตฺต	จนฺ	ทนํ.

จันทน์	เหลือง	๓	ศัพท์
โค	สีส(โคสีส+ณ)จันทน์เหลือง.โค	สี	สอิ	ติ		ปพฺพ	เต		มลเย		เท	เส		ชาตํ		โค	สีสํจันทน์เหลือง

ที่เกิดบนภูเขาโคสีสะในมลยะประเทศชื่อว่าโคสีสะ(ลบณฺ).	โค		วิย		ชลํ		วิย		สี	ตนฺ	ติ		วา		
โค	สีตํ,		ต	เทว		โค	สีสํ	จันทน์เหลืองที่เย็นเหมือนน้ำชื่อว่าโคสีตะ,โคสีตะนั่นแหละชื่อว่าโคสีสะ
(โค+สีต,อาเทศตเป็นส)

เตลปณฺณิก  (ติลปณฺณ+ณิก)  จันทน์เหลือง. ติล	ปณฺณปฺ	ปมาณปณฺณ	ยุตฺ	ต	ตาย	 	 เตลปณฺณิกํ	 
จันทน์เหลืองชื่อว่าเตลปัณณิกะเพราะมีใบขนาดเท่ากับใบงา(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ)

๑ที.อฏฺ.๔/๒๑๖/๑๘๘ ๒วิ.มหา.๕/๓๗/๔๕
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หริ จนฺ ทน (หริ+จนฺทน)จันทน์เหลือง.มนํ  หร ตี ติ  หริ ไม้ที่ดึงดูดจิตใจชื่อว่าหริ(หรหรเณ+อิ).
ต เมว  จนฺ ทนนฺ ติ  หริ จนฺ ทนํ ไม้ที่ดึงดูดจิตใจไปนั่นแหละคือจันทน์ชื่อว่าหริจันทนะ.โค	สี	สาท	โย		 
ตโย		ปุ	เม		นปํุส	เก		จ		วตฺ	ตนฺ	ติ	ศัพท์ทั้ง๓มีโคสีสเป็นต้นมีใช้ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์. 
หริ		มณฺฑู	โก,		ต	ทา	กาเร		ปพฺพ	เต		ชาติ		จนฺ	ทนํ		หริ	จนฺ	ทนํ,		ปกฺ	กมฺ	ผล	คนฺธิ		ปีตวณฺณํ	 
อีกอย่างหนึ่ง หริ ศัพท์แปลว่ากบ, ต้นจันทน์ที่เกิดบนภูเขาที่มีรูปทรงเหมือนกบนั้น ชื่อว่าหริจันทนะ
ผลสุกมีกลิ่นหอมและมีสีเหลือง.หตฺถ	ปุ�ฺฉนํ		หริ	จนฺ	ทนํ		อรุณ	วณฺณมตฺ	ติกํ ๑ ผ้าเช็ดมือจันทน์
เหลืองดินสีอรุณ

  จันทน์เหลืองมีอีกหลายศัพท์เช่นปีต	สา	รุ,	สุ	สีต

จันทน์	แดง	๔	ศัพท์
ติล ปณฺณี (ติลปณฺณ+ณี)จันทน์แดง.ติล ปณฺณปฺ ปมาณปณฺณ ยุตฺ ต ตาย  ติล ปณฺณี จันทน์แดง

ชื่อว่าติลปัณณีเพราะมีใบขนาดเท่ากับใบงา(ลบณ,ไม่วุทธิบ้าง)

ปตฺ	ตงฺค(ปตฺต+องฺค)จันทน์แดง.ปตฺ	ตมงฺ	คมสฺ	เส	ติ		ปตฺ	ตงฺคํ,		ขุทฺทปณฺณ	ตา		อปฺปธานปตฺ	ต- 
มิจฺจตฺ โถจันทน์แดงที่มีใบเล็กชื่อว่าปัตตังคะ,หมายความว่าใบไม่สำคัญเพราะมีขนาดเล็ก (ลบ
สระหน้า).ปตฺ	ตงฺค	ปุปฺ	เผหิ		กตํ		อา	สน	ปูชํ		ปสฺ	สนฺ	โต๒   เห็นแท่นบูชาที่เขาตกแต่งด้วยดอก
จันทน์แดง

ร�ฺ	ชน(ร�ฺชราเค+ยุ)จันทน์แดง.ร�ฺ	ชา	เปตี	ติ		ร�ฺ	ชนํ	จันทน์แดงที่ทำให้ยินดีชื่อว่ารัญชนะ
(อาเทศยุเป็นอน)

รตฺต จนฺ ทน(รตฺต+จนฺทน)จันทน์แดง.รตฺตวณฺณ	ตาย		รตฺต�ฺ	จ		ตํ		จนฺ	ทน�ฺ	เจ	ติ		รตฺต	จนฺ	ทนํ	  
จันทน์อันแดงเพราะมีสีแดงชื่อว่ารัตตจันทนะ.คัมภีร์อมรโกสอภิธานกล่าวว่าโค	สีสา	ที	นิ		รตฺต	- 
จนฺ ทนนฺ ตา นิ  วิ เส เส  วตฺ ตนฺ ติ๓  ตั้งแต่โค	สีสถึงรตฺต จนฺ ทนใช้ในความหมายว่าแก่นจันทน์
พิเศษ(ชั้นดี).	มยฺหํ		เค	เห		รตฺต	จนฺ	ทนํ		พหุ,	กินฺ	นุ		โข		อิ	มิ	นา		ก	โร	มิ๔ ในเรือนของเรามี
จันทน์แดงเป็นอันมากเราจะใช้จันทน์แดงนี้ทำอะไรดี.	ติล	ปณฺณีปตฺ	ตงฺ	คา	นิ		รตฺตจนฺ	ทน	สทิสสฺส		
รตฺต	สา	รสฺส		เอกสฺ	ส		จนฺ	ทนสฺส		นา	มา	นิส่วนติล ปณฺณี และปตฺ	ตงฺคเป็นชื่อของจันทน์ที่
มีแก่นสีแดงอย่างเดียวกันกับรตฺต จนฺ ทน.อถ วา  ติล ปณฺ ยา ที นิ  จตฺ ตา ริ  โลหิต จนฺ ทน สทิสสฺส  
รตฺต	สา	รสฺส		เอกสฺ	ส		จนฺ	ทน	วิ	เสสสฺส		นา	มา	นิ	อีกอย่างหนึ่งทั้ง๔ศัพท์ตั้งแต่ติล ปณฺณี 
ถึงรตฺต จนฺ ทนเป็นชื่อของแก่นจันทน์ชั้นดีที่มีสีแดงอย่างเดียวกันกับโลหิตจันทนะ.ธวลํ  สุ สี ตลํ   
จน	ฺทน	ํ	เตลปณณฺกิ�จฺ		มลยปพพฺต	เทสช	เมวแกน่จนัทนธ์วละสุสตีละจนัทนะและเตลปณัณิกะ 
ล้วนเกิดบนภูเขามลยะทั้งนั้น

๑วิ.อฏฺ.๑/๗๕ ๒วิสุทฺธิ.๑/๒๒๑ ๓อมร.๓๖/๑๓๑
๔ธมฺม.อฏฺ.๒๓/๖๗
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	 [๓๐๒]	 กาฬ	า	นุ	สา	รี		กาฬิ	ยํ			 โลหํ		ตฺ	วา	ครุ		จาคฬุ
	 	 กาฬ	า	ครุ		ตุ		กาเฬสฺมึ	 ตุ	รุกฺ	โข		ตุ		จ		ปิณฺฑ	โก.

กระลำพัก,	แก่น	ไม้	หอม	๒	ศัพท์
กาฬ	า	นุ	สา	รี (กาฬสทฺทูปปท+อนุ+สรคติยํ+ณ+อี)กระลำพัก,แก่นไม้หอม.	กาฬ	วณฺณํ		อนุสร	ติ		 

สี	เลน	า	ติ	 	 กาฬ	า	นุ	สา	รี	  กระลำพักโดยปรกติจะคล้อยไปทางดำคล้ำ ชื่อว่ากาฬานุสารี (ลบสระ
หน้า,ทีฆะสระหลัง,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,ลบสระหน้า).เย		เกจิ		มูล	คนฺธา		กาฬ	า	นุ	สา	รี		 
เตสํ		อคฺ	คมกฺ	ขาย	ติ๑กระลำพักเป็นพืชชนิดหนึ่งที่รากมีกลิ่นหอมปรากฏเป็นเลิศกว่าพืชที่มีราก
หอมเหล่านั้น

กาฬิ	ย(กาฬ+อิย)กระลำพัก.กาฬํ		ช	เนตี	ติ		กาฬิ	ยํ	กระลำพักที่เกิดเป็นสีดำชื่อว่ากาฬิยะ(ลบ
สระหน้า)

กฤษณา,	ไม้	เนื้อ	หอม	๓	ศัพท์
โลห(ลูเฉทเน+ห)กฤษณา,ไม้เนื้อหอม.ลุ นา ติ  อเน นา ติ  โลหํ กฤษณาที่ใช้ตัด(เครื่องยา)

ชื่อว่าโลหะ(วุทธิอูเป็นโอ)

อ	ครุ  (น+ครุ) กฤษณา, ไม้เนื้อหอม.ลหุ	นา	มกตฺ	ตา		อ	ครุ	 กฤษณาชื่อว่าอครุ เพราะทำให้ 
มีชื่อว่าเป็นของเบา(อาเทศนเป็นอ)

อค	ลุ,	อคฬุ (น+ครุ)กฤษณา,ไม้เนื้อหอม.ลหุ	นา	มกตฺ	ตา		อค	ลุ	กฤษณาชื่อว่าอคลุเพราะ
ทำให้มีชื่อว่าเป็นของเบา(อาเทศนเป็นอ,รเป็นล,ฬ)

  กฤษณามีอีกหลายศัพท์เช่นตคร,	วํ	สิก,	รา	ชารห,	กิ	มิช,	โชงฺคก 

กฤษณา	ดำ
กาฬ	า	ครุ  (กาฬ+อครุ)  กฤษณาดำ.  อสฺมึ	 	 อ	ครุ	มฺหิ	 	 กาเฬ	 	 สติ	 	 “กาฬ	า	ครู”ตฺ	ยุจฺจ	เต	 

เมื่อมีกฤษณาดำนั้น ท่านจึงกล่าวว่ากาฬาครุ (ลบสระหน้า, ทีฆะสระหลัง).  มลฺ	ลิ	กา	ปุปฺผ	คนฺธิ		 
อ	ครุ		ปน		มงฺคโลตฺ	ยุจฺจ	เต	กฤษณาที่หอมเหมือนดอกมะลิวัลย์ท่านกล่าวว่าเป็นมงคล

กำยาน,	ชัน,	ยาง	ของ	ต้นไม้	บาง	ชนิด	๒	ศัพท์
ตุ	รุกฺ	ข (ตรุ+ข)กำยาน,ชัน,ยางของต้นไม้บางชนิด.ตรุ	โต		ชา	โต		ตุ	รุกฺ	โขกำยานที่เกิดจาก

ต้นไม้ชื่อว่าตุรุกขะ(อาเทศอเป็นอุ,ซ้อนกฺ).ฎีกากล่าวว่าสลฺลกีทเว		ตุ	รุกฺ	โข		วุตฺ	โต  ตุ 
รุกฺ	ข	ศัพท์ท่านกล่าวไว้ในอรรถว่าไม้ช้างน้าว(หรือต้นกระแจะ)

ปิณฺฑก  (ปิณฺฑ สงฺฆาเต+ณฺวุ)  กำยาน, ชัน, ยางของต้นไม้บางชนิด. 	 ปิณฺฑ	ติ	 	 รา	สีก	โรตี	ติ		 

๑สํ.ขนฺธวาร.๑๗/๒๖๗/๑๙๐
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ปิณฺฑ	โกกำยานที่รวมกันเป็นก้อนชื่อว่าปิณฑกะ(อาเทศณฺวุเป็นอก)

  กำยานมีอีกหลายศัพท์เช่นสิ	หล,	ยาว	ณ

	 [๓๐๓]	 กตฺ	ถู	ริกา		มิ	คม	โท	 กุฏฺ€ํ		ตุ		อช	ปาล	กํ
	 	 ลวงฺ	คํ		เทว	กุ	สุมํ	 กสฺ	มีรชํ		ตุ		กุงฺ	กุมํ.

ชะมด	ต้น,	ฝ้ายผี	๒	ศัพท์
กตฺ	ถู	ริกา(กตฺถสิลาฆายํ+อูร+อิก+อา)ชะมดต้น,ฝ้ายผี.กตฺถ	ติ		สิ	ลาฆ	ตี	ติ		กตฺ	ถู	ริกาต้นชะมด 

ที่น่าชมชอบชื่อว่ากัตถูริกา(ลบสระหน้า)

มิ	คมท(มิค+มท)ชะมดต้น,ฝ้ายผี.มิค	สฺส		มโท		มิ	คม	โทต้นชะมดที่ทำให้สัตว์เมาชื่อว่า 
มิคมทะ.มิ	โค		มร	ติ		เอ	เต	นา	ติ		วา		มิ	คม	โร,		โส		เอว		มิ	คม	โทต้นชะมดที่ทำให้กวางตาย
ชื่อว่ามิคมระ,มิคมระนั่นแหละชื่อว่ามิคมทะ(มิคสทฺทูปปท+มรปาณจาเค+อ,อาเทสรเป็นท)

ต้น	โกฐ,	ต้น	สมุนไพร	๒	ศัพท์
กุฏฺ€  (กุฏ เฉทเน+€) ต้นโกฐ, ต้นสมุนไพร.  กุฏ	ติ	 	 ฉินฺ	ท	ตี	ติ	 	 กุฏฺ€ํ	  ต้นโกฐที่ตัด(เครื่องยา) 

ชื่อว่ากุฏฐะ

อช	ปาล	ก  (อชสทฺทูปปท+ปาลปาลเน+ณฺวุ) ต้นโกฐ, ต้นสมุนไพร. อตฺต	โน	 	 ฉายู	ปค	เต	 	 อเช		 
ปา	เลตี	ติ		อช	ปาล	กํ	ต้นโกฐที่รักษาฝูงแพะที่เข้าไปหลบในร่มเงาของตนชื่อว่าอชปาลกะ(อาเทศ
ณฺวุเป็นอก)

  โกฐมีอีกหลายศัพท์เช่นปา	ริ	ภาพฺ	ย,	ปา	กล,	อุปฺ	ปล,	วาปฺป

ต้น	กานพลู,	ต้น	สมุนไพร	๒	ศัพท์
ลวงฺ	ค(ลุนสทฺทูปปท+องฺคคติยํ+อ)ต้นกานพลู,ต้นสมุนไพร.โรคํ		ลุนนฺ	โต		องฺ	คติ		คจฺฉ	ตี	ติ		 

ลวงฺ	โค  กานพลูที่ตัดโรคให้ขาดหายไป ชื่อว่าลวังคะ (ลบ นฺ ที่สุดธาตุ, อาเทศ อุ เป็น อว). 
ลวงฺ	คา	ทิต	จ	คนฺโธ		กปิฏฺ€า	ทิป	ปฏิ	ก	คนฺโธ		สชฺ	ชาทิ	รส	คนฺโธ๑ต้นไม้ที่ผิวเปลือกมีกลิ่นหอมเช่น
กานพลู,เปลือกมีกลิ่นหอมเช่นมะขวิด,น้ำคั้นมีกลิ่นหอมเช่นสาละ

เทว	กุสุม(เทว+กุสุม)ต้นกานพลู,ต้นยาชนิดหนึ่ง.เท	วานํ		กุ	สุมํ		ปุปฺผํ		เทว	กุ	สุมํ	กานพลูที่
เป็นดอกไม้ของเทวดาชื่อว่าเทวกุสุมะ.สิ	ริส�ฺ�ศัพท์ก็แปลว่ากานพลู

หญ้าฝรั่น	๒	ศัพท์
กสฺ	มีรช(กสฺมีรสทฺทูปปท+ชนชนเน+อ)หญ้าฝรั่น,เกสรของพืชชนิดหนึ่งสีเหลืองเจือแดงใช้ทำยา

๑วิ.ฏี.๑/๑๙๙/๓๙๕
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และเครื่องหอม.กสฺ	มีรรฏฺเ€		ชาตํ		กสฺ	มีรชํ		หญ้าฝรั่นที่เกิดขึ้นในแคว้นกัสมีระชื่อว่ากัสมีรชะ
(ลบนฺที่สุดธาตุ)

กุงฺ	กุม(กุกอาทาเน+อุม)หญ้าฝรั่น.กุก	ตี	ติ		กุงฺ	กุมํ	หญ้าฝรั่นที่ถือเอา(กลิ่นหอม)ชื่อว่ากุงกุมะ
(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ).น		โก	จิ		กิ�ฺ	จิ		มุตฺ	ตํ		วา		มณึ		วา		เวฬุ	ริยํ		วา		
อ	ครุํ		วา		จนฺ	ทนํ		วา		กุงฺ	กุมํ		วา		กปฺ	ปูรํ		วา		วาส	จุณฺ	ณาทึ		วา		อณุ	มตฺ	ตมฺปิ		สุ	จิ	ภาวํ		 
ปสฺ สติ๑บางคนไม่เห็นมุกดามณีไพฑูรย์กฤษณาจันทน์หอมหญ้าฝรั่นการบูรหรือจุณเครื่อง
อาบน้ำหรือว่าความสะอาดแม้เล็กน้อย

  หญ้าฝรั่นมีอีกหลายศัพท์  เช่น อคฺคิ	สิข,	 วร,	 วลฺ	ลีก,	ปี	ตน,	 รตฺต	สงฺ	โกจ,	ปิ	สุน,	 ธีร,	 
โลหิต จนฺ ทน

	 [๓๐๔]	 ยกฺขธู	โป		สชฺ	ชุลโส	 ตกฺ	โกลํ		ตุ		จ		โกลกํ
	 	 โกส	ผลม	โถ		ชาติ-	 โกสํ		ชา	ติ	ผลํ		ภเว.

ชัน,	กำยาน,	ยางสน	๒	ศัพท์
ยกฺข	ธูป(ยกฺข+ธูป)ชัน,กำยาน,ยางสน.ยกฺ	เขหิ		เท	เวหิ		กโต		ธู	โป		ยกฺขธู	โปชันเป็นธูป

ที่เทวดาทำขึ้นชื่อว่ายักขธูปะ

สชฺ	ชุลส,	สชฺ	ชุ	รส(สชฺช+สิเลส)ชัน,กำยาน,ยางสน.สชฺ	ชรุกฺ	ขสฺส		สิ	เลโส		สชฺ	ชุลโส  ยาง 
ต้นสนชื่อว่าสัชชุลสะ (อาเทศอเป็นอุ,ลบสิ,อาเทศเอเป็นอ).สชฺชสฺส  รโส  ทโว   
สชฺ ชุลโส  ป่าต้นสน ชื่อว่าสัชชุลสะ (สชฺชุ+รส, อาเทศ ร เป็น ล).  สชฺ ชุลสํ  ยา นิ  วา   
ปน�ฺ�า	นิปิ		อตฺถิ		ช	ตูหิ		เภสชฺ	ชา	นิ๒ยางสนหรือยางไม้อย่างอื่นที่เป็นยาก็มี

กระวาน	เล็ก,	พันธุ์	ไม้	จำพวก	ขิง	ข่า	๓	ศัพท์
ตกฺ	โกล(ตกฺกวิตกฺเก+โอล)กระวานเล็ก,พันธุ์ไม้จำพวกขิงข่า.ตกฺกิย	เต	ติ		ตกฺ	โกลํ	กระวาน

ที่(หมอยา)คิดถึงชื่อว่าตักโกละ.ตกฺ	โกล	ชาติ	ผลา	ทีหิปิ		อ	ลงฺ	กริตฺ	วา		ปิณฺฑ	ปาตํ		เทนฺ	ติ๓พากัน 
ตกแต่งด้วยกระวานและลูกจันทน์เป็นต้นแล้วจึงถวายบิณฑบาต

โกลก  (กุล สงฺขยาเน+ณฺวุ)  กระวานเล็ก,พันธุ์ไม้จำพวกขิงข่า. กุล	ตี	ติ	 	 โกลกํ	 กระวานที่นับ 
(เข้าเครื่องยา)ชื่อว่าโกลกะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศณฺวุเป็นอก)

โกส	ผล (โกส+ผล)กระวานเล็ก,พันธุ์ไม้จำพวกขิงข่า. โกส	ยุตฺ	ตํ	 	ผลํ	 	 เอตสฺ	สา	ติ	 	 โกส	ผลํ	 
กระวานที่ผลมีเปลือกแข็งเป็นปลอกหุ้มชื่อว่าโกสผละ

๑สํ.อฏฺ.๑๓/๑๔๐๕/๓๔๕ ๒วิ.อฏฺ.๒/๔๑๙ ๓วิ.อฏฺ.๑/๒๐๖
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ผล	จันทน์	๒	ศัพท์
ชาติ	โกส(ชาติ+โกส)ลูกจันทน์.โกส	สหิตํ		ชาติ	ผล	เมตสฺ	สา	ติ		ชา	ติ	โกสํ	ผลจันทน์ที่เกิดขึ้นมี

เปลือกเป็นปลอกหุ้มชื่อว่าชาติโกสะ

ชาติ	ผล  (ชาติ+ผล) ลูกจันทน์. ชาติ	ผล	เมตสฺ	สา	ติ	 	 ชา	ติ	ผลํ	  จันทน์ที่ออกผลชื่อว่าชาติผละ. 
ชา	ติ	ผลํ		กฏุก	ผลํ		เอลา		ตกฺ	โกลํ	๑ ผลจันทน์ผลไม้ที่มีรสเผ็ดกระวานใหญ่กระวานเล็ก

	 [๓๐๕]	 ฆน	สา	โร		สิต	พฺโภ		จ	 กปฺ	ปูรํ		ปุนฺน	ปุํส	เก
	 	 อลตฺต	โก		ยาว	โก		จ	 ลาขา		ชตุ		นปํุส	เก.

การบูร,	ยาง	ของ	ต้นไม้	ชนิด	หนึ่ง	เป็น	ก้อน	สี	ขาว	๓	ศัพท์
ฆน สาร (ฆนสทฺทูปปท+สรคติยํ+ณ)การบูร.ฆโน  หุตฺ วา  สร ตี ติ  ฆน สา โร การบูรที่เกาะ

กันเป็นก้อนชื่อว่าฆนสาระ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

สิต พฺภ (สีต+อพฺภ)การบูร.อพฺภ มิว  สีตํ  สิต พฺโภการบูรที่เย็นเหมือนหมอกชื่อว่าสิตัพภะ
(รัสสะอีเป็นอิ)

กปฺ	ปูร (กปฺปสามตฺถิเย+อูร)การบูร.ตุฏฺ€ึ		อุปฺ	ปา	เท	ตุํ		กปฺ	ปติ		สกฺ	โก	ตี	ติ		กปฺ	ปูรํ	การบูรที่
สามารถยงัความยนิดีให้เกดิขึน้จงึชือ่วา่กปัปรูะ.ปนุนฺปํสุ	เก  กป	ฺปรู	ศพัท์ใช้ในปงุลงิคแ์ละนปงุสกลงิค.์ 
กปฺ	ปู	รา	ครุ	ตคร	จนฺ	ทน	กุงฺ	กุ	มา	ที	นิ		อา	กิ	รนฺ	เตปิ๒เมื่อโปรยการบูรกฤษณากลิ่นอ่อนกฤษณากลิ่น
แรงและหญ้าฝรั่นเป็นต้น

  การบูรมีอีกหลายศัพท์เช่นจนฺทส�ฺ�,	หิมวา	ลุก,	หิม	าวฺหย

ครั่ง,	ขี้	ครั่ง	๔	ศัพท์
อลตฺ	ตก(อา+รตฺต+กรกรเณ+กฺวิ)ครั่ง,ขี้ครั่ง.อา		ภุโส		รตฺตํ		ก	โรตี	ติ		อลตฺต	โกครั่ง

ที่ใช้ทำน้ำย้อมให้สีแดงสดชื่อว่าอลัตตกะ (รัสสะอา เป็นอ,อาเทศร เป็นล,ลบกฺวิปัจจัย
พร้อมรฺที่สุดธาตุ).กลตฺ	ตก	ก	ตา		ปา	ทา๓เท้าที่ย้อมด้วยน้ำครั่ง.อลตฺ	ตก	ก	ตา	ติ		อลตฺต	เกน		 
ร�ฺ	ชิ	ตา๔บทว่าอลตฺ	ตก	ก	ตาคือย้อมด้วยน้ำครั่ง

ยา	วก(ยุมิสฺสเน+ณฺวุ)ครั่ง,ขี้ครั่ง.ยว	ตี	ติ		ยาว	โกครั่งที่ผสมกันชื่อว่ายาวกะ(วุทธิอุเป็น
โอ,อาเทศโอเป็นอาว,ณฺวุเป็นอก)

ลาขา(ลาขโสสเน+อ+อา)ครั่ง,ขี้ครั่ง.ลาข	ตี	ติ		ลาขาครั่งที่แห้งชื่อว่าลาขา.ลา	ติ		คณฺ	หา	ตี	ติ		 
ลาขา  ครั่งที่ยึดติด(กับกิ่งไม้) ชื่อว่าลาขา (ลา อาทาเน+ข+อา). ตาว	เทว	 	 ลาขา	 	ปริ	ปติ๕   

๑วิ.อฏฺ.๒/๔๑๙ ๒มิลินฺท.๔๙๐ ๓มชฺ.มชฺ.๑๓/๔๓๙/๔๐๐
๔มชฺ.อฏฺ.๙/๓๐๒/๒๒๐ ๕มชฺ.อฏฺ.๑๐/๓๔๒/๒๐๑
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ครั่งยังตกอยู่อย่างนั้น

ชตุ (ชนชนเน+ตุ)ครั่ง,ขี้ครั่ง.ชาย ตี ติ  ชตุ ครั่งที่เกิดขึ้น(เป็นครั่ง)ชื่อว่าชตุ(ลบนฺที่สุดธาตุ). 
นปํุส	เก  ช ตุ ศัพท์ใช้ในนปุงสกลิงค์.นอกจากนี้ทุ มาม ยศัพท์ก็แปลว่าครั่ง

	 [๓๐๖]	 สิ	ริ	วาโส		ตุ		สรลทฺ-	 ท	โว�ฺ	ชนํ		ตุ		กชฺ	ชลํ
	 	 วาส	จุณฺ	ณํ		วาส	โย	โค	 วณฺณกํ		ตุ		วิ	เลป	นํ.

ยางสน,	น้ำมัน	สน,	ยาง	ไม้	๒	ศัพท์
สิ ริ วาส(สิริ+อาวาส)ยางสน,น้ำมันสน,ยางไม้.สิริ	ยา		ลกฺขิ	ยา		อา	วาโส		สิ	ริ	วาโส	ยางสน

อันเป็นที่อยู่ของมงคลชื่อว่าสิริวาสะ(ลบสระหลัง)

สรลทฺทว(สรล+ทว)ยางสน,น้ำมันสน,ยางไม้.สรลน	า	มกสฺ	ส		รุกฺ	ขสฺส		ทโว		รโส		สรลทฺท	โว   
น้ำมันของต้นสนชื่อว่าสรลัททวะ(ซ้อนทฺ)

  ยางสนมีอีกหลายศัพท์เช่นปาย	ส,	วกธูห,	สิ	ริเวฏฺ€

ยา	ตา,	ยา	หยอด	ตา	ให้	ดำ	สวย,	ยา	ทา	ขอบ	ตา	๒	ศัพท์
อ�ฺ	ชน  (อ�ฺชุพฺยตฺติมกฺขนคติกนฺตีสุ+ยุ)ยาตา,ยาหยอดตาให้ดำสวย,ยาทาขอบตา.อ�ฺ	ชนวณฺณํ		

อสฺสตฺถี	ติ	 	 อ�ฺช	โน  ยาหยอดตาที่มีสีดำ ชื่อว่าอัญชนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  อ�ฺ	ชน�ฺจ		 
อา	ทา	สก�ฺจ		คณฺ	หิตฺ	วา๑ถือเอายาหยอดตาและกระจกเงา

กชฺ	ชล(กชฺชพฺยสเน+อล)ยาตา,ยาหยอดตาให้ดำสวย,ยาทาขอบตา.		กชฺช	ติ			โร	คนฺ	ติ		กชฺ	ชลํ	 
ยาหยอดตาที่ฆ่าเชื้อโรคชื่อว่ากัชชละ.ม	สี	ติ		กชฺ	ชลํ	๒ บทว่ามสิคือหมึกสำหรับหยอดตา

จุณ	สำหรับ	อาบ	น้ำ,	สบู่	ผง	๒	ศัพท์
วาส จุณฺ ณ(วาส+จุณฺณ)จุณสำหรับอาบน้ำ,สบู่ผง.ว	สติ		ทุคฺ	คนฺ	ธนฺ	ติ		วาโสสบู่ที่ทำลาย

กลิ่นเหม็น(ในร่างกาย)ชื่อว่าวาสะ(วสหึสายํ+ณ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).โส  เอว  จุณฺโณ   
วาส จุณฺ ณํ สบู่ที่เป็นผงนั่นแหละชื่อว่าวาสจุณณะ.	น		โย		โก	จิ	...	วาส	จุณฺ	ณา	ทีนํ		อณุ	มตฺ	ตมฺปิ		
สุ จิ ภาวํ  ปสฺ สติ๓ไม่มีใครมองเห็นความสะอาดแม้เล็กน้อยของจุณสำหรับอาบน้ำเป็นต้น...

วาส	โยค(วาส+โยเค)จุณสำหรับอาบน้ำ,สบู่ผง.วาโส		เอว		โย	โค		วาส	โย	โคสบู่นั่นแหละที่
เขาเตรียมไว้ชื่อว่าวาสโยคะ

เครื่อง	ลูบไล้,	เครื่อง	ชโลม	ผิว,	เครื่อง	ประทิน	ผิว	๒	ศัพท์
วณฺณก  (วณฺณวณฺณกฺริยาวิตฺถารคุณวจเนสุ+ณฺวุ) เครื่องลูบไล้, เครื่องชโลมผิว, เครื่องประทินผิว.  

๑ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๓/๔๙๕ ๒ขุ.อฏฺ.๒๖/๗๙/๔๖๑ ๓วิ.อฏฺ.๑/๔๘๓
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วณฺณย	ตี	ติ		วณฺณกํ	เครื่องลูบไล้ชื่อว่าวัณณกะ(อาเทศณฺวุเป็นอก).วณฺณกํ		นาม		ยงฺกิ�ฺ	จิ		 
วณฺณกํ	๑เครื่องลูบไล้ทุกอย่างชื่อว่าวัณณกะ

วิ เลป น (วิ+ลิป อุปเทเห+ยุ) เครื่องลูบไล้, เครื่องชโลมผิว, เครื่องประทินผิว.  วิ เลปี ย เต ติ   
วิ เลป นํ  เครื่องลูบไล้ ชื่อว่าวิเลปนะ (วุทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ยุ เป็น อน).  มหคฺฆ�ฺจ		 
วิ	เลป	นํ		มหคฺ	ฆานิ		จ		วตฺ	ถา	นิ		อุป	ห	รถ๒จงนำเครื่องลูบไล้และผ้าราคาแพงเข้าไป

	 [๓๐๗]	 คนฺ	ธมาลฺ	ยาทิ	สงฺ	ขา	โร			 โย		ตํ		วา	สน	มุจฺจ	เต
	 	 มาลา		มาลฺยํ		ปุปฺผ	ทา	เม	 ภา	วิตํ		วา	สิตํ		ติ	สุ.

การ	อบ	สมุนไพร,	การ	เสริม	สวย,	การ	แต่ง	หน้า
วา สน  (วาสอุปเสวายํ+ยุ) การอบกาย, การเสริมสวย, การแต่งหน้า.  โย	 	 คนฺ	ธมาลฺย	ธูป	า	ทีหิ		 

วตฺถ	ตมฺ	พุ	ลา	ทีนํ	 	 สงฺ	ขา	โร,	 	 ตํ	 	 วา	สน	มิตฺ	ยุจฺจ	เต	  การปรุงแต่งด้วยของหอมและพวงดอกไม้
เป็นต้นท่านเรียกว่าวาสนะ.วา	สีย	เต		สงฺ	ขรี	ย	เต	ติ		วา	สนํ	ความงามที่บุคคลเสริมแต่งชื่อว่า
วาสนะ(อาเทศยุเป็นอน)

พวง	ดอกไม้,	มาลัย,	พุ่มดอกไม้	๓	ศัพท์
มาลา (มามาเน+อล+อา)พวงดอกไม้,มาลัย,พุ่มดอกไม้.มาลฺยํ		ปุปฺผํ		มาลาดอกไม้ที่ร้อย

เป็นพวงชื่อว่ามาลา(ลบสระอ).มี ยติ  มา นีย ตี ติ  มาลาพวงดอกไม้ที่เขานับชื่อว่ามาลา.
มา ลิย เต ติ  มาลาพวงดอกไม้ที่เขาคล้องไว้ชื่อว่ามาลา (มาลธารเณ+อ+อา).มา  ภมร า   
ล สนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  มาลา  พวงดอกไม้ที่หมู่ภมรพากันยินดี ชื่อว่ามาลา (มาสทฺทูปปท+ลส 
อภิรเม+กฺวิ+อา,ลบกฺวิและสฺ).มาลํ		เม		เทถ		อ	ลงฺ	การํ		เม		เทถ๓จงให้พวงดอกไม้
แก่เราจงให้เครื่องประดับแก่เราเถิด

มาลฺย  (มาลา+ณฺย)พวงดอกไม้,มาลัย,พุ่มดอกไม้.มา ลาว  มาลฺยํ มาลานั่นแหละชื่อว่า 
มาลยะ (ลบณฺ และสระ อา). พหุ	วิธํ	 	 มาลฺยํ	 	 โอ	จิ	นิตฺ	วา	 	 กุ	มาริ	โย๔  พวกกุมารียังพา
กันเลือกเก็บดอกไม้หลายชนิดมาร้อยเป็นมาลัยอยู่หรือ.  มาลา และมาลฺ ยศัพท์ หมายถึงดอกไม้ 
ที่ยงัไม่ได้รอ้ยเปน็พวงก็ม.ีสว่นคมัภรี์อภธิานอมรโกสะกลา่ววา่“มา ลา มาล ฺยา น ิ มทฺุ ธน ิ ปวตฺ ตาย  
มา ลาย  นา มา นิ”๕  มาลา ศัพท์และมาลฺ ยศัพท์เป็นชื่อของพวงดอกไม้ที่ประดับอยู่บนศีรษะ

ปุปฺผ	ทาม (ปุปฺผสทฺทูปปท+ทมคติยํ+ณ)พวงดอกไม้,มาลัย,พุ่มดอกไม้.ปุปฺ	ผา	นิ		ทมนฺ	ติ		 
เอต	ฺถา	ต	ิ	ปปุผฺ	ทาม,ํ		ปปุ	ฺผาน	ํ	รา	ส	ิกรณฏ€ฺา	นมจิจฺต	ฺโถพุม่ดอกไม้เปน็ที่ซึง่มดีอกไม้เปน็ไป(อยา่ง
มีระเบียบ)ชื่อว่าปุปผทามะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา),หมายถึงดอกไม้ที่จัดรวมกันเป็นพุ่มเป็นช่อ.

๑วิ.ภิกฺขุนี.๓/๔๖๑/๒๔๙ ๒ที.มหา.๑๐/๓๐๖/๓๖๑ ๓วิ.มหาวิ.๒/๑๓๙/๑๑๙
๔ขุ.ชา.๒๘/๘๕๖/๓๐๐ ๕อมรโกส.๑๖/๑๓๕
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ธชํ		วา		ปุปฺผ	ทามํ		วา		อภิ	โร	เปติ		อุตฺ	ตริ๑๔ยกธงหรือพุ่มดอกไม้ขึ้นไว้ที่สูง

การ	อบ,	เครื่อง	หอม	สำหรับ	อบ	ผิว,	น้ำหอม	๒	ศัพท์
ภา วิต  (ภูสตฺตายํ+อิ+ต)การอบ,เครื่องหอมสำหรับอบผิว,น้ำหอม.ภ วิตพฺ พนฺ ติ  ภา วิตํ กลิ่น

หอมที่ควรมีชื่อว่าภาวิตะ(วุทธิอูเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอาว)

วา สติ(วสนิวาเส+อ+ิต)การอบ,เครือ่งหอมสำหรบัอบผวิ,นำ้หอม.วา	สา	เปต	ิ	คนธฺ	ํ	คา	หา	เปต	ีต	ิ	 
วา สิตํ  การอบเอากลิ่นชื่อว่าวาสิตะ(วุทธิอเป็นอา).  ตี สุ ศัพท์ทั้ง๒มีใช้ในลิงค์ทั้ง๓เช่น
ภาวิโตปโฏ,ภาวิตาเจลี,ภาวิตํวตฺถํ.วาสิโตปโฏ,วาสิตาเจลี,วาสิตํวตฺถํ

	 [๓๐๘]	 อุตฺตํโส		เสข	รา	เวฬา	 มุทฺ	ธมาลฺยํ		วฏํส	โก
	 	 เสยฺ	ยา		จ		สยนํ		เสนํ			 ปลฺ	ลงฺ	โก		ตุ		จ		ม�ฺจ	โก.

ช่อ	ดอกไม้	ประดับ	ศีรษะ,	เทริด	ดอกไม้	๕	ศัพท์
อุตฺตํส(อุ+ตสิอลงฺกาเร+อ)ช่อดอกไม้ประดับศีรษะ,เทริดดอกไม้.อุทฺ ธํ  ต สีย เต ติ  อุตฺตํโสช่อ

ดอกไม้ที่เขาประดับไว้บนศีรษะชื่อว่าอุตตังสะ(ซ้อนตฺ,ลงนิคหิตอาคม)

เสข	ร(สิขา+ร)ช่อดอกไม้ประดับศรีษะ,เทริดดอกไม้.สิ	ขายํ		ชา	โต		เสข	โรช่อดอกไม้ที่ปักไว้
บนมวยผมชื่อว่าเสขระ(วุทธิอิเป็นเอ,รัสสะอาเป็นอ)

อเวฬา,	อา	เวฬา (อวรกฺขเณ+เอล+อา)ช่อดอกไม้ประดับศีรษะ, เทริดดอกไม้.มุทฺธํ  อว ติ  
รกฺข	ตี	ติ		อเวฬาช่อดอกไม้ที่รักษาศีรษะชื่อว่าอเวฬา(อาเทศลเป็นฬ,ทีฆอเป็นอาบ้าง).
อา	เวฬํ		หริ	สฺ	สนฺ	ติปิ		หรา	เปสฺ	สนฺ	ติปิ๒นำช่อดอกไม้ไปเองบ้างให้เขานำไปบ้าง

มุทฺ ธมาลฺย  (มุทฺธ+มาลฺย)  ช่อดอกไม้ประดับศีรษะ, เทริดดอกไม้. มุทฺ	ธนิ	 	 อ	ลงฺกตํ	 	 มาลฺยํ		 
มุทฺ ธมาลฺยํ ช่อดอกไม้ที่เขาประดับไว้บนศีรษะชื่อว่ามุทธมาลยะ

วฏํ	สก(อว+ตสิอลงฺกาเร+อ)ช่อดอกไม้ประดับศีรษะ,เทริดดอกไม้.อุทฺ	ธํ		ต	สีย	เต	ติ		อวตํโส,		
โส		 เอว		วฏํส	โกช่อดอกไม้ที่เขาประดับไว้เบื้องบน (ศีรษะ)ชื่อว่าอวตังสะ,อวตังสะนั่นแหละ
ชื่อว่าวฏังสกะ (ลบ อ ของ อว, อาเทศ ต เป็น ฏ, ลงนิคหิตอาคม, กสกัตถะ). 	 วฏํ	สกํ		 
ก	โรนฺ	ติปิ		กา	ราเปนฺ	ติปิ		อา	เวฬํ		ก	โรนฺ	ติปิ		กา	ราเปนฺ	ติปิ๓พากันทำช่อดอกไม้เองบ้างให้คน
อื่นทำบ้างทำเทริดดอกไม้เองบ้างให้คนอื่นทำบ้าง

ที่นอน	๓	ศัพท์
เสยฺ ยา  (สิสเย+ย+อา)ที่นอน.สยนฺ ติ  อสฺ สนฺ ติ  เสยฺ ยาที่สำหรับนอนชื่อว่าเสยยา(วุทธิ

๑ขุ.อปทาน.๓๒/๒๔/๑๐๓ ๒วิ.มหาวิ.๑/๖๑๙/๔๒๑ ๓วิ.มหาวิ.๑/๖๑๖/๔๑๕
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อิเป็นเอ,ซ้อนยฺ).	เสยฺ	ยา	สุ		ปริ	คฺ	คหิ	ตา	สุ		เสยฺ	ยํ		อลภ	มา	โน		อ�ฺ�ต	รสฺมึ		รุกฺ	ขมูเล		 
นิ สีทิ๑ เมื่อภิกษุจับจองที่นอนหมดแล้วท่านพระสารีบุตรไม่ได้ที่นอนจึงนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่ง

สยน,	สย	นี (สิสเย+ยุ)ที่นอน.สยนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  สยนํ ที่สำหรับนอนชื่อว่าสยนะ(วุทธิอิ
เป็นเอ,อาเทศเอเป็นอย,ยุเป็นอน).น  จีวเร  น  สยเน  โภชเน  นุ ป ลิปฺ ปติ๒ไม่
เปื้อนจีวรไม่เปื้อนที่นอนไม่เปื้อนอาหาร.สย	นีฆเร		สย	นีฆ	รส�ฺ�ี		สโภชเน		กุเล		อนุ	ปขชฺช		 
นิสชฺชํ		กปฺ	เปติ		อาปตฺ	ติ		ทุกฺ	กฏสฺส๓ภิกษุรู้อยู่ว่าเป็นเรือนนอนเข้าไปนั่งแทรกในเรือนที่เขา
กำลังพลอดรักกันต้องอาบัติทุกฏ

เสน (สิสเย+ยุ)ที่นอน.สยนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  เสนํ ที่สำหรับนอนชื่อว่าเสนะ(วุทธิอิเป็นเอ,
อาเทศยุเป็นอน).เส	นา	สนํ		ปริ	ภุ�ฺ	ชิ๔ใช้สอยเสนาสนะ(ที่นอนและที่นั่ง)

เตียง,	บัลลังก์	๒	ศัพท์
ปลฺ	ลงฺก(ปริ+อกิลกฺขเณ+ณ)เตียง,บัลลังก์.ปริ	สมนฺต	โต		อก	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ปลฺ	ลงฺ	โกบัลลังก์

ที่เขาทำลวดลายไว้โดยรอบชื่อว่าปัลลังกะ(อาเทศรเป็นล,ซ้อนลฺ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิต
เป็นงฺ,ลบณฺ,ลบสระอิ).	โสวณฺณมเย		ปลฺ	ลงฺ	เก		นิ	สินฺ	โน๕ประทับนั่งบนบัลลังก์ทอง

ม�ฺ	จก(มจิธารโณจฺฉายปูชเนสุ+อ+ก)เตียง.มจ	ติ		ธาเร	ตี	ติ		ม�ฺจ	โกเตียงที่รองรับ(ผู้นอน) 
ไว้ชื่อว่ามัญจกะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็น�ฺ).ปา	เท		ปกฺ	ขา	เลตฺ	วา		กุฏิ	กํ		ป	วิ	สิตฺ	วา		 
ม�ฺจ	เก		นิ	สีทิ๖ล้างเท้าเข้าไปในกุฎีแล้วนั่งบนเตียง

	 [๓๐๙]	 ม�ฺ	จาธา	โร		ปฏิ	ปา	โท	 ม�ฺ	จงฺเค		ตฺวฏ	นีตฺถิยํ.

ขา	เตียง	๒	ศัพท์
ม�ฺ	จา	ธาร  (ม�ฺจ+อาธาร)  ขาเตียง. ม�ฺ	จสฺส	 	 อาธา	โร	 	 ม�ฺ	จาธา	โร  ขาของเตียง ชื่อว่า 

มัญจาธาระ(ลบสระหน้า)

ปฏิ	ปาท(ปติ+ปทคติมฺหิ+ณ)ขาเตียง.	ปฏิ	ปชฺช	ติ		ปวตฺ	ตติ		เสยฺ	ยา		เอ	เต	นา	ติ		ปฏิ	ปา	โท   
ขาเตียงช่วยค้ำที่นอนไว้ชื่อว่าปฏิปาทะ(อาเทศตเป็นฏ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

แม่	แคร่
อฏ	นี (อฏคมเน+ยุ+อีี)แม่แคร่.ม�ฺ	จงฺเค		ม�ฺ	จาว	ยเว		อฏ	นิสทฺ	โท		อิตฺถิยํ	 อฏ	นี	ศัพท์เป็น

อติถีลงิค์และแปลวา่แม่แคร่ที่เปน็สว่นประกอบอยา่งหนึง่ของแคร่หรอืเตยีง.	อฏ	ต	ิ	คจฉฺ	ต	ิ	ปวตตฺ	ต	ีต	ิ	 
อฏ	นี	แม่แคร่ที่เป็นไปชื่อว่าอฏนี(อาเทศยุเป็นอน,ลบสระหน้า)

๑วิ.จุลฺล.๗/๒๖๐/๑๑๔ ๒ขุ.เถร.๒๖/๓๙๘/๔๑๓ ๓วิ.มหาวิ.๒/๕๓๗/๓๕๔
๔วิ.มหาวิ.๑/๒๘๐/๒๐๐ ๕ที.มหา.๑๐/๑๗๙/๒๑๕ ๖วิ.มหาวิ.๑/๕๕/๖๔
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	 [๓๑๐]	 กุฬีร	ปา	โท		อาหจฺจ-	 ปา	โท		เจว		มสาร	โก
	 	 จตฺ	ตา	โร		พุนฺทิ	กาพทฺโธ	 ติ	เม		ม�ฺ	จนฺ	ตรา		สิ	ยุํ.

เตียง	พิเศษ	๔	ชนิด
กุฬีร	ปาท,	กุ	ลิร	ปา	ทก(กุฬีร+ปาท)เตียงที่มีขาเหมือนขาปู.กุฬี	โร		กกฺกฏ	โก,		ตสฺส		สณฺ€าน- 

ปาท	ตฺ	ตา	 	 กุฬีร	ปา	โท  กฬีร	ศัพท์แปลว่าปู, เตียงชื่อว่ากุฬีรปาทะ เพราะมีขารูปทรงเหมือนขา
ของปูนั้น.  ม�ฺ	โจ	 	 นาม	 	 จตฺ	ตา	โร	 	 ม�ฺ	จา	 	 มสาร	โก	 	 พุนฺทิ	กาพทฺโธ	 	 กุ	ลิร	ปาท	โก		 
อาหจฺจ	ปาท	โก๑ชื่อว่าเตียงมี๔ชนิดคือเตียงที่สอดแม่แคร่เข้าไปในขาเตียงที่มีแม่แคร่เป็นอัน
เดียวกันกับขาเตียงที่ขาเหมือนขาปูและเตียงที่สอดขาเข้าไปในแม่แคร่

อาหจฺจ	ปาท,	อาหจฺจ	ปา	ทก (อาหจฺจ+ปาท)เตียงที่มีขาสอดเข้าไปในแม่แคร่.อฏ	นิยํ		อาหจฺ	โจ,		 
อาหจฺจฉิทฺ	เท		ปา	โท		ติฏฺ€ติ		อสฺ	สา	ติ		อาหจฺจ	ปา	โท  อาหจฺจ ศัพท์เป็นไปในแม่แคร่,เตียงที่
มีขาตั้งอยู่ในช่องของแม่แคร่ชื่อว่าอาหัจจปาทะ

มสาร	ก(มสอามสเน+อร+ก)เตียงที่มีแม่แคร่สอดเข้าไปในขา.ปาท	ฉิทฺ	เท		อฏ	นิ		ป	วิ	สิตฺ	วา		 
ติฏฺ€ติ		อสฺ	สา	ติ		มสาร	โกเตียงที่มีแม่แคร่ตั้งอยู่ในช่องของขาชื่อว่ามสารกะ.ม	สตี	ติ		มสาร	โก   
เตียงที่ยึดติดกันแน่นชื่อว่ามสารกะ(ทีฆะอเป็นอา)

พุนฺทิ	กาพทฺธ  (พุนฺท+เอกาพทฺธ)  เตียงที่มีแม่แคร่เป็นอันเดียวกันกับขา.  พุนฺ เทน  ปา เทน   
สห		เอ	กาพทฺธา		อฏ	นิ		อสฺ	สา	ติ		พุนฺทิ	กาพทฺโธเตียงที่มีแม่แคร่เป็นอันเดียวกันกับขาชื่อว่า 
พุนทิกาพัทธะ(อาเทศเอเป็นอิ).อิ	ติ		อิ	เม		จตฺ	ตา	โร		ม�ฺ	จนฺ	ตรา		สิ	ยุํทั้ง๔ศัพท์นี้เป็น
เตียงชนิดพิเศษ

	 [๓๑๑]	 พิพฺ	โพ	หนํ		โจปธานํ			 ปี€ิ	กา		ปี€มา	สนํ
	 	 โกจฺฉํ		ตุ		ภทฺท	ปีเ€		ถา-	 สนฺ	ที		ปี€นฺตเร		มตา.

หมอน	๒	ศัพท์
พิพฺ โพ หน(วิ+วหวหเน+ยุ)หมอน.วิ เส เสน  สีสํ  วห ตี ติ  พิพฺ โพ หนํ หมอนที่รองศีรษะไว้

ดีที่สุดชื่อว่าพิพโพหนะ(อาเทศวฺวเป็นพฺพ,ซ้อนพฺ,อาเทศอเป็นโอ,ยุเป็นอน).กตฺถ		
สุขํ		สยิสฺ	สา	มิ		ม�ฺ	เจ		วา		ปีเ€		วา		ภิสิ	ยา		วา		พิพฺ	โพหเน		วา๒เราจักนอนที่ไหนจึง
จะสบายบนเตียงบนเก้าอี้บนฟูกหรือที่หมอน

อุป ธาน  (อุป+ธา ธารเณ+ยุ)  หมอน. สี	สา	สนํ	 	 อุป	ธีย	เต	 	 กรี	ย	เต	ติ	 	 อุป	ธานํ	 หมอนที่
เขาทำเป็นที่รองศีรษะ ชื่อว่าอุปธานะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  หํส	โลมา	ทิปู	ริ	ตา	นิ	 	 อุป	ธา	นา	นิ		 
€ปา	เป	สุํ	๓ ให้วางหมอนที่ยัดไส้ด้วยขนหงส์เป็นต้นไว้

๑วิ.มหาวิ.๒/๓๗๖/๒๔๔ ๒ขุ.มหานิ.๒๙/๙๕๘/๖๐๗ ๓มชฺ.อฏฺ.๙/๒๒/๑๕
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ตั่ง,	เก้าอี้,	ที่	นั่ง	๓	ศัพท์
ปี€ิ	กา  (ปี€หึสาสํกิเลเสสุ+ณฺวุ+อา) ตั่ง, เก้าอี้, ที่นั่ง. ปี€ิ	ย	เต	 	หึ	สีย	เต	ติ	 	ปี€ิ	กา  เก้าอี้ที่

บุคคลเบียดเบียนชื่อว่าปีฐิกา(อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ).	อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		ปี€ิ	กํ	๑   

ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเก้าอี้

ปี€(ปี€หึสาสํกิเลเสสุ+อ)ตั่ง,เก้าอี้,ที่นั่ง.ปี€ิ	ย	เต		หึ	สีย	เต	ติ		ปี€ํ	เก้าอี้ที่บุคคลเบียดเบียน
ชื่อว่าปีฐะ.ปี€ํ		ค	เหตฺ	วา		ภคว	โต		ปุร	โต		นิมฺ	มุชฺ	ชิตฺ	วา๒  จับตั่งไว้แล้วดำน้ำลงเบื้องพระพักตร์

ของพระผู้มีพระภาค

อาสน(อาส€ปเน+ยุ)ตั่ง,เก้าอี้,ที่นั่ง,อาสนะ.อา	ส	เต		€ปย	เต		อสฺ	มินฺ	ติ		อา	สนํ	สถานที่
เป็นที่นั่งชื่อว่าอาสนะ.อา สนฺ ติ  นิ สี ทนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  อา สนํ ที่สำหรับนั่งชื่อว่าอาสนะ(อาส

นิสีทเน+ยุ,อาเทศยุเป็นอน).อา	คนฺตฺ	วา		สยนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อา	สนํ	สถานที่สำหรับคนมา

นอนชื่อว่าอาสนะ(อา+สิสเย+ยุ,อาเทศยุเป็นอน,ลบสระหน้า).อ�ฺ�ตโร		ภิกฺขุ		ภตฺตคฺเค		

อนฺตรฆเร		อา	สนํ		ป�ฺ�าเปนฺ	โต๓ภิกษุรูปหนึ่งให้เขาปูที่นั่งไว้ที่โรงอาหารในละแวกบ้าน

ตั่ง	อย่าง	ดี,	เก้าอี้	อย่าง	ดี	(รูป	ทรง	เหมือน	กลอง	บัณเฑาะว์)	๒	ศัพท์
โกจฺฉ  (กุจ สํโกจนโกฏิลฺยปติถมฺภวิเลขเนสุ+ฉ)  ตั่งอย่างดี, เก้าอี้อย่างดี.  กุ	จิ	ยติ	 	 สํก	จิย	ตี	ติ		 

โกจฺฉํ	  เก้าอี้ที่เขาคว่ำลง ชื่อว่าโกจฉะ. กุ	จิ	ยติ	 	 วิ	เลขิ	ย	ตี	ติ	 	 โกจฺฉํ	  ตั่งที่เขาแกะลวดลายไว้ 
ชื่อว่าโกจฉะ(วุทธิอุเป็นโอ).โกจฺฉํ		นาม		วา	กมยํ		วา		อุ	สี	รมยํ		วา		มุ�ฺ	ชมยํ		วา			
ปพฺพ	ชมยํ		วา		อนฺ	โต		สํเวเ€ตฺ	วา		พทฺธํ		โห	ติ๔เก้าอี้ที่เขาถักพันหรือสานด้านในด้วยปอ
หญ้าแฝกหญ้าปล้องหรือไม้อ้อชื่อว่าโกจฉะ

ภทฺท	ปี€(ภทฺท+ปี€)ตั่งอย่างดี,เก้าอี้อย่างดี.	ภทฺทํ		กลฺ	ยาณํ		ปี€ํ		ภทฺท	ปี€ํเก้าอี้อย่างดี 
ชื่อว่าภัททปีฐะ.ป สา ธนี และกงฺ	กติกา	ศัพท์ก็แปลว่าเก้าอี้อย่างดี.อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		ภทฺท	ปี€ํ	๕    

ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเก้าอี้อย่างดี

เก้าอี้	พิเศษ
อา	สนฺทิ,	อา	สนฺ	ที (อา+สทวิสรณคตฺยาวสาเนสุ+อ+อี)เก้าอี้พิเศษ.ปี€นฺตเร		ทีฆ	ปีเ€		อา	สนฺ	ที		

มตา		กถิ	ตา  อา สนฺ ที ศัพท์ท่านกล่าวไว้ในเก้าอี้พิเศษที่มีขาสูง.อาส ทีย ตี ติ  อา สนฺ ที เก้าอี้ที่คน
นั่งชื่อว่าอาสันที(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,รัสสะอีเป็นอิบ้าง). อา สนฺทิ  นาม  
อติ	กฺ	กนฺตปฺ	ปมาณา		วุจฺจ	ติ๖เก้าอี้ที่มีขายาวเกินขนาดท่านเรียกว่าอาสันทิ

๑วิ.จุลฺล.๗/๒๑๓/๙๑ ๒วิ.มหา.๕/๑/๓ ๓วิ.มหาวิ.๑/๒๐๗/๑๔๘
๔วิ.มหาวิ.๒/๓๗๖/๒๔๔ ๕วิ.จุลฺล.๗/๒๑๓/๙๑ ๖วิ.ภิกฺขุนี.๓/๒๙๙/๑๖๗
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	 [๓๑๒]	 ม	หนฺ	โต		โกช	โว		ทีฆ-	 โลม	โก		โคน	โก		มโต
	 	 อุณฺณามยํ			ตฺวตฺถ	รณํ		 จิตฺ	ตกํ		วาน	จิตฺ	ตกํ.

ผ้า	โก	เชาว์	ผืน	ใหญ่,	พรม	ขน	สัตว์	ผืน	ใหญ่	๒	ศัพท์
โก	ชว (กุสทฺทูปปท+ชุคติยํ+ณ)ผ้าโกเชาว์ผืนใหญ่,พรมขนสัตว์ผืนใหญ่.กุยํ		ปถ	วิยํ		ชว	ตี	ติ		

วา		โกช	โวหรือผ้าที่ปูบนพื้นดินชื่อว่าโกชวะ(อาเทศอุที่กุเป็นโอ,ลบณฺ,วุทธิอุเป็น
โอ,อาเทศโอเป็นอว).		อา	ยาม	วิตฺ	ถารว	เสน		ม	หนฺ	โต		อา	สนปฺปเภ	โท		โกช	โว	ติ		มโต   
ชนิดของผ้าปูนั่งที่มีขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างท่านเรียกว่าโกชวะ.อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		โก	ชวํ	๒  
ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าโกเชาว์

โค	นก  (คุ สทฺเท+ยุ+ก)  ผ้าโกเชาว์ผืนใหญ่, พรมขนสัตว์ผืนใหญ่.  ทีเฆน  โลเม น  ยุตฺ โต   
อา	สนปฺปเภ	โท		“โคน	โก”ติ		มโตชนิดของผ้าปูนั่งที่มีขนยาวท่านเรียกว่าโคนกะ.	คุณา	ตี	
ติ		โคน	โกผ้าที่มีเสียง(เวลานั่ง)ชื่อว่าโคนกะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศยุเป็นอน).โคน	เก		 
จติ ฺรสนถฺ เต  สยน ฺตา๒บรรทมบนพรมขนสตัว์ผนืใหญ่ที่เขาปูไว้อยา่งสวยงาม.โคน	โก	ต	ิ	ทฆี	โลม	โก		 
มหา	โกช	โว๓บทว่าโคน	โกคือผ้าโกเชาว์ผืนใหญ่ที่มีขนยาว

พรม	ขน	สัตว์	ธรรมดา,	ผ้า	ปู	ลาด	๒	ศัพท์
อณุณฺามย  (อณฺุณา+มย)พรมขนสัตว์ธรรมดา,ผ้าปูลาด.มิค	โลม	ปุณณฺ	ตาย		ชาตํ		อณุณฺามย	ํผา้

ปูลาดที่สำเรจ็เปน็พรมเพราะทอดว้ยขนสตัว์จนเตม็ชือ่วา่อณุณามยะ. อณุณฺาม เยน  เส ตอตถฺรเณน  
อตฺถ โต๔ปูลาดด้วยพรมขนสัตว์(สีขาว)

อตฺถ รณ (อา+ถรสนฺถรเณ+ยุ)พรมขนสัตว์ธรรมดา,ผ้าปูลาด. อาภุโส  ถ รีย เต ติ  อตฺถ รณํ   
พรมที่เขาปูลาดไว้นานชื่อว่าอัตถรณะ(ซ้อนตฺ,รัสสะอาเป็นอ,อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ).
อนุ	ชา	เนยฺ	ย		อวนฺ	ติ	ทกฺ	ขิณ	าปเถ		ภนฺ	เต		จมฺ	มา	นิ		อตฺถ	รณา	นิ๕ขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรด
อนุญาตพรมขนสัตว์ในแคว้นอวันตีทักขิณาบถด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้า

พรม	ขน	สัตว์	ลาย	วิจิตร	๒	ศัพท์
จิตฺ	ตก(จิตฺต+ก)พรมขนสัตว์ลายวิจิตร.จิตฺ	ตรู	ปมสฺสตฺถี	ติ		จิตฺ	ตกํ	พรมที่มีรูปวิจิตรชื่อว่าจิตตกะ. 

จิตฺ	ต	โก	ติ		วาฬ	จิตฺ	ตอุณฺณามยตฺถร	โก๖บทว่าจิตฺ	ต	โกคือพรมขนสัตว์ลวดลายวิจิตรด้วยรูปสัตว์
ร้าย

วาน	จิตฺ	ตก(วาน+จิตฺตก)พรมขนสัตว์ลายวิจิตร.วาเนน		สํ	สิพฺพเนน		ส�ฺ	ชาตํ		จิตฺ	ตรู	ปมสฺ	สา	ติ		 
วาน	จิตฺ	ตกํ	พรมที่มีรูปวิจิตรอันเกิดขึ้นโดยการทอหรือถักชื่อว่าวานจิตตกะ

๑วิ.มหา.๕/๑๓๗/๑๙๒ ๒ขุ.ชา.๒๘/๑๐๙๖/๓๘๘ ๓วิ.อฏฺ.๓/๑๘๓
๔มชฺ.อฏฺ.๗/๑๕๔/๓๖๐ ๕วิ.มหา.๕/๒๐/๓๒ ๖วิ.อฏฺ.๓/๑๘๓
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	 [๓๑๓]	 ฆน	ปุปฺผํ		ปฏ	ลิ	กา			 เสตํ		ตุ		ปฏิ	กา		ปฺยถ
	 	 ทฺ	วิท	เสก	ทสา	นฺ	ยุทฺท-	 โลมิ		เอ	กนฺต	โลมิ	โน.

พรม	ขน	สัตว์	ลาย	ดอกไม้	๒	ศัพท์
ฆน	ปุปฺผ(ฆน+ปุปฺผ)พรมขนสัตว์ลายดอกไม้.	ฆนํ		สนฺธิ	ภูตํ		ปุปฺผ	รูป	เมตฺ	ถา	ติ		ฆน	ปุปฺผํ	  

พรมที่มีรูปดอกไม้ต่อเนื่องกันอยู่ภายในชื่อว่าฆนปุปผะ.ฆน	ปุปฺผ	อุณฺณาม	ยอตฺถรเรน		อตฺถ	โต๑  
ปูลาดด้วยพรมขนสัตว์ลายดอกไม้ต่อเนื่องกัน

ปฏ	ลิ	กา (ปฏล+อิก+อา) พรมขนสัตว์ลายดอกไม้. ปฏล	เม	ติสฺ	สาตฺ	ถี	ติ	 	ปฏ	ลิ	กาพรมที่มี
ลายดอกไม้เป็นพื้น ชื่อว่าปฏลิกา (ลบสระหน้า). ปฏ	ลิ	กา	ติ	 	 ฆน	ปุปฺผ	โก	 	 อุณฺณามยตฺถร	โก		 
โย	นก	ทมิฬ	ปโฏ	ติ		วุจฺจ	ติ๒บทว่าปฏ	ลิ	กา	คือพรมขนสัตว์ลายดอกไม้ต่อเนื่องกันท่านเรียกว่าผ้า 
โยนกทมิฬ

พรม	ขน	สัตว์	สี	ขาว	๒	ศัพท์
เสต  (สิเสวายํ+ต)พรมขนสัตว์สีขาว.สิต วณฺเณหิ  เส วีย เต ติ  เส โตพรมที่มีแต่สีขาวชื่อว่า

เสตะ(วุทธิอิเป็นเอ)

ปฏิ	กา(ปฏคมเน+ณฺวุ+อา)พรมขนสัตว์สีขาว.	ปฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปฏิ	กาพรมขนสัตว์ที่เป็นไป
ชื่อว่าปฏิกา(อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ,ลบสระหน้า).ปฏิ	กา	ติ		อุณฺณาม	โย		เสต	ตฺถร	โก๓  
บทว่าปฏิ	กา	คือพรมขนสัตว์สีขาว

พรม	มี	ขน	๒	ด้าน,	พรม	๒	หน้า
อุทฺ ท โลมี (อุทิ+โลม+อี)พรมมีขน๒ด้าน,พรม๒หน้า.ทฺ	วี	สุปิ		ปริย	นฺ	เต	สุ		ยสฺ	สา		ทสา		 

สนฺ ติ  สา  อุทฺ ท โลมี พรมที่มีชายอยู่ปลายสุดทั้ง๒ด้านชื่อว่าอุททโลมี.อุ ทิตํ  ทฺ วี สุ  โลมํ  
ทสา  ยสฺ สา  สา  อุทฺ ท โลมี พรมที่มีขน๒ด้านชื่อว่าอุททโลมี(อาเทศอิเป็นอ,ซ้อนทฺ).
อุทฺ	ท	โลมี	ติ		อุภย	โต		ทสํ		อุณฺณามยตฺถ	รณํ,		เกจิ		เอก	โต		อุคฺ	คต	ปุปฺผนฺ	ติ		ว	ทนฺ	ติ๔บทว่า
อุทฺ ท โลมี คือพรมขนสัตว์ที่มีขนทั้ง๒ด้าน,อาจารย์บางพวกกล่าวว่ามีลายดอกไม้นูนขึ้นด้านเดียว

พรม	มี	ขน	ด้าน	เดียว
เอ	กนฺต	โลมี  (เอกนฺต+โลม+อี)  พรมมีขนด้านเดียว.  เอกสฺ	มึ	 	 ปริย	นฺ	เตเยว	 	 ทสา	 	 ยสฺ	สา		 

เอ	กนฺต	โลมี	พรมที่มีชายอยู่ปลายสุดด้านเดียวชื่อว่าเอกันตโลมี.เอกสฺ	มึ		อนฺ	เต		ปริย	นฺ	เต		โลมํ		
ทสา		ยสฺ	สาตฺ	ถี	ติ		เอ	กนฺต	โลมี	พรมที่มีขนด้านเดียวชื่อว่าเอกันตโลมี.เอ	กนฺตโลมี	ติ		เอก	โต		
อุคฺ	คต	โลมํ		อุณฺณามยตฺถ	รณํ	๕ บทว่าเอ	กนฺต	โลมี	คือพรมขนสัตว์ที่มีขนฟูขึ้นด้านเดียว

๑องฺ.อฏฺ.๑๕/๒๖๗/๑๓๑ ๒วิ.อฏฺ.๓/๑๘๓ ๓วิ.อฏฺ.๓/๑๘๓
๔ที.อฏฺ.๔/๑๕/๘๓ ๕วิ.อฏฺ.๓/๑๘๔
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	 [๓๑๔]	 ต	เทว		โสฬสิ	ตฺ	ถีนํ	 นจฺจ	โยคฺ	คํ		หิ	กุตฺ	ตกํ
	 	 สีห	พฺยคฺฆาทิ	รูเปหิ	 จิตฺ	ตํ		วิก	ติ	กา		ภเว.

พรม	ขนาด	ใหญ่	พอ	ให้	หญิง	๑๖	คน	ยืน	ฟ้อน	รำ	ได้
กตุ	ฺตก(กรกรเณ+ต+ก)พรมขนาดใหญ่พอให้หญงิ๑๖คนยนืฟอ้นรำได.้ต เทว  ยถา วตุตฺทวฺย เมว   

โสฬส	นฺนํ		อิตฺ	ถีนํ	 	นจฺจ	โยคฺ	คํ		นจฺจสฺส		 โยคฺ	ยฏฺ€า	นภูตํ	 	กุตฺ	ตก	มิตฺ	ยุจฺจ	เตพรมทั้ง๒
อย่างตามที่กล่าวมาแล้วนั้น(คืออุททโลมีและเอกันตโลมี)ที่กว้างใหญ่พอให้หญิงนางรำ๑๖คนยืน
รำได้ท่านเรียกว่ากุตตกะ.นจฺจํ		ก	โรนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		กุตฺ	ตกํ	พรมเป็นที่สำหรับฟ้อนรำชื่อว่า
กุตตกะ(อาเทศกรเป็นกุ,ซ้อนตฺ).กุตฺ	ตกนฺ	ติ		โสฬส	นฺนํ		นาฏกิ	ตฺ	ถีนํ		€ตฺ	วา		นจฺจ	โยคฺ	คํ		
อุณฺณามยปจฺจตฺถ รณํ ๑บทว่ากุตฺ	ตกํ	คือพรมขนสัตว์ที่พอให้นางรำ๑๖คนยืนฟ้อนรำได้

พรม	รูป	สิงห์,	พรม	รูป	พยัคฆ์
วิก	ติ	กา (วิ+กรกรเณ+ติ+ก+อา)พรมรูปพยัคฆ์,พรมรูปสิงห์.	สีห	พฺยคฺฆาทิ	รูเปหิ		วิ	จิตฺ	ตรู	ปํ		

วตฺถํ		อา	สนํ		วา		วิก	ติ	กา		นาม		ภเวผ้าหรือที่นั่งอันวิจิตรด้วยรูปสิงห์และเสือเป็นต้นชื่อว่า
วิกติกา.วิ	กรี	ย	เต	ติ		วิก	ติ	กาพรมที่เขาทำให้พิเศษชื่อว่าวิกติกา(ลบรฺที่สุดธาตุ,ลบสระหน้า).
วิก	ติ	กา	ติ		สีห	พฺยคฺฆทิ	รูป	วิ	จิตฺ	โต		อุณฺณามยตฺถร	โก๒บทว่าวิก	ติ	กา	คือพรมขนสัตว์อันวิจิตร
ด้วยรูปสิงห์และเสือเป็นต้น

	 [๓๑๕]	 กฏฺฏิสฺสํ		โก	เสยฺ	ยํ		รตน-	 ปริ	สิพฺพิ	ตมตฺถ	รณํ		กมา
	 	 โก	สิ	ยกฏฺฏิสฺ	สมยํ	 โก	สิย	สุตฺ	เตน		ปกตํ		จ.

พรม	ไหม,	ผ้า	ดิ้น	เงิน	ดิ้น	ทอง	๒	ศัพท์
 ผ้าปูลาดที่ทอด้วยไหมปนป่านและขลิบด้วยรัตนะชื่อว่ากัฏฏิสสะ,ผ้าปูลาดที่ทอด้วยเส้นไหมล้วนและ

ขลิบด้วยรัตนะชื่อว่าโกเสยยะตามลำดับ

กฏิ	สฺส,	กฏฺฏิสฺส(โกสิย+กฏฺฏิสฺส)พรมไหม,ผ้าดิ้นเงินดิ้นทอง.โก	สิ	ยกฏฺฏิสฺ	สมยํ		โก	สิย	สุตฺ	ต- 
กฏฺฏิสฺ	สวา	เกหิ	 	ปก	ตมตฺถ	รณํ	 	กฏฺฏิสฺสํ	 	นาม ผ้าปูลาดที่ทอด้วยเส้นไหมผสมป่านชื่อว่า 
กัฏฏิสสะ.โก	สิย�ฺ	จ		กฏฺฏิสฺส�ฺ	จ		กฏฺฏิสฺ	สา	นิ		ไหมและป่านชื่อว่ากัฏฏิสสะ(ลบโก	สิ	ยศัพท์
ด้วยวิธีวิรูเปกเสสะ),เตหิ		ปกตํ		อตฺถ	รณํ		กฏฺฏิสฺสํ	ผ้าปูลาดที่เขาทอด้วยไหมและป่านนั้น 
ชื่อว่ากัฏฏิสสะ.กฏิ	สฺ	สนฺ	ติ		รตน	ปริ	สพฺพิตํ		โก	เสยฺ	ยกฏิสฺ	สมยํ		ปจฺจตฺถ	รณํ	๓ บทว่ากฏิ	สฺสํ	
คือผ้าปูลาดที่ทอด้วยไหมผสมป่านขลิบด้วยรัตนะ

โก	เสยฺ	ย(โกสิย+ณ)พรมไหม,ผ้าดิ้นเงินดิ้นทอง.โก	สิย	สุตฺ	เตน		ปกตํ		อตฺถ	รณํ		โก	เสยฺ	ยํ		นาม   

๑วิ.อฏฺ.๓/๑๘๔ ๒วิ.อฏฺ.๓/๑๘๓ ๓วิ.อฏฺ.๓/๑๘๔
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ผ้าปูลาดที่ทอด้วยเส้นไหม ชื่อว่าโกเสยยะ (ลบณฺ, อาเทศ อิ เป็น เอ, ซ้อน ยฺ).  โก	เสยฺ	ยนฺ	ติ		 
รตน	ปริ	สิพฺพิตํ		โก	เสยฺ	ย	สุตฺ	ตมยํ		ปจฺจตฺถ	รณํ	๑บทว่าโก	เสยฺ	ยํ	คือผ้าปูลาดที่ทอด้วยเส้นไหม
ขลิบด้วยรัตนะ

	 [๓๑๖]	 ที	โป		ป	ที	โป		ปชฺโช	โต	 ปุ	เม		ตฺ	วา	ทาส	ทปฺปณา
	 	 เคณฺฑุ	โก		กณฺฑุ	โก		ตาล-	 วณฺฏํ		ตุ		พี	ชนีตฺถิยํ.

ตะเกียง,	ประทีป,	โคม	ไฟ,	ดวง	ไฟ	๓	ศัพท์
ทีป(ทีปทิตฺติยํ+อ)ตะเกียง,ประทีป,โคมไฟ.ทิปฺ ป ตี ติ  ที โปตะเกียงที่สว่างชื่อว่าทีปะ

ว	ลาห	โกว		อ	นิ	เลน	 สุ	ริ	เยน		วิย		อุสฺส	โว
อนฺธ	กา	โรว		ทีเปน	 นิพฺ	พุ	โต		โส		ส	สาว	โก.๒

พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานพร้อมด้วยพระสาวก ดุจเมฆลอยหายไปกับลม  
ดุจน้ำค้างระเหยหายไปเพราะแสงอาทิตย์ ดุจความมืดมิดหายไปเพราะประทีป
ฉันนั้น

ปทีป(ป+ทีปทิตฺติยํ+อ)ตะเกียง,ประทีป,โคมไฟ,ดวงไฟ.ป ทิปฺ ป ตี ติ  ป ที โปตะเกียงที่สว่าง
ไปทั่วชื่อว่าปทีปะ.อุ	โป	ส	ถา	คาเร		ป	ที	โป		น		โห	ติ๓ในโรงอุโบสถยังไม่จุดประทีปไว้

ปชฺ โชต(ป+ชุติทิตฺติยํ+ณ)ตะเกียง,ประทีป,โคมไฟ,ดวงไฟ.ปกาเรน		โช	เต	ตี	ติ		ปชฺโช	โต  
ตะเกียงที่เขาให้สว่างอย่างนั้นชื่อว่าปัชโชตะ(ซ้อนชฺ,ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ)

กระจกเงา,	แว่น	๒	ศัพท์
อา ทาส(อา+ทิสเปกฺขเน+ณ)กระจกเงา,แว่น.อาทิ สฺส เต  อสฺ มินฺ ติ  อา ทาโสกระจกเป็นที่

ส่องดูเงาชื่อว่าอาทาสะ(ลบณฺ,อาเทศอิเป็นอา).น		ภิกฺขเว		อา	ทา	เส		วา		อุ	ทกปตฺ	เต		 
วา		มุข	นิ	มิตฺ	ตํ		โอ	โล	เกตพฺพํ	๔ภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ควรส่องดูเงาใบหน้าที่กระจกเงาหรือ
ที่น้ำในภาชนะ

ทปฺปณ  (ทีป ทิตฺติยํ+ยุ)  กระจกเงา, แว่น. ทิปฺ ปติ  เอตฺ ถา ติ  ทปฺปโณ  กระจกเงาเป็นที่
ซึ่งบุคคลสง่างามชื่อว่าทัปปณะ (อาเทศอี เป็นอ,ซ้อนปฺ,อาเทศยุ เป็นอน,น เป็นณ). 
มกุร	ศัพท์ก็แปลว่ากระจกเงา

ลูก	คลี,	ลูก	ข่าง,	ลูกบอล,	ลูก	หนัง	๒	ศัพท์
เคณฺฑุก  (คุฑิเว€เน+ณุก)ลูกคลี,ลูกข่าง,ลูกบอล,ลูกหนัง.จมฺมม	ยกีฬา	คุฬ	เก		ทฺวยํ	ทั้ง๒

๑วิ.อฏฺ.๓/๑๘๔ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๑๙๘/๕๑๑ ๓วิ.มหา.๔/๑๗๙/๒๓๑
๔วิ.จุลฺล.๗/๑๕/๖
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ศัพท์เป็นไปในลูกหนังสำหรับการเล่นกีฬา.จมฺ	เมน		คุณฺ	ฑิย	เต	ติ		เคณฺฑุ	โกลูกคลีที่เขาพันด้วย
หนังชื่อว่าเคณฑุกะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ,อุเป็นเอ,ลบณฺของปัจจัย).คุ	ทนฺ	ติ		 
อเน	นา	ติ		เคณฺฑุ	โกลูกข่างที่ใช้เล่นกีฬาชื่อว่าเคณฑุกะ(คุทกีฬายํ+ณุก,ลบณฺ,อาเทศอุเป็น
เอ,ทเป็นณฺฑ).เคณฺฑุ	เกน	สฺส		กีฬ	ติ๑กำลังเล่นลูกข่าง

กณฺฑุก(กฑิกีฬายํ+ณุก)ลูกคลี,ลูกข่าง,ลูกบอล,ลูกหนัง.กณฺฑนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		กณฺฑุ	โก   
ลูกหนังที่ใช้เล่นกีฬาชื่อว่ากัณฑุกะ(ลบณฺ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ)

พัด,	พัด	ใบตาล,	พัดลม	๒	ศัพท์
ตาล	วณฺฏ(ตาลวณฺฏ+ณ)พัด,พัดใบตาล,พัดลม.ตาล	วณฺเฏหิ		กตตฺ	ตา		ตาล	วณฺฏํ	พัด 

ชื่อว่าตาลวัณฏะเพราะเขาทำด้วยใบตาลทั้งก้าน.วณฺฏํ		นาม		พี	ชนา	ทิ	กรณตฺถํ		วิ	สุํ		ภา	ชิ	โต		
ตาล ปตฺ ตาว ย โว  ก้านเป็นส่วนหนึ่งของใบตาลที่เขาฉีกออกเป็นซีกๆ สำหรับทำพัดเป็นต้น ชื่อว่า 
วัณฏะ.วิสาขา		มิ	คา	รมา	ตา		วิ	ธูป	น�ฺจ		ตาล	วณฺฏ�ฺจ		อา	ทาย๒นางวิสาขามิคารมารดา
ถือเอาพัดโบกและพัดใบตาล

พีช นี  (พิชโยเค+ยุ+อี)พัด,พัดใบตาล,พัดลม,วีชนี.พิ ชนฺ ติ  วายุ นา  โย ชยนฺ ติ  เอ ตา ยา ติ  
พีช นี พัดที่ใช้โบกให้มีลมชื่อว่าพีชนี(ทีฆะอิเป็นอี,อาเทศยุเป็นอน).วช ตี ติ  พีช นี พัดลม
ที่เป็นไปชื่อว่าพีชนี(วชคติยํ+ยุ+อี,อาเทศวเป็นพ,อเป็นอี,ยุเป็นอน).อิตฺถิยํ  พีช นี ศัพท์
ใช้ในอิตถีลิงค์.พี	ชนึ		ค	เหตฺ	วา		โพธิ	ยา		ปูชํ		อกา	สิ๓ถือเอาพัดแล้วทำการบูชาที่ต้นโพธิ์

	 [๓๑๗]	 จงฺ	โกฏ	โก		กรณฺโฑ		จ	 สมุคฺ	โค		สมฺ	ปุโฏ		ภเว
	 	 คาม	ธมฺ	โม		อสทฺ	ธมฺ	โม	 พฺย	วาโย		เม	ถุนํ		รติ.

ผอบ,	ตลับ	ใส่	ของ	ล้ำค่า	๒	ศัพท์
จงฺ	โกฏก(จํสทฺทูปปท+กุฏเฉทเน+อ+ก)ผอบ,ตลับใส่ของล้ำค่า.จํ		คมนํ		กุฏ	ติ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		

จงฺ	โกฏ	โกผอบที่ตัดขาดการไป(ของสิ่งที่อยู่ภายใน)ชื่อว่าจังโกฏกะ(อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,วุทธิอุ
เป็นโอ).สุว	ณฺณ	ปุปฺ	เผหิ		คนฺธ	ชา	เตหิ		จ		ปู	ริ	ตา	นิ		จงฺ	โกฏ	กา	นิ		คา	หา	เปตฺ	วา๔ให้ถือเอา
ผอบอันเต็มด้วยดอกไม้ทองและของหอม

กรณฺฑ(กรฑิภาชนตฺเถ+อ)ผอบ,ตลับใส่ของล้ำค่า.กรี	ย	ตี	ติ		กรณฺโฑผอบที่เขาทำชื่อว่า
กรัณฑะ.	กรณฺฑ	ติ		ภา	ชนํ	ภว	ตี	ติ	กรณฺโฑเป็นภาชนะอย่างหนึ่งชื่อว่ากรัณฑะ(ลงนิคหิตอาคม,
อาเทศนิคหิตเป็นณฺ).	อฏฺ€		อฏฺ€		หริ	จนฺ	ทนา	ทิม	เย		กรณฺเฑ		จ		ถูเป		จ		กา	รา	เป	สิ๕  
ให้ทำผอบและสถูปด้วยจันทน์เหลืองเป็นต้นอย่างละ๘อัน

๑ขุ.ชา.๒๘/๕/๒ ๒วิ.จุลฺล.๗/๑๒๘/๕๑ ๓ขุ.อฏฺ.๓๒/๑๘๖/๔๘๑
๔ขุ.อฏฺ.๓๐/๖๔๕/๑๗๘ ๕ที.อฏฺ.๕/๒๔๐/๒๒๐
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สมุก,	หีบ,	ผอบ,	ตะกร้า,	ภาชนะ	ไม้ไผ่	สาน	สำหรับ	ใส่	สิ่งของ	๒	ศัพท์
สมุคฺค  (สํ+อุ+คม คติมฺหิ+กฺวิ)  สมุก, หีบ, ผอบ, ตะกร้า, ภาชนะไม้ไผ่สานสำหรับใส่สิ่งของ.   

สมุคฺคจฺฉ	ตี	ติ		สมุคฺ	โคสมุกที่สานขึ้นชื่อว่าสมุคคะ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ซ้อนคฺ,ลบกฺวิและ
มฺที่สุดธาตุ).วตฺถํ		อป	เนตฺ	วา		สมุคฺคํ		วิว	ริตฺ	วา๑นำผ้าออกแล้วเปิดสมุก

สมฺ	ปุฏ  (สํ+ปุฏ สํสิเลสเน+อ)  สมุก, หีบ, ผอบ, ตะกร้า, ภาชนะไม้ไผ่สานสำหรับใส่สิ่งของ.  
สมฺ	ปุฏ	ตี	ติ		สมฺ	ปุโฏหีบที่ยึดกันแข็งแรงชื่อว่าสัมปุฏะ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ)

เมถุน,	การ	ร่วม	ประเวณี,	การ	เสพ	กาม	๕	ศัพท์
คาม	ธมฺม (คาม+ธมฺม)เมถุน,การร่วมประเวณี,การเสพกาม.คาม	วา	สีนํ		ธมฺ	โม		อา	จา	โร		 

คาม	ธมฺ	โมพฤติกรรมของพวกชาวบ้านชื่อว่าคามธัมมะ.คาม	สทฺ	เทน		 เจตฺ	ถ		คาม	วา	สิ	โน		 
วุตฺ ตาในที่นี้ท่านกล่าวเอาชาวบ้านด้วยคามศัพท์ เช่นคา	โม		อาค	โตชาวบ้านมาแล้ว.  
เม	ถุน	ธมฺ	โม		นาม		โย	โส		อสทฺ	ธมฺ	โม		คาม	ธมฺ	โม		ว	สล	ธมฺ	โม๒ธรรมของผู้ไม่ใช่สัตบุรุษ
ธรรมของชาวบ้านธรรมของคนมีคุณต่ำชื่อว่าเมถุนธรรม

อสทฺ ธมฺม(อสนฺต+ธมฺม)เมถุน,การร่วมประเวณี,การเสพกาม.อสตํ  อสปฺ ปุ ริ สานํ  ธมฺ โม   
อสทฺ ธมฺ โม  ธรรมของอสัตบุรุษ ชื่อว่าอสัทธัมมะ (อาเทศ สนฺต เป็น ส, ซ้อนทฺ). 	 สทฺ	ธมฺม- 
ปฏิ	ปกฺขตฺ	ตา	 	 วา	 	 อสทฺ	ธมฺ	โม  หรือเมถุนธรรมชื่อว่าอสัทธัมมะ เพราะตรงข้ามกับสัทธรรม. 
อสทฺธมฺ มนฺ ติ  อสตํ  นีจ ชนา นํ  ธมฺมํ ๓ บทว่าอสทฺ ธมฺมํ คือธรรมของอสัตบุรุษซ่ึงเป็นชนช้ันต่ำ

พฺย วาย(พฺยยขเย+อ)เมถุน,การร่วมประเวณี,การเสพกาม.พฺย ยติ  พล เม เต นา ติ  พฺย วาโย  
เมถุนที่ทำให้เสื่อมกำลัง ชื่อว่าพยวายะ (ลง ว อาคมพร้อมสระในท่ามกลาง, ทีฆะ อ เป็น อา). 
อถ	วา		วิค	โต		อโย		วุฑฺฒิ		ตสฺ	มา	ติ		อ	วาโย,		อติ	ส	โย		อ	วาโย		พฺย	วาโยอีกอย่างหนึ่ง
เมถุนที่ปราศจากความเจริญชื่อว่าอวายะ(อว+อย,ลบสระหน้าแล้วทีฆะสระหลัง),เมถุนที่มากเกิน
ไปชื่อว่าพยวายะ(วิ+อวาย,อาเทศอิเป็นยฺ,วฺเป็นพฺ)

เมถุน(มิถุน+ณ)เมถุน,การร่วมประเวณี,การเสพกาม.	มิ	ถุน	านํ		อิตฺถิ	ปุ	ริ	สานํ		สมาน	จฺฉนฺ	ทานํ		 
อา จา โร  เม ถุนํ พฤติกรรมของชายหญิง๒คนที่ร่วมเสพสังวาสกันชื่อว่าเมถุนะ(ลบณฺ,วุทธิ
อิเป็นเอ).โย		ปน		ภิกฺขุ		เม	ถุนํ		ธมฺมํ		ปฏิ	เสเวยฺย		ปา	ราชิ	โก		โห	ติ		อสํ	วาโส๔ภิกษุ
ใดเสพเมถุนธรรมต้องอาบัติปาราชิกอันอยู่ร่วมสงฆ์ไม่ได้

รติ (รมุรมเน+ติ)เมถุน,การร่วมประเวณี,การเสพกาม.รมนฺ ติ  เอ ตา ยา ติ  รติ เมถุนเป็นเหตุ
ให้ยินดีชื่อว่ารติ(ลบมฺที่สุดธาตุ).ร	ตี	ติ		ป�ฺ	จกาม	คุณ	รติ๕บทว่ารติ คือยินดีในกามคุณ๕

๑มชฺ.อฏฺ.๑๐/๓๔๒/๒๐๑ ๒วิ.มหาวิ.๑/๓๓/๕๑ ๓วิ.อฏฺ.๑/๒๕๘
๔วิ.มหาวิ.๑/๒๐/๓๗ ๕มชฺ.อฏฺ.๗/๖๕/๑๗๒



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๓.	นรวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 390

	 [๓๑๘]	 วิ	วาโหป	ยมา		ปาณิ	คฺ-	 คโห		ปริ	ณ	โย		ปฺยถ
	 	 ติว	คฺ	โค		ธมฺ	มกามตฺ	ถา	 จตุ	วคฺ	โค		ส	โมกฺ	ข	กา.

วิวาห์,	การ	สมรส,	การ	แต่งงาน	๔	ศัพท์
วิวาห(วิ+วหปาปุเณ+ณ)วิวาห์,การสมรส,การแต่งงาน.วิ เส เสน  วห ตี ติ  วิ วาโห การแต่งงาน

ที่นำไปโดยพิเศษชื่อว่าวิวาหะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).กินฺ	นุ		โข		อิมสฺส		คห	ปติ	สฺส		อา	วาโห		
วา  ภ วิสฺ สติ  วิ วาโห  วา  ภ วิสฺ สติ๑ท่านคฤหบดีคนนี้จะมีงานอาวาหะหรือวิวาหะหนอ

อุป ยม(อุป+ยมุอุปรเม+อ)วิวาห์,การสมรส,การแต่งงาน.อุป	คนฺตฺ	วา		ยม	ตี	ติ		อุป	ย	โมการ
แต่งงานที่เข้าไปสู่ความยินดีชื่อว่าอุปยมะ

ปาณิ	คฺ	คห  (ปาณิสทฺทูปปท+คหอุปาทาเน+อ)วิวาห์,การสมรส,การแต่งงาน.	อ�ฺ�ม�ฺ�สฺส		
ปาณิ	โน		คหณํ		ปาณิ	คฺคโหการจับมือกันและกัน(อยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์)ชื่อว่าปาณิคคหะ(ซ้อน
คฺหน้าธาตุ)

ปริ ณย(ปริ+นีนเย+อ)วิวาห์,การสมรส,การแต่งงาน.ปริ นยนํ  ปริ ณ โยการสมรสชื่อว่าปริ
ณยะ(วุทธิอีเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอย,นเป็นณ)

  การแต่งงานมีอีกหลายศัพท์เช่นอุพฺ	พาห,	ปาณิ	ปีฬ	น

ติ	วรรค
ติว	คฺค(ติ+วคฺค)ติวรรค.ธมฺ	มกามตฺ	ถา		ติว	คฺ	โค	ติ		วุจฺ	จนฺ	เต		ธัมมะกามะและอัตถะท่านเรียก

ว่าติวัคคะ.อา	คม	นิทฺทิฏฺโ€		สมา	จา	โร		ธมฺ	โมความประพฤติชอบที่แสดงให้เห็นความเป็นมา
ชื่อว่าธัมมะ.วิสย	วิสยี	สนฺ	นิ	ปาตชํ		สุขํ		กาโม	สุขเวทนาอันเกิดจากการประชุมกันของอินทรีย์
ในอารมณ์ชื่อว่ากามะ.สพฺ	โพ	ปก	รณํ		อตฺ	โถทัพพวัตถุทุกอย่างชื่อว่าอัตถะ.ติว	คฺ	เคน		วิสํ	
ยุตฺ	โต		โมกฺ	โข		นิพฺ	พานํ	ความหลุดพ้นที่ไม่ประกอบด้วยติวรรคชื่อว่านิพพานะ

จตุ	วรรค
จตุ	วคฺค (จตุ+วคฺค)จตุวรรค.ส	โมกฺ	ข	กา		โมกฺ	ข	สหิ	ตา		ธมฺ	มกามตฺ	ถา		จตุ	พฺพคฺ	โค	ติ		วุจฺ	จนฺ	เต   

ธัมมะกามะและอัตถะพร้อมด้วยนิพพานเรียกว่าจตุวรรค

	 [๓๑๙]	 ขุชฺโช		จ	คณฺฑุโล		รสฺส-	 วาม	นา		ตุ		ล	กุณฺฑ	โก.

คน	ค่อม	๒	ศัพท์
ขุชฺช(กุ+วชคติยํ+ณ)คนค่อม.กุจฺฉิตํ		วชฺช	ตี	ติ		ขุชฺโชผู้ไปลำบากชื่อว่าขุชชะ(อาเทศกเป็น

ข,ลบว,ซ้อนชฺ,ลบณฺ).น		ขุชฺโช		ปพฺ	พา	เชตพฺ	โพ๒ภิกษุไม่ควรให้คนค่อมบวช

๑วิ.จุลฺล.๗/๒๔๓/๑๐๓ ๒วิ.มหา.๔/๑๓๕/๑๘๔
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คณฺฑุล(คฑินินฺทายํ+อุล)คนค่อม.คณฺฑีย	เต	ติ		คณฺฑุโลผู้ถูกล้อเลียนชื่อว่าคัณฑุละ(ลง
นิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ)

คน	เตี้ย,	คน	แคระ,	คน	ร่างกาย	สั้น	๓	ศัพท์
รสฺส(รสสทฺเท+ส)คนเตี้ย,คนแคระ,คนร่างกายสั้น.รสีย เต  สทฺ ทีย เต ติ  รสฺโสผู้ถูกเขาค่อนแคะ

ชื่อว่ารัสสะ.รสฺโส		กา	โย		อสฺสตฺถี	ติ		รสฺโสผู้มีร่างกายสั้นชื่อว่ารัสสะ(รสฺส+ณ,ลบณฺ). 
ชงฺฆ	วา	มนสฺส		กฏิ	โต		ปฏฺ€าย		เหฏฺ€ิ	มกา	โย		รสฺโส		โห	ติ		อุปริม	กา	โย		ปริ	ปุณฺโณ๑คน
เตี้ยมีร่างกายส่วนล่างตั้งแต่เอวลงไปสั้นร่างกายส่วนบนสมส่วน

วามน(ลาคหเณ+มน)คนเตี้ย,คนแคระ,คนร่างกายสั้น.พฺ ยาม ปฺ ปมาณํ  น  ลา ตี ติ  วาม โน   
ผู้ไม่ถือเอาร่างกายขนาดยาวชื่อว่าวามนะ(อาเทศลเป็นว). น  วาม โน  ปพฺ พาเชตพฺ โพ๒  
ภิกษุไม่ควรให้คนเตี้ยบวช

ล	กุณฺฑก,	 ล	กุณฺฏก  (ลกุสทฺทูปปท+ฑิ วามนตฺเถ+อ+ก)  คนเตี้ย, คนแคระ, คนร่างกายสั้น. 
ลกุ		วิย		ฆฏิ	กา		วิย		เฑ	ติ		ปวตฺ	เต	ตี	ติ		วา		ล	กุณฺฑ	โกผู้เตี้ยเหมือนถ้วยคือมีรูปร่างเหมือน
ถ้วยชื่อว่าลกุณฑกะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ,ลบอิ).ล	กุณฺฑ	โก		ป	วิฏฺ€คี	โว		
มโหท โร๓คนเตี้ยคอสั้นท้องใหญ่

	 [๓๒๐]	 ปงฺ	คุโฬ		ปี€สปฺ	ปี		จ	 ปงฺ	คุ		ฉินฺ	นิ	ริ	ยาป	โถ
	 	 ปกฺ	โข	ข�ฺ	โช	ตุ	โขณฺโฑถ	 มู	โค		สุ�ฺ�วโจ		ภเว
	 	 กุณี		หตฺ	ถา	ทิว	งฺ	โก		จ	 ว	ลิ	โร		ตุ		จ		เกก	โร.

คน	เปลี้ย,	คน	ง่อย	๕	ศัพท์
ปงฺ	คุล,	ปงฺ	คุฬ(ป+องฺคคติยํ+อุล)คนเปลี้ย,คนง่อย.ปเรน		องฺค	ตี	ติ		ปงฺ	คุโฬผู้ไปได้ด้วย

บุคคลอื่นชื่อว่าปังคุฬะ.น		พธิ	โร		น		มู	โคสฺ	มิ		น		ปกฺ	โข		น		จ		ปงฺ	คุโล๔ เรามิได้เป็น
คนหูหนวกคนใบ้คนง่อยและคนเปลี้ย

ปี€สปฺ	ปี(ปี€สทฺทูปปท+สปฺปคมเน+อ+อี)คนเปลี้ย,คนง่อย.ปีเ€น		สปฺ	ปติ		ลี	เลน	า	ติ		ปี€สปฺ	ปี	  
ผู้ไปด้วยตั่ง(ล้อเลื่อน)เป็นปรกติชื่อว่าปีฐสัปปี(ลบสระหน้า).ขุชฺ	ชา		วา		โห	ตุ		ปี€สปฺ	ปี		วา,		
วนฺ ทนฺ ติ ยา  ทสฺ สา มิ๕  หล่อนจะเป็นคนค่อมหรือคนง่อยก็ตาม เราจะให้แก่หล่อนผู้กำลังไหว้. 
สา	ลิตฺ	ตก	สิปฺเป		นิปฺผตฺ	ตึ		ปตฺ	โต		เอ	โก		ปี€สปฺ	ปี		อโหสิ๖บุรุษเปลี้ยคนหนึ่งประสบความ
สำเร็จในศิลปะการดีดก้อนกรวด

๑วิ.อฏฺ.๓/๑๐๓ ๒วิ.มหา.๔/๑๓๕/๑๘๔ ๓มชฺ.อฏฺ.๑๐/๒๕๒/๑๕๔
๔ขุ.ชา.๒๘/๓๙๘/๑๕๓ ๕ธมฺม.อฏฺ.๑๙/๓๔ ๖ธมฺม.อฎฺ.๒๐/๑๕๙
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ปงฺ	คุ(ป+องฺคคติยํ+อุ)คนเปลี้ย,คนง่อย.ปเรน		องฺค	ตี	ติ		ปงฺ	คุ	ผู้ไปได้ด้วยบุคคลอื่นชื่อว่า 
ปังคุ(ลบสระหน้า).ปงฺ	คุ	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์

ฉินฺ	นิ	ริ	ยาปถ  (ฉินฺน+อิริยาปถ)  คนเปลี้ย, คนง่อย. 	 ฉินฺ	โน	 	 คม	นาทิ	อิริยา	ป	โถ	 	 อสฺ	สา	ติ		 
ฉินฺ	นิ	ริ	ยาป	โถ  ผู้มีอิริยาบถการไปเป็นต้นถูกตัดขาด ชื่อว่าฉินนิริยาปถะ.  น	 	 ฉินฺ	นิ	ริ	ยาป	โถ		 
ปพฺ พา เชตพฺ โพ๑ ภิกษุไม่ควรให้คนง่อยบวช

ปกฺข  (ป+อกฺข)คนเปลี้ย,คนง่อย.วิค	ตา		อกฺขสทิ	สา		ชงฺฆา		อสฺ	สา	ติ		ปกฺ	โขผู้ปราศจาก
แข้งขาเช่นกับเพลารถจึงชื่อว่าปักขะ.ยถา		หิ		รถสฺส		อกฺ	เข		ภินฺ	เน		คมนํ		น		สิชฺฌ	ติ,		 
ตเถว		ตสฺ	สาปิ		อกฺข	ชงฺฆาย		ภินฺ	นา	ยา	ติ		โอ	ปมฺมสํ	สนฺ	ทนํ	จริงอย่างนั้นเมื่อเพลาของรถ
หัก ย่อมวิ่งไปไม่ได้ฉันใด เมื่อแข้งอันเป็นเช่นกับเพลารถของคนเปลี้ยนั้นขาดไป ย่อมเป็นฉันนั้น, 
ข้อนี้เป็นการแสดงการเปรียบเทียบ.ร�ฺโ�		มู	โค		จ		ปกฺ	โข		จ		ปุตฺ	โต		ชา	โต๒พระโอรส
ของพระราชาประสูติแล้วทรงเป็นใบ้และเป็นง่อย

คน	ขา	กะเผลก,	คน	ขา	เป๋	๒	ศัพท์
ข�ฺ	ช  (ขชิคติเวกลฺเย+อ)คนขากะเผลก,คนขาเป๋.ข�ฺ	ช	ตี	ติ		ข�ฺโช	ผู้เดินกะเผลกชื่อว่าขัญชะ

(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็น�ฺ).องฺค	เวก	ลฺล	ภา	เวน		ข�ฺช	ตี	ติ		ข�ฺโชผู้เดินขากะเผลก
เพราะมีอวัยวะบกพร่องชื่อว่าขัญชะ(ข�ฺชคติเวกเลฺย+อ).ปสฺ	สนฺ	ตานํ		ขํ		สุขํ		ช	เนตี	ติ		ข�ฺโช  
ผู้ยังความสุขให้เกิดแก่ผู้พบเห็น(เพราะไม่มีวิบากกรรมเช่นนั้น)ชื่อว่าขัญชะ(ขํสทฺทูปปท+ชนชนเน+ 
กฺวิ,อาเทศนิคหิตเป็น�ฺ,ลบกฺวิและนฺที่สุดธาตุ).	น		ข�ฺโช		ปพฺ	พา	เชตพฺ	โพ๓ภิกษุไม่
ควรให้คนขากะเผลกบวช

โขณฺฑ  (โขณฺฑคติปฏิฆาเต+อ)คนขากะเผลก,คนขาเป๋.โขณฺฑ	ตี	ติ		โขณฺโฑผู้เดินขากะเผลก
ชื่อว่าโขณฑะ

คน	ใบ้	๒	ศัพท์
มูค(มิค+ณ)คนใบ้.วตฺ	ตุม	สกฺ	กุเณยฺยตฺ	ตา		มิค	สทิ	โสติ		มู	โคผู้เป็นเช่นกับสัตว์เพราะไม่สามารถ

จะกล่าวอะไรได้ชื่อว่ามูคะ(ลบณฺ,อาเทศอิเป็นอู).น		มู	โค		ปพฺ	พา	เชตพฺ	โพ๔ภิกษุไม่ควร
ให้คนใบ้บวช

สุ�ฺ�วจ(สุ�ฺ�+วจ)คนใบ้.สุ�ฺ�ํ		วโจ		อสฺ	สา	ติ		สุ�ฺ�วโจผู้สูญถ้อยคำชื่อว่าสุญญวจะ

คน	มือ	เท้า	หงิก
กุณี (กุณสงฺโกจเน+อ+อี)คนมือเท้าหงิก.กุณ	ตี	ติ		กุณี	ผู้(มือเท้า)หงิกชื่อว่ากุณี.หตฺ	ถาทิว	งฺ	โก		 

๑วิ.มหา.๔/๑๓๕/๑๘๔ ๒ขุ.ชา.๒๘/๓๙๗/๑๕๓ ๓วิ.มหา.๔/๑๓๕/๑๘๔
๔วิ.มหา.๔/๑๓๕/๑๘๔
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ปุ	ริโส		“กุโณ”ตฺ	ยุจฺจ	เต	บุรุษผู้มีมือเป็นต้นหงิกท่านเรียกว่ากุณะ.กุณนํ		กุโณ,		หตฺ	ถา	ทิ	เวก	ลฺยํ,		 
ต	เมตสฺสตฺถี	ติ		กุณี		ความหงิกงอชื่อว่ากุณะเป็นความบกพร่องแห่งมือเป็นต้น,ผู้มีมือเป็นต้น
หงิกชื่อว่ากุณี.กุจฺฉิตํ		นย	ตี	ติ		วา		กุณี	หรือผู้ถือ(สิ่งของ)ลำบากชื่อว่ากุณี(กุสทฺทูปปท+ 
นีนเย+กฺวิ,ลบกฺวิ,อาเทศนเป็นณ).ควรประกอบบทอื่นเข้ามาเช่นหตฺ	เถน		กุณี		ผู้มี
มือหงิก,ปา	เทน		กุณี	ผู้มีเท้าหงิกเป็นต้น.น		กุณี		ปพฺ	พาเชตพฺ	โพ๑ภิกษุไม่ควรให้คน
มือเท้าหงิกบวช

คน	ตาเหล่,	ตาเข	๒	ศัพท์
ว ลิร  (วลสํวรเณ+อิร)  คนตาเหล่, ตาเข. วล ตี ติ  ว ลิ โร ผู้คอยระวัง(เพราะตามองไปทุกด้าน) 

ชื่อว่าวลิระ

เก	กร (กุสทฺทูปปท+กรกรเณ+อ)คนตาเหล่,ตาเข.กุจฺฉิตํ		ก	โรตี	ติ		เกก	โรผู้ทำงานลำบาก
ชื่อว่าเกกระ(อาเทศอุเป็นเอ).วิ	สม	อกฺ	ขิม	ณฺฑ	ลา		เกก	รา๒ผู้มีดวงตาไม่เสมอกันเป็นคน
ตาเหล่

	 [๓๒๑]	 นิกฺ	เกส	สีโส		ขลฺ	ลาโฏ	 มุณฺโฑ		ตุ		ภณฺฑุ		มุณฺฑ	โก
	 	 กาโณ		อกฺขิน	เม	เกน	 สุ�ฺ	โ�		อนฺโธ		ทฺว	เยน	ถ.

คน	หัว	ล้าน	๒	ศัพท์
นิกฺ	เกส	สีส  (นิกฺเกส+สีส)คนหัวล้าน.นิกฺ	เกสํ		สีส	เมตสฺ	สา	ติ		นิกฺ	เกส	สีโสผู้มีหัวที่ปราศจาก

เส้นผมชื่อว่านิกเกสสีสะ

ขลฺ	ลาฏ,	ขลฺ	ลาต  (ขลขลนส�ฺจเยสุ+อาฏ)คนหัวล้าน.ขล	ตี	ติ		ขลฺ	ลาโฏผู้หัวล้านชื่อว่า 
ขัลลาฏะ(ซ้อนลฺ).นิกฺ	เกส	ตฺ	ตา		ขํ		ตุจฺฉํ		สีสํ		ลา	ตี	ติ		ขลฺ	ลาโฏ	ผู้ไว้หัวว่างเปล่าเพราะไม่มี
ผมชื่อว่าขัลลาฏะ(ขํสทฺทูปปท+ลาคหเณ+ฏ,อาเทศนิคหิตเป็นลฺ).ขลฺ	ลาต	สี	เส		ก	ทมฺพ	ปุปฺผํ		
วิย		กตฺถ	จิ		น		สณฺ€าติ๓ย่อมตั้งอยู่ณจุดไหนไม่ได้เหมือนดอกกระทุ่มบนหัวล้าน

คน	หัว	โล้น	๓	ศัพท์
มุณฺฑ  (มุณฺฑ ขณฺฑเน+อ) คนหัวโล้น.  เก	เส	 	 มุณฺฑ	ตี	ติ	 	 มณฺโฑ  ผู้โกนผม ชื่อว่ามุณฑะ. 

หิต	า	หิตํ		ม�ฺ�ตี	ติ		มุณฺโฑผู้รู้ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ชื่อว่ามุณฑะ(มน�าเณ+ฑ,อาเทศ
อเป็นอุ,นฺเป็นณฺ).มุณฺโฑ		อยํ		ภวํ		มุณฺฑ	โก		อยํ		ภวํ	๔ ผู้เจริญท่านนี้เป็นคนศีรษะโล้น
ผู้เจริญท่านนี้เป็นคนศีรษะโล้น

๑วิ.มหา.๔/๑๓๕/๑๘๔ ๒ชา.อฏฺ.๓๖/๑๗๕ ๓ธมฺม.อฏฺ.๑๙/๑๓๖
๔สํ.สคาถ.๑๕/๖๕๙/๒๔๖
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ภณฺฑุ (ภณฺฑปริภาสเน+อุ)คนหัวโล้น.ภณฺฑีย เต ติ  ภณฺฑุ ผู้ถูกติติงชื่อว่าภัณฑุ.ภณฺเฑ ตี ติ  
ภณฺฑุ ผู้ทำให้เขาติได้ชื่อว่าภัณฑุ

มุณฺฑก  (มุณฺฑ ขณฺฑเน+อ+ก)  คนหัวโล้น.  เก	เส	 	 มุณฺฑ	ตี	ติ	 	 มณฺฑ	โก  ผู้โกนผม ชื่อว่า 
มุณฑกะ.หิต	า	หิตํ		ม�ฺ�ตี	ติ		มุณฺฑ	โกผู้รู้ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ชื่อว่ามุณฑกะ.โก		อยํ		
มุณฺฑ	โก๑คนหัวโล้นนี้เป็นใคร

คน	ตาบอด	ข้าง	เดียว
กาณ (กณสทฺทคตินิมีลเนสุ+ณ)คนตาบอดข้างเดียว.อกฺขีนํ		มชฺเฌ		เอ	เก	นากฺ	ขิ	นา		สุ�ฺ	โ�		

กาโณ		นามระหว่างตาทั้ง๒ผู้ตาบอดข้างใดข้างหนึ่งชื่อว่ากาณะ.กณ	ติ		นิ	มีล	ตี	ติ		กาโณ  
ผู้กะพริบตา(ข้างเดียว)ชื่อว่ากาณะ (ลบณฺ, วุทธิอ เป็นอา). กาโณ	ติ	 	 เอ	กกฺ	ขิก	าโณ		วา		 
อุภ	ยกฺ	ขิก	าโณ		วา๒บทว่ากาโณคือผู้ตาบอดข้างเดียวก็มีผู้ตาบอด๒ข้างก็มี.น		กาโณ		
ปพฺ พา เชตพฺ โพ๓ภิกษุไม่ควรให้คนตาบอดข้างเดียวบวช

คน	ตาบอด	๒	ข้าง
อนฺธ  (อนฺธ ทสฺสนูปสํหาเร+อ) คนตาบอด๒ ข้าง. ทฺว	เยน	 	 อกฺขิทฺว	เยน	 	 สุ�ฺ	โ�	 	 อนฺโธ		

นามคนมีตาบอดทั้ง๒ข้างชื่อว่าอันธะ.อนฺธ ตี ติ  อนฺโธ  ผู้ตาบอดชื่อว่าอันธะ.จกฺ	ขุน	า		 
อม ติ  รุชฺช ตี ติ  อนฺโธผู้ตาบอดชื่อว่าอันธะ (อมโรเค+ธ,อาเทศมฺ เป็นนฺ).น  อนฺโธ   
ปพฺ พา เชตพฺ โพ๔ภิกษุไม่ควรให้คนตาบอดบวช

	 [๓๒๒]	 พธิ	โร		สุติ	หี	โนถ	 คิ	ลา	โน		พฺ	ยา	ธิ	ตา	ตุ	รา
	 	 อุมฺ	มาท	ว	ติ		อุมฺมตฺ	โต			 ขุชฺ	ชา	ที		วาจฺ	จลิงฺ	คิก	า.

คน	หู	หนวก	๒	ศัพท์
พธิร  (พนฺธ พนฺธเน+อิร)  คนหูหนวก. พนฺธ ตี ติ  พธิ โร  ผู้ผูก(คำพูด) ชื่อว่าพธิระ (ลบ นฺ). 

พาธ ีย ต ีต ิ พธ ิโรผู้ถกูโรคหูเบยีดเบยีนชือ่วา่พธิระ(พธพาธเน+อริ).น  พธ ิโร  ปพ ฺพาเชตพ ฺโพ๕   
ภิกษุไม่ควรให้คนหูหนวกบวช

สุติ หีน (สุติ+หีน)คนหูหนวก.สุติ		กณฺโณ		หี	โน		วิก	โล		ยสฺ	สา	ติ		สุติ	หี	โนผู้มีหูพิการชื่อว่า 
สุติหีนะ

คน	เป็น	ไข้,	ผู้	ป่วย	๓	ศัพท์
คิลาน(คิลาหาสกฺขเย+ยุ)คนเป็นไข้,ผู้ป่วย.คิ	ลา	ตี	ติ		คิ	ลา	โนผู้หมดความร่าเริงชื่อว่าคิลานะ

๑วิ.อฏฺ.๑/๖๕ ๒มชฺ.อฏฺ.๑๐/๒๕๒/๑๕๔ ๓วิ.มหา.๔/๑๓๕/๑๘๔
๔วิ.มหา.๔/๑๓๕/๑๘๔ ๕วิ.มหา.๔/๑๓๕/๑๘๔
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(อาเทศยุเป็นอน).คิล	ยติ		กิ	ลม	ตี	ติ		คิ	ลา	โนผู้เจ็บป่วยชื่อว่าคิลานะ(คิลกิลมเน+ยุ,อาเทศ
ยุเป็นอน,ทีฆะอเป็นอา).อ�ฺ�ตโร		ภิกฺขุ		คิ	ลา	โน		โห	ติ๑ภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้

พฺ ยา ธิต(พฺยาธิ+ต)คนเป็นไข้,ผู้ป่วย.พฺ	ยาธิ		โร	โค		ส�ฺ	ชา	โต		อสฺ	สา	ติ		พฺ	ยาธิ	โตผู้เกิดโรค
ไข้ขึ้นชื่อว่าพยาธิตะ.ปรํ		พฺ	ยา	ธิตํ		ทิสฺ	วา		อฏฺฏิเยยฺยํ	๒ เราเห็นคนอื่นป่วยแล้วอึดอัด

อา ตุร  (อต สาตจฺจคมเน+อุร) คนเป็นไข้, ผู้ป่วย. อต ตี ติ  อา ตุ โร  ผู้จะรีบไป(หาหมอ) ชื่อว่า 
อาตุระ(วุทธิอเป็นอา).อา		สีฆํ		ตุ	รติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อา	ตุ	โรผู้ไป(หาหมอ)โดยเร็วชื่อว่า 
อาตุระ(อา+ตุรคมเน+อ).อิ	มิ	นา		ปูติ	กาเยน		อา	ตุ	เรน		ปภงฺ	คุ	นา		อฏฺฏิ	ยา	มิ๓เราย่อม
อึดอัดด้วยกายอันเปื่อยเน่าอันเจ็บป่วยผุพังนี้

  คนไข้มีอีกหลายศัพท์เช่นอาม	ยา	วี,	วิก	ต,	อปฏุ,	อพฺภ	มิต,	อพฺ	ภานฺต 

คน	บ้า	๒	ศัพท์
อุมฺ มาท(อุ+มทอุมฺมาเท+ณ)คนบ้า.อุคฺ	ค	เตหิ		วา	ตาทิ	โท	เสหิ		มทย	ตี	ติ		อุมฺ	มาโทผู้

บ้าเพราะได้รับโทษจากลมตีขึ้นเป็นต้น ชื่อว่าอุมมาทะ (ลบณฺ, วุทธิ อ เป็นอา, ซ้อนมฺ).  ใน
คาถามีรูปเป็น อุมฺ มาท ว ติ (อุมฺมาทวนฺตุ+สฺมึ) เพื่อขยายบท อุมฺมตฺ โต ว่า “ในผู้เป็นบ้า”. 
อหํ		โข		อาวุโส		อุมฺ	มาทํ		ปา	ปุณึ	๔ ท่านผู้มีอายุผมถึงความเป็นบ้าแล้วนะ

อุมฺมตฺต(อุ+มทอุมฺมาเท+ต)คนบ้า.อุมฺ	มา	โท		วาตา	ทิป	โก	โป		โรค	วิ	เสโส,		ตพฺพ	ติ		อุมฺมตฺ	โต   
อุมมาทะเปน็โรคชนดิหนึง่ที่มีลมเปน็ตน้กำเรบิ, อมุมฺตตฺ ศพัท์ใช้ในอรรถวา่ผู้มีโรค. อมุมฺช ฺชน ํ อมุมฺต ฺโต   
ความบ้าชื่อว่าอุมมัตตะ(ซ้อนมฺ,อาเทศทฺที่สุดธาตุเป็นตฺ).อุมฺมตฺ โต  อสฺสตฺถี ติ  อุมฺมตฺ โต  
ผู้มีความบ้าชื่อว่าอุมมัตตะ(อุมฺมตฺต+ณ,ลบณฺ).กจฺ	จิ		โน		ตฺวํ		ภเณ		อุมฺมตฺ	โต๕  พนาย 
เจ้าไม่เป็นบ้าใช่ไหม

	 	 ขุชฺ	ชาท	โย		อุมฺมตฺ	ตนฺ	ตา		วาจฺ	จลิงฺเค		ยุตฺ	ต	ตาย		วาจฺ	จลิงฺ	คิก	าตั้งแต่ขุชฺช	ศัพท์ใน
คาถาที่๓๑๙ถึงอุมฺมตฺต ศัพท์ในคาถานี้เป็นวาจจลิงคิกะคือบทกล่าวลิงค์หรือบทวิเสสยะหรือ
บทตั้งเช่นปิฏฺ€ิ	นา	ขุชฺโชเป็นต้น,ถ้าเป็นวิเสสนะคือบทขยายจะมีลิงค์ตามบทตั้งเช่นขุชฺโช		 
ปุ	ริโส,		ขุชฺ	ชา		อิตฺถี,		ขุชฺชํ		นปํุ	สกํ.		อุมฺมตฺ	โต		ปุ	ริโส,		อุมฺมตฺ	ตา		อิตฺถี,		อุมฺมตฺตํ		 
นปํุ	สกํ.

	 [๓๒๓]	 อา	ตงฺ	โก		อาม	โย		พฺ	ยาธิ	 คโท		โร	โค		รุ	ชาปิ		จ
	 	 เคล�ฺ�า	กลฺ	ลมา	พาโธ	 โสโส	ตุ		จ	ขโย		สิ	ยา.

๑วิ.มหาวิ.๑/๒๐๕/๑๔๘ ๒องฺ.ติก.๒๐/๔๗๘/๑๘๕ ๓ขุ.เถรี.๒๖/๔๕๓/๔๖๑
๔มชฺ.อุปริ.๑๔/๖๑/๕๕ ๕ที.มหา.๑๐/๓๒๑/๓๘๕



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๓.	นรวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 396

โรค,	พยาธิ,	ความ	เจ็บ	ป่วย,	อาพาธ,	เป็น	ไข้	๙	ศัพท์
อา	ตงฺก (อา+ตกิกิจฺฉชีวเน+อ)โรค,พยาธิ,ความเจ็บป่วย,อาพาธ,เป็นไข้.อา		ภุโส		ตงฺก	ตี	ติ		 

อา	ตงฺ	โก โรคที่ให้ลำบากมากชื่อว่าอาตังกะ (ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ).อ�ฺ�ตโร		
คาโฬฺห		โร	คา	ตงฺ	โก		ผุ	สติ๑โรคที่ร้ายแรงอย่างหนึ่งมากระทบ

อาม ย (อมโรเค+อย)โรค,พยาธิ,ความเจ็บป่วย,อาพาธ,เป็นไข้.อม ติ  รุชฺช ตี ติ  อาม โย  
โรคที่เสียดแทงชื่อว่าอามยะ(ทีฆะอเป็นอา).อา  ภุโส  มิ โน ติ  หึ สตี ติ  อาม โยโรคที่ 
เบียดเบียนอยู่บ่อยๆ ชื่อว่าอามยะ (อา+มิ หึสายํ+อ, วุทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย).  
อาม	ยติ		อาคจฺฉ	ตี	ติ		อาม	โยโรคที่มา(เบียดเบียน)ชื่อว่าอามยะ(อา+มยคติมฺหิ+อ).	กจฺ	จิ		
โภ โต  อ นาม ยํ ๒ความไม่มีโรคมีแก่ท่านหรือ(ท่านสบายดีหรือ)

พฺ ยาธิ (วิธวิชฺฌเน+อิ)โรค,พยาธิ,ความเจ็บป่วย,อาพาธ,เป็นไข้.วิชฺฌ ตี ติ  พฺ ยาธิ โรค
ที่ทิ่มแทง  ชื่อว่าพยาธิ (ลง อา อาคมกลางธาตุ, อาเทศ อิ เป็น ย, วฺ เป็น พฺ).  วิ เส เสน   
อธิ	ปีฬ	ตี	ติ		พฺ	ยาธิ	โรคที่บีบคั้นอย่างรุนแรงชื่อว่าพยาธิ (วิ+อธิปีฬเน+อิ,อาเทศอิ เป็นย,
วฺ เป็นพฺ,ทีฆะอต้นธาตุเป็นอา). พาธ ตี ติ  พฺ ยาธิ  โรคที่เบียดเบียนชื่อว่าพยาธิ (พาธ 
วิพาธายํ+อิ,ลงยฺอาคมหน้าสระอา). สตฺ เต  พฺ ยาธย ตี ติ  พฺ ยาธิ โรคที่เบียดเบียนสัตว์ชื่อว่า
พยาธิ(พฺยาธวิเหสเน+อิ).วิ	วิธา		อาธ	โย		มโน	ปีฬ	า		อสฺ	มินฺ	ติ		พฺ	ยาธิ	โรคที่บีบคั้นจิตโดย
ประการต่างๆชื่อว่าพยาธิ(วิ+อาธิ,อาเทศอิเป็นยฺ,วฺเป็นพฺ).ชาต	สฺส		ชรา		ป�ฺ�ายิสฺ	สติ		 
พฺ	ยาธิ		ป�ฺ�ายิสฺ	สติ๓ความแก่จักปรากฏโรคจักปรากฏแก่สัตว์ผู้เกิดมา

คท(คทโรเค+อ)โรค,พยาธิ,ความเจ็บป่วย,อาพาธ,เป็นไข้.คท	ติ		รุชฺช	ตี	ติ		คโทโรคที่ 
เสียดแทงชื่อว่าคทะ

โรค(รุชโรเค+ณ)โรค,พยาธิ,ความเจ็บป่วย,อาพาธ,เป็นไข้.รุชฺช	ตี	ติ		โร	โคโรคที่เสียดแทง
ชื่อว่าโรคะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศชฺเป็นคฺ).รุช	ติ		ภ�ฺช	ตี	ติ		โร	โคโรคที่ทำลาย
ชื่อว่าโรคะ(รุชภงฺเค+ณ,ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศชฺเป็นคฺ).เทฺว	เม		ภิกฺขเว		โรคา,		
กต	เม		เทฺว,		กายิ	โก		จ		โร	โค		เจต	สิ	โก		จ		โร	โค๔ภิกษุทั้งหลายโรคมี๒อย่างนี้คือ 
โรคที่เกิดในกายและโรคที่เกิดในจิต

รุชา  (รุชโรเค+อ+อา)โรค,พยาธิ,ความเจ็บป่วย,อาพาธ,เป็นไข้.รุช ตี ติ  รุชาโรคที่เสียดแทง
ชื่อว่ารุชา(ลบสระหน้า).โภชน ปจฺจ ยา  รุชา๕อาหารเป็นปัจจัยให้เกิดโรค

เคล�ฺ� (คิลาน+ณฺย)โรค,พยาธิ,ความเจ็บป่วย,อาพาธ,เป็นไข้.คิลาน	สฺส		ภา	โว		เคล�ฺ�ํ	 
สภาพของความเจ็บไข้ชื่อว่าเคลัญญะ(ลบณฺและสระที่น,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศนฺยเป็น�,

๑องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๘๔/๒๓๕ ๒ขุ.ชา.๒๗/๒๑๓๓/๔๓๓  ๓ที.มหา.๑๐/๓๔/๒๗
๔องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๗/๑๙๑ ๕วิสุทฺธิ.๑/๘๖
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ซ้อน�ฺ,รัสสะอาเป็นอ).อถ		โข		ภควา		คิลาน	า		วุฏฺ€ิ	โต		อจิร	วุฏฺ€ิ	โต		เคล�ฺ�า		 
วิ	หา	รา		นิกฺ	ขมฺม๑คราวนั้นพระผู้มีพระภาคทรงฟื้นจากประชวรหายจากโรคยังไม่นานก็เสด็จ
ออกไปจากวิหาร

อกลฺล(น+กลคติสงฺขฺยาเนสุ+ล)โรค,พยาธิ,ความเจ็บป่วย,อาพาธ,เป็นไข้.น		กล	ติ		เยน		
ตํ	 	 อกลฺลํ	  โรคที่ทำให้ไปไหนไม่ได้ ชื่อว่าอกัลละ (อาเทศ น เป็น อ). อกลฺโล	ติ	 	 คิ	ลา	โน๒   
คำว่าผู้มีโรคคือผู้เป็นไข้

อาพาธ  (อา+พาธหึสายํ+อ)  โรค,พยาธิ, ความเจ็บป่วย,อาพาธ, เป็นไข้. อาภุโส  สตฺ เต   
พาธ ติ  หึ สตี ติ  อา พาโธ  โรคที่เบียดเบียนสัตว์อยู่บ่อยๆ ชื่อว่าอาพาธะ. จิตฺ ตํ  อาพาธ ติ   
วิ	โลเฬ	ตี	ติ		อา	พาโธโรคที่รบกวนจิตชื่อว่าอาพาธะ(อา+พาธวิโลฬเน+อ).ปา	นา	นิ		ปิว	โต		
ขโร		อา	พาโธ		อุปฺ	ปชฺ	ชิ๓อาพาธหนักเกิดขึ้นเพราะดื่มน้ำแสลง

วัณโรค,	ฝี	ใน	ท้อง	๒	ศัพท์
โสส(สุสโสสเน+ณ)วัณโรค,ฝีในท้อง.รสาทิสตฺต ธาตุ โย  โสสย ตี ติ  โสโสโรคที่ยังธาตุทั้ง

๗มีรสธาตุเป็นต้นให้เหี่ยวแห้งชื่อวาโสสะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).ธาตุทั้ง๗นั้นพระบาลี
แสดงไว้ว่าคพฺภ	เสยฺ	ยกานํ		สตฺ	ตานํ		อุปฺ	ปตฺ	ติกฺ	ขเณ		สตฺต		ธาตุ	โย		ปา	ตุ	ภ	วนฺ	ติ		รูป	ธาตุ		 
คนฺธ	ธาตุ		รส	ธาตุ		กาย	ธาตุ		โผฏฺ€พฺพ	ธาตุ		มโน	วิ�ฺ�าณ	ธาตุ		ธมฺม	ธาตุ๔ธาตุทั้ง๗ย่อม
ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายผู้นอนอยู่ในครรภ์ตั้งแต่อุปปัตติขณะคือรูปธาตุคันธธาตุรสธาตุกายธาตุ
โผฏฐัพพธาตุมโนวิญญาณธาตุและธัมมธาตุ.มคเธ	สุ		ป�ฺจ		อา	พาธา		อุสฺ	สนฺ	นา		โหนฺ	ติ		
กุฏฺ€ํ		คณฺโฑ		กิ	ลาโส		โสโส		อ	ปมา	โร๕ ในแคว้นมคธเกิดโรคระบาด๕อย่างคือโรคเรื้อน
โรคฝีโรคกลากวัณโรคและโรคลมบ้าหมู

ขย(ขยโรเค+อ)เชื้อวัณโรค,ฝีในท้อง.อุท	เร		ข	ยติ		รุชฺช	ตี	ติ		ขโยโรคที่เสียดแทงในท้อง 
ชื่อว่าขยะ

	 [๓๒๔]	 ปี	นาโส		นา	สิ	กา	โร	โค	 ฆาเน		สิงฺ	ฆานิ	กาสฺส	โว
	 	 เ�ยฺยํ		ตฺว	รุ		วโณ	นิตฺ	ถี	 โผโฏ		ตุ		ปีฬกา		ภเว.

ริดสีดวง	จมูก,	โรค	หวัด,	โรค	ภูมิแพ้	๒	ศัพท์
ปินาส,	ปี	นาส(อปิ+นาสา+ณ)ริดสีดวงจมูก,โรคหวัด,โรคภูมิแพ้.อปิ	หิต	า		นาสา		อเน	นา	ติ		 

ปี นาโสโรคที่ทำให้จมูกปิด(คัดจมูก)ชื่อว่าปีนาสะ(ลบอของอปิ,ทีฆะอิเป็นอี,ลบณฺ).
กาโส		สาโส		ปิ	นาโส๖โรคไอโรคหืดโรคหวัด.ปติ สฺส ยศัพท์ก็แปลว่าริดสีดวงจมูก

๑ที.มหา.๑๐/๙๓/๑๑๗ ๒ขุ.อฏฺ.๓๔/๔๔๙/๓๓๗ ๓วิ.มหาวิ.๑/๑๘๐/๑๓๕
๔อภิ.วิ.๓๕/๑๐๙๖/๕๕๗ ๕วิ.มหา.๔/๑๐๑/๑๔๘ ๖องฺ.ทสก.๒๔/๖๐/๑๑๗
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นา	สิ	กา	โรค  (นาสิก+โรค)  ริดสีดวงจมูก, โรคหวัด, โรคภูมิแพ้.  นา	สิ	กาย	 	 ชา	โต	 	 โร	โค		 
นา	สิ	กา	โร	โคโรคที่เกิดในจมูกชื่อว่านาสิกาโรคะ

น้ำมูก	๒	ศัพท์
สิงฺ	ฆาณิ	กา,	สิงฺ	ฆานิ	กา (สิงฺฆปสวเน+อนิก+อา)น้ำมูก.ฆาเน		ปวตฺ	โต		อสฺส	โว		สิงฺ	ฆานิ	กา		

นามน้ำมูกที่ไหลอยู่ในจมูกชื่อว่าสิงฆานิกา.สิงฺ	ฆ	ติ		ปวตฺ	ตี	ติ		สิงฺ	ฆานิ	กาน้ำมูกที่ไหลออก
ชื่อว่าสิงฆานิกา(ลบสระหน้า,ทีฆะอเป็นอา).สิงฺ	ฆานิ	กา		ลสิกา		มุตฺ	ตํ	๑  น้ำมูกน้ำลายน้ำ
มูตร(น้ำปัสสาวะ)

อสฺสว(อา+สุอภิสเว+ณ)น้ำมูก.อา  ปุนปฺ ปุนํ  สว ติ  สนฺท ตี ติ  อสฺส โวน้ำมูกที่ไหลออก 
บ่อยๆชื่อว่าอัสสวะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว,ซ้อนสฺ,รัสสะอาเป็นอ)

แผล	๒	ศัพท์
อรุ (อรคมเน+อุ)แผล.ปูติ	ภา	เวน		อุทฺ	ธํ		อร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อรุ	แผลที่เน่าเปื่อยอยู่บน(ผิวหนัง)

ชื่อว่าอรุ.เ�ยฺยํ	 อรุ ศัพท์ถูกรู้ว่าเป็นนปุงสกลิงค์.กาเย		อรุ		วา		น		มกฺ	เขต	พฺพํ	๒  หรือไม่
ควรเกาแผลที่ร่างกาย

วณ(วณคตฺตวิจุณฺณเน+อ)แผล.ฉิทฺ	ทาว	ฉิทฺทํ		วณย	ตี	ติ		วโณแผลพุพองเล็กๆน้อยๆ 
ชื่อว่าวณะ.อ นิตฺ ถี  วณ ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		วณ	พนฺ	ธนโจลํ	๓   

ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผ้าพันแผล

ฝี	๒	ศัพท์
โผฏ(ผุฏสํสิเลสเน+ณ)ฝี.ผุฏ	ตี	ติ		โผโฏฝีที่ติดแน่นชื่อว่าโผฏะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).

ป€วิ	ยา		คจฺฉนฺตสฺส		ปาท	ตเล	สุ		โผฏา		อุฏฺ€หิตฺ	วา		ภิชฺ	ชนฺ	ติ๔ ฝีที่ฝ่าเท้าของกุลบุตรผู้เดิน

ไปบนพื้นดินปูดขึ้นจนแตก

ปิฬ	กา,	ปีฬกา(ปีฬวิพาธายํ+ณฺวุ+อา)ฝี.ปีฬ	ยติ		หึ	สตี	ติ		ปีฬกาฝีที่เบียดเบียนชื่อว่า 

ปีฬกา(อาเทศณฺวุเป็นอก).ส	เจ	ปิสฺส		กจฺ	ฉุ		วา		ปีฬกา		วา		โหนฺ	ติ๕หากว่าบุตรมีกลาก

หรือฝี.ทั้ง๒ศัพท์เป็นได้ทั้ง๓ลิงค์เช่นโผโฏ,	โผฏา,	โผฏํ.		ปีฬ	โก,	ปีฬกา,	ปีฬกํ

	 [๓๒๕]	 ปุพฺ	โพ		ปู	โยถ		รตฺ	ตา	ติ-	 สา	โร		ปกฺ	ขนฺทิ	กาปฺยถ
	 	 อ	ปมา	โร		อปสฺ	มา	โร	 ปาท	โผโฏ		วิ	ปาทิ	กา.

๑ที.ปาฏิก.๑๑/๗๙/๑๑๔ ๒วิ.อฏฺ.๑/๒๖๒ ๓วิ.มหา.๕/๔๒/๕๐
๔มช.อฏฺ.๑๐/๓๔๒/๒๐๘ ๕วิ.อฏฺ.๓/๒๒
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น้ำ	หนอง	๒	ศัพท์
ปุพฺพ (ปุพฺพปูรเณ+อ)น้ำหนอง.ปุพฺพ	ติ		ปูร	ตี	ติ		ปุพฺ	โพน้ำหนองที่เป่งขึ้นชื่อว่าปุพพะ. 

เสมฺหํ  ปุพฺ โพ  โลหิตํ ๑ เสลดน้ำหนองเลือด

ปูย  (ปูยวิสรณทุคฺคนฺเธสุ+อ)น้ำหนอง.ปูย	ตี	ติ		ปู	โยน้ำหนองที่เหม็นชื่อว่าปูยะ

ไข้	เลือด	ออก,	โรค	ลงแดง,	อาการ	ถ่าย	เป็น	มูก	เลือด	๒	ศัพท์
รตฺ ตา ติ สาร(รตฺตสทฺทูปปท+อติ+สรคติมฺหิ+ณ)ไข้เลือดออก,โรคลงแดง,อาการถ่ายเป็นมูกเลือด.

รตฺตสฺส		โลหิต	สฺส		สณฺ€านํ		อติ	กฺ	กมิตฺ	วา		สรณํ		คมนํ		รตฺ	ตา	ติ	สา	โรโรคที่โลหิตกำเริบ
เกินไปชื่อว่ารัตตาติสาระ (ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).ปกฺ	ขนฺทิยนฺ	ติ		รตฺ	ตา	ติ	สารํ	๒บทว่า 
ปกฺ	ขนฺทิยํ	คือโรคลงแดง

ปกฺ	ขนฺทิ	กา(ป+กมุปทวิกฺเขเป+ติ+ก+อา)ไข้เลือดออก,โรคลงแดง,อาการถ่ายเป็นมูกเลือด.
ปกฺ	ขนฺท	ติ	 	 นิสฺสร	ตี	ติ	 	 ปกฺ	ขนฺทิ	กา  โรคที่แล่นไปไม่มีที่พึ่ง ชื่อว่าปักขันทิกา (อาเทศ กฺ ต้น
ธาตุเป็นข,ซ้อนกฺ,อาเทศตฺเป็นทฺ,อาเทศมฺที่สุดธาตุเป็นนฺ).ชโร		กุจฺฉิ	โร	โค		มุจฺฉา		 
ปกฺ	ขนฺทิ	กา๓โรคชราโรคลำไส้โรคลม(สลบ)โรคลงแดง

โรค	ลม	บ้าหมู,	โรค	ลม	ชัก	๒	ศัพท์
อ ปมาร(อป+สาร)โรคลมบ้าหมู,โรคลมชัก.สรณํ  สา โรที่พึ่งชื่อว่าสาระ(สรคติยํ+ณ,ลบ

ณฺ,วุทธิอเป็นอา).อปค	โต		สา	โร		เอตสฺ	มา	ติ		อ	ปมา	โรโรคอันปราศจากที่พึ่ง(ไม่มีสติ 
ระลึกได้)ชื่อว่าอปมาระ(อาเทศสเป็นม)

กุฏฺ€ํ		คณฺโฑ		กิ	ลาโส		จ	 อ	ปมา	โร		วิตจฺฉิ	กา
ททฺ	ทุ		กณฺฑุ		จ		เม		นตฺถิ	 โส	ธนาย		อิทํ		ผลํ.๔

โรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคลมบ้าหมูโรคคุดทะราดโรคหิดเปื่อยและโรคหิด
ด้านไม่มีแก่ข้าพเจ้านี้เป็นผลของการทำความสะอาด

อปสฺ มาร(อป+สาร)โรคลมบ้าหมู,โรคลมชัก.มีรูปวิเคราะห์เหมือนกับอปมาร(ซ้อนสฺ,อาเทศ
สตัวหลังเป็นม)

โรค	เท้า	แตก,	โรค	เท้า	เปื่อย,	โรค	เท้า	กุด	๒	ศัพท์
ปาท	โผฏ (ปาท+โผฏ)โรคเท้าแตก,โรคเท้าเปื่อย,โรคเท้ากุด.ปาท	สฺส		โผโฏ		เภท	นํ		ทรณํ		

ปาท	โผโฏโรคเท้าแตกชื่อว่าปาทโผฏะ

๑ที.มหา.๑๐/๒๗๗/๓๒๘ ๒วิ.ฏี.๒/๑๘๖/๓๙๖ ๓องฺ.ทสก.๒๔/๖๐/๑๑๗
๔ขุ.อปทาน.๓๒/๓๓๘/๔๑๙
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วิ	ปาทิ	กา(วิ+ปาท+อิ+ก+อา)โรคเท้าแตก,โรคเท้าเปื่อย,โรคเท้ากุด.	วิ	รู	โป		ปา	โท		เอ	ตาย			
เหตุ	ภู	ตา	ยา	ติ	 	 วิ	ปาทิ	กา  โรคที่เป็นเหตุให้เท้าเปลี่ยนรูปไป ชื่อว่าวิปาทิกา.  วิ ทา รี ยมานตฺ ตา   
วิปชฺ	ชมา	โน		ปา	โท		อสฺ	สนฺ	ติ	วา	วิ	ปาทิ	กาหรือโรคที่เท้าวิบัติเพราะถูกทำลายชื่อว่าวิปาทิกา

	 [๓๒๖]	 วุฑฺฒิ	โร	โค		ตุ		วาต	ณฺฑํ	 สีปทํ		ภาร	ปาท	ตา
	 	 กณฺฑู		กณฺฑู	ติ		กณฺฑู	ยา	 ขชฺ	ชุ		กณฺฑู	วนํปฺยถ.

โรค	ไส้	เลื่อน,	โรค	อัณฑะ	โต	๒	ศัพท์
วุฑฺฒิ	โรค  (วุฑฺฒิ+โรค)โรคไส้เลื่อน,โรคอัณฑะโต.วุฑฺฒิปฺปตฺ	โต		โร	โค		วุฑฺฒิ	โร	โคโรคที่ถึง

ความใหญ่โต(กำเริบ)ชื่อว่าวุฑฒิโรคะ.อณฺฑ	เก	สุ		วุฑฺฒิ	โร	เคน		สมนฺ	นาค	โต๑ผู้มีโรคอัณฑะโต

วาต ณฺฑ(วาต+อณฺฑ)โรคไส้เลื่อน,โรคอัณฑะโต.วาต	ปู	ริตํ		อณฺฑํ		อสฺ	สา	ติ		วาต	ณฺฑํ	โรคลูก 
อัณฑะเต็มด้วยลมชื่อว่าวาตัณฑะ(ลบสระหน้า).	มหา	อุร	โก		วา		วาต	ณฺฑิ	โก		วา			มหา	ชานุ	โก		 
วา๒ ผู้มีโรคปอดบวมผู้มีโรคไส้เลื่อนหรือผู้มีโรคเข่าบวม

โรค	เท้า	ช้าง,	โรค	เท้า	บวม	๒	ศัพท์
สีปท(สิถิล+ปท)โรคเท้าช้าง,โรคเท้าบวม.ฆ นา ภาว โต  สิถิลํ  ปทํ  สีปทํ เท้าที่บวมนิ่มเพราะ

ไม่แข็งชื่อว่าสีปทะ(ลบถิล,ทีฆะอิเป็นอี).น  สี ป ที  ปพฺ พา เชตพฺ โพ๓๓ไม่ควรให้บุคคลผู้
มีโรคเท้าช้างบวช

ภาร	ปาท,	 ภาร	ปาท	ตา (ภารปาท+ตา) โรคเท้าช้าง, โรคเท้าบวม.  ภา โร  ปา โท  อสฺ สา ติ   
ภาร ปา โทโรคที่มีเทา้บวมโตชือ่วา่ภารปาทะ,ภาร ปา โท  เอว  ภาร ปาท ตาภารปาทะนัน่แหละ
ชื่อว่าภารปาทตา.สี ป ที ติ  ภาร ปา โท  วุจฺจ ติ๔ท่านกล่าวถึงผู้เป็นโรคเท้าช้างด้วยบทว่าสี ป ที 

โรค	คัน,	ผื่น	คัน,	กลาก	๕	ศัพท์
กณฺฑุ,	กณฺฑู  (กณฺฑเภทเน+อุ)โรคคัน,ผื่นคัน,กลาก.กณฺฑ	ตี	ติ		กณฺฑู		โรคที่แพร่กระจาย

ชื่อว่ากัณฑู(ทีฆะอุเป็นอู).กณฺฑู	ติ		กจฺ	ฉุ๕ บทว่ากณฺฑู	คือโรคกลาก

กณฺฑู	ติ  (กณฺฑเภทเน+ติ) โรคคัน,ผื่นคัน,ขี้กลาก.กณฺฑ	ตี	ติ		กณฺฑู	ติ	 โรคที่แพร่กระจาย 
ชื่อว่ากัณฑูติ(อาเทศอที่ไม่ลบเป็นอู)

กณฺฑู	ยา (กณฺฑเภทเน+ย+อา)โรคคัน,ผื่นคัน,กลาก.กณฺฑ	ตี	ติ		กณฺฑู	ยาโรคที่แพร่กระจาย
ชื่อว่ากัณฑูยา(อาเทศอที่ไม่ลบเป็นอู,ลบสระหน้า)

ขชฺ	ชุ (ขชฺชเถยฺยกรณพฺยถเนสุ+อุ)โรคคัน,ผื่นคัน,กลาก.ขชฺช	ตี	ติ		ขชฺ	ชุ		โรคที่คันชื่อว่าขัชชุ

๑วิ.ฏี.๔/๑๑๘/๑๙๘ ๒วิ.อฏฺ.๓/๑๐๗ ๓วิ.มหา.๔/๑๓๕/๑๘๔
๔วิ.อฏฺ.๓/๑๐๓ ๕วิ.อฏฺ.๒/๔๘๖
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กณฺฑู	วน (กณฺฑเภทเน+ยุ)โรคคัน,ผื่นคัน,กลาก.กณฺฑ	ตี	ติ		กณฺฑู	วนํ	โรคที่แพร่กระจาย 
ชื่อว่ากัณฑูวนะ(อาเทศอที่ไม่ลบเป็นอูว,ยุเป็นอน)

	 [๓๒๗]	 ปามํ		วิตจฺฉิ	กา		กจฺ	ฉุ	 โส	โถ		ตุ		สย	ถูทิ	โต
	 	 ทุนฺ	นา	มก�ฺจ		อริ	สํ	 ฉทฺทิ	กา		วม	ถูทิ	โต.

โรค	หิด,	กลาก,	เกลื้อน	๓	ศัพท์
ปาม(ปาโรเค+ม)โรคหิด,กลาก,เกลื้อน.อตฺ ตานํ  ปาตี ติ  ปามํ โรคที่เสียดแทงทั่วกาย 

ชื่อว่าปามะ

วิตจฺฉิ	กา,	วิว	จฺฉิ	กา(วิ+ตจฺฉตนุกรเณ+ณฺวุ+อา)โรคหิด,กลาก,เกลื้อน.วิ	เส	เสน		ตจฺฉ	ติ		 
กา	สนฺ	ติ		วิตจฺฉิ	กาโรคที่ทำให้เการ่างกายจนผิวหนังบางชื่อว่าวิตัจฉิกา(อาเทศณฺวุเป็นอก, 
อเป็นอิ,ตเป็นวบ้าง)

กจฺ	ฉุ (กจฺฉชนเน+อุ)โรคหิด,กลาก,เกลื้อน.ก	ปีนํ		วา	นรา	นํ		กุจฺ	ฉุํ		ช	เนตี	ติ		กจฺ	ฉุ		โรคที่
ให้เกาเหมือนลิงเกิดขึ้นชื่อว่ากัจฉุ.กจฺฉู	ติ		มหา	กจฺ	ฉุ๑บทว่ากจฺ	ฉุ	คือโรคกลากเรื้อรัง

โรค	บวม,	อาการ	บวม	๒	ศัพท์
โสถ(สุคติวุฑฺฒีสุ+ถ)โรคบวม,อาการบวม.สว ตี ติ  โส โถโรคที่บวมขึ้นชื่อว่าโสถะ(วุทธิอุ

เป็นโอ)

สยถุ (สิสเย+ถุ)โรคบวม,อาการบวม.สยนํ  สโยการนอนชื่อว่าสยะ,ส เยน  นิพฺพตฺ โต  
โร	โค		สยถุ	โรคที่เกิดขึ้นเพราะการนอนนานชื่อว่าสยถุ(วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอย).
อุทิ โต ท่านกล่าวว่าทั้ง๒ศัพท์เป็นปุงลิงค์เหมือนกัน.โสผ	ศัพท์ก็แปลว่าโรคบวม

โรค	ริดสีดวง	ทวาร	๒	ศัพท์
ทุนฺ	นา	มก,	ทุนฺ	นา	มา(ทุ+นาม+ก)โรคริดสีดวงทวาร.อมงฺคล	ตาย		ทุ		นินฺ	ทิตํ		นามมสฺ	สา	ติ		 

ทุนฺ	นา	มกํ	โรคที่มีชื่อไม่ดีเพราะไม่เป็นมงคลจึงชื่อว่าทุนนามกะ(ซ้อนนฺ)

อริ ส(อริสทฺทูปปท+สสหึสายํ+กฺวิ)โรคริดสีดวงทวาร.อริ  วิย  ส สติ  หึ สตี ติ  อริ สํ โรคที่
เบียดเบียนเหมือนเป็นศัตรูชื่อว่าอริสะ(ลบสฺที่สุดธาตุและกฺวิ)

อาเจียน	๒	ศัพท์
ฉทฺทิ	กา (ฉทฺทวมเน+ณฺวุ+อา)อาเจียน.ฉทฺท	ติ		วม	ตี	ติ		ฉทฺทิ	กาโรคที่ทำให้อาเจียนออก 

ชื่อว่าฉัททิกา(อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ)

๑ขุ.อฏฺ.๔๕/๕/๕๘
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วมถุ (วมุอุคฺคิรเณ+ถุ)อาเจียน.ว	มติ		อุคฺ	คิร	ตี	ติ		วมถุ	โรคที่ทำให้อาเจียนออกชื่อว่าวมถุ
(ลงออาคม)

	 [๓๒๘]	 ทวถุ		ปริ	ตา	โปถ	 ติล	โก		ติล	กาฬ	โก
	 	 วิ	สูจิ	กา		อิ	ติ		มหา-	 วิ	เร	โกถ		ภ	คนฺ	ทลา.

ร้อน	ใน	๒	ศัพท์
ทวถุ (ทุปริตาเป+ถุ)ร้อนใน.ทุ โน ตี ติ  ทวถุ โรคที่ร้อน(ภายใน)ชื่อว่าทวถุ(ลงออาคม,วุทธิ

อุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว)

ปริ ตาป(ปริ+ตปสนฺตาเป+ณ)โรคร้อนใน.ปริต ปนํ  สนฺ ตา ปนํ  เอ เต นา ติ  ปริ ตา โปโรคที่
ทำให้ร้อนชื่อว่าปริตาปะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

ไฝ,	ปาน,	ขี้	แมลงวัน	๒	ศัพท์
ติลก(ติล+ก)ไฝ,ปาน,ขี้แมลงวัน.ติล	สณฺ€านํ		วิย		ชาย	ตี	ติ		ติล	โกไฝที่เกิดขึ้นมีรูปเหมือน

เมล็ดงาจึงชื่อว่าติลกะ

ติฬ	กาล	ก(ติล+กาฬ+ก)ไฝ,ปาน,ขี้แมลงวัน.ติลํ		วิย		กาโฬ		หุตฺ	วา		ชาย	ตี	ติ		ติล	กาฬ	โก	 
ไฝที่เกิดขึ้นเป็นเม็ดสีดำเหมือนเมล็ดงาชื่อว่าติฬกาลกะ(อาเทศลเป็นฬ,ฬเป็นล)

โรค	ท้อง	ร่วง,	อหิวาตกโรค	๒	ศัพท์
วิ	สูจิ	กา (วิ+สุจคติยํ+ณฺวุ+อา)โรคท้องร่วง,อหิวาตกโรค.มหา	วิ	เร	โก		วิ	สู	จิ	กาตฺ	ยุจฺจ	เตท้องร่วง

อย่างหนักท่านเรียกว่าวิสูจิกา.นิสฺ	เส	ส	โต		สุจ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		วิ	สูจิ	กาอุจจาระที่ออกไปโดยไม่มี
เหลือชื่อว่าวิสูจิกา.นิสฺ	เส	ส	โต		โส	เจ	ตี	ติ		วิ	สูจิ	กาโรคที่ชำระท้องให้สะอาดหมดจดชื่อว่าวิสูจิ
กา(วิ+สุจโสเจยฺเย+ณฺวุ+อา).วิ	เส	เสน		สูจิ		วิย		วิชฺฌ	ตี	ติ		วา		วิ	สูจิ	กาหรือโรคที่เสียดแทง
ท้องอย่างรุนแรงเหมือนเข็มทิ่มชื่อว่าวิสูจิกา(วิ+สุจวิชฺฌเน+ณฺวุ+อา,อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็น
อิ,ทีฆะอุเป็นอู).วิ	สูจิ	กา	ติ		ม	หนฺ	โต		วิเร	จน	โก๑บทว่าวิ	สูจิ	กา	คือท้องร่วงอย่างรุนแรง

มหา	วิเรก(มหนฺต+วิเรก)โรคท้องร่วง,อหิวาตกโรค.พหุ	โม	สรณ	ตฺ	ตา		ม	หนฺ	โต		วิ	เร	โก		มหา	วิ	เร	โก   
โรคท้องร่วงอย่างแรงเพราะถ่ายมากจึงชื่อว่ามหาวิเรกะ(อาเทศมหนฺตเป็นมหา)

บาน	ทะ	โรค,	กามโรค
	 ภ	คนฺ	ทลาท	โย		สตฺต		อาม	ยนฺ	ตรา		 โรค	เภท	า		ภ	วนฺ	ติ.		ตตฺร		คุท	สมีป	โช		วณ	วิ	เสโส		 

ภ	คนฺ	ทลาตั้งแต่ภ	คนฺ	ทลา	ศัพท์เป็นต้นไป๗ศัพท์เป็นชนิดของโรคที่ร้ายแรง(รักษาให้หายยาก)

๑ขุ.อฏฺ.๔๕/๕/๕๘
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ภ	คนฺ	ทลา  (ภคสทฺทูปปท+ทรวิทารเณ+อ+อา)บานทะโรค,กามโรค.	ภคํ		โย	นิ,		ตํ		ทาร	ย	ตี	ติ		
ภ	คนฺ	ทลา	ภคะแปลว่าอวัยวะเพศผู้หญิง,โรคที่ทำลายอวัยวะเพศผู้หญิงนั้นชื่อว่าภคันทลา(ลง
นิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,รฺเป็นลฺ,ลบสระหน้า).ภ	คนฺ	ทร	ศัพท์ก็มีเป็นชื่อโรคของผู้ชาย
(คือกามโรค).ภคํ		ทาลย	ตี	ติ		ภ	คนฺ	ทลา,		วจฺ	จมคฺคํ		ผา	เลตี	ติ		อตฺ	โถ๑ โรคที่ทำลายทวาร
หนักชื่อว่าภคันทลา,คือทำลายทางขับถ่าย

	 [๓๒๙]	 เมโห		ชโร		กาส		สา	สา	 กุฏฺ€ํ		สู	ลาม	ยนฺ	ตรา
	 	 วุตฺ	โต		เวชฺ	โช		ภิส	กฺ	โก		จ	 โรค	หา	รี		ติ	กิจฺ	ฉ	โก.

โรค	ระบบ	ทาง	เดิน	ปัสสาวะ
เมห (มิหเสจเน+ณ)โรคระบบทางเดินปัสสาวะ.เมโห		มุตฺ	ต	เมโห,		โส		จ		พหุ	มุตฺ	ต	ตาย			

มธุ	เมโห,		รตฺต	เมโห,		สุกฺ	ก	เมโหตฺยเนก	วิโธเมหะแปลว่าปัสสาวะไหลไม่หยุด,โรคชนิดนั้นมีชื่อ
เรียกหลายชื่อเช่นมธุเมหะรัตตเมหะสุกกเมหะเพราะเป็นโรคที่มีปัสสาวะมาก.มุตฺ ตํ  มิห ติ   
อเน นา ติ  เมโห  โรคที่ทำให้ปัสสาวะไหล ชื่อว่าเมหะ (ลบณฺ, วุทธิ อิ เป็น เอ). มธุ เมโห   
อา	พาโธ		อุกฺ	กฏฺโ€๒โรคระบบทางเดินปัสสาวะเป็นโรคที่ร้ายแรง

อาการ	ป่วย,	เป็น	ไข้
ชร(ชรโรเค+อ)อาการป่วย,เป็นไข้.ชร ตี ติ  ชโรอาการป่วยชื่อว่าชระ.ชโร		กุจฺฉิ	โร	โค		 

มุจฺฉา๓อาการไข้โรคลำไส้โรคลมชัก

โรค	ไอ	เรื้อรัง,	วัณโรค
กาส(กาสสทฺทกุจฺฉายํ+อ)โรคไอเรื้อรัง,วัณโรค.กา	สตี	ติ		กาโส	โรคที่ไอ(มีเสียงที่น่ารำคาญ)

ชื่อว่ากาสะ.กุจฺฉิตํ		ส	สติ		อเน	นา	ติ		วา		กาโสหรือโรคที่ทำให้หายใจลำบากชื่อว่ากาสะ
(กุสทฺทูปปท+อา+สสปาณเน+กฺวิ,ลบกฺวิและสฺที่สุดธาตุ,ลบสระหน้า).กา	โสติ		ขย	โร	โค๔ 
บทว่ากาโส	คือโรคไอ

โรค	หอบ,	โรค	หืด
สาส(สสปาณเน+ณ)โรคหอบ,โรคหืด.ส สนํ  สาโสการหายใจชื่อว่าสาสะ(ลบณฺ,วุทธิอ

เป็นอา).ภุสํ  ส สน เมตสฺสตฺถี ติ  วา  สาโส หรือโรคที่มีการหายใจแรงชื่อว่าสาสะ.สา โสติ  
สฺ	วาโส		อุคฺ	คาร	โร	โค๕บทว่าสาโส คือโรคหอบหืด

๑ขุ.อฏฺ.๔๕/๕/๕๘ ๒วิ.มหาวิ.๒/๑๙๒/๑๖๖ ๓องฺ.ทสก.๒๔/๖๐/๑๑๗
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โรค	เรื้อน
กฏุ€ฺ (กฏุเฉทเน+€)โรคเรือ้น.กฏุ	ต	ิ	ฉนิ	ฺท	ต	ีต	ิ	กฏุ€ฺ	ํโรคที่กดั(ผวิหนงั)ชือ่วา่กฏุฐะ.กจุฉฺติพ	ฺพน	ฺต	ิ	 

กุฏฺ€ํ	  โรคที่สังคมรังเกียจชื่อว่ากุฏฐะ (กุ เชคุจฺฉายํ+€,ซ้อนฏฺ). กุฏฺ€นฺ	ติ	 	 รตฺ	ตกุฏฺ€ํ	 	 วา		 

กาฬ	กุฏฺ€ํ		วา๑บทว่ากุฏฺ€ํ	คือโรคเรื้อนแดงหรือเรื้อนดำ

โรค	ลม	จุก	เสียด
สูล,	สู	ลา(สูลรุชายํ+อ)โรคลมจุกเสียด.สูล	ติ		รุชฺฌ	ตี	ติ		สูลํ	ลมที่เสียดแทงชื่อว่าสูละ. 

สู	ลา	ติ		อาม	สู	ลา		กุจฺฉิ	โร	โค๒บทว่าสู	ลาคือโรคลมจุกเสียดในท้อง

  โรคลมจุกเสียดมีอีกหลายศัพท์เช่นวิทฺ	ทธิ,		อสฺ	มรี,		มุตฺ	ตกิจฺฉา 

หมอ,	แพทย์,	เภสัชกร	๕	ศัพท์
วุตฺต(วจวิยตฺติยํวาจายํ+ต)หมอ,แพทย์,เภสัชกร.โรคํ		วจ	ตี	ติ		วุตฺ	โตผู้บอกโรคชื่อว่า 

วุตตะ(อาเทศอที่วเป็นอุ,อาเทศจฺเป็นตฺ)

เวชฺ ช(วิชฺชา+ณ)หมอ,แพทย์,เภสัชกร.อา	ยุพฺ	เพท	สงฺ	ขาตํ		วิชฺชํ		ชา	นา	ตี	ติ		เวชฺ	โช	ผู้รู้วิชา
อายุรเวชศาสตร์ชื่อว่าเวชชะ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,ลบสระหน้า).วินฺ ท ตี ติ  เวชฺ โชผู้รู้(วิธี
เยียวยา)ชื่อว่าเวชชะ(วิท�าเณ+ณฺย,ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศทฺยเป็นช,ซ้อนชฺ). 
ตกฺ	กสิ	ลายํ		ทิ	สา	ปา	โมกฺ	โข		เวชฺ	โช		ปฏิ	ว	สติ๓ หมอทิสาปาโมกข์ตั้งสำนักอยู่ในเมืองตักกสิลา

ภิส	กฺก(ภิสชฺชติกิจฺเฉ+อ)หมอ,แพทย์,เภสัชกร.ภิส	ชฺช	ติ		ติ	กิจฺ	ฉ	ตี	ติ		ภิส	กฺ	โกหมอผู้เยียวยา
ชื่อว่าภิสักกะ(อาเทศชฺชเป็นกฺก).โส		ภิส	กฺ	โก		สลฺลกตฺ	โต		เภสชฺชํ		กเรยฺย๔หมอผ่าตัด
นั้นควรปรุงยารักษาเขา

โรค	หา	รี  (โรค+หรหรเณ+ณี)หมอ,แพทย์,เภสัชกร.โรคํ		ห	รติ		สี	เลน	า	ติ		โรค	หา	รี	ผู้มี
ปรกตินำโรคออกไปชื่อว่าโรคหารี(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

ติ	กิจฺ	ฉก(กิตโรคาปนยเน+ฉ+ณฺวุ)หมอ,แพทย์,เภสัชกร.ติ	กิจฺ	ฉ	ตี	ติ		ติ	กิจฺ	ฉ	โกผู้เยียวยาชื่อว่า 
ติกิจฉกะ(ซ้อนกิต้นธาตุ,อาเทศกตัวต้นเป็นต,ซ้อนจฺ,อาเทศณฺวุเป็นอก,ลบสระหน้า).
ติ	กิจฺ	ฉ	โก		อหํ		อาสึ		เสฏฺ€ิ	ปุตฺตํ		กเรจยึ	๕ เราเป็นหมอรักษาโรคได้ให้บุตรของเศรษฐีกินยา
ถ่ายแล้ว.	อค	ทกร	ศัพท์ก็แปลว่าหมอ

	 [๓๓๐]	 สลฺล	เวชฺ	โช		สลฺลกตฺ	โต	 ติ	กิจฺ	ฉา		ตุ		ปติ	กฺ	ริยา
	 	 เภสชฺชํ		อค	โท		เจว	 เภสชํ		โอสธํ		ปฺยถ.

๑วิ.อฏฺ.๓/๕๙ ๒ขุ.อฏฺ.๔๕/๕/๕๘ ๓วิ.มหา.๕/๑๒๙/๑๗๑
๔มชฺ.มชฺ.๑๓/๒๘๓/๒๗๗ ๕ขุ.อปทาน.๓๒/๓๙๒/๔๗๔
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หมอ	ผ่าตัด,	ศัลยแพทย์	๒	ศัพท์
สลฺล เวชฺ ช(สลฺล+เวชฺช)หมอผ่าตัด,ศัลยแพทย์.กาเย		ป	วิฏฺ€ส	ราทิ	สลฺลสฺส		นีหรโณ		เวชฺ	โช		

สลฺล เวชฺ โช หมอผู้นำอาวุธมีลูกศรเป็นต้นที่ฝังในร่างกายออกมาชื่อว่าสัลลเวชชะ

สลฺลกตฺต(สลฺลสทฺทูปปท+กติเฉทเน+ต)หมอผ่าตัด,ศัลยแพทย์.ยถา วุตฺตํ  สลฺลํ  นี หรณว เสน  
กน	ฺตต	ิ	ฉนิ	ฺท	ต	ีต	ิ	สลลฺกตฺ	โตหมอผู้ผา่ตดัโดยการนำลกูศรตามที่กลา่วแลว้ออกไปชือ่วา่สลัลกตัตะ. 
โสหํ		พฺ	ราหฺมณ		สมฺ	พุทฺโธ		สลฺลกตฺ	โต		อนุ	ตฺต	โร๑ท่านพราหมณ์เราเป็นพระพุทธเจ้าเป็น
หมอผ่าตัดมือดีที่สุด

การ	เยียวยา,	การ	รักษา	โรค	๒	ศัพท์
ติ	กิจฺ	ฉา  (กิตโรคาปนยเน+ฉ+อา)การเยียวยา,การรักษาโรค.ติ	กิจฺ	ฉนํ		ติ	กิจฺ	ฉาการเยียวยา

ชื่อว่าติกิจฉา(ซ้อนกิต้นธาตุ,อาเทศกตัวต้นเป็นต,ซ้อนจฺ,ลบสระหน้า).		ติ	กิจฺ	ฉา	ติ		ป�ฺจ		
ติ	กิจฺ	ฉา		สา	ลากิ	ยํ		สลฺลกตฺ	ติยํ		กาย	ติ	กิจฺ	ฉิยํ		ภู	ติยํ		โก	มา	รก	เวชฺ	ชํ	๒บทว่า	ติ	กิจฺ	ฉา	คือ
วิธีรักษาโรคมี๕อย่างได้แก่จ่ายยาตามใบสั่งไม่ได้ตรวจดูอาการผ่าตัดตรวจร่างกายใช้พิธีกรรม
ของหมอผีและทำคลอด.สา	ลากิ	ยนฺ	ติ		สลาก	เวชฺ	ชกมฺมํ.		สลฺลกตฺ	ติยนฺ	ติ		สลฺลกตฺต	เวชฺ	ชกมฺมํ.		
กาย	ติ	กิจฺ	ฉิยนฺ	ติ		มูล	เภสชฺ	ชา	ที	นิ		โย	เชตฺ	วา		กาย	ติ	กิจฺ	ฉ	เวชฺ	ชกมฺมํ.		ภู	ติยนฺ	ติ		ภูต	เวชฺ	ชกมฺมํ.		
โก	มา	รก	เวชฺ	ชนฺ	ติ		โก	มา	รก	เวชฺ	ชกมฺมํ	๓ บทว่าสา	ลากิ	ยํ	คือการจ่ายยาให้ตามใบสั่ง.บทว่า
สลฺลกตฺ	ติยํ	คือทำการผ่าตัด.บทว่ากาย	ติ	กิจฺ	ฉิยํ	คือการประกอบยาเตรียมไว้แล้วจ่ายยาให้ตาม
อาการของร่างกาย.บทว่าภู	ติยํ	คือใช้พิธีกรรมของหมอผี.บทว่าโก	มา	รก	เวชฺ	ชํ	คือการทำคลอด
และการดูแลทารกแรกเกิด

ปติ	กฺ	ริยา  (ปติ+กรกรเณ+ริริย+อา)การเยียวยา,การรักษาโรค.ติ	กิจฺ	ฉายํ		ปติ	ปุพฺ	โพ		ก	โรตี	ติ		
ปติ	กฺ	ริยา	การปฐมพยาบาลเบื้องต้นชื่อว่าปติกริยา(ลบอที่กฺ,ริต้นปัจจัยและรฺที่สุดธาตุ)

ยา	รักษา	โรค,	เภสัช,	โอสถ	๔	ศัพท์
เภสชฺช(ภิสช+ณฺย)ยารักษาโรค,เภสัช,โอสถ.ภิส ชานํ  อิทํ  เภสชฺชํ ยานี้เป็นของหมอ

จึงชื่อว่าเภสัชชะ (ลบณฺ, วุทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ชฺย เป็น ช, ซ้อน ชฺ). ตา	นิ	 	 คิลาน	านํ		 
ภิกฺ	ขูนํ		ปฏิ	สาย	นี	ยา	นิ		เภสชฺ	ชา	นิ		เสยฺ	ยถีทํ		สปฺปิ		นว	นีตํ		เตลํ		มธุ		ผาณิตํ	๔ ยาฉัน
สำหรับภิกษุป่วยนั้นคือเนยใสเนยข้นน้ำมันงาน้ำผึ้งน้ำอ้อยงบ

อคท(น+คท)ยารักษาโรค,เภสัช,โอสถ.น		วิชฺช	เต		คโท		อสฺ	มินฺ	ติ		อค	โทยาที่ทำให้ปราศจาก
โรคชื่อว่าอคทะ(อาเทศนเป็นอ).อคทํ		โส		คเว	เสยฺ	ย๕เขาควรแสวงหายารักษาโรค

๑มชฺ.มชฺ.๑๓/๖๐๙/๕๕๕ ๒ขุ.มหานิ.๒๙/๗๕๕/๔๖๓ ๓ขุ.อฏฺ.๔๕/๑๖๒/๔๒๑
๔วิ.มหาวิ.๒/๑๔๐/๑๒๒ ๕ขุ.อปทาน.๓๒/๘/๕๘
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เภสช(ภิสช+ณ)ยารักษาโรค,เภสัช,โอสถ.ภิส ชา นมิทํ  เภสชํ ยานี้เป็นของหมอจึงชื่อว่า 
เภสชะ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ)

โอสธ,	โอสถ (อุสทาเห+ธ)ยารักษาโรค,เภสัช,โอสถ.โรคํ		โอ	สา	เปตี	ติ		โอสธํ	ยาที่เผา
ผลาญโรคชื่อว่าโอสธะ(วุทธิอุเป็นโอ).สมโณ		ปู	ติ	มุตฺ	เตน		วา		ห	รี	ตกีขณฺเฑน		วา		โอสถํ		
กเรยฺย๑พระสมณะควรปรุงยาด้วยน้ำมูตรเน่าหรือด้วยสมอ

วิปตฺ	ติพฺ	ยา	ธิ	เต		ทิสฺ	วา	 กมฺมปฺปตฺ	เต		มหา	มุนิ
ปฏิ	ปฺปสฺสทฺธิ	มกฺ	ขา	สิ	 สลฺลกตฺ	โตว		โอสธํ.๒

พระมหามุนี (พระพุทธเจ้า) ทรงเห็นภิกษุพวกที่เข้าปริวาสกรรม ได้รับความ
ลำบากโดยกรรมวิบัติจึงทรงชี้วิธีระงับไว้ดุจนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชี้บอกตัวยา
รักษาโรคไว้ฉันนั้น

	 [๓๓๑]	 กุ	สลา	นาม	ยา	โรคฺ	ยํ	 อถ		กลฺโล		นิ	ราม	โย.

ความ	ไม่มี	โรค,	ความ	มี	สุขภาพ	ดี	๓	ศัพท์
กสุล(กสุสทฺทปูปท+ลุเฉทเน+อ)ความไมม่ีโรค,ความมีสขุภาพด.ีอนต	ฺถกา	รกต	ฺตา		กจุฉฺ	ิตา	กา	เรน		 

ส	รีเร		เสนฺ	ตี	ติ		กุ	สาโรคที่นอนอยู่ในร่างกายโดยอาการน่ารำคาญเพราะทำแต่สิ่งไม่เป็นประโยชน์
ชื่อว่ากุสะ(กุสทฺทูปปท+สิสเย+อ+อา,ลบสระหน้า).	เต		ลุ	นา	ติ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		กุ	สลํ	อาการที่ตัด
โรคเหล่านั้นให้ขาดหายไปชื่อว่ากุสละ

อ นาม ย (น+อามย)ความไม่มีโรค,ความมีสุขภาพดี.อาม ยสฺส  อ ภา โว  อ นาม ยํ ความปราศจาก
โรคชื่อว่าอนามยะ(อาเทศนเป็นอน)

กจฺ	จิ		นุ		โภ	โต		กุ	สลํ	 กจฺ	จิ		โภ	โต		อ	นาม	ยํ
กจฺ	จิ		รฏฺ€มิทํ		ผีตํ	 ธมฺ	เมน		อนุ	สาส	สิ.๓

ขอเดชะ พระองค์ทรงเกษมสำราญดีอยู่หรือ โรคาพาธมิได้เบียดเบียนพระองค์
หรือประเทศนี้อุดมสมบูรณ์ดีอยู่หรือพระองค์ปกครองประชาราษฎร์โดยธรรม
หรือ

อา	โรคฺ	ย(อโรค+ณฺย)ความไม่มีโรค,ความมีสุขภาพดี.อ	โรค	สฺส		ภา	โว		อา	โรคฺ	ยํ	ความเป็นผู้
ไม่มีโรคชื่อว่าอาโรคยะ(ลบณฺและสระหน้า,วุทธิอเป็นอา)

อา	โรคฺ	ย	ปร	มา		ลา	ภา	 นิพฺ	พานํ		ปรมํ		สุขํ
อฏฺ€งฺคิ	โก		จ		มคฺ	คานํ	 เขมํ		อมต	คา	มินํ.๔

๑ขุ.มหานิ.๒๙/๓๙๗/๒๖๙ ๒วิ.มหา.๕/๒๓๗/๓๑๑ ๓ขุ.ชา.๒๗/๒๑๓๓/๔๓๓
๔มชฺ.มชฺ.๑๓/๒๘๗/๒๘๑
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ความเป็นผู้ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ  นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง  มรรคอัน
ประกอบด้วยองค์๘เป็นทางดำเนินไปสู่นิพพานอันเกษม

ผู้	ไม่มี	โรค,	คน	มี	สุขภาพ	ดี	๒	ศัพท์
กลฺล,	กลฺย(กลคติสงฺขฺยาเนสุ+ล)ผู้ไม่มีโรค,คนมีสุขภาพดี.สพฺ	พิริย	าปเถ	สุ		ยถา	สุขํ		กล	ตี	ติ		

กลฺโลผู้เป็นไปอย่างสบายในอิริยาบถทั้งหลายชื่อว่ากัลละ.กาลํ		ขม	ตี	ติ		กลฺยํ,		อ	โรค	ตา  
อาการที่อดทนได้ตลอดกาลชื่อว่ากัลยะ,คือความไม่มีโรค(กาล+ณฺย,ลบณฺและสระที่สุดบท,รัสสะ
อาเป็นอ).ตสฺสํ		นิ	ยุตฺ	โต		กลฺ	โยผู้ตั้งอยู่ในความไม่มีโรคนั้นชื่อว่ากัลยะ(กลฺย+ณ,ลบณฺ)

นิ ราม ย(นิ+รอาคม+อามย)ผู้ไม่มีโรค,คนมีสุขภาพดี.นตฺถิ  อาม โย  อสฺ มินฺ ติ  นิ ราม โยผู้
ไม่มีโรคในกายชื่อว่านิรามยะ.โอ	สถูป	โภ	เคน		นิ	ราม	โย		ชโน		วิย		สํโฆ๑พระสงฆ์เป็นเหมือน
คนไม่มีโรคเพราะฉันโอสถ(ยาป้องกันโรค)

  อยํ		นรา	ทิตฺ	ตา		นรปฺปธานตฺ	ตา		จ		นรวคฺ	โควรรคนี้ชื่อว่านรวรรคเพราะมีนรศัพท์
ขึ้นต้นและเพราะมีนรศัพท์เป็นประธาน

นรวคฺควณฺณ นา  นิฏฺ€ิ ตา.
ว่าด้วยมนุษย์เป็นต้นจบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑ขุ.อฏฺ.๑๗/๑๒



๒.๔. จตุพพัณณวัคควัณณนา
วรรคว่าด้วยวรรณะ ๔
๒.๔.๑. ขัตติยวัณณนา
พรรณนาชื่อของกษัตริย์เป็นต้น

	 [๓๓๒]	 กุลํ		วํโส		จ		สนฺตานา-	 ภิชนา		โคตฺตมนฺวโย
	 	 ถิยํ		สนฺตตฺยโถ		วณฺณา	 จตฺตาโร		ขตฺติยาทโย.

วงศ์,	ตระกูล,	ชาติ,	เชื้อ	สาย		๗		ศัพท์
กุล  (กุล สนฺ ตา นพนฺธู สุ+ณ)  วงศ์, ตระกูล, ชาติ, เชื้อ สาย.  กุล	ติ		เอ	เต	นา	ติ		กุลํ	 วงศ์ ที่ ใช้ สืบ ต่อ 

ตระกูล ชื่อ ว่า กุ ละ. 	กุลํ		นาม		จตฺ	ตา	ริ		กุลา	นิ		ขตฺ	ติ	ยกุลํ		พฺ	ราหฺมณ	กุลํ		เวสฺ	สกุลํ		สุทฺ	ทกุลํ ๑   
ชื่อ ว่า ตระกูล มี ๔ ตระกูล คือ ตระกูล กษัตริย์ ตระกูล พราหมณ์ ตระกูล แพศย์ และ ตระกูล ศูทร

วํส  (วน สมฺภตฺ ติยํ+ส)  วงศ์, ตระกูล, ชาติ, เชื้อ สาย.  ว	โน	ติ		ปตฺถร	ตี	ติ		วํโส  ตระกูล ที่ แผ่ ออก ไป 
ชื่อ ว่า วัง สะ (อาเทศ นฺ เป็น นิคหิต).  กุล	วํโส		จิรํ		€สฺ	สติ๒  วงศ์ ตระกูล จัก ดำรง อยู่ ตลอด กาล นาน

สนฺ ตาน  (สํ+ตนุ วิตฺ ถาเร+ณ)  วงศ์, ตระกูล, ชาติ, เชื้อ สาย.  	สํ		สุฏฺ€ุํ		พนฺธ	ปนฺ	ตึ		ต	โน	ตี	ติ		
สนฺ ตานํ  ตระกูล ที่ แผ่ เชื้อ สาย ออก ไป ด้วย ดี ชื่อ ว่า สัน ตา นะ (อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ 
เป็น อา)

อภิชน  (อภิ+ชน ชนเน+ณ)  วงศ์, ตระกูล, ชาติ, เชื้อ สาย.   อภิ	มุขํ		ช	เนตี	ติ		อภิ	ช	โน		ตระกูล ที่ 
ให้ ลูก หลาน เกิด ขึ้น ต่อ หน้า ชื่อ ว่า อภิ ชนะ (ลบ ณฺ)

โคตฺต,	โคตฺร  (โคสทฺ ทูปปท+ตา ปาล เน+อ)  วงศ์, ตระกูล, ชาติ, เชื้อ สาย โคตร.  โค		วุจฺจ	ติ		อภิธานํ		 
พุทฺธิ		จ,		เต		ตาย	ตี	ติ		โคตฺตํ	 ชื่อ และ ความ รู้ ท่าน เรียก ว่า โค,  ตระกูล ที่ รักษา ชื่อ และ ความ รู้ 
นั้น ไว้ ชื่อ ว่า โคต ตะ.  ควํ		สทฺทํ		ตาย	ตี	ติ		วา		โคตฺตํ		หรือ ตระกูล ที่ รักษา ชื่อ เสียง ชื่อ ว่า โคต ตะ 
(ซ้อน ตฺ, ลบ สระ หน้า).  โคตฺตํ		นาม		เทฺว		โคตฺ	ตา	นิ		หีน	ญฺจ		โคตฺตํ		อุกฺ	กฏฺ€ญฺจ		โคตฺตํ	๓   
ชื่อ ว่า โคตร มี ๒ คือ โคตร ชั้น ต่ำ และ โคตร ชั้น สูง

อนฺวย  (อนุ+อิ คติ ยํ+อ)  วงศ์, ตระกูล, ชาติ, เชื้อ สาย.  อนฺว	ยติ		อเน	นา	ติ		อนฺว	โย  ตระกูล ช่วย 
ให้ สืบทอด ชื่อ ว่า อันวย ะ (อาเทศ อุ เป็น ว, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย)

สนฺ ตติ  (สํ+ตา สนฺ ตาเน+ติ)  วงศ์, ตระกูล, ชาติ, เชื้อ สาย.  สํ	 	 สุฏฺ€ุ	 	 ตาย	ตี	ติ	 	 สนฺ	ตติ	 
ตระกูล ที่ สืบ ต่อ ด้วย ดี ชื่อ ว่า สันตติ (อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, รัสสะ อา เป็น อ).  สมฺ	มา		ต	โน	ตี	ติ		 
สนฺ ตติ  ตระกูล ที่ ขยาย ออก ไป ด้วย ดี ชื่อ ว่า สันตติ (สํ+ตนุ วิตฺ ถาเร+ติ, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ,  

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๖๒๔/๔๒๖ ๒  องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๓๙/๔๖ ๓  วิ.มหาวิ. ๒/๑๘๙/๑๖๕
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ลบ นฺ ที่สุด ธาตุ).  บท ว่า ถิยํ	ใน คาถา แสดง ให้ เห็น ว่า สนฺต ติ ศัพท์ ใช้ ใน อิตถี ลิงค์

สนฺตติ		ปนฺติวิตฺถาร-	 โคตฺเตสุ		กวิภี		มตา,
ปรมฺปรา		ภเว		จาปิ	 ปุตฺตกญฺญาสุ		สนฺตติ.

 สนฺต ติ ศัพท์ ผู้ รู้ กล่าว ไว้ ใน อรรถ ว่า เส้น แนว การ ขยาย วงศ์ ตระกูล และ บุตร ธิดา 
ผู้ สืบๆ กัน มา

วรรณะ
วณฺณ  (วณฺณ €ปเน+อ)  วรรณะ.  ขตฺ	ติ	ยาท	โย		ขตฺ	ติยพฺ	ราหฺมณเวสฺส	สุทฺ	ทา		จตฺ	ตา	โร		วณฺณา		

กุลา	นิ		ภ	วนฺ	ติ,		เอ	เต		หิ		อญฺญมญฺญม	สงฺ	กร	โต		วณฺเณตพฺพ	โต		€เปต	พฺพ	โต		วณฺณา	
ติ		วุจฺ	จนฺ	เต  วรรณะ ๔ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และ ศูทร,  วรรณะ ทั้ง ๔ นั้น ท่าน เรียก 
ว่า วรรณะ เพราะ ไม่ ปะปน กัน ต่าง ก็ พรรณนา ถึงกัน แต่ละ วรรณะ ต่าง ก็ มี ความ มั่นคง.  วณฺณิตพฺ	โพ	ติ		
วณฺโณ  ตระกูล ที่ ควร ตั้ง มั่น ชื่อ ว่า วัณณะ.  จตฺ	ตา	โร	เม		วณฺณา		ขตฺ	ติ	ยา		พฺ	ราหฺมณา		เวสฺ	สา		
สุทฺ	ทา๑  วรรณะ ๔ เหล่า นี้ คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ และ ศูทร

	 [๓๓๓]	 กุลีโน		สชฺชโน		สาธุ	 สภฺโย		จายฺโย		มหากุโล
	 	 ราชา		ภูปติ		ภูปาโล	 ปตฺถิโว		จ		นราธิโป.

	 [๓๓๔]	 ภูนาโถ		ชคติปาโล	 ทิสมฺปติ	ชนาธิโป
	 	 รฏฺ€าธิโป		นรเทโว	 ภูมิโป		ภูภุโช		ปฺยถ.

ผู้	สูง	ศักดิ์,	ผู้	มี	สกุล,	คน	ดี		๖		ศัพท์
กุ	ลีน  (กุล+อิน)  ผู้ สูง ศักดิ์, ผู้ มี สกุล, คน ดี.  กุล	สฺส		อปจฺจํ		กุลี	โน  ทายาท ของ ผู้ มี สกุล ชื่อ ว่า กุลี นะ  

(ลบ สระ หน้า แล้ว ทีฆ ะ สระ หลัง).  อหํ		กุลี	โน		อิ	เม		อกุ	ลี	นา๒  ข้าพเจ้า เป็น ผู้ มี สกุล คน เหล่า นี้ 
เป็น ผู้ ไม่มี สกุล

สชฺ ชน  (ส+ชน)  ผู้ สูง ศักดิ์, ผู้ มี สกุล, คน ดี.  โสภ โน  ชโน  สชฺช โน  คน ดี ชื่อ ว่า สัช ชนะ (ซ้อน ชฺ)
สาธุ  (สาธ สํ สิทฺธิมฺหิ+อุ)  ผู้ สูง ศักดิ์, ผู้ มี สกุล, คน ดี.  ส	ปรตฺถํ		สาเธ	ตี	ติ		สาธุ	 ผู้ ยัง ประโยชน์ ของ 

ตน และ ของ คน อื่น ให้ สำเร็จ(ผู้ บำเพ็ญ ตน ให้ เป็น ประโยชน์) ชื่อ ว่า สาธุ

สาธุ		ธมฺมรุจี		ราชา	 สาธุ		ปญฺญาณวา		นโร
สาธุ		มิตฺตานมทฺทุพฺโภ	 ปาปสฺสากรณํ		สุขํ.๓ 

 พระ ราชา ผู้ ใส่ พระทัย ใน ธรรม เป็น ความ ดี นร ชน ผู้ มี ความ รอบรู้ เป็น ความ ดี ผู้ ไม่ 
ประทุษร้าย มิตร เป็น ความ ดี การ ไม่ ทำบาป เป็น ความ สุข

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๔๖๐/๒๙๐ ๒  ชา.อฏฺ. ๓๙/๕๒๔ ๓  ขุ.ชา. ๒๘/๕๐/๒๐
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สภฺย  (สภา+ย)  ผู้ สูง ศักดิ์, ผู้ มี สกุล, คน ดี.  	สภา	ยํ		สาธุ		สภฺ	โย  คน ดี ใน สังคม ชื่อ ว่า สัภ ยะ  
(ลบ สระ อา) 

อยฺย  (อย คติ ยํ+ย)  ผู้ สูง ศักดิ์, ผู้ มี สกุล, คน ดี.   อยิตพฺ	โพ		อุป	คนฺตพฺ	โพ	ติ		อยฺ	โย  ผู้ ที่ ใครๆ ควร 
เข้าไป หา ชื่อ ว่า อัยยะ

มหา	กุล  (มหา กุล+ณ)  ผู้ สูง ศักดิ์, ผู้ มี สกุล, คน ดี.  มหา	กุล	สฺส		อปจฺจํ		มหา	กุโล  ทายาท ของ 
ตระกูล ใหญ่ ชื่อ ว่า มหา กุ ละ (ลบ ณฺ).  	น		ตุมฺ	หากํ	เยว		กุลา	นิ		มหา	กุลา	นิ,			อมฺ	หากํ	ปิ		กุลํ		
มหา	กุลํ	๑   ตระกูล ของ พวก ท่าน ไม่ใช่ ตระกูล ใหญ่ ตระกูล ของ เรา เป็น ตระกูล ใหญ่

พระ	ราชา,	พระเจ้า	แผ่นดิน,	ผู้	เป็น	ใหญ่	ใน	ประเทศ,	ผู้	ปกครอง	๑๓	ศัพท์
ราช  (ราช ทิตฺ ติยํ+อ)  พระ ราชา, พระเจ้า แผ่นดิน, ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ประเทศ, ผู้ ปกครอง.  อติ	เตชวนฺต	ตาย		 

ว	ิเส	เสน		ราช	เต		ทพิ	ฺพ	เต	ต	ิ	ราชา  ผู ้รุง่เรอืง มาก เพราะ ม ีเดช มาก ชือ่ วา่ ราชะ.  มหา	ชน	ํ	รญเฺช	ต	ีต	ิ	 
ราชา  ผู้ ยัง มหาชน ให้ พอใจ ชื่อ ว่า ราชะ (รญฺช ราเค+ณ, ลบ ณฺ และ ญฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, รูป สำเร็จ 
อาเทศ สิ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  อตฺ	ตนิ		ชนํ		รญฺเช	ตี	ติ		ราชา  ผู้ ยัง ชน ให้ ยินดี ใน ตน ชื่อ ว่า 
ราชะ.  ราชา		นาม		โย		โก	จิ		รชฺชํ		กา	เรติ๒  บุคคล ผู้ ให้ อภิเษก ตน เป็น พระ ราชา ชื่อ ว่า ราชา

ภูป	ติ  (ภู+ปติ)  พระ ราชา, พระเจ้า แผ่นดิน, ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ประเทศ, ผู้ ปกครอง.  ภุ	ยา		ภูมิ	ยา		ปติ		
ภูป	ติ	 ผู้ เป็น ใหญ่ ใน แผ่นดิน ชื่อ ว่า ภูป ติ.  	ภุํ		ปา	เลตี	ติ		วา		ภูป	ติ	 หรือ ผู้ รักษา แผ่นดิน ชื่อ ว่า 
ภูป ติ (ภูสทฺ ทูปปท+ปา รกฺขเณ+ติ, รัสสะ อา เป็น อ)

ภู	ปาล  (ภูสทฺ ทูปปท+ปาล รกฺขเณ+อ)  พระ ราชา, พระเจ้า แผ่นดิน, ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ประเทศ, ผู้ ปกครอง.  
ภุํ		ปถวึ		ปา	เลตี	ติ		ภู	ปาโล  ผู้ รักษา แผ่นดิน ชื่อ ว่า ภู ปา ละ

ปตฺถิว  (ปถวี+ณ)  พระ ราชา, พระเจ้า แผ่นดิน, ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ประเทศ, ผู้ ปกครอง.  	ปถ	วิ	ยา		อิสฺ	ส	โร		
ปตฺถิ โว  ผู้ เป็น ใหญ่ ใน แผ่นดิน ชื่อ ว่า ปัตถิ วะ (ซ้อน ตฺ, ลบ ณฺ และ สระ หน้า, อาเทศ อ เป็น อิ)

นราธิป  (นร+อธิป)  พระ ราชา, พระเจ้า แผ่นดิน, ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ประเทศ, ผู้ ปกครอง. 	นรา	นํ		อธิ	โป		
นรา	ธ	ิโป  ผู ้ปกครอง คน ทัง้ หลาย ชือ่ วา่ นราธปิ ะ (ลบ สระ หนา้ แลว้ ทฆี ะ สระ หลงั).  อมิ	ํ	ทสิ	ฺวา		หสํ	ราช	ํ	 
นรา	ธิ	โป๓  พระ ราชา เห็น พญา หงส์ นี้ แล้ว

ภนูาถ  (ภ+ูนาถ)  พระ ราชา, พระเจา้ แผน่ดนิ, ผู้ เปน็ ใหญ ่ใน ประเทศ, ผู้ ปกครอง.  ภสูมฺ	ึ	นา	โถ		ภนูา	โถ   
ผู้ เป็น ที่ พึ่ง ใน แผ่นดิน ชื่อ ว่า ภู นา ถะ

ช	คติ	ปาล  (ช คติ สทฺ ทูปปท+ปาล รกฺขเณ+อ)  พระ ราชา, พระเจ้า แผ่นดิน, ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ประเทศ, ผู้ 
ปกครอง.  ชค	ตึ		ภูมึ		ปา	เลตี	ติ		ช	คติ	ปาโล  ผู้ รักษา แผ่นดิน ชื่อ ว่า ช คติ ปา ละ

ทิ	สมฺ	ปติ  (ทิ สา+ปติ)  พระ ราชา, พระเจ้า แผ่นดิน, ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ประเทศ, ผู้ ปกครอง. 	ทิ	สานํ		ปติ		

๑  มชฺ.อฏฺ. ๙/๘๖/๘๔ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๗๑/๕๙ ๓  ขุ.ชา. ๒๘/๑๗๘/๗๒
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ทิ	สมฺ	ปติ	 ผู้ เป็น เจ้า แห่ง ทิศ ทั้ง หลาย ชื่อ ว่า ทิสัม ปติ.  ทิ	สา		ทิสรฏฺเ€		วา		ปา	เลตี	ติ		ทิ	สมฺ	ปติ	  
หรือ ผู้ รักษา แว่น แคว้น ใน ทิศ ชื่อ ว่า ทิสัม ปติ (รัสสะ อา เป็น อ, นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ)

นิสมฺม		ขตฺติโย		กยิรา	 นานิสมฺม		ทิสมฺปติ
นิสมฺมการิโน		รญฺโญ	 ยโส		กิตฺตี		จ		วฑฺฒติ.๑

 กษตัรยิ ์ไตรต่รอง แลว้ จงึ ควร ทำ  พระ ราชา ไม ่ได ้ไตรต่รอง ไม ่ควร ทำ  ยศ และ เกยีรต ิ
ย่อม เจริญ แก่ พระ ราชา ผู้ทรง มี ปรกติ ใคร่ครวญ ก่อน ทำ

ชนา	ธิป  (ชน+อธิป)  พระ ราชา, พระเจ้า แผ่นดิน, ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ประเทศ, ผู้ ปกครอง.  	ชนา	นํ		อธิ	โป		
ชนา	ธิ	โป  ผู้ ปกครอง ชน ทั้ง หลาย ชื่อ ว่า ชนา ธิ ปะ (ลบ สระ หน้า แล้ว ทีฆ ะ สระ หลัง).  อิมมฺหิ		ภทฺท	เก		
กปฺเป		เอ	โก		อาสึ		ชนา	ธิ	โป๒  เรา ได้ เป็น พระ ราชา องค์ หนึ่ง ใน ภัทร กัป นี้

รฏฺ€าธิป  (รฏฺ€+อธิป)  พระ ราชา, พระเจ้า แผ่นดิน, ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ประเทศ, ผู้ ปกครอง.  รฏฺเ€		อธิ	โป		
รฏฺ€าธิ	โป  ผู้ เป็น ใหญ่ ใน แว่น แคว้น ชื่อ ว่า รัฏฐาธิ ปะ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง)

นร	เทว  (นร+เทว)  พระ ราชา, พระเจ้า แผ่นดิน, ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ประเทศ, ผู้ ปกครอง.  นรา	นํ		เท	โว		 
นร	เท	โว	 ผู้ เป็น สมมุติ เทพ ของ คน ทั้ง หลาย ชื่อ ว่า นร เทวะ

ภู	มิป  (ภู มิส ทฺ ทูปปท+ปา รกฺขเณ+อ)  พระเจ้า แผ่นดิน, ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ประเทศ, ผู้ ปกครอง.  ภูมึ		ปา	ติ		 
รกฺข	ตี	ติ		ภูมิ	โป  ผู้ รักษา แผ่นดิน ชื่อ ว่า ภูมิ ปะ (ลบ สระ หน้า)

ภูภุช  (ภูสทฺ ทูปปท+ภุช ปา ลนชฺโฌหรเณ สุ+อ)  พระเจ้า แผ่นดิน, ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ประเทศ, ผู้ ปกครอง.  ภุํ  
ภูมึ		ภุญฺ	ช	ตี	ติ		ภูภุโช  ผู้ ใช้สอย ภาษี แผ่นดิน ชื่อ ว่า ภู ภุช ะ.  มหิ	ขิต	ศัพท์ ก็ แปล ว่า พระเจ้า แผ่นดิน

	 [๓๓๕]	 ราชญฺโญ		ขตฺติโย		ขตฺตํ	 มุทฺธาภิสิตฺต		พาหุโช
	 	 สพฺพภุมฺโม		จกฺกวตฺตี	 ภูโปญฺโญ		มณฺฑลิสฺสโร.

กษัตริย์,	พระ	ราชา	ผู้	ทร	งมุทธาภิเษก	แล้ว	๕	ศัพท์
ราช	ญญฺ   (ราช+ญญฺ)  กษตัรยิ,์ พระ ราชา ผู ้ทร งมทุธาภเิษก แลว้.  รญ	ฺโญ		ขต	ฺตยิสสฺ		อปจจฺ	ํ	ราชญ	ฺโญ   

รัชทายาท ชื่อ ว่า ราชั ญญะ.  ปา	ยา	สิ		ราช	ญฺโญ		อ	สกฺกจฺจํ		ทานํ		ทตฺ	วา๓  พระเจ้า ปา ยา สิ ทรง 
ถวาย ทาน ด้วย ความ ไม่ เคารพ

ขตฺ	ติย  (ขตฺต+อิย)  กษัตริย์, พระ ราชา ผู้ ทร งมุทธาภิเษก แล้ว.  ขตฺตสฺ	สาป	จฺจํ		ขตฺ	ติ	โย  ทายาท ของ 
กษัตริย์ ชื่อ ว่า ขัตติยะ (ลบ สระ หน้า).  เขตฺ	ตานํ		อธิป	ติ	ภูต	ตฺ	ตา		วา		ขตฺ	ติ	โย	ติ		อาทิ	กปฺปิ	กรา	ชา		
วจุจฺ ต ิ หรอื พระ ราชา ชือ่ วา่ ขตัตยิะ เพราะ ทรง เปน็ ใหญ ่แหง่ ชาวนา นี ้ทา่น กลา่ว หมาย เอา ปฐม กษตัรยิ ์(คอื 
ปฐม กษัตริย์ ทรง เป็น ชาวนา).  	ขตฺ	ติ	โย		นาม		อุภ	โต		สุชา	โต		โห	ติ		มา	ติ	โต		จ		ปิติ	โต		จ๔   

๑  ขุ.ชา. ๒๗/๖๒๙/๑๕๐ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๒/๑๗/๘๕ ๓  ที.มหา. ๑๐/๓๒๙/๓๙๔
๔ วิ.มหาวิ. ๒/๗๓๕/๔๘๗ 
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ชื่อ ว่า กษัตริย์ เป็น ผู้ทรง ประสูติ มา ดี จาก ๒ ฝ่าย คือ ฝ่าย พระ ชนนี และ ฝ่าย พระ ชนก 

ขตฺต  (ขตฺต+ณ)  กษัตริย์, พระ ราชา ผู้ ทร งมุทธาภิเษก แล้ว.  ขตฺตสฺส		อปจฺจํ		ขตฺตํ  ทายาท ของ 
กษัตริย์ ชื่อ ว่า ขัต ตะ (ลบ ณฺ)

มุทฺธา	ภิสิ	ตฺต  (มุทฺธ+อภิ สิตฺ ต) กษัตริย์, พระ ราชา ผู้ ทร งมุทธาภิเษก แล้ว.  รชฺ	ชา	โร	ปน	สมเย		ทกฺ	ขิณ	า- 
วฏฺฏ	สงฺ	โขท	เกน		คงฺ	คา	นี	เตน		มุทฺ	ธนิ		ขตฺ	ติ	ยกญฺญา	ทีหิ		อภิ	สิตฺ	ตตฺ	ตา		มุทฺธาภิสิ	ตฺ	โต,		ป€ม- 
ขต	ฺต	ิโย  กษตัรยิ ์ทรง พระนาม วา่ มทุธา ภสิ ิต ตะ เพราะ ทรง ได ้รบั ทกัษโิณทก ดว้ย นำ้ สงัข ์ที ่นำ มา จาก แมน่ำ้ 
คงคา  จาก ขัตติย กัญญา เป็นต้น  ใน คราว ขึ้น ครอง ราช สมบัติ หมาย ถึง ปฐม กษัตริย์.  มุทฺธา	ภิสิ	ตฺ	โต		
นาม		ขตฺ	ติ	ยาภิ	เส	เกน		อภิ	สิตฺ	โต		โห	ติ๑  ผู้ ได้ รับ อภิเษก ขึ้น เป็น กษัตริย์ ชื่อ ว่า มุทธา ภิสิ ต ตะ

พาหุ	ช  (พาหุ สทฺ ทูปปท+ชน ชนเน+กฺ วิ)  กษัตริย์, พระ ราชา ผู้ ทร งมุทธาภิเษก แล้ว.  	พฺรหฺมพาหุ	โต		
ชาต	ตฺ	ตา		พาหุ	โชติ		หิ		นิ	กาย	นฺ	ตริ	กานํ		ลทฺธิ	 ลัทธิ นิ กา ยัน ตริ กะ กล่าว ว่า กษัตริย์ ผู้ เกิด มา จาก 
เชื้อ สาย พรหม ชื่อ ว่า พาหุ ชะ

พระเจ้า	จักรพรรดิ,	พระ	ราชา	ผู้	ปกครอง	๔	ทวีป	๒	ศัพท์
สพฺพ	ภุมฺ	ม  (สพฺพ ภูมิ+ณฺย)  พระเจ้า จักรพรรดิ.  สพฺพ	ภูมิ	ยา		อิสฺ	ส	โร		สพฺพ	ภุมฺ	โม  ผู้ เป็น ใหญ่ 

ใน แผ่น ดิน ทั้ง ปวง ชื่อ ว่า สัพ พ ภุม มะ (ลบ ณฺ และ สระ ที่สุด บท, อาเทศ มฺย เป็น ม, ซ้อน มฺ, รัสสะ 
อู เป็น อุ)

จกฺกวตฺ	ติ,	 จกฺกวตฺ	ตี	  (จกฺกสทฺ ทูปปท+วตฺต ปวตฺตเน+ณี)  พระเจ้า จักรพรรดิ.  ปุญฺ	โญปนี	เตน		 
จกฺ	กรตเนน		วตฺต	เต		อสาธุ	ทม	นิ	กาทิ	รา	ชวตฺตํ		อนุ	ติฏฺ€ตี	ติ		จกฺกวตฺ	ตี	 พระ ราชา ผู้ทรง กอปร 
ด้วย จักร รัตนะ อัน นำ มา ซึ่ง บุญ คือ ดำรง ตน ตาม ราช ประเพณี มี การ ควบคุม คน ไม่ ดี เป็นต้น ชื่อ ว่า 
จัก ก วัต ตี.  จกฺ	กร	ตนํ		วตฺ	เต	ติ		อา	กา	เส		อตฺต	โน		ปุร	โต		คมย	ตี	ติ		วา		จกฺกวตฺ	ตี	 พระ ราชา  
ผู้ทรง ยัง จักร รัตนะ ให้ เป็น ไป หรือ ให้ ลอย อยู่ ใน อากาศ ข้าง หน้า ของ ตน ชื่อ ว่า จัก ก วัต ตี.  ปุญฺญจกฺกํ		
จตุ	จกฺกํ		วา		สตฺ	เต	สุ		วตฺ	เต	ติ		เต		วา		อสฺมึ		วตฺ	เต	ตี	ติ		จกฺกวตฺ	ตี	 หรือ พระ ราชา ผู้ทรง 
บำเพ็ญ บุญ จักร หรือ ธรรมจักร ๔ ประการ ใน สัตว์ ทั้ง หลาย หรือ ทรง บำเพ็ญ จักร เหล่า นี้ ใน ภพ นี้ จึง 
ชื่อ ว่า จัก ก วัต ตี.  จกฺ	กร	ตนุ	ปฺ	ปา	ทนตฺถํ		ทฺ	วาท	สวสฺส	จริตํ		ทส	ราช	ธมฺมํ		วตฺต	เมตสฺสตฺถี	ติ		วา		
จกฺกวตฺ	ตี	 หรือ พระ ราชา ผู้ทรง บำเพ็ญ ทศ พิ ธรา ช ธรรม นาน ถึง ๑๒ ปี เพื่อ ยัง จักร รัตนะ ให้ เกิด ขึ้น จึง 
ชื่อ ว่า จัก ก วัต ตี.  จ	ตูสฺวปิ		ที	เป	สุ		อาณา	ธมฺม	จกฺ	กา	นิ		สตฺ	เต	สุ		ปวตฺ	เต	ตี	ติ		วา		จกฺกวตฺ	ตี	  
หรือ พระ ราชา ผู้ ยัง อาณาจักร และ ธรรมจักร ให้ เป็น ไป ใน สัตว์ ทั้ง ๔ ทวีป จึง ชื่อ ว่า จัก ก วัต ตี.  ทุ	ติ	โยปิ		
โข		ภิกฺขเว		ราชา		จกฺกวตฺ	ติ๒  ภิกษุ ทั้ง หลาย พระเจ้า จักรพรรดิ องค์ ที่ ๒ ก็ ดี

พระ	ราชา,	กษัตริย์,	ผู้	ปกครอง	อาณาเขต	๑	ทวีป
มณฺฑ	ลิสฺสร  (มณฺฑล+อิสฺ สร) พระ ราชา, กษัตริย์.  อญฺ	โญ		อสพฺพ	ภุมฺ	โม		อ	นว	กาโส		สา	มนฺ	โต		

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๗๓๕/๔๘๗-๘ ๒  ที.ปาฏิก. ๑๑/๓๗/๖๘
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ภู	โป		มณฺฑ	ลิสฺส	โร		นาม  พระ ราชา องค์ อื่น นอกจาก พระเจ้า จักรพรรดิ ชื่อ ว่า มัณฑ ลิส สระ (ลบ 
สระ หน้า).  	ส	ยมาณาปวตฺ	ติฏฺ€า	นว	เสน		ปริ	จฺ	ฉินฺ	นสฺ	เสว		มณฺฑลสฺส		อิสฺ	ส	โร		น		สพฺพ-
มณฺฑลสฺ	สา	ติ	 	 มณฺฑ	ลิสฺส	โร  พระ ราชา ผู้ เป็น ใหญ่ แห่ง มณฑล ที่ กำหนด ด้วย เขต ปกครอง ของ ตน 
เท่านั้น ไม่ใช่ มณฑล ทั้งหมด ชื่อ ว่า มัณฑ ลิส สระ

	 	 เอตฺถ		จ		สพฺพ	ภุมฺ	โม,		จกฺกวตฺ	ตี	ติ		ทฺ	วีหิ		นา	เมหิ		จตุ	ทีปิ	สฺส	โร		ราชา		ทีปิ	โต,		 
อิธา	นาค	เตปิ		สงฺค	เหตฺ	วา		กถิ	เตน		อธิ	สฺสรป	เทน		เอก	ทีปิ	สฺส	โร		ราชา,		มณฺฑ	ลิสฺสรป	เทน		 
ป	เท	สิสฺส	โร		ราชา		ทีปิ	โต.		อถ	วา		มณฺฑ	ลิสฺสรป	เทน		 เอก	ทีปิ	สฺส	โร		ราชา		 เส	เสหิ		 
ราช	ราชญฺญา	ทีหิ		พาหุ	ช	ปริย	นฺ	เตหิ		ป	เท	สิสฺส	โร		ทีปิ	โต.

  ใน ที ่นี ้ทา่น แสดง ถงึ พระ ราชา ผู ้เปน็ ใหญ ่ใน ทวปี ทัง้ ๔ ดว้ย ๒ ชือ่ คอื  “สพพฺ ภมุ ฺม” และ “จกกฺวต ฺต”ี,  
แสดง ถึง พระ ราชา ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ทวีป เดียว ด้วย ว่า “อิสฺ สร” ที่ ยัง ไม่ เคย นำ มา กล่าว มา กล่าว ไว้ ใน ที่ นี้,  
แสดง ถงึ พระ ราชา ผู ้เปน็ ใหญ่ ใน ประเทศ ดว้ย บท วา่ “มณฑฺ ลสิสฺร”.  อกี นยั หนึง่ ทา่น แสดง ถงึ พระ ราชา ผู ้
เป็น ใหญ่ ใน ทวีป เดียว ด้วย บท ว่า “มณฺฑ ลิสฺสร”,  แสดง ถึง พระ ราชา ผู้ เป็น ใหญ่ ใน ประเทศ ด้วย บท ตั้งแต่ 
ราช	จนถึง พาหุ	ช	(รวม ๑๘ ศัพท์)

	 [๓๓๖]	 ปุเม		ลิจฺฉวิวชฺชี		จ	 สกฺโย		ตุ		สากิโยถ		จ
	 	 ภทฺทากจฺจนา		ราหุล-	 มาตา		พิมฺพา		ยโสธรา.

เจ้า	ลิจ	ฉวี,	เจ้า	วัช	ชี	๒	ศัพท์
ลิจฺฉ	วิ  (ลีน+ฉวิ)  เจ้า ลิจ ฉวี, เจ้า วัช ชี.  สุขุม	ตาย		ลี	นา		อ	ปาก	ฏา		ฉ	วิ	โย		เยสํ		เต		ลิจฺฉ	วิ	โน	  

พระ ราชา ผู้ พระ ฉวี ถูก ปกปิด เพราะ ละเอียด อ่อน จึง ชื่อ ว่า ลิจฉ วิ (ลบ น, ซ้อน จฺ, รัสสะ อี เป็น อิ).  
วฑฺโฒ		ลิจฺฉ	วิ		เมตฺ	ติย	ภุมฺ	ม	ชกา	นํ		ภิกฺ	ขูนํ		สหา	โย		โห	ติ๑  เจ้า ลิจ ฉวี พระองค์ ใหญ่ เป็น สหาย 
ของ ภิกษุ เม ตติย ะ และ ภุม ม ชกะ

วชฺ	ชี  (วท วชฺชเน+ณฺย+อี)  เจ้า ลิจ ฉวี, เจ้า วัช ชี.  วชฺเชตพฺ	โพ	ติ		วชฺ	ชี	 เจ้า ลิจ ฉวี ที่ บุคคล ควรหลีก เว้น 
ชื่อ ว่า วัช ชี (ลบ ณฺ, อาเทศ ทฺย เป็น ช, ซ้อน ชฺ).  ปุ	เม  ทั้ง ๒ ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์.  มหา	นา	โม		
ลิจฺฉ	วิ		อุ	ทานํ		อุ	ทา	เน	สุ		ภ	วิสฺ	สนฺ	ติ		วชฺ	ชี		ภ	วิสฺ	สนฺ	ติ		วชฺ	ชี	ติ๒  เจ้า ลิจ ฉวี นาม ว่า มหา นา มะ 
ทรง เปล่ง อุทาน ว่า เจ้า วัช ชี จัก เจ ริญๆ

เจ้า	สัก	ยะ,	ศากย	วงศ์	๒	ศัพท์
สกฺย,	สกฺก  (สกฺย+ณ)  เจ้า สัก ยะ, ศากย วงศ์. 	ปุ	ริม	ต	รสมฺ	ภู	เต		สกฺ	ยกุเล		สญฺ	ชาต	ตฺ	ตา		สกฺ	โย  

พระ ราชา ชื่อ ว่า สัก ยะ เพราะ ทรง ประสูติ ใน ศากย วงศ์ อัน เป็น ตระกูล แรก (ลบ ณฺ).  สกฺ	ยกุลปฺ	ปสุต	ตฺ	ตา		
สกฺ	โย๓  เพราะ ทรง ประสูติ ใน ศากย วงศ์ จึง พระนาม ว่า สัก ยะ.  มหา	นา	โม		สกฺ	โก		เยน		ภควา		

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๑๑๐/๔๐ ๒  องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๕๘/๘๗ ๓  ขุ.อฏฺ. ๑๗/๑๗/๑๕๗



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๔.๑.	ขัตติยวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 414

เต	นุป	สงฺ	กมิ๑  เจ้า สัก ยะ มหา นา มะ เข้าไป เฝ้า พระ ผู้ มี พระ ภาค ถึงที่ ประทับ

สากิย  (สกฺย+อิย)  เจ้า สัก ยะ, ศากย วงศ์.  สกฺเย		ภโว		สากิ	โย  ผู้ อยู่ ใน ศากย วงศ์ ชื่อ ว่า สากิย ะ 
(ลบ ย, ทีฆ ะ อ เป็น อา)

พระนาง	พิมพา,	พระ	ชนนี	ของ	พระ	ราหุ	ล		๔		ศัพท์
ภทฺ	ทกจฺ	จา	นา  (ภทฺ ทา+กจฺ จา นา)  พระนาง พิมพา, พระ ชนนี ของ พระ ราหุ ล.  ภทฺ	ทกลฺ	ยาเณ		โส	เขฺย		

จ		ภทฺ	ทกจฺ	จา	นา	  ภทฺ	ทกจฺ	จา	นา	ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ว่า  ผู้ มี ความ งาม อัน ประเสริฐ และ ผู้ มี ความ สุข.   
กุลา	จาร	รู	ปา	ทิว	เสน		กลฺ	ยาณตฺ	ตา		ภทฺ	ทา  ผู้ ชื่อ ว่า ภัท ทา เพราะ เป็น คน งาม ด้วย ตระกูลมารยาท 
และ รูป โฉม เป็นต้น.  กจฺจสฺส	 	 อปจฺจํ	 	 กจฺ	จา	นา  พระ ธิดา ของ พระ เจ้า กัจ จะ ชื่อ ว่า กัจ จา นา 
(กจฺจ+ณาน+อา, ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  	อปจฺจสทฺ	โทยํ		นิจฺ	จํ		นปํุส	เก		ปุตฺ	เต		ปุตฺ	ติยญฺ	จ		
ภว ติ  อปจฺจ	ศัพท์ นี้ มี ใช้ ในน ปุง สก ลิงค์ อย่าง เดียว ใน อรรถ ว่า บุตร และธิดา. 	ภทฺ	ทา		จ		กจฺ	จา	นา		
จา	ติ		ภทฺ	ทกจฺ	จา	นา  พระ นา งกัจ จา นา ผู้ งดงาม ชื่อ ว่า ภัททกัจ จา นา (รัสสะ บท หน้า)

ราหุ	ลมา	ตุ  (ราหุ ล+มาตุ)  พระนาง พิมพา, พระ ชนนี ของ พระ ราหุ ล.  ราหุ	 	 วิย	 	 จนฺทํ	 	 มม		 
นิกฺ	ขมนํ		ลา	ตุ	กาโม		จายํ		เม		ปุตฺ	โต	ติ		ราหุ	โล	ติ		นา	เมน		ภ	วิตพฺ	พนฺ	ติ		มนสิ		กตฺ	วา		
“ราหุ		ชา	โต,		พนฺ	ธนํ		ชาต”นฺ	ติ		ปิ	ตรา		วุตฺ	โต		สิกฺ	ขา	กาโม		อาย	สฺ	มา		ราหุ	โลเยเวตฺถ		
ราหุ	โล  ศัพท์ ว่า “ราหุ	ล” ใน ที่ นี้ คือ พระ ราหุ ล ผู้ ใฝ่ ศึกษา ถูก พระ ชนก ผู้ ทำ พระทัย ว่า บุตร ของ เรา 
นี้ ต้องการ ตัดขาด ซึ่ง การ ออก ไป ของ เรา เหมือน ราหู ตัดขาด การ โคจร ของ ดวง จันทร์ จึง ควร มีชื่อ ว่า ราหุ ล 
ดังนี้ แล้ว จึง ตรัส ตำหนิ ว่า “ราหู เกิด แล้ว, เครื่อง พันธนาการ เกิด แล้ว”.  ราหุ		วิย		ลา	ติ		คณฺ	หา	ตี	ติ		 
ราหุ	โล  ผู้ ยึด ไว้ เหมือน ราหู ชื่อ ว่า ราหุ ละ (ราหุ สทฺ ทูปปท+ลา อา ทาเน+อ, ลบ สระ หน้า).  	ราหุ	ลสฺส		 
มาตา	 	 ราหุ	ลมา	ตา  พระ ชนนี ของ พระ ราหุ ลนั้น ชื่อ ว่า ราหุ ลมา ตุ (รูป สำเร็จ อาเทศ อุ เป็น อา 
และ ลบ สิ วิภัตติ).  ราหุ	ลมา	ตา		เทวี		ราหุ	ลํ		กุ	มารํ		เอตท	โวจ		เอโส		เต		ราหุ	ล		ปิตา		
คจฺฉสฺส		ทาย	ชฺชํ		ยา	จา	หี	ติ๒  พระ เทวี ชนนี ของ พระ ราหุ ล ได้ มี พระ ราช เสาวนีย์ กับ ราหุ ล กุมาร ว่า 
ลูก ราหุ ล ผู้ นี้ เป็น พระ ชนก ของ เธอ เธอ จง ไป ทูล ขอ ความ เป็น รัชทายาท ต่อ พระองค์ เอา เถิด

พิมฺ	พา  (พิมฺพ+อา) พระนาง พิมพา, พระ ชนนี ของ พระ ราหุ ล. 	พิมฺพํ		วุจฺจ	ติ		สรีรํ,	อติ	สยวณฺณสรีร	- 
ยุตฺ	ต	ตาย		พิมฺ	พา  สรีระ ท่าน เรียก ว่า พิม พะ, พระ ชนนี ของ พระ ราหุ ลนาม ว่า พิมพา เพราะ ประกอบ 
ด้วย สรีระ อัน งดงาม ยิ่ง.  พิมฺ	พา		เทวี		ปน		ราหุ	ล	กุ	มาเร		ชา	เต		ราหุ	ลมา	ตา	ติ		ปญฺญายิตฺถ๓  
พระนาง พิมพา เทวี เมื่อ พระ ราหุ ล กุมาร ประสูติ จึง ปรากฏ นาม ว่า ราหุ ลมา รดา

ยโส	ธรา  (ยสสทฺ ทูปปท+ธร ธาร เณ+อ+อา)  พระนาง พิมพา, พระ ชนนี ของ พระ ราหุ ล. 	 ยโส		 
วุจฺจ	ติ		ปริ	วา	โร		กิตฺ	ติ		จ,		เต		ธาเร	ตี	ติ		ยโส	ธรา  บริวาร และ เกียรติ ท่าน เรียก ว่าย สะ,  ผู้ทรง 
ไว้ ซึ่ง บริวาร และ เกียรติ นั้น ชื่อ ว่า ยโส ธรา (อาเทศ อ เป็น โอ ท่ามกลาง สมาส, ลบ สระ หน้า).  ยโส	

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๕๕๕/๓๖๘ ๒  วิ.มหา. ๔/๑๑๘/๑๖๗ ๓  ที.อฏฺ. ๕/๑๒/๑๗
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ธรา		อหํ		วีร		อ	คาเร		เต		ป	ชา	ปติ๑  ข้า แต่ ท่าน วีระ หม่อม ฉัน ยโส ธรา เป็น ป ชา บดี ของ พระองค์ 
เมื่อ ยัง ทรง ครอง ราชย์

	 [๓๓๗]	 โกฏีนํ		เหฏฺ€ิมนฺเตน	 สตํ		เยสํ		นิธานคํ
	 	 กหาปณานํ		ทิวส-	 วฬญฺโช		วีสตมฺพณํ.

	 [๓๓๘]	 เต		ขตฺติยมหาสาลา-	 สีติโกฏิ		ธนานิ		ตุ
	 	 นิธานคานิ		ทิวส-	 วฬญฺโช		วีสตมฺพณํ.

กษัตริย์มหา	ศาล,	พระ	ราชา	ผู้ทรง	มี	พระ	ราช	ทรัพย์	๑๐๐	โกฎิ	ขึ้น	ไป
ขตฺ	ติ	ยม	หา	สาล (ขตฺ ติย+มหา สาล) กษัตริย์ มหาศาล.  ม	หนฺ	โต		ธน	สา	โร		เยส	นฺ	เต		มหา	สา	ลา   

ผู้ มี ทรัพย์ มาก ชื่อ ว่า มหา สาละ (ม หนฺต+สาร, อาเทศ ม หนฺต เป็น มหา, ร เป็น ล).  ขตฺ	ติ	โย		จ		โส		
มหา	สาโล		จา	ต	ิ	ขต	ฺต	ิยม	หา	สาโล  กษตัรยิ ์ผูท้รง ม ีพระ ราช ทรพัย ์มาก ชือ่ วา่ ขตัตยิมหา สาละ.  เอตถฺ		
พหู		ขตฺ	ติ	ยม	หา	สา	ลา		พฺ	ราหฺมณ	มหา	สา	ลา		คห	ปติ	มหา	สา	ลา		ต	ถาค	เต		อภิ	ปฺป	สนฺ	นา๒   

ใน เมือง เหล่า นี้ มี กษัตริย์ มหาศาล พราหมณ์ มหาศาล คฤหบดี มหาศาล ผู้ เลื่อมใส ยิ่ง ใน พระ ตถาคต  
อยู่ เป็น จำนวน มาก

	 	 เยสํ		ขตฺ	ติ	ยานํ		ธนํ		สตํ		โห	ติ,		กีทิสํ		ตํ		ธนํ,		นิธาน	คํ		ปถ	วาที	สุ		นิธาน	ว	เสน		
คตํ		ปวตฺตํ,		เตสํ		ธนานํ		สตํ		ก	หา	ปณานํ,		กิตฺตปฺ	ปมาณานํ,		โกฏีนํ		สตํ.		เกน		ปริ	จฺ	เฉ	
เทน,		เหฏฺ€ิ	มนฺ	เตน		เหฏฺ€ิ	ม	โกฏฺ€า	เสน,		เหฏฺ€ิ	ม	ปริ	จฺ	เฉ	เทน		วา		โกฏีนํ		สตํ		โห	ติ.			ทิวส	
วฬญฺ	โช		ทิว	เส		ทิว	เส		วฬญฺ	ชิต	พฺ	โพ		ปน		ก	หาปโณ		วี	ส	ตมฺพณมตฺตํ		โห	ติ,		เต		ขตฺ	ติ	ยา		 
“ขตฺ	ติ	ยม	หา	สา	ลา”ตฺ	ยุจฺ	จนฺ	เต.		อมฺพณมตฺร		เอ	กาทส	โทณมตฺตํ.

  กษัตริย์ เหล่า ใด ทรง มี พระ ราช ทรัพย์ ๑๐๐,  ทรัพย์ นั้น คือ ทรัพย์ ที่ ฝัง ไว้ ใน พื้น ดิน เป็นต้น ๑๐๐,   
๑๐๐ คือ  ๑๐๐ โกฏิ กหาปณะ,  กำหนด อย่างไร  กำหนด เอา ๑๐๐ โกฏิ หรือ ๑๐๐ โกฏิ เป็น 
อย่าง ต่ำ,  ส่วน กหาปณะ ที่ ใช้สอย ทุก วัน วัน ละ ๒๐ อัมพ ณะ,  กษัตริย์ เหล่า นั้น ท่าน เรียก ว่า ขัตติย 
มหาศาล.  ๑ อัมพ ณะ ใน ที่ นี้ เท่ากับ ๑๑ ทะนาน

	 [๓๓๙]	 เยสํ		ทฺวิชมหาสาลา	 ตทุปฑฺเฒ		นิธานเค
	 	 วฬญฺเช		จ		คหปติ-	 มหาสาลา		ธเน		สิยุํ.

พราหมณ์มหาศาล,	ผู้	มี	ทรัพย์	๘๐	โกฎิ	ขึ้น	ไป
ทฺ	วิ	ชม	หา	สาล (ทฺ วิช+มหา สาล) พราหมณ์ มหาศาล.  เยสํ		ทฺ	วิ	ชานํ		พฺ	ราหฺมณานํ		นิธาน	คา	นิ		

นิธาน	ว	เสน		ปวตฺ	ตา	นิ		อสีติ	โกฏิ	ธนา	นิ		โหนฺ	ติ,		ทิวส	วฬญฺ	โช		ปน		ก	หาปโณ		ท	สมฺพณ-

๑  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๖๘/๑๕๙ ๒  ที.มหา. ๑๐/๑๓๗/๑๗๐ 
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มตฺตํ		โห	ติ,		เต		ทฺ	วิชา		“ทฺ	วิ	ชม	หา	สา	ลา”ตฺ	ยุจฺ	จนฺ	เต   พราหมณ์ เหล่า ใด มี ทรัพย์ ฝังไว้ ๘๐ 
โกฏิ กหาปณะ ใช้สอย วัน ละ ๑๐ อัมพ ณะ พราหมณ์ เหล่า นั้น ท่าน เรียก ว่า ทวิช มหาศาล.		ทฺ	วิช	ศัพท์ 
ใน ที่ นี้ แปล ว่า พราหมณ์ (ดู คาถา ๔๐๘)

คฤหบดี	มหาศาล,	ผู้	มี	ทรัพย์	๔๐	โกฎิ	ขึ้น	ไป
คห	ปติ	มหา	สาล  (คห ปติ+มหา สาล)  คฤหบดี มหาศาล.  นิธาน	เค		วฬญฺ	เช		จ		ธเน		ต	ทุปฑฺเฒ		

เตสํ		ทฺ	วิ	ชม	หา	สา	ลานํ		ธนสฺส		อุป	ฑฺฒ	ภาเค		สติ		คห	ปติ	มหา	สา	ลา		นาม		สิ	ยุํ	 คฤหบดี 
ผู้ มี ทรัพย์ ที่ ฝัง เอา ไว้ และ ใช้สอย ทุก วัน ครึ่ง หนึ่ง ของ พราหมณ์ มหาศาล (คือ ฝัง ไว้ ๔๐ โกฏิ ใช้สอย วัน ละ 
๕ อัมพ ณะ) ชื่อ ว่า คฤหบดี มหาศาล.  โส		กิร		จตฺ	ตา	ลี	ส	โกฏิ	มตฺตธ	โน		คห	ปติมหา	สาโล		อติวิย		 
สทฺโธ		ป	สนฺ	โน		อโหสิ๑  ทราบ ว่า ท่าน คฤหบดี มหาศาล ผู้ มี ทรัพย์ ประมาณ ๔๐ โกฏิ นั้น ได้ มี 
ศรัทธา เลื่อมใส อย่าง ยิ่ง

	 [๓๔๐]	 มหามตฺโต		ปฏฺ€านญฺจ	 มติสชีโว		มนฺตินี
	 	 สชีโว		สจีวามจฺโจ	 เสนานี		ตุ		จมูปติ.

มหาอำมาตย์,	นายก	รัฐมนตรี		๒		ศัพท์
มหา	มตฺต  (ม หนฺต+มตฺ ตา+ณ)  มหา อำมาตย์, นายก รัฐมนตรี.  โย		น		หี	โน		น		จุกฺ	กฏฺโ€		 

มชฺฌิ	มาธิ	กา	รพฺยวฏฺ€ิ	โต		ราช	ปุตฺต	เสนา	ปติ	มหา	กณิตฺถ	ราทิ		โส		มหา	มตฺ	โต  บุคคล ผู้ ไม่ ยิ่ง 
หยอ่น วางตวั เปน็ก ลาง เปน็ ที ่โปรดปราน ของ พระ ราชโอรส และ เสนาบด ีเปน็ตน้ ชือ่ วา่ มหา มตัตะ.  	มห	ต	ี	 
มตฺ	ตา		ปริ	จฺ	เฉ	โท		อสฺ	สา	ติ		มหา	มตฺ	โต  ผู้ มี การ กำหนด ไว้ กว้างๆ ชื่อ ว่า มหา มัตตะ (อาเทศ ม หนฺต 
เป็น มหา, ลบ ณฺ, ลบ สระ หน้า).  	อญฺญตโร		ปุราณ	โว	หาริ	โก		มหา	มตฺ	โต		ภิกฺ	ขู	สุ		ปพฺพ	ชิ	โต		 
ภคว	โต		อ	วิ	ทูเร		นิ	สินฺ	โน		โห	ติ๒ มหา อำมาตย์ อดีต ผู้ พิพากษา ท่าน หนึ่ง บวช ใน หมู่ ภิกษุ นั่ง อยู่ ไม่ 
ไกล จาก พระ ผู้ มี พระ ภาค

ปฏฺ€าน  (ป+€า คติ นิวตฺ ติมฺหิ+ยุ)  มหา อำมาตย์, นายก รัฐมนตรี.  ปกฏฺเ€		ติฏฺ€ตี	ติ		ปฏฺ€านํ	 ผู้ 
ดำรง อยู่ ใน ตำแหน่ง สูงสุด ชื่อ ว่า ปัฏ ฐานะ (ซ้อน ฏฺ, อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ)

อำมาตย์,	ราช	เลขา,	ที่	ปรึกษา	ของ	พระ	ราชา		๕		ศัพท์
มติ	ส	ชีว,	มนฺตส	ชีว  (มติ+ส ชีว)  อำมาตย์, ราช เลขา, ที่ ปรึกษา ของ พระ ราชา.  	มติ	ปฺปธา	โน		ส	ชี	โว		 

สหา	โย		มติ	ส	ชี	โว  ประธาน ที่ ปรึกษา ผู้ เป็น สหาย(ของ พระ ราชา) ชื่อ ว่า มติ ส ชีวะ

มน	ฺต	ิน ี (มนตฺ+อนิ)ี  อำมาตย,์ ราช เลขา, ที ่ปรกึษา ของ พระ ราชา.  กตตฺพพฺ	ตาว	ธารณ	ํ	มนตฺ,ํ		ต	ํโย	คา		 
มนฺ	ติ	นี	 การ กำหนด พระ ราช กรณียกิจ ชื่อ ว่า มัน ตะ, อำมาตย์ ชื่อ ว่า มัน ติ นี เพราะ เป็น ผู้ กำหนด พระ ราช 

๑  ที.อฏฺ. ๔/๔๘๑/๓๒๒ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๘๓/๘๒-๓
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กรณยีกจิ นัน้.  มน	ฺเตน		วา		นย	ต	ีต	ิ	มน	ฺต	ิน	ี	หรอื ผูน้ำ กจิ ไป ดว้ย ปญัญา ชือ่ วา่ มนั ต ิน ี(มนตฺสท ฺทปูปท 
+นี นเย+กฺ วิ, อาเทศ อ เป็น อิ, ลบ กฺ วิ). 	อถ	วา		มนฺต	โย	คา		มนฺ	ติ,		เนตี	ติ		นี,		มนฺ	ติ		จ		
นี		จา	ติ		มนฺ	ติ	นี	 อีก อย่าง หนึ่ง ปัญญา ชื่อ ว่า มัน ติ เพราะ ประกอบด้วย ความ รู้ ว่า ควร และ ไม่ ควร 
(มนฺต+อิ),  ผู้นำ ชื่อ ว่า นี (นี นเย+กฺ วิ, ลบ กฺ วิ), ผู้นำ ที่ มี ปัญญา ชื่อว่า มัน ติ นี (มนฺ ติ+นี)

ส	ชวี  (สหสท ฺทปูปท+ชวี ปาณ เน+อ)  อำมาตย,์ ราช เลขา, ที ่ปรกึษา ของ พระ ราชา.  	รญญฺา		สห		ชวี	ต	ีต	ิ	 
ส	ชี	โว  ผู้ ใช้ ชีวิต อยู่ ร่วม กับ พระ ราชา ชื่อ ว่า ส ชีวะ (อาเทศ สห เป็น ส).  รญฺโญ		กุเวร	สฺส		หิ		
โส		ส	ชี	โว.		ส	ชี	โว	ติ		ส	ชี	โว		อมจฺ	โจ๑  ยักษ์ นั้น เป็น อำมาตย์ ของ ท้าว กุเวร.  บท ว่า ส	ชี	โว	คือ 
อำมาตย์

ส	จวี  (สจ สม วาเย+อ ีอาคม+ว)  อำมาตย,์ ราช เลขา, ที ่ปรกึษา ของ พระ ราชา.  	สจ	เต		สม	เว	โต		ภว	ต	ีต	ิ	 
ส	จี	โว  ผู้ มี ปัญญา พิจารณา ชื่อ ว่า ส จี วะ

อมจฺจ  (อมา+จฺจ)  อำมาตย์, ราช เลขา, ที่ ปรึกษา ของ พระ ราชา.  สพฺ	พกิจฺ	เจ	สุ		รญฺญา		มนฺ	เตน		
อมา		สห		ภว	ตี	ติ		อมจฺ	โจ  ผู้ เป็น ไป พร้อม พระ ราชา ด้วย การ ปรึกษา ใน กิจ ทั้ง ปวง ชื่อ ว่า อมัจจะ 
(รัสสะ อา เป็น อ).  อมา	ศัพท์ เป็น นิบาต, ลง จฺจ ปัจจัย ใน อรรถ สห ศัพท์.  โส		อมจฺ	โจ		วิ	หารํ		
คนฺตฺ	วา		ภิกฺขุ	สงฺฆํ		สนฺ	นิ	ปา	เตตฺ	วา		อาห		อหํ		รญฺญา		อุ	โปสถํ		กา	ราเป	หี	ติ๒  อำมาตย์ 
นั้น ไป ยัง วิหาร ให้ ภิกษุ สงฆ์ ประชุม กัน แล้ว กราบ เรียน ว่า ข้าพเจ้า ถูก พระ ราชา บังคับ ให้ นิมนต์ พวก ท่าน 
ทำ อุโบสถ

เสนาบดี,	แม่ทัพ		๒		ศัพท์
เสนาน ี (เส นาสทฺ ทูปปท+นี นเย+กฺ วิ)  เสนาบดี, แม่ทัพ.  เสนํ		นย	ตี	ติ		เสนานี	 ผู้นำ กองทัพ  

ชื่อ ว่า เสนานี (ลบ กฺ วิ)

จมู	ปติ  (จมู+ปติ)  เสนาบดี, แม่ทัพ.  จมูนํ	 	 เส	นานํ	 	ปติ	 	จมู	ปติ	  ผู้ เป็น ใหญ่ แห่ง กองทัพ  
ชื่อ ว่า จมู ปติ

	 [๓๔๑]	 นฺยาสาทีนํ		วิวาทานํ	 อกฺขทสฺโสปทฏฺ€ริ
	 	 โทวาริโก		ปฏิหาโร	 ทฺวารฏฺโ€		ทฺวารปาลโก.

ผู้พิพากษา,	ผู้	ตัดสิน	คดี	ฟ้อง	ร้อง,	นัก	กฎหมาย
อกฺขทสฺส  (อกฺขสทฺ ทูปปท+ทิส เปกฺ ขเน+อ)  ผู้ พิพากษา, ผู้ ตัดสิน คดี ฟ้อง ร้อง, นัก กฎหมาย.   

นฺ	ยา	สา	ทีนํ		อิน	า	ทาน	ทาย	วิ	ภาค	ทีนํ		วิ	วา	ทานํ		โว	หา	รานํ		อุป	ทฏฺ€ริ		อุป	ทสฺ	สิ	เต		อกฺขทสฺโส  
อกฺขทสฺส	ศัพท์ เป็น ไป ใน บุคคล ผู้ สามารถ ตัดสิน คดี ฟ้อง ร้อง มี การ กู้ หนี้ และ การ แบ่ง มรดก เป็นต้น.   
อกฺ	เข		โว	หาเร		ปสฺ	สตี	ติ		อกฺขทสฺโส,		ธมฺ	มาธิ	กรณิ	โย  ผู้ พิจารณา คดี ฟ้อง ร้อง ใน ศาล ชื่อ ว่า  

๑  ชา.อฏฺ. ๔๔/๒๗๙ ๒  วิ.อฏฺ. ๑/๕๓ 
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อักข ทัส สะ (อาเทศ ทิสฺ เป็น ทสฺสฺ), ได้แก่ ผู้ ตัดสิน คดี โดย ยุติธรรม.  อกฺขทสฺโส	 	 โว	หา	รกรเณ		 
ปธา	โน๑   ผู้ พิพากษา เป็น ประธาน ใน การ ตัดสิน คดี ฟ้อง ร้อง

  ผู้ พิพากษา มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ปุจฺ	ฉาวิ	วาก,	ปญฺ	หวิว	าก

นาย	ทวาร	บาล,	ผู้	รักษา	ประตู,	ยาม	รักษา	การณ์	๔	ศัพท์
โท	วา	ริก  (ทฺ วาร+ณิก)  นาย ทวาร บาล, ผู้ รักษา ประตู, ยาม รักษา การณ์.  ทฺ	วาเร		นิ	ยุตฺ	โต		โท	วาริ	โก  

ผู้ ประจำ อยู่ ที่ ประตู ชื่อ ว่า โท วาริ กะ (ลง โอ อาคม, ลบ ณฺ).  โส		โท	วาริ	โก		สาลว	ติ	ยา		คณิกา	ย		 
ปจฺจสฺโส สิ๒  ผู้ รักษา ประตู นั้น รับคำ ของ หญิง คณิกา ชื่อ สา ลวดี

ปฏิหาร  (ปติ+หร หรเณ+ณ)  นาย ทวาร บาล, ผู้ รักษา ประตู, ยาม รักษา การณ์.  ปฏิ	ห	รติ		 
วิญฺญา	ยติ		เต	นา	ติ		ปฏิ	หา	โร  ผู้ คอย บอก ให้ เขา รู้ (อยู่ ที่ ประตู) ชื่อ ว่า ปฏิ หา ระ (อาเทศ ต เป็น 
ฏ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ตโย		ปฏิ	หา	รา		ปฏิ	ปาฏิ	ยา		€ิ	ตา๓  นาย ทวาร บาล ทั้ง ๓ คน 
ยืน เข้า แถว ตาม ลำดับ

ทฺ	วาร	ฏฺ€ (ทฺ วา รสทฺ ทูปปท+€า คติ นิวตฺ ติมฺหิ+อ) นาย ทวาร บาล, ผู้ รักษา ประตู, ยาม รักษา การณ์.   
ทฺ	วาเร		ติฏฺ€ตี	ติ		ทฺ	วาร	ฏฺโ€  ผู้ ยืน เฝ้า ที่ ประตู ชื่อ ว่า ทวารั ฏฐะ (ซ้อน ฏฺ, ลบ สระ หน้า)

ทฺ	วาร	ปาล,	 ทฺ	วาร	ปาล	ก  (ทฺ วา รสทฺ ทูปปท+ปาล รกฺขเณ+อ+ก)  นาย ทวาร บาล, ผู้ รักษา ประตู,  
ยาม รักษา การณ์.  ทฺ	วารํ		ปา	เลตี	ติ		ทฺ	วาร	ปาล	โก  ผู้ รักษา ประตู ชื่อ ว่า ทวาร ปาล กะ.  อาฬ	วกสฺส		
ทฺ	วาร	ปาโล		คทฺรโภ		นาม		ยกฺ	โข		ภ	ควนฺ	ตํ		อุป	สงฺ	กมิตฺ	วา๔  ยักษ์ ชื่อ คัทรภะ ผู้ รักษา ประตู 
ของอาฬ วก ยักษ์ เข้าไป เฝ้า พระ ผู้ มี พระ ภาค.  อหํ		หํสว	ตี	นคเร		รญฺโญ		เคห	ทฺ	วาเร		ทฺ	วาร	ปาล	โก		 
อาสึ	๕  เรา เป็น ผู้ รักษา ประตู ที่ พระ ตำหนัก ของ พระ ราชา ใน หงส วดี นคร

  นาย ทวาร บาล มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ทฺ	วาร	ฏฺ€ิ	ต,	ทสฺ	สก

	 [๓๔๒]	 อนีกฏฺโ€ติ		ราชูนํ	 องฺครกฺขคโณ		มโต
	 	 กญฺจุกี		โสวิทลฺโล		จ	 อนุชีวี		ตุ		เสวโก.

ราชองค	รักษ์
อนีก	ฏฺ€  (อนีก สทฺ ทูปปท+€า คติ นิวตฺ ติมฺหิ+ณ)  ราช องครักษ์.  รา	ชูนํ		องฺ	ครกฺ	ขคโณ		อนีก	ฏฺโ€ติ		

มโต  หมู่ ราช องครักษ์ ของ พระ ราชา ท่าน เรียก ว่า อนีกั ฏฐะ. 	อ	นี	เกน		สมู	เหน		ติฏฺ€ตี	ติ		อนีก	ฏฺโ€	  
ผู้ อยู่ ใน ขบวน เสด็จ ชื่อ ว่า อนีกั ฏฐะ (ซ้อน ฏฺ, ลบ ณฺ และ ลบ สระ หน้า).  อมจฺ	จา	 	 ปา	ริสชฺ	ชา		 
คณ	กม	หาม	ตฺ	ตา		อนีก	ฏฺ€า		โท	วาริ	กา		มนฺตสฺ	สา	ชี	วิ	โน		สนฺ	นิ	ปติ	ตฺ	วา๖  พวก อำมาตย์ข้า ราช 
บริพาร คณะ มหา อำมาตย์ ราช องครักษ์ ทหาร เฝ้า ประตู และ ที่ ปรึกษา ของ พระ ราชา ประชุม กัน แล้ว

๑  ขุ.อฏฺ. ๔๙/๕๔๑/๓๔๖ ๒  วิ.มหา. ๕/๑๒๘/๑๗๐ ๓  อภิ.อฏฺ. ๕๓/๖๗๕/๓๓๗
๔  ขุ.อฏฺ. ๒๘/๑๘๒/๒๕๐ ๕  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๑๗๗๓/๒๔๙ ๖  ที.ปาฏิก. ๑๑/๓๘/๗๐
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ขันที,	คน	รับ	ใช้	ฝ่ายใน,	ผู้	บำรุง	พระ	ราชา	๒	ศัพท์
กญฺ	จุกี  (กญฺ จุก+อี)  ขันที, คน รับ ใช้ ฝ่ายใน, ผู้ บำรุง พระ ราชา.  กญฺ	จุกํ		โจฬํ,		ตํ	โย	คา		กญฺ	จุกี	 

กัญจุกะ แปล ว่า เสื้อ กั๊ก, ขันที ชื่อ ว่า กัญ จุกี เพราะ สวม ใส่ เสื้อ กั๊ก นั้น 

โส	วิ	ทลฺล  (โสก สทฺ ทูปปท+วิท ลาเภ+ล)  ขันที, คน รับ ใช้ ฝ่ายใน, ผู้ บำรุง พระ ราชา.  โสกํ		วินฺ	ท	ตี	ติ		
โส	วิ	ทลฺโล  ผู้ ได้ รับ ความ เศร้า โศก ชื่อ ว่า โส วิ ทัล ละ (ลบ ก, ซ้อน ลฺ)

  ขันที มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ถา	ปติ,	โส	วิท	

ข้า เฝ้า, ผู้ ภักดี ต่อ พระ ราชา, ข้า ราช บริพาร  ๒  ศัพท์

อนุ	ชีวี  (อนุ+ชีว ปาณ เน+ณี)  ข้า เฝ้า, ผู้ ภักดี ต่อ พระ ราชา, ข้า ราช บริพาร.  ปภุ	โน		ปจฺฉา		ชีว	ตี	ติ		
อนุ	ชีวี	 ผู้ มี ชีวิต อยู่ เบื้อง หลัง ผู้ เป็น ใหญ่ ชื่อ ว่า อนุ ชีวี (ลบ ณฺ)

เสวก  (เสว เส วเน+ณฺวุ) ข้า เฝ้า, ผู้ ภักดี ต่อ พระ ราชา, ข้า ราช บริพาร.  เส	เว	ตี	ติ		เสว	โก  ผู้ ใกล้ ชิด 
(พระ ราชา) ชื่อ ว่า เส วกะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  เสว	โก		กิร		จุ	ตูหิปิ		ทา	เสหิ		กลิฏฺ€ตโร๑   
ทราบ ว่า ข้า เฝ้า เหน็ดเหนื่อย มากกว่า ทาส ทั้ง ๔.  	อตฺถี	ศัพท์ ก็ แปล ว่า ข้า เฝ้า

	 [๓๔๓]	 อชฺฌกฺโขธิกโต		เจว	 เหรญฺญิโก		ตุ		นิกฺขิโก
	 	 สเทสานนฺตโร		สตฺตุ	 มิตฺโต		ราชา		ตโต		ปรํ.

เจ้า	หน้าที่,	คน	ดูแล,	หัวหน้า	งาน		๒		ศัพท์
อชฺฌกฺข  (อธิ+อิกฺ ขา+ณ)  เจ้า หน้าที่, คน ดูแล, หัวหน้า งาน.  คา	เม	สุ		อธิก	ตฺ	ตา		อธิ	กา		อิกฺ	ขา		

อนุ	ภา	วน	เมตสฺ	สา	ติ	 	 อชฺฌกฺ	โข  ผู้ คอย ดูแล การ งาน ที่ สำคัญ ใน หมู่บ้าน ให้ สำเร็จ ชื่อ ว่าอัชฌักขะ 
(อาเทศ อธิ เป็น อชฺฌ, ลบ สระ อิ, ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

อธิก	ต  (อธิ+กร กรเณ+ต)  เจ้า หน้าที่, คน ดูแล, หัวหน้า งาน.  อธิกํ		ก	โรตี	ติ		อธิก	โต  ผู้ ทำให้ ยิ่ง 
ชื่อ ว่า อธิก ตะ (ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ)

	 	 อิทํ		ทฺวยํ		ถา	ยุก	โค	ปานํ		ทฺ	วินฺ	นมฺปิ		นามํ.		ตตฺร		เอก	คา	เม		อธิก	โต		ถา	ยุ	โก,		พหู	สุ		 
คา	เมสฺวธิก	โต		 โค	โป  ๒ ศัพท์ นี้ เป็น ชื่อ ของ ถา ยุ กะ และ โค ปะ ทั้ง ๒ คน ใน ๒ คน นั้น ผู้ ดูแล ใน 
หมู่บ้าน เดียว ชื่อ ว่า ถา ยุ กะ, ผู้ ดูแล ใน หมู่บ้าน จำนวน มาก ชื่อ ว่า โค ปะ

เหรัญญิก,	เจ้า	หน้าที่	การ	เงิน,	ผู้	ดูแล	ทรัพย์สิน	ส่วน	พระองค์		๒		ศัพท์
เหรญฺญิ	ก  (หิรญฺญ+ณิก)  เหรัญญิก, เจ้า หน้าที่ การ เงิน, ผู้ ดูแล ทรัพย์สิน ส่วน พระองค์.  หิรญฺญํ		

วุจฺจ	ติ	 	อกต	สุว	ณฺณาทิ,	 	ตตฺร	 	นิ	ยุตฺ	โต		 เหรญฺญิ	โก  ทองคำ เป็นต้น ที่ ยัง ไม่ แปรรูป ท่าน 
เรียก ว่า หิรัญ ญะ, ผู้ เฝ้า อยู่ ใน ที่ เก็บ ทอง เป็นต้น นั้น ชื่อ ว่า เหรัญญิก ะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ).   

๑  ธมฺม.อฏฺ. ๒๐/๑๐๑ 



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๔.๑.	ขัตติยวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 420

เหรญฺญิ	โก		หตฺ	เถน		ปริ	วตฺ	เตตฺ	วา		ปริ	วตฺ	เตตฺ	วา		จกฺ	ขุน	า		ก	หาปณํ		โอ	โล	เกนฺ	โต๑  เหรัญญิก 
ใช้ มือ พลิก กลับ ไป กลับ มา เพ่ง ตาม อง ดู กหาปณะ

นิกฺ	ขิก  (นิกฺข+อิ+ก)  เหรัญญิก, เจ้า หน้าที่ การ เงิน, ผู้ ดูแล ทรัพย์สิน ส่วน พระองค์.  โข	 	 นิกฺ	โข		 
สุว	ณฺณา	ทิวิ	กา	โร,		ตตฺร		นิ	โย	โค		นิกฺขิ	โก  ทองคำ รูป พรรณ เป็นต้น ชื่อ ว่า ขะ และ นิกขะ, ผู้ เฝ้า อยู่ 
ใน ที่ เก็บ ทอง เป็นต้น นั้น ชื่อ ว่า นิก ขิก ะ 

ราช	ปรปักษ์,	อริ,	ข้าศึก,	พระ	ราชา	ผู้	เป็น	ศัตรู	กัน,	ศัตรู
สตฺ ตุ  (สสุ หึ สายํ+ตุ)  ราช ปรปักษ์, อริ, ข้าศึก, พระ ราชา ผู้ เป็น ศัตรู กัน, ศัตรู.  	ส	เท	สาน	นฺต	โร		ราชา		

สตฺ	ตุ		นาม  พระ ราชา ผู้ อยู่ ติด กับ ประเทศ ของ ตน ชื่อ ว่า สัต ตุ.  ส	สติ		หึ	สตี	ติ		สตฺ	ตุ	 ผู้ เบียดเบียน 
ชื่อ ว่า สัต ตุ (อาเทศ สฺ เป็น ตฺ).  โก		นุมฺ	หากํ		อิธ		สตฺ	ตุ๒  ใคร หรือ เป็น ศัตรู ของ พวก เรา ใน ที่ นี้

พระ	สหาย,	ราช	พันธมิตร,	พระ	ราชา	ผู้ทรง	เป็น	มิตร	กัน
มิตฺ	ต  (มิท สิเนหเน+ต)  พระ สหาย, ราช พันธมิตร, พระ ราชา ผู้ทรง เป็น มิตร กัน, มิตร.  ตโต		ปรํ		 

มติ	ฺโต		ราชา  พระ ราชา พระองค ์อืน่ นอกจาก พระ ราชา ผู ้เปน็ ศตัร ูนัน้ ชือ่ วา่ มติ ตะ.  	มทิ	ต	ิ		สเนห	ต	ีต	ิ	 
มิตฺ	โต  ผู้ รัก ใคร่ กัน ชื่อ ว่า มิต ตะ (อาเทศ ทฺ เป็น ตฺ).  มิ	โน	ติ		ปกฺขิป	ตี	ติ		มิตฺ	โต  ผู้ คบหา กัน  
ชื่อ ว่า มิต ตะ (มิ ปกฺขิปเน+ต, ซ้อน ตฺ).  อตฺ	ตนิ		ปรํ		มิท	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		มิตฺ	โต  ผู้ ผูกพัน กับ 
ญาติ คน อื่นๆ ของ ตน ชื่อ ว่า มิต ตะ (มิท พนฺธเน+ต, อาเทศ ทฺ เป็น ตฺ).  ตีหิ		ภิกฺขเว		องฺ	เคหิ		 
สมนฺ	นาค	โต		มิตฺ	โต	เส	วิตพฺ	โพ.		กต	เมหิ		ตีหิ.		ทุทฺททํ		ท	ทา	ติ,		ทุกฺ	กรํ		ก	โร	ติ,		ทุกฺ	ขมํ		
ขม	ติ๓  ภิกษุ ทั้ง หลาย บุคคล พึง คบ มิตร ผู้ ประกอบ ด้วย องค์ ๓  องค์ ๓ อะไร บ้าง  คือ ผู้ ให้ สิ่ง ที่ ใครๆ 
ให้ ได้ ยาก ผู้ ทำ สิ่ง ที่ ใครๆ ทำได้ ยาก ผู้ อดทน สิ่ง ที่ ใครๆ อดทน ได้ ยาก

	 [๓๔๔]	 อมิตฺโต		ริปุ		เวรี		จ	 สปตฺตาราติสตฺวริ
	 	 ปจฺจตฺถิโก		ปริปนฺถี	 ปฏิปกฺขาหิตา		ปโร.

	 [๓๔๕]	 ปจฺจามิตฺโต		วิปกฺโข		จ	 ปจฺจนีกวิโรธิโน
	 	 วิทฺเทสี		จ	ทิโส		ทิฏฺโ€-	 ถานุโรโธนุวตฺตนํ.

ข้	า	ศึก,	ศัตรู,	ผู้	จอง	เวร		๑๙		ศัพท์

อมิตฺต  (น+มิตฺ ต)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  มิตฺ	ต	ปฏิ	ปกฺขตฺ	ตา		อมิตฺ	โต  ผู้ ตรง ข้าม กับ มิตร ชื่อ ว่า 
อมิต ตะ (อาเทศ น เป็น อ).  อมิตฺ	ตา		นูน		เต		มาตา		อมิตฺ	โต		นูน		เต		ปิตา๔  มารดา 
เป็น ศัตรู ของ ท่าน หรือ  บิดา เป็น ข้าศึก ของ ท่าน หรือ

๑  ที.อฏฺ. ๔/๓๗๔/๒๘๒ ๒  ขุ.ชา. ๒๗/๑๙๗๗/๓๙๒ ๓  องฺ.ติก. ๒๐/๕๗๕/๓๖๘
๔  ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๒๓/๓๙๕ 
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ริปุ  (รป วจเน+อุ)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  อวณฺณํ		ร	ปติ		รช	เต	ติ		ริปุ	 ผู้ กล่าว ตำหนิ ชื่อ ว่า 
ริปุ (อาเทศ อ ที่ ร เป็น อิ)

เวรี  (เวร+อี)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  เวรํ		วิ	โรโธ		อสฺสตฺถี	ติ		เวรี	 ผู้ เป็น ศัตรู กัน ชื่อ ว่า เวรี
ยตฺถ		เวรี		นิ	วิ	สติ	 น		วเส		ตตฺถ		ปณฺฑิ	โต
เอ	กรตฺตํ		ทฺ	วิร	ตฺตํ		วา	 ทุกฺ	ขํ		ว	สติ		เวริ	สุ.๑

 ศัตรู อยู่ ที่ ใด บัณฑิต ไม่ ควร อยู่ ที่ นั้น ๑ วัน หรือ ๒ วัน เพราะ ว่า ผู้ อยู่ ใกล้ ศัตรู 
ย่อม เป็น ทุกข์

สปตฺต  (สปตฺ ติ+อ)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  ทุกฺ	ข	เห	ตุตฺ	ตา		สปตฺ	ติ		อิว		สปตฺ	โต  ผู้ เป็น เช่นชาย ชู้ 
(กบั ภรรยา) เพราะ เปน็ เหต ุแหง่ ความ ทกุข ์ชือ่ วา่ ส ปตัตะ (ลบ สระ หนา้).  สปต	ฺตกน	ฺตา		สปต	ฺตกา	รณา		 
โก	ธนํ		อาคจฺฉนฺ	ติ๒  ผู้ ชอบใจ ศัตรู ย่อม ถึง ความ โกรธ เพราะ ศัตรู เป็น เหตุ

อรา	ติ  (อร คมเน+อา อาคม+ติ)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  อร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อรา	ติ	 ข้าศึก ผู้ เป็น ไป 
ชื่อ ว่า อรา ติ

สตฺ ตุ  (สสุ หึ สายํ+ตุ)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  ส	สติ		หึ	สตี	ติ		สตฺ	ตุ	 ผู้ เบียดเบียน ชื่อ ว่า สัต ตุ 
(อาเทศ สฺ เป็น ตฺ).  อยํ		มยฺหํ		กุจฺฉิค	โต		คพฺโภ		รญฺโญ		สตฺ	ตุ		ภ	วิสฺ	สติ๓  ทารก ใน ครรภ์ 
ของ เรา นี้ จัก เป็น ศัตรู ของ พระ ราชา

อริ  (อร คมเน+อิ)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  เวร	มร	ตี	ติ		อริ	 ผู้ ไป สู่ เวร ชื่อ ว่า อริ
ปจจฺตถฺกิ  (ปต+ิอตถฺ ยาจเน+ณกิ)  ขา้ศกึ, ศตัร,ู ผู ้จอง เวร.  ปฏ	ิปกขฺ	ํ	อตถฺ	ยต	ิ	อจิฉฺ	ต	ีต	ิ	ปจจฺตถฺิ	โก   

ผู้ ต้องการ เป็น ปฏิปักษ์ ชื่อ ว่า ปัจจัตถิ กะ (อา เทส ติ เป็น จ, ซ้อน จฺ, ลบ ณฺ, ลบ สระ หน้า).  โยปิ		
เม		อสฺส		ปจฺจตฺถิ	โก		ตสฺส	ปาหํ		น		ทุพฺเภยฺยํ	๔  แม้ บุคคล ใด จะ เป็น ศัตรู ของ เรา เรา ก็ ไม่ พึง 
ประทุษร้าย ต่อ บุคคล นั้น

ปริ	ปนฺถี  (ปริ+ปนฺถ คติ ยํ+อี)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร. 	ปริ	ปนฺ	โถ		ปริ	สฺสยฏฺ€านํ,		ตํ	โย	คา		ปริ	ปนฺถี	 
ที่ ซึ่ง มี อันตราย ชื่อ ว่า ปริ ปัน ถะ, ศัตรู ชื่อ ว่า ปริ ปัน ถี เพราะ ซุ่ม อยู่ ใน ที่ ที่ มี อันตราย นั้น.			ปริสฺสยฏฺ€านํ		
ปนฺถ	ตี	ติ		ปริ	ปนฺถี	 ผู้ ไป สู่ ที่ ที่ มี อันตราย ชื่อ ว่า ปริ ปัน ถี

ปฏิ	ปกฺข  (ปติ+ปกฺข)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร, ปฏิปักษ์.  ปฏิ	วิ	รุทฺโธ		ปกฺ	โข		สหา	โย		ปฏิ	ปกฺ	โข  
สหาย ผู้ แตกแยก กัน ชื่อ ว่า ปฏิ ปักข ะ (อาเทศ ต เป็น ฏ).  ภคว	โต		เจว		สา	สนสฺส		จ		ปฏิ	ปกฺ	ขา		 
ติตฺถิ	ยา๕  พวก เดียรถีย์ เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ พระ ผู้ มี พระ ภาค และ พระ ศาสนา

อหิ	ต  (น+หิต)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  น		หิ	โต		อหิ	โต  ผู้ ไม่มี ความ เกื้อกูล ชื่อ ว่า อหิ ตะ (อาเทศ 
น เป็น อ).  อหิ	โต		ภว	ติ		ญา	ตีนํ	๖  ศัตรู ย่อม มี แก่ ญาติ ทั้ง หลาย

๑  ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๒๘/๒๒๑ ๒  องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๑/๙๖ ๓  สํ.อฏฺ. ๑๑/๓๗/๗๕
๔  สํ.สคาถ. ๑๕/๘๘๗/๓๒๙ ๕ ขุ.อฏฺ. ๒๖/๑/๑๑ ๖  ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๓๑/๒๒๑
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ปร  (ป+รมุ รมเน+กฺ วิ)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  หึ	สายํ		รม	ตี	ติ		ปโร  ผู้ ยินดี ใน การ เบียดเบียน 
ชื่อ ว่า ประ (ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ และ กฺ วิ)

ปจฺ	จา	มิตฺ	ต  (ปติ+อม คมเน+ต)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร, ปัจจามิตร.  	ปฏิ	ปกฺข	ภา	เวน			อม	ติ			
คจฺฉ	ตี	ติ	 	ปจฺ	จา	มิตฺ	โต  ผู้ ไป ด้วย ความ เป็น ปฏิปักษ์ ชื่อ ว่า ปัจ จา มิต ตะ (อาเทศ ติ เป็น จ, ซ้อน 
จฺ, ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง, ลง อิ อาคม, ซ้อน ตฺ).  อุ	สูหิ		สตฺ	ตีหิ		สุ	นิสฺ	สิ	ตาหิ		หนนฺ	ติ		 
วิชฺฌนฺ	ติ		ปจฺ	จา	มิตฺ	ตา๑  ศัตรู ย่อม เบียดเบียน ย่อม ทิ่ม แทง ด้วย ลูก ศร ด้วย หอก ที่ ตน ใช้สอย แล้ว

วิ	ปกฺข  (วิ+ปกฺข)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  ปฏิ	วิ	รุทฺโธ		ปกฺ	โข		สหา	โย		วิ	ปกฺ	โข  ผู้ ตรง ข้าม กับ 
เพื่อน ชื่อ ว่า วิ ปักข ะ.  น		ภิกฺขเว		อยํ		ภิกฺขุ		อิ	ทา	เนว		วิ	ปกฺขํ		เสว	ติ๒  ภิกษุ ทั้ง หลาย ภิกษุ 
รูป นี้ คบ กับ ศัตรู แต่ ชาติ นี้ เท่านั้น ก็ หาไม่

ปจฺ	จนีก  (ปติ+น+อี ติ)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  นตฺถิ		 เอตสฺ	มา		อี	ติ		อุป	ทฺท	โว	ติ		อ	นี	โต,		 
มิตฺ	โต  ผู้ ปราศจาก อันตราย ชื่อ ว่า อ นี ตะ ได้แก่ มิตร (น+อี ติ+ณ, อาเทศ น เป็น อน, ลบ ณฺ, 
ลบ สระ หน้า).  ตปฺ	ปฏิ	ปกฺ	โข		ปจฺ	จนี	โต,		 โส		 เอว		ปจฺ	จนี	โก  ผู้ ตรง ข้าม กับ มิตร นั้น ชื่อ ว่า 
ปัจ จนี ตะ, ปัจ จนี ตะ นั่น แหละ ชื่อ ว่า ปัจ จนี กะ (อาเทศ ติ เป็ต จ, ซ้อน จฺ, อาเทศ ต เป็น ก)

วิ	โรธี  (วิโรธ+อี)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.   วิ	โรโธสฺสตฺถี	ติ		วิ	โรธี	  ผู้ มี ความ ขัด แย้ง กัน ชื่อ ว่า วิ โรธี 
(ลบ สระ หน้า)

วิทฺ	เท	สี  (วิ+ทุส ป ทุสฺ สเน+ณี)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  วิ	ทุสฺ	สน	สีล	ตาย	 	 วิทฺ	เท	สี	  เพราะ 
เป็น ผู้ ทำลาย ล้าง โดย ปรกติ จึง ชื่อ ว่า วิท เท สี (ซ้อน ทฺ, อาเทศ อุ เป็น เอ, ลบ ณฺ).  วิทฺ	เท	สิ	โน	ติ		 
อมิตฺ	ตา๓  บท ว่า วิทฺ	เท	สิ	โน	คือ ศัตรู

ทิส  (ทิส,ทุส อปฺ ปี ติยํ+อ)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  ทุสฺ	สตี	ติ		ทิโส  ผู้ คิด ร้าย ชื่อ ว่า ทิ สะ
ทิฏฺ€  (ทิส,ทุส อปฺ ปี ติยํ+ต)  ข้าศึก, ศัตรู, ผู้ จอง เวร.  ทุสฺ	สตี	ติ		ทิฏฺโ€  ผู้ คิด ร้าย ชื่อ ว่า ทิฏฐะ (อาเทศ 

สฺต เป็น ฏฺ€)

  ข้าศึก มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  เทฺวสณ,	ทุ	หทย,	ทสฺ	สุ,	สาตฺ	ตว,	อภิ	ฆาตี

การ	ยินยอม,	การ	คล้อย	ตาม,	การ	อ่อน	ข้อ	ให้		๒		ศัพท์
อนุ	โรธ  (อนุ+รุธ อาว รเณ+ณ)  การ ยินยอม, การ คล้อย ตาม, การ อ่อน ข้อ ให้.  อนุ	โร	ธนํ		อนุ	โรโธ  

การ ยินยอม ชื่อ ว่า อนุ โรธ ะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ)

อนุ	วตฺ	ตน  (อนุ+วตุ วตฺตเน+ยุ)  การ ยินยอม, การ คล้อย ตาม, การ อ่อน ข้อ ให้, อนุ วัต น์.  อนุ	รูปํ		 
ปวตฺ	ตนํ		อนุ	วตฺ	ตนํ	 การ เป็น ไป ตาม สมควร ชื่อ ว่า อนุ วัต ตนะ (ซ้อน ตฺ, อาเทศ ยุ เป็น อน)

๑  ขุ.ชา. ๒๘/๘๘๐/๓๑๐ ๒  ชา.อฏฺ. ๓๗/๑๒๙ ๓  ขุ.อฏฺ. ๓๓/๕๕๖/๒๐๕
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	 [๓๔๖]	 มิตฺโตนิตฺถี		วยโส		จ	 สหาโย		สุหโท		สขา
	 	 สมฺภตฺโต		ทฬฺหมิตฺโตถ	 สนฺทิฏฺโ€		ทิฏฺ€มตฺตโก.

เพื่อน,	มิตร,	สหาย,	คน	ชอบพอ	กัน		๕		ศัพท์
มิตฺ	ต  (มิท เสฺน เห+ต)  เพื่อน, มิตร, สหาย, คน ชอบพอ กัน.  มิท	ติ		สเนห	ตี	ติ		มิตฺ	โต  ผู้ รัก 

ใคร่ กัน ชื่อ ว่า มิต ตะ (อาเทศ ทฺ เป็น ตฺ).  มิ	โน	ติ		ปกฺขิป	ตี	ติ		มิตฺ	โต  ผู้ คบหา กัน ชื่อ ว่า มิต ตะ  
(มิ ปกฺขิปเน+ต, ซ้อน ตฺ).  อตฺ	ตนิ		ปรํ		มิท	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		มิตฺ	โต  ผู้ ผูกพัน กับ ญาติ คน อื่นๆ ของ ตน 
ชื่อ ว่า มิต ตะ (มิท พนฺธเน+ต, อาเทศ ทฺ เป็น ตฺ).  อ	นิตฺ	ถี	 มิตฺ	ต	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์

อุปกาโร		จ		โย		มิตฺโต	 สุขทุกฺโข		จ		โย		สขา
อตฺถกฺขายี		จ		โย		มิตฺโต	 โย		จ		มิตฺตานุกมฺปโก
เอเตปิ		มิตฺเต		จตฺตาโร	 อิติ		วิญฺญาย		ปณฺฑิโต.๑ 

 บัณฑิต รู้ ว่า มิตร มี ๔ จำพวก เหล่า นี้ คือ มิตร ผู้ มี อุปการะ มิตร ร่วม สุข ร่วม ทุกข์ 
มิตร แนะนำ ประโยชน์ และ มิตร ผู้ เกื้อกูล ต่อ มิตร

วยส  (วย+ส)  เพื่อน, มิตร, สหาย, คน ชอบพอ กัน.  วย	สา		ตุลฺ	โย		ว	ยโส  ผู้ เสมอ กัน ด้วย วัย ชื่อ ว่า 
ว ย สะ.  	สพฺ	พกา	ริ	เยสุ		สห		วย	ตี	ติ		วา		ว	ยโส  หรือ ผู้ ไป พร้อม กัน ใน การ ทำ กิจ ทั้ง ปวง ชื่อ ว่า 
ว ย สะ (สหสทฺ ทูปปท+วย คมเน+อ, อาเทศ สห เป็น ส, กลับ สวย เป็น วยส).  ตุลฺย	สมา		วย	สา		 
อุโภ๒  เพื่อน ทั้ง ๒ คน มี วัย เท่า กัน

สหาย  (สหสทฺ ทูปปท+อย คมเน+อ) เพื่อน, มิตร, สหาย, คน ชอบพอ กัน.  กิจฺ	เจ	สุ		สห		อย	ตี	ติ		 
สหา	โย  ผู้ ไป พร้อม กัน ใน กิจ ทั้ง หลาย ชื่อ ว่า สหาย ะ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  ตสฺส	 	 เม		 
สหา	โย		สุหท	โย		สทฺโธ		อา	สิ		อุ	ปาส	โก๓  เพื่อน ของ เรา ใจดี มี ศรัทธา เป็น อุบาสก

สุหท,	สุหชฺช  (สุ+หทย)  เพื่อน, มิตร, สหาย, คน ชอบพอ กัน.  สุนฺ	ทรํ		หทย	เมตสฺ	สา	ติ		สุห	โท,	
สุหชฺโช	 ผู้ มี ใจดี ชื่อ ว่า สุห ทะ (ลบ ย), และ ชื่อ ว่า สุ หัช ชะ (ลบ อ ที่ ท, อาเทศ ทฺย เป็น ช, ซ้อน 
ชฺ).  อุป	กา	โร		มิตฺ	โต		สุห	โท		เวทิ	ตพฺ	โพ๔  พึง ทราบ ว่า สุห ทะ คือ เพื่อน ผู้ มี อุปการะ 

สข  (สห ปริ สหเน+ข)  เพื่อน, มิตร, สหาย, คน ชอบพอ กัน.  ปริ	สหนํ		อ	ทุสฺ	สนํ		สขา  ความ ไม่ 
ปอง ร้าย กัน ชื่อ ว่า สขะ (ลบ หฺ ที่สุด ธาตุ).  สมา	โน		ขฺ	ยา	โต		ป	ตีโต		วา		สขา  ผู้ กล่าว หรือ 
ผู้ พอใจ เหมือน กัน ชื่อ ว่า สขะ (สมาน สทฺ ทูปปท+ขฺ ยา กถเน+อ, อาเทศ สมาน เป็น ส, ลบ ยา, รูป 
สำเร็จ อาเทศ สิ เป็น อา).  กึ	สูธ	ปร	มา		สขา,		ภริยา		ปร	มา		สขา๕   ใน โลก นี้ ใคร เป็น เพื่อน 
ที่ ดี ที่สุด ภรรยา เป็น เพื่อน ที่ ดี ที่สุด

๑  ที.ปาฏิก. ๑๑/๑๙๗/๒๐๒ ๒  ชา.อฏฺ. ๔๒/๒๒๖ ๓  ขุ.เปต. ๒๖/๑๑๗/๒๑๘
๔  ที.ปาฏิก. ๑๑/๑๙๒/๒๐๑ ๕  สํ.สคาถ. ๑๕/๑๖๔-๕/๕๑ 
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  เพื่อน มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สิ	นิทฺธ,	สฺ	นิทฺธ,	สวย	

เพื่อน	สนิท,	มิตรแท้,	เพื่อน	ที่	คบ	กัน	มา	นาน		๒		ศัพท์
สมฺภตฺต  (สพฺพสทฺ ทูปปท+ภช เส วายํ+ต)  เพื่อน สนิท, มิตรแท้, เพื่อน ที่ คบ กัน มา นาน.  สพฺ	พกา	ลํ		

ภช	ตี	ติ		สมฺภตฺ	โต  เพื่อน ที่ คบหา กัน มา ตลอด กาล ทั้ง ปวง ชื่อ ว่า สัมภัต ตะ (อาเทศ สพฺพ เป็น ส, ลง 
นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ, ลบ ชฺ ที่สุด ธาตุ, ซ้อน ตฺ).  สนฺทิฏฺโ€		จ		โห	ติ		สมฺภตฺ	โต		
จ		อาลปิ	โต๑  มี ทั้ง เพื่อน ที่ เพิ่ง คบหา กัน เพื่อน ที่ คบ กัน มา นาน และ เพื่อน สนทนา

ทฬฺห	มิตฺ	ต  (ทฬฺห+มิตฺ ต)  เพื่อน สนิท, มิตรแท้, เพื่อน ที่ คบ กัน มา นาน.  	ทโฬฺห		ถิ	โร		มิตฺ	โต		
ทฬฺห	มิตฺ	โต  เพื่อน ที่ มั่นคง ชื่อ ว่า ทัฬห มิต ตะ.  สมฺภตฺ	โต	ติ		ทฬฺห	มิตฺ	โต๒  บท ว่า 	สมฺภตฺ	โต	คือ 
เพื่อน สนิท

เพื่อน	ใหม่,	เพื่อน	พึ่ง	รู้จัก	กัน,	เพื่อน	ร่วม	งาน		๒		ศัพท์
สนฺทิฏฺ€  (สํ+ทิส เปกฺ ขเน+ต)  เพื่อน ใหม่, เพื่อน พึ่ง รู้จัก กัน, เพื่อน ร่วม งาน.  กิญฺ	จิ	 	 กาลํ		 

ปสฺ	สิต	พฺ	โพ	ติ		สนฺทิฏฺโ€  เพื่อน ที่ พึ่ง พบ กัน ไม่ นาน ชื่อ ว่า สัน ทิฏฐะ (อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, สฺต เป็น 
ฏฺ€).  โก		เต		มิตฺ	โต		วา		สนฺทิฏฺโ€		วา๓  ใคร คือ เพื่อน เก่า หรือ ว่า เพื่อน ใหม่ ของ ท่าน

ทิฏฺ€มตฺ	ตก  (ทิฏฺ€+มตฺต+ก)  เพื่อน ใหม่, เพื่อน พึ่ง รู้จัก กัน, เพื่อน ร่วม งาน.  ทสฺ	สนํ		ทิฏฺ€,ํ		ตํ		มตฺ	ตา		 
ปมาณ	เมตสฺ	สา	ติ		ทิฏฺ€มตฺต	โก  การ พบปะ กัน ชื่อ ว่า ทิฏฐะ (ทิส เปกฺ ขเน+ต, อาเทศ สฺต เป็น 
ฏฺ€),  เพื่อน ที่ เพียง พบปะ กัน ชื่อ ว่า ทิฏฐมัต ตกะ. 	ตมฺ	มุ	หุตฺ	ตํ		ทิฏฺ€มตฺ	ตกตฺ	เถรํ		ปุจฺฉิตฺ	วา		ธมฺมํ		
เท	เส	ติ๔  เรียน ถาม พระ เถระ ที่ พึ่ง รู้จัก กัน เพียง ครู่ เดียว นั้น แล้ว จึง แสดง ธรรม

	 [๓๔๗]	 จโร		จ		คุฬฺหปุริโส	 ปถาวี		ปถิโกทฺธคู
	 	 ทูโต		ตุ		สนฺเทสหโร	 คณโก		ตุ		มุหุตฺติโก.

จาร	บุรุษ,	นักสืบ,	สันติ	บาล,	ผู้	สอดแนม,	สายลับ		๒		ศัพท์
จร,	จาร  (จร จรเณ+อ,ณ)  จาร บุรุษ, นักสืบ, สันติ บาล, ผู้ สอดแนม, สายลับ.  ปร	จกฺกํ		จร	ติ		 

ชา	นา	ตี	ติ		จโร,	จา	โร  ผู้ รู้ อาณาจักร ของ บุคคล อื่น ชื่อ ว่า จระ และ จา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  
อหํ		จร	ปุ	ริโส		วิย		หุตฺ	วา		อุ	ปา	เยน		รา	ชานํ		ปญฺหํ		ปุจฺฉิตฺ	วา๕  ข้าพเจ้า เป็น เหมือน นักสืบ 
ใช้ อุบาย หลอก ถาม ปัญหา กับ พระ ราชา.  	จาร	ปุ	ริโส		ตํ		กถํ		สุตฺ	วา		สุปฺป	พุทฺธสฺส		สนฺ	ติกํ			
คนฺตฺ	วา๖  บุรุษ สอดแนม ฟัง คำ นั้น แล้วไป ยัง สำนัก ของ พระ เจ้า สุปป พุทธะ

คุฬฺห	ปุ	ริส,	คุตฺ	ต	ปุ	ริส  (คุฬฺห+ปุ ริส)  จาร บุรุษ, นักสืบ, สันติ บาล, ผู้ สอดแนม, สายลับ.  คุฬฺโห		

๑  วิ.มหา. ๕/๑๕๙/๒๑๘ ๒  วิ.อฏฺ. ๑/๔๕๓ ๓  วิ.มหาวิ. ๒/๖๒๔/๔๐๗
๔  มชฺ.อฏฺ. ๗/๖๐/๑๕๗ ๕  ชา.อฏฺ. ๔๓/๔๔๐ ๖  ธมฺม.อฏฺ. ๒๒/๔๑
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ปุ	ริโส		คุฬฺห	ปุ	ริโส  บุรุษ ผู้ ไม่ เปิด เผย ตัว ชื่อ ว่า คุฬห ปุ ริ สะ.  คุตฺ	โต		ปุ	ริโส		คุตฺ	ต	ปุ	ริโส  บุรุษ ผู้ 
ปกปิด ตัว เอง ชื่อ ว่า คุต ต ปุ ริ สะ

  จาร บุรุษ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ปณิธิ,	อปฺปสป,	ผสฺส

นัก	เดิน	ทาง,	คน	เดิน	ทาง	ไกล	๓	ศัพท์
ป	ถา	วี  (ปถ+วี)  นัก เดิน ทาง, คน เดิน ทาง ไกล.  ปเถ		คจฺฉ	ตี	ติ		ป	ถา	วี	 ผู้ เดิน ไป ใน ทาง ชื่อ ว่า 

ป ถา วี (ทีฆ ะ อ เป็น อา).  ป	ถา	วิ	โน		ภ	ควนฺ	ตํ		ทุร	โตว		อาคจฺฉนฺตํ		ทิสฺ	วาน๑  พวก คน เดิน 
ทาง เห็น พระ ผู้ มี พระ ภาค เสด็จ มา แต่ ไกล

ปถิก  (ปถ+อิก)  นัก เดิน ทาง, คน เดิน ทาง ไกล.  ปเถ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปถิ	โก  ผู้ เดิน ไป ใน ทาง ชื่อ ว่า ปถิ กะ.   
โก		ปถิ	โก		ปเถ		มคฺเค		อตฺต	โน		วสฺ	สวา	ตาต	ปรกฺ	ขณตฺถํ		ฉตฺตํ		คณฺ	หา	ติ๒  นัก เดิน ทาง 
คน ไหน ถือ ร่ม ของ ตน เพื่อ กั้น ฝน กัน ลม และ แดด ใน หนทาง

อทฺธ	คู  (อทฺธสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+อ)  นัก เดิน ทาง, คน เดิน ทาง ไกล.  อทฺ	ธนิ		มคฺเค		คจฺฉ	ติ		 
สี	เลน	า	ติ		อทฺธ	คู	 ผู้ เดิน ไป ใน ทาง เป็น ปรกติ ชื่อ ว่า อัทธคู (อาเทศ คมุ เป็น คู, ลบ สระ หลัง).  เย		
วฏฺฏ	สงฺ	ขาตํ		อทฺธานํ		ปฏิ	ปนฺนตฺ	ตา		อทฺธ	คู,		เต		ทุกฺ	เขน		อนุ	ปติ	ตาว๓  ชน เหล่า ใด เป็น นัก 
เดิน ทาง เพราะ เดิน ไป สู่ ทาง ไกล คือ วัฏฏะ ชน เหล่า นั้น ย่อม ถูก ความ ทุกข์ ติดตาม ไป

ทูต,	ตัวแทน,	ผู้	ถูก	ส่ง	ไป	เชื่อม	สัมพันธไมตรี	๒	ศัพท์
ทูต  (ทุ คมเน+ต)  ทูต, ตัวแทน, ผู้ ถูก ส่ง ไป เชื่อม สัมพันธไมตรี.  ทุย	เต		เป	สิย	เต	ติ		ทู	โต  ผู้ถูก 

ส่งตัว ไป ชื่อ ว่า ทู ตะ (ทีฆ ะ อุ เป็น อู).  ทุ	โน	ติ	 	 ปริ	ตา	เปตี	ติ	 	 ทู	โต  ผู้ เดือด ร้อน ชื่อ ว่า ทู ตะ                      
(ทุ ปริ ตาเป+ต, ทีฆ ะ อุ เป็น อู).  สา		กุ	มาริ	กา		มาตุ	ยา		สนฺ	ติ	เก		ทูตํ		ปา	เห	สิ๔  กุ มาริ 
กานั้น ส่งตัว แทน ไป ที่ บ้าน มารดา

สนฺ	เท	สหร  (สนฺ เทสสทฺ ทูปปท+หร หรเณ+อ)  ทูต, ตัวแทน, ผู้ ถูก ส่ง ไป เชื่อม สัมพันธไมตรี.  สนฺ	เทสํ		
วา	จิกํ		ห	รติ		อเน	นา	ติ		สนฺ	เท	สห	โร  ผู้นำ คำ ที่ ควร พูด ไป(ตกลง) ชื่อ ว่า สัน เท สห ระ

โหร,	หมอดู,	นัก	คำนวณ	๒	ศัพท์
คณก  (คณ คณเน+อ+ก)  โหร, หมอด,ู นกั คำนวณ.  คณย	ต	ีต	ิ	คณ	โก  นกั คำนวณ ชือ่ วา่ คณ กะ.  สน ฺต ิ  

อิเธกจฺ	เจ		มุทฺธิ	กา		คณ	กา		เลข	กา๕  ใน โลก นี้ มี นัก คิด นัก คำนวณ นัก ขีด เขียน บาง พวก

มุ	หุตฺ	ติก  (มุ หุตฺ ต+ณิก)  โหร, หมอดู, นัก คำนวณ.  มุ	หุตฺ	ตํ		กาล	วิ	เสสํ		ชา	นา	ตี	ติ		มุ	หุตฺ	ติ	โก   
ผู้ รู้ ความ แตก ต่าง ของ กาล เวลา ทุก ขณะ ชื่อ ว่า มุหุต ติ กะ (ลบ ณฺ)

  โหร มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สํวจฺฉร,	โชติ	สิก,	เทวญฺญู,	โม	หุตฺ	ต,	ญาณิก,	กา	ตนฺ	ติก

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๕๗๕/๓๘๒ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๒/๓๑/๕๒ ๓  ธมฺม.อฏฺ. ๒๔/๑๑๐
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๔๒๕/๒๙๗ ๕  วิ.มหาวิ. ๒/๒๓๙/๑๗๖ 
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	 [๓๔๘]	 เลขโก		ลิปิกาโร		จ	 วณฺโณ		ตุ		อกฺขโรปฺยถ
	 	 เภโท	ทณฺโฑ	สามทานา-	 นฺยุปายา		จตุโร		อิเม.

เสมี	ยน,	เลขานุการ,	นัก	เขียน		๒		ศัพท์
เลข	ก  (ลิข เลข เน+ณฺวุ)  เสมียน, เลขานุการ, นัก เขียน.  ลิข	ตี	ติ		เลข	โก  ผู้ จด บันทึก ชื่อ ว่า เลขกะ 

(วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  มุทฺธิ	โก		คณ	โก		เลข	โก	ติ		ภณ	ติ๑  เรียก ว่า นัก คิด 
นัก คำนวณ นัก ขีด เขียน

ลิปิ	การ  (ลิปิ สทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)   เสมียน, เลขานุการ, นัก เขียน.  ลิเปน		มสฺ	โยป	เท	เสน		
ภว	ตี	ติ		ลิปิ,		ตํ		ก	โรตี	ติ		ลิปิ	กา	โร  อักษร มี ได้ ด้วย น้ำ หมึก จึง ชื่อ ว่า ลิปิ (ลิป+อิ), ผู้ เขียน อักษร 
นั้น ชื่อ ว่า ลิปิ กา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

  เสมียน มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  อกฺขรจณ,	อกฺขร	จุญฺ	จุ

อักษร	๒	ศัพท์
วณฺณ  (วณฺณ ปกาสเน+อ)  อักษร.  อตฺ	โถ		วณฺณี	ยติ		ปกา	สี	ยติ		เอ	เต	นา	ติ		วณฺโณ	 อักษร ที่ 

ใช้ เขียน บอก เนื้อ ความ ชื่อ ว่า วัณณะ 

อกฺขร  (น+ขร วิ นา เส+อ)  อักษร.  น	 	 ขร	ตี	ติ	 	 อกฺข	โร  อักษร ที่ ไม่ เสื่อม สิ้น ไป ชื่อ ว่า อักขระ.   
น		ขีย	ตี	ติ		อกฺข	โร	 อักษร ที่ ไม่ หมด สิ้น (คือ ใช้ เขียน เท่าไร ก็ ไม่ หมด) ชื่อ ว่า อักขระ (น+ขี ขเย+อร, 
อาเทศ น เป็น อ, ซ้อน กฺ, ลบ สระ หน้า)

  อักษร มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ลิ	ชน,	ลิปิ,	ลิขิ.	  ลิปิ	ศัพท์ และ ลิขิ	ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์

ฉนฺโท		นิทานํ		คาถานํ	 อกฺขรา		ตาสํ		วิยญฺชนํ
นามสนฺนิสิตา		คาถา	 กวิ		คาถานมาสโย.๒

 ฉันท์ เป็น ที่มา ของ คาถา อักษร ทำให้ คาถา เหล่า นั้น ปรากฏ คาถา มี บท นาม เป็น 
ที่ อาศัย  นัก กวี เป็น ผู้ ประพันธ์ คาถา ทั้ง หลาย

อุบาย	ชนะ	ศัตรู	๔	อย่าง
	 เภท	าท	โย		อิ	เม		จตุ	โร		อุ	ปายา		สตฺ	ตุ	วิชย	กา	รณา	นิ	 อุบาย ๔ อย่าง มี เภท ะ เป็นต้น เหล่า นี้ 

เป็น วิธี ทำให้ ชนะ ศัตรู.  สตฺ	ตุ	วิ	ชย	มุปคจฺฉนฺ	ติ		เอ	เต	หี	ติ		อุ	ปายา  วิธี แทรกซึม เข้าไป จน ชนะ ศัตรู ชื่อ 
ว่า อุ ปา ยะ (อุป+อิ คติ มฺหิ+อ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง)

เภท  (ภิทิ ทฺ วิธา กรเณ+อ)  เภทุบาย, ยุยง ให้ แตก สามัคคี.  เภท	นํ		ทฺ	วิธา	กรณํ		เภ	โท  การ ยุยง ให้ 
แตกแยก กัน เป็น ๒ ฝ่าย ชื่อ ว่า เภท ะ

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๒๖๖/๑๘๖ ๒  สํ.สคาถ. ๑๕/๑๗๗/๕๒
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เสฺนหราคาปนยนํ	 สํหาโสปฺปาทนํ		ตถา,
สนฺตชฺชนญฺจ		เภโทยํ	 วิญฺญูหิ		ติวิโธ		มโต.

 การ ยุยง ให้ แตกแยก กัน นี้ ผู้ รู้ กล่าว ว่า มี ๓ อย่าง คือ การนำ เอา สิ่ง อัน เป็น ที่รัก 
และ หวงแหน ออก ไป การ ทำให้ เกิด ความ พอใจ และ การ คุกคาม อย่าง หนัก

ทณฺฑ  (ทมุ ทมเน+ฑ)  ทัณฑุ บาย, การ ทรมาน, การ รุก รบ.  ทมนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		ทณฺโฑ  อุบาย ที่ 
ใช้ ทรมาน ชื่อ ว่า ทัณฑะ (อาเทศ มฺ เป็น ณฺ)

สาม  (สา ตนุ กรเณ+ม)  สา มุ บาย, ค่อย เจรจา ทำให้ ใจอ่อน.  ปฏิ	ปกฺขวณฺเณ		สาย	ตี	ติ		สา	โม  
อุบาย เกลี้ย กล่อม ให้ ใจอ่อน ชื่อ ว่า สา มะ

ทาน  (ทา ทาเน+ยุ)  ทา นุ บาย, การ ให้ บรรณาการ.  ทีย	เต	ติ		ทานํ	 การ ให้ ชื่อ ว่า ทา นะ (อาเทศ 
ยุ เป็น อน, ลบ อ)

	 [๓๔๙]	 อุปชาโป		ตุ		เภโท		จ	 ทณฺโฑ		ตุ		สาหสํ	ทโม.

เภทุบาย,	เพทุบาย	๒	ศัพท์
อุป	ชาป  (อุป+ชป วจเน+ณ)  เภทุบาย, เพทุบาย.  อุป	ชป	ตี	ติ		อุป	ชา	โป  การ เข้าไป เจรจา ชื่อ ว่า 

อุป ชา ปะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

เภท  (ภิทิ ทฺ วิธา กรเณ+ณ)  เภทุบาย, เพทุบาย.  เภท	นํ		ทฺ	วิธา	กรณํ		เภ	โท  การ ทำให้ แตกแยก 
เป็น ๒ ฝ่าย ชื่อ ว่า เภท ะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ)

ทัณฑ	อุบาย		๓		ศัพท์
ทณฺฑ  (ทมุ ทมเน+ฑ)  ทัณฑ อุบาย.  ทมนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		ทณฺโฑ  อุบาย สำหรับ ทรมาน ชื่อ ว่า 

ทัณฑะ (อาเทศ มฺ เป็น ณฺ)

สาหส  (สห+ส)  ทัณฑ อุบาย, ใช้ กำลัง พล ข่มขู่.  สโห		วุจฺจ	ติ		พลํ,		ตพฺภวํ		สาหส ํ กำลัง พล 
ท่าน เรียก ว่า สหะ,  ความ มี กำลัง พล นั้น ชื่อ ว่า สาห สะ (ทีฆ ะ อ เป็น อา)

ทม  (ทม ทมเน+อ)  ทัณฑ อุบาย.  ทมนํ		ทโม  การ ทรมาน(หรือ ข่มขู่) ชื่อ ว่า ทมะ.  อุบาย อีก ๒ 
อย่าง คือ สาม	อุบาย จะ กล่าว ใน สุทท วรรค และ ทาน	อุบาย จะ กล่าว ใน พราหมณ วรรค ข้าง หน้า 

	 [๓๕๐]	 สามฺยมจฺโจ		สขา		โกโส	 ทุคฺคญฺจ		วิชิตํ		พลํ
	 	 รชฺชงฺคานีติ		สตฺเตเต	 สิยุํ		ปกติโยปิ		จ.

องค์	ประกอบ	ของ	ราชธานี		๗		อย่าง
	 เอ	เต		สตฺต		รชฺ	ชงฺ	คา		อิ	ติ  องค์ ของ ราชธานี มี ๗ อย่าง เหล่า นี้  คือ  สามี พระ ราชา ผู้ ปกครอง 

เมือง,  อมัจจะ อำมาตย์,  สขะ พระ ราชา มหา มิตร,  โก	สะ เรือน คลัง,  ทุค	คะ ป้อม (คู, ประตู, 
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หอ รบ), วิ	ชิ	ตะ แว่น แคว้น,  พละ	กองพล,  ปกติ ประชาชน ทั้ง หลาย

	 	 ปรม	ฺป	โร	ปการิ	ตฺ	ตา		รชฺชส	ฺสงฺ	คา	น	ิ ทัง้ ๗ อยา่ง ชือ่ ว่า องค์ ประกอบ ของ ราชธาน ีเพราะ กระทำ 
อุป กา ระ สืบๆ กัน ไป 

  คัมภีร์ กา มน ทกีย นีติ สาระ กล่าว ว่า 

สามฺยมจฺจญฺจ		รฏฺ€ญฺจ	 ทุคฺคํ		โกโส		พลํ		สขา,		
ปรมฺปโรปการีทํ	 สตฺตงฺคํ		รชฺชมุจฺจเต.๑

 ราชธานีมีองค์ประกอบที่ทำสืบกันมา ๗ อย่างนี้ คือ พระราชา อำมาตย์ 
ประเทศราช กำแพงเมือง เรือนคลัง กำลังพล และราชพันธมิตร

	 [๓๕๑]	 ปภาวุสฺสาหมนฺตานํ			 วสา		ติสฺโส		หิ		สตฺติโย
	 	 ปภาโว		ทณฺฑโช		เตโช	 ปตาโป			ตุ		จ		โกสโช.
 ป	ภาวุ	สฺ	สาห	มนฺ	ตานํ		วสา		ติสฺโส		หิ		สตฺ	ติ	โย  อำนาจ มี ๓ อย่าง คือ ปภว สัต ติ อำนาจ เกิด 

จาก เรือน คลัง,  อุ ส สาห สัต ติ อำนาจ เกิด จาก กำลัง พล,  มัน ต สัต ติ อำนาจ เกิด จาก ปัญญา ของ ผู้นำ

อำนาจ,	เดช		๒		อย่าง
ป ภาว  (ป+ภู สตฺ ตาายํ+อ)   อำนาจ, เดช.  ป	ภา	โว		ทณฺฑโช		เตโช   เดช ที่ เกิด จาก พระ ราช อาญา 

ชื่อ ว่า ป ภาวะ.  ปกาเรน		ทณฺเฑน		ภว	ติ		ปวตฺต	ตี	ติ		ป	ภา	โว  ผู้ ต้อง ด้วย อาชญา ชื่อ ว่า ป ภาวะ 
(วุ ทธิ อู เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อาว)

ป ตาป  (ป+ตป สนฺ ตาเป+ณ)  อำนาจ, เดช.  ป	ตา	โป	 	 โกส	โช	 	 เตโช  เดช เกิด จาก เรือน คลัง   
ชื่อ ว่า ป ตา ปะ.  ปกาเรน		โก	เสน		ตา	เปตี	ติ		ป	ตา	โป  ผู้ ให้ ผู้ อื่น เดือด ร้อน เพราะ เรือน คลัง ชื่อ ว่า 
ป ตา ปะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

	 [๓๕๒]	 มนฺโต		จ		มนฺตนํ		โส		ตุ	 จตุกฺกณฺโณ		ทฺวิโคจโร
	 	 ติโกจโร		ตุ		ฉกฺกณฺโณ	 รหสฺสํ		คุยฺหมุจฺจเต.

มัน	ต	สัต	ติ,	อำนาจ	เกิด	จาก	ปัญญา	ของ	ผู้นำ		๒		ศัพท์
มนฺต  (มน ญาเณ+ต)  ความ ลับ, อำนาจ เกิด จาก ปัญญา ของ ผู้นำ.  มนฺ	ตา		วุจฺจ	ติ		ปญฺญา,		สา		

เอตสฺมึ		วิชฺช	ติ		ตาย		นิปฺ	ผา	เทตพฺพตฺ	ตา	ติ		มนฺ	โต  ปัญญา ท่าน เรียก ว่า มันตา, ปัญญา นั้น มี 
อยู่ เพราะ เป็น ปัญญา ที่ ช่วย ให้ ทำ อะไร สำเร็จ ได้ จึง ชื่อ ว่า มัน ตะ.  มน	ติ		เอ	เต	นา	ติ		มนฺ	โต  ปัญญา 
เครื่อง รู้ ชื่อ ว่า มัน ตะ

๑  กามนฺทกีย. ๔/๑ 
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มนฺ	ตน  (มนฺต มนฺตเน+ยุ)  ความ ลับ, อำนาจ เกิด จาก การ ปรึกษา ความ ลับ. 	มน	ฺตติ		เอ	เต	นา	ติ		มน	ฺตนํ		 
ปัญญา เครื่อง รู้ ชื่อ ว่า มัน ตนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  อุคฺ	เคหิ		วา		ราช	ญฺเญหิ		วา		กิญฺ	จิ	เทว		
มนฺ	ตนํ		มนฺ	เตยฺ	ยํ	๑  ทรง ปรึกษา ราช กิจ ลับ อย่าง หนึ่ง กับ มหา อำมาตย์ หรือ กับ ราชวงศ์

ความ	ลับ	ที่	รู้	กัน	เพียง	๒	คน
จตุ	กฺกณฺณ  (จตุ+กณฺณ)  ความ ลับ ที่ รู้ กัน เพียง ๒ คน.  โส		มนฺ	โต		ทฺ	วิ	โคจ	โร		ทฺ	วินฺ	นํ		ชนา	นํ		

วิสย	ภู	โต		จตุ	กฺกณฺโณ		นาม  การ ปรึกษา นั้น เป็น วิสัย แห่ง คน ๒ คน ชื่อ ว่า จตุ กกัณณะ.  จตฺ	ตา	โร		 
กณฺณา		เอตฺ	ถา	ติ		จตุ	กฺกณฺโณ  ใน ที่ มี ๔ หู ชื่อ ว่า จตุ กกัณณะ (ซ้อน กฺ)

ความ	ลับ	ที่	รู้	กัน	เพียง	๓	คน
ฉกฺกณฺณ  (ฉ+กณฺณ)  ความ ลับ ที่ รู้ กัน เพียง ๓ คน.  โส	 	มนฺ	โต	 	ติ	โคจ	โร	 	 ติณฺ	ณํ	 	 ชนา	นํ		 

วิสย	ภู	โต		ฉกฺกณฺโณ		นาม  การ ปรึกษา นั้น เป็น วิสัย แห่ง คน ๓ คน ชื่อ ว่า ฉักกัณณะ.  ฉ		กณฺณา		
ฉกฺกณฺณา  ๖ หู ชื่อ ว่า ฉักกัณณะ (ซ้อน กฺ)

	 	 มนฺ	โต		นาม		จตุ	กฺกณฺโณ		วา		ฉกฺกณฺโณ		วา		กตฺตพฺ	โพ,		น		ตโต		ปรํ		ชื่อ ว่า 
การ ปรึกษา ความ ลับ ควร กระทำ เพียง ๔ หู หรือ ๖ หู เท่านั้น ไม่ ควร ทำ กับ คน อื่น จาก นั้น

ความ	ลับ	๒	ศัพท์
รหสฺส  (รห+ส)  ความ ลับ.  รห	สิ		ภวํ		รหสฺสํ  ความ ลับ มี อยู่ ใน ที่ ลับ ชื่อ ว่า รหัส สะ (ซ้อน สฺ).  โส  

อสทฺ	ธมฺ	โม		คาม	ธมฺ	โม		ว	สล	ธมฺ	โม		ทุฏฺ€ุลฺโล		โอ	ทกนฺ	ติ	โก		รหสฺโส		ทฺวยทฺวย	สมา	ปตฺ	ติ๒  
เมถุน ธรรม นั้น เป็น อ สัทธรรม เป็น ธรรม ของ ชาว บ้าน เป็น ธรรม ของ คน ถ่อย ชั่ว หยาบ มี การ รับ เอา น้ำ 
เพื่อ ความ บริสุทธิ์ ใน ที่สุด เป็น ความ ลับ ที่ ถึง ระหว่าง ๒ คน

คุยฺ	ห  (คุห สํวรเณ+ย)  ความ ลับ.  คุยฺ	หิต	พฺ	พนฺ	ติ		คุยฺ	หํ		ความ ลับ ที่ ควร ปกปิด ชื่อ ว่า คุย หะ (กลับ 
หฺย เป็น ยฺห).  อิทํ		ทฺวยํ		ตี	สุ	 ทั้ง ๒ ศัพท์ นี้ มี ใช้ ใน ลิงค์ ทั้ง ๓  เช่น 	รหสฺโส	มนฺ	โต,		รหสฺ	สา	 
วาจา,		รหสฺสํ	มนฺตํ

	 [๓๕๓]	 ตีสุ		วิวิตฺต		วิชน-	 ฉนฺนา		รโห		รโหพฺยยํ
	 	 วิสฺสาโส		ตุ		จ		วิสฺสมฺโภ	 ยุตฺตํ		ตฺโวปายิกํ		ติสุ.	

สถานที่	เงียบ	สงัด,	ที่	ปลอด	คน,	ที่	ลับ	๕	ศัพท์
วิ วิตฺต  (วิ+วิจิ วิ เวจ เน+ต)  ที่ เงียบ สงัด, ที่ ปลอด คน, ที่ ลับ.  วิ วิจฺ จิตฺ ถา ติ  วิ วิตฺ โต  ที่ อัน สงัดแล้ว ชื่อ ว่า 

 วิวิต ตะ (ลบ จฺ ที่สุด ธาตุ, ซ้อน ตฺ).  เตนหิ		ตยา		สา	ริ	ปุตฺต		วิ	วิตฺตํ		เส	นา	สนํ		ทาตพฺพํ	๓   
สา รี บุตร ถ้า เช่น นั้น เธอ ควร ทำ เสนาสนะ ให้ ว่าง เงียบ สงัด แล้ว จึง ให้

๑  ที.สีล. ๙/๑๖๙/๑๓๓ ๒  ขุ.มหานิ. ๒๙/๒๒๕/๑๖๙ ๓  วิ.มหา. ๕/๒๕๗/๓๔๙
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วิชน  (วิ+ชน)  ที่ เงียบ สงัด, ที่ ปลอด คน, ที่ ลับ.  วิค	โต		ชโน		อสฺ	มา	ติ		วิช	โน  ที่ ซึ่ง ปราศจาก ผู้คน 
ชื่อ ว่า วิ ชนะ.  สุญฺญํ		อรญฺญํ		วิ	ชนํ		วิ	คาหิย๑  เข้าไป สู่ ป่า อัน ว่าง เปล่า ปราศจาก ผู้คน

ฉนนฺ  (ฉท สํวรเณ+ยุ)  ที่ เงียบ สงัด, ที่ ปลอด คน, ที่ ลับ.  ฉา	เท	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ฉน	ฺโน  ที ่ซึ่ง ปิด กัน้ ไว้ ชือ่ ว่า 

ฉัน นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ ทฺ ท่ีสุด ธาตุ, ลบ อ, ซ้อน นฺ).  ตี	สุ	ท้ัง ๓ ศัพท์ มี ใช้ ใน ลิงค์ ท้ัง ๓

รห  (รห จาเค+อ)  ที่ เงียบ สงัด, ที่ ปลอด คน, ที่ ลับ.  วิตฺ	ตมรห	ตี	ติ		รโห  ที่ อัน ควร สงบ ชื่อ ว่ารหะ.  

รมนฺ	เต		อสฺ	มินฺ	ติ		วา		รโห	 หรือ ที่ ซึ่ง คน ยินดี ชื่อ ว่า ร หะ (รห วิ เว เก+อ).  รโห		นาม		จกฺขุสฺส		

รโห		โสต	สฺส		รโห๒  ที่ ลับตา ที่ ลับหู ชื่อ ว่าที่ ลับ

รโห  ที่ เงียบ สงัด, ที่ ปลอด คน, ที่ ลับ. คำ ว่า อพฺยยํ	ใน คาถา แสดง ว่า รโห	ศัพท์ เป็น นิบาต

ผู้	คุ้น	เคย	๒	ศัพท์
วิสฺ สาส  (วิ+สส ปาณ เน+ณ)  ผู้ คุ้น เคย.  วิ	เส	เสน		ส	สตี	ติ		วิสฺ	สาโส	 ผู้ หายใจ เป็น พิเศษ (เหมือน 

หายใจ รด กัน) ชื่อ ว่า วิ ส สา สะ (ซ้อน สฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  วิ	เส	เสน		สา	สตี	ติ		วิสฺ	สาโส  ผู้ คุ้น 

เคย เป็น พิเศษ ชื่อ ว่า วิ ส สา สะ (ซ้อน สฺ).  วิสฺ	สา	ส	ปร	มา		ญาติ๓  ความ คุ้น เคย เป็น ญาติ อย่างยิ่ง

วิสฺ	สมฺภ (วิ+สมฺภ วิสฺ สา เส+อ) ผู้ คุ้น เคย.  วิสฺ	สมฺภ	ตี	ติ		วิสฺ	สมฺโภ  ผู้ คุ้น เคย ช่ือ ว่า วิสสัมภะ (ซ้อน สฺ)

กรรม	อัน	สมควร	๒	ศัพท์
ยุตฺ	ต  (ยุช สมาธิ มฺหิ+ต)  กรรม อัน สมควร.  ยุชฺช	ตี	ติ		ยุตฺ	ตํ	 กรรม อัน สมควร ชื่อ ว่า ยุต ตะ (ลบ ชฺ 

ที่สุด ธาตุ, ซ้อน ตฺ).  เอกํ		เทฺว		ภิกฺ	ขา		อ	ทา	ตุํ		น		ยุตฺ	ตํ	๔  การ ไม่ ให้ ภิกษา ๑ หรือ ๒ ทัพพี 

ไม่ สมควร

โอ	ปา	ยิก (อุป+อิ คติ มฺหิ+อิก) กรรม อัน สมควร.  อุป	คนฺตพฺ	พนฺ	ติ		โอ	ปา	ยิกํ	 กรรม อัน สมควร ชื่อ ว่า 
โอ ปา ยิก ะ (อาเทศ อุ เป็น โอ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อาย, ลบ สระ หน้า).  ตี	สุ		ทั้ง ๒ 

ศัพท์ มี ใช้ ใน ลิงค์ ทั้ง ๓.  โอ	ปา	ยิก	นฺ	ติ		วา		ปฏิ	รู	ปนฺ	ติ		วา		ปสาทิ	เกน		สมฺ	ปา	เทหิ๕  สมควร 

แล้ว เหมาะ สม แล้ว เธอ จง ยัง ข้อ ปฏิบัติ ให้ ถึง พร้อม ด้วย ความ เลื่อมใส เถิด

  กรรม อัน สมควร มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  โอ	กา	ยิก,	โอป	ยิก,	ลพฺภ,	ภ	ชมา	น,	อภิ	นีต,	นฺ	ยาย,	

ญาย

	 [๓๕๔]	 โอวาโท			จานุสิฏฺ€ิตฺถี	 ปุมวชฺเชนุสาสนํ
	 	 อาณา		จ		สาสนํ		เญยฺยํ	 อุทฺทานํ		ตุ		จ		พนฺธนํ.

๑  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๑๐/๒๖๕ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๔๖๗๓๐๓ ๓  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๒๕/๔๒
๔ ที.อฏฺ. ๔/๓๐๘/๒๖๐ ๕  วิ.มหา. ๔/๘๐/๘๓



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๔.๑.	ขัตติยวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 431

โอวาท,	การ	กล่าว	สอน,	คำ	สั่ง	สอน	๓	ศัพท์
โอวาท  (อว+วท วิยตฺ ติยํ วา จายํ+ณ)  โอวาท, การ กล่าว สอน, คำ สั่ง สอน.  โอ	ว	ทนํ		โอ	วา	โท	 การ 

กล่าว สอน ชื่อ ว่า โอ วา ทะ.  สํวรตฺ	ถาย		อวมทฺ	ทิตฺ	วา		ว	ทนํ		โอ	วา	โท  การ กล่าว ตัก เตือน เพื่อ ให้ 

ระวัง ชื่อ ว่า โอ วา ทะ (อาเทศ อว เป็น โอ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  กุ	โต		ภนฺ	เต		โอ	วา	โท		อิทฺโธ		

ภ วิสฺ สติ๑  ท่าน ผู้ เจริญ โอวาท จัก สำเร็จ แต่ ไหน.  โอ	วา	โท		นาม		อฏฺ€		ครุ	ธมฺ	มา๒  ครุ ธรรม  

(คือ ปาราชิก สำหรับ ภิกษุณี) ๘ อย่าง ชื่อ ว่า โอ วา ทะ

อนุ	สิฏฺ€ ิ (อนุ+สาส อนุ สิฏฺ€ิ มฺหิ+ติ)  โอวาท, การ กล่าว สอน, คำ สั่ง สอน.  	อนุ	สา	สนํ		อนุ	สิฏฺ€ิ	 การ  
พร่ำ สอน ชื่อ ว่า อนุ สิฏฐิ (อาเทศ อา เป็น อิ, สฺต เป็น ฏฺ€).  อิตฺถี		อนุสิฏฺ€ศิัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.   

ตสฺ	สาหํ		ว	จนํ		สุตฺ	วา		อนุ	สิฏฺ€ึ		ช	เนตฺ	ติ	ยา๓  เรา ฟัง คำ สั่ง สอน ของ มารดา นั้น แล้ว

อนุสาสน  (อนุ+สาส อนุ สิฏฺฐิมฺหิ+ยุ)  โอวาท, การ กล่าว สอน, คำ สั่ง สอน.  อนุ	สา	สิย	เต		อนุ	สา	สนํ	 
คำ สั่ง สอน ชื่อ ว่า อนุ สา สนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  ปุม	วชฺเช  อนุ	สา	สน	ศัพท์ มี ใช้ ใน อิตถี ลิงค์ และ  

น ปุง สก ลิงค์ ที่ เว้น จาก ปุง ลิงค์.  พุทฺธานํ		สา	สนํ		ก	โร	มิ๔  เรา จะ ทำ ตาม คำ สั่ง สอน ของ พระพุทธเจ้า 

ทั้ง หลาย

การ	สั่ง,	คำ	สั่ง,	คำ	สอน		๒		ศัพท์
อาณา  (อาณ เปสเน+อ+อา)  การ สั่ง, คำ สั่ง, คำ สอน.  อาณ	ติ		เป	สติ		เอ	ตา	ยา	ติ		อาณา  คำ สั่ง 

 ให้ ไป ชื่อ ว่า อาณา (ลบ สระ หน้า).  	ภคว	โตเยว		ปน		สา		ธมฺม	เท	สนา		รญฺโญ		อาณา		วิย๕  

สำหรับ พระ ธรรม เทศนา ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค เปรียบ เหมือน คำ สั่ง ของ พระ ราชา

สา สน  (สาส อนุ สิฏฺ€ิ มฺหิ+ยุ)  การ สั่ง, คำ สั่ง, คำ สั่ง สอน, ศาสนะ.  สา	สิย	เต	ติ		สา	สนํ	 คำ สั่ง สอน 
ชื่อ ว่า สา สนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  ทูต	สฺส		สา	สนํ		อา	โร	เจ	ติ๖  บอก ข่าวสาร แก่ ทูต ไป

  คำ สั่ง มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  อว	วาท,	นิทฺ	เทส,	สิฏฺ€ิ

การ	นัด	หมาย,	การ	ผูกมัด		๒		ศัพท์
อุทฺ	ทาน  (อุ+ทา ทาเน+ยุ)  การ ผูกมัด.  	อุทฺ	ทีย	เต	ติ		อุทฺ	ทานํ	 การ นัด หมาย ชื่อ ว่า อุท ทา นะ (ซ้อน 

ทฺ, อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ)

พนฺ	ธน  (พนฺธ พนฺธเน+ยุ)  การ ผูกมัด.  พนฺธีย	เต	ติ		พนฺ	ธนํ		การ ผูกมัด ชื่อ ว่า พันธ นะ (อาเทศ ยุ 
เป็น อน).  พนฺ	ธนํ		โม	เจ	ติ๗  เปลื้อง พันธนาการ ได้

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๔๐๖/๒๖๕ ๒  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๓๕๖/๑๙๓ ๓  ขุ.เถรี. ๒๖/๔๖๓/๔๖๙
๔  วิ.อฏฺ. ๓/๕๘๓ ๕  มชฺ.อฏฺ. ๗/๘๗/๒๐๖ ๖  วิ.มหาวิ. ๑/๑๙๕/๑๔๒
๗  วิ.มหาวิ. ๑/๙๖/๙๐
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	 [๓๕๕]	 อาคุ		วุตฺตมปราโธ	 กโร		ตุ		พลิมุจฺจเต
	 	 ปุณฺณปตฺโต		ตุฏฺ€ิทาโย	 อุปทา		ตุ		จ		ปาภตํ.

	 [๓๕๖]	 ตโถปายนมุกฺโกโจ	 ปณฺณากาโร		ปเหณกํ
	 	 สุงฺกํ		ตฺวนิตฺถี		คุมฺพาทิ-	 เทยฺเยถาโย		ธนาคโม.

โทษ,	ความ	ผิด,	บาป,	อกุศล	๒	ศัพท์
อา	คุ  (อป+คมุ คติ มฺหิ+ณุ)  โทษ, ความ ผิด, บาป, อกุศล.  อปคจฺฉนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		อา	คุ	 โทษ 

ที่ ทำให้ ปราศจาก ความ ดี ชื่อ ว่า อา คุ (ลบ ป ของ อป, ทีฆ ะ อ เป็น อา, ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ, ลบ ณฺ 
และ สระ หน้า).  นปํุส	เก		วุตฺตํ		อา	คุ	ศัพท์ ท่าน กล่าว ไว้ ในน ปุง สก ลิงค์.  อา	คุ		วุจฺจ	ติ		ปาป	กา		 
อกุ	สลา		ธมฺ	มา๑  บาป อกุศล ธรรม ท่าน เรียก ว่า อา คุ

อปราธ  (อป+ราธ สํ สิทฺธิมฺหิ+อ)  โทษ, ความ ผิด, บาป, อกุศล.  อปค	โต		 ราโธ	 	 เอ	เต	นา	ติ		 
อปรา	โธ  โทษ เป็น เหตุ ให้ ปราศจาก ความ ยินดี ชื่อ ว่า อปราธ ะ.  	อตฺต	โน		เจ		หิ		วาท	สฺส		อปราธํ		
วิชา	นิ	ยา๒  หากว่า ท่าน รู้ ความ ผิด แห่ง วา ทะ ของ ตน

ภาษี,	อากร,	ส่วย	๒	ศัพท์
กร  (กิร วิกิ รเณ+อ)  ภาษี, อากร, ส่วย.  ติ	มิรํ		กิร	ตี	ติ		กโร	 ภาษี ที่ จ่าย ไป สู่ ที่ มืด (ภาษี เถื่อน)  

ชื่อ ว่า กระ (อาเทศ อิ เป็น อ)

พลิ  (พล ปาณ เน+อิ)  ภาษี, อากร, ส่วย.  พลนฺ	ติ		ชี	วนฺ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		พลิ	 ภาษี ที่ ช่วย ให้ มี 
ชีวิต อยู่ ชื่อ ว่า พลิ.  รญฺญา		อาณา	ปิตํ		พลึ		สพฺ	เพ		ก	โรนฺ	ตู	ติ๓  ซึ่ง ภาษี ที่ พระ ราชา บังคับ ว่า  
ทุก คน ต้อง ทำ.  ภาค	เธยฺ	ยศัพท์ ก็ แปล ว่า ภาษี

รางวัล,	สิน	น้ำใจ,	ค่า	ตอบแทน	๒	ศัพท์
ปุณฺณปตฺต  (ปุณฺณ+ปตฺต)  รางวัล, สิน น้ำใจ, ค่า ตอบแทน.  มโน	รถ	ปุณฺณตฺ	ตา		ปตฺตพฺ	โพ		ภา	โค		 

ปุณฺณปตฺ	โต	  ส่วน ที่ ควร ได้ เพราะ ยัง ความ ปรารถนา ให้ เต็ม ชื่อ ว่า ปุณณ ปัตตะ.		อหํ	 	อุปา	เยน		
อิมสฺส		ภิกฺขุ	โน		ปุณฺณปตฺตํ		น		ท	เทยฺยํ	๔  เรา จะ ใช้ อุบาย ไม่ ให้ ค่า ตอบแทน แก่ ภิกษุรูป นี้

ตุฏฺ€ิ	ทาย  (ตุฏฺ€ิ+ทาย)  รางวัล, สิน น้ำใจ, ค่า ตอบแทน. 	ตุสฺ	สานํ		ตุฏฺโ€,		โส		อสฺสตฺถี	ติ		ตุฏฺ€ี,		
เตน		ทาตพฺ	โพ		ทา	โย		ตุฏฺ€ิ	ทา	โย	 ความ ยินดี ชื่อ ว่า ตุฏฐะ (ตุส สนฺ โต เส+ต, อาเทศ สฺต เป็น 
ฏ€ฺ), ผู ้ม ีความ ยนิด ีนัน้ ชือ่ วา่ ตฏุฐ ี(ตฏุ€ฺ+อ,ี ลบ สระ หนา้),  รางวลั ที ่บคุคล ผู ้ยนิด ีพงึ ให ้ชือ่ วา่ ตฏุฐ ิทา ยะ.   
มหา	สตฺตสฺส	 	 ถุ	ตึ	 	 กตฺ	วา	 	 ตุฏฺ€ิ	ทายํ	 	 ทา	ตุ	กาโม๕  ทำการ สรรเสริญ แล้ว ประสงค์ จะ ให้ ค่า 
ตอบแทน แก่ พระ มหา สัตว์

๑  ขุ.มหานิ. ๒๙/๓๖๓/๒๔๒ ๒ ขุ.ชา. ๒๘/๕๘/๒๔ ๓  มิลินฺท. ๒๐๒
๔  วิ.มหาวิ. ๒/๗๓๘/๔๘๘ ๕  ชา.อฏฺ. ๓๙/๑๕๙ 
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เครื่อง	บรรณาการ,	สินบน,	สิน	จ้าง	๖	ศัพท์
อุป	ทา  (อุป+ทา ทาเน+อ+อา)  เครื่อง บรรณาการ, สินบน, สิน จ้าง.		อุป	คนฺตฺ	วา		ทาตพฺ	พา	ติ		 

อุป	ทา  บรรณาการ ที่ ควร เข้าไป ให้ ชื่อ ว่า อุป ทา (ลบ สระ หน้า)

ปาภต  (ป+อา+ภร ภรเณ+ต)  เครือ่ง บรรณาการ, สนิบน, สนิ จา้ง, เบีย้ เลีย้ง. 	ปต	ฺเถน	ฺเตห	ิ	อาภ	รยี	เต		 
อา	นีย	เต	ติ		ปาภตํ	 เครื่อง บรรณาการ ที่ ผู้ ปรารถนา นำ มา ชื่อ ว่า ปาภ ตะ (ลบ รฺ ที่สุดธาตุ, ลบ สระ 
หน้า).  ราชา		ปาภตํ		อนุ	ปฺป	เท	ตุ๑  ขอ พระ ราชา จง พระราชทาน เบี้ย เลี้ยง

อุ	ปาย	น  (อุป+อิ คติ มฺหิ+ยุ)  เครื่อง บรรณาการ, สินบน, สิน จ้าง, เบี้ย เลี้ยง.  อุ	เปยฺย	เต	ติ		อุ	ปาย	
นํ  เครื่อง บรรณาการ ที่ บุคคล นำ เข้าไป ชื่อ ว่า อุ ปาย นะ.  อุป	คจฺฉ	ติ		เยน	า	ติ		วา		อุ	ปาย	นํ	 หรือ 
สินบน ที่ นำ เข้าไป ชื่อ ว่า อุ ปาย นะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อาย, ยุ เป็น อน, ลบ สระ หน้า).  
ยํ		ยํ		อุ	ปาย	นํ		อา	นี	ยติ๒  นำ มา ซึ่ง เครื่อง บร รณา การ ใดๆ

อุกฺ	โกจ  (อุ+กุจ สงฺ โกจเน+ณ)  เครื่อง บรรณาการ, สินบน, สิน จ้าง, เบี้ย เลี้ยง.  วิค	โต		โก	โจ		เอ	เต	นา	ติ		 
อุกฺ	โก	โจ  สินบน อัน ปราศจาก กำบัง (จ่าย สินบน อย่าง เปิด เผย) ชื่อ ว่า อุก โก จะ (ซ้อน กฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ 
อุ เป็น โอ).  วิ	นิจฺ	ฉ	ยกานํ		อุกฺ	โกจํ		ทตฺ	วา		กูฏ	สกฺขึ		โอ	ตา	เรตฺ	วา		อา	ราม	สฺ	สา	มิกํ		ชิ	นา	ติ๓  
ติด สินบน แก่ ทนายความ แล้ว ขอร้อง ให้ เป็น พยาน โกง เอาชนะเจ้าของ สวน ได้

ปณฺณา	การ  (ปณฺณสทฺ ทูปปท+อา+กร กรเณ+ณ)  เครื่อง บรรณาการ, สินบน, สิน จ้าง, เบี้ย เลี้ยง.  
ปณฺเณน		สตฺถปณฺเณน		สทฺธึ		อา	กรี	ย	เต		อา	นีย	เต	ติ		ปณฺณา	กา	โร  เครื่องบรรณาการ ที่ 
เขา นำ มา พร้อม ด้วย หนังสือ(คัมภีร์ ว่า ด้วย ศาสตร์ อย่าง หนึ่ง) ชื่อ ว่า ปัณณา กา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น 
อา, ลบ สระ หน้า).  ปหิณิ		ฉตฺตํ		จา	มรํ		ขคฺคํ		โม	ลิ	รตนํ		ปา	ทุกํ		อญฺญญฺจ		อภิ	เสก	ตฺ	ถาย		 
พหุ	วิธํ	 	ปณฺณา	การํ	 ๔  ส่ง เครื่อง บรรณาการ ไป มี ฉัตร พัด หาง จามรี พระ ขรรค์ ชฎา แก้ว ฉลอง 
พระบาท และ ของ อย่าง อื่น อีก หลาย อย่าง เพื่อ การ อภิเษก

ป	เหณก  (ป+หิ คติ มฺหิ+ยุ+ก)  เครื่อง บรรณาการ, สินบน, สิน จ้าง, เบี้ย เลี้ยง.		ปหิณนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		
ป	เหณกํ	 บรรณาการ ที่ ให้ ส่ง ไป ชื่อ ว่า ป เหณ กะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณฺ, 
ลบ อ).  ป	เหณก	สกฺ	กา	รา	ทิ	เภทํ		ทินฺ	นทานํ	๕  ทาน ที่ เขา ให้ มี หลาย ชนิด เช่น เครื่อง บรรณาการ 
และ เครื่อง สัก กา ระ เป็นต้น

  เครื่อง บรรณาการ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ป	เท	สน,	อุป	คฺคยฺห,	อุป	หาร

เหมํ		สีหาสนํ		เวสํ			 วุตฺตํ		ภทฺทาสนํ		ตถา,
อุปายนมุปคฺคยฺหํ	 ปาภตญฺโจปทา		ถิยํ.๖

 อุ	ปาย	น	อุป	คฺคยฺห	ปาภต	อุป	ทา ทั้ง ๔ ศัพท์ แปล ว่า เครื่อง บรรณาการ 

๑  ที.สีล. ๙/๒๐๖/๑๗๒ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๒/๓๙/๕๘ ๓  วิ.อฏฺ. ๑/๔๑๐
๔  วิ.อฏฺ. ๑/๗๕ ๕  มชฺ.อฏฺ. ๙/๒๒๕/๑๖๘ ๖  อมรมาลาสิโกกาทฺธ
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ท่าน กล่าว ว่า มี ทองคำ แท่ง บัลลังก์ สิงห์ ทอง เครื่อง แต่ง กาย และ ผ้า ปู ลาด ชั้น ดี,  
อุป	ทา	ศัพท์ ใช่ ใน อิตถี ลิงค์

ภาษี,	ภาษี	ผ่าน	ด่าน,	ส่วย,	อากร
สุงฺก  (สุงฺก คมเน+อ)  ภาษี, ภาษี ผ่าน ด่าน, ส่วย, อากร.  คุมฺ	พาทิ	เทยฺ	โย		คุมฺ	พฆฏาทิ	โก		เทยฺโย		

สุงฺกํ  ภาษี อัน บุคล พึง ให้ ใน ที่ เก็บ ภาษี มี ท่าน้ำ และ ด่าน เป็นต้น ชื่อ ว่า สุ งกะ.  	สุงฺก	ติ		อเน	นาติ		สุงฺกํ	  
ภาษี ที่ ช่วย ให้ เป็น ไป ชื่อ ว่า สุ งกะ.   อ	นีตฺถี	 สุงฺก ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  คุมฺ	โพ		นาม		
ชล	ถลม	คฺ	คา	ที	สุ		ลทฺธพฺพ	ภา	โค,		ตถา		ฆฏฺโฏปิ	 ภาษี อัน เป็น ส่วน ที่ ควร ได้ที่ ท่าน้ำ บนฝั่ง และ 
ที่ ถนน เป็นต้น ชื่อ ว่า คุม พะ แม้ ฆัฏฏะ ก็ เหมือน กัน.  	สุงฺก	ฆาตํ	 	นาม		รญฺญา		€ปิตํ	 	 โห	ติ		
ปพฺพตขณฺเฑ		วา		นที	ติตฺเถ		วา		คาม	ทฺ	วาเร		วา		อตฺร		ป	วิฏฺ€สฺส		สุงฺกํ		คณฺ	หนฺ	ตู	ติ๑    
ที่ ชื่อ ว่า ด่าน ภาษี ได้แก่ สถาน ที่ ซึ่ง พระ ราชา ทรง ตั้ง ไว้ ที่ ช่องเขา บ้าง ท่าน้ำ บ้าง ประตูหมู่บ้าน บ้าง 
ด้วยทรง กำหนด ว่า จง เก็บ ภาษี ผู้ เข้าไป ใน สถาน ที่ นั้น

กำไร	๒	ศัพท์
อาย  (อย คมเน+ณ)  กำไร.  อ	ยติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อา	โย  กำไร ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า อา ยะ.  อยนฺ	ติ		ปวตฺ	ตนฺ	ติ		 

เอตฺ	ถา	ติ		อา	โย  กำไร ที่ ให้ พ่อค้า เป็น ไป ได้ ชื่อ ว่า อา ยะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  พาหิ	เร	สุ		 
ชนป	เท	สุ		อา	โย		สญฺ	ชาย	ติ๒  ที่ ชนบท นอก เมือง เกิด ได้ กำไร

ธนาคม  (ธน+อาคม)  กำไร.  ธนานํ		สมฺปตฺ	ตกาเล		อาค	โม		ธนาค	โม  การ มา ของ ทรัพย์ เมื่อ 
ถึง เวลา ชื่อ ว่า ธนาคม ะ (ลบ สระ หน้า)

	 [๓๕๗]	 อาตปตฺตํ		ตถา		ฉตฺตํ	 รญฺญํ		ตุ		เหมมาสนํ
	 	 สีหาสนํ		อโถ		วาล-	 พีชนีตฺถี		จ		จามรํ.

ร่ม,	ฉัตร	๒	ศัพท์
อาตปตฺต  (อาตปสทฺ ทูปปท+ตา รกฺขเณ+อ)  ร่ม, ฉัตร. 	อาตป	โต		สูริ	ยา	โลก	โต		 เอ	ตาย	ตี	ติ		 

อาตปตฺตํ	 ร่ม ที่ รักษา คน จาก แสงแดด ชื่อ ว่า อาต ปัตตะ (ซ้อน ตฺ, ลบ สระ หน้า)

ฉตฺต,	ฉตฺร  (ฉท อป วาร เณ+ต,ตฺ รณฺ)  ร่ม, ฉัตร.  ฉาทย	ตี	ติ		ฉตฺตํ,	ฉตฺรํ		ร่ม ที่ กั้น ชื่อ ว่า ฉัต ตะ 
 และ ฉัตร ะ (ลบ ทฺ ที่สุด ธาตุ, ซ้อน ตฺ, ลบ ณฺ ของ ปัจจัย).  ฉตฺตํ	 	 นาม	 	 ตีณี	 	 ฉตฺ	ตา	นิ		 
เสต	จฺฉตฺตํ		กิลญฺชจฺฉตฺตํ		ปณฺณจฺฉตฺตํ	๓  ร่ม ๓ อย่าง คือ ร่ม ขาว(เศวตฉัตร) ร่ม ไม้ไผ่ สาน และ 
ร่ม ใบไม้ ชื่อ ว่า ฉัตร

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๑๑๐/๙๖ ๒ สํ.สคาถ. ๑๕/๒๘๕/๘๔ ๓  วิ.มหาวิ. ๒/๘๕๘/๕๕๙
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บัลลังก์	สิงห์	ทอง
สี	หา	สน  (สีห+อาสน)  บัลลังก์ สิงห์ ทอง.  	เหมํ		สุว	ณฺณ	ขจิตํ		รญฺญํ		รา	ชูนํ		อา	สนํ		สี	หา	สนาขยํ	  

บัลลังก์ ของ พระ ราชา ที่ ช่าง เดิน ลาย ด้วย เส้น ทองคำ ท่าน เรียก ว่า สี หาส นะ.  สี	หาก	ติปฺปธานตฺ	ตา		 
สี	หาก	ติปฺปธานํ	 	 อา	สนนฺ	ติ	 	 สี	หา	สนํ	  ที่ นั่ง ที่ ช่าง ทำ เป็น รูป สิงห์ เป็น ลาย พื้น ชื่อ ว่า สี หาส นะ.   
สี	หา	สนํ		สีห	โส	ปาณํ		กา	ริตํ	๑   ให้ ทำ ที่ นั่ง และ บันได เป็น รูป สิงห์

พัด	หาง	จามรี		๒		ศัพท์
วาล	พีช	นี,	วาลวีชนี,	พาล	วีชนี (วาล+พีช นี) พัด หาง จามรี.  วาเลน		กตา		พีช	นี		วาล	พีช	นี	  

พัด ที่ ทำ ด้วย ขน หาง จามรี ชื่อ ว่า วาล พีช นี (อาเทศ ว เป็น พ และ พ เป็น ว บ้าง). 	 อิตฺถี	  
วาล	พีช	นี	ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.  วาลวีชนี		อุณฺ	หีสํ		มณิ		ปตฺ	โต		สุ	มน	ทามํ	๒  พัด หาง จามรี กรอบ 
หน้า แก้ว มณี ปีกนก พุ่ม ดอก มะลิ

จามร  (จามรี+ณ)  พัด หาง จามรี.  จม	โร		มิ	โค,		ตสฺ	เสทํ		จามรี	 จม ระ แปล ว่า สัตว์ ชนิด หนึ่ง คือ 
กระทิง หิมาลัย, จามรี นี้ เป็น ชื่อ ของ สัตว์ ชนิด นั้น.  จาม	รี	โลเม	หิ		กตํ		จา	มรํ  พัด ทำ ด้วย ขน ของจามรี 
ชื่อ ว่า จาม ระ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

	 [๓๕๘]	 ขคฺโค		จ		ฉตฺตมุณฺหีสํ	 ปาทุกา		วาลพีชนี
	 	 อิเม		กกุธภณฺฑานิ	 ภวนฺติ		ปญฺจ		ราชูนํ.

เครื่	อง	ราช	กกุธภัณฑ์	๕	อย่าง
 เครื่อง ราช กกุธภัณฑ์ มี ๕ อย่าง เหล่า นี้  คือ  ขัค	คะ พระ ขรรค์ (ดาบ ๒ คม),  ฉัต	ตะ เศวตฉัตร,  

อณุห	ีสะ อณุหสิ (กรอบ หนา้, มงกฎุ),  ปาทกุา ฉลอง พระบาท (รองเทา้),  วาล	พชี	น	ี พดั หรอื แส ้หาง 
จามรี.  รญฺ	โญ		คม	นกาเล		สทา		อา	ทาตพฺพ	โต		กกุธา	นิ		จ		ตา	นิ		ราช	ธนตฺ	ตา		ภณฺฑา	นิ		 
เจ	ติ		กกุธภณฺฑา	นิ	 ชื่อ ว่า กกุธะ เพราะ ควร น้อม เกล้า ถวาย ใน เวลา ขึ้น ครอง ราช สมบัติ และ ชื่อ ว่า 
ภัณฑ ะ เพราะ เป็น ทรัพย์ ของ พระ ราชา จึง ได้ ชื่อ ว่า กกุธภัณฑ์

นิกฺขิปฺป		ปญฺจ		กกุธานิ	 กาสีนํ		รฏฺ€วฑฺฒโน
พาลวีชนึ		อุณฺหีสํ	 ขคฺคฉตฺตญฺจุปาหนํ.๓

 พระ เจ้า รัฏวัฑฒน์ สละ เครื่อง ราช กกุธภัณฑ์ ๕ อย่าง แก่ พระเจ้า กา สี คือ พัด  
วาล พีช นี พระ อุณหิส พระ ขรรค์ เศวตฉัตร และ ฉลอง พระบาท

	 [๓๕๙]	 ภทฺทกุมฺโภ		ปุณฺณกุมฺโภ	 ภิงฺคาโร		ชลทายโก
	 	 หตฺถิสฺสรถปตฺตี		ตุ	 เสนา		หิ		จตุรงฺคินี.

๑  ที.อฏฺ. ๕/๒๙๔/๒๖๒ ๒  ที.อฏฺ. ๕/๓๕/๔๐ ๓  ชา.อฏฺ. ๔๒/๑๐๙
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หม้อ	น้ำ	เต็ม	๒	ศัพท์
ภทฺ	ทกุมฺภ  (ภทฺท+กุมฺ ภ) หม้อ น้ำ เต็ม.  ชล	ปุณฺณตฺ	ตา		ภทฺ	โท		กลฺ	ยาโณ		กุมฺ	โภ		ภทฺท	ภุมฺ	โภ  

หม้อ น้ำ อัน เจริญ เพราะ เต็ม ด้วย น้ำ ชื่อ ว่า ภัท ทกุมภะ

ปุณฺณ	กุมฺ	ภ  (ปุณฺณ+กุมฺ ภ)  หม้อ น้ำ เต็ม.  ปุณฺโณ		กุมฺ	โภ		ปุณฺณ	กุมฺ	โภ  หม้อ น้ำ อัน เต็ม ชื่อ ว่า 
ปุณณ กุมภ ะ

สตฺตสตสหสฺสานิ	 ปุณฺณกุมฺภานิ		การยึ
รตเนเหว		ปุณฺณานิ	 ปูชนตฺถาย		มเหสิโน.๑

 เรา ทำ หม้อ ให้ บริบูรณ์ ด้วย รัตนะ ล้วน ถึง ๗ แสน ใบ เพื่อ บูชา พระพุทธเจ้า

เต้า	น้ำ	ทองคำ,	เหยือก	น้ำ		๒		ศัพท์
ภิงฺ	คาร  (ภร ภรเณ+อาร)  เต้า น้ำ ทองคำ, เหยือก น้ำ.  อุ	ทกํ		ภรติ		ทธา	ตี	ติ		ภิงฺ	คา	โร  เต้า ที่ ทรง 

ไว้ ซึ่ง น้ำ ชื่อ ว่า ภิงคาร ะ (อาเทศ ภร เป็น ภิงฺค).  เอกํ	สํ		อุตฺ	ตรา	สงฺคํ		กริตฺ	วา		วา	เมน		หตฺ	เถน		
ภิงฺ	คารํ		ค	เหตฺ	วา๒  ทรง ห่ม ผ้า อุต ตรา สงค์ เฉวียง พระ อัง สะ ถือ เต้า น้ำ ทองคำ ด้วย พระหัตถ์ ซ้าย

ชล	ทายก (ชลสทฺ ทูปปท+ทา ทาเน+ย+ก) เต้า น้ำ ทองคำ, เหยือก น้ำ.  ชลํ		ท	ทา	ตี	ติ		ชล	ทาย	โก  
เหยือก ที่ ให้ น้ำ ชื่อ ว่า ชล ทาย กะ

  เต้า น้ำ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กรก,	กุณฺฑิ	กา 

องค์	ประกอบ	ของกอง	ทัพ	๔	อย่าง
	 	 หตฺถิสฺส	รถปตฺ	ติ		เสนา		จตุ	รงฺคิ	นี	 กองทัพ มี องค์ ๔ คือ พล ช้าง พล ม้า พล รถ และ พล เดิน 

เท้า.  หตฺถี		จ		อสฺโส		จ		รโถ		จ		ปตฺ	ติ		จ,		เตสํ		สมูโห		หตฺถิสฺส	รถปตฺ	ติ		จตุ	รงฺคิ	นี		 
เส	นาตฺ	ยุจฺจ	เต  พล ช้าง พล ม้า พล รถ และ พล เดิน เท้า การ รวม กัน ของ กำลัง พล เหล่า นั้น ชื่อ ว่า  
จตุ รัง คิ นี เสนา ที่ มี พล ช้าง พล ม้า พล รถ และ พล เดิน เท้า.  จตฺ	ตา	ริ		องฺ	คา	นิ		ยสฺสํ		สํ	วิชฺ	ชนฺ	ติ		
สา		จตุ	รงฺคิ	นี	 กองทัพ ที่ มี องค์ ๔ ชื่อ ว่า จตุ รัง คิ นี

	 	 เสนา		นาม		หตฺถี		อสฺ	สา		รถา		ปตฺ	ตี,		ทฺ	วาท	ส	ปุ	ริโส		หตฺถี,		ติ	ปุ	ริโส		อสฺโส,		 
จตุ	ปุ	ริโส		รโถ,		จตฺ	ตา	โร	ปุ	ริ	สา		สรหตฺ	ถา		ปตฺ	ติ๓  พล ช้าง พล ม้า พล รถ และ พล เดิน เท้า ชื่อ ว่า 
 เสนา (กองทัพ), พล ช้าง มี บุรุษ ๑๒ คน  พล ม้า มี บุรุษ ๓ คน  พล รถ มี บุรุษ ๔ คน  และ พล เดิน เท้า 
มี บุรุษ ถือ ลูก ศร ๔ คน (ต่อ ๑ หมู่)

	 [๓๖๐]	 กุญฺชโร		วารโณ		หตฺถี	 มาตงฺโค		ทฺวิรโท		คโช
	 	 นาโค		ทฺวิโป		อิโภ		ทนฺตี	 ยูถเชฏฺโ€		ตุ		ยูถโป.

๑  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๖๗/๓๕๒ ๒  ที.ปาฏิก. ๑๑/๓๖/๖๖ ๓  วิ.มหาวิ. ๒/๕๖๔/๓๗๕
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ช้าง	๑๐	ศัพท์
กุญฺ	ชร  (กุญฺช+ร)  ช้าง.  กุญฺโช		หนุ		ทนฺ	โต		จ,		ตํ	โย	คา		กุญฺ	ช	โร  กุญ ชะ แปล ว่า คาง และ งา,  

ช้าง ชื่อ ว่า กุญชร ะ เพราะ มี คาง และ งา นั้น.  กุํ		ปถวึ		ชรา	เปตี	ติ		วา		กุญฺ	ช	โร	 หรือ ช้าง ที่ ยัง พื้น ดิน 
ให้ เสื่อม ชื่อ ว่า กุญชร ะ (กุํสทฺ ทูปปท+ชร ว โย หา นิมฺหิ+อ, ไม่ ลบ ทุ ติ ยา วิภัตติ, อาเทศ นิคหิต เป็น ญฺ).  
กุญฺ	เช		วา		คิริ	กูเฏ		รม	ตี	ติ		กุญฺช	โร  หรือ ช้าง ที่ ยินดี อยู่ บน ยอด เขา กุญ ชะ ชื่อ ว่า กุญชร ะ (กุญฺช 
สทฺ ทูปปท+ รมุ รมเน+กฺ วิ, ลบ กฺ วิ และ มฺ ที่สุด ธาตุ).  โกญฺ	จนาทํ		นทนฺ	โต		วา		จร	ตี	ติ		กุญฺช	โร   
หรือ ช้าง ที่ เที่ยว บันลือ เสียง กึกก้อง ชื่อ ว่า กุญชร ะ (โกญฺจ-สทฺ ทูปปท+จร จรเณ+อ, อาเทศ โอ เป็น 
อุ, ลบ จ ที่สุด บท, อาเทศ จ ต้น ธาตุ เป็น ช).   กุํ		วา		ปถวึ		ต	ทาฆา	เตน		ชย	ตี	ติ		กุญฺ	ช	โร   
หรือ ช้าง ที่ ชนะ แผ่น ดิน โดย การ อาฆาต ทุก เวลา จึง ชื่อ ว่า กุญชร ะ (กุํสทฺ ทูปปท+ชิ ชเย+ร, อาเทศ นิคหิต 
เป็น ญฺ, อิ เป็น อ).  กุญฺช	โร		สฏฺ€ิ	หาย	โน		คมฺภีรํ		โปกฺ	ข	รณึ		โอ	คา	เหตฺ	วา๑  ช้าง ตัว ที่ มีอายุ 
๖๐ ปี ดำ ดิ่ง ลง ยัง สระ โบกขรณี ที่ มี น้ำ ลึก

วารณ  (วาร วาร เณ+ยุ)  ช้าง.  ปร	พลํ		วาร	ย	ตี	ติ		วาร	โณ  ช้าง ที่ ต้านทาน กำลัง ของ ช้าง ตัว อื่น ได้ ชื่อ ว่า 
 วา รณะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  โกญฺจํ		นท	ติ		วาร	โณ๒  ช้าง บันลือ เสียง กึกก้อง

หตฺถี  (หตฺถ+ณี)  ช้าง.  หตฺถ	โย	คา		หตฺถี	 ช้าง ชื่อ ว่า หัตถี เพราะ มี งวง (ลบ ณฺ และ สระ หน้า).   
จตุ	ปฺปทํ		นาม		หตฺถี		อสฺ	สา		โอฏฺ€า		โคณา		คทฺร	ภา		ปสุ	กา๓  ช้าง ม้า อูฐ โค ลา และ 
ปศุสัตว์ ทั้ง หลาย ชื่อ ว่า สัตว์ ๔ เท้า

มา	ตงฺค  (ม ตงฺค+ณ)  ช้าง.  ม	ตงฺคสฺส		อิสิ	โน		อปจฺจํ		มา	ตงฺ	โค  ช้าง ลูก ขอ งม ตัง ค ฤษี ชื่อ ว่า มาตัง คะ 
(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ม	หนฺตํ		องฺคํ		สรีร	เมตสฺ	สา	ติ		วา		มา	ตงฺ	โค  หรือ ช้าง ที่มี ร่างกาย 
ใหญ่ โต จึง ชื่อ ว่า มา ตัง คะ (ม หนฺต+องฺค+ณ,  ลบ หนฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  ยทา		
ทกฺข	สิ		มา	ตงฺคํ		กุญฺ	ชรํ		สฏฺ€ิ	หาย	นํ	๔   เมื่อ พระองค์ ทอด พระเนตร เห็น ช้าง ตัวที่ มีอายุ ๖๐ ปี

ทฺ	วิร	ท  (ทฺ วิ+รท)  ช้าง.  เทฺว		รทา		ทนฺ	ตา		อสฺสตฺถี	ติ		ทฺ	วิร	โท  ช้าง ที่ มี ๒ งา ชื่อ ว่า ทวิร ทะ

คช  (คช สทฺ เท+อ)  ช้าง.  คช	ตี	ติ		คโช  ช้าง ที่ ร้อง คำราม ชื่อ ว่า คชะ.  ฉพฺพิ	สาณํ		คชํ		เสตํ		อทฺทสํ		 
สุปิเน		อหํ	๕  ข้าพเจ้า ฝัน เห็น ช้าง เผือก งา มี รัศมี ๖ ประการ

นาค  (นค+ณ)  ช้าง.  นโค		ปพฺพ	โต,		โส		วิย		ทิสฺ	สตี	ติ		นา	โค  น คะ แปล ว่า ภูเขา, ช้าง ที่ คน 
มอง เห็น เป็น เหมือน ภูเขา จึง ชื่อ ว่า นา คะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  เอ	โก		จเร		มา	ตงฺครญฺเญว		
นา	โค๖  พึง เที่ยว ไป ใน ป่า แต่ ผู้ เดียว ดุจ ช้าง มา ตัง คะ

ทฺ	วิป  (ทฺ วิสทฺ ทูปปท+ปา ปาเน+อ)  ช้าง.  กเรน		มุ	เขน		จา	ติ		ทฺ	วีหิ		ปิว	ตี	ติ		ทฺ	วิ	โป	 ช้าง ที่ ดื่ม 
น้ำ ด้วย งวง และ ปาก ทั้ง ๒ ชื่อ ว่า ทวิ ปะ

๑  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๙๔/๔๒๔ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๑๒๔๐/๔๔๔ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๑๒/๙๗
๔  ขุ.ชา. ๒๘/๑๐๗๗/๓๗๔ ๕  ขุ.ชา. ๒๗/๒๓๓๒/๔๙๑ ๖  วิ.มหา. ๕/๒๔๗/๓๓๖
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อิภ  (อิ คมเน+ภ)  ช้าง.  เอ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อิโภ  ช้าง ตัว เที่ยว ไป ชื่อ ว่า อิภะ

ทนฺ	ตี  (ทนฺต+ณี) ช้าง.  ทนฺต	โย	คา		ทนฺ	ตี	 ช้าง ชื่อ ว่า ทัน ตี เพราะ มี งา.  นา	โคว		กุญฺช	โร		ทนฺ	ตี		
เอวํ		พุทฺธา		ทุ	ราส	ทา๑  พระพุทธเจ้า ทั้ง หลาย ไม่ ทรง เกี่ยว เนื่อง ด้วย หมู่ คณะ ดุจ ช้าง งา ยาว

  ช้าง มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สฏฺ€ิ	หาย	น,	ทนฺ	ตาว	ล,	อเนก	ป,	ม	ตงฺ	คช,	กรี,	ถมฺเภ	รม,	ปทฺ	มี,	 
มหา	มิค,	ปี	ลุ,	สินฺ	ธุร,	ทีฆ	มารุต,	รา	ชีว,	ชล	กกฺข,	นิลฺ	ลร,	กรฏี,	ว	รงฺค,	สุปฺ	ปกณฺณ 

ช้าง	จ่า	โขลง,	พญา	ช้าง		๒		ศัพท์
ยูถเชฏฺ€  (ยูถ+เชฏฺ€)  ช้าง จ่า โขลง, พญา ช้าง.  วน	กรี	นํ		โย		ยูถเชฏฺโ€  เจ้า แห่ง ช้าง ป่า ชื่อ ว่า 

ยูถเชฏฐะ.  โส		ส	ยู	ถานํ		เชฏฺ€ตฺ	ตา		ยูถเชฏฺโ€	 เจ้า แห่ง ช้าง ป่า นั้น ชื่อ ว่า ยูถเชฏฐะ เพราะ เป็น 
ตัว ที่ ประเสริฐ ที่สุด แห่ง ฝูง ของ ตน

ยูถป  (ยูถสทฺ ทูปปท+ปา รกฺขเณ+อ)  ช้าง จ่า โขลง, พญา ช้าง.  ส	ยูเถ		ปา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		ยูถ	โป  ช้าง 
ที่ ปกป้อง ฝูง ของ ตน ชื่อ ว่า ยูถ ปะ (ลบ สระ หน้า)

	 [๓๖๑]	 กาฬวก		คงฺเคยฺยา	 ปณฺฑรตมฺพา		จ		ปิงฺคโล		คนฺโธ
	 	 มงฺคลเหโมโปสถ-	 ฉทฺทนฺตา		คชกุลานิ		เอตานิ.

ช้างมี	๑๐	ตระกูล
กาฬาวกญฺจ		คงฺเคยฺยํ	 ปณฺฑรํ		ตมฺพปิงฺคลํ

คนฺธมงฺคลเหมญฺจ	 อุโปสถฉทฺทนฺติเม		ทส.	

	 	 เอ	เตสญฺ	จ		กาฬ	าว	โก		ท	สนฺนํ		ปุ	ริ	สานํ		พลํ		ธา	เรติ,		คงฺ	เคยฺ	โย		ท	สนฺนํ		กาฬาวก	านํ		 

เอวํ		ยาว	ฉทฺ	ทนฺ	ตา		เนต	พฺ	โพ,		สมฺ	มา	สมฺ	พุทฺโธ		ปน		ท	สนฺนํ		ฉทฺ	ทนฺ	ตานํ		พลํ		ธา	เรติ		 

เต	เนว		ภา	วา		กาฬาวก	หตฺถ	คณนา	ย		 โกฏิ	สหสฺส	พลํ	 	ธา	เรติ	 	ปุ	ริส	คณนา	ย		ท	สนฺนํ		 

ปุ	ริ	ส	โกฏิ	สหสฺ	สานํ		พลํ	๒  ตระกูล ช้าง มี ๑๐ ตระกูล เหล่า นี้ คือ กาฬาวก ะ คัง เคย ยะ ปัณฑ ระ  

ตัม พะ ปิงคล ะ คันธ ะ มังคละ เห มะ อุ โปส ถะ และ ฉัท ทัน ตะ

  บรรดา ตระกูล ช้าง ทั้ง ๑๐ นั้น  ช้า งกาฬา วกะ ทรง ไว้ ซึ่ง กำลัง ของ บุรุษ ๑๐ คน  ช้างคัง เคย ยะ 

ทรง ไว้ ซึ่ง กำลัง ของ ช้า งกาฬา วกะ ๑๐ เชือก  พึง คูณ ขึ้น ไป อย่าง นี้ จน ถึง ช้าง ฉัท ทัน ตะ,  ส่วน พระ สัมมา 

สัม พุทธ เจ้า ย่อม ทรง ไว้ ซึ่ง กำลัง ของ ช้าง ฉัททันต์ ๑๐ เชือก  เพราะ ฉะนั้น พระ ผู้ มี พระ ภาค จึง ทรง ไว้ ซึ่ง 

กำลงั ของ ชา้ งกาฬา วกะ โดย นบั คูณ กนั เปน็ ๑ พนั โกฏ ิเชอืก (หนึง่ หมื่น ลา้น เชอืก)  เทา่กบั ทรง ไว้ ซึง่ กำลงั 

ของ บุรุษ โดย นับ คูณ เป็น ๑ หมื่น โกฏิ คน (หนึ่ง แสน ล้าน คน)

๑  มชฺ.อฏฺ. ๘/๒๗๒/๗๒ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๓๘/๗๕ 
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ชื่อ	ตระกูล	ช้าง	๑๐	ตระกูล
กาฬาวก  (กลมฺ พ สทฺ เท+ณฺวุ)  ตระกูล ช้า งกาฬา วกะ.  กลมฺ	พ	เต		สทฺ	ทาย	เต	ติ		กาฬ	าว	โก  ช้าง ที่ 

ร้อง ชื่อ ว่า กาฬาวก ะ (ลบ มฺ, อาเทศ ล เป็น ฬ, พ เป็น ว, ณฺวุ เป็น อก, ทีฆ ะ อ เป็น อา)

คงฺ	เคยฺ	ย  (คงฺ คา+เณยฺย)  ตระ กูล ช้าง คัง เคย ยะ.  คงฺ	คายํ		ชา	โต		คงฺ	เคยฺ	โย  ช้าง ที่ เกิด ใน ลุ่ม แม่น้ำ 
คงคา ชื่อ ว่า คัง เคย ยะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

ปณฺฑร  (ปณฺฑร+ณ)  ตระ กูล ช้าง ปัณฑ ระ.  ปณฺฑรวณฺณ	ตาย		ปณฺฑ	โร	 ช้าง ชื่อ ว่า ปัณฑ ระ เพราะ 
เป็น ช้าง เผือก (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

ตมฺพ  (ตมฺพ+ณ)  ตระ กูล ช้าง ตัม พะ.  วณฺณว	เสน		ตมฺพวณฺณ	ตาย		ตมฺ	โพ  ช้าง ชื่อ ว่า ตัม พะ เพราะ 
เป็น ช้าง มี ผิว สี น้ำตาล (ลบ ณฺ)

ปิงฺคล  (ปิงฺคล+ณ)  ตระกูล ช้าง ปิงคล ะ.  ปิงฺคลวณฺณ	ตาย		ปิงฺคโล	 ช้าง ชื่อ ว่า ปิงคล ะ เพราะ เป็น ช้าง 
สี น้ำตาล(เห มือ น ช้าง ตัม พะ) (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

คนฺธ  (คนฺธ+ณ)  ตระกูล ช้าง คันธ ะ.  คนฺธ	ยุตฺ	ต	ตาย		คนฺโธ  ช้าง ชื่อ ว่า คันธ ะ เพราะ เป็น ช้าง มี กลิ่น แรง 
(ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

มงฺคล  (มงฺค คมเน+ล)  ตระกูล ช้าง มังคละ.  โสภ	น	คมน	ยุตฺ	ต	ตาย		มงฺคโล  ช้าง ชื่อ ว่า มังคละ เพราะ 
เป็น ช้าง ที่ มี การ เดิน งดงาม

เหม  (เหม+ณ)  ตระกูล ช้าง เห มะ.  เหม	วณฺณ	ตาย		เห	โม  ช้าง ชื่อ ว่า เห มะ เพราะ เป็น ช้าง มี สี ทอง 
(ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

อุ	โปสถ  (อุ โปสถ+ณ)  ตระกูล ช้าง อุ โปส ถะ.  อุ	โปส	ถกุเล		ชาต	ตฺ	ตา		อุ	โปส	โถ  ช้าง ชื่อ ว่าอุ โปส ถะ 
เพราะ เป็น ช้าง ที่ เกิด ใน ตระกูล อุ โปส ถะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  อุป	คนฺตฺ	วา		อร	โย		อุ	สตี	ติ		วา		
อุ	โปส	โถ  หรือ ช้าง ที่ เข้าไป(ใน สงคราม) แล้ว อดทน ต่อ ข้าศึก จึง ชื่อ ว่า อุ โปส ถะ (อุป+อุส สหเน+ถ,  
วุ ทธิ อุ เป็น โอ, ลบ สระ หน้า)

ฉทฺ	ทนฺต  (ฉทฺ ทนฺต+ณ)  ตระ กูล ช้าง ฉัท ทัน ตะ.  ฉพฺพณฺณ	ทนฺต	ตาย		ฉทฺ	ทนฺ	โต  ช้าง ชื่อ ว่าฉัท ทัน ตะ 
เพราะ เป็น ช้าง ที่ งา มี ๖ สี (ลบ ณฺ)

	 [๓๖๒]	 กฬโภ		เจว		ภิงฺโกถ	 ปภินฺโน		มตฺต		คชฺชิตา
	 	 หตฺถิฆตา		ตุ		คชตา			 หตฺถินี		ตุ		กเรณุกา.

ช้าง	รุ่น,	ช้าง	หนุ่ม,	ช้าง	พลาย	๒	ศัพท์
กลภ,	กฬภ  (กล สงฺขฺ ยาเน+อภ)  ช้าง รุ่น, ช้าง หนุ่ม, ช้าง พลาย.  ปญฺ	จวสฺ	สา	นิ		ยาว		กลโภ   
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ช้าง เล็ก จนถึง ช้าง มีอายุ ๕ ปี ชื่อ ว่า กลภะ.  กลโภ		เอว		กฬโภ  กลภะ นั่น แหละ ชื่อ ว่า กฬภะ 
(อาเทศ ล เป็น ฬ)

ภิงฺก  (ภร ภรเณ+อ)  ช้าง รุ่น, ช้าง หนุ่ม, ช้าง พลาย.  มา	ตา	ปิ	ตูหิ		ภ	ริตพฺพตฺ	ตา		ภิงฺ	โก  เพราะ เป็น 
ช้าง ที่ พ่อ แม่ ยัง เลี้ยง ดู จึง ชื่อ ว่า ภิ งกะ (อาเทศ ภร เป็น ภิงฺก).   กริ	สาวก	ศัพท์ ก็ แปล ว่าช้าง รุ่น

ช้าง	ตกมัน		๓		ศัพท์
ป ภินฺ น  (ป ภินฺ น+ณ)  ช้าง ตกมัน.  ทานํ		ป	ภินฺ	โน,		ป	ภินฺ	โน		อสฺ	สา	ติ		ป	ภินฺ	โน  น้ำมัน ชื่อ ว่า 

ป ภิน นะ,  ช้าง ที่ มี น้ำมัน ชื่อ ว่า ป ภิน นะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

มตฺต (มท อุมฺ มา เท+ต) ช้าง ตกมัน.  มชฺช	ตี	ติ	มตฺ	โต	ช้าง ที่ บ้า คลั่ง ชื่อ ว่า มัตตะ (ลบ ทฺ, ซ้อน ตฺ)
คชฺ	ชิต  (คชฺช+อิ+ต)  ช้าง ตกมัน.  คเช		ชาย	ตี	ติ		คชฺโช,	มโท  น้ำมัน ที่ เกิด ใน ช้าง ชื่อ ว่า คัช ชะ.   

โส		สญฺ	ชา	โต		อสฺ	สา	ติ		คชฺ	ชิ	โต  ช้าง ที่ มี น้ำมัน นั้น เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า คัช ชิ ตะ (ลบ สระ หน้า)

โขลง	ช้าง,	ฝูง	ช้าง		๒		ศัพท์
หตฺถิฆฏา,	หตฺถิฆ	ตา  (หตฺถิ+ฆฏา)  โขลง ช้าง, ฝูง ช้าง.  หตฺ	ถีนํ		ฆฏา		สมูโห		หตฺถิฆฏา  ฝูง 

ของ ช้าง ชื่อ ว่า หัตถิ ฆฏา

คช	ตา  (คช+ตา)  โขลง ช้าง, ฝูง ช้าง.  คชา	นํ		สมูโห		คช	ตา  ฝูง ของ ช้าง ชื่อ ว่า คช ตา

ช้าง	พัง,	ช้าง	ตัว	เมีย		๒		ศัพท์
หตฺถิ	นี  (หตฺถ+อินี)  ช้าง พัง, ช้าง ตัว เมีย.  หตฺถ	โย	คา		หตฺถิ	นี	 ช้าง ตัว เมีย ชื่อ ว่า หัตถินี เพราะ อยู่ คู่ 

กับ ช้าง ตัวผู้ (ลบ สระ หน้า).  หตฺถิ	นี		นคร	า		นิกฺ	ขมนฺ	ตี๑  ขณะ นาง ช้าง เดิน ออก ไป จาก นคร

กเรณุกา  (กร สทฺ เท+อิณุ+ก+อา)  ช้าง พัง, ช้าง ตัว เมีย.  ตทา		กร	โย	คา		กเรณุกา  ช้าง พัง ชื่อ ว่า 
กเรณุกา เพราะ อยู่ คู่ กับ ช้าง พลาย ทุก เมื่อ (อาเทศ อิ เป็น เอ).  ภทฺทว	ตี		นาม		กเรณุกา		เอก	ทิวสํ		 
ปญฺญาส	โยชนา	นิ		คจฺฉ	ติ๒  ช้าง พัง ชื่อ ภัท ทวดี วิ่ง ไป ได้ วัน ละ ๕๐ โยชน์ (๘๐๐ กิ โม เมตร)

  ช้าง พัง มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กริณี,	เธนุ	กา,	วสา,	กเรณุ

	 [๓๖๓]	 กุมฺโภ		หตฺถิสิโรปิณฺฑา	 กณฺณมูลํ		ตุ		จูฬิกา
	 	 อาสนํ		ขนฺธเทสมฺหิ	 ปุจฺฉมูลํ		ตุ		เมจโก.

กระพอง	ช้าง
กุมฺ	ภ  (กสทฺ ทูปปท+ภู สตฺ ตายํ+อ) กระพอง ช้าง, โหนก ๒ ก้อน บน หัว ช้าง.  หตฺถิ	สิ	โร	ปิณฺฑา		 

หตฺถิ	โน	 	 สิร	สิ	 	 เทฺว	 	 ปิณฺฑา	 	 กุมฺ	ภาขฺ	ยา  โหนก ๒ ก้อน บน หัว ช้าง ท่าน เรียก ว่า กุมภ ะ.   

๑  ชา.อฏฺ. ๓๙/๒๐๗ ๒  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๓๕
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เก		สิร	สิ		ภว	ตี	ติ		กุมฺ	โภ  โหนก ที่ มี อยู่ บน หัว ช้าง ชื่อ ว่า กุมภ ะ (อาเทศ อ ที่ ก เป็น อุ, ลง นิคหิต 
อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ, ลบ สระ หน้า).  ทฺ	วินฺ	นํ		ปน		กุมฺ	ภานํ		มชฺฌิมํ		วิ	ทุ		นาม  ส่วน 
ร่อง ที่ อยู่กลาง กระพอง ทั้ง ๒ มีชื่อ ว่า วิ ทุ (กระหม่อม ช้าง)

กกหู	ช้าง	๒	ศัพท์
กณฺณ	มูล  (กณฺณ+มูล) กกหู ช้าง.  ทฺ	วินฺ	นํ		กณฺณานํ		มูลํ		กณฺณ	มูลํ	 กกหู ทั้ง ๒ ข้าง ชื่อ ว่า 

กัณณ มูล ะ

จูฬิ	กา  (จูฬ นิมชฺชเน+ณฺวุ+อา)  กกหู ช้าง.  จูฬ	ตี	ติ		จูฬิ	กา  กกหู ช้าง ที่ ตั้ง อยู่ ชื่อ ว่า จูฬิ กา (อาเทศ 
ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ).  โจเฬนฺ	ติ		เอตฺถ		องฺ	กุ	สา	ทีหิ		อ	ทนฺ	ตนฺ	ติ		จูฬิ	กา  กกหู ที่ ควาน 
ช้าง ชี้ ด้วย ขอ เป็นต้น ว่า ไม่ใช่ งา จึง ชื่อ ว่า จูฬิ กา (จูฬ สญฺ โจท เน+ณฺวุ+อา, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก,  
อ เป็น อิ)

ต้นคอ	ช้าง,	ที่	นั่ง	บน	คอ	ช้าง	๒	ศัพท์
อาสน  (อาส นิ สีทเน+ยุ)  ต้นคอ ช้าง, ที่ นั่ง บน คอ ช้าง.  อา	ส	เต		อสฺ	มินฺ	ติ		อา	สนํ	 ที่ สำหรับ นั่ง (บน 

คอ ช้าง) ชื่อ ว่า อาสนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน)

ขนฺธ	เทส  (ขนฺธ+เทส)  ต้นคอ ช้าง, ที่ นั่ง บน คอ ช้าง.  ขนฺโธ		เอว		เทโส		ขนฺธ	เทโส  ที่ อัน เป็นต้น 
คอ นั่น แหละ ชื่อ ว่า ขัน ธ เท สะ

โคน	หาง	ช้าง	๒	ศัพท์
ปุจฺ	ฉมูล  (ปุจฺฉ+มูล)  โคน หาง ช้าง.  ปุจฺฉสฺส		มูลํ		เหฏฺ€ิ	ม	ภา	โค		ปุจฺ	ฉมูลํ  โคน อัน เป็น ส่วน ด้าน 

ล่าง ของ หาง ชื่อ ว่า ปุจ ฉมู ละ

เม	จก  (มจ ตกฺกเน+ณฺวุ)  โคน หาง ช้าง.  เส	ตาทิกํ		มจ	ตี	ติ		เมจ	โก  โคน หาง ที่ ทำให้ คิดถึง สี ขาว 
เป็นต้น ชื่อ ว่า เม จกะ (อาเทศ อ เป็น เอ, ณฺวุ เป็น อก)

	 [๓๖๔]	 อาลานมาฬโก		ถมฺโภ	 นิตฺถี		ตุ		นิคโฬนฺทุโก
	 	 สงฺขลํ		ตีสฺวโถ		คณฺโฑ	 กโฏ		ทานํ		ตุ		โส		มโท.

เสา,	เสา	ตะลุง,	เสา	ผูก	ช้าง	๓	ศัพท์
อา	ลาน  (อา+ลา พนฺธเน+ยุ)  เสา, เสา ตะลุง, เสา ผูก ช้าง.  อา	ลนฺ	ติ		อสฺมึ		อเนน	วา		พนฺ	ธนฺ	ติ		

อา	ลานํ	 ที่ ผูก หรือ เครื่อง ผูก ช้าง ชื่อ ว่า อา ลา นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ)

อาฬก,	อาฬฺ	หก  (อา+หน พนฺธเน+ณฺวุ)  เสา, เสา ตะลุง, เสา ผูก ช้าง.  อา	หนนฺ	ติ		พนฺ	ธนฺ	ติ		อสฺมึ		
อเนน		วา	ติ		อาฬฺห	โก  ที่ ผูก หรือ เครื่อง ผูก ช้าง ชื่อ ว่า อาฬหก ะ (อาเทศ นฺ เป็น ฬฺ, กลับ หฬฺ เป็น 
ฬฺห, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)
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ถมฺภ  (ภมฺภ ปฏิ พนฺธเน+อ)  เสา, เสา ตะลุง, เสา ผูก ช้าง.  ถมฺภ	ติ		อเน	นา	ติ		ถมฺโภ  เสา ที่ ใช้ ผูก 
ช้าง ชื่อ ว่า ถัมภะ.  เอ	โก		ถมฺโภ		โสวณฺณม	โย๑  เสา อัน หนึ่ง ทำ ด้วย ทองคำ.  พนฺธ	ศัพท์ ก็ แปล 
ว่า เสา ตะลุง

โซ่	ล่าม	เท้า	ช้าง	๓	ศัพท์
นิคฬ  (นิ+คล พนฺธเน+อ)  โซ่ ล่าม เท้า ช้าง.  นิคฬ	ติ		พนฺธ	ติ		อเน	นา	ติ		นิคโฬ  โซ่ ที่ ใช้ ล่าม ช้าง  

ชื่อ ว่า นิคฬะ (อาเทศ ล เป็น ฬ).  อ	นิตฺ	ถี	 นิคฬ	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์

อนฺ	ทุก  (อทิ พนฺธเน+ณฺวุ)  โซ่ ล่าม เท้า ช้าง.  อนฺท	ติ		อเน	นา	ติ		อนฺ	ทุ	โก  โซ่ ที่ ใช้ ล่าม ช้าง ชื่อ ว่า  
อันทุ กะ (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อุ)

สงฺขล  (สํ+ขล พนฺธเน+อ)  โซ่ ล่าม เท้า ช้าง.  ภุสํ		ขล	ติ		อเน	นา	ติ		สงฺขลํ	 เครื่อง ล่าม ช้าง ให้ แน่น 
หนา ชื่อ ว่า สังข ละ (อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ).  ตี	สุ	 สงฺขล	ศัพท์ มี ใช้ ใน ลิงค์ ทั้ง ๓

แก้ม	ช้าง	๒	ศัพท์
คณฺฑ  (คณฺฑ วทเนก เท เส+อ)  แก้ม ช้าง.  คณฺฑ	ติ		อเน	นา	ติ		คณฺโฑ  แก้ม ช้าง ที่ อยู่ ด้าน ข้าง  

ชื่อ ว่า คัณฑะ

กฏ  (กฏิ คมเน+อ)  แก้ม ช้าง.  กฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กโฏ  แก้ม ช้าง ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า กฏะ. 	สงฺข	ลิ	กา	ศัพท์ 
ก็ แปล ว่า แก้ม ช้าง

น้ำมัน	ช้าง	๒	ศัพท์
ทาน  (ทา ทาเน+ยุ)  น้ำมัน ช้าง.  ทีย	เต	ติ		ทานํ	 น้ำมัน ที่ ช้าง ให้ ชื่อ ว่า ทา นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, 

ลบ อ) 

มท  (มท อุมฺ มา เท+อ)  น้ำมัน ช้าง.  มท	ติ		อเน	นา	ติ		มโท  น้ำมัน ที่ ทำให้ ช้าง เมา ชื่อ ว่า ม ทะ.  โส   
ม	ทศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์

	 [๓๖๕]	 โสณฺโฑ		ตุ		ทฺวีสุ		หตฺโถถ	 กรคฺคํ		โปกฺขรํ		ภเว
	 	 มชฺฌมฺหิ		พนฺธนํ		กจฺฉา	 กปฺปโน		ตุ		กุถาทโย.

งวงช้าง	๒	ศัพท์
โสณฺ	ฑ  (โสณ วณฺณค ตี สุ+ฑ) งวง ช้าง.  โสณ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		โสณฺ	โฑ  งวง ช้าง ที่ ยื่น ไป ชื่อ ว่า โสณ ฑะ.  

เยหิ		ภิกฺขเว		ชจฺ	จนฺเธหิ		หตฺถิสฺส		โสณฺ	โฑ		ทิฏฺโ€		อโหสิ๒  ภิกษุ ทั้ง หลาย พวก คน ตาบอด 
คลำ งวง ช้าง

๑  ที.มหา. ๑๐๑๗๗/๒๐๙ ๒  ขุ.อุทาน. ๒๕/๑๓๘/๑๘๔
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หตฺถ  (หน คติ ยํ+ถ)  งวง ช้าง.  อวย	วา	นิ		หน	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		หตฺ	โถ  งวง ที่ ถึง ความ เป็น อวัยวะ  
ชื่อ ว่า หัต ถะ (อาเทศ นฺ เป็น ตฺ).  หตฺ	ถกิจฺจ	สา	ธนตฺ	ตา		หนฺถสทิโส		หตฺ	โถ  งวง เป็น เหมือน มือ 
เพราะ ทำ หน้าที่ เช่น กับ มือ.  ทฺ	วี	สุ		ทั้ง ๒ ศัพท์ มี ใน ปุง ลิงค์ และ อิตถี ลิงค์

ปลาย	งวง	ช้าง	๒	ศัพท์
กรคฺค  (กร+อคฺค)  ปลาย งวง ช้าง.  กรสฺส		โสณฺ	ฑสฺส		อคฺคํ		กรคฺคํ		ปลายข อง งวง ชื่อ ว่า กรัค คะ  

(ลบ สระ หน้า)

โปกฺ	ขร  (ปุส โปสเน+ขร)  ปลาย งวง ช้าง.  สทฺ	เท		โป	เส	ติ		วฑฺเฒ	ตี	ติ		โปกฺ	ข	โร  งวง ที่ ทำให้ เสียง ร้อง 
ดัง มาก ขึ้น ชื่อ ว่า โปกขร ะ.  โป	เส	ติ		อเน	นา	ติ		โปกฺ	ข	โร  งวง ที่ ทำให้ ช้าง เจริญ เติบโต ชื่อ ว่า โปกขร ะ  
(ปุส วุทฺธิมฺหิ+ขร, วุ ทธิ อุ เป็น โอ,  ลบ สฺ, ซ้อน กฺ)

สัปคับ,	สาย	รัด	กลาง	ตัว	ช้าง
กจฺฉา  (กจ พนฺธเน+ฉ+อา) สัปคับ, ที่ นั่ง บน หลัง ช้าง, สาย รัด กลาง ตัว ช้าง.  หตฺถิสฺส		กา	ยมชฺฌมฺหิ		

พนฺ	ธนรชฺ	ชุ		กจฺฉา		นาม  เชือก สำหรับ รัด ตรง กลาง ลำ ตัว ของ ช้าง ชื่อ ว่า กัจฉา.  กจ	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		
กจฺฉา  เชือก ที่ รัด ชื่อ ว่า กัจฉา (ลบ สระ หน้า)

  สัปคับ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ทู	สา,	วรตฺ	รา

ผ้า	ปู	ลาด	บน	หลัง	ช้าง	๒	ศัพท์
กุถ  (กป สชฺชเน+ถ)  ผ้า ปู ลาด บน หลัง ช้าง.  หตฺถิปิฏฺ€ตฺถ	ริต	จิตฺ	รกมฺ	พลํ		กุ	โถ		นาม  ผ้า กัมพล 

อัน วิจิตร ด้วย ลวดลาย สำหรับ ปู ลาด บน หลัง ช้าง เป็นต้น ชื่อ ว่า กุ ถะ.  ก	ปติ		สชฺช	ตี	ติ		กุ	โถ  ผ้า ที่ ปู 
แต่ง(บน หลัง ช้าง) ชื่อ ว่า กุ ถะ (ลบ ปฺ, อาเทศ อ เป็น อุ)

กปฺ ปน  (กปฺป สาม ตฺถิยสชฺ ชนา สุ+ยุ)  ผ้า ปู ลาด บน หลัง ช้าง.  กปฺป	ตี	ติ	 	 กปฺป	โน  ผ้า ปู ตกแต่ง  
ชื่อ ว่า กัป ปนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน)

  ผ้า ปู บน หลัง ช้าง มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ปเวณี,	อตฺถ	รณ,	วณฺณ,	ปริตฺ	โถม	

	 [๓๖๖]	 โอปวยฺโห		ราชวยฺโห	 สชฺชิโต		ตุ		จ		กปฺปิโต
	 	 โตมโรนิตฺถิยํ		ปาเท	 สิยา		วิชฺฌนกณฺฏโก.

	 [๓๖๗]	 ตุตฺตํ		ตุ		กณฺณมูลมฺหิ	 มตฺถกมฺหิ		ตุ		องฺกุโส
	 	 หตฺถาโรโห		หตฺถิเมณฺโฑ			 หตฺถิโป		หตฺถิโคปโก.

ช้าง	ที่	ประทับ	ของ	พระ	ราชา,	ช้าง	ทรง	๒	ศัพท์
โอปวยฺห  (อุป+วห หรเณ+ณฺย)  ช้าง ที่ ประทับ, ช้าง ทรง, ช้าง นำ เสด็จ.  รา	ชานํ		อุป	คนฺตฺ	วา		วหิตุํ		 
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อรห	ตี	ติ		โอปวยฺโห  ช้าง ตัว ที่ สมควร เข้าไป นำ เสด็จ แด่ พระ ราชา ชื่อ ว่า โอ ป วัย หะ (ลบ ณฺ, อาเทศ 
อุ เป็น โอ, กลับ หฺย เป็น ยฺห).  รญฺญา		นาม		เอว	รู	โป		โอปว	โยฺห		มงฺคลหตฺถี		อิสฺ	ส	ริยํ		
อภิ	วิ	ชยญฺจ		อา	กงฺ	ขนฺ	เตน		น		ทาตพฺ	โพ๑  พระ ราชา ทรง ประสงค์ ความ เป็น ใหญ่และ ชัยชนะ สุด 
ยอด ไม่ พึง พระราชทาน ช้าง มงคล ที่ ประทับ รูป ร่าง เช่น นี้

รา	ชวยฺ	ห  (ราช สทฺ ทูปปท+วห หรเณ+ณฺย)  ช้าง ที่ ประทับ, ช้าง ทรง, ช้าง นำ เสด็จ.  	รา	ชานํ		ว	หิตุํ		 
อรห	ตี	ติ	 	 รา	ชวยฺ	โห	  ช้าง ตัว ที่ สมควร นำ เสด็จ แด่ พระ ราชา ชื่อ ว่า ราช วัย หะ (ลบ ณฺ, กลับ หฺย  
เป็น ยฺห)

ช้าง	ที่	ตกแต่ง	แล้ว,	ช้าง	ที่	มี	เครื่อง	ประดับ	๒	ศัพท์
สชฺ ชิต  (สชฺ ชา+อิ+ต)  ช้าง ที่ ตกแต่ง แล้ว, ช้าง ที่ มี เครื่อง ประดับ.		สชฺ	ชา		สชฺ	ชนา		สญฺ	ชาตา		อสฺ	มินฺ	ติ		 

สชฺ ชิ โต  ช้าง ที่ มี การ ตกแต่ง เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า สัช ชิ ตะ (ลบ สระ หน้า)

กปปฺติ  (กป ฺปา+อ+ิต)  ชา้ง ที ่ตกแตง่ แลว้, ชา้ง ที ่ม ีเครือ่ง ประดบั.  	กป	ฺปา		กป	ฺปนา		สญ	ฺชาตา		อส	ฺมนิ	ฺต	ิ	 
กปฺปิ	โต  ช้าง ที่ มี การ ประดับ เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า กัป ปิ ตะ (ลบ สระ หน้า)

ปฏัก,	หอก,	ขอ	เหล็ก		๒		ศัพท์
โตมร  (ตุท พฺยถเน+อร)  ปฏัก, หอก, โตมร, หอก สำหรับ แทง เท้า ของ ช้าง.  หตฺถิ	โน	 	 ปา	เท		 

วิชฺฌ	นกณฺฏ	โก	 	 โตม	โรตฺ	ยุจฺจ	เต  หอก สำหรับ แทง ที่ เท้า ของ ช้าง ท่าน เรียก ว่า โต มระ. 	 อ	นิตฺ	ถิยํ	 
โตมร	ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  ตุชฺช	เต		อเน	นา	ติ		โตม	โร  ปฏัก ที่ ใช้ แทง ชื่อ ว่า โต มระ 
(วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ทฺ เป็น มฺ).  	โต	มรหตฺ	โถ		จ		ปุ	ริโส		อุปริ	คี	วาย		นิ	สินฺ	โน		โห	ติ๒ 
บุรุษ คน ที่ ถือ ปฏัก ขึ้น นั่ง บน คอ.  โต	มรนฺ	ติ		ปา	ทา	ที	สุ		วิชฺฌ	นทณฺฑ	โต	มรํ	๓  หอก ไม้ สำหรับ แทง 
ที่ เท้า ช้าง เป็นต้น ชื่อ ว่า โตมร

ตุตฺต  (ตุช พฺยถเน+ต)  ปฏัก, หอก, หอก สำหรับ แทง กกหู ช้าง.  หตฺถิ	โน		กณฺณ	มูล	มฺหิ		วิชฺฌน-
กณฺฏ	โก		ตุตฺ	ตมิตฺ	ยุจฺจ	เต  หอก สำหรับ แทง ที่ กกหู ช้าง เรียก ว่า ตุต ตะ.  	ตุชฺช	เต		อเน	นา	ติ		ตุตฺตํ	 
หอก ที่ ใช้ แทง ชื่อ ว่า ตุต ตะ (ลบ ชฺ ที่สุด ธาตุ, ซ้อน ตฺ).  ชิตํ		เม		ตุตฺต	โต	มรํ	๔  เรา ชนะหอก และ ปฏัก 
แล้ว.  ตุตฺตํ		วุจฺจ	ติ		กณฺณมูเล		วิชฺฌ	นอ	ยกณฺฏ	โก๕  หอก สำหรับ แทง กกหู ช้าง เรียก ว่า ตุต ตะ

ขอ	เหล็ก,	ขอสับ	หัว	ช้าง
องฺ	กุส  (องฺก ลกฺขเณ+อุส)  ขอ เหล็ก, ขอสับ หัว ช้าง.  หตฺถิ	โน	 	 มตฺ	ถกมฺหิ	 	 วิชฺฌ	นกณฺฏ	โก		 

องฺ	กุ	โสตฺ	ยุจฺจ	เต  ขอ สำหรับ สับ ที่ หัว ของ ช้าง ชื่อ ว่า อัง กุ สะ.  องฺก	เต		อเน	นา	ติ		องฺ	กุโส  ขอ ที่ ใช้ สับ 
 ให้ มี ร่อง รอย ชื่อ ว่า อัง กุ สะ.  ปุ	ริโส		องฺ	กุ	สมา	ทาย๖ บุรุษ ถือ เอา ขอช้าง แล้ว. 	องฺ	กุ	โสติ		มตฺถ	เก		

๑  ขุ.อฏฺ. ๕๒/๒๕/๔๗ ๒  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๓๙๕/๒๖๗ ๓  ที.อฏฺ. ๕/๓๔๘/๓๑๗
๔  ที.มหา. ๑๐/๒๔๘/๓๐๐ ๕  ที.อฏฺ. ๕/๓๔๘/๓๑๗ ๖  ขุ.เถรี. ๒๖/๔๓๓/๔๔๙
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วิชฺฌ	นก	กุฏิ	ลกณฺฏ	โก๑  ขอ เหล็ก งอๆ สำหรับ สับ หัว ช้าง เรียก ว่า อัง กุ สะ

ควาญ	ช้าง	๔	ศัพท์
หตฺ	ถา	โรห  (หตฺถิสทฺ ทูปปท+อา+รุห ชนเน+ณ)  ควาญ ช้าง.  หตฺถึ		อา	รุห	ตี	ติ		หตฺ	ถา	โรโห	 ผู้ 

ขึ้น ขี่ ช้าง ชื่อ ว่า หัต ถา โร หะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, ลบ สระ หน้า).  เปสฺโส		หตฺ	ถา	โรห	ปุตฺ	โต		 
ภ	ควนฺ	ตํ		อภิ	วา	เทตฺ	วา		เอ	กมนฺตํ		นิ	สีทิ๒  บุตร ของ ควาญ ช้าง ชื่อ เปส สะ ถวาย บังคม พระ ผู้ มี พระ 
ภาค แล้ว นั่ง ณ ที่ สมควร

หตฺถิ	เมณฺฑ  (หตฺถิสทฺ ทูปปท+มทิ ภู สายํ+ณ)  ควาญ ช้าง.  หตฺถึ		มณฺฑ	ยติ		รกฺข	ตี	ติ		หตฺถิมณฺโฑ,		
โสว		หตฺถิ	เมณฺโฑ	 ผู้ ดูแล ช้าง ชื่อ ว่า หัตถิ มัณฑ ะ, หัตถิ มัณฑ ะ นั่น แหละ ชื่อ ว่า หัตถิ เมณฑะ (ลง นิคหิต 
อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น ณฺ, อาเทศ อ เป็น เอ, ทฺ เป็น ฑฺ).  	หตฺถิ	เมณฺโฑ		หตฺถึ		อา	รุยฺ	ห๓   
ควาญ ช้าง ขึ้น ขี่ ช้าง

หตฺถิป  (หตฺถิสทฺ ทูปปท+ปา รกฺขเณ+ณ)  ควาญ ช้าง.  หตฺถึ		ปา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		หตฺถิ	โป		ผู้ เฝ้า 
รักษา ช้าง ชื่อ ว่า หัตถิ ปะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

หตฺถิ	โค	ปก  (หตฺถิสทฺ ทูปปท+คุป รกฺขเณ+ณ+ก)  ควาญ ช้าง.  หตฺถึ		โคป	ยติ		รกฺข	ตี	ติ		หตฺถิโค	ป	โก   
ผู้ เฝ้า รักษา ช้าง ชื่อ ว่า หัตถิ โค ปกะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ)

  ควาญ ช้าง มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  อา	โธ	รณ,	นิ	สา	ทิน	

	 [๓๖๘]	 คามณีโย		ตุ		มาตงฺค-	 หยาทฺยาจริโย		ภเว
	 	 หโย		ตุรงฺโค		ตุรโค	 วาโห		อสฺโส		จ		สินฺธโว.

คน	ฝึก	ช้าง	ฝึก	ม้า
คามณีย  (คาม สทฺ ทูปปท+นี นเย+ย)  คน ฝึก ช้าง ฝึก ม้า, หัตถาจารย์, ควาญ ช้าง.  มา	ตงฺคห	ยา	ทีนํ		 

คม	นาทิ	กฺ	ริ	ยา	สิกฺ	ขา	ป	โก		อาจ	ริ	โย		คา	มณี	โยตฺ	ยุจฺจ	เต  อาจารย์ ผู้ ฝึก การ ไป เป็นต้น ของ ช้าง และ 
ม้า เป็นต้น  เรียก ว่า คามณี ยะ.  คมนํ		คา	โม,		หตฺ	ถา	ทีนํ		คม	นกฺ	ริยา		คา	โม,		ตํ		 เนติ		 
สิกฺ	ขา	เปตี	ติ		คามณี	โย  การ ไป ชื่อ ว่า คา มะ (คมุ คติ มฺหิ+ณ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา),  กิริยา 
การ เดิน ของ ช้าง เป็นต้น ชื่อ ว่า คา มะ, ครู ผู้ ฝึก กิริยา การ เดิน แก่ ช้าง เป็นต้น ชื่อ ว่า คามณี ยะ.  คามํ		
วา		หตฺ	ถาทิ	สมูหํ		เนตี	ติ		คามณี	โย	  หรือ ผู้นำ ฝูง ช้าง ไป เป็นต้น ชื่อ ว่า คามณี ยะ.  	คมนํ	วา		 
สิกฺ	ขา	เปตี	ติ		คามณี	โย  หรือ ผู้ ฝึก กิริยา การ ไป แก่ สัตว์ เลี้ยง ชื่อ ว่า คามณี ยะ (อาเทศ น เป็น ณ)

อารุเฬฺห		คามณีเยภิ	 โตมรงฺกุสปาณิภิ
ปหาย		ปพฺพชิสฺสามิ	 ตํ		กทา		สุ		ภวิสฺสติ.๔ 

๑  ที.อฏฺ. ๕/๓๔๘/๓๑๗ ๒  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๑/๑ ๓  ชา.อฏฺ. ๓๙/๒๗๓
๔  ขุ.ชา. ๒๘/๔๕๓/๑๗๐ 
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 เรา จะ ออกบวช โดย มี นาย ควาญ ช้าง ผู้ ถือ หอก และ ขอ ขึ้น บังคับ ช้าง เมื่อไร หนอ 
ความ ดำริ นั้น จัก สำเร็จ 

ม้า	๖	ศัพท์
หย  (หย คติ ยํ+อ)  ม้า.   สีฆํ		ห	ยติ		คจฺฉ	ตี	ติ		หโย  ม้า ตัว วิ่ง เร็ว ชื่อ ว่า ห ยะ.  สีฆํ		หิน	า	ติ		 

คจฺฉ	ตี	ติ		หโย   ม้า ฝีเท้า เร็ว ชื่อ ว่า ห ยะ (หิ คติ มฺหิ+อ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย).     
ยุตฺ	ตา		จ		เต		ปร	มอ	ลงฺก	ตา		หยา๑  เทียม ด้วย ม้า อาชาไนย ที่ ประดับ อย่าง สวยงาม

ตุ	รงฺค  (ตุ รสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+กฺ วิ)  ม้า.  ตุรํ		สีฆํ		คจฺฉ	ตี	ติ		ตุ	รงฺ	โค  ม้า ฝีเท้า เร็ว ชื่อ ว่า 
ตุ รัง คะ (ไม่ ลบ ทุ ติ ยา วิภัตติ, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ, ลบ กฺ วิ และ มฺ ที่สุด ธาตุ).  ตุ	รงฺคํ	 	อา	รุยฺ	ห		 
ปา	ยา	สิ๒  ขึ้น ประทับ ม้า เสด็จ ออก ไป แล้ว

ตุรค  (ตุ รสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+กฺ วิ)  ม้า.  ตุรํ		สีฆํ		คจฺฉ	ตี	ติ		ตุร	โค  ม้า ฝีเท้า เร็ว ชื่อ ว่า ตุรค ะ 
(ลบ กฺ วิ และ มฺ ที่สุด ธาตุ)

วาห  (วาห ปยตเน+อ)  ม้า.  วาห	ตี	ติ	 	 วาโห  ม้า ตัว ที่ มี ความ พยายาม ชื่อ ว่า วาหะ. 	 วห	ตี	ติ		 
วาโห  ม้า ที่ ไป ถึง ชื่อ ว่า วาหะ (วห ปา ปุณเน+ณ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

อสฺส  (อส ภกฺขเน+อ)  ม้า.  อภิ	ณฺหํ		อ	สติ		ภกฺข	ตี	ติ		อสฺโส  ม้า ที่ กิน อย่าง พิจารณา ชื่อ ว่า 
อัสสะ (ซ้อน สฺ).  อ	สติ		ขิป	ตี	ติ		อสฺโส  ม้า ตัว ที่ ทิ้ง(ม้า ตัว อื่น ไว้ ข้าง หลัง) ชื่อ ว่า อัสสะ (อส,อสุ 
เขปเน+ส).  เตสํ		โข		ปนานนฺท		จตุ	รา	สี	ติอสฺส	สหสฺ	สานํ		เอ	โกเยว		โส		อสฺโส		โห	ติ๓   
อานนท์ บรรดา ม้า ๔๘,๐๐๐ ตัว เหล่า นั้น ม้า ที่ เรา ขึ้น นั่ง คือ ม้า วลาหก ตัว เดียว เท่านั้น

สินฺ	ธว  (สินฺ ธว+ณ)  ม้า, ม้า สินธพ.  สินฺ	ธูนํ		อ	ทูร	ภ	โว		ชนป	โทปิ		สินฺ	ธ	โว  ชนบท แห่ง หนึ่ง มี อยู่ ไม่ 
ไกล จาก ลุ่ม น้ำ สินธุ ชื่อ ว่า สิน ธ วะ,  ตตฺร		ภโว		สินฺ	ธ	โว  ม้า ที่ มี อยู่ ใน ชนบท นั้น ชื่อ ว่า สิน ธ วะ (ลบ 
ณฺ และ สระ หน้า)

  ม้า มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  โฆฏก,	ปีติ,	ตุ	รงฺ	คม,	วา	ชี,	คนฺธพฺพ,	สตฺ	ติ	

วรมสฺสตรา		ทนฺตา	 อาชานียา		จ		สินฺธวา
กุญฺชรา		จ		มหานาโค	 อตฺตทนฺโต		ตโต		วรํ.๔

 ม้า อัสดร ม้า อาชาไนย ม้า สินธพ ช้าง มหานาค ที่ ควาญ ช้าง ฝึก ได้ แล้ว เป็น สัตว์ 
ประเสริฐ  บุคคล ผู้ ฝึก ตน แล้ว เป็น ผู้ ประเสริฐ กว่า สัตว์ ที่ ฝึก แล้ว เหล่า นั้น

	 [๓๖๙]	 เภโท		อสฺสตโร		ตสฺสา-	 ชานีโย		ตุ		กุลีนโก
	 	 สุขวาหี	วินีโตถ	 กิโสโร		หยโปตโก.

๑  ขุ.วิมาน. ๒๖/๑๖/๒๒ ๒  ชา.อฏฺ. ๓๙/๓๒ ๓  ที.มหา. ๑๐/๑๘๕/๒๒๗
๔  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๓๓/๕๗
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ม้า	อัสดร
อสฺสตร  (อสฺสสทฺ ทูปปท+ตร อติ กฺ กมเน+อ)  ม้า อัสดร.  ตสฺส		อสฺสสฺส		เภ	โท		วิ	เสโส		อสฺสต	โร   

ม้า อัสดร เป็น ชนิด ของ ม้า นั้น.  อสฺสํ	 	 ตร	ตี	ติ	 	 อสฺสต	โร  ม้า ที่ ข้าม ม้า อื่น ไป ชื่อ ว่า อัส ส ตระ.   
อสฺสต	รสฺส		หิ		คทฺรโภ		ปิตา๑  เพราะ ว่า ลา เป็น พ่อ ของ ม้า อัสดร

ม้า	อาชาไนย,	ม้า	พันธุ์	ดี	๒	ศัพท์
อา	ชา	นีย  (อา+ญา อว โพธ เน+อ นีย)  ม้า อาชาไนย, ม้า พันธุ์ ดี. 	ปธานสฺส	ภู	มิภ	โว		สุชา	ติ	โก		อ	วิ	กา	รี		 

กุ	ลีน	โก		อสฺโส		อาชา	นี	โย		นาม  ม้า พันธุ์ ดี ที่ จัด ว่า เป็น ประธาน ของ ม้า ทั้ง แผ่นดิน ชื่อ ว่าอาชา นี ยะ.    
อาภุโส		กา	รณา	กา	รณํ		ชา	นา	ตี	ติ		อาชา	นี	โย   ม้า ที่ รู้จัก เหตุ และ มิใช่ เหตุ ได้ ดี ชื่อ ว่าอาชา นี ยะ 
(อาเทศ ญา เป็น ชา, ลบ สระ หลัง)

สมฺพุทฺโธ		ทิปทํ		เสฏฺโ€	 อาชานีโย		จตุปฺปทํ	
สุสฺสูสา		เสฏฺ€า		ภริยานํ	 โย		จ		ปุตฺตานมสฺสโว.๒

 พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า ประเสริฐ กว่า สัตว์ ๒ เท้า ทุก ชนิด สัตว์ อาชาไนย ประเสริฐ 
กว่า สัตว์ ๔ เท้า ภรรยา ผู้ เชื่อ ฟัง สามี ประเสริฐ กว่า ภรรยา ทั้ง หลาย บุตร ผู้ เชื่อ ฟัง 
มารดา บิดา ประเสริฐ กว่า บุตร ทั้ง หลาย

กุลี	นก  (กุล+อีน+ก)  ม้า อาชาไนย, ม้า พันธุ์ ดี.  กุเล		สมฺ	ภู	โต		กุ	ลีน	โก  ม้า ตัว ที่ เกิด ใน ตระกูล ดี  
ชื่อ ว่า กุ ลี นกะ (ลบ สระ หน้า)

ม้า	ฝึก	ดีแล้ว
วิ	นีต  (วิ+นี นเย+ต)  ม้า ฝึก ดีแล้ว.  สุข	วา	หี	 	 วิ	นี	โต  ม้า ตัว ที่ นำ ความ สุข มา ให้ ชื่อ ว่า วิ นี ตะ.   

สงฺ	คา	เม		ครุ	สตฺถปฺป	หา	เรน		นิห	โต		สนฺ	โต		ปิ	โย		สา	มิกํ		น		ชห	ติ		สุขํ		ว	หน	สีโล		โย		
อสฺโส,	 	 โส	 	 วิ	นี	โตตฺ	ยุจฺจ	เต  ม้า ที่ อดทน ไม่ สะดุ้ง เพราะ การ เฆี่ยน ตี ด้วย อาวุธ อย่าง แรง ใน สงคราม 
เป็น ม้า ที่รัก และ ไม่ ทอด ทิ้ง เจ้าของ นำ ความ สุข มา ให้ เป็น ปรกติ ท่าน เรียก ว่า วิ นี ตะ.  วิ	เส	เสน		ทมฺมตํ		
เนติ		ยนฺ	ติ		วิ	นี	โต  ม้า ตัว ที่ นำ ครู ฝึก ไป ให้ พิเศษ ชื่อ ว่า วิ นี ตะ

ลูก	ม้า	๒	ศัพท์
กิโสร  (กส คมเน+โอร)  ลูก ม้า.  กิญฺ	จิ		สร	ตี	ติ		กิโส	โร  ม้า ที่ เดิน ไป ได้ เพียง นิด หน่อย ชื่อ ว่า กิโส ระ 

(อาเทศ อ เป็น อิ)

หย	โป	ตก  (หย+โปต+ก)  ลูก ม้า.  หโย		เอว		พาล	ตฺ	ตา		หย	โปต	โก  เพราะ เป็น ม้า ที่ ยัง ตัว เล็ก อยู่ 
นั่น แล จึง ชื่อ ว่า หย โป ตกะ

๑  ขุ.ชา. ๒๗/๑๑๑/๓๖ ๒  สํ.สคาถ. ๑๕/๓๑/๑๐
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	 [๓๗๐]	 โฆฏโก		ตุ		ขฬุงฺโกถ	 ชวโน		จ		ชวาธิโก
	 	 มุขาธานํ		ขลีโน		วา			 กสา		ตฺวสฺสาภิตาฬินี.

ม้า	พยศ,	ม้า	ร้าย,	ม้า	กักขฬะ	๒	ศัพท์
โฆฏก  (ฆุฏ ปริ วตฺตเน+ณฺวุ)  ม้า พยศ, ม้า ร้าย, ม้า กักขฬะ.  ฆุฏ	ตี	ติ		โฆฏ	โก  ม้า ที่ พยศ ชื่อ ว่า โฆฏ กะ  

(วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  ว	ลาห	โก		อสฺส	ราชา		น		คทฺรภ	กุเล		วา		โฆฏ	กกุเล		

วา		อุปฺ	ปชฺช	ติ๑  พญา ม้า วลาหก ย่อม ไม่ เกิด ใน ตระกูล ลา หรือ ว่า ตระกูล ม้า กักขฬะ

ขลุงฺ	ก,	ขฬุงฺก  (ข รสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+กฺ วิ)  ม้า พยศ, ม้า ร้าย, ม้า กักขฬะ.  ขรํ		คจฺฉ	ตี	ติ		ขลุงฺ	โค   
ม้า ที่ เดิน กระด้าง ชื่อ ว่า ขลุง คะ,  โส		เอว		ขฬุงฺ	โก  ขลุง คะ นั่น แหละ ชื่อ ว่า ขฬุ งกะ (อาเทศ ร เป็น 

ล, ล เป็น ฬ, อ เป็น อุ, นิคหิต ที่ ไม่ ลบ เป็น งฺ, ค เป็น ก, ลบ กฺ วิ และ มฺ ที่สุด ธาตุ).  	ขลุงฺ	โก		 

ทฏุ€ฺสโฺส		อสสฺ	ทมก	ํ	นาท	ิยติ๒ มา้ พยศ ดรุา้ย ยอ่ม ไม ่เชือ่ ฟงั คร ูฝกึ.  สนิ	ฺธ	วกเุล		อชา	โต		ขฬงุกฺสโฺส๓  

ม้า กักขฬะ ไม่ เกิด ใน ตระกูล ม้า สินธพ

ม้า	ฝีเท้า	เร็ว	๒	ศัพท์
ชวน  (ชว ชวเน+ยุ)  ม้า ฝีเท้า เร็ว.  ช	เวน		สพฺ	เพ	สมธิ	โก		อสฺโส		ชว	โน  ม้า ตัว วิ่ง เร็ว กว่า ม้า ทั้งหมด 

ชื่อ ว่า ชว นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน)

ชวา	ธิก  (ชว+อธิก)  ม้า ฝีเท้า เร็ว.  ช	เวน		อธิ	โก		อสฺโส		ชวา	ธิ	โก  ม้า ที่ ยิ่ง ด้วย ความเร็ว ชื่อ ว่า ชวา ธิ กะ  
(ลบ สระ หน้า แล้ว ทีฆ ะ สระ หลัง)

บังเหียน	ม้า	๒	ศัพท์
มุข	ธาน  (มุข สทฺ ทูปปท+€า คติ นิวตฺ ติมฺหิ+ยุ)  บังเหียน ม้า.  มุข	มา	ติฏฺ€ตี	ติ		มุข	ธานํ		บังเหียน ที่ ยึด 

ปาก ม้า ไว้ แน่น ชื่อ ว่า มุข ธา นะ (อาเทศ €า เป็น ธา, ยุ เป็น อน, ลบ อ)

ข	ลีน  (ข+ลีน)  บังเหียน ม้า.  เข		มุข	วิว	เร		ลี	โน		ข	ลี	โน  บังเหียน ที่ ซ่อน อยู่ ใน ปาก ที่ อ้า ชื่อ ว่าข ลี นะ.   
วา  ข	ลีน	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ บ้าง น ปุง สก ลิงค์ บ้าง

  บังเหียน ม้า มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กวิ,	ก	วิ	กา

แส้	ตี	ม้า
กสา  (กส คมเน+อ+อา)  แส้ ตี ม้า.  อสฺ	สา	ภิ	ตา	พิ	นี		เวตฺต	วิก	ตาทิ		กสา		นาม	 แส้ หวาย เป็นต้น 

สำหรับ ตี ม้า ชื่อ ว่า ก สา.  ก	สติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อเน	นา	ติ		กสา  แส้ ที่ ใช้ ตี ม้า ให้ วิ่ง ไป ชื่อ ว่า ก สา (ลบ 
สระ หน้า)

๑  มชฺ.อฏฺ. ๗/๑๓๙/๓๒๖ ๒  ขุ.อฏฺ. ๓๓/๙๘๐/๔๐๖ ๓  ชา.อฏฺ. ๓๕/๒๗๐
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ทณฺเฑเนเก		ทมยนฺติ	 องฺกุเสหิ		กสาหิ		จ
อทณฺเฑน		อสตฺเถน	 นาโค		ทนฺโต		มเหสินา.๑

 คน บาง พวก ฝึก ช้าง และ ม้า ด้วย ท่อน ไม้ บ้าง ขอ บ้าง แส้ บ้าง พระพุทธ องค์ ผู้ทรง 
แสวงหา คุณ ยิ่ง ใหญ่ ทรง ฝึก พระ อรหันต์ โดย มิ ต้อง ใช้ ท่อน ไม้ หรือ ศัสตรา เลย 

	 [๓๗๑]	 กุสา		ตุ		นาสรชฺชุมฺหิ	 วฬวาสฺสา		ขุโร		สผํ
	 	 ปุจฺฉมนิตฺถี		นงฺคุฏฺ€ํ	 วาลหตฺโถ		จ		วาลธิ.

เชือก	สน	ตะพาย
กุ สา  (กุส สิเลสเน+อ+อา)  เชือก สน ตะพาย.  อสฺสสฺส		นา	สาต	รชฺ	ชุมฺ	หิ		กุ	สา	 กุ สา ศัพท์ ใช้ ใน 

อรรถ ว่า เชือก สน จมูก ของ ม้า.  กุ	สติ		สิเล	สตี	ติ		กุ	สา  เชือก ที่ ติด อยู่ ชื่อ ว่า กุ สา (ลบ สระ หน้า)

แม่	ม้า,	ม้า	ตัว	เมีย	๒	ศัพท์
วฬ	วา  (วล สํวรเณ+ว+อา)  แม่ ม้า, ม้า ตัว เมีย.  วล	ตี	ติ		วฬ	วา  แม่ ม้า ที่ ระวัง ชื่อ ว่าว ฬ วา (อาเทศ 

ล เป็น ฬ, ลบ สระ หน้า).  วฬ	วา		ปกติ	ยา		เสต	วณฺณาว๒  โดย ปรกติ แม่ ม้า มี สี ขาว

อสฺ	สา  (อส ภุ วิ+อ+อา)  แม่ ม้า, ม้า ตัว เมีย.  อ	สตี	ติ		อสฺ	สา  แม่ ม้า ที่ กิน เก่ง ชื่อ ว่า อัส สา (ซ้อน สฺ, 
ลบ สระ หน้า)

กีบ	เท้า	ม้า	๒	ศัพท์
ขุร  (ขุร เฉท เน+อ)  กีบ เท้า ม้า.  ปถวึ		ขุ	รติ		ฉินฺ	ท	ติ		อเน	นา	ติ		ขุ	โร  กีบ เท้า ที่ กรีด แผ่นดิน  

ชื่อ ว่า ขุ ระ.  เข		อร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ขุ	โร  กีบ เท้า ที่ ไป บน แผ่นดิน ชื่อ ว่า ขุ ระ (ขสทฺ ทูปปท+อร คติ มฺหิ 

+อ, อาเทศ อ ที่ ข เป็น อุ)

สผ  (สสทฺ ทูปปท+ผร ผรเน+กฺ วิ)  กีบ เท้า ม้า.  สํ		สุขํ		ผ	รติ		อเน	นา	ติ		สผํ	 กีบ เท้า ที่ ช่วย ให้ ม้า 
วิ่ง ไป ได้ สบาย ชื่อ ว่า ส ผะ (ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ และ กฺ วิ)

หาง	ม้า,	หาง	สัตว์	๒	ศัพท์
ปุจฺฉ  (ปุจฺฉ ปมา เท+อ)  หาง ม้า, หาง สัตว์.  ปุจฺฉ	ตี	ติ		ปุจฺ	โฉ	 หาง ที่ แกว่ง ชื่อ ว่า ปุจ ฉะ

นงฺ	คุฏฺ€,	นงฺ	คุฬ  (น+องฺค คมเน+€)  หาง ม้า, หาง สัตว์.  น		คจฺฉ	ตี	ติ		นงฺ	คุฏฺโ€  หาง ที่ ไม่ หลุด ไป 

ชื่อ ว่านั ง คุฏฐะ (ลบ สระ หน้า, อาเทศ อ เป็น อุ, ซ้อน ฏฺ).  อ	นิตฺ	ถี	 ทั้ง ๒ ศัพท์ ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ น 

ปุง สก ลิงค์.  น		นงฺ	คุฏฺ€ํ		โจ	เปติ๓  หาง ไม่ เคลื่อนไหว

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๓๘๑/๑๙๐ ๒  มชฺ.อฏฺ. ๘/๒๘๘/๑๐๒ ๓  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๓๙๕/๒๖๗
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ปลาย	หาง	๒	ศัพท์
วาล	หตฺถ  (วาล+หตฺถ)  ปลาย หาง.  วาล	สมูห	โย	คา		วาล	หตฺ	โถ  ปลาย หาง ชื่อ ว่า วาล หัต ถะ เพราะ 

อยู่ รวม กับ ขน หาง

วาลธิ  (วาล สทฺ ทูปปท+ธา ธาร เณ+อิ)  ปลาย หาง.  วาโล		ธีย	เต		อสฺ	มินฺ	ติ		วาลธิ	 ปลาย หาง ที่ 
มี ขน หาง ติด อยู่ ชื่อ ว่า วาลธิ (ลบ สระ หน้า).  เยหิ		ภิกฺขเว		ชจฺ	จนฺเธหิ		หตฺถิสฺส		วาลธิ		ทิฏฺโ€		

อโหสิ๑  ภิกษุ ทั้ง หลาย พวก คน ตาบอด เหล่า ใด (คลำ)พบ ปลาย หาง ของ ช้าง แล้ว

	 [๓๗๒]	 สนฺทโน		จ		รโถ		ปุสฺส-	 รโถ		ตุ		น		รณาย		โส
	 	 จมฺมาวุโต		จ		เวยฺยคฺโฆ	 เทปฺโป		พฺยคฺฆสฺส		ทีปิโน.

รถ	ที่	ใช้	ใน	สงคราม		๒		ศัพท์
สนฺ	ทน  (สนฺท คมเน+ยุ) รถ ที่ ใช้ ใน สงคราม.  สนฺท	เต		คมฺย	เต		อเน	นา	ติ		สนฺท	โน  รถ ที่ ใช้ ขับ ไปใน  

สงคราม ชื่อ ว่า สันทนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  ยุตฺ	ตมา	รุยฺ	ห		สนฺ	ทนํ	๒  ขึ้น ขี่ รถ สงคราม ที่ เขาจัด ไว้

รถ  (รมุ กีฬา ยํ+ถ)  รถ ที่ ใช้ ใน สงคราม.  รม	เต		กีฬ	เต		อเน	นา	ติ	 	รโถ  รถ ที่ ใช้ ขี่ เล่น ชื่อ ว่า 
รถะ (ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ).  รถี	ยติ		อุ	ปา	ทีย	ตี	ติ		รโถ  รถ ที่ เขา ถือ เอา(เป็น เจ้าของ) ชื่อ ว่า รถะ (รห  

อุ ปา ทาเน+ถ, ลบ หฺ ที่สุด ธาตุ).  ยานํ		นาม		วยฺหํ		รโถ		สกฏํ		สนฺ	ทมา	นิ	กา๓  คานหาม 
รถ เกวียน วอ ชื่อ ว่า ยาน

รถ	ที่	ไม่	ใช้	ใน	สงคราม,	รถ	มงคล,	รถ	ขี่	เล่น
ปุสฺส	รถ  (ปุสฺส+รถ)  รถ ที่ ไม่ ใช้ ใน สงคราม, รถ มงคล, รถ ขี่ เล่น.  ยํ		น		รณาย		ยุทฺธตฺถํ		จกฺก	ยุตฺ	ตํ		 

ยานํ,		อปิ		ตุ		กีฬา	ภ	มนาทฺยตฺถํ,		โส		ปุสฺสร	โถ  ยาน ที่ ไม่ ติด อาวุธ เพื่อ ทำ สงคราม เป็น ยาน 
เพื่อ ขี่ เล่น เป็นต้น ชื่อ ว่า ปุสส รถะ.  ปุ	สนาม	เกน		ผล	วิ	เส	เสน		ยุตฺ	โต		รโถ		ปุสฺสร	โถ  รถ ที่ 
ติด แผ่น กระดาน พิเศษ ชื่อ ว่า ปุสส รถะ.  ปุสฺ	สนกฺขตฺ	เตน		กโต		สชฺ	ชิ	โต		วา		ร	โถ	ติ		ปุสฺสร	โถ    
รถ ที่ ทำ หรือ ตกแต่ง ด้วย ดา วปุ ส สะ ชื่อ ว่า ปุสส รถะ.  	ปุสฺสร	โถ		อุยฺ	ยานํ		คนฺตฺ	วา		นิวตฺ	ติตฺ	วา		

อา	โร	หนสชฺโช		หุตฺ	วา		อฏฺ€าสิ๔ รถ มงคล แล่น ไป สู่ อุทยาน แล้วก ลับ มา ตกแต่ง เป็น รถ ที่ ประทับ จอด 
ไว้ แล้ว

รถ	หุ้ม	หนัง	เสือ	โคร่ง
เวยฺยคฺฆ  (พฺยคฺฆ+ณ)  รถ หุ้ม หนัง เสือ โคร่ง.  พฺยคฺฆสฺส		จมฺ	มาวุ	โต		ปริกฺ	ขิตฺ	โต		รโถ		เวยฺยคฺโฆ		

นาม	 รถ ที่ หุ้ม ด้วย หนัง ของ เสือ โคร่ง ชื่อ ว่า เวยยัคฆะ.  พฺยคฺฆสฺส		วิ	กา	โร		จมฺมํ		เวยฺยคฺฆํ,		เตน		

๑  ขุ.อุทาน. ๒๕/๑๓๘/๑๘๔ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๙๐/๓๘ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๙๗/๙๐
๔  ชา.อฏฺ. ๓๙/๔๗๒
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ปริ	วุ	โต		รโถ		เวยฺยคฺโฆ  หนัง ของ เสือ โคร่ง ที่ ทำ ดีแล้ว ชื่อ ว่า เวยยัคฆะ, รถ ที่ หุ้ม ด้วย หนัง เสือ โคร่ง 
นั้น ชื่อ ว่า เวยยัคฆะ (ลบ ณฺ. อาเทศ พฺยคฺฆ เป็น เวยฺยคฺฆ,  หรือ มา จาก วิ+อคฺฆ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, 
ลง ยฺ อาคม, ซ้อน ยฺ).  เวยฺยคฺฆา		สพฺ	พา	ลงฺ	การ	ภู	สิ	ตา๑  รถ หุ้ม หนัง เสือ โคร่ง เขา ประดับ ด้วย 
เครื่อง ประดับ ทุก อย่าง

รถ	หุ้ม	หนัง	เสือ	ดาว
เทปฺ	ป  (ทีปิ+ณ) รถ หุ้ม หนัง เสือ ดาว.  ทีปิ	โน		จมฺ	มาวุ	โต		รโถ		เทปฺ	โป		นาม  รถ ที่ หุ้ม ด้วย หนัง 

ของ เสือ ดาว  ชื่อ ว่า เทป ปะ.  ทีปิ	โน		วิ	กา	โร		จมฺมํ		ทีปํ,		เตน		ปริ	วุ	โต		รโถ		เทปฺ	โป  หนัง 
ของ เสือ ดาว ที่ ทำ ดีแล้ว ชื่อ ว่า ที ปะ, รถ ที่ หุ้ม ด้วย หนัง เสือ ดาว นั้น ชื่อ ว่า เทป ปะ (ลบ ณฺ และสระ หน้า, 
วุ ทธิ อี เป็น เอ, ซ้อน ปฺ)

	 [๓๗๓]	 สิวิกา		ยาปฺยยานํ		จา-	 นิตฺถี		ตุ		สกโฏปฺยนํ
	 	 จกฺกํ		รถงฺคมาขฺยาตํ	 ตสฺสนฺโต		เนมิ		นาริยํ.

วอ,	ยาน	ที่	ใช้	คน	หาม	๒	ศัพท์
สิวิกา  (สิ เส วายํ+ณฺวุ+อา)  วอ, ยาน ที่ ใช้ คน หาม.  สุข	ตฺถิ	เกหิ		เส	วีย	เต	ติ		สิวิกา  วอ ที่ ผู้ ต้องการ 

ความ สบาย ใช้สอย ชื่อ ว่า สิวิกา (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ, ลง วฺ อาคม).  สิวํ		ก	โรตี	ติ		วา		
สิวิกา  หรือ วอ ที่ ทำให้ สุข สบาย ชื่อ ว่า สิวิกา (สิว+อิก+อา, ลบ สระ หน้า)

หตฺถิยานํ		อสฺสยานํ	 ทิพฺพํ		ยานํ		อุปฏฺ€ิตํ
ปาสาทา		สิวิกา		เจว	 มหาราชสฺส		ยสฺสิโน.๒

 พาหนะ ช้าง พาหนะ ม้า พาหนะ ทิพย์ ที่ เขา จัด เตรียม ไว้ ปราสาท และ วอ เป็น ของ 
พระ มหา ราชา ผู้ทรง ยศ

ยาปฺย	ยาน  (ยาปฺยสทฺ ทูปปท+ยา คมเน+ยุ)  วอ, ยาน ที่ ใช้ คน หาม.  ยาปฺเยหิ		อธ	เมหิ		ยาย	เต		
นิยฺย	เต	ติ		ยาปฺย	ยานํ		วอ ท่ี คน ผู้ ต่ำต้อย พา กัน หาม ไป ช่ือ ว่า ยาปย ยา นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ)

เกวียน	๒	ศัพท์
สกฏ  (สก สตฺ ติยํ+อฏ)  เกวียน.  ภารํ		ว	หิตุํ		สกฺ	โก	ตี	ติ		สกโฏ  เกวียน ที่ สามารถ บรรทุก สัมภาระ 

ไป ได้ ชื่อ ว่า สกฏ ะ.  สเม		ภู	มิ	ภาเค		กฏ	ตี	ติ		สกโฏ  เกวียน ที่ ไป บน พื้นที่ อัน สม่ำเสมอ ชื่อ ว่า สกฏ ะ  
(สมสทฺ ทูปปท+กฏ คติ มฺหิ+อ, ลบ ม).  อ	นิตฺ	ถี	 สกฏ ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  โคณํ		เทถ		
สกฏํ		เทถ๓  พวก ท่าน จง ให้ โค จง ให้ เกวียน

อน  (น+นาสา)  เกวียน.  นตฺถิ		นาสา		อสฺ	สา	ติ		อนํ	 เกวียน ที่ ไม่มี งอน ชื่อ ว่า อ นะ (อาเทศ น 
นิบาต เป็น อ, นาสา เป็น น)

๑  ขุ.ชา. ๒๘/๘๑/๓๖ ๒  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๑๒/๒๑๓ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๔๙๖/๓๒๙
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ล้อ	๒	ศัพท์
จกฺก  (จสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+กฺ วิ)  ล้อ.  จํ		คมนํ		ก	โร	ติ		อเน	นา	ติ		จกฺกํ		ล้อ ที่ ช่วย ให้ รถ ไป ได้ 

ชื่อ ว่า จัก กะ (ลบ กฺ วิ และ รฺ ที่สุด ธาตุ, ซ้อน กฺ)

มโนปุพฺพงฺคมา		ธมฺมา	 มโนเสฏฺ€า		มโนมยา
มนสา		เจ		ปทุฏฺเ€น	 ภาสติ		วา		กโรติ		วา
ตโต		นํ		ทุกฺขมเนฺวติ	 จกฺกํว		วหโต		ปทํ.๑

 ธรรม ทั้ง หลาย มี ใจ เป็น หัวหน้า มี ใจ ประเสริฐ สุด สำเร็จ มา แต่ ใจ หากว่า บุคคล 
มี ใจ อัน โทษ ประทุษร้าย จะ กล่าว หรือ จะ ทำ ก็ตาม ทุกข์ ย่อม ติดตาม เขา ไป เพราะ 
โทษ นั้น เหมือน ล้อ หมุน ตาม เท้า ของ โค ตัว ลาก แอก ไป ฉัน นั้น

รถงฺค  (รถ+องฺค)  ล้อ.  รถสฺส		องฺคํ		รถงฺคํ	 ล้อ อัน เป็น ส่วน ประกอบ ของ รถ ชื่อ ว่า รถัง คะ (ลบ สระ 
หน้า).  อาขฺ	ยาตํ	 ทั้ง ๒ ศัพท์ ท่าน กล่าว ว่า เป็น น ปุง สก ลิงค์

กงล้อ
เนมิ  (นี นเย+มิ)  กงล้อ.  ตสฺส		จกฺกสฺส		อนฺ	โต		อวสานํ		เนมิ	 ขอบ รอบ นอก แห่ง ล้อ นั้น  

ชื่อ ว่า เนมิ.  น	ยติ		จกฺกํ		เนมิ	 กงล้อ ที่ นำ ล้อ ไป ชื่อ ว่า เนมิ (วุ ทธิ อี เป็น เอ).  นา	ริยํ	 เนมิ	ศัพท์ 
มี ใช้ ใน อิตถี ลิงค์.  ปวาฬ	ม	ยา		เนมิ๒  กงล้อ ทำ ด้วย แก้ว ประพาฬ

	 [๓๗๔]	 ตมฺมชฺเฌ		ปิณฺฑิกา		นาภิ	 กุพฺพโร		ตุ		ยุคนฺธโร
	 	 อกฺขคฺคกีเล		อาณีตฺถี	 วรุโถ		รถคุตฺยถ.

ดุม	ล้อ	๒	ศัพท์
ปิณฺฑิ	กา  (ปิณฺฑ สงฺฆา เต+อ+อิ+ก+อา)  ดุม ล้อ.  ตมฺมชฺเฌ		ตสฺส		รถสฺส,		จกฺกสฺส		วา		มชฺเฌ		

จก	ฺกา	กา	โร		ปณิฑฺ	ิกา  ดมุ ที ่เปน็ เหมอืน ลอ้ สอด อยู ่ตรง กลาง รถ หรอื กลาง ลอ้ ชือ่ วา่ ปณิฑ ิกา.  สพ	ฺพา	น	ิ	 
กฏฺ€านิ		ปิณฺเฑ	ตี	ติ		ปิณฺฑิ	กา  ดุม ล้อ ที่ รวม ไม้ ซี่ ล้อ ทุก อัน ชื่อ ว่า ปิณฑิ กา (ลบ สระ หน้า)

นาภ ิ (นภ หึ สายํ+อิ)  ดุม ล้อ.  นภ	ติ		หึ	สตี	ติ		นาภ ิ ดุม ล้อ ที่ เบียดเบียน เพลา ชื่อ ว่า นาภิ (วุ ทธิ อ 
เป็น อา).  อ	วิชฺ	ชา		นาภิ		มูล	กตฺ	ตา		ชรา	มรณํ		เนมิ๓  อวิชชา เป็น ดุม ล้อ ชรา และ มรณะ เป็น 
กงล้อ เพราะ ทำ อวิชชา ให้ เป็น มูล เหตุ

ไม้	ทูบ,	แม่	แคร่	เกวียน	ที่	ยื่น	ออก	มา	ติด	กับ	แอก	๒	ศัพท์
กุพฺ	พร  (กุสทฺ ทูปปท+วุ สํวรเณ+ร)  ไม้ ทูบ, แม่ แคร่ เกวียน ที่ ยื่น ออก มา ติด กับ แอก.  กุํ		ปถวึ		วุโณ	ติ		 

อจฺฉาทย	ตี	ติ		กุพฺพ	โร  ไม้ ทูบ ที่ ครอบ ขนาน แผ่นดิน ชื่อ ว่า กุพ พระ (อาเทศ ว เป็น พ, อุ เป็น อ, 

๑ ขุ.ธมฺม. ๒๕/๑๑/๑๕ ๒  สํ.อฏฺ. ๑๒/๓๔๒/๓๕๔ ๓  วิ.อฏฺ. ๑/๑๑๖
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ซ้อน พฺ).  ยถา		ทิวสํ		คจฺฉนฺตสฺส		รถสฺส		จกฺก	เนมิ		กุพฺ	พรํ		อนุ	ปริยาย	ติ		น		วิชห	ติ,		
เอวํ		อายุ		อนุ	ปริยาย	ติ๑   ล้อ และ กงล้อ ของ รถ ที่ หมุน ไป อยู่ ตลอด วัน ย่อม ติดตาม ไม้ ทูบไป ไม่ ลดละ 
ฉันใด,  อายุ ก็ ย่อม ติดตาม สัตว์ ไป ฉัน นั้น

ยุ	คนฺ	ธร  (ยุค สทฺ ทูปปท+ธร ธาร เณ+อ)  ไม้ ทูบ, แม่ แคร่ เกวียน ที่ ยื่น ออก มา ติด กับ แอก.  ยุคํ		ธาเร	ตี	ติ		
ยุ	คนฺธ	โร	 ไม้ ทูบ ที่ ทรง ไว้ ซึ่ง คู่(หรือ แอก) ชื่อ ว่า ยุ คันธ ระ (ไม่ ลบ ทุ ติ ยา วิภัตติ, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ)

ไม้	สลัก	เพลา
อณิ,	อาณิ	 (อณ สทฺ เท+ณิ)  ไม้ สลัก เพลา.  อกฺขคฺคกีเล		ตสฺสคฺค	เต		กีเล		อาณิ	 อาณิ	ศัพท์ 

ใช้ ใน อรรถ สลัก ที่ ใส่ เข้าไป ใน ปลาย แห่ง เพลา นั้น.  	อิตฺถี	 อาณิ	ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์. 	สทฺทํ		อณ	ติ		 
ก	โรตี	ติ		อาณิ	 ไม้ สลัก ที่ ทำ เสียง ดัง ชื่อ ว่า อาณิ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)  รถสฺส		คจฺฉ	โต			
อาณิ๒  ไม้ สลัก เพลา ของ รถ ที่ วิ่ง ไป อยู่

ไม้	กำบัง,	ตัว	ถัง	รถ	ที่	ทำ	ขึ้น	เพื่อ	ป้องกัน	อาวุธ	๒	ศัพท์
ว	รุถ  (วร วรเณ+ถ)   ไม้ กำบัง.  กณฺฑ	กาทิสตฺเถหิ		ปริ	รกฺขณตฺถํ		กโต		รถาวรโณ		ว	รุ	โถ  ตัว ถัง 

ของ รถ ที่ ทำ ไว้ เพื่อ ป้องกัน อาวุธ มี ธนู เป็นต้น ชื่อ ว่าว รุ ถะ.  ว	รติ		อเน	นา	ติ		ว	รุ	โถ  ตัว ถัง ที่ ใช้ป้องกัน 
ชื่อ ว่าว รุ ถะ (อาเทศ อ เป็น อุ)

รถ	คุ	ติ  (รถสทฺ ทูปปท+คุ ปาล เน+ติ)  ไม้ กำบัง.  รถํ		ถิร	ตฺถํ		ติฏฺ€ญฺ	จ		โคป	ตี	ติ		รถ	คุ	ติ	 ไม้ ที่ 
คุ้มครอง รถ ให้ มั่นคง และ แข็ง แรง ชื่อ ว่า รถ คุ ติ.  อิตฺถี	 รถ	คุ	ติ	ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์

	 [๓๗๕]	 ธุโร		มุเข		รถสฺสงฺคา	 ตฺวกฺโขปกฺขรอาทโย
	 	 ยานญฺจ		วาหนํ		โยคฺคํ			 สพฺพหตฺถฺยาทิวาหเน.

แอก
ธุร  (ธร ธาร เณ+อ)  แอก.  รถา	ทีนํ		ปุ	โร	ภาค	สงฺ	ขา	เต		มุ	เข		ธุ	โร  ธุร	ศัพท์ เป็น ไป ใน ส่วน ข้าง หน้า 

ของ รถ เป็นต้น.  ธร	ตี	ติ		ธุ	โร  แอก ที่ ทรง ไว้ ชื่อ ว่า ธุระ (อาเทศ อ เป็น อุ).  ยาน	มุข	ศัพท์ ก็ แปล 
ว่า แอก

ส่วน	ประกอบ	ของ	รถ
	 อกฺ	โข	ปกฺข	รอาท	โย		รถสฺส		องฺ	คา  ส่วน ต่างๆ มี เพลา และ ไม้ ที่ ยึด เพลา เป็นต้น เป็น ส่วน ประกอบ 

ของ รถ

อกฺข  (อร คมเน+ข)  เพลา รถ.  อรนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		อกฺ	โข  เพลา ที่ ช่วย ให้ รถ ไป ได้ ชื่อ ว่า อักข ะ (ลบ 
รฺ ที่สุด ธาตุ, ซ้อน กฺ).  อกฺ	เขน		อกฺขํ		ปริ	วตฺ	เต	สิ๓  เพลา กระทบ เพลา

๑  สํ.อฏฺ. ๑๑/๑๔๖/๑๖๗ ๒  องฺ.อฏฺ. ๑๕/๔๒๘/๓๒๘ ๓  วิ.มหา. ๕/๗๗/๙๕
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อุ	ปกฺขร  (อุป+กร กรเณ+อ)  ไม้ ยึด เพลา, ลิ่ม สลัก เพลา.  อุ	ปก	รีย	เต	ติ		อุ	ปกฺขรํ	 ไม้ ยึด เพลาที่ ช่าง 
เข้าไป ทำ ไว้ ชื่อ ว่า อุ ปักข ระ (อาเทศ ก เป็น ข, ซ้อน กฺ).  อินฺ	ทนี	ลมณีมยํ		อุ	ปกฺขรํ ๑  ลิ่ม สลัก เพลา 
ทำ ด้วย แก้ว มณี สี เขียว เหมือน พระอินทร์

ยาน,	พาหนะ	๓	ศัพท์
ยาน  (ยา คมเน+ยุ)  ยาน, พาหนะ.  ยา	ติ		คจฺฉ	ติ		อเน	นา	ติ		ยานํ	 พาหนะ ที่ ช่วย ให้ ไป ได้ ชื่อ ว่า 

ยา นะ.  อิจฺฉิตฏฺ€านํ		ยา	ติ		คจฺฉ	ติ		อเน	นา	ติ		ยานํ		ยาน ที่ ช่วย ให้ ไป ถึงที่ อัน ตน ปรารถนา ชื่อ ว่า 
 ยา นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ).  ยานํ		นาม		วยฺหํ		รโถ		สกฏํ		สนฺ	ทมา	นิ	กา		สิวิกา		
ปาฏงฺกี๒  คานหาม รถ เกวียน เปล หาม วอ เก้าอี้ หาม(หรือ เกี้ยว) ชื่อ ว่า ยาน

วา	หน  (วาห ปยตเน+ยุ)  ยาน, พาหนะ.  วา	หนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		วา	หนํ	 ยาน ที่ ช่วย ให้ เป็น ไป ชื่อ ว่า 
วาหนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  ภเวยฺย		วต		มยฺหํ		ยานํ		วา	หนํ		หิรญฺญํ	สุว	ณฺณํ	๓  ยาน 
พาหนะ เงิน และ ทอง ควร มี แก่ เรา หนอ

โยคฺ	ค  (ยุช โยเค+ณฺย)  ยาน, พาหนะ.   โย	ชนียํ		ยุชฺช	เต		อเน	นา	ติ		โยคฺ	คํ	 ยาน ที่ ช่วย ให้ ประกอบ 
กิจ ที่ ควร ประกอบ ได้ ชื่อ ว่า โยค คะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ชฺ เป็น คฺ, คฺย เป็น ค, ซ้อน 
คฺ).  ตุมฺ	เห		โยคฺ	คํ		กา	เรสฺ	สา	มิ๔  เรา จัก ให้ พวก ท่าน ทำ พาหนะ.  สพฺพหตฺถฺ	ยา	ทิวา	หเน		ตฺยํ	 
ทั้ง ๓ ศัพท์ หมาย ถึง พาหนะ ทุก อย่าง มี ช้าง เป็นต้น

	 [๓๗๖]	 รถจารี		ตุ		สูโต		จ	 ปาชิตา		เจว		สารถิ
	 	 รถาโรโห		จ		รถิโก	 รถี		โยโธ		ตุ		โย		ภโฏ.

สารถี,	คน	ขับ	รถ	๔	ศัพท์
รถ	จารี  (รถสทฺ ทูปปท+จร จรเณ+ณี)  สารถี, คน ขับ รถ.  ร	เถน		จร	ติ		สี	เลน	า	ติ		รถ	จารี	 ผู้ ไป 

กับ รถ เป็น ประจำ ชื่อ ว่า รถ จารี (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

สูต  (สู เปร เณ+ต)  สารถี, คน ขับ รถ.  สว	ติ		เปรย	ตี	ติ		สู	โต  ผู้ ส่ง เขา ไป ชื่อ ว่า สู ตะ. 		มหาราชา		
อทฺทา		สีทนฺตเร		นเค		ทิสฺวา	นา	มนฺตยี		สูตํ		“อิ	เม		เก		นาม		ปพฺพ	ตา”๕  พระ มหาราช 
ทอด พระเนตร เห็น ภูเขา ในระหว่างมหาสมุทรสีทันดรจึง ตรัสถาม สารถี ว่า ภูเขา เหล่า นี้ ชื่อ ว่า อะไร 

ปา ชิ ตุ  (ป+อช คมเน+ริ ตุ)  สารถี, คน ขับ รถ.  ปา	เช	ตี	ติ		ปา	ชิ	ตา	 ผู้ ขับ รถ ไป ชื่อ ว่า ปา ชิ ตุ (ลบ สระ 
หน้า แล้ว ทีฆ ะ สระ หลัง, ลบ รฺ อนุพันธ์, รูป สำเร็จ อาเทศ อุ เป็น อา แล้ว ลบ สิ)

สา	รถิ  (สร ตคิยํ+ถิ)  สารถี, คน ขับ รถ.  ร	เถน		สห		ส	รติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สา	รถิ	 ผู้ ไป พร้อม ด้วย รถ 
ชื่อ ว่า สา รถิ (วุ ทธิ อ เป็น อา).  เอหิ		สา	รถิ		คจฺฉาหิ		รถํ		นี	ยา	ทยา	หิมํ	๖  สารถี ท่าน จง มา 

๑  สํ.อฏฺ. ๑๒/๓๔๒/๓๕๔ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๘๖๔/๕๖๒ ๓  มชฺ.อฏฺ. ๘/๒๔๒/๑๘
๔  ชา.อฏฺ. ๓๗/๒๒๐ ๕  ขุ.ชา. ๒๘/๕๙๐/๒๒๐ ๖  ขุ.เถรี. ๒๖/๔๗๐/๔๘๔
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ไป กัน เถิด เรา มอบ รถ คัน นี้ ให้

  สารถี มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  นิยนฺ	ตุ,	ยนฺ	ตุ,	ขตฺ	ตุ,	สพฺยฏฺ€,	ทกฺ	ขิณ	ตฺถ,	รถ	กุฏุมฺพิ	

ทหาร	ประจำ	รถ,	พนักงาน	ประจำ	รถ,	ผู้	นั่ง	อยู่	บน	รถ,	พล	รถ	๓	ศัพท์
รถา	โรห  (รถ+อา+รุห ชนเน+ณ)  ทหาร ประจำ รถ, พนักงาน ประจำ รถ, ผู้ นั่ง อยู่ บน รถ, พล รถ.   

รถํ		อา	โรห	ตี	ติ		รถา	โรโห  ผู้ ขึ้น สู่ รถ ชื่อ ว่า รถา โร หะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, ลบ สระ หน้า).  รถา	
โร	หา		สห		รเถหิ		ภสฺสึ	สุ๑  พล รถ ล้ม คว่ำ ไป พร้อม กับ รถ

รถิก  (รถ+อิก)  ทหาร ประจำ รถ, พนักงาน ประจำ รถ, ผู้ นั่ง อยู่ บน รถ, พล รถ.  	รถ	มา	โรห	ตี	ติ		รถิ	โก  
ผู้ ขึ้น สู่ รถ ชื่อ ว่า รถิ กะ (ลบ สระ หน้า).  อหํ		หิ		ภนฺ	เต		รถิ	โก		สญฺญาโต		กุ	สโล๒  ท่านผู้ เจริญ 
ข้าพเจ้า เป็น ทหาร ประจำ รถ รู้ และ เข้าใจ

รถี  (รถ+อี)  ทหาร ประจำ รถ, พนักงาน ประจำ รถ, ผู้ นั่ง อยู่ บน รถ, พล รถ.  รถ	มา	โรห	ตี	ติ		รถี	 ผู้ ขึ้น 
สู่ รถ ชื่อ ว่า รถี

ทหาร,	ข้าราชการ	๒	ศัพท์
โยธ,	 โยทฺธ  (ยุธ สมฺป หาเร+ณ)  ทหาร, ข้าราชการ.  ยุชฺช	ตี	ติ	 	 โยโธ  ผู้ ทำ สงคราม ชื่อ ว่า 

โยธะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  	เต		โยธา		ภิกฺ	ขู		อุป	สงฺ	กมิตฺ	วา		ปพฺพชฺชํ		ยาจึ	สุ๓  ทหาร 
เหล่า นั้น พา กัน เข้าไป หา ภิกษุ แล้ว ขอ บรรพชา

ภฏ  (ภฏ โยเค+อ)  ทหาร, ข้าราชการ.  ภฏ	ติ		ยุชฺช	ตี	ติ		ภโฏ  ผู้ ประจำ งาน (ข้าราชการ ประจำ) 
ชื่อ ว่า ภฏะ.  โยธ	ศัพท์ และ ภฏ ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์

 [๓๗๗]	 ปทาติ		ปตฺตี		ตุ		ปุเม	 ปทโค		ปทิโก		มโต
	 	 สนฺนาโห		กงฺกโฏ		วมฺมํ	 กวโจ		วา		อุรจฺฉโท.

	 [๓๗๘]	 ชาลิกาถ		จ		สนฺนทฺโธ	 สชฺโช			จ		วมฺมิโก		ภเว
	 	 อามุกฺโก		ปฏิมุกฺโกถ	 ปุเรจารี		ปุเรจโร.

	 [๓๗๙]	 ปุพฺพงฺคโม		ปุเรคามี	 ทนฺทคามี		ตุ		ทนฺถโร
	 	 ชวโน		ตุริโต		เวคี	 เชตพฺพํ		เชยฺยมุจฺจเต.

ทหาร	เดิน	เท้า,	ทหาร	บก,	ทหาร	ราบ	๔	ศัพท์
ป	ทา	ติ  (ปทสทฺ ทูปปท+อต สาต จฺจ คมเน+อิ)  ทหาร เดิน เท้า, ทหาร บก, ทหาร ราบ.  ป	เทหิ		อต	ตี	ติ		 

ป	ทา	ติ	 ผู้ ไป ด้วย เท้า ชื่อ ว่า ป ทา ติ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  ปตฺ	ตินฺ	ติ		ป	ทา	ตึ ๔ บท ว่า ปตฺ	ตึ	

๑  ชา.อฏฺ. ๔๒/๔๓๕ ๒  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๙๕/๙๒ ๓  วิ.มหา. ๔/๑๐๒/๑๕๑
๔  ขุ.อฏฺ. ๔๘/๓๐๑/๓๒๓ 
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คือ ซึ่ง ทหาร เดิน เท้า

ปตฺ ติ  (ปท คมเน+ติ)  ทหาร เดิน เท้า, ทหาร บก, ทหาร ราบ.  ปท	ตี	ติ		ปตฺ	ติ		ผู้ เดิน ไป ชื่อ ว่า ปัตติ 
(อาเทศ ทฺ เป็น ตฺ).  ป	เทน		อต	ตี	ติ		วา		ปตฺ	ติ	 หรือ ผู้ ไป ด้วย เท้า ชื่อ ว่า ปัตติ (ปทสทฺ ทูปปท+อต 
คมเน+อิ, ลบ อ ที่ ท และ อ ต้น ธาตุ, อาเทศ ทฺ เป็น ตฺ).  จตฺ	ตา	โร		ปุ	ริ	สา		สรหตฺ	ถา		ปตฺ	ติ๑   
พล เดิน เท้า ๑ หมู่ มี ทหาร ถือ ศร ๔ นาย.  ปุ	เม		มโต  ป	ทา	ติ	ศัพท์ และ ปตฺ ติ ศัพท์ ท่าน รู้ ว่า มี ใช้ 
ใน ปุง ลิงค์

ปทค  (ปทสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+กฺ วิ)  ทหาร เดิน เท้า, ทหาร บก, ทหาร ราบ.  ป	เทหิ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปท	โค   
ผู้ ไป ด้วย เท้า ชื่อ ว่า ปท คะ (ลบ กฺ วิ และ มฺ ที่สุด ธาตุ)

ปทิก  (ปท คติ มฺหิ+ณฺวุ)  ทหาร เดิน เท้า, ทหาร บก, ทหาร ราบ.  ป	เทหิ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปทิ	โก	 ทหาร 
เดิน เท้า ชื่อ ว่า ปทิ กะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ)

  ทหาร เดิน เท้า มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ปา	ทา	ติก,	ป	ทา	ชย

เสื้อ	เกราะ	๖	ศัพท์
สนฺ	นาห  (สํ+นห พนฺธเน+ณ)  เสื้อ เกราะ.  สนฺนห	ตี	ติ		สนฺ	นาโห  เสื้อ เกราะ ที่ ติด แน่น ชื่อ ว่าสัน นา หะ  

(อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ทตฺ	วา	สนฺ	นา	ห	มุตฺ	ตมํ ๒  จัด เสื้อเกราะ ดี ที่สุด ให้

กงฺกฏ  (กงฺก คติ ยํ+อฏ)  เสื้อ เกราะ.  กงฺก	ตี	ติ		กงฺกโฏ  เสื้อ เกราะ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า กัง กฏะ

วมฺม  (วร วรเณ+ม)  เสื้อ เกราะ.  ว	รีย	เต	ติ		วมฺมํ	 เสื้อ เกราะ ที่ ทหาร รักษา ไว้ ชื่อ ว่าวั ม มะ (อาเทศ  
รฺ เป็น มฺ).  ว	รีย	เต	 	อิจฺฉีย	เต	ติ	 	 วมฺมํ	  เสื้อ เกราะ ที่ ทหาร ต้องการ ชื่อ ว่าวั ม มะ.  วมฺ	มิ	เนติ		 
วมฺม	สนฺ	นทฺเธ๓  บท ว่า วมฺ	มิเน	คือ ซึ่ง ผู้ สวม ใส่ เสื้อ เกราะ

กวจ  (กจ พนฺธเน+อ)  เสื้อ เกราะ.  กจ	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		กว	โจ  เสื้อ เกราะ ที่ ผูก ติด ชื่อ ว่า ก วจะ (ลง ว 
อาคม กลาง ธาตุ)

อุร	จฺฉท  (อุ รสทฺ ทูปปท+ฉท สํวรเณ+อ)  เสื้อ เกราะ.  อุ	โร		ฉาทยนฺ	ติ			อเน	นา	ติ			อุร	จฺฉ	โท  เสื้อ 
เกราะ ช่วย ปกป้อง หน้าอก ชื่อ ว่า อุรั จฉ ทะ (ซ้อน จฺ).  วา  กวจ ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และน ปุง สก ลิงค์

ชา ลิ กา  (ชล ทิตฺ ตยํ+ณฺวุ+อา)  เสื้อ เกราะ.  ชล	ตี	ติ		ชา	ลิ	กา  เสื้อ เกราะ ที่ สว่าง (มอง เห็น ระยิบ ระยับ) 
ชื่อ ว่า ชา ลิ กา (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

  เสื้อ เกราะ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ตนุ	ตฺต,	ทํ	สน,	ชคร

ผู้	สวม	เสื้อ	เกราะ,	ผู้	แต่ง	ชุด	นักรบ	๓	ศัพท์
สนฺ	นทฺธ  (สํ+นห พนฺธเน+ธ)  ผู้ สวม เสื้อ เกราะ, ผู้ แต่ง ชุด นักรบ.  จมฺ	เมน	 	 สมฺ	มา	 	 นทฺธ	วา	ติ		 

สนฺ	นทฺโธ  ผู้ รัด ด้วย เสื้อ หนัง อย่าง แน่น หนา ชื่อ ว่า สัน นัทธะ (อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, อาเทศ หฺ เป็น ทฺ).  

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๕๖๔/๓๗๕ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๓/๒๐๕/๕๔๒ ๓  ชา.อฏฺ. ๔๒/๒๗๐
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สนฺ	นทฺโธ		ขตฺ	ติ	โย		ต	ปติ๑  กษัตริย์ ผู้ทรง ชุด นักรบ สง่า งาม

สชฺช (สชฺ ชุ คติ ยํ+อ) ผู้ สวม เสื้อ เกราะ, ผู้ แต่ง ชุด นักรบ.  สชฺ	ชุ	นา	ตี	ติ		สชฺโช  ผู้ เป็น ไป ได้ ชื่อ ว่า สัช ชะ
วมฺ	มิก  (วมฺม+ณิก)  ผู้ สวม เสื้อ เกราะ, แต่ง ชุด นักรบ.  วมฺ	เมน		นทฺธ	วา		วมฺ	มิ	โก  ผู้ ผูก แน่น ด้วย 

เสื้อ เกราะ ชื่อ ว่า วัมมิก ะ (ลบ ณฺ).  จตุ	รงฺคินึ		เสนํ		สนฺ	นทฺธํ		วมฺ	มิกํ		สุ	ภู	มิยํ		€ิ	ตํ		ปสฺ	สิ	ตุํ	๒  
ทอด พระเนตร จตุ รงค เสนา ที่ สวม ใส่ เสื้อ เกราะ ยืน จัด ขบวน ใน สนามรบ

  ผู้ สวม เสื้อ เกราะ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ทํ	สิต,	อุร	จฺฉทิก,	พฺ	ยุฏฺ€กงฺกฏ,	ชค	ริก	

ผู้	แต่ง	ชุด	เต็มยศ,	สวม	ชุด	แต่ง	กาย	๒	ศัพท์
อา	มุกฺ	ก,	 อา	มุตฺ	ต  (อา+มุจ ปริ ทนหเน+ต)  ผู้ แต่ง ชุด เต็มยศ, ผู้ สวม ชุด แต่ง กาย. 	 อา	มุจฺจ	ตี	ติ		 

อา	มุกฺ	โก  ผู้ สวม ใส่ เสื้อผ้า ชื่อ ว่า อา มุก กะ (อาเทศ ต เป็น ก, จฺ เป็น กฺ,  หรือ ลง กฺก ปัจจัย แล้ว ลบ 
จฺ ที่สุด ธาตุ).  ทยิต	โอรโส		อา	มุกฺ	กมา	ลาภ	รโณ		อุยฺ	ยานํ		อุป	สงฺ	กมิ๓  พระ โอรส ผู้ น่า เอ็นดู ทรง 
ฉลอง พระองค์ ใน ชุด พระ ยศ ลาย ดอกไม้ เสด็จ เข้าไป สู่ อุทยาน.  โรม	โส		นาม		ขตฺ	ติ	โย		อา	มุตฺ	ต- 
มา	ลาภ	รโณ๔  กษัตริย์ พระนาม ว่า โรม สะ ทรง ฉลอง พระองค์ ใน ชุด พระ ยศ ลายดอกไม้

ปฏิ	มุกฺ	ก (ปติ+มุจ ปริ ทนหเน+กฺก) ผู้ แต่ง ชุด เต็มยศ, ผู้ สวม ชุด แต่ง กาย. ปฏิ	มุจฺจ	ตี	ติ	 ปฏิ	มุกฺ	โก   
ผู้ สวม ชุด แต่ง กาย ชื่อ ว่า ปฏิ มุก กะ (อาเทศ ต เป็น ฏ, ลบ จฺ ที่สุด ธาตุ)

  ทหาร แต่ง ตัว เต็มยศ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ปิ	นทฺธ,	อปิ	นทฺธ	

ผู้นำ	หน้า,	ผู้	ไป	ก่อน,	แนว	หน้า		๔		ศัพท์
ปุเร	จารี  (ปุ รสทฺ ทูปปท+จร จรเณ+ณี)  ผู้นำ หน้า, ผู้ ไป ก่อน, แนว หน้า.  ปุเร		จรณ	สี	โล	ติ		ปุเร	จารี	 

ผู้ มี ปรกติ ไป ก่อน ชื่อ ว่า ปุเร จารี (ไม่ ลบ สัต ตมี วิภัตติ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

ปุเร	จร  (ปุ รสทฺ ทูปปท+จร จรเณ+อ)  ผู้นำ หน้า, ผู้ ไป ก่อน, แนว หน้า.  ปุเร		จรณ	สี	โล	ติ		ปุเรจ	โร  
ผู้ มี ปรกติ ไป ข้าง หน้า ชื่อ ว่า ปุเร จระ (ไม่ ลบ สัต ตมี วิภัตติ)

ปุพฺ	พงฺ	คม  (ปุพฺพสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+อ)  ผู้นำ หน้า, ผู้ ไป ก่อน, แนว หน้า.  ปุพฺพํ		ปุพฺ	เพ		วา		
คจฺฉ	ตี	ติ		ปุพฺ	พงฺค	โม  ผู้ ไป ข้าง หน้า หรือ ผู้ ถึง ก่อน ชื่อ ว่า ปุพ พัง คมะ (ไม่ ลบ ทุ ติ ยา วิภัตติ, อาเทศนิคหิต 
เป็น งฺ).  โลโภ		ปุพฺ	พงฺค	โม		โทโส		ปุพฺ	พงฺค	โม		โมโห		ปุพฺ	พงฺค	โม๕  โลภ ะ โทสะ โมหะ เป็น 
ธรรม ถึง ก่อน(นำ หน้า)

ปุ	เร	คามี  (ปุ รสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+ณี)  ผู้นำ หน้า, ผู้ ไป ก่อน.  ปุเร		คจฺฉ	ตี	ติ		ปุ	เร	คามี	 ผู้ ไป 
ก่อน ชื่อ ว่า ปุ เร คามี (ไม่ ลบ สัต ตมี วิภัตติ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

  กอง หน้า มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ปุ	โรค,	อคฺ	เคส	ร,	ปฏฺ€,	อคฺค	โตสร,	ปุ	รสฺสร,	ปุ	โร	คม	

๑  สํ.นิทาน. ๑๖/๗๒๔/๓๓๑ ๒  วิ.มหา. ๕/๒๔๓/๓๒๓ ๓  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๕๑๕/๒๖๗
๔  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒๒๘/๓๒๒ ๕  วิ.ปริ. ๘/๘๘๕/๒๖๐
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ผู้	ไป	ช้า,	ผู้	ค่อย	ไป,	ผู้	เชื่อง	ช้า	๒	ศัพท์
มนฺท	คามี  (มนฺทสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+ณี)  ผู้ ไป ช้า, ผู้ ค่อย ไป, ผู้ เชื่อง ช้า.  	มนฺทํ		คจฺฉ	ติ		สี	เลน	า	ติ		 

มนฺท	คามี	 ผู้ ไป ช้า โดย ปรกติ ชื่อ ว่า มัน ท คามี (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

มนฺถร  (มนฺถ วิโลฬเน+อร)  ผู้ ไป ช้า, ผู้ ค่อย ไป, ผู้ เชื่อง ช้า.  มนฺถ	ตี	ติ		มนฺถ	โร  ผู้ มัว ตกใจ ชื่อ ว่า  
มัน ถ ระ.  มนฺถ	โร		วิย		คจฺฉ	ตี	ติ		มนฺถ	โร  ผู้ ไป ช้า เหมือน เต่า ชื่อ ว่า มัน ถ ระ  

ผู้	ไป	เร็ว,	ผู้	รีบ	ไป	๓	ศัพท์
ชวน  (ชว คติ ยํ+ยุ)  ผู้ ไป เร็ว, ผู้ รีบ ไป.  ช	เวน		สพฺ	เพ	สมธิ	โก		ชว	โน  ผู้ ยิ่ง กว่า ผู้ อื่น ทั้งหมด โดย 

ความเร็ว ชื่อ ว่า ชว นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน)

ตุ	ริต  (ตุ รสทฺ ทูปปท+อิ คติ ยํ+ต)  ผู้ ไป เร็ว, ผู้ รีบ ไป.  ตุรํ		เอ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ตุ	ริ	โต  ผู้ รีบ ไป ชื่อ ว่า ตุ ริ ตะ.   
ตุ	ริ	โต		คจฺฉ	ติ๑  รีบ เดิน ไป

เวคี  (เวค+ณี)  ผู้ ไป เร็ว, ผู้ รีบ ไป.  เว	เคน		จรณ	สี	โล	ติ		เวคี	 ผู้ มี ปรกติ ไป เร็ว ชื่อ ว่า เวคี (ลบ ณฺ 
และ ลบ สระ หน้า)

  ผู้ ไป เร็ว มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ตุ	รสฺ	สิ,	ป	ชวี,	ชว	

ผู้	ควร	เอาชนะ,	สถาน	ที่	ควร	ชนะ	๒	ศัพท์
เชตพฺพ  (ชิ ชเย+ตพฺพ)  ผู้ ควร เอาชนะ, สถาน ที่ ควร เอาชนะ.  ชิย	เต	ติ		เชตพฺพํ	 ที่ อัน ควร ชนะ ชื่อ 

ว่า เชตัพ พะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ)

เชยฺ	ย  (ชิ ชเย+ณฺย)  ผู้ ควร เอาชนะ, สถาน ที่ ควร เอาชนะ.  เชตพฺ	โพ	ติ		เชยฺ	โย  ประเทศ ที่ ควร ชนะ 
ชื่อ ว่า เชย ยะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ซ้อน ยฺ)

	 [๓๘๐]	 สูรวิรา		ตุ		วิกฺกนฺโต	 สหาโยนุจโร		สมา
	 	 สนฺนทฺธปฺปภุตี		ตีสุ	 ปาเถยฺยํ		ตุ		จ		สมฺพลํ.

ผู้	กล้า	หาญ	๓	ศัพท์
สูร  (สุร วิกฺ กนฺ เต+อ)  ผู้ กล้า หาญ.  สุร	ย	ตี	ติ	 	 สู	โร  ผู้ กล้า หาญ ชื่อ ว่า สู ระ (ทีฆ ะ อุ เป็น อู).   

สู	โร		สู	เรน		สงฺ	คมฺม		วิกฺ	กนฺ	เตน๒  ผู้ กล้า หาญ สมคบ กับ เรา ผู้ กล้า บุก ไป ข้าง หน้า

วีร  (วีร วิกฺ กนฺ เต+อ)  ผู้ กล้า หาญ.  วิร	ย	ตี	ติ	 	 วี	โร  ผู้ กล้า หาญ ชื่อ ว่า วีระ.  สู	โร	 	 วิกฺ	กนฺ	โต		 
อภิ	รุ		อจฺ	ฉมฺภี		อนุ	ตฺ	ราสี		อ	ปลา	ยี		ป	หี	นภยเภร	โว		วิคต	โลม	หํ	โสติ		วี	โร๓  ชื่อ ว่า วีระ คือ 
ผู้ แกล้ว กล้า เดิน หน้า ไม่ ขลาด ไม่ หวาดหวั่น ไม่ สะดุ้ง กลัว ไม่ ถอย หนี ละ ความ กลัว ภัย ปราศจาก 

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๗๑๒/๔๖๘ ๒  ขุ.ชา. ๒๗/๓๐๓/๘๖ ๓  ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๓๘๙/๑๘๗
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ความ เป็น ผู้ ขนลุก ขน พอง

วิกฺ กนฺต  (วิ+กมุ ป ทวิ กฺ เขเป+ต)  ผู้ กล้า หาญ.  วิกฺ	กม	ตี	ติ	 	 วิกฺ	กนฺ	โต  ผู้ ก้าว ไป ข้าง หน้า ชื่อ ว่า 
วิก กัน ตะ (ซ้อน กฺ, อาเทศ มฺ เป็น นฺ)

ผู้	ไป	ตาม	หลัง	๒	ศัพท์
สหาย  (สหสทฺ ทูปปท+อิ คติ มฺหิ+อ)  ผู้ ไป ตาม หลัง.  สห		เอ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สหา	โย  ผู้ ไป พร้อม กัน 

ชื่อ ว่า สหาย ะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง)

อนุจร  (อนุ+จร จรเณ+อ)  ผู้ ไป ตาม หลัง.  อนุจร	ตี	ติ		อนุ	จ	โร  ผู้ ไป ตาม หลัง ชื่อ ว่า อนุ จระ.  สมา  
ทั้ง ๒ ศัพท์ มี อรรถ เหมือน กัน.  ทาสี		ทา	สา		อนุ	จรา๑  ทาสี และ ทาส เป็น ผู้ ไป ตาม หลัง

	 ตี	สุ		สนฺ	นทฺธปฺป	ภุตี	 สนฺ	นทฺธ	ศัพท์ เป็นต้น (ใน คาถา ที่ ๓๗๘ )  ถึง อนุจร	ศัพท์ (ใน คาถา นี้) มี ใช้ 
ใน ลิงค์ ทั้ง ๓

เสบียง,	อาหาร	สำหรับ	เดิน	ทาง	ไกล	๒	ศัพท์
ปา	เถยฺ	ย  (ปถ+เณยฺย)  เสบียง.  ปเถ		หิตํ		ปา	เถยฺ	ยํ	 เสบียง ที่ เกื้อ หนุน ใน หนทาง ชื่อ ว่า ปา เถยยะ 

(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ยถา	ปฏิ	ยตฺตํ		ปา	เถยฺ	ยํ		ปริกฺ	ขยํ		อ	คมา	สิ๒  เดิน ทาง ไป จน เสบียง 
ตาม ที่ จัด เตรียม ไว้ หมด สิ้น

สมฺ	พล  (สมฺพ มณฺฑเล+อล)  เสบียง.  สมฺพ	ตี	ติ		สมฺ	พลํ	 เสบียง ที่ เป็น ห่อ กลมๆ ชื่อ ว่า สัมพล ะ.  
อทฺธาน	ปริ	สฺ	สมํ		ส	เม	ติ		เอ	เต	นา	ติ		วา		สมฺ	พลํ	 หรือ เสบียง ที่ ยัง ความ เหน็ดเหนื่อย ใน ทาง ไกล 
ให้ สงบ ลง ชื่อ ว่า สัมพล ะ (สมุ อุป ส เม+อล, ลง วฺ อาคม, อาเทศ วฺ เป็น พฺ).  ปริตฺ	ตํ		สมฺ	พลํ	 
	อา	ทาย		กนฺ	ตา	รมคฺคํ		ปฏิ	ปชฺ	เชยฺ	ยุํ ๓    พา กัน ถือ เอา เสบียง นิด หน่อย เดิน ไป สู่ ทาง กันดาร

	 [๓๘๑]	 วาหินี		ธชินี		เสนา	 จมู		จกฺกํ		พลํ		ตถา
	 	 อนีโก		วาถ		วินฺยาโส	 พฺยูโห		เสนาย		กถฺยเต.

กองทัพ	๗	ศัพท์
วาหิน ี (วาห+อินี)  กองทัพ.  วา	ห	โย	คา		วาหินี	 กองทัพ ชื่อ ว่า วาหินี เพราะ ประกอบ ด้วย ม้า (ลบ 

สระ หน้า)

ธ	ชิ	นี  (ธช+อินี)  กองทัพ.  ธ	ชโย	คา		ธ	ชิ	นี	 กองทัพ ชื่อ ว่า ธ ชิ นี เพราะ ประกอบ ด้วย ธง.  ธ	ชิ	นินฺ	ติ		
เสนํ	๔  บท ว่า ธ	ชินึ	คือ ซึ่ง กองทัพ

เสนา  (สิ พนฺธเน+น+อา)  กองทัพ.  เส	ติ	 	 พนฺธ	ตี	ติ	 	 เสนา  กองทัพ ที่ ระดม พล ชื่อ ว่า เสนา  

๑  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๑๘/๑๗๑ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๔๙๕/๓๒๔ ๓  สํ.นิทาน. ๑๖/๒๔๑/๑๑๙
๔  ขุ.อฏฺ. ๒๙/๔๔๕/๒๑๓ 
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(วุ ทธิ อิ เป็น เอ).  เสนา		นาม		หตฺถี		อสฺ	สา		รถา		ปตฺ	ติ๑  ขบวน ช้าง ขบวน ม้า ขบวน รถ 
และ ขบวน ทหาร เดิน เท้า ชื่อ ว่า เสนา

จมู  (จมุ อทเน+อู)  กองทัพ.  ภีรุํ		จม	ติ		อท	ตี	ติ		จมู	 กองทัพ ที่ กิน ความ น่า หวาด กลัว ชื่อ ว่า จมู
จกฺก  (จสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+กฺ วิ)  กองทัพ.  จํ		คมนํ		กรี	ย	เต		อเน	นา	ติ		จกฺกํ	 กองทัพ ที่ ทำให้ 

ไป ชื่อ ว่า จัก กะ (ซ้อน กฺ, ลบ รฺ และ กฺ วิ)

พล  (พล สํวรเณ+อ)  กองทัพ.  พล	ติ		สํวร	ตี	ติ		พลํ	 กองทัพ ที่ คอย ระวัง ชื่อ ว่า พละ

อนีก  (อณ สทฺ เท+อีก)  กองทัพ, ขบวน ทัพ.  อณ	ตี	ติ		อ	นี	โก  กองทัพ ที่ เสียง ดัง ชื่อ ว่า อนีก ะ (อาเทศ 
ณ เป็น น).  วา  อนีก	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  อนีกํ		นาม		หตฺ	ถา	นีกํ		อสฺ	สา	นีกํ		
รถา	นีกํ		ปตฺ	ตา	นีกํ	๒  กองทัพ ช้าง กองทัพ ม้า กองทัพ รถ และ กองทัพ พล เดิน เท้า ชื่อ ว่า กองทัพ

การ	ระดม	พล,	การเต	รี	ยมก	อง	ทัพ
พฺ	ยูห  (วิ+อูห €ปเน+อ)  การ ระดม พล, การเต รี ยมก อง ทัพ.  เส	นาย	วินฺ	ยาโส		พฺ	ยูโห	ติ		กถฺย	เต  

การ ตระ เตรียม กองทัพ ท่าน เรียก ว่า พ ยู หะ.  วิภ	ชิตฺ	วา		อู	หนํ		€ปนํ		พฺ	ยูโห  การ จัด ขบวน ทัพ  
ชื่อ ว่า พ ยู หะ (อาเทศ อิ เป็น ย, วฺ เป็น พฺ)

	 [๓๘๒]	 หตฺถี		ทฺวาทสโปโส		ติ-	 ปุริโส		ตุรโค	รโถ
	 	 จตุโปโสติ		เอเตน	 ลกฺขเณนาธมนฺตโต.

	 [๓๘๓]	 หตฺถานีกํ		หยานีกํ	 รถานีกํ		ตโย		ตโย
	 	 คชาทโย		สสตฺถา		ตุ	 ปตฺตานีกํ		จตุชฺชนา.

ลักษณะ	การ	จัด	กองพล	ใน	๑	กองพล	ประกอบ	ด้วย
 ยาน พาหนะ ช้าง ม้า และ รถ อย่าง ละ ๓  จัด เป็นก อง พล ด้วย ลักษณะ อย่าง นี้ คือ

หตฺ	ถา	นีก  (หตฺถ+อนีก)  กองทัพ ช้าง.  หตฺ	ถีนํ		อนีกํ		หนฺ	ถา	นีกํ	 กองทัพ ช้าง ชื่อ ว่า หัต ถา นี กะ 
(ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  กองทัพ ช้าง นี้ มี ช้าง เข้า แถว เรียง หน้า กระดาน ๓ เชือก โดย แต่ละ เชือก 
มี ทหาร เข้า แถว ตาม หลัง ๑๒ คน

ห	ยา	นีก  (หย+อนีก) กองทัพ ม้า.  ห	ยานํ		อนีกํ		ห	ยา	นีกํ	 กองทัพ ม้า ชื่อ ว่า ห ยานี กะ (ลบ สระ หน้า, 
ทีฆ ะ สระ หลัง).  กองทัพ ม้า นี้ มี ม้า เข้า แถว เรียง หน้า กระดาน ๓ ตัว โดย แต่ละ ตัว มี ทหาร เข้า แถว ตาม 
หลัง ๓ คน

รถา	นีก  (รถ+อนีก)  กองทัพ รถ.  รถานํ		อนีกํ		รถา	นีกํ	 กองทัพ รถ ชื่อ ว่า รถา นี กะ (ลบ สระ หน้า, 

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๕๖๔/๓๗๕ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๕๗๒/๓๘๐
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ทีฆ ะ สระ หลัง).  กองทัพ รถ นี้ มี รถ เข้า แถว เรียง หน้า กระดาน ๓ คัน โดย แต่ละ คัน มี ทหาร เข้าแถว ตาม 
หลัง ๔ คน.  ใน ๑ กองทัพ จึง มี ช้าง ๓ เชือก  ม้า ๓ ตัว  รถ ๓ คัน  ทหาร ๕๗ คน

ปตฺ	ตา	นีก  (ปตฺ ติ+อนีก) กองพล เดิน เท้า.  ปตฺ	ตีนํ	 	 อนีกํ	 	 ปตฺ	ตา	นีกํ	  กองพล เดิน เท้า ชื่อ ว่า 
ปัตตานี กะ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  สสตฺ	ถา		จตุ	ชฺ	ชนา		ปตฺ	ตา	นีกํ		นาม  กองพล ที่ มี ทหาร 
อาวุธ ครบมือ แถว ละ ๔ นาย ชื่อ ว่า ปัตตานี กะ

	 [๓๘๔]	 สฏฺ€ิวํสกลาเปสุ	 ปจฺเจกํ		สฏฺ€ิทณฺฑิสุ
	 	 ธูลีกเตสุ		เสนาย			 ยนูติยากฺโขภินิตฺถิยํ.

กองทัพ	อัก	โข	ภินี
 กองทัพ ที่ เคลื่อน กำลัง พล ไป เหยียบ ย่ำ ไม้ไผ่ ที่ วาง กอง ขวาง อยู่ ๖๐ มัด ๆ  ละ ๖๐ ลำ (รวม เป็น ๓,๖๐๐ 

ลำ) จน แหลก ละเอียด เป็น ผุยผง ชื่อ ว่า อัก โข ภินี  หมาย ถึง กองทัพ ที่ มี จำนวน กองพล ๑ อัก โข ภินี 
(เลข ๑  ตาม ด้วย เลข ๐ จำนวน ๔๒ ตัว)

อกฺ	โข	ภิน ี (น+ขุภ โขเภ+ยุ+อี)  กองทัพ อัก โข ภินี.  โข	เภ	ตุํ		อ	สกฺ	กุโณ	ตี	ติ		อกฺ	โข	ภินี	 กองทัพ ที่ 
ไม่ อาจ ทำให้ สะทก สะท้าน ชื่อ ว่า อัก โข ภินี ( อาเทศ น เป็น อ, ซ้อน กฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ยุ 
เป็น อน, อ เป็น อิ).  มห	ตี		เสนา		ปิฏฺ€ิ	โต		อนุ	วตฺ	ตติ		อกฺ	โข	ภินี๑  กองทัพ ใหญ่ ๑  อัก โข 
ภินี กำลัง ติดตาม ไป ข้าง หลัง

  คัมภีร์ อมร โก สะ กล่าว ว่า กองทัพ ๑ อัก โข ภินี ประกอบ ด้วย  พล ช้าง ๒๑,๘๗๐ กองพล มี ช้าง 
๖๕,๖๑๐ เชือก,  พล รถ ๒๑,๘๗๐ กองพล มี รถ ๖๕,๖๑๐ คัน,  พล ม้า ๖๕,๖๑๐ กองพล มี ม้า 
๑๙๖,๘๓๐ ตัว,  พล เดิน เท้า ๑๐๙,๓๕๐ กองพล มี ทหาร ๔๓๗,๔๐๐ นาย.  รวม กัน เป็น ๒๑๘,๗๐๐ 
กองพล  มี ทหาร ทั้งหมด ๒,๐๗๗,๖๕๐ นาย๒

  คัมภีร์ มหาวงศ์ ฎีกา กล่าว ว่า กองทัพ ๑ อัก โข ภินี ประกอบ ด้วย ช้าง ๑ โกฎิ,  รถ ๑๐ โกฎิ,  
ม้า ๑๐๐ โกฎิ,  นาย ขมัง ธนู ๗๐๐ โกฎิ,  นักรบ กอง หนุน ๑๔,๐๐๐ โกฎิ๓

 คัมภีร์ สัท ทนี ติ กล่าว ว่า  กองทัพ ๑ อัก โข ภินี ประกอบ ด้วย ช้าง ๙,๐๐๐ เชือก,  รถ ๙๐๐,๐๐๐ คัน,  
ม้า ๙ โกฎิ ตัว, ทหาร ราบ ๙๐๐ โกฎิ นาย,  สาว น้อย ๙,๐๐๐ โกฎิ, แม่นม(เลี้ยง เด็ก) ๙,๐๐๐,๐๐๐ 
โกฎิ๔

  สว่น กองทพั ๑ มหา อกั โข ภนิ ีประกอบ ดว้ย พล ชา้ง พล มา้ พล รถ และ พล เดนิ เทา้ ๑๓๒,๑๒๔,๙๐๐ 
กองพล  มี ทหาร รวม ทั้งหมด ๑๔๘,๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ นาย

๑  ขุ.ชา. ๒๘/๑๔๙/๖๑ ๒  อมรโกส. ๑๘ ๓  มหาวํส.ฏี. ๓๕/๑๐๓
๔  สทฺทนีติ.สุตฺต. ๘๗๗ 
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	 [๓๘๕]	 สมฺปตฺติ		สมฺปทา		ลกฺขี	 สิรี		วิปตฺติ		อาปทา
	 	 อถาวุธญฺจ		เหติตฺถี	 สตฺถํ		ปหรณํ		ภเว.

ความ	ดี,	สิริ	มงคล,	ความ	สมบูรณ์,	ความ	สำเร็จ	๔	ศัพท์
สมฺปตฺ	ติ  (สํ+ปท คมเน+ติ)  ความ ดี, สิริ มงคล, ความ สมบูรณ์, ความ สำเร็จ.  สมฺปชฺ	ชนํ		สมิชฺฌนํ		

สมฺปตฺ	ติ	 ความ สำเร็จ ชื่อ ว่า สัม ปัตติ (อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ, ทฺ เป็น ตฺ).  กา		สมฺปตฺ	ติ		กา		 
ปฏิ ปตฺ ติ๑  ความ สำเร็จ เป็น อย่างไร การ ปฏิบัติ เป็น อย่างไร

สมฺป	ทา  (สํ+ปท คมเน+อ+อา)  ความ ดี, สิริ มงคล, ความ สมบูรณ์, ความ สำเร็จ.  สมฺปชฺช	ตี	ติ		 
สมฺป	ทา  สมบัติ ที่ สมบูรณ์ ชื่อ ว่า สัมปทา (อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ, ลบ สระ หน้า). 	ปญฺจ	สมฺป	ทา		
ญา	ติ	สมฺป	ทา		โภค	สมฺป	ทา		อ	โรค	สมฺป	ทา		สีล	สมฺป	ทา		ทิฏฺ€ิ	สมฺป	ทา๒  ความ สมบูรณ์ มี ๕ 
อย่าง คือ ความ สมบูรณ์ แห่ง ญาติ ความ สมบูรณ์ แห่ง โภคทรัพย์ ความ สมบูรณ์ เพราะ ไม่มี โรค ความ 
สมบูรณ์ แห่ง ศีล ความ สมบูรณ์ แห่ง ความ เห็น ถูก ต้อง

ลกฺขี  (ลกฺข ทสฺ สนงฺ เก สุ+อี) ความ ดี, สิริ มงคล, ความ สมบูรณ์, ความ สำเร็จ.  สตฺ	ตา		ลกฺขิยนฺ	ติ		 
เอ	ตา	ยา	ติ		ลกฺขี	 ความ ดี ที่ สัตว์ ใช้ เป็น เครื่องหมาย ชื่อ ว่า ลักขี.  อหํ		สิ	รี		จ		ลกฺขี		จ๓  เรา 
เป็น ผู้ มี สิริ และ มี มงคล

สิ	รี  (สิ เส วายํ+ร+อี)  ความ ดี, ความ สมบูรณ์, สิริ มงคล, ความ สำเร็จ.  กต	ปุญฺเญหิ	 	 เส	วิย	เต	
ติ		สิ	รี	 ความ ดี ที่ ผู้ ได้ ทำบุญ ไว้ พา กัน ส ร้อง เสพ  ชื่อ ว่า สิ รี.  กต	ปุญฺญปุคฺคเล		นิสฺ	สิย	ตี	ติ		สิ	รี	  
ความ ดี ที่ อาศัย อยู่ ใน บุคคล ผู้ ทำบุญ ไว้ แล้ว ชื่อ ว่า สิ รี (สิ นิสฺสเย+ร+อี).   สิ	รี		จ		กาฬ	กณฺณี		จ		
น		ส	เมนฺ	ติ		กุ	ทา	จนํ	๔  ความ ดี และ ความ เลว ร้าย ย่อม ไม่ สงบ ลง ไม่ ว่า กาล ไหน

ความ	ฉิบหาย,	หายนะ,	วิบัติ,	ความ	เสื่อม	สลาย	๒	ศัพท์
วิปตฺ ติ  (วิ+ปท คติ มฺหิ+ติ)  ความ ฉิบหาย, หายนะ, วิบัติ, ความ เสื่อม สลาย.  	วิ	รูปํ	 	ปชฺช	ตี	ติ		 

วิปตฺ ติ  อาการ ที่ ถึง ความ ผิด เพี้ยน ชื่อ ว่า วิ ปัตติ (ลบ ทฺ, ซ้อน ตฺ).  วิ	รูปํ	 	 ปชฺ	ชนํ	 	 วา		 
วิปตฺ ติ  หรือ การ ถึง ความ ผิด แปลก ชื่อ ว่า วิ ปัตติ.  กา		วิปตฺ	ติ		กา		สมฺปตฺ	ติ๕  วิบัติ เป็น อย่างไร  
สมบัติ เป็น อย่างไร

อา	ป	ทา  (อา+ปท คติ มฺหิ+อ+อา)  ความ ฉิบหาย, หายนะ, วิบัติ, ความ เสื่อม สลาย.  อฏฺฏํ		 
ปีฬ	นํ	 	 ปชฺช	ตี	ติ	 	 อา	ป	ทา  อาการ ที่ ถึง ความ บีบ คั้น จิต ชื่อ ว่า อา ป ทา (ลบ สระ หน้า).  อา	ป	ทา		
อคฺคิโต		วา		อุทก	โต		วา		ราช	โต		วา		โจร	โต		วา๖  หายนะ เพราะ ไฟ ไหม้ เพราะ น้ำ ท่วม 
เพราะ ถูก พระ ราชา ยึด ทรัพย์ หรือ เพราะ ถูก โจร ปล้น

๑  วิ.ปริ. ๘/๑/๑ ๒  วิ.ปริ. ๘/๙๗๙/๓๒๕ ๓  ขุ.ชา ๒๗/๘๗๙/๑๙๔
๔  ขุ.ชา ๒๗/๒๓๔/๗๐ ๕  วิ.ปริ. ๘/๑/๑ ๖  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๑/๘๘
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ศัสตรา,	อาวุธ,	เครื่อง	ประหาร	๔	ศัพท์
อาวุธ,	อายุธ	 (อา+ยุธ ยุทฺเธ+อ)  ศัสตรา, อาวุธ, เครื่อง ประหาร.  ตํ		อา	ทาย		ยุชฺฌนฺ	เต	ติ		

อาวุธํ		อา	ยุธํ		จ  อาวุธ ที่ ทหาร ถือ ไป รบ ชื่อ ว่า อาวุธ ะ และ อา ยุธะ (อาเทศ ย เป็น ว บ้าง).  อาวุธํ		
นาม		จา	โป		โกทณฺโฑ๑  ธนู และ ลูก ศร ชื่อ ว่า อาวุธ

เหติ  (หร หรเณ+ติ)  ศัสตรา, อาวุธ, เครื่อง ประหาร.  ชี	วิตํ		หร	ตี	ติ		เหติ	 อาวุธ ที่ นำ เอา ชีวิต ไป 
ชื่อ ว่า เหติ (ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ, อาเทศ อ เป็น เอ).  อิตฺถี		เหติศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์

สตฺถ  (สส หึ สายํ+ถ)  ศัสตรา, อาวุธ, เครื่อง ประหาร.  สตฺ	เต		ส	สติ		หึ	สติ		อเน	นา	ติ		สตฺ	โถ  
อาวุธ ที่ ใช้ เบียดเบียน สัตว์ ชื่อ ว่า สัต ถะ (อาเทศ สฺ เป็น ตฺ).  สตฺถํ		วา		อาหร		วิสํ		วา		ขาท๒  
ท่าน ต้อง นำ เครื่อง ประหาร มา หรือ ไม่ ก็ กิน ยา พิษ

ป	หรณ  (ป+หร หรเณ+ยุ)  ศัสตรา, อาวุธ, เครื่อง ประหาร.  ปห	รติ		อเน	นา	ติ		ป	หรณํ	 เครื่อง 
ประหาร ชื่อ ว่า ป หรณ ะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ). 	กุชฺฌิตฺ	วา		อญฺญํ		ป	หรณํ		อปสฺ	สนฺ	โต๓   
โกรธ แล้ว ไม่ เห็น เครื่อง ประหาร อย่าง อื่น

	 [๓๘๖]	 มุตฺตามุตฺตมมุตฺตญฺจ	 ปาณิโต		มุตฺตเมว		จ
	 	 ยนฺตมุตฺตนฺติ		สกลํ	 อาวุธํ		ตํ		จตุพฺพิธํ.

	 [๓๘๗]	 มุตฺตามุตฺตญฺจ		ยฏฺ€ฺยาทิ	 อมุตฺตํ		ฉุริกาทิกํ
	 	 ปาณิมุตฺตํ		ตุ		สตฺยาทิ	 ยนฺตมุตฺตํ		สราทิกํ.

อาวุธ	๔	ชนิด
 อาวุธ ทั้งหมด นั้น มี ๔ ชนิด คือ  (๑) มุตตา	มุตตะ  อาวุธ ที่ ปล่อย จาก มือ หรือ ถือ ไว้ ก็ได้ เช่น ไม้ ค้อน 

และ กระบอง  (๒) อมุต	ตะ	อาวุธ ที่ ถือ เอา ไว้ ไม่ ปล่อย จาก มือ เช่น กริช และ มีด สั้น  (๓) มุตตะ อาวุธ 
ที่ ใช้ ขว้าง หรือ ซัด ออก ไป เช่น หอก และ แหลน  (๔) ยัน	ตมุต	ตะ อาวุธ ที่ ใช้ เครื่องยิง เช่น ธนู

มุตฺ	ตา	มุตฺ	ต  (มุตฺ ต+อมุตฺต)  อาวุธ ที่ ปล่อย จาก มือ หรือ ถือ ไว้ ก็ได้.  	ยฏฺ€าทิกํ		อา	ยุธํ		ปาณิ	โต		 
มุตฺ	ตญฺ	จ		ตํ		อมุตฺตญฺ	เจ	ติ		มุตฺ	ตา	มุตฺ	ตํ	 ไม้ ค้อน และ กระบอง เป็นต้น เป็น อาวุธ ที่ ใช้ ขว้าง จาก 
มือและ ถือ เอา ไว้ จึง ชื่อ ว่า มุตตา มุตตะ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง)

อมุตฺต  (น+มุตฺ ต)  อาวุธ ที่ ปล่อย ไม่ ได้.  ฉุ	ริ	กาทิกํ		อาวุธํ		ปาณิ	โต			น		มุตฺ	ตนฺ	ติ		อมุตฺตํ	 กริช 
และ มีด สั้น เป็นต้น เป็น อาวุธ ที่ ไม่ ปล่อย จาก มือ จึง ชื่อ ว่า อมุต ตะ (อาเทศ น เป็น อ)

มุตฺ	ต  (มุตฺ ต สงฺ โกจเน+อ)  อาวุธ ที่ ต้อง ปล่อย จาก มือ.  สตฺ	ยาทิกํ		อาวุธํ		ปาณิ	โต		มุตฺ	ตีย	เต	ติ		
มุตฺ	ตํ	 หอก และ แหลน เป็นต้น เป็น อาวุธ ที่ เขา ปล่อย ออก ไป จาก มือ จึง ชื่อ ว่า มุตตะ

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๘๖๑/๕๖๐ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๑๘๓/๑๓๗ ๓  มชฺ.อฏฺ. ๙/๒๔๗/๑๘๒
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ยนฺ	ตมุตฺต  (ยนฺตสทฺ ทูปปท+มุตฺ ต สงฺ โกจเน+อ)  อาวุธ ที่ ยิง ด้วย เครื่อง ยิง.  ส	ราทิกํ		อาวุธํ		ยนฺ	เตน		
มุตฺ	ตนฺ	ติ		ยนฺ	ตมุตฺตํ	 ลูก ศร เป็นต้น เป็น อาวุธ ที่ ปล่อย ออก ไป ด้วย เครื่อง ยิง จึง ชื่อ ว่า ยัน ตมุต ตะ

	 [๓๘๘]	 อิสฺสาโส		ธนุ		โกทณฺฑํ	 จาโปนิตฺถี		สราสนํ
	 	 อโถ		คุโณ		ชิยา		ชยา	 สโร		ปตฺตี		จ		สายโก.

	 [๓๘๙]	 วาโณ		กณฺฑํ		อุสุ		ทฺวีสุ	 ขุรปฺโป		เตชนาสนํ
	 	 ตูณีตฺถิยํ		กลาโป		จ	 ตูโณ		ตูณีร	วาณธิ.

ธนู,	เกาทัณฑ์	๕	ศัพท์
อิสฺ	สาส  (อุ สุสทฺ ทูปปท+อส เขปเน+ณ)  ธนู, เกาทัณฑ์.  อุ	สุํ		อ	สติ		ขิป	ตี	ติ		อิสฺ	สาโส  ธนู ที่ ยิง 

ลูก ศร ออก ไป ชื่อ ว่า อิสสา สะ (อาเทศ อุ เป็น อิ, ซ้อน สฺ, ลบ สระ หน้า, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  
ธนุ	สิปฺ	ปนฺ	ติ		อิสฺ	สาส	สิปฺปํ ๑   บท ว่า ธนุ	สิปฺปํ	คือ วิชา ยิง ธนู

ธนุ  (ธน ธญฺ เญ+อุ)  ธนู, เกาทัณฑ์.  ธน	ติ		สทฺทํ		ก	โรตี	ติ		ธนุ	 ธนู ที่ ทำให้ มี เสียง ชื่อ ว่า ธนุ.   
สตฺ	เต		หน	ติ		หึ	สตี	ติ		ธนุ  ธนู ที่ เบียดเบียน สัตว์ ชื่อ ว่า ธนุ (หน หึ สายํ+อุ, อาเทศ ห เป็น ธ).  
น		ตา	วาหํ		อิมํ		สลฺลํ		อา	หริ	สฺ	สา	มิ		ยาว		น		ตํ		ธนุํ		ชา	นา	มิ๒  เรา จัก ไม่ นำ ลูก ศร นี้ มา 
จนกว่า จะ รู้จัก ธนู นั้น 

โกทณฺฑ  (กึสทฺ ทูปปท+ทณฺฑ นิ ปาตเน+อ)  ธนู, เกาทัณฑ์.  กึ		นา	เมน		ทณฺฑย	ตี	ติ		โกทณฺฑํ		
อาวุธ นี้ ตกลง ชื่อ ว่า อะไร หรือ จึง ชื่อ ว่า โก ทัณฑะ (อาเทศ กึ เป็น โก).  โกทณฺโฑ	ติ		วฏฺฏลทณฺฑา		
ธนุ	วิก	ติ๓  บท ว่า โกทณฺโฑ	คือ ธนู ที่ ทำ มา จาก ท่อน ไม้ ที่ โก่ง

จป,	จาป  (จป สนฺ ตาเป+อ,ณ) ธนู, เกาทัณฑ์.  จ	ปติ		หน	ตี	ติ		จา	โป  ธนู ที่ ทำให้ เดือด ร้อน ชื่อ ว่า 
จา ปะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา). 	อ	นิตฺ	ถี	 จาป ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  ยถา		มหาราช		
จา	โป		สุต	จฺฉิ	โต๔  มหาบพิตร เหมือน ธนู ที่ เขา เหลา แต่ง ดีแล้ว

ส	รา	สน  (ส รสทฺ ทูปปท+อส เขปเน+ยุ)  ธนู, เกาทัณฑ์.  สรํ		อ	สติ		ขิป	ตี	ติ		ส	รา	สนํ	 ธนู ที่ ยิง 
ลูกศร ชื่อ ว่า ส รา สนะ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง, อาเทศ ยุ เป็น อน).  	มหา	ปุ	ริโส		ตํ		ส	รา	สนํ		 
อา	หรา	เปตฺ	วา		ปลฺ	ลงฺ	เกน		นิ	สินฺ	โนว๕  มหา บุรุษ ให้ นำ ธนู มา แล้ว ประทับ นั่ง บน บัลลังก์

สาย	ธนู	๓	ศัพท์
คุณ  (คมุ คติ มฺหิ+ณ)  สาย ธนู.  คจฺฉ	ติ		สโร		อเน	นา	ติ		คุโณ	 สาย ธนู ที่ ดีด ลูก ศร ออก ไป ชื่อ ว่า 

คุณ ะ (ลบ ณฺ, อาเทศ อ เป็น อุ, มฺ เป็น ณฺ).  คว	ติ		เอ	เต	นา	ติ		คุโณ  สาย ธนู ที่ ทำให้ ธนู มี เสียง 
ดัง ชื่อ ว่า คุณ ะ (คุ สทฺ เท+ยุ, อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ, ลบ อ)

๑  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๒๙/๒๑๖ ๒  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๑๕๐/๑๔๘ ๓  วิ.ฏี. ๓/๒๘๓/๓๘๙
๔  มิลินฺท. ๔๗๙ ๑  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๙๘๖/๔๐๑ 
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ชิยา  (ชร ว โย หา นมฺหิ+อ+อา)  สาย ธนู.  ชิร	ตี	ติ		ชิยา	 สาย ธนู ที่ เก่า ชื่อ ว่า ชิยา (อาเทศ ชรฺ เป็น ชิยฺ, 
ลบ สระ หน้า).  โส		ชิยา		มุตฺ	โต		สโร		วิย๑  เปรียบ เหมือน ลูก ศร พุ่ง ออก ไป จาก สาย ธนู

ชยา  (ชร ว โย หา นมฺหิ+อ+อา)  สาย ธนู.  ชิร	ตี	ติ		ชยา	 สาย ธนู ที่ เก่า ชื่อ ว่า ชยา (อาเทศ รฺ เป็น ยฺ, 
ลบ สระ หน้า)

  สาย ธนู มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  มุพฺ	พี,	สิญฺ	ชิ	นี	

ลูก	ศร	๙	ศัพท์
สร  (สร หึ สายํ+อ)  ลูก ศร.  ส	รนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		สโร  ลูก ศร ที่ ใช้ เบียดเบียน สัตว์ ชื่อ ว่า สระ.  จาป โต   

ปติ	ตํ		สรํ ๒  ลูก ศร ที่ ตก ไป จาก แล่ง

ปตฺ	ตี  (ปตฺต+อี)  ลูก ศร.  ปตฺตํ		วาโช,		ตํ	โย	คา		ปตฺ	ตี		ปัตตะ แปล ว่า ขน นก,  ลูก ศร ชื่อ ว่า ปัต ตี 
เพราะ เหน็บ ด้วย ขน นก

สา	ยก  (สา ตนุ กรณา วสา เน สุ+ย+ณฺวุ)  ลูก ศร.  สา	ติ		ตนุ	ก	โรตี	ติ		สาย	โก	 ลูก ศร ที่ ทำให้ เล็ก ชื่อ ว่า 
 สาย กะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, ลบ สระ หน้า)

วาณ,	พาณ  (วณ สทฺ เท+ณ)  ลูก ศร.  วณีย	เต		สทฺ	ทาย	เต		อเน	นา	ติ		วาโณ  ลูก ศร ที่ ทำให้ ธนู 
มี เสียง ชื่อ ว่า วาณะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ว เป็น พ บ้าง)

กณฺฑ  (กณ สทฺ เท+ฑ)  ลูก ศร.  กณย	เต		อเน	นา	ติ		กณฺฑํ	 ลูก ศร ที่ ทำให้ ธนู มี เสียง ชื่อ ว่า กัณฑะ.  
น		ตา	วาหํ		อิมํ		สลฺลํ		อา	หริ	สฺ	สา	มิ		ยาว		น		ตํ		กณฺฑํ		ชา	นา	มิ๓  เรา จัก ไม่ นำ เอา หอก 
นี้ มา จนกว่า จะ รู้จัก ลูก ศร นั้น

อุสุ  (อิส คมเน+อุ)  ลูก ศร.  อา	กา	ส	โต		อิส	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อุสุ	 ลูก ศร ที่ พุ่ง ไป ทาง อากาศ ชื่อ ว่า อุสุ 
(อาเทศ อิ เป็น อุ).  ทาหํ		อุ	สติ		ก	โรตี	ติ		อุสุ	 ลูก ศร ที่ รม ไฟ ให้ ร้อน ชื่อ ว่า อุสุ (อุส  ทา เห+อุ).  
อุส	ยติ		ขิ	ปิย	ตี	ติ		อุสุ	 ลูก ศร ที่ ถูก ยิง ออก ไป ชื่อ ว่า อุสุ (อุส ขิปเน+อุ)

ตํ	มํ		วธิตุมาคจฺฉิ	 ทายสฺมึ		อญฺชนาวเน
ธนุํ		อารชฺชํ		กตฺวาน	 อุสุํ		สนฺธาย		โกสโล.๔

 พระเจา้ โกศล เสดจ็ มา ที ่พระ ราช อทุยาน ชือ่ อญั ชน วนั ทรง โกง่ คนั ธน ูขึน้ สอด ลกู ศร 
หมาย จะ ยิง เรา

ขุรปฺป  (ขุร เภท เน+อป)  ลูก ศร.  ขุร	ตี	ติ		ขุรปฺ	โป  ลูก ศร ที่ ตัด (อวัยวะ) ชื่อ ว่า ขุรัป ปะ (ซ้อน ปฺ).   
เข		อร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ขุ	โร,		ตํ		ปาตี	ติ		ขุรปฺ	โป  อาการ ที่ ไป บน ท้องฟ้า ชื่อ ว่า ขุ ระ (ขสทฺ ทูปปท+อร 
คติ มฺหิ+อ, อาเทศ อ ที่ ข เป็น อุ, ลบ อ ต้น ธาตุ), ลูก ศร ที่ รักษา การ ขึ้น ไป บน ท้องฟ้า ไว้ ชื่อ ว่า ขุรัป ปะ  

๑  องฺ.อฏฺ. ๑๕/๕๙๔/๔๒๘ ๒  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๓๓/๕๗ ๓  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๑๕๐/๑๔๙
๔  ขุ.ชา. ๒๗/๙๐๓/๑๙๘ 
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(ขุ รสทฺ ทูปปท+ปา รกฺขเณ+อ, ซ้อน ปฺ, ลบ สระ หน้า).  โส		ตํ		ขุรปฺปํ		เนว		อ	สกฺขิ		มุญฺ	จิ	ตุํ		
โน		ปติ	สํ	หริ	ตุํ ๑  เขา ไม่ สามารถ ปล่อย ไม่ สามารถ สอด ลูก ศร ได้

เต	ชน  (ติช นิ สาเน+ยุ)  ลูก ศร.  เต	ชิย	เต	ติ		เต	ชนํ	 ลูก ศร ที่ เขา เหลา ให้ แหลม ชื่อ ว่า เตช นะ (วุ ทธิ อิ 
เป็น เอ, อาเทศ ยุ เป็น อน).  ทฺ	วี	สุ	 อุสุ	ศัพท์ มี ใช้ ใน ลิงค์ ทั้ง ๒ คือ ปุง ลิงค์ และ อิตถี ลิงค์

อุทกญฺหิ		นยนฺติ		เนตฺติกา
อุสุการา		นมยนฺติ		เตชนํ
ทารุํ		นมยนฺติ		ตจฺฉกา
อตฺตานํ		ทมยนฺติ		ปณฺฑิตา.๒

 ชาวนา ย่อม ทด น้ำ ไป ช่าง ศร ย่อม ดัด ลูก ศร ช่างไม้ ย่อม ถาก ไม้ บัณฑิต ย่อม ฝึก ตน

อสน (อส ขิปเน+ยุ) ลูก ศร.  อส	เต	ติ		อ	สนํ	 ลูก ศร ท่ี ถูก ยิง ออก ไป ช่ือ ว่า อ สนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน) 

  ลูก ศร มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  วิ	สิข,	อชิมฺหค,	ขค,	อา	สุค,	กลมฺ	พ,	มคฺคณ,	โรป

แล่ง	ธนู,	กระบอก	ใส่	ลูก	ธนู	๕	ศัพท์
ตูณี  (ตูณ ปูรเณ+เณ+อี)  แล่ง ธนู, กระบอก ใส่ ลูก ธนู.  สเร		ตูเณนฺ	ติ		ปู	เรนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ตูณี	  

แล่ง ธนู เป็น ที่ เขา ใส่ ลูก ศร ให้ เต็ม ชื่อ ว่า ตูณี (ลบ ณฺ, ลบ สระ หน้า).  อิตฺถิยํ	  ตูณี	ศัพท์ มี ใช้ ใน 
อิตถี ลิงค์.  อา	ทาย		ตูณิญฺจ		ธนุ	ญฺจ		ลุทฺ	โท๓  นาย พราน สะพาย แล่ง ธนู และ ธนู

กลาป  (กลาป+ณ)  แล่ง ธนู, กระบอก ใส่ ลูก ธนู.  ส	รสมู	หานํ		€านตฺ	ตา		กลา	โป  แล่ง ธนู ชื่อ ว่า 
กลาป ะ เพราะ เป็น ที่ รวบรวม ลูก ศร (ลบ ณฺ).  สโร		ทิทฺโธ		กลาปํ		วา๔  ลูก ศร ลูก ศร อาบ ยาพิษ 
หรือ แล่ง ธนู

ตูณ  (ตูณ ปูรเณ+อ)  แล่ง ธนู, กระบอก ใส่ ลูก ธนู.  สเร		ตูเณนฺ	ติ		ปู	เรนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ตูโณ  แล่ง 
ธนู เป็น ที่ เขา ใส่ ลูก ศร ให้ เต็ม ชื่อ ว่า ตูณะ

ตูณีร  (ตูณ ปูรเณ+อีร)  แล่ง ธนู, กระบอก ใส่ ลูก ธนู.  สเร		ตูเณนฺ	ติ		ปู	เรนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ตูณี	โร  
แล่ง ธนู เป็น ที่ เขา ใส่ ลูก ศร ให้ เต็ม ชื่อ ว่า ตูณี ระ

วาณธิ  (วาณสทฺ ทูปปท+ธิ ธาร เณ+กฺ วิ)  แล่ง ธนู, กระบอก ใส่ ลูก ธนู. 	วาณา		สรา		ธยนฺ	ติ		€ปนฺ	ติ		 
เอตฺ	ถา	ติ		วาณธิ	 แล่ง ธนู ที่ มี ลูก ศร เสียบ อยู่ ชื่อ ว่า วาณธิ (ลบ กฺ วิ)

	 [๓๙๐]	 ปกฺโข		ตุ		วาโช	ทิทฺโธ		ตุ	 วิสปฺปีโต		สโร		ภเว
	 	 ลกฺขํ		เวชฺฌํ		สรพฺยญฺจ	 สรพฺยาโส		ตุปาสนํ.

๑  ที.สีล. ๙/๑๕๓/๑๒๕ ๒  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๕๓๔/๔๘๗ ๓  ชา.อฏฺ. ๔๑/๒๔๑
๔  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๗๖/๒๗๖
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หาง	ลูก	ศร,	ขน	นก	ที่	หาง	ลูก	ศร	๒	ศัพท์
ปกฺข  (ปต คมเน+ข)  หาง ลูก ศร, ขน นก ที่ หาง ลูก ศร.  ปต	ตี	ติ		ปกฺ	โข  หาง ลูก ศร ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า ปักข ะ  

(อาเทศ ตฺ เป็น กฺ).  ปกฺ	เขน		กตตฺ	ตา		วา		ปกฺ	โข  หรือ หาง ลูก ศร ชื่อ ว่า ปักข ะ เพราะ ทำ ด้วย ขน 
นก (ปกฺข+ณ, ลบ ณฺ)

วาช  (วช คติ ยํ+ณ)  หาง ลูก ศร, ขน นก ที่ หาง ลูก ศร.  วช	ติ		อเน	นา	ติ		วาโช  ขน นก ที่ ช่วย ให้ ลูก ศร 
ไป ตรง ชื่อ ว่า วา ชะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

ลูก	ศร	อาบ	ยา	พิษ
ทิทฺธ  (ทิส อปฺ ปี ติยํ+ต)  ลูก ศร อาบ ยา พิษ.  วิสปฺ	ปี	โต		สโร		ทิทฺโธ		นาม  ลูก ศร อาบ ยา พิษ  

ชื่อ ว่า ทิทธะ.  ทิสฺ	สตี	ติ		ทิทฺโธ  ลูก ศร ที่ สัตว์ ไม่ ยินดี ชื่อ ว่า ทิทธะ (อาเทศ ต เป็น ธ, สฺ เป็น ทฺ).  
สโร		วิ	เสน		ทิทฺโธ		ลิตฺ	โต๑  ลูก ศร อาบ ด้วย ยา พิษ

เป้า	๓	ศัพท์
ลกฺข  (ลกฺข ทสฺ สนงฺ เก สุ+อ)  เป้า.  วิชฺฌนตฺถํ		ลกฺขีย	เต	ติ		ลกฺขํ	 เป้า ที่ เขา หมาย ไว้ เพื่อ การ ยิง  

ชื่อ ว่า ลักขะ.  ลกฺขํ		ภินฺ	ทตฺถํ		อุ	ชุํ		ก	โร	ติ๒  เล็ง ให้ ตรง เพื่อ ทำลาย เป้า

เวชฺ	ฌ  (วิธ เวธเน+ณฺย)  เป้า.  วิชฺฌิตพฺ	พนฺ	ติ	 	 เวชฺ	ฌํ	  เป้า ที่ เขา ควร ยิง ชื่อ ว่า เวช ฌะ (ลบ ณฺ,  
วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ธฺย เป็น ฌ, ซ้อน ชฺ)

ส	รพฺย  (ส รสทฺ ทูปปท+วิ คติ ยํ+อ)  เป้า.  สโร		ว	ยติ		คจฺฉ	ติ		อสฺ	มินฺ	ติ		ส	รพฺยํ	 เป้า เป็น ที่ ให้ ลูก 
ศร พุ่ง ไป สู่ ชื่อ ว่า สรัพ ยะ (อาเทศ อิ เป็น ย, วฺ เป็น พฺ)

การ	ฝึกหัด	ยิง	ธนู	๒	ศัพท์
ส	รพฺ	ยาส  (ส รพฺยสทฺ ทูปปท+อส เขปเน+ณ)  การ ฝึกหัด ยิง ธนู.  ส	รพฺยํ		อ	สนํ		ขิ	ปนํ		ส	รพฺ	ยาโส  

การ ยิง เป้า ชื่อ ว่า สรัพ ยา สะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

อุ	ปา	สน  (อุป+อส เขปเน+ยุ)  การ ฝึกหัด ยิง ธนู.  ลกฺขํ		อุป	คนฺตฺ	วา		อ	สนํ		ขิ	ปนํ		อุ	ปา	สนํ	 
การ เข้าไป ยิง เป้า ชื่อ ว่า อุ ปาส นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  อทฺ	ทสา		โข		 
อาย	สฺ	มา		อานนฺ	โท		สมฺ	พหุ	เล		ลิจฺฉ	วิ	กุมาร	เก		สณฺ€า	คาเร		อุ	ปา	สนํ		ก	โรนฺ	เต๓  ท่าน พระ 
อานนท์ เห็น พวก ลิจ ฉวี กุมาร จำนวน มาก พา กัน ยิง เป้า อยู่ ที่ หอ ประชุม

	 [๓๙๑]	 มณฺฑลคฺโค		ตุ		เนตฺตึโส	 อสิ		ขคฺโค		จ		สายโก
	 	 โกสิตฺถี		ตปฺปิธาเนโถ			 ถรุ		ขคฺคาทิมุฏฺ€ิยํ.

๑  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๗๖/๒๗๖ ๒  ขุ.อฏฺ. ๓๒/๒๙/๑๓๕ ๓  สํ.มหา. ๑๙/๑๗๓๗/๕๖๕
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ดาบ,	กระบี่,	ขรรค์	๕	ศัพท์

มณฺฑลคฺค  (มณฺฑล+อคฺค+ณ)  ดาบ, กระบี่, ขรรค์.  มณฺฑลํ		อคฺคํ		อสฺ	สา	ติ		มณฺฑลคฺคํ	 ดาบ ที่  
มี ปลาย โค้ง มน ชื่อ ว่า มัณฑ ลัคคะ (ลบ ณฺ, ลบ สระ หน้า).  มณฺฑลคฺคํ	ค	เหตฺ	วาน๑ ถือ เอา ดาบแล้ว

เนตฺ	ตึส  (นิ+ตึส+ณ)  ดาบ, กระบี่, ขรรค์.  นิคฺค	โต		ตึ	ส	โต		องฺ	คุ	ลิ	โต		เนตฺ	ตึโส  ดาบ ชื่อ ว่า เนต ติง สะ  
เพราะ ยาว ไม่ เกิน ๓๐ นิ้ว (ลบ ณฺ, อาเทศ อิ เป็น เอ. ซ้อน ตฺ).  เนตฺ	ตึ	เสหิ		อุ	สูหิ		จ		หญฺญมา	นา๒   
ห้ำ หั่น กัน ด้วย ดาบ และ ลูก ศร

อสิ  (อส เขปเน+อิ)  ดาบ, กระบี่, ขรรค์.  อส	เต		ขิปฺป	เต	ติ		อสิ		อา	ยุํ		อ	สติ		เข	เปตี	ติ		อสิ	 
ดาบ ที่ ทิ้ง อายุ ชื่อ ว่า อสิ.  สี	สาทิกํ	 	 อา	โกธว	เสน	 	 สย	ตี	ติ	 	 อสิ	  ดาบ ที่ ตัด ศีรษะ เป็นต้น ด้วย 
อำนาจ ความ โกรธ ชื่อ ว่า อสิ (อา+สิ ฉินฺ ทเน+อิ, ลบ สระ หน้า, รัสสะ อา เป็น อ).  สตฺ	เต		อ	สติ			 
วิ	นา	เส	ตี	ติ		อสิ		ดาบ ที่ ยัง สัตว์ ทั้ง หลาย ให้ พินาศ ชื่อ ว่า อสิ (อส วิ นา เส+อิ).  	อสฺส		อยํ		อสิ		อยํ		 
โก สิ๓  ดาบ นี้ ฝัก ดาบ นี้ เป็น ของ เขา

ขคฺค  (ขคฺค ขณฺฑเภ เท+อ)  ดาบ, กระบี่, ขรรค์.  ขคฺค	ตี	ติ		ขคฺ	โค  ดาบ ที่ ตัด ให้ ขาด ชื่อ ว่า ขัค คะ.  
โก	สิ	ยา		ขคฺคํ		ปเว	เส	สิ๔  ใส่ ดาบ เข้าไป ใน ฝัก

สา	ยก  (สา ตนุ กรเณ+ย+ก)  ดาบ, กระบี่, ขรรค์.  สา	ติ		ตนุ	ก	โรตี	ติ		สาย	โก  ดาบ ที่ ตี ให้ บาง ชื่อ ว่า 
 สาย กะ

  ดาบ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  จนฺท	หาส,	ริฏฺ€ิ,	ลกฺขลก,	กร	วาป

ฝัก	ดาบ,	ฝัก	มีด
โก สิ  (กุส สิเลสเน+อิ)  ฝัก ดาบ, ฝัก มีด.  ตสฺส		ขคฺคสฺส		ปิธาเน		โก	สิ	 โก สิ ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ฝัก 

ของ ดาบ นั้น.  กุ	สตี	ติ		โก	สิ	 ฝัก ดาบ ที่ ติด แน่น ชื่อ ว่า โก สิ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  อิตฺถี	 โก สิ ศัพท์ เป็น 
อิตถี ลิงค์.  ปุ	ริโส		อสึ		โก	สิ	ยา		ป	พา	เหยฺ	ย๕  บุรุษ ควร ชัก ดาบ ออก จาก ฝัก

ด้าม	ดาบ,	ด้าม	มีด
ถรุ  (ถร สตฺถ คติ ยํ+อุ)  ด้าม ดาบ, ด้าม มีด.  ขคฺค	ฉุ	ริกา	ที	สุ		มุฏฺ€ิ	ยํ		ถ	รุสทฺ	โท	 ถ	รุ	ศัพท์ มี ใช้ ใน 

ด้าม ของ ดาบ และ กริช เป็นต้น.  ถร	ตี	ติ		ถรุ		ด้าม ดาบ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า ถ รุ

 [๓๙๒]	 เขฏกํ		ผลกํ		จมฺมํ	 อิลฺลี		ตุ		กรปาลิกา
	 	 ฉุริกา		สตฺยสิปุตฺติ	 ลคุโฬ		ตุ		จ	มุคฺคโร.

๑ ขุ.อปทาน. ๓๓/๗๑/๙๙ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๙๒/๔๕ ๓  ที.สีล. ๙/๑๓๒/๑๐๒
๔  วิ.มหา. ๕/๒๔๔/๓๓๑ ๕  ที.สีล. ๙/๑๓๒/๑๐๒ 
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โล่	๓	ศัพท์
เขฏก  (เขฏ ภกฺขเน+ณฺวุ)  โล่.  เขฏ	ตี	ติ		เขฏกํ	 โล่ ที่ กิน(ดาบ) ชื่อ ว่า เขฏ กะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  

อสิ	จมฺ	มนฺ	ติ		อสึ		เจว		เขฏก	ผล	กา	ที	นิ		จ๑  บท ว่า อสิ	จมฺมํ	คือ ดาบ และ โล่ เป็นต้น

ผลก  (ผล วิ สรเณ+ณฺวุ)  โล่.  ผล	ตี	ติ		ผลกํ	 โล่ ที่ แบน ชื่อ ว่า ผล กะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  เอกํ		
ผลกํ		โสวณฺณมยํ		เอกํ		รู	ปิย	มยํ ๒   โล่ อัน หนึ่ง ทำ ด้วย ทองคำ อัน หนึ่ง ทำ ด้วย เงิน

จมฺม  (จร คติ ภกฺขเน สุ+ม)  โล่.  โยตฺ	ตาทึ		จร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		จมฺมํ	 โล่ ที่ ไป สู่ ที่ ทำ สงคราม ชื่อ ว่า 
จัมมะ (อาเทศ รฺ เป็น มฺ).  สุ	นขา	ทีหิ		จมิตพฺพํ		ภกฺขิตพฺ	พนฺ	ติ		จมฺมํ	 โล่ หนัง ที่ สุนัข เป็นต้น 
 พา กัน กัด แทะ จึง ชื่อ ว่า จัมมะ (จมุ ภกฺขเน+ม)

กระบี่	สั้น,	มีด	สั้น	๒	ศัพท์
อิลฺ	ลี,	อี	ลี	 (อิล คติ ยํ+อ+อี)  กระบี่ สั้น, มีด สั้น.  อิล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อิลฺ	ลี	 กระบี่ สั้น ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า 

อิล ลี (ซ้อน ลฺ, ลบ สระ หน้า)

กร	ปา	ลิ	กา  (กรสทฺ ทูปปท+ปาล รกฺขเณ+ณฺวุ+อา)  กระบี่ สั้น, มีด สั้น.  กรํ		ปาล	ย	ตี	ติ		กร	ปา	ลิ	กา  
มีด สั้น ที่ รักษา มือ ชื่อ ว่า กร ปา ลิ กา (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ)

กริช	๓	ศัพท์
ฉุ	ริกา  (ฉุร เฉท เน+ณฺวุ+อา)  กริช.  ฉุร	ตี	ติ		ฉุ	ริกา	 กริช ที่ ตัด(วัตถุ ต่างๆ) ชื่อ ว่า ฉุ ริกา (อาเทศ ณฺวุ 

เป็น อก, อ เป็น อิ).  นิ วา	สนนฺตเร		ฉุ	ริกํ		พนฺธิตฺ	วา๓  เหน็บ กริช ไว้ ใน พก ผ้า

สตี (สสุ หึ สายํ+ติ+อี) กริช.  ส	สติ	หึ	สตี	ติ	สตี	 กริช ที่ เบียดเบียน ชื่อ ว่า สตี (ลบ สฺ, ลบ สระ หน้า)
อสิ	ปุตฺ	ตี  (อสิ+ปุตฺ ตี)  กริช.  อสิ	โน		ปุตฺ	ตี		อสิ	ปุตฺ	ตี	 กริช ที่ เป็น ลูก ของ ดาบ ชื่อ ว่า อสิ ปุต ตี

ไม้	ค้อน,	กระบอง	๒	ศัพท์
ล	คุฬ  (ลค สงฺเค+อล)  ไม้ ค้อน, กระบอง.  ลค	ตี	ติ		ล	คุโฬ  ไม้ ค้อน ที่ คล้อง (กับ มือ) ชื่อ ว่า ล คุฬะ 

(อาเทศ อ ต้น ปัจจัย เป็น อุ, ล เป็น ฬ).  เลฑฺฑุํ		ขิ	ปนฺ	ติ		ล	คุฬํ		ขิ	ปนฺ	ติ๔  ขว้าง ก้อน ดิน ไป  
ขว้าง ไม้ ค้อน ไป

มุคฺคร  (มุทสทฺ ทูปปท+คิร คิรเณ+อ)  ไม้ ค้อน, กระบอง.  มุทํ		คิร	ตี	ติ		มุคฺค	โร  ไม้ ค้อน ที่ กลืน 
กิน ความ ยินดี ชื่อ ว่า มุค คระ (ลบ อ ที่ ท, อาเทศ ทฺ เป็น คฺ, อิ ที่ คิ เป็น อ).  มุญฺจ	ตี	ติ		วา		 
มุคฺค	โร  หรือ ไม้ ค้อน ที่ เปลื้อง(ชีวิต สัตว์) ชื่อ ว่า มุค คระ (มุจ โมจเน+อร, อาเทศ จ เป็ ค, ซ้อน คฺ).  
สกึ		ปาณิ	ปฺ	ปหารํ		วา		มุคฺครปฺ	ปหารํ		วา		ทินฺ	เน		นิสฺสคฺคิยํ		โห	ติ๕  เมื่อ ภิกษุณี ใช้มือ ทุบ 

๑  มชฺ.อฏฺ. ๗/๑๖๘/๓๘๐ ๒  ที.มหา. ๑๐/๑๗๗/๒๐๙ ๓  ธมฺม.อฏฺ. ๒๒/๑๗
๔  อภิ.กถา. ๓๗/๑๑๐๘/๓๕๖ ๕  วิ.มหาวิ. ๒/๔๓/๒๕ 
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หรือ ใช้ ค้อน ทุบ เพียง ครั้ง เดียว จีวร นั้น เป็น นิส สัค คีย์

  ไม้ ค้อน มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ทุฆณ,	ฆน

	 [๓๙๓]	 สลฺโลนิตฺถี		สงฺกุ		ปุเม	 วาสี		ตุ		ตจฺฉนิตฺถิยํ
	 	 กุธาริตฺถี		ผรสุ		โส	 ฎงฺโก		ปาสาณทารโณ.

หลัก,	ตอ,	ไม้	เสียบ,	ปลาย	ศร,	แหลม,	ขวาก,	หลาว	๒	ศัพท์
สลฺล  (สล คติ ยํ+อ)  หลัก, ตอ, ไม้ เสียบ, ปลาย ศร, แหลม, ขวาก, หลาว.  	สล	ติ			คจฺฉ	ตี	ติ		สลฺโล  

แหลม ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า สัล ละ (ซ้อน ลฺ).  สตฺ	เต		ส	รติ		หึ	สตี	ติ		สลฺโล  ปลาย ศร ที่ เบียดเบียน สัตว์ 
ชื่อ ว่า สัล ละ (สร หึ สายํ+ล, อาเทศ รฺ เป็น ลฺ).  อ	นิตฺ	ถี		สลฺล ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  น  
ตา	วาหํ		อิมํ		สลฺลํ		อา	หริ	สฺ	สา	มิ		ยาว		น		ตํ		กณฺฑํ		ชา	นา	มิ๑  เรา จัก ไม่ นำ เอา หลาว นี้ 
มา จนกว่า จะ รู้ ธนู นั้น

สงฺ กุ  (สงฺก สงฺ กายํ+อุ)  หลัก, ตอ, ไม้ เสียบ, ปลาย ศร, แหลม, ขวาก, หลาว.  สงฺกิย	ตี	ติ		สงฺ	กุ	  
แหลม ที่ บุคคล สงสัย ชื่อ ว่า สัง กุ.  ปุ	เม  สงฺ กุ ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์.  สงฺ	กุ	นา	 	 สงฺ	กุ	 	 หทเย		 
สมา	คจฺ	เฉยฺ	ย๒  หลาว กับ หลาว พุ่ง มา ปัก รวม กัน ที่ กลาง หทัย.  สูล	ศัพท์ ก็ แปล ว่า ปลาย ศร

มีด,	พร้า,	ขวาน	เล็ก	๒	ศัพท์
วาสี  (วส เฉ ทน เสฺน หา วหา รเณ สุ+ณี)  มีด, พร้า, ขวาน เล็ก.  ว	สติ		ฉินฺ	ท	ติ		สี	เลน	า	ติ		วาสี	 ขวาน 

ที่ ถาก โดย ปรกติ ชื่อ ว่า วาสี (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

ตจฺฉ	นี  (ตจฺฉ ตนุ กรเณ+ยุ+อี)  มีด, พร้า, ขวาน ถาก เล็ก.  ตจฺฉ	ติ		ตนุ	ก	โรตี	ติ		ตจฺฉ	นี	 ขวาน ที่ ถาก 
ให้ บาง ชื่อ ว่า ตัจฉนี (อาเทศ ยุ เป็น อน).  อิตฺถิยํ	 ทั้ง ๒ ศัพท์ มี ใช้ ใน อิตถี ลิงค์

ขวาน	๒	ศัพท์
กุ	ธาร,	กุ	ธารี,	กุ€ารี	 (กุสทฺ ทูปปท+ธารา+ณี)  ขวาน.  เฉ	ทกตฺ	ตา		กุจฺฉิ	ตา		ธารา		อสฺ	สา	ติ		 

กุ	ธารี	 ขวาน ที่ มี คม อัน น่า หวาดเสียว เพราะ ทำการ ตัด จึง ชื่อ ว่า กุ ธารี (ลบ ณฺ).  อิตฺถี	 กุ	ธารี	ศัพท์ 
เป็น อิตถี ลิงค์

ปุริสสฺส		หิ		ชาตสฺส	 กุธารี		ชายเต		มุเข
ยาย		ฉินฺทติ		อตฺตานํ	 พาโล		ทุพฺภาสิตํ		ภณํ.๓

 คน พาล เมือ่ กลา่ว คำ ทพุ ภาษติ ชือ่ วา่ ยอ่ม ตดั ตน ดว้ย ศสัตรา ที ่เกดิ ใน ปาก ของ บรุษุ 
ผู้ เกิด มา (คำ พูด ฆ่า ตน)

ผรสุ,	ปร	สุ,	ปร	สุธ  (ปรสทฺ ทูปปท+สส หึ สายํ+อุ)  ขวาน.  ปรํ		ส	สติ		หึ	สตี	ติ		ผรสุ	 ขวาน 

๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๑๕๐/๑๔๙ ๒  มชฺ.มูล. ๑๒/๕๖๕/๖๐๘ ๓  สํ.สคาถ. ๑๕/๕๙๗/๒๑๙
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ที่ เบียดเบียน สิ่ง อื่น ชื่อ ว่า ผรสุ (อาเทศ ป เป็น ผ บ้าง, ลบ สฺ ที่สุด ธาตุ).  โส  ผรุส	ศัพท์ เป็น 
ปุง ลิงค์.  ผรสุ		กุ€ารี		กุทฺ	ทาโล		นิ	ขา	ทนํ ๑  ขวาน ใช้ ฟัน จอบ ใช้ ขุด

เหล็ก	สกัด	หิน,	สิ่ว,	หมุด	๒	ศัพท์
ฏงฺก  (ฏงฺก พนฺธเน+อ)  เหล็ก สกัด หิน, สิ่ว, หมุด.  ฏงฺก	ติ	 	พนฺธ	ตี	ติ	 	ฏงฺ	โก  หมุด ที่ ติด แน่น  

ชื่อ ว่า ฏัง กะ

ปาสาณ	ทา	รณ,	 ปาสาณ	ทารก  (ปา สาณ สทฺ ทูปปท+ทร วิ ทาร เณ+ยุ,ณฺวุ)  เหล็ก สกัด หิน, สิ่ว, 
หมุด.  ปา	สาณํ	 	 ทาร	ย	ตี	ติ	 	 ปา	สาณ	ทาร	โณ	  เหล็ก ที่ ทำลาย ก้อน หิน ชื่อ ว่า ปาสาณ ทา รณะ  
(วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ.  หรือ อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

	 [๓๙๔]	 กณโย		ภินฺทิวาโฬ		จ	 จกฺกํ		กุนฺโต		คทา		ตถา
	 	 สตฺยาทิสตฺถเภเทถ	 โกโณสฺโส		โกฏิ		นาริยํ.

อาวุธ	พิเศษ,	อาวุธ	ใช้	ซัด	หรือ	ขว้าง	๖	ชนิด
กณย  (กณ สทฺ เท+อย)  ฉมวก, แหลม, หลาว.  กณ	ตี	ติ		กณ	โย  ฉมวก ที่ มี เสียง ชื่อ ว่า กณ ยะ

ภินฺ	ทิวา	ล,	ภินฺ	ทิวา	ฬ  (ภินฺ ทิ+วาฬ)  กระบอง คด, กระบอง สั้น.  ภินฺ	ทน	สีล	ตาย		ภินฺ	ที	 วัตถุ ชื่อ ว่า 
ภิน ที เพราะ มี ปรกติ ทำลาย (ภิท เภท เน+อ+อี, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ).  วา	ติ		คจฺฉ	ติ		
เต	นา	ติ		วาโล  กระบอง ที่ ช่วย ให้ ไป ชื่อ ว่า วา ละ (วา คติ มฺหิ+อล).  ภินฺ	ที		จ		โส		วาโล		จา	ติ		 
ภินฺ	ทิวา	โล,	ภินฺ	ทิวา	โฬ  วัตถุ ที่ ทำลาย นั้น เป็นก ระ บอง ด้วย จึง ชื่อ ว่า ภิน ทิวา ละ และ ภิน ทิวา ฬะ (รัสสะ 
อี เป็น อิ, อาเทศ ล เป็น ฬ บ้าง)

  กระบองคดเป็นอาวุธที่คนฮินดูโบราณใช้ขว้างต่อสู้กันมีรูปทรงโค้งงอจากช่วงคดยาว๑ศอก
กลมโดยรอบ๑กำมอืเวลาจะขวา้งกระบองคดนัน้ตอ้งยนืกา้วขาซา้ยไปขา้งหนา้๑กา้วกำกระบอง
แกว่งหมุน๓รอบแล้วขว้างออกไปหมายให้ถูกข้าศึกปัจจุบันนิยมใช้เป็นกีฬาขว้างค้อนทุ่มน้ำหนัก
หรือขว้างจักร

จกฺก  (จกฺก หึ สายํ+อ)  จักร, กงจักร.  จกฺ	เก	ติ		พฺ	ยา	สติ		หึ	สติ		อเน	นา	ติ		จกฺกํ	 จักร ที่ ใช้ 
เบียดเบียน ชื่อ ว่า จัก กะ.  จกฺกํ		ภ	มติ		มตฺถ	เก๒  จักร หมุน อยู่ บน ศีรษะ

กุนฺ ต  (กนฺต เฉท เน+อ)  ทวน, ง้าว.  กนฺ	ตติ		เฉท	ตี	ติ		กุนฺ	โต	 ทวน ที่ ตัด ชื่อ ว่า กุน ตะ (อาเทศ อ 
เป็น อุ).  กุ	วิย		อสิ	วิย		ปจฺ	จา	มิตฺ	ตานํ		สรีรํ		ติ	ยติ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		กุนฺ	โต  ทวน ที่ ตัด ร่างกาย 
ของ ศัตรู เหมือน ดาบ ชื่อ ว่า กุน ตะ (กุสทฺ ทูปปท+ติ เฉท เน+อ, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, 
ลบ สระ หน้า).  ทวน นี้ มี ความ ยาว ประมาณ ๑๒ ศอก.  €ปิตํ		กุนฺ	ตํ		วา	...	ค	เหตฺ	วา๓  ถือ เอา 
ทวน ที่ ตั้ง อยู่

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๒๓๐/๑๗๐ ๒  ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๔/๓๔ ๓  วิ.อฏฺ. ๑/๑๙๕
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คทา  (คสทฺ ทูปปท+ทา ทาเน+อ)  กระบอง, คทา.  คํ		ทุกฺ	ขํ		เท	ตี	ติ		คทา	 กระบอง ที่ ให้ ความทุกข์ 
ชื่อ ว่า คทา (ลบ สระ หลัง).  คทา นี้ มี ความ ยาว ประมาณ ๑ ศอก.   เวสฺสวเณน	 	 ปุถุชฺ	ชน	กาเล		 
วิสฺสชฺ	ชิ	ตา		คทา๑  เวสส วัณ สละ คทา ใน ครั้ง ยัง เป็น ปุถุชน

สตฺ ติ  (สส หึ สายํ+ติ)  หอก.  ส	สติ		หึ	สตี	ติ		สตฺ	ติ	 หอก ที่ เบียดเบียน ชื่อ ว่า สัต ติ (ลบ สฺ, ซ้อน 
ตฺ).  อสึ		วา		สตฺ	ตึ		วา		ปุญฺฉิสฺ	สา	มิ๒  เรา จัก เช็ด ดาบ หรือ หอก

มุม,	คม,	ปลาย,	ปลาย	ดาบ	๓	ศัพท์
โกณ  (กุณ สทฺ โท ปกรเณ สุ+ณ) มุม, คม, ปลาย, ปลาย ดาบ.  กุณย	เต		อเน	นา	ติ		โกโณ  ปลาย 

ดาบ ช่วย ให้ มี เสียง ดัง ชื่อ ว่า โกณ ะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  กุณ	ติ		สงฺ	โกจ	ตี	ติ		โกโณ  ปลาย 
ดาบ ที่ โค้ง งอ ชื่อ ว่า โกณ ะ (กุณ สงฺ โกจเน+ณ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  โกณ	โต		โกณํ		ติ	โย	ชนํ		
โห	ติ๓  จาก ปลาย ข้าง หนึ่ง ถึง ปลาย อีก ข้าง หนึ่ง ยาว ๓ โยชน์

อสฺส  (น+สิ เส วายํ+อ)  มุม, คม, ปลาย, ปลาย ดาบ.  น		สย	ตี	ติ		อสฺโส  ปลาย ดาบ ที่ ไม่ นอน ราบ 
อยู่ ชื่อ ว่า อัสสะ (อาเทศ น เป็น อ, ซ้อน สฺ, ลบ สระ หน้า).  อ	สติ		ขิป	ตี	ติ		อสฺโส  ปลาย ดาบ ที่ 
พุ่ง ไป ชื่อ ว่า อัสสะ (อสุ เขปเน+อ, ซ้อน สฺ)

โกฏิ  (กุฏ โกฏิ ลฺเล+อิณฺ) มุม, คม, ปลาย, ปลาย ดาบ.  กุฏ	ตี	ติ		โกฏิ	 ปลาย ที่ งอน ชื่อ ว่า โกฏิ (ลบ 
ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  นา	ริยํ	 โกฏิ ศัพท์ มี ใช้ ใน อิตถี ลิงค์.  กทา		ปน		โกฏิ		ฉิชฺช	ติ๔  เมื่อไร 
ปลาย จัก หัก

	 [๓๙๕]	 นิยฺยานํ		คมนํ		ยาตฺรา	 ปฏฺ€านญฺจ		คโม		คติ
	 	 จุณฺโณ		ปํสุ		รโช		เจว	 ธูลิตฺถี		เรณุ		จ		ทฺวิสุ.

การ	ไป,	การ	ออก	ไป,	การ	ออก	เดิน,	ความ	เป็น	ไป	๖	ศัพท์
นิยฺ	ยาน  (นิ+ยา ปา ปุเณ+ยุ)  การ ไป, การ ออก ไป, การ ออก เดิน, ความ เป็น ไป.  นิกฺ	ขมิตฺ	วา		ยาย	เต		 

นิยฺ	ยานํ	 การ ออก ไป ชื่อ ว่า นิยยาน ะ (ซ้อน ยฺ, อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ).  	รญฺญํ		นิยฺ	ยานํ		 
ภ วิสฺ สติ๕  การ เสด็จ พระราชดำเนิน ออก ไป ของ พระ ราชา จัก มี

คมน  (คมุ คติ มฺหิ+ยุ)  การ ไป, การ ออก ไป, การ ออก เดิน, ความ เป็น ไป.  คจฺฉีย	เต		คมนํ	 การ ไป 
ชื่อ ว่า คม นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  อรห	โต		ขีณาสวสฺส		อา	คมนํ		คมนํ		คม	นา	คมนํ ๖  การ 
มา การ ไป ทั้ง การ ไป และ การ มา ของ พระ อรหันต ขีณาสพ

ยาตฺ	รา  (ยา ปา ปุเณ+ตฺ รณฺ+อา)  การ ไป, การ ออก ไป, การ ออก เดิน, ความ เป็น ไป.  ยาย	ตี	ติ		ยาตฺ	รา	  

๑  ขุ.อฏฺ. ๒๘/๑๘๒/๒๕๕ ๒  วิ.อฏฺ. ๑/๕๔๔ ๓  วิ.อฏฺ. ๓/๑๒๙ 
๔  วิ.อฏฺ. ๒/๔๖๐ ๕  ที.สีล. ๙/๒๑/๑๒ ๖  ขุ.มหานิ. ๒๙/๖๓๘/๓๘๑
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การ ไป ชื่อ ว่า ยาตรา (ลบ ณฺ).  ยาตฺ	รา		จ		เม		ภ	วิสฺ	สติ๑  การ ไป จัก มี แก่ เรา

ปฏ€ฺาน  (ป+€า คต ินวิต ฺตยิ+ํย)ุ  การ ไป, การ ออก ไป, การ ออก เดนิ, ความ เปน็ ไป.  ปต	ิฏ€ฺ	ีย	เต		ปฏ€ฺาน	ํ 
ความ เป็น ไป ชื่อ ว่า ปัฏ ฐานะ (ซ้อน ฏฺ, อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ)

คม  (คมุ คติ มฺหิ+อ)  การ ไป, การ ออก ไป, การ ออก เดิน, ความ เป็น ไป.  คมนํ		คโม  การ ไป ชื่อ ว่า 
คมะ.  วนทสฺ	สน	คิริ	ทสฺ	สนปพฺพตทสฺ	สนา	ที	สุปิ		เยน	กามํ		คโม		ชา	โต๒  เกิด มี การ ออก เดิน ไป 
ตาม ต้องการ ใน ที่ ต่างๆ เช่น ที่ ชม ป่า ที่ ชม ทิวทัศน์ และ ที่ ชม ภูเขา เป็นต้น

คติ  (คมุ คติ มฺหิ+ติ)  การ ไป, การ ออก ไป, การ ออก เดิน, ความ เป็น ไป.  คมนํ		คติ	 การ ไป ชื่อ ว่า คติ.   
ปุญฺญา	ปุญฺญว	เสน		คมนํ		คติ	 การ ไป ด้วย อำนาจ ของ บุญ และ บาป ชื่อ ว่า คติ (ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ)

คติ		มิคานํ		ปวนํ	 อากาโส		ปกฺขินํ		คติ
วิภโว		คติ		ธมฺมานํ	 นิพฺพานํ		อรหโต		คติ.๓

 ปา่ ใหญ ่เปน็ ที ่ไป ของ พวก เนือ้ อากาศ เปน็ ที ่ไป ของ พวก นก ความ เสือ่ม เปน็ คต ิของ 
ธรรม ทั้ง หลาย นิพพาน เป็น ที่ ไป ของ พระ อรหันต์

ผง,	ฝุ่น,	ละออง,	ธุลี	๕	ศัพท์
จุณฺ	ณ  (จุณฺ ณ ปิสเน+อ)  ผง, ฝุ่น, ละออง, ธุลี.  จุณฺ	ณิย	เต	ติ		จุณฺ	โณ  ผง ที่ ถูก บด ชื่อ ว่า จุณ ณะ.   

ตสฺส		รุกฺ	ขสฺส		สาขา	สุ		อญฺญมญฺญํ		ฆํ	สนฺ	ตี	สุ		จุณฺ	ณํ		ป	ตติ๔  เมื่อ กิ่ง ของ ต้นไม้ นั้น เสียดสี 
กัน ผง จึง ตก ล่วง ลง

ปํ	สุ  (ปํส นาสเน+อุ)  ผง, ฝุ่น, ละออง, ธุลี.  โสภณ	วิ	เสสํ		ปํ	สติ		นา	สตี	ติ		ปํ	สุ	 ฝุ่น ที่ ยัง ความ 
งาม หลาย ชนิด ให้ เศร้า หมอง ชื่อ ว่า ปัง สุ.  นข	สิ	ขาย		ปํ	สุ		อา	โร	ปิ	โต๕  ใช้ ปลาย เล็บ คุ้ย ฝุ่น

รช  (รญฺ ช ราเค+อ)  ผง, ฝุ่น, ละออง, ธุลี.  รญฺช	ตี	ติ	 	 รโช  ฝุ่น ที่ เปื้อน ชื่อ ว่า รชะ (ลบ ญฺ).   
รถิ	ยา		ชาย	ตี	ติ		รโช  ฝุ่น ที่ เกิด บน ถนน ชื่อ ว่า รชะ (รถีสทฺ ทูปปท+ชน ชนเน+กฺ วิ, ลบ กฺ วิ และ นฺ 
ที่สุด ธาตุ, ลบ ถี).  สุขุ	โม		รโช		ปฏิ	วาตํ	ว		ขิตฺ	โต๖  เหมือน ฝุ่น ละเอียด ปลิว ทวน ลม ไป

ธู	ลิ  (ธู กมฺปเน+ลิ)  ผง, ฝุ่น, ละออง, ธุลี.  ธุ	นา	ติ		กมฺป	ตี	ติ		ธู	ลิ	 ฝุ่น ที่ ปลิว ไป ชื่อ ว่า ธู ลิ.  อิตฺถี	 
ธู	ลิ	ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.  ชา	ติว	เสน		สุทฺธ	สรีร	ตฺ	ตา		นตฺถิ		รโช		ธู	ลิ		มลํ	๗	 ฝุ่น ธุลี และ ความ 
สกปรก ย่อม ไม่มี เพราะ เป็น ผู้ มี ร่างกาย สะอาด ด้วย อำนาจ ของ ชาติ กำเนิด

เรณุ  (ริ คติ ยํ+ณุ)  ผง, ฝุ่น, ละออง, ธุลี.  เรติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เรณุ	 ฝุ่น ที่ ลอย ไป ชื่อ ว่า เรณุ (วุ ทธิ 
อิ เป็น เอ). 	ทฺ	วี	สุ	 เรณุ	ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ อิตถี ลิงค์. 	รา	โค		รโช		น		จ		ปน		เรณุ		 
วุจฺจ ติ๘  ธุลี คือ ราคะ ท่าน ไม่ เรียก ว่า เรณุ

๑  ที.ปาฏิก. ๑๑/๑๑๓/๑๔๓ ๒  มชฺ.อฏฺ. ๙/๒๑๓/๑๖๐ ๓  วิ.ปริ. ๘/๑๐๔๔/๓๗๐
๔  ชา.อฏฺ. ๓๕/๓๒๒ ๕  สํ.นิทาน. ๑๖/๓๑๑/๑๖๒ ๖  สํ.สคาถ. ๑๕/๕๙/๑๙
๗  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๕๕/๑๘๒ ๘  ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๔๓๔/๒๐๘
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	 [๓๙๖]	 มาคโธ		มธุโก		วุตฺโต			 วนฺที		ตุ		ถุติปา€โก
	 	 เวตาฬิโก	โพธกโร			 จกฺกิโก		ตุ		จ	ฆณฺฏิโก.

ผู้	สรรเสริญ	พระ	ราชวงศ์,	ผู้	ประพันธ์	เพลง	สรรเสริญ	พระ	บารมี	๒	ศัพท์
มาคธ  (มคฺคสทฺ ทูปปท+ถว ถุ ติยํ+กฺ วิ)  ผู้ สรรเสริญ พระ ราชวงศ์, ผู้ ประพันธ์ และ ร้อง เพลง สรรเสริญ พระ 

บารมี. 	วํ	สมคฺคํ		ถว	ตี	ติ		มาคโธ  ผู้ สรรเสริญ พระ ราชวงศ์ ชื่อ ว่า มาคธะ (ลบ คฺ, ทีฆ ะ อ ที่ ม 
เป็น อา, ลบ กฺ วิ และ วฺ ที่สุด ธาตุ, อาเทศ ถ เป็น ธ)

มธุ	ก  (มคฺคสทฺ ทูปปท+ธุ ถุ ติยํ+ณฺวุ)  ผู้ สรรเสริญ พระ ราชวงศ์, ผู้ ประพันธ์ และ ร้อง เพลง สรรเสริญ พระ 
บารมี.  มคฺคํ		ธว	ตี	ติ		มธุโก  ผู้ สรรเสริญ พระ ราชวงศ์ ชื่อ ว่า มธุ กะ  (ลบ คฺค, อาเทศ ณฺวุ เป็น 
อก, ลบ อ)

ผู้	สรรเสริญ	คุณ	พระ	ราชา	มี	ความ	เพียร	เป็นต้น	๒	ศัพท์
วนฺ	ที  (วนฺท วนฺทเน+ณี) ผู้ สรรเสริญ คุณ พระ ราชา.  วนฺ	ทน	สี	โล	ติ		วนฺ	ที	 ผู้ มี ปรกติ ไหว้ ชื่อ ว่า วัน ที 

(ลบ ณฺ)

ถุ	ติปา€ก  (ถุ ติสทฺ ทูปปท+ป€ กถเน+ณฺวุ)  ผู้ สรรเสริญ คุณ พระ ราชา.  วี	ริ	ยาทิถุ	ตึ		สี	เลน		ป€ตี	ติ		
ถุ	ติปา€โก  ผู้ กล่าว สรรเสริญ ผู้ มี ความ เพียร เป็นต้น โดย ปรกติ ชื่อ ว่า ถุ ติ ปาฐ กะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, 
วุ ทธิ อ เป็น อา)

ผู้	บรรเลง	เพลง	หรือ	ร้อง	เพลง	ปลุก	พระ	ราชา	ใน	เวลา	เช้า	๒	ศัพท์
เว	ตาฬ	ิก  (ว+ิตาฬ+ณกิ)  ผู ้บรรเลง เพลง หรอื รอ้ง เพลง ปลกุ พระ ราชา ใน เวลา เชา้. 	ว	ิภา	เวน	ฺโต		ตาฬสท	ฺเทน			 

โพธ	ย	ตี	ติ	เว	ตาฬิ	โก  ผู้ ปลุก ให้ ต่ืน ด้วย เสียง ดนตรี(คือ ฉ่ิง) ช่ือ ว่า เว ตาฬิ กะ (ลบ ณฺ, อาเทศ อิ เป็น เอ)

โพธ	กร  (โพธ สทฺ ทูปปท+กร กรเณ+อ)  ผู้ บรรเลง เพลง หรือ ร้อง เพลง ปลุก พระ ราชา ใน เวลา เช้า.  โพธํ		
ก	โรตี	ติ		โพธ	ก	โร  ผู้ ปลุก ให้ ตื่น ชื่อ ว่า โพธ กระ

ผู้	เคาะ	สัญญาณ	บอก	เวลา	๒	ศัพท์
จกฺ กิก  (จกฺก+ณิก)  ผู้ เคาะ สัญญาณ บอก เวลา.  	จกฺ	เกน		จรนฺ	โต		พหู	หิ			ปีเฬตฺ	วา		โย		ป€ติ,		โส		 

จกฺกิ โก  ผู้ เดิน ไป เคาะ จักร ไป หลายๆ ครั้ง แล้ว ร้อง บอก(เวลา) ชื่อ ว่า จัก กิกะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

ฆณฺฏิก,	ฆณฺฏก (ฆณฺฏ ภาส เน+ณฺวุ) ผู้ เคาะ สัญญาณ บอก เวลา. 	ฆณฺฏ	ตี	ติ		ฆณฺฏิ	โก		ฆณฺฏ	โก	 ผู้ 
ร้อง บอก(เวลา) ชื่อ ว่า ฆัณฏิ กะ และ ฆัณฏ กะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อาเทศ อ เป็น อิ บ้าง)

	 [๓๙๗]	 เกตุทฺธโช		ปฏากา		จ	 กทลี		เกตนํ	ปฺยถ
	 	 โยหํกาโรญฺญมญฺญสฺส	 สาหมหมิกา		ภเว.
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ธง	๕	ศัพท์
เกตุ  (กิต นิวาส โร คา ปนยเน สุ+อุ)  ธง.  อุปริ		กิตติ		นิว	สตี	ติ		เกตุ	 ธง ที่ อยู่ ข้าง บน ชื่อ ว่า เกตุ  

(วุ ทธิ อิ เป็น เอ). 	ตํ		ธมฺมํ		ธ	ชมิว		ปุ	รกฺขิตฺ	วา		เก	ตุ	มิว		จ		กตฺ	วา		อุกฺ	ขิปิตฺ	วา		ปวตฺ	ติ	
ยา		ธมฺมทฺธโช		ธมฺม	เกตุ		จ		หุตฺ	วา๑  ตั้ง ธรรมะ นั้น ไว้ เบื้อง หน้า เหมือน ธง และ ยก ธรรมะ นั้น ขึ้น 
เหมือน ธง จึง มี ชื่อ ว่า ธัมมัทธ ชะ และ ธัมม เกตุ ตาม ลำดับ

ธช  (ธช คมเน+อ)  ธง.  ธช	ตี	ติ		ธโช  ธง ที่ สบัด ไป ชื่อ ว่า ธ ชะ
ภาสเย		โชตเย		ธมฺมํ	 ปคฺคณฺเห		อิสินํ		ธชํ
สุภาสิตธชา		อิสโย	 ธมฺโม		หิ		อิสินํ		ธโช.๒

 บคุคล พงึ กลา่ว พงึ แสดง ธรรม พงึ ยก ธรรมะ อนั เปน็ ธงชยั ของ พระ อรหนัต ์ขึน้  พระ 
อรหันต์ มี สุภาษิต เป็น ธงชัย  เพราะ ว่า ธรรมะ เป็น ธงชัย ของ พระ อรหันต์

ปฏา กา  (ปฏ คติ ยํ+อาก+อา)  ธง.  ปฏ	ติ		ยา	ตี	ติ		ปฏา	กา  ธง ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า ปฏา กา.  ปฏา กา  
อุสฺ	สิ	ตา	เน	กา๓  เขา พา กัน ยก ธง ขึ้น มากมาย

กทลี  (กสทฺ ทูปปท+ทล วิ ทาร เณ+อ+อี)  ธง.  เกน		วา	เตน		ทลีย	เต		วิ	ทา	รีย	เต	ติ		กทลี	 ธง 
ที่ ถูก ลม พัด ขาด ชื่อ ว่า กทลี.   ฉินฺ	นภินฺนตฺ	ตา		กุจฺฉิตํ		ทลํ		ปตฺต	เม	ติสฺ	สาตฺ	ถี	ติ		วา		กทลี	  
หรือ ธง ที่ มี ผืน ไม่ งาม เพราะ ฉีก ขาด จึง ชื่อ ว่า กทลี (กุ+ทล+อี, อาเทศ อุ เป็น อ).  อิตฺถิยํ	  
ปฏา กา ศัพท์ และ กทลี	ศัพท์ มี ใช้ ใน อิตถี ลิงค์

เก	ตน  (กิต นิวาส โร คา ปนยเน สุ+ยุ)  ธง.  กิ	ตีย	เต	ติ		เก	ตนํ	 ธง ที่ เขา ผูก ไว้ ชื่อ ว่า เก ตนะ (วุ ทธิ อิ เป็น 
เอ, อาเทศ ยุ เป็น อน)

การ	ถือตัว,	ความ	มี	มานะ,	มี	มานะ	จัด
อหมห	มิ	กา  (อหํ+อหํ+ณิก+อา)  การ ถือตัว, ความ มี มานะ, มี มานะ จัด.  	อญฺญมญฺญสฺ	เส	ติ		เอกํ		

อ	เปก	ฺขติ	ฺวา		อปร	ส	ฺสา	ปร	ํ	อ	เปก	ฺขติ	ฺวา		อญญฺสสฺ	 บท วา่ อญญฺมญญฺสสฺ	ใน คาถา หมายความ วา่ 
ผู้ มอง เห็น แต่ ตน คน เดียว มอง ไม่ เห็น บุคคล อื่น เลย. 	โย		อหํ	กา	โร		อภิ	มา	โน,	โส		“อหํ		อห”นฺ	ติ		 
ก	โรตี	ติ		อหมห	มิ	กา		ภเว	 ผู้ มี มานะ จัด ชื่อ ว่า อหมห มิ กา เพราะ อรรถ วิเคราะห์ ว่า  ผู้ ทำ แต่ คำ ว่า 
“เรา เรา”.  อหํ	ศัพท์ ใน ที่ นี้ เป็น นิบาต มี รูป เหมือน กับ อมฺห+สิ, ท่าน ซ้อน อหํ เป็น อหํอหํ, ลง อิ		
อา คม และ ก สกัตถ ปัจจัย, อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ, โย วิภัตติ เป็น อา, สำเร็จรูป เป็น อหมห มิ กา เพราะ 
มี อรรถ ว่า มาก จึง เป็น พหูพจน์ เสมอ 

	 [๓๙๘]	 พลํ		ถาโม		สหํ		สตฺติ	 วิกฺกโม		ตฺวติสูรตา
	 	 ชเย		ชิตสฺส		ยํ		ปานํ	 ชยปานนฺติ		ตํ		มตํ.

๑  ที.อฏฺ. ๖/๘๔/๓๔ ๒  สํ.นิทาน. ๑๖/๗๐๘/๓๒๖ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๕๗/๒๙๘
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กำลัง,	ความ	สามารถ	๔	ศัพท์
พล  (พล ปาณ เน+อ)  กำลัง, ความ สามารถ.  	ชี	วิตํ		พลนฺ	ติ		ชี	วนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		พลํ  กำลัง ที่ 

ช่วย ให้ มี ชีวิต อยู่ ชื่อ ว่า พละ.  สุขํ		เท	ติ		พลํ		เท	ติ๑  ให้ ความ สุข ให้ กำลัง

ถาม  (€า คติ นิวตฺ ติยํ+ม)  กำลัง, ความ สามารถ.  €าติ		เอ	เต	นา	ติ		ถา	โม  กำลัง ที่ ช่วย ให้ ยืน อยู่ ได้ 
ชื่อ ว่า ถามะ (อาเทศ € เป็น ถ). 	ถา	ติ		วา	ยมนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		ถา	โม  กำลัง ที่ ช่วย ให้ พยายาม ชื่อ ว่า 
 ถามะ (ถา สตฺ ติยํ+ม)

ยถาสเกน		ถาเมน	 ปุญฺญกฺเขตฺเต		อนุตฺตเร
อธิการํ		กเรยฺยาถ	 ปสฺสยิสฺสถ		นิพฺพุตึ.๒

ท่าน ทั้ง หลาย พึง ทำ สัก กา ระ ใน บุญเขต อัน สูงสุด ตาม กำลัง ของ ตน จัก พบ นิพพาน

สห  (สห สหเน+อ)  กำลัง, ความ สามารถ.  สห	เต		อเน	นา	ติ		สหํ	 ความ สามารถ ช่วย ให้ อด กลั้น 
ชื่อ ว่า สหะ.  สหํ		โภ	โต		อาชา	นา	มิ๓  เรา รู้ ความ สามารถ ของ ท่าน

สตฺ ติ  (สก สตฺ ติยํ+ติ)  กำลัง, ความ สามารถ.  สก	ติ		สมตฺเถ	ตี	ติ		สตฺ	ติ	 กำลัง ที่ สามารถ ชื่อ ว่า 
สัต ติ (ลบ กฺ, ซ้อน ตฺ).  ตมหํ		ยถา	สตฺ	ติ		ยถา	พลํ		ปฏิ	ปู	ชิสฺ	สา	มิ๔  เรา จัก บูชา ท่าน ตาม ความ 
สามารถ ตาม กำลัง

  กำลัง มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ทฺ	รวิ	ณ,	ตร,	ปรกฺ	กม,	ปาณ

ผู้	กล้า	หาญ	ไม่	กลัว	ตาย,	คน	กล้า	บ้า	บิ่น
วิกฺ	กม  (วิ+กมุ ป ทวิ กฺ เขเป+อ)  ผู้ กล้า หาญ ไม่ กลัว ตาย, คน กล้า บ้า บิ่น.  อติ	สูร	ตา		วิกฺ	ก	โม		นาม 

ความ เป็น ผู้ กล้า ยิ่ง ชื่อ ว่า วิ กก มะ. 	วิกฺ	กม	ตี	ติ		วิกฺ	ก	โม  ผู้ กล้า หาญ ชื่อ ว่า วิ กก มะ (ซ้อน กฺ).  นูน		
ราชา		น		ชา	นา	ติ		มม		วิกฺ	กม	โป	ริสํ	๕  พระ ราชา ไม่ ทรง ทราบ ความ กล้า หาญ ของ เรา บ้าง หรือ

การ	ดื่ม	ฉลอง	ชัย
ชย	ปาน  (ชย+ปาน)  การ ดื่ม ฉลอง ชัย.  ชเย		ชิ	เต		สติ,		กา	รณภู	เต		วา		กตํ		ปานํ		ชย	ปานํ	 

เมื่อ ชนะ ใน สงคราม การ ดื่ม ฉลอง ชัย เป็น เหตุ ชื่อ ว่า ชย ปานะ. 	ปจฺ	จา	มิตฺ	โต		เม		คหิ	โต	ติ		ชย	ปานํ		
ปิว	ติ๖  พระ ราชา ทรง ดื่ม ฉลอง ชัยชนะ ด้วย เข้า พระทัย ว่า ศัตรู ถูก เรา จับ ไว้ แล้ว

	 [๓๙๙]	 สงฺคาโม		สมฺปหาโร		จา-	 นิตฺถิยํ		สมรํ		รณํ
	 	 อาชิตฺถี		อาหโว		ยุทฺธํ	 อาโยธนํ		จ		สํยุคํ.

การ	รบ,	ศึก	สงคราม	๙	ศัพท์
สงฺ	คาม  (สงฺ คาม ยุทฺเธ+อ)  การ รบ, ศึก สงคราม.  สงฺ	คา	เม	ตี	ติ		สงฺ	คา	โม  สงคราม ที่ รบ กัน ชื่อ ว่า 

๑  วิ.มหา. ๕/๖๒/๗๘ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒๕/๑๐๘ ๓  ที.มหา. ๑๐/๒๒๘/๒๗๕
๔  ที.สีล. ๙/๑๖๖/๑๓๑ ๕  ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๖๖/๒๒๗ ๖  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๓๓
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สังค า มะ.  ราชา		ขตฺ	ติ	โย		มุทฺธา	ภิสิ	ตฺ	โต		สงฺ	คามํ		อภิ	วิ	ชิ	นิตฺ	วา๑  พระ ราชา ผู้ ได้ รับมุทธา ภิเษก 
แล้ว ทรง ชนะสงคราม

สมฺ	ปหาร  (สํ,ป+หร หรณ ปสยฺ หกรเณ สุ+ณ)  การ รบ, ศึก สงคราม.  สํ	ปุนปฺ	ปุนํ		หร	ตี	ติ		สมฺป	หา	โร   
การ รบ ที ่ตอ่สู ้กนั บอ่ยๆ ชือ่ วา่ สมั ปหาร ะ (อาเทศ นคิหติ เปน็ ม,ฺ ลบ ณ,ฺ ว ุทธ ิอ เปน็ อา).  สมปฺหรฏ€ฺาน	ํ	
ทิสฺ	วา๒  เห็น สนามรบ

สมร  (สํ+อร คมเน+อ)  การ รบ, ศึก สงคราม.  สํ		ปุนปฺ	ปุนํ		อร	ตี	ติ		สมรํ	 สงคราม ที่ เป็น ไป บ่อยๆ 
ชื่อ ว่า สม ระ (อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ)

รณ  (รณ สทฺ เท+อ)  การ รบ, ศึก สงคราม, รณรงค์.  รณีย	เต	ติ		รโณ  สงคราม ที่ ทำ เสียง ดัง ชื่อ ว่า 
รณะ.  อ	นิตฺ	ถิยํ	 สมร	ศัพท์ และ รณ	ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  รเณ		วา		อุป	คนฺตฺ	วา		
€ิ	เต๓  เมื่อ เข้าไป ยืน อยู่ ใน สงคราม แล้ว

อา	ชิ  (อช คมเน+ณิ)  การ รบ, ศึก สงคราม.  อช	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อา	ชิ	 การ รบ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า อา ชิ (ลบ 
ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

อาหว  (อา+หุ สทฺ เท+อ)  การ รบ, ศึก สงคราม.  อาหว	ตี	ติ	 	อาห	โว	 สงคราม ที่ เสียง ดัง ชื่อ ว่า 
อา หวะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว).  หเว	ติ		อาหเว		ยุทฺเธ๔  บท ว่า หเว	คือ ใน 
สงคราม

ยุทฺธ  (ยุธ สมฺป หาเร+ต)  การ รบ, ศึก สงคราม.  ยุชฺฌ	ตี	ติ		ยุทฺโธ	 สงคราม ที่ รบ กัน ชื่อ ว่า ยุทธ ะ 
(อาเทศ ต เป็น ธ, ธฺ เป็น ทฺ).  หโต		ยุทฺเธ		ส	ปุตฺต	โก๕  ลูก น้อย ของ เรา ถูก ฆ่า ใน สงคราม

อา	โย	ธน (อา+ยุธ สมฺป หาเร+ยุ) การ รบ, ศึก สงคราม, สนามรบ.  อา	ทาย		ยุชฺฌนฺ	เต		เอตฺ	ถา	ติ		 
อา	โย	ธนํ	 สถาน ที่ อัน เขา พา กัน ไป รบ ชื่อ ว่า อา โย ธนะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ยุ เป็น อน)

สํ	ยุค  (สํ+ยุช โยเค+อ)  การ รบ, ศึก สงคราม.  สํ		ปุนปฺ	ปุนํ		ยุชฺช	ตี	ติ		สํ	ยุ	โค  สงคราม ที่ รบ กัน 
บ่อยๆ ชื่อ ว่า สัง ยุ คะ (อาเทศ ชฺ เป็น คฺ)

  การ รบ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ชญฺ	ย,	ป	วิทารณ,	อกฺ	กนฺ	ทน,	สงฺข,	สมี	ก,	สมฺ	ปราย	ก,	อนีก,	
อภิ	สมฺ	ปาต,	กลิส,	โผฏ,	อภฺ	ยาม	ทฺท

	 [๔๐๐]	 ภณฺฑนญฺจ		วิวาโท		จ	 วิคฺคโห		กลห	เมธคา
	 	 มุจฺฉา		โมโหถ		ปสยฺโห	 พลกฺกาโร		หโ€		ภเว.

การ	ถก	เถียง,	การ	ทะเลาะ	วิวาท	๕	ศัพท์
ภณฺฑน  (ภณฺฑ ปริ ภาส เน+ยุ)  การ ถก เถียง, การ ทะเลาะ วิวาท.  ภณฺฑิย	เต		ภณฺฑนํ	 การ ทะเลาะ 

๑  องฺ.ติก. ๒๐/๔๕๑/๑๓๔ ๒  ชา.อฏฺ. ๓๖/๑๘๓ ๓  ขุ.อฏฺ. ๔๕/๑๖๒/๔๑๘
๔  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๑/๔๖ ๕  ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๓๕/๕๒๘ 
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กัน ชื่อ ว่า ภัณฑนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).   สงฺฆสฺส		ภณฺฑนํ		วา		กลโห		วา		วิ	วา	โท		วา		 
ภ วิสฺ สติ๑  การ ถก เถียง ทะเลาะ วิวาท จัก มี แก่ สงฆ์

วิวาท  (วิ+วท กถเน+ณ)  การ ถก เถียง, การ ทะเลาะ วิวาท.  	วิ	รุทฺธํ		กตฺ	วา		วท	ตี	ติ		วิ	วา	โท		คำ พูด  
ที่ ทำให้ ขัด แย้ง กัน ชื่อ ว่า วิ วา ทะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  โส		สงฺเฆ		วิ	วาทํ		ช	เนติ๒  เขา จะ 
ทำให้ การ ทะเลาะ กัน เกิด ขึ้น ใน สงฆ์

วิคฺ	คห  (วิ+คห อุปาทาน+อ)  การ ถก เถียง, การ ทะเลาะ วิวาท.  วิ	วิธํ		คณฺ	หา	ตี	ติ		วิคฺคโห	 การ พูด 
ที่ ถือ เอา เรื่อง ต่าง กัน ชื่อ ว่า วิค คหะ (ซ้อน คฺ).  วิคฺ	คหํ		น		กเรยฺย๓  ไม่ ควร ทำการ ทะเลาะ กัน

กลห  (กลห วิ วา เท+อ)  การ ถก เถียง, การ ทะเลาะ วิวาท.  กล	หนฺ	ติ		อสฺ	มินฺ	ติ		กลโห  การ ทะเลาะ 
เป็น เรื่อง ที่ ถก เถียง กัน ชื่อ ว่า กล หะ. 	กลหํ		น		กริสฺ	สา	มิ๔  เรา จะ ไม่ ทะเลาะ กับ ใคร

เมธ	คา  (เมธ หึ สา สงฺค เม สุ+ณฺวุ+อา)  การ ถก เถียง, การ ทะเลาะ วิวาท.  เมธ	ติ		หึ	สตี	ติ		เมธ	คา   
การ ทะเลาะ ที่ เบียดเบียน กัน ชื่อ ว่า เมธ คา (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, ก เป็น ค, ลบ สระ หน้า).   
ตโต		สมฺ	มนฺ	ติ		เมธ	คา๕  เพราะ เหตุ นั้น การ ทะเลาะ กัน จึง สงบ ลง

ความ	งงงวย,	ความ	หลงลืม	๒	ศัพท์
มุจฺฉา  (มุจฺฉ โมห สมุสฺสส เยสุ+อ+อา)  ความ งงงวย, ความ หลงลืม.  มุจฺฉนํ		มุจฺฉา  ความ งงงวย 

ชื่อ ว่า มุจฉา.  มุยฺ	หนํ		มุจฺฉา  ความ หลงลืม ชื่อ ว่า มุจฉา (มุห เวจิ ตฺ เต+ฉ+อา, อาเทศ หฺ เป็น จฺ).  
จิตฺ	ตสฺส		สา	รา	โค		อิจฺฉา		มุจฺฉา๖  ความ กำหนัด ความ ปรารถนา ความ หลงลืม แห่ง จิต

โมห  (มุห เวจิ ตฺ เต+ณ)  ความ งงงวย, ความ หลงลืม.  มุห	ตี	ติ		โมโห  อาการ ที่ จิต หลงลืม ชื่อ ว่า โมหะ.  
สมฺป	ยุตฺ	ต	ธมฺ	มา		มุยฺ	หนฺ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		โมโห  เจตสิก ที่ เป็น เหตุ ให้ สัมปยุต ธรรม ทั้ง หลาย หลงลืม 
ชื่อ ว่า โมหะ (ลบ ณฺ, วุทฺธิ อุ เป็น โอ).  อุปฺ	ปนฺ	โน		โมโห		ทุปฺ	ปฏิ	วิ	โนทิ	โย๗  โมหะ ที่ เกิด ขึ้น แล้ว 
บรรเทา ได้ ยาก

การ	ข่มเหง	รังแก	๓	ศัพท์
ปสยฺห  (ป+สห สหเน+ณฺย)  การ ข่มเหง รังแก.  ป	สหนํ		ปสยฺโห		การ ข่มเหง ชื่อ ว่า ปสัยห ะ (ลบ 

ณฺ, กลับ หฺย เป็น ยฺห).  โส		ขตฺ	ติ	โย		โห	ตุ		ปสยฺ	หกา	รี๘  พระ ราชา พระองค์ นั้น ทรง เป็น ผู้ ชอบ 
ข่มเหง(ผู้ อื่น)

พลกฺ	การ  (พลสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  การ ข่มเหง รังแก, พลการ.  พลิ	โน		พ	เลน		วา		กรณํ		
พลกฺ	กา	โร		การก ระ ทำ ของ ผู้ มี กำลัง กว่า หรือ ด้วย กำลัง ชื่อ ว่า พลัก กา ระ (ซ้อน กฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ 
เป็น อา).  พลกฺ	กา	เรน		อคฺค	เห	สิ๑  ถือ เอา แล้ว โดย พลการ(ใช้ กำลัง ข่มเหง)

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๓๖๗/๒๓๙ ๒  วิ.จุลฺล. ๖/๖๓๗/๓๓๗ ๓  ขุ.มหานิ. ๒๙/๒๙๑/๒๐๕
๔  วิ.มหา. ๔/๒๒๔/๓๔๔ ๕  วิ.มหา. ๕/๒๔๗/๓๓๖ ๖  ขุ.มหานิ. ๒๙/๑๔/๙
๗  วิ.ปริ. ๘/๙๗๙/๓๒๖ ๘  ขุ.ชา. ๒๗/๑๙๒๔/๓๗๗ ๙  วิ.อฏฺ. ๑/๓๔๐
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ห€  (ห€ พลกฺ กาเร+อ)  การ ข่มเหง รังแก.  ห€ตี	ติ		หโ€  อาการ รังแก ชื่อ ว่า หฐะ

	 [๔๐๑]	 อุปฺปาโท		ภูตวิกติ	 ยา		สุภาสุภสูจิกา
	 	 อีติ		ตฺวิตฺถี		อชญฺญญฺจ	 อุปสคฺโค		อุปทฺทโว.

บุพนิมิต,	ลาง	สังหรณ์,	เหตุ	อาเพศ
อุปฺ	ปาท,	อุปฺ	ปาต  (อุ+ปท คติ มฺหิ+ณ)  บุพนิมิต, ลาง สังหรณ์, เหตุ อาเพศ.  สุภา สุ ภานํ  ผลา นํ  

สูจิ	กา		ปกา	สกา		ยา		ภูต	สฺส		วตฺ	ตุ	โน		วิก	ติ		อญฺญถา		อุปฺ	ปตฺ	ติ,		สา		อุปฺ	ปา	โต  ความ 
แปรปรวน แห่ง ฟ้า ดิน ที่ บอก ให้ รู้ ผล ดี และ ผล ร้าย ชื่อ ว่า อุป ปา ตะ.		สุภา	สุภ	ผลํ		ปกา	เสนฺ	โต		ป	ตติ		
คจฺฉ	ตี	ติ		อุปฺ	ปา	โต,		อุปฺ	ปา	โท   ลาง บอก ผล ดี และ ผล ร้าย ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า อุป ปา ตะ และ อุป ปา ทะ 
(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ท เป็น ต บ้าง)

อุปสรรค,	อันตราย,	เสนียด	จัญไร,	ความ	ชั่ว	ร้าย	๔	ศัพท์
อี	ติ (อิ คมเน+ติ) อุปสรรค, อันตราย, เสนียด จัญไร, ความ ชั่ว ร้าย.  อนตฺ	ถาย		เอ	ติ		อาคจฺฉ	ตี	ติ		 

อี	ติ	 อันตราย ที่มา เพื่อ ความ เป็น โทษ ชื่อ ว่า อี ติ (ทีฆ ะ อิ เป็น อี). 	อิตฺถี		อีติศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.  
สพฺ	พี	ติ	โย		วิว	ชฺ	ชนฺ	ตุ๑  เสนียด จัญไร ทั้ง ปวง จง อย่า มี

อชญฺญ  (น+ชน ชนเน+ณฺย)  อุปสรรค, อันตราย, เสนียด จัญไร, ความ ชั่ว ร้าย.  สพฺ	พกา	ลํ	 	 น		 
ชาย	ตี	ติ		อชญฺญํ		อุปสรรค ที่ ไม่ เกิด ขึ้น ทุก เวลา ชื่อ ว่า อชัญญะ.  ผลํ		น		ช	เนตี	ติ		วา		อชญฺญํ	 
หรือ อุปสรรค ที่ ไม่ ให้ ผล ดี เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า อชัญญะ (อาเทศ น นิบาต เป็น อ, ลบ ณฺ, อาเทศ นฺย เป็น ญ, 
ซ้อน ญฺ).  อชญฺญนฺ	ติ		อม	นุญฺญํ		ชิ	คุจฺฉ	นียํ ๒  บท ว่า อชญฺญํ	คือ ไม่ เป็น ที่ ชอบใจ น่า รังเกียจ

อุป	สคฺค  (อุป+สช สงฺเค+ณ)  อุปสรรค, อันตราย, เสนียด จัญไร.  อุป	คนฺตฺ	วา		อตฺถํ		สชฺเช	ตี	ติ		
อุป	สคฺ	โค  อุปสรรค ที่ เข้าไป ขัด ขวาง ประโยชน์ ชื่อ ว่า อุป สัค คะ (ลบ ณฺ, อาเทศ ชฺ เป็น คฺ, ซ้อน คฺ).  
มา		เหว		เม		ภาตุ	โน		อุป	สคฺ	โค		อโหสิ๓  อุปสรรค อย่า ได้ มี แก่ พี่ ชาย ของ เรา เลย

อุป	ทฺทว  (อุป+ทุ ปริ ตาเป+อ) อุปสรรค, อันตราย, เสนียด จัญไร. 	อุป	คนฺตฺ	วา		ทุ	โน	ตี	ติ		อุป	ทฺท	โว   
อุปสรรค ที่ เข้าไป ทำให้ เดือด ร้อน ชื่อ ว่า อุปั ทท วะ.  อุป	คนฺตฺ	วา		ทว	ตี	ติ	 	อุป	ทฺท	โว		อุปสรรค ที่ 
เข้าไป เบียดเบียน ชื่อ ว่า อุปั ทท วะ (อุป+ทุ หึ สายํ+อ, ซ้อน ทฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว).  
ปณฺฑิต	โต		อุป	ทฺท	โว		นตฺถิ๔  อันตราย จาก บัณฑิต ย่อม ไม่มี

	 [๔๐๒]	 นิพฺพุทฺธํ		มลฺลยุทฺธมฺหิ	 ชโย	ตุ		วิชโย		ภเว
	 	 ปราชโย		รเณ		ภงฺโค	 ปรายนํ		อปกฺกโม.

๑  ขุ.อปทาน. ๓๓/๒/๔๓๔ ๒  วิสุทฺธิ.ฏี. ๑/๕๙/๑๑๕ ๓  วิ.มหา. ๔/๕๒/๖๑
๔  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๒๓๕/๑๖๖ 
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การ	ชกมวย,	มวย	ปล้ำ
นิพฺ	พุทฺธ  (นิ+ยุธ สมฺป หาเร+ต)  การ ชกมวย, มวย ปล้ำ.  มลฺล	ยุทฺ	ธมฺหิ		พาหุ	ยุทฺ	ธมฺหิ		นิพฺ	พุทฺธํ	  

นิพฺ	พุทฺธ	ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ว่า มวย หมัด และ มวย ปล้ำ.  อโธ	ภาคํ	 	 พนฺ	ธนํ	 	 กตฺ	วา	 	 ยุชฺฌนฺ	ติ		 
เอตฺ	ถา	ติ	 	 นิพฺ	พุทฺธํ	 	 กีฬา ที่ มี การ พัน ร่างกาย ส่วน ล่าง แล้ว ต่อสู้ กัน ชื่อ ว่า นิพ พุทธะ (อาเทศ ย 
เป็น ว, ซ้อน วฺ, อาเทศ วฺว เป็น พฺพ, อาเทศ ต เป็น ธ, ธฺ ที่สุด ธาตุ เป็น ทฺ).  อญฺญมญฺญสฺส		
เวธํ	 	นิพฺ	เพ	เธนฺ	ติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	วา		นิพฺ	พุทฺธํ	   หรือ การ ชกมวย ที่ มี การ พัน มือ ของ กัน และ กัน   
ชื่อ ว่า นิพ พุทธะ (นิ+เวธ เวธเน+ต, อาเทศ เอ เป็น อุ, ซ้อน วฺ, อาเทศ วฺว เป็น พฺพ,  ต เป็น ธ, 
ธฺ ที่สุด ธาตุ เป็น ทฺ).  ทณฺฑ	ยุทฺธํ		มุฏฺ€ิ	ยุทฺธํ		นิพฺ	พุทฺธํ ๑  รำ กระบี่ กระบอง ชกมวย มวย ปล้ำ

ชัยชนะ	๒	ศัพท์
ชย  (ชิ ชเย+ณ)  ชัยชนะ.  ชิย	เต	ติ		ชโย  การ ชนะ ชื่อ ว่า ชยะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ 

เป็น อย).  อพฺภนฺ	ตรา	นํ		รญฺญํ		ชโย		ภ	วิสฺ	สติ๒  พระ ราชา ภายใน จัก มี ชัย

วิชย  (วิ+ชิ ชเย+ณ)  ชัยชนะ.  วิ	ชยนํ		วิ	ชโย		ชัยชนะ ชื่อ ว่า วิ ชยะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ 
เอ เป็น อย)

ความ	พ่าย	แพ้,	ความ	ปราชัย	
ปรา	ชย  (ปรา+ชิ ยุทฺธภงฺเค+ณ)  ความ พ่าย แพ้, ความ ปราชัย.  รเณ		ยุทฺเธ		โย		ภงฺ	โค,		โส	

ปรา	ชโย  การ แตกหัก สูญ เสีย ใน สงคราม ชื่อ ว่า ปรา ชยะ.  ปรา	ชิย	เต	ติ		ปรา	ชโย	 ความ ปราชัย   
ชื่อ ว่า ปรา ชยะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย).  	พาหิ	รานํ		รญฺญํ		ปรา	ชโย		 
ภ วิสฺ สติ๓ พระ ราชา ภายนอก จัก ปราชัย

การ	วิ่ง	หนี	เอา	ตัว	รอด	๒	ศัพท์
ปราย	น  (ปริ+อย คมเน+ยุ)  การ วิ่ง หนี เอา ตัว รอด.  ปริ	วชฺเชตฺ	วา		อยนํ		คมนํ		ปราย	นํ		การ 

หลีก หนี ไป ชื่อ ว่า ปราย นะ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง, อาเทศ ยุ เป็น อน)

อ	ปกฺ	กม  (อป+คมุ คติ มฺหิ+อ)  การ วิ่ง หนี เอา ตัว รอด.  อปวชฺเชตฺ	วา		คมนํ		อ	ปกฺก	โม		การ เว้น 
หนี ไป ชื่อ ว่า อ ปัก กมะ (อาเทศ ค เป็น ก, ซ้อน กฺ)

  การ วิ่ง หนี มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ป	ทาว,	ทว,	สนฺ	ทาว,	วิทฺทว,	อป	ยาน

	 [๔๐๓]	 มารณํ		หนนํ		ฆาโต	 นาสนญฺจ		นิสูทนํ
	 	 หึสนํ		สรณํ		หึสา	 วโธ		สสนฆาตนํ.

การ	ฆ่า,	การ	เบียดเบียน,	ความ	พินาศ	๑๑	ศัพท์
มา	รณ  (มร ปาณ จาเค+ยุ)  การ ฆ่า, การ เบียดเบียน, ความ พินาศ.  มา	ริย	เต		มา	รณํ	 การ ฆ่า ให้ 

๑  ที.สีล. ๙/๑๑/๘ ๒  ที.สีล. ๙/๒๑/๑๓ ๓  ที.สีล. ๙/๒๑/๑๓
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ตาย ชื่อ ว่า มา รณะ (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ).  วโธ	ติ		มา	รณํ ๑  บท ว่า 
วโธ	คือ การ ฆ่า

หนน  (หน หึ สายํ+ยุ)  การ ฆ่า, การ เบียดเบียน, ความ พินาศ.  หนิย	เต		หนนํ		การ ฆ่า ชื่อ ว่า 
หน นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  หนนํ		นาม		หตฺถ	ปา	ทา	ทีหิ		โปถนญฺ	เจว		สี	สาทิจฺ	เฉ	ทนญฺจ		 
โห	ติ๒  การ ตบ ตี ด้วย มือ และ เท้า เป็นต้น และ การ ตัด ศีรษะ เป็นต้น ชื่อ ว่าการ เบียดเบียน

ฆาต  (หน หึ สายํ+อ)   การ ฆ่า, การ เบียดเบียน, ความ พินาศ.  หนนํ		ฆา	โต  การ ฆ่า ชื่อ ว่า ฆาต ะ 
(อาเทศ หน เป็น ฆาต)

นา สน  (นส อทสฺสเน+เณ+ยุ)  การ ฆ่า, การ เบียดเบียน, ความ พินาศ.  นา	สิย	เต		นา	สนํ	 การ ทำลาย 
ไม่ ให้ เห็น ชื่อ ว่า นา สนะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ สระ เอ หน้า).  นา สนํ  
วิ	นา	สนนฺ	ติ		อตฺ	โถ๓  การ ฆ่า อธิบาย ว่า การ ทำให้ พินาศ ไป

นิ	สู	ทน  (นิ+สูท รกฺขเณ+ยุ)  การ ฆ่า, การ เบียดเบียน, ความ พินาศ.  นิ	สูทิ	ย	เต		นิ	สู	ทนํ		การ ฆ่า 
ชื่อ ว่า นิ สูท นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน)

หึ	สน  (หึส หึ สายํ+ยุ)  การ ฆ่า, การ เบียดเบียน, ความ พินาศ.  หึสย	เต		หึ	สนํ	 การ เบียดเบียน ชื่อ 
ว่า หิง สนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน)

สรณ  (สร หึ สายํ+ยุ)  การ ฆ่า, การ เบียดเบียน, ความ พินาศ.  ส	รีย	เต		หึสย	เต		สรณํ	 การ 
เบียดเบียน ชื่อ ว่า สรณะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ)

หึ	สา  (หึส หึ สายํ+อ+อา)  การ ฆ่า, การ เบียดเบียน, ความ พินาศ.  หึสย	เต		หึ	สา  การ เบียดเบียน 
ชื่อ ว่า หิงสา.  หึ	สา		มยฺหํ		น		วิชฺช	ติ๔  อาตมา ภาพ ไม่มี โรค เบียดเบียน

วธ  (หน หึ สายํ+อ)  การ ฆ่า, การ เบียดเบียน, ความ พินาศ.  หนิย	เต	 	 วโธ	  การ เบียดเบียน  
ชื่อ ว่าว ธะ (อาเทศ หน เป็น วธ).  เทว	ทตฺ	เตน		กิร		ภคว	โต		วโธ		ป	ยุตฺ	โต๕  ทราบ ว่า พระ 
เทว ทัต พยายาม จะ ปลง พระชนม์ พระ ผู้ มี พระ ภาค

สสน  (สส หึ สายํ+ยุ)  การ ฆ่า, การ เบียดเบียน, ความ พินาศ.  ส	สิย	เต		ส	สนํ	 การ เบียดเบียน  
ชื่อ ว่า ส สนะ (อาเทศ ยุ เป็น อน)

ฆาต	น  (หน หึ สายํ+ยุ)  การ ฆ่า, การ เบียดเบียน, ความ พินาศ.  หนิย	เต		ฆาต	นํ	 การ เบียดเบียน 
ชื่อ ว่า ฆาต นะ (อาเทศ หน เป็น ฆาต, ยุ เป็น อน).  ยํ		ปน		ภนฺ	เต		นาค	เสน		โจ	รานํ		ฆาต	นํ		
ตํ		ตถาคต	านํ		อนุ	มตํ ๖  ข้า แต่ ท่าน พระ นาค เสน การ ฆ่า โจร พระ ตถาคต ทรง อนุญาต หรือ

  การ ฆ่า มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  นิพฺ	พร	หน,	นิ	กา	รณ,	ปวาส	น,	สญฺญาปน,	ปมถน,	กถน,	
อุชฺ	ชา	สน,	อา	รมฺภ,	ปิญฺ	ช

๑  มชฺ.อฏฺ. ๘/๒๙๓/๑๑๙ ๒  วิ.ฏี. ๒/๗๗/๒๐๓ ๓  วิ.อฏฺ. ๓/๒๗๘
๔  ขุ.ชา. ๒๘/๑๕๒/๖๑ ๕  วิ.จุลฺล. ๗/๓๗๒/๑๘๓ ๖  มิลินฺท. ๒๕๗
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	 [๔๐๔]	 มรณํ		กาลกิริยา	 ปลโย		มจฺจุ		อจฺจโย
	 	 นิธโนนิตฺถิยํ		นาโส	 กาโลนฺโต		จวนํ		ภเว.

ความ	ตาย	๑๐	ศัพท์
มรณ  (มร ปาณ จาเค+ยุ)  ความ ตาย.  มริย	เต		มรณํ	 ความ ตาย ชื่อ ว่า มรณะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, 

น เป็น ณ).  อิเธว		เม		มรณํ		ภ	วิสฺ	สติ๒  เรา จัก ตาย ใน ที่ นี้ แหละ

กาลกิริยา  (กาล+กิริยา)  ความ ตาย.  กาล	สฺส		กิริยา		กาลกิริยา  การ ทำ กา ละ(ความ ตาย) ชื่อ ว่า  
กาลกิริยา.  อา	พาโธ		วา		อภิ	วฑฺฒิสฺ	สติ		กาลกิริยา		วา		ภ	วิสฺ	สติ๓  อาพาธ จัก กำเริบหนัก 
หรือ จัก ถึง มรณภาพ

ปลย  (ป+ลย มรเณ+อ)  ความ ตาย.  ปล	ยีย	เต		ปล	โย  ความ ตาย ชื่อ ว่า ปล ยะ

มจฺ	จุ  (มร ปาณ จาเค+จุ)  ความ ตาย.  มรณํ		มจฺ	จุ	 ความ ตาย ชื่อ ว่า มัจจุ (ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ, ซ้อน 
จฺ).  ปมา	โท		มจฺ	จุ	โน		ปทํ ๔   ความ ประมาท เป็น ทาง แห่ง ความ ตาย

อจฺจย  (อติ+อิ คติ มฺหิ+อ)  ความ ตาย.  อติ	กฺ	กมิตฺ	วา		อยนํ		อจฺจ	โย  การ ล่วง ไป ชื่อ ว่า อัจจ ยะ 
(อาเทศ ติ เป็น จ, ซ้อน จฺ, อาเทศ อิ เป็น ย)

นิ	ธน  (นิ+ธน ธญฺเญ+อ)  ความ ตาย.  นิ	ธนีย	เต	 	 นิ	ธนํ	 	 ความ ตาย ชื่อ ว่า นิ ธนะ. 	 อ	นิตฺ	ถิยํ	  
นิ	ธน	ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  โค	ตมี		นิ	ธนํ		ยา	ติ๕  พระนาง โค ตมี สิ้นพระชนม์

นาส  (นาส วิ นา เส+อ)  ความ ตาย.  นา สนํ  นาโส  ความ พินาศ ชื่อ ว่า นา สะ
กาล  (กาล+ณ)  ความ ตาย. 	กาล	สฺส		กิ	ริยตฺ	ตา		กาโล  ความ ตาย ชื่อ ว่า กา ละ เพราะ ทำ กา ละ  

(ลบ ณฺ),  อตฺต	ภาว	สฺส		อนฺตํ		ก	โรตี	ติ		วา		กาโล  หรือ ความ ตาย ที่ ทำ ที่สุด แห่ งอัตต ภาพ ชื่อ ว่า 
กา ละ (กร กรเณ+ณ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ รฺ เป็น ลฺ).  โส		พฺ	ราหฺมโณ		กาลํ		กตฺ	วา		
อญฺญตรํ		หํส	โยนึ		อุปฺ	ปชฺ	ชิ๖  ครั้น พราหมณ์ สามี นั้น ตาย แล้วไป บังเกิด ใน กำเนิด หงส์ตระกูล หนึ่ง

อนฺต  (อม โรเค+ต)  ความ ตาย.  อม	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อนฺ	โต  ความ ตาย ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า อันตะ (อาเทศ 
มฺ เป็น นฺ)

จวน (จุ จ วเน+ยุ) ความ ตาย.  จ	วิย	เต	 	 จวนํ	  การ เคลื่อน ไป ชื่อ ว่า จวน ะ (อาเทศ ยุ เป็น อน,  
วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว)

	 [๔๐๕]	 ตีสุ		เปโต		ปเรโต		จ	 มโตถ		จิตโก		จิโต
	 	 อาฬาหนํ		สุสานญฺจา-	 นิตฺถิยํ		กุณโป		ฉโว.

คน	ตาย,	เปรต,	ผี	๓	ศัพท์
เปต  (ปรสทฺ ทูปปท+อิ คติ มฺหิ+ต)  คน ตาย, เปรต, ผี.  ปรํ		โลกํ		เอ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เป	โต  ผู้ ไป สู่ 

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๑๑/๒๒ ๒  วิ.มหา. ๔/๑๘๑/๒๓๕ ๓  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๑๒/๑๘
๔  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๕๗/๒๘๗ ๕  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๑๔๘/๙๕
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ปรโลก ชื่อ ว่า เปต ะ (ลบ ร, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลบ สระ หน้า).  ตสฺมึ		จ		ส	รีเร		เป	โต		อธิ	วตฺ	โถ		
โห	ติ๑  ผี เข้า สิง ใน ร่าง ศพ นั้น

ปเรต  (ปรสทฺ ทูปปท+อิ คติ มฺหิ+ต)  คน ตาย, เปรต, ผี.  	ปรํ		โลกํ		เอ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปเร	โต  ผู้ 
ไป สู่ ปรโลก ชื่อ ว่า ปเร ตะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลบ สระ หน้า)

มต  (มร ปาณ จาเค+ต)  คน ตาย, เปรต, ผี.  มร	ตี	ติ		มโต	 คน ตาย ชื่อ ว่า ม ตะ (ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ).  
ตี	สุ	 ทั้ง ๓ ศัพท์ มี ใช้ ใน ลิงค์ ทั้ง ๓.  อิ	มิ	นา		อสิ	นา		มโต๒  ตาย ด้วย ดาบ เล่ม นี้

 คน ตาย มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ปรา	สุ,	ปตฺตปญฺ	จตฺต

เชิง	ตะกอน,	ฌาปนสถาน	๒	ศัพท์
จิ ตก  (จิ จเย+ต+ก)  เชิง ตะกอน, ฌาปนสถาน.  จิย	เต		เอตฺ	ถา	ติ		จิต	โก  สถาน ที่ ที่ เขา กอง ฟืน ไว้ 

ชื่อ ว่า จิต กะ.  สย	เมว		ภคว	โต		จิต	โก		ปชฺ	ชลิ๓  จิ ตกาธา นข อง พระ ผู้ มี พระ ภาค ติดไฟ ลุก โชติ ช่วง 
ขึ้น เอง

จิต (จิ จเย+ต) เชิง ตะกอน, ฌาปนสถาน.  จิย	เต	เอตฺ	ถา	ติ	จิ	โต  สถาน ที่ ที่ เขา กอง ฟืน ไว้ ชื่อ ว่า จิ ตะ

ป่าช้า,	สุสาน	๒	ศัพท์
อาฬา	หน,	อาฬ	หน  (อา+ทห ภสฺ มี กรเณ+ยุ)  ป่าช้า, สุสาน.  อา	คนฺตฺ	วา		ท	หนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		

อาฬ	หนํ	 สถาน ที่ ซึ่ง เขา นำ เอา ศพ มา เผา ชื่อ ว่า อาฬ หนะ (อาเทศ ท เป็น ฬ, ยุ เป็น อน, ทีฆ ะ อ 
เป็น อา บ้าง).  โส		อาฬ	หนํ		คนฺตฺ	วา		กนฺท	ติ๔  เขา ไป ยัง ป่าช้า ร้องไห้ คร่ำครวญ อยู่

สุสาน  (ฉวสทฺ ทูปปท+สิ สเย+ยุ)  ป่าช้า, สุสาน.  ฉวสฺส	 	สยนฏฺ€านํ	 	สุ	สานํ	  สถาน ที่ เป็น 
ที่นอน ของ ซากศพ ชื่อ ว่า สุ สา นะ (อาเทศ ฉว เป็น สุ, ยุ เป็น อน, ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).   
เสนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สานํ,	ฉวสฺส		สานํ		สุ	สานํ	 ที่นอน ชื่อ ว่า สา นะ (สิ สเย+ยุ), ที่นอน ของ 
ซากศพ ชื่อ ว่า สุ สา นะ (ฉว+สาน, อาเทศ ฉว เป็น สุ).  ปิตุ	วน	ศัพท์ ก็ แปล ว่า ป่าช้า.  อญฺญตโร		ภิกฺขุ		 
สุ	สานํ		คนฺตฺ	วา		อภิ	นฺเน		ส	รีเร		ปํ	สุ	กูลํ		อคฺค	เห	สิ๕  ภิกษุ รูป หนึ่ง ไป สู่ ป่าช้า ถือ เอา ผ้า บังสุกูล 
ที่ พัน ซากศพ ยัง ไม่ เปื่อย เน่า

ซากศพ	๒	ศัพท์
กุณป  (กุถ ปู ติ คนฺเธ+ป)  ซากศพ.  ปู	ติ	ภาวํ		กุถ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กุณ	โป  ซากศพ ที่ ไป สู่ ความ เน่า 

เหม็น ชื่อ ว่า กุณ ปะ (อาเทศ ถ เป็น ณ).  	กุจฺฉิตํ		เนตี	ติ		วา		กุณ	โป  หรือ ซากศพ ที่ นำ ไป สู่ 
ความ น่า เกลียด ชื่อ ว่า กุณ ปะ (กุสทฺ ทูปปท+นี นเย+ป, อาเทศ อี เป็น อ, น เป็น ณ).  มหา	สมุทฺ	เท		 
มตํ		กุณปํ		ตํ		ขิปฺปญฺเญว		ตีรํ		วา	เหติ๖  ให้ นำ ซากศพ คน ที่ ตาย แล้วไป สู่ ฝั่ง มหาสมุทร โดย 
เร็ว ที เดียว

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๑๓๔/๑๐๘ ๒  วิ.อฏฺ. ๑/๕๖๔ ๓  ที.มหา. ๑๐/๑๕๖/๑๙๐
๔  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๕๓๕/๔๘๙ ๕  วิ.มหาวิ. ๑/๑๓๔/๑๐๘ ๖  วิ.จุลฺล. ๗/๔๕๑/๒๘๖
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ฉว  (ฉว คติ ยํ+อ) ซากศพ.  ฉว	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ฉโว  ซากศพ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า ฉวะ.  ฉว	ติ		ตินฺต	ตี	ติ		 
ฉโว  ซากศพ ที่ เน่า เปื่อย ชื่อ ว่า ฉวะ (ฉว ตินฺตเน+อ).  โสกํ		ฉว	ติ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		ฉโว	 ซากศพที่ 
หมด ความ โศก เศร้า ชื่อ ว่า ฉวะ (ฉว เฉท เน+อ).  อ	นิตฺ	ถิยํ	 	 ทั้ง ๒ ศัพท์ มี ใน ปุง ลิงค์ และ 
น ปุง สก ลิงค์.  กิญฺหิ		โสภ	ติ		ฉโว๑  ซากศพ สวยงาม หรือ

	 [๔๐๖]	 กพนฺโธนิตฺถิยํ		เทโห	 สิโรสุญฺโญ		สหกฺริโย
	 	 อถ		สิวถิกา		วุตฺตา	 สุสานสฺมึ		หิ		อามเก.

ผี	หัวขาด
ก	พนฺธ  (ก+อนฺธ)  ผี หัวขาด.  	อ	สี	สกตฺ	ตา		สิ	โร	สุญฺ	โญ		นจฺ	จนาทิกฺ	ริ	ยา	สหิตตฺ	ตา			สหกฺ	ริ	โย		 

เทโห		กา	โย		ก	พนฺโธ  ร่างกาย ที่ ไม่มี หัว เพราะ หัวขาด มี กิริยา ท่าทาง ทำ เป็น เหมือน ฟ้อน รำ เป็นต้น 
ชื่อ ว่า ก พันธะ.  อ	วิชฺ	ชมา	เนน		เกน		สิร	สา		อนฺโธ		ก	พนฺโธ	 ผู้ มืดมน เพราะ ไม่มี ศีรษะ จึง ชื่อ ว่า 
ก พันธะ (ลง วฺ อาคม, อาเทศ วฺ เป็น พฺ).  อ	นิตฺ	ถิยํ	 ก	พนฺธ	ศัพท์ เป็น ไป ใน ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  
อหํ		รตฺ	ติฏฺ€าเน		ก	พนฺธํ		อทฺทสํ ๒  ผม เห็น ผี หัวขาด ใน ที่พัก เวลา กลาง คืน

ป่าช้า	ผีดิบ
สิว	ถิ	กา,	ฉวถิ	กา  (ฉวสทฺ ทูปปท+ธิ ธาร เณ+ณฺวุ+อา)  ป่าช้า ผีดิบ.  อาม	เกหิ		กุจฺฉิ	เตหิ		อ	ปู	ติค	ต- 

มตส	รีเรหิ		สมฺ	ปุณฺเณ		อาม	เก		สุ	สาน	สฺมึ		สิว	ถิ	กา		วุตฺ	ตา	 สิว ถิ กา ศัพท์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน 
ป่าช้า ศพ ดิบ ที่ เต็ม ไป ด้วย ซากศพ ที่ ยัง ไม่ เปื่อย เน่า สด อยู่ และ น่า เกลียด.  ฉวา		ธิยฺยนฺ	เต		เอตฺ	ถา	ติ		 
สิว ถิ กา  ป่าช้า เป็น ที่ ทิ้ง ซากศพ ชื่อ ว่า สิว ถิ กา (อาเทศ ฉ เป็น สิ, ธ เป็น ถ, ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น 
อิ).  ตํ		ทา	รกํ		สิว	ถิ	กาย		ฉฑฺฑิตํ		ทิสฺ	วา๓  พบ เด็ก คน นั้น ที่ เขา ทิ้ง ไว้ ใน ป่าช้า ผีดิบ

	 [๔๐๗]	 วนฺทิตฺถิยํ		กรมโร	 ปาโณ		ตฺวสุ		ปกาสิโต
	 	 การา		ตุ		พนฺธนาคารํ	 การณา		ตุ		จ		ยาตนา.

เชลย	ศึก	๒	ศัพท์
วนฺทิ,	วนฺ	ที  (วนฺท อภิ วา ทนถุ ตี สุ+อ+อี)  เชลย ศึก.  มุญฺ	จนสญฺญาย		วนฺท	ตี	ติ		วนฺ	ที	 เชลย ศึก 

ผู้ ไหว้ ด้วย รู้ ว่า จะ เป็น อิสระ ชื่อ ว่า วัน ที (ลบ สระ หน้า, รัสสะ อี เป็น อิ บ้าง). 	อิตฺถิยํ	 วนฺ	ที	ศัพท์  
มี ใช้ ใน อิตถี ลิงค์

กร	มร  (กรสทฺ ทูปปท+มร ปาณ จาเค+อ)  เชลย ศึก.  	สตฺ	ตูนํ		กเรน		หตฺ	เถน		มริตพฺพตฺ	ตา		กรม	โร   
เชลย ศึก ชื่อ ว่า กรม ระ เพราะ เป็น ผู้ ตาย ด้วย มือ ของ ศัตรู.   คา	วิ	โย		จ		กรม	เร		จ		ค	เหตฺ	วา		
คจฺฉนฺ	ติ๔  ต้อน เอา แม่ โค และ เชลย ศึก ไป

๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๖๕/๕๗ ๒  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๑๔๒ ๓  ขุ.อฏฺ. ๓๑/๔๕๒/๒๐๕
๔  มชฺ.อฏฺ. ๘/๕๐๔/๓๑๘
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  เชลย ศึก มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ปคฺ	คห,	อุป	คฺ	คห

ชีวิต,	สัตว์	มี	ลมปราณ	๒	ศัพท์
ปาณ  (ป+อน ปาณ เน+อ)  ชีวิต, สัตว์ มี ลมปราณ.  ปาณ	นฺ	ติ	 	อเน	นา	ติ	 	ปาโณ	  ลมปราณ ที่ 

ช่วย ให้ สัตว์ มี ชีวิต อยู่ ชื่อ ว่า ปาณะ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง, อาเทศ น เป็น ณ).  ปาโณ		นาม		 
มนุ	สฺส	ปาโณ		วุจฺจ	ติ๑  ชื่อ ว่า ปาณะ ท่าน กล่าว ถึง ชีวิต ของ มนุษย์

อสุ,	อา	สุ	 (อส ภุ วิ+อุ)  ชีวิต, สัตว์ มี ลมปราณ.  ภว	ติ		เอ	เต	นา	ติ		อสุ	 ชีวิต ที่ ช่วย ให้ สัตว์ เป็น อยู่ 
ชื่อ ว่า อสุ.  ปกา สิ โต  ท่าน แสดง ว่า เป็น ปุง ลิงค์ เหมือน กัน

เรือน	จำ,	คุก	๒	ศัพท์
กา	รา  (กร หึ สายํ+ณ+อา)  เรือน จำ, คุก.  พนฺ	ธนาคารํ		พนฺ	ธน	เคหํ		กา	รา		นาม	 เรือน จองจำ 

ชื่อ ว่า กา รา.  ก	โรนฺ	ติ		หึ	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		กา	รา  สถาน ที่ ซึ่ง เขา เบียดเบียน นักโทษ ชื่อ ว่า กา รา 
(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  อญฺญตโร		ปุ	ริโส		โจ	ริกํ		กตฺ	วา		กา	ราย		พทฺโธ		 
โห	ติ๒ บุรุษ คน หนึ่ง จับ โจร ขัง ไว้ ใน เรือน จำ

พนฺ	ธนาคาร  (พนฺ ธน+อาคาร)  เรือน จำ, คุก.  พนฺธเนน		ว	สิต	พฺพํ		อา	คารํ	 เรือน ที่ นักโทษ อยู่ 
ด้วย การ จองจำ ชื่อ ว่า พันธ นาคา ระ.  	อหํ		โข		ปุพฺ	เพ		พนฺ	ธนา	คาเร		พนฺโธ		อโหสึ ๓  เมื่อ 
ก่อน ผม เคย ถูก จองจำ ใน เรือน จำ

การ	ทรมาน,	การ	ทำร้าย	ให้	เจ็บใจ	๒	ศัพท์
กา	รณา  (กร หึ สายํ+ยุ+อา)  การ ทรมาน, การ ทำร้าย ให้ เจ็บใจ.  ก	โร	ติ		หึ	สตี	ติ		กา	รณา  อาการ 

ที่ ทรมาน ชื่อ ว่า กา รณา (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ)

ยาตนา  (ยต นิยฺ ยาตเน+ยุ+อา)  การ ทรมาน, การ ทำร้าย ให้ เจ็บใจ.  ยต	ตี	ติ		ยาตนา  การ ทรมาน 
ที่ มอบ ให้ ชื่อ ว่า ยาตนา (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ยุ เป็น อน).   ติพฺพ	เวทนา	ศัพท์ ก็ แปล ว่าการ 
ทรมาน

ขตฺติยวณฺณนา  สมตฺตา.
ว่าด้วยวรรณกษัตริย์ จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๑๑๑/๙๗ ๒  วิ.มหา. ๔/๑๐๔/๑๕๓ ๓  ที.สีล. ๙/๑๒๖/๙๖



๒.๔.๒. พ ราหมณ วัณ ณ นา
พรรณนาชื่อของพราหมณ์เป็นต้น

 [๔๐๘] พฺรหฺม พนฺธุ  ทฺ วิโช  วิปฺ โป พฺรหฺ มา  โภ วาที  พฺ ราหฺมโณ
  โสตฺ ติ โย  ฉนฺทโส  โสถ สิสฺ สนฺ เต วา สิ โน  ปุ เม.

พราหมณ์ ๖ ศัพท์
พฺรหฺม พนฺธุ  (พฺรหฺม+พนฺธุ+ณ)พราหมณ์.พฺรหฺ มุ โน  พนฺธุ  อสฺ สา ติ  พฺรหฺม พนฺธุ  ผู้มีเชื้อ

สายพรหมชื่อว่าพฺรหฺมพันธุ(อ่านว่าพฺระ-หฺมะ-พันธุ).พฺรหฺม พนฺธุ  ปุเร  อาสึ  อิ ทา นิ  โขมฺ หิ   
พฺ ราหฺมโณ๑  เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์บัดนี้ก็เป็นพราหมณ์อีก

ทฺ วิช  (ทฺวิสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)พราหมณ์.กุลา จา รพฺ ราหฺมณ ภาว ว เสน  ทฺ วิกฺ ขตฺ ตุํ  ชาต ตฺ ตา   
ทฺ วิโชพราหมณ์ชื่อว่าทวิชะเพราะเป็นผู้เกิด๒ครั้งโดยเกิดในตระกูลและเกิดเป็นพราหมณ์(ลบ
นฺที่สุดธาตุและกฺวิ)

วิปฺป(วปกถเน+ป)พราหมณ์.วิชฺชํ  วป ตี ติ  วิปฺ โปผู้บอกวิชาชื่อว่าวิปปะ(อาเทศอเป็น
อิ).วิ เปติ  ปู เร ตี ติ  วิปฺ โปผู้ให้เต็มชื่อว่าวิปปะ(วิปปูรเณ+ณ,ซ้อนปฺ,ลบณฺ)

พฺรหฺม(พฺรหฺม+ณ)พราหมณ์.พฺรหฺ มุ โน  อปจฺจํ  พฺรหฺ มาลูกหลานของพรหมชื่อว่าพฺระหฺมะ
(อ่านว่าพฺระ-หฺมะ,ลบณฺ,รูปพฺรหฺมาอาเทศสิเป็นอาแล้วลบสระหน้า)

โภ วาที (โภคสทฺทูปปท+วทกถเน+ณี)พราหมณ์.สุ ภา สุภ กถนตฺถํ  “โภ โภ”ติ  ว จนํ  วท ติ   
สี เลน า ติ  โภ วาที ผู้มีปรกติกล่าวคำว่า “โภ โภ เจริญ เจริญ” เพื่อบอกความเจริญและความ
เสื่อมชื่อว่าโภวาที(ลบค,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).โภ วาที  นาม  โส  โห ติ๒   ผู้นั้นชื่อว่า
เป็นพราหมณ์

พฺ ราหฺมณ  (พฺรหฺม+ณ)พราหมณ์.พฺรหฺ มุ โน  อปจฺจํ  พฺ ราหฺมโณลูกหลานของพรหมชื่อว่า
พราหมณะ(ลบณฺ,ลงนฺอาคม,อาเทศนฺเป็นณฺ,ทีฆะอเป็นอา)

ยสฺส  กาเยน  วา จาย มน สา  นตฺถิ  ทุกฺ กตํ
สํวุตํ  ตีหิ  €าเนหิ ตมหํ  พฺ รู มิ  พฺ ราหฺมณํ.๓

เราเรียกบุคคลผู้ไม่ทำชั่วด้วยกายวาจาและใจผู้สำรวมจากการทำความชั่วทั้ง

๓อย่างนั้นว่าเป็นพราหมณ์

ผู้ สวด คัมภีร์ เวท ๒ ศัพท์
โสตฺ ติย  (ฉนฺท+ณ)ผู้สวดคัมภีร์เวท.ฉนฺทํ  พฺรหฺม สุตฺ ตํ  อธี เต ติ  โสตฺ ติ โยผู้สวดพรหมสูตร

๑ขุ.เถร.๒๖/๓๐๗/๓๐๔ ๒มชฺ.มชฺ.๑๓/๗๐๗๖๔๕ ๓ขุ.ธมฺม.๒๕/๓๖/๖๘
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ชื่อว่าโสตติยะ(ลบณฺ,อาเทศฉนฺทเป็นโสตฺติย).กถญฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โสตฺ ติ โย  โห ติ๑  

ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สวดคัมภีร์เวทเป็นเช่นไร

ฉนฺทส  (ฉนฺท+ส)ผู้สวดคัมภีร์เวท.ฉนฺทํ  เวทํ  อธี เต ติ  ฉนฺทโสผู้สวดคัมภีร์เวทชื่อว่า 
ฉันทสะ.โส  ปุลฺ ลิงฺ โคทั้ง๒ศัพท์เป็นปุงลิงค์

ลูก ศิษย์ ๒  ศัพท์
สิสฺส  (สุสวเน+ส)ลูกศิษย์.โสตุํ  อิจฺฉนฺ ตี ติ  สิสฺ สาผู้ปรารถนาเพื่อฟัง(ศึกษา)ชื่อว่าสิสสะ.

สุณ า ตี ติ  สิสฺโสผู้เชื่อฟัง(หรือผู้ศึกษา)ชื่อว่าสิสสะ(อาเทศอุเป็นอิ,ซ้อนสฺ).อา จริเยหิ  
สา สิต พฺ โพ ติ  สิสฺโสผู้ที่อาจารย์ควรสั่งสอนชื่อว่าสิสสะ(สาสอนุสิฏฺ€ิมฺหิ+อ,อาเทศอาเป็น
อิ,ซ้อนสฺ)

เอถ  สิสฺ สา  คมิสฺ สาม ทกฺขิสฺ สาม  ตถาคตํ
วนฺ ทิตฺ วา  สตฺถุ โน  ปา เท โสสฺ สาม  ชิน สา สนํ.๒

 มาเถดิลกูศษิย์ทัง้หลายพวกเราจะไปเฝา้พระตถาคตถวายบงัคมใต้ฝา่ละออง
ธุลีพระบาทพระศาสดาแล้วจักฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

อนฺ เต วาสี, อนฺ เต วา สิก  (อนฺตสทฺทูปปท+วสนิวาเส+ณี)  ลูกศิษย์, อันเตวาสิก. อา จริย สฺส   
อนฺ เต  สมี เป  ว สน สี โล ติ  อนฺ เต วาสี ผู้มีปรกติอยู่ใกล้อาจารย์ชื่อว่าอันเตวาสี(บทหน้าไม่ลบ 
สัตตมีวิภัตติ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).ปุ เมทั้ง๒ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์.สุปฺ ปิย สฺส  ปน   
ปริ พฺ พา ชกสฺส  อนฺ เต วาสี  พฺรหฺมทตฺ โต  มาณ โว  อเนก ปริ ยา เยน  พุทฺธสฺส  วณฺณํ  ภาส ติ๓   

ส่วนพรหมทัตมาณพลูกศิษย์ของสุปปิยปริพาชกกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าโดยอเนกปริยาย

 [๔๐๙] พฺรหฺม จารี  คหฏฺโ€  จ วาน ปตฺ โถ  จ  ภิกฺขุ ติ
  ภ วนฺ ติ  จตฺ ตา โร  เอ เต อสฺ สมา  ปุนฺนปํุส เก.

นักพรต, ผู้ ประพฤติ พรหมจรรย์
อสฺ สม  (อา+สมุตปสิ+ณ)นักพรต,ผู้ประพฤติพรหมจรรย์.อา สมฺ มนฺ ตี ติ  อสฺ สมาผู้บำเพ็ญตบะ

ชื่อว่าอัสสมะ (ซ้อนสฺ, รัสสะอา เป็นอ, ลบณฺ). อา  สมนฺต โต  กาย จิตฺ ต ปีฬสงฺ ขา ตา   
ปริ สฺส ยา  สมนฺ ติ  อสฺ สา ติ  อสฺส โมผู้สงบจากอันตรายที่บีบคั้นกายและจิตรอบด้านได้ชื่อว่า
อัสสมะ(อา+สมุปริสเม+อ,ซ้อนสฺ,รัสสะอาเป็นอ).ปุนฺนปํุส เก  อสฺ สม ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์
และนปุงสกลิงค์

ผู้ มี ธรรม เป็น ที่ พึ่ง ๔ จำพวก
พฺรหฺม จารี  (พฺรหฺมสทฺทูปปท+จรจรเณ+ณี)พรหมจารีบุคคล,ผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐและสวด

๑มชฺ.มูล.๑๒/๔๗๙/๕๑๐ ๒ขุ.อปทาน.๓๒/๑๒๔/๒๒๔ ๓ที.สีล.๙/๑/๑
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คัมภีร์เวท.มุญฺช เม ขลา ทิ ยุตฺ โต  เวท ชฺฌาย โก  พฺรหฺม จา ริ ยายํ  €ิโต  พฺรหฺม จารี  ผู้สวดคัมภีร์
เวทอันประกอบด้วยมุญชเมขลาเวทเป็นต้นดำรงอยู่ในพรหมจรรย์ชื่อว่าพฺรหฺมจารี(พฺระ-หฺมะ-จารี).
เวท ชฺฌยนํ  จร ตี ติ  พฺรหฺม จารี  ผู้ดำเนินการสวดคัมภีร์เวทชื่อว่าพฺรหฺมจารี(ลบณฺ,วุทธิอเป็น
อา).อพฺรหฺม จริยํ  ป หาย  พฺรหฺม จารี  โห ติ  อา รา จารี  วิร โต  เม ถุน า  คาม ธมฺ มา๑  ละ
กรรมอันเป็นข้าศึกของพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นจากเมถุนอันเป็นธรรมของผู้ครองเรือน

คหฏฺ€  (คหสทฺทูปปท+€าคตินิวตฺติมฺหิ+อ)คฤหัสถ์,ผู้ดำรงอยู่ในเรือน.ธมฺมตฺ ถกา เม สุ  €ิโต   
ปญฺ จม หายญฺญกา รี  คหฏฺโ€ผู้ดำรงตนอยู่ในธรรมอรรถและกามทำการบูชามหายัญ๕อย่าง
ชื่อว่าคหัฏฐะ.คเห  เค เห  ติฏฺ€ตี ติ  คหฏฺโ€  ผู้ดำรงอยู่ในเรือน(ผู้ครองเรือน)ชื่อว่าคหัฏฐะ
(ซ้อนฏฺ,ลบสระหน้า).น  อญฺโญ  โก จิ  สา มิ โก  โห ติ  อิตฺถี  วา  ปุ ริโส  วา  คหฏฺโ€  
วา  ปพฺพ ชิ โต  วา๒   ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ว่าสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิต

วาน ปตถฺ  (วนปตถฺ+ณ)ฤาษ,ีดาบส,ผู้ประพฤติธรรมอยู่ในเขตปา่ที่เงยีบสงดั.ว ปนตเฺถ  อเนก เท เส   
ทูร วเน  วา  ภโว  วาน ปตฺ โถ  ผู้อยู่ในที่หลายแห่งอันเป็นแดนเงียบสงบในป่าหรือในป่าที่ห่างไกล
ชื่อว่าวานปัตถะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

ภิกฺขุ  (ภิกฺข ยาจเน+รู)  ภิกษุ, นักบวช, ผู้นุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดถือบิณฑบาตและเข้าฌานเป็นวัตร.
ภิกฺข ตี ติ  ภิกฺขุ  ผู้ขอ(ด้วยกายวิญญัติ) ชื่อว่าภิกขุ (ลบ รฺ อนุพันธ์, รัสสะ อู เป็น อุ). ภยํ   
อิกฺ ข ตี ติ  ภิกฺขุ  ผู้เห็นภัยชื่อว่าภิกขุ (ภยสทฺทูปปท+อิกฺขทสฺสเน+รู,ลบย,ลบรฺอนุพันธ์,
รัสสะอูเป็นอุ,ลบสระหน้า).กิเล เส  ภินฺ ท ตี ติ  ภิกฺขุ  ผู้ทำลายกิเลสทั้งหลายได้ชื่อว่าภิกขุ
(ภิทวิทารเณ+รู,อาเทศทฺเป็นขฺ,ซ้อนกฺ,ลบรฺอนุพันธ์,รัสสะอูเป็นอุ).อมต รสํ  ภกฺข ติ   
ภุญฺช ตี ติ  ภิกฺขุ  ผู้บริโภคอมตรส(คือนิพพาน)ชื่อว่าภิกขุ(ภกฺขอทเน+รู,อาเทศอเป็นอิ,ลบ
รฺอนุพันธ์,รัสสะอูเป็นอุ)

โยธ  ปุญฺญญฺจ  ปาป ญฺจ พา เหตฺ วา  พฺรหฺม จริย วา
สงฺ ขาย  โล เก  จร ติ ส  เว  ภิกฺ ขู ติ  วุจฺจ ติ.๓

 ผู้ใดลอยบุญและบาป ประพฤติพรหมจรรย์ พิจารณาแล้วจึงเที่ยวไปในโลก

ผู้นั้นแลเราเรียกว่าเป็นภิกษุในศาสนานี้

 [๔๑๐] จรนฺ ตา  สห  สี ลา ที สพฺรหฺม จา ริ โน  มิถุ
  อุป ชฺฌา โย  อุป ชฺฌา ถา- จริ โย  นิสฺสย ทาย โก.

ส พรหมจารี บุคคล, ผู้ ประพฤติ พรหมจรรย์ ร่วม กัน
สพฺรหฺม จารี  (สห+พฺรหฺมจารี)สพรหมจารีบุคคล,ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน. สี ลา ที  ตโย  
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สิกฺ ขา ธมฺ เม  สห  เอก โต  มิถุ  อญฺญมญฺญํ  จรนฺ ตา  สพฺรหฺม จา ริ โน  นาม บุคคลผู้
ปฏิบัติสิกขา๓อย่างมีสีลสิกขาเป็นต้นร่วมกันชื่อว่าสพฺรหฺมจารี.พฺรหฺม จา รีหิ  สห  จรนฺ ตี ติ   
สพรฺหฺม จา ร ิโน  ผู้ประพฤติรว่มกนักบัพรหมจารีบคุคลชือ่วา่สพรฺหมฺจารี(อาเทศสหเปน็ส),บทวา่ 
สพฺรหฺม จา ริ โน เป็นพหูพจน์.อนาคต า  จ  เปสล า  สพฺรหฺม จารี  อาคจฺ เฉยฺ ยุํ  อาค ตา  จ   
เปสล า  สพฺรหฺม จารี  ผา สุํ  วิหเรยฺ ยุํ ๑   เพื่อนพรหมจรรย์ผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังไม่มาก็พึงมาผู้
มาแล้วก็พึงอยู่เป็นสุขเถิด

พระ อุปัชฌาย์ ๒ ศัพท์
อุป ชฺฌาย  (อุป+เฌจินฺตายํ+ณ)พระอุปัชฌาย์.มน สา  อุเปจฺจ  สิสฺ สานํ  วชฺ ชาว ชฺชํ  ฌาย ตี ติ   

อุป ชฺญาโย  ผู้เฝ้าเอาใจใส่ต่อการชี้โทษและแนะนำประโยชน์แก่ลูกศิษย์ ชื่อว่าอุปัชฌายะ (ลบ ณฺ,
อาเทศเอเป็นอาย,ซ้อนชฺ).อุป ชฺฌา โย  เม  ภนฺ เต  ปํ สุ กู ลิ โก  เอวํ  อหํปิ  ปํ สุ กู ลิ โก๒  

พระอปุชัฌาย์ของขา้พระพทุธองค์ถอืผา้บงัสกุลูเปน็วตัรแม้ขา้พระพทุธองค์ก็เปน็ผู้ถอืผา้บงัสกุลูเปน็
วัตรเหมือนกันพระพุทธเจ้าข้า

อุป ชฺฌ  (อุป+เฌจินฺตายํ+ณ)พระอุปัชฌาย์.มน สา  อุเปจฺจ  สิสฺ สานํ  วชฺ ชาว ชฺชํ  ฌาย ตี ติ  
อุป ชฺฌา  ผู้เฝ้าเอาใจใส่ต่อการชี้โทษและแนะนำประโยชน์แก่ลูกศิษย์ชื่อว่าอุปัชฌะ(ลบณฺ,ซ้อนชฺ,
ลบสระหน้า,รูปสำเร็จอาเทศสิเป็นอา).ปริ ปุณฺณวสฺส สาม เณเร นาปิ  อญฺญสฺส  สนฺ ติ เก  
อุป ชฺฌา  ค เหตพฺ พา๓   สามเณรผู้มีอายุครบควรถือพระอุปัชฌาย์ในสำนักพระอุปัชฌาย์รูปอื่น

อาจารย์ ๒ ศัพท์
อาจริย  (อา+จรจรเณ+อิ-ย)อาจารย์.สิสฺ สานํ  หิตํ  อา จร ตี ติ  อาจ ริ โย  ผู้บำเพ็ญประโยชน์

เกื้อกูลแก่ลูกศิษย์ชื่อว่าอาจริยะ. อาทเรน  จริต พฺ โพ ติ  อาจ ริ โย  ผู้ที่ลูกศิษย์ควรประพฤติด้วย
ความเอื้อเฟื้อชื่อว่าอาจริยะ(อา+จรจรเณ+ณฺย).อภิ มุขํ  กตฺ วา  จริต พฺ โพ ติ  อาจ ริ โย  ผู้ที่ลูก
ศิษย์ควรปฏิบัติทำให้เป็นเบื้องหน้าชื่อว่าอาจริยะ.สิสฺ สานํ  หิต สุขํ  อาภุโส  จร ตี ติ  อาจ ริ โย   
ผู้บำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ลูกศิษย์อย่างแน่วแน่ชื่อว่าอาจริยะ.อา ปาณโกฏิ กํ  กตฺ วา  จริต พฺ โพ ติ   
อาจ ริ โย  ผู้ที่ลูกศิษย์ควรปรนนิบัติตลอดชีวิต ชื่อว่าอาจริยะ. อาทิ โต  จา เรติ  สิกฺ ขา เปตี ติ   
อาจ ริ โย  ผู้ที่ให้ลูกศิษย์ศึกษาตั้งแต่ต้นชื่อว่าอาจริยะ(อา+จรสิกฺขาปเน+อิ+ย).อาจ ริ โย  เม  
ภนฺ เต  โหหิ  อาย สฺม โต  นิสฺ สาย  วจฺฉา มิ๔   ท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่

นิสฺสย ทายก  (นิสฺสยสทฺทูปปท+ทาทาเน+ย+ณฺวุ)อาจารย์.นิสฺสยํ  ท ทา ตี ติ  นิสฺสย ทาย โก  
ผู้ให้นิสสัยชื่อว่านิสสยทายกะ(อาเทศณฺวุเป็นอก,ลบสระหน้า).ยทา  ปฏิ รู โป  นิสฺสย ทาย โก   
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อาคจฺฉิสฺ สติ  ตสฺส  นิสฺ สาย  ว สิสฺ สา มิ๑  เวลาที่มีอาจารย์ผู้ให้นิสสัยที่สมควรมาเราจะอาศัย
อาจารย์รูปนั้นอยู่

 [๔๑๑] อุป นี ยา ถ วา ปุพฺพํ เวท มชฺฌาปเย  ทฺ วิโช
  โย  สางฺ คํ  สรหสฺสญฺจา- จริ โย  พฺ ราหฺมเณ สุ  โส.

อาจารย์ ใน ลัทธิ พราหมณ์
  อถ วา  โย  ทฺ วิโช  พฺ ราหฺมโณ  ยํกิญฺจิ  พฺ ราหฺมณํ  อุ ปนียํ  อตฺต โน  สนฺ ติกํ   

อา เนตฺ วา  กปฺ ปาทิ ฉฬงฺ คิก ตฺ ตา  สางฺ คํ  ส คุยฺ หตฺ ตา  รหสฺสญฺจ  เวทํ  กมฺม ภูตํ  ปุพฺพํ  
ป€ม เมว  เกน จิ  อสิ กฺ ขาปิ เตเยว  อชฺฌาปเย  สิกฺ ขา เปยฺย,  โส  พฺ ราหฺมเณ สุ  “อาจ ริ โย”ติ   
วุจฺจ ติ.  

  อีกอย่างหนึ่ง พราหมณ์ผู้นำพราหมณ์ทั้งหมดมาสู่สำนักของตนแล้ว ให้ศึกษาคัมภีร์เวทชื่อว่า 
สางคะเพราะมีองค์๖มีกัปปะเป็นต้นและคัมภีร์เวทชื่อว่ารหัสสะเพราะมีความเร้นลับตั้งแต่ต้น
ด้วยวิธีอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าอาจารย์ในหมู่พราหมณ์

 [๔๑๒] ปา รมฺ ปริย เม ติหฺยํ อุป เทโส  ตเถ ติ หา
  ยา โค  ตุ  กตุ  ยญฺโญถ เวทิ ตฺถี  ภู  ปริกฺ ข ตา.

ประเพณี, ขนบธรรมเนียม, คำ สั่ง สอน ๔ ศัพท์
ปา รมฺ ปริย  (ปรมฺปร+ณฺย)ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,คำสั่งสอน.ปเร  จ  ปเร  จ  ปรมฺ ปรา,   

ปพุ ฺพา จรยิา,  ตโต  อาภต ํ ปา รม ฺปรยิ ํอาจารย์ในกาลกอ่นๆชือ่วา่ปรมัปราหมายถงึบรูพาจารย,์
ประเพณีที่นำมาจากอาจารย์ในกาลก่อนชื่อว่าปารัมปริยะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,ลงอิอาคม)

เอ ตหิยฺ  (อิตหิ+ณยฺ)ประเพณ,ีขนบธรรมเนยีม,คำสัง่สอน. อ ิตหิสท ฺโท  นิ ปาต สม ุทา โย  อ ิตหิ ศพัท์ 
เป็นรากของนิบาต(เทียม). “อิ ติห  ปุพฺ พา จริเยหิ  วุตฺ ตมิท”นฺ ติ  กเถตพฺพํ  ว จนํ  เอ ติหฺยํ  
คำที่ควรกล่าวว่า“ประเพณีนี้อาจารย์ในกาลก่อนกล่าวไว้แล้ว”จึงชื่อว่าเอติหยะ(ลบณฺและสระที่สุด
ศัพท์,วุทธิอิเป็นเอ)

อุป เทส  (อุป+ทิสีอุจฺจารเณ+ณ)ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,คำสั่งสอน.อา จริยํ  อุป คนฺตฺ วา  
ทิสฺ สติ  อุจฺ จา รีย ตี ติ  อุป เทโส คำสั่งสอนที่เข้าไปหาอาจารย์แล้วจึงสวดชื่อว่าอุปเทสะ(ลบณฺ,
วุทธิอิเป็นเอ)

เอ ติห  (อิติห+ณ)ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,คำสั่งสอน.อิ ติหสทฺ โท  นิ ปาต สมุ ทา โย  อิ ติห ศัพท์ 
เป็นรากของนิบาต(เทียม). “อิ ติห  ปุพฺ พา จริเยหิ  วุตฺ ตมิท”นฺ ติ  กเถตพฺพํ  ว จนํ  เอ ติหํ  
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คำที่ควรกล่าวว่า“ประเพณีนี้อาจารย์ในกาลก่อนกล่าวไว้แล้ว”จึงชื่อว่าเอติหะ(ลบณฺ,ลบสระหน้า,
วุทธิอิเป็นเอ)

ยัญ, การ บูชา ๓ ศัพท์
ยาค  (ยชเทวปูชาสงฺคหกรณทานธมฺเมสุ+ณ)ยัญ,การบูชา.ย ชนํ  ยา โค  การบูชาชื่อว่ายาคะ 

(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศชเป็นค).เทฺว เม  ภิกฺขเว  ยา คา  กต เม  เทฺว  อา มิสฺ ส 
ยา โค  จ  ธมฺม ยา โค  จ๑  ภิกษุทั้งหลายการบูชามี๒อย่าง๒อย่างคือการบูชาด้วยสิ่งของ
และการบูชาด้วยธรรม

กตุ  (กรกรเณ+ตุ)ยัญ,การบูชา.สคฺคตฺถิ เกหิ  กรี ย เต ติ  กตุ  การบูชาที่ผู้ปรารถนาสวรรค์ 
พากันทำชื่อว่ากตุ(ลบรฺที่สุดธาตุ)

ยญฺญ  (ยชเทวปูชาสงฺคหกรณทานธมฺเมสุ+อ)ยัญ,การบูชา.ย ชนํ  ยญฺโญ  การบูชาชื่อว่ายัญญะ 
(อาเทศชเป็นญฺญ).เอว รู โป  โข  ราช ญฺญ  ยญฺโญ  น  มหปฺผโล  โห ติ๒  มหาบพิตร
การบูชาเช่นนี้ไม่มีผลมาก

แท่น บูชายัญ
เวทิ, เวที  (วิทลาเภ+อิณฺ,อี)แท่นบูชายัญ.ยาค ตฺถํ  มนฺ ตา ทิน า  ปริกฺ ข ตา  ปริ สงฺข ตา  ภู  

ภูมิ  เวทิ  นาม  พื้นดินที่กำหนดล้อมไว้ด้วยมนต์เป็นต้นเพื่อการบูชายัญชื่อว่าเวทิ(ลบณฺ,วุทธิ
อิเป็นเอ,ลบสระหน้า).ลาภ สกฺ การํ  วินฺ ท ติ  อสฺ สนฺ ติ  เวทิ, เวที  บริเวณอันเป็นที่ได้ลาภ
และสักการะชื่อว่าเวทิและเวที

 [๔๑๓] อสฺส เมโธ  จ  ปุ ริส- เมโธ เจว  นิรคฺคโฬ
  สมฺ มา ปาโส  วาชเปยฺย- มิติ  ยา คา  มหา  อิ เม.

การ บูชายัญ ใหญ่ ๕ อย่าง
 อิ เม  ปญฺจ  มหา  ยา คาการบูชายัญใหญ่มี๕อย่างเหล่านี้

อสฺส เมธํ  ปุ ริส เมธํ สมฺ มา ปาสํ  วาชเปยฺยํ
นิรคฺคฬํ  มหา ยญฺญา น  เต  โหนฺ ติ  มหปฺ ผลา.๓

 การบูชายัญใหญ่เหล่านั้นคือการฆ่าม้าบูชายัญการฆ่าบุรุษบูชายัญการ

จองจำบูชายัญการดื่มน้ำมนต์บูชายัญการถอดกลอนประตูบูชายัญย่อมไม่มี

ผลมาก

๑องฺ.ทุก.๒๐/๓๘๗/๑๑๔ ๒ที.มหา.๑๐/๓๒๘/๓๙๑ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๓๕๑/๑๑๐
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อสฺส เมธ  (อสฺสสทฺทูปปท+เมธหึสายํ+อ)การฆ่าม้าบูชายัญ.โป ราณ กรา ชกา เล  กิร  อสฺส เมธํ  
ปุ ริส เมธํ  สมฺ มา ปาสํ  วา จา เปยฺยนฺ ติ  จตฺ ตา ริ  สงฺ คหวตฺ ถู นิ  อสฺส เมธํ  นาม  ทราบว่า 
สังคหวัตถุในรัชสมัยโบราณมี๔อย่างคือการฆา่ม้าบชูายัญการฆา่บรุุษบชูายัญการจองจำบชูายัญ
การดื่มน้ำมนต์บูชายัญชื่อว่าอัสสเมธะ.อสฺ เส  เม ธนฺ ติ  หึ สนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  อสฺส เมโธ  การ
บูชายัญที่มีการเบียดเบียนม้าชื่อว่าอัสสเมธะ.อสฺสํ  เม ธนฺ ติ  ว ธนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  อสฺส เมโธ  
ยัญที่ฆ่าม้าบูชาชื่อว่าอัสสเมธะ(อสฺสสทฺทูปปท+เมธวธเน+อ)

ปุ ริส เมธ  (ปุริสสทฺทูปปท+เมธหึสาวธเนสุ+อ)การฆ่าบุรุษบูชายัญ.ปุ ริสํ  เมธ ติ  หึ สติ  เอตฺ ถา ติ   
ปุ ริส เมโธ  การบูชายัญที่มีการเบียดเบียนบุรุษชื่อว่าปุริสเมธะ.ปุ ริสํ  เมธ ติ  วธ ติ  เอตฺ ถา ติ  
ปุ ริส เมโธ  การบูชายัญที่มีการฆ่าบุรุษชื่อว่าปุริสเมธะ

นิรคฺคฬ  (นิ+อคฺคฬ)การถอดดาลประตูบูชายัญ.นตฺถิ  อคฺคโฬ  เอตฺ ถา ติ  นิรคฺคโฬ  การบูชา
ที่มีการถอดดาลประตูชื่อว่านิรัคคฬะ(ลงรฺอาคม)หมายถึงการบูชายัญที่เปิดให้ผู้คนได้ดู

สมฺ มา ปาส  (สมฺมาสทฺทูปปท+ปาสขิปเน+อ)การจองจำบูชายัญ. สมฺ มา  ทณฺฑํ  ปา เสนฺ ติ  
ขิเปนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  สมฺ มา ปาสํ  การบูชาที่มีการจองจำชื่อว่าสัมมาปาสะ

วาชเปยฺย  (วาชสทฺทูปปท+ปาปาเน+เอยฺย)การดื่มน้ำมนต์บูชายัญ.วาชํ  ปิ วนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  
วาชเปยฺ โย  การบูชาที่มีการดื่มน้ำมนต์ชื่อว่าวาชเปยยะ(ลบสระหน้า)

 [๔๑๔] อิทิ  ตฺ วิโช  ยาช โกถ สภฺ โย  สา มา ชิ โกปฺยถ
  ปริ สา  สภา  สมชฺ ชา  จ ตถา  สมิติ  สํส โท.

ผู้ บูชายัญ ๓ ศัพท์
อิทิ  (ยชปูชายํ+อิ)ผู้บูชายัญ.ย ชน สี โล ติ  อิทิ  ผู้มีปรกติบูชาชื่อว่าอิทิ (อาเทศยเป็นอิ, 

ชฺเป็นทฺ)

อิช  (ยชปูชายํ+อ)ผู้บูชายัญ.ยช ตี ติ  อิโช  ผู้บูชาชื่อว่าอิชะ(อาเทศยเป็นอิ)

  อถ  วา  อิตฺถิ ยา  อุ ตุมฺหิ  ชา เต  ชาย ตี ติ  อิตฺถิ ตุโช.  นา รีตฺ วิ โชติ ปิ  ปาโ€.  อุ ตุโช  
ยาช โก  ต ถา ติปิ  ปาโ€,  สุนฺท โร.  ปร สมยํ  อมน สิ  กตฺ วา  ปน  อาจ ริ เยน  อิ ติทฺ วิชสทฺ โท   
อิ ทิตฺ วิชสทฺ โท  จ  สมาน ตฺ ถา ติ  มญฺญมาเนน  อิทิ  ตฺ วิ โชติ  วุตฺตํ  โห ติ.

  อีกอย่างหนึ่งผู้เกิดในเวลาหญิงมีระดูชื่อว่าอิตถิตุชะบางทีก็มีรูปเป็นนารีตฺวิช,ศัพท์ว่าอุ ตุช 
กับยาชกมีเนื้อความเหมือนกันก็ควรอยู่อาจารย์ภายหลังพลั้งเผลอทั้งที่รู้อยู่ว่าอิ ติทฺ วิช ศัพท์และ
อิ ทิตฺ วิช ศัพท์มีอรรถเหมือนกันก็ยังกล่าวเป็น๒ศัพท์ว่าอิทิ ทฺ วิโช.ส่วนคัมภีร์อมรโกสะแสดงเป็น
ศัพท์เดียวคืออิตฺ วิโช
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ยาชก  (ยชปูชายํ+ณฺวุ)ผู้บูชายัญ.ยช ตี ติ  ยาช โก  ผู้บูชาชื่อว่ายาชกะ(วุทธิอเป็นอา,อาเทศ
ณฺวุเป็นอก).ยาช โก  โส  น  พฺ ราหฺมโณ๑  ผู้บูชานั้นไม่ใช่พราหมณ์(เสมอไป)

สมาชิก สภา, ผู้ เข้า ร่วม ประชุม ๒ ศัพท์
สภฺย  (สภา+ย)สมาชิกสภา,ผู้เข้าร่วมประชุม.สภา ยํ  สาธุ  สภฺ โย  คนดีในสภาชื่อว่าสัภยะ

(ลบอา)

สา มา ชกิ  (สมาชา+ณกิ)สมาชกิสภา,ผู้เขา้รว่มประชมุ. สมา ก ํ ชน สง ฺฆาต ํ สมา สวน ฺต ิ อา คนตฺ ฺวา   
เอก เท สี  ภ วนฺ ตี ติ  สมา ชา,  เตหิ  สมํ  เอกี ภว ตี ติ  สา มา ชิ โก  ผู้มาชุมนุมอยู่พร้อมเพรียง
กันชื่อว่าสมาชา,ผู้เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้มาชุมนุมนั้นชื่อว่าสามาชิกะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

  สมาชิกสภามีอีกหลายศัพท์เช่นสภา สท, สภา ตาร

สภา, ที่ ประชุม ๕ ศัพท์
ปริ สา  (ปริ+สิเสวายํ+อ+อา)สภา,ที่ประชุม.ปริ  สมนฺต โต  เสนฺ ติ  อสฺ สนฺ ติ  ปริ สา  สภา

เป็นที่ซึ่งผู้คนมาพบปะกันอยู่โดยรอบชื่อว่าปริสา(ลบสระหน้า).สีโห  เสนา ปติ  นิคณฺ€สาว โก  
ตสฺสํ  ปริ สายํ  นิ สินฺ โน  โห ติ๒   สีหเสนาบดีผู้เป็นสาวกของนิครนถ์นั่งอยู่ในที่ประชุมนั้น

สภา  (สหสทฺทูปปท+ภากถเน+กฺวิ)สภา,ที่ประชุม.สห  ภา สนฺ ติ  อสฺ สนฺ ติ  สภา  สถานที่
ประชุมชื่อว่าสภา(อาเทศสหเป็นส,ลบกฺวิ).สพฺภิ  ภา ติ  ทิปฺ ป ตี ติ  วา  สภา  หรือ 
สถานที่อันรุ่งเรืองด้วยสัตบุรุษชื่อว่าสภา(สนฺตสทฺทูปปท+ภาทิตฺติยํ+กฺวิ,อาเทศสนฺตเป็นส,ลบ
กฺวิ).สํ คมฺม  ภา สนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  สภา  สถานที่ประชุมชื่อว่าสภา(สํ+ภาสภาสเน+กฺวิ,ลบ
นิคหิต,ลบกฺวิและสฺที่สุดธาตุ)

เน สา  สภา  ยตฺถ  น  สนฺ ติ  สนฺ โต
สนฺ โต  น  เต  เย  น  ว ทนฺ ติ  ธมฺมํ
ราค ญฺจ  โทส ญฺจ  ป หาย  โมหํ
ธมฺมํ  ว ทนฺ ตา  จ  ภ วนฺ ติ  สนฺ โต.๓

ในสถานที่ใดไม่มีสัตบรุุษอยู่สถานที่นั้นย่อมไม่ใช่สภาผู้ไม่กล่าวธรรมย่อมไม่ใช่
สัตบุรุษสัตบุรุษเป็นผู้กล่าวธรรมเพื่อละราคะโทสะและโมหะ

สมชฺ ชา  (สํ+อชคมเน+อ+อา)สภา,ที่ประชุม.สมชฺ ชนฺ ติ  สํคจฺฉนฺ ติ  อสฺ สนฺ ติ  สมชฺ ชา  ที่ประชุม 
ชื่อว่าสมัชชา(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ซ้อนชฺ,ลบสระหน้า).นจฺ จาทิทสฺ สนว เสน  สมชฺ ชา คมนํ ๔  
การไปสู่ที่ประชุมโดยสามารถเห็นการฟ้อนรำเป็นต้น

๑มชฺ.มชฺ.๑๓/๗๐๗/๖๔๕ ๒วิ.มหา.๕/๗๘/๙๘ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๗๒๕/๒๗๐
๔ที.อฏฺ.๖/๒๔๗/๑๓๖
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สมิติ  (สํ+อิคติมฺหิ+ติ)สภา,ที่ประชุม.สมยนฺ ติ  มิ ลนฺ ติ  อสฺ สนฺ ติ  สมิติ  ที่ประชุมชื่อว่า
สมิติ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ).สห  วสเนน  เอ ติ  อสฺ สนฺ ติ  สมิติ  สถานที่ที่คนมาอยู่พร้อมกัน 
ชื่อว่าสมิติ(สหสทฺทูปปท+อิคติมฺหิ+ติ,อาเทศสหเป็นสํ,นิคหิตเป็นมฺ).สมิติ นฺ ติ  สมูหํ,   
ภิกฺขุ สมูหทสฺ สนาย  อาค ตา ติปิ  อตฺ โถ๑  บทว่าสมิตึ คือหมู่ได้แก่ผู้คนพากันมาเพื่อดูหมู่ภิกษุ

สํสท  (สํ+สทคตฺยาวสาเน+อ)สภา,ที่ประชุม.สมนฺต โต  สี ทนฺ ติ  เอตฺ ถา ติ  สํส โท  สถานที่
ที่คนนั่งรายล้อมชื่อว่าสังสทะ

  สภามีอีกหลายศัพท์เช่นโคฏฺ€ี, อฏฺ€านี 

 [๔๑๕] จตสฺโส  ปริ สา  ภิกฺขุ   ภิกฺ ขุนี  จ  อุ ปาส กา
  อุ ปา สิ กา โย ติ  อิ มา- ถ วาฏฺ€  ปริ สา  สิ ยุํ.

บริษัท ๔ 
 บริษัทมี๔จำพวกเหล่านี้คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา

ภิกฺขุ  (ภิกฺขยาจเน+รู)ภิกษุ.ภิกฺข ตี ติ  ภิกฺขุ  ผู้ขอ(ด้วยกายวิญญัติ)ชื่อว่าภิกขุ(ลบรฺอนุพันธ์,
รัสสะอูเป็นอุ).ภยํ  อิกฺ ข ตี ติ  ภิกฺขุ  ผู้เห็นภัยชื่อว่าภิกขุ(ภยสทฺทูปปท+อิกฺขทสฺสเน+รู,
ลบย,ลบรฺอนุพันธ์,รัสสะอูเป็นอุ,ลบสระหน้า).กิเล เส  ภินฺ ท ตี ติ  ภิกฺขุ  ผู้ทำลาย
กิเลสทั้งหลายได้ชื่อว่าภิกขุ(ภิทวิทารเณ+รู,อาเทศทฺเป็นขฺ,ซ้อนกฺ,ลบรฺอนุพันธ์,รัสสะ
อูเป็นอุ).อมต รสํ  ภกฺข ติ  ภุญฺช ตี ติ  ภิกฺขุ  ผู้บริโภคอมตรส(คือนิพพาน)ชื่อว่าภิกขุ(ภกฺข
อทเน+รู,อาเทศอเป็นอิ,ลบรฺอนุพันธ์,รัสสะอูเป็นอุ).ภิกฺ ขู ติ  สตฺ ตนฺนํ  ธมฺ มานํ   
ภินฺ นตฺ ตา  ภิกฺขุ,  สกฺ กาย ทิฏฺ€ิ  ภินฺ นา  โห ติ  วิ จิ กิจฺ ฉา  ภินฺ นา  โห ติ  สีลพฺพต ปราม าโส   
ภินฺ โน  โห ติ  รา โค  ภินฺ โน  โห ติ  โทโส  ภินฺ โน  โห ติ  โมโห  มา โน  ภินฺ โน  โห ติ๒ บท
ว่า ภิกฺขุ คือบุคคลผู้ชื่อว่าภิกษุ เพราะทำลายธรรม๗อย่างคือทำลายสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาสราคะโทสะโมหะและมานะ

ภิกฺขุณี, ภิกฺ ขุนี  (ภิกฺขยาจเน+รู+อินี)ภิกษุณี.ภิกฺ ขน สีล ตา ทีหิ  ภิกฺ ขุนี  ผู้ชื่อว่าภิกขุนีเพราะ
เป็นผู้ขอโดยปรกติเป็นต้น(ลบรฺอนุพันธ์,รัสสะอูเป็นอุ,ลบสระอิหลัง,อาเทศนเป็นณ
บ้าง).ภิกฺ ขุนี  นาม  อุภ โต  สงฺเฆ  อุป สมฺ ปนฺ นา๓ผู้อุปสมบทในสงฆ์๒ฝ่าย(คือภิกษุณี
สงฆ์และภิกษุสงฆ์)ชื่อว่าภิกษุณี

อุ ปา สก  (อุป+อาสอุปเวสเน+ณฺวุ) อุบาสก. รตน ตฺต ยมุป คนฺตฺ วา  อา สยนฺ ตี ติ  อุ ปาส กา   
ผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยชื่อว่าอุปาสกะ(อาเทศณฺวุเป็นอก,ลบสระหน้า).กิตฺ ตาว ตา  นุ  โข  
ภนฺ เต  อุ ปาส โก  โห ตี ติ,  ยโต  โข  มหา นาม  พุทฺธํ  สรณํ  คโต  โห ติ  ธมฺมํ  สรณํ  
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คโต  โห ติ  สงฺฆํ  สรณํ  คโต  โห ติ๑ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเช่นไรหนอบุคคลจึงเป็น
อุบาสก,มหานามะเพราะเหตุใดบุคคลจึงถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งถึงพระ
สงฆ์เป็นที่พึ่ง

อ ุปา ส ิกา  (อปุ+อาสอุปเวสเน+ณวฺ+ุอา)อบุาสกิา.รตน ตตฺ ยมปุ คนตฺ ฺวา  อา สยน ฺต ีต ิ อุ ปา ส ิกา โย   
ผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยชื่อว่าอุปาสิกา(อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ,ลบสระหน้า).โย  โข  
อานนฺ ท  ภิกฺขุ  วา  ภิกฺ ขุนี  วา  อุ ปาส โก  วา  อุ ปา สิ กา  วา  ธมฺ มา นุ ธมฺมปฏิ ปนฺ โน  
วิห รติ  สามี จิ ปฏิ ปนฺ โน  อนุ ธมฺม จารี,  โส  ตถาคตํ  สกฺก โร ติ  ครุก โร ติ  มา เนติ  ปู เช ติ  
ปร มาย  ปู ชาย๒อานนท์ผู้ใดเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามปฏิบัติธรรมสมควร
แก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะเคารพนอบน้อมบูชาพระตถาคต
ด้วยการบูชาที่ประเสริฐสุด

  ปัจจุบันไม่มีภิกษุณีบริษัทในนิกายเถรวาท,ส่วนสามเณรนับเข้าในภิกษุบริษัท

 [๔๑๖] ตาว ตึสทฺ วิชฺ ชกฺขตฺต- มารคฺ คห ปติ สฺส  จ
  สมณ านํ  วสา  จาตุ- มหา รา ชิกพฺรหฺ มุนํ.
  อถ วา  ตาว ตึ สานํ  ทฺ วิ ชานํ  พฺ ราหฺมณานํ  ขตฺ ตานํ  ขตฺ ติ ยานํ  มา รสฺส  คห ปติ สฺส  

สมณ านํ  จา ตุมฺ มหา รา ชิ กานํ  พฺรหฺ มูนญฺจ  ว เสนา ติ  อิ มา  อฏฺ€ปริ สา.  

  อีกอย่างหนึ่งบริษัทมี๘เหล่านี้คือเทวดาชั้นดาวดึงส์พราหมณ์กษัตริย์มารคหบดีสมณะ
เทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกะและพรหม

  อฏฺ€  โข  อิ มา  อานนฺ ท  ปริ สา,  กต เม  อฏฺ€,  ขตฺ ติย ปริ สา  พฺ ราหฺมณ ปริ สา   
คห ปติปริ สา  สมณ ปริ สา  จา ตุมฺ มหา รา ชิก ปริ สา  ตาว ตึ ส ปริ สา  มาร ปริ สา  พฺรหฺม ปริ สา๓  

  อานนท์บริษัทมี๘เหล่านี้บริษัท๘ใครบ้างคือขัตติยบริษัทพราหมณบริษัทคหปติ
บริษัทสมณบริษัทจาตุมมหาราชิกบริษัทตาวติงสบริษัทมารบริษัทและพรหมบริษัท

 [๔๑๗] คาย ตฺ ติ ปมุขํ  ฉนฺทํ จตุ วี สกฺขรํ  ตุ  ยํ
  เวท า นมาทิ ภูตํ  สา สา วิตฺ ตี  ติปทํ  สิ ยา.

ฉันท์, โคลง, กลอน
ฉนฺท  (ฉทสํวรเณ+อ)ฉันท์,โคลง,กลอน.วชฺชํ  ฉาทย ตี ติ  ฉนฺทํ  บทประพันธ์ที่ปกปิดโทษ(ใน

สำนวนภาษา)ชื่อว่าฉันทะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ).คาย ตฺ ติ ปมุขํ  ฉนฺทํ  คายัตตี
ฉันท์(และอุณหิกาฉันท์เป็นต้น)ชื่อว่าฉันท์
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คายั ต ติ ฉันท์
คาย ตฺ ติ  (เคสทฺเท+ตฺติ)คายัตติฉันท์.คาย เต ติ  คาย ตฺ ติ  ฉันท์ที่เขาสวดชื่อว่าคายัตติ(อาเทศ

เอเป็นอาย).คาย ตฺ ติ  นาม  ยสฺส  จ ตู สุ  ปา เท สุ  ปฏิ ปาทํ  ฉฬกฺข รา นิ  สนฺ ติ ฉันท์
ที่มี๔บาทมีบาทละ๖คำชื่อว่าคายัตติ

  ตัวอย่างคายัตติฉันท์

เช โน  ชิ นมูเล ทิสฺ วา  ชน กายํ
สํ สา รนิมคฺคํ สพฺพญฺญุ ตมิจฺฉํ.๑

เชนะฤาษีเหน็หมู่ชนแวดลอ้มพระพทุธเจา้จงึปรารถนาสพัพญัญตุญาณอนัตดัขาด

ทางเวียนว่ายตายเกิดในสงสาร

สาวิตรี ฉันท์
สา วิตฺ ติ  (สวิตุ+อิณฺ)สาวิตรีฉันท์.ส วิ ตุสฺส  อิสิ โน  อยํ  วาจา  สา วิตฺ ติ  ฉันท์ที่เป็นคำสวด 

ของสวิตุฤาษีจึงชื่อว่าสาวิตติ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,ซ้อนตฺ).ยํ  ปน  จตุ วี สกฺข รวนฺ ตํ,  
เวท านํ  อาทิ ภูตญฺจ  คาย ตฺ ติ  วิย  ฉนฺ ทานํ  นาปิ  จตุ ปฺปทํ,  อถ  โข  ติปท เมว  สิ ยา,  
สา  สา วิตฺ ติ  นาม  ฉันท์ที่มี๒๔คำไม่มี๔บาทเหมือนคายัตติฉันท์เป็นเบื้องต้นของคัมภีร์
เวทมีเพียง๓บาทจึงชื่อว่าสาวิตติ.สา วิตฺ ติสทฺ โท  คาย ตฺ ติ ปริ ยา โยปฺยตฺถิ  สา วิตฺ ติ ศัพท์เป็น
ปริยายศัพท์ของคาย ตฺ ติ ศัพท์

อคฺคิ หุตํ  มุ ขา  ยญฺญา สา วิตฺ ติ  ฉนฺทโส  มุขํ
ราชา  มุขํ  มนุ สฺ สานํ นที นํ  สาค โร  มุขํ
นกฺขตฺ ตานํ  มุขํ  จนฺ โท อาทิ จฺ โจ  ตปตํ  มุขํ
ปุญฺญมา กงฺ ขมา นานํ สงฺโฆ  เว  ยชตํ  มุขํ.๒

ยัญพิธีมีการบูชาไฟเป็นสำคัญ สาวิตรีเป็นเบื้องต้นของคัมภีร์เวท
พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ มหาสมุทรเป็นใหญ่แห่งแม่น้ำ
ดวงจันทร์เป็นใหญ่แห่งดวงดาว ดวงอาทิตย์เป็นใหญ่แห่งสิ่งมีแสงสว่าง
พระสงฆ์เป็นใหญ่แห่งผู้ต้องการบุญที่พากันบูชาอยู่

  คาถาตัวอย่างสาวิตรีฉันท์

พุทฺธํ  สรณํ  คจฺฉา มิ
ธมฺมํ  สรณํ  คจฺฉา มิ
สํฆํ  สรณํ  คจฺฉา มิ.๓
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ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง

ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง

ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง

 [๔๑๘] หพฺย ปา เก  จรุ  มโต   สุชา  ตุ  โหม ทพฺพิยํ
  ปร มนฺนํ  ตุ  ปา ยาโส หพฺยํ  ตุ  หวิ  กถฺย เต.

อาหาร บูชายัญ
จรุ  (จรจรเณ+อุ)อาหารบูชายัญ.หพฺยํ  เทว ตาตฺ ถมนฺนํ, หพฺย ปา เก  ตสฺส  ปา เก  ต ทาธาเร  

ถาลฺ ยา ทิมฺ หิ  จรุ  มโต  หัพยะคือข้าวสำหรับบูชาเทวดา,จรุ ศัพท์ท่านรู้ว่าใช้ในอรรถข้าวที่หุง
ด้วยน้ำนมที่อยู่ในหม้อตั้งไว้เพื่อบูชายัญและเป็นปุงลิงค์

ทัพพี ตัก อาหาร บูชายัญ
สชุา  (สขุสทฺทปูปท+ชนชนเน+กฺว)ิทพัพีตกัอาหารบชูายญั.โหม ทพพฺยิ ํ โหม กม ฺมน ิ หพยฺน ฺนา ท ีน- 

มุทฺ ธรณตฺถํ  กถา ยํ  กฏจฺ ฉุยํ  สุชา  สุชา ศัพท์ใช้ในอรรถทัพพีสำหรับคดข้าวบูชาเทวดาเป็นต้น
ในเวลาบวงสรวง.หพฺยนฺ นา ทีนํ  สุข คฺ คหณตฺถํ  ชาย ตี ติ  สุชา  ทัพพีที่เกิดขึ้นแห่งข้าวสำหรับ
บูชาเทวดาเป็นต้นเพื่อรับเอาความสุขชื่อว่าสุชา(ลบข,ลบกฺวิ,อาเทศนฺที่สุดธาตุเป็นอา,ลบ
สระหน้า).อิตฺถี  สุชา ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์

ข้าว ปายาส สำหรับ บูชา เทวดา, ข้าว กวน ใส่ นมวัว ๒ ศัพท์
ปร มนฺน  (ปรม+อนฺน)  ข้าวปายาสสำหรับบูชาเทวดา, ข้าวกวนใส่นมวัว.  เท วนฺนตฺ ตา  ปรมํ   

อนฺนํ  ปร มนฺนํ  ข้าวที่ดีที่สุดเพราะเป็นข้าวเพื่อเทวดาจึงชื่อว่าปรมันนะ(ลบสระหน้า).ปร มนฺนํ  
ค เหตฺ วาน  อ ทาสึ  สตฺถุ โน  อหํ ๑  ข้าพเจ้าถือเอาข้าวปายาสไปถวายแด่พระศาสดา

ปายาส, ปาย ส (ปา ปาเน+อส) ข้าวปายาสสำหรับบูชาเทวดา, ข้าวกวนใส่นมวัว.  ปาตพฺ โพ ติ   
ปา ยาโสข้าวที่ควรดื่ม(เพราะเป็นน้ำเหลวๆ)ชื่อว่าปายาสะ(อาเทศอาเป็นอาย,ลบสระหน้า,
ทีฆะสระหลัง).กสฺส  จาหํ  โภ  โค ตม  อิมํ  ปา ยาสํ  ทมฺ มิ๒พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์
จะถวายข้าวปายาสนี้แก่ใคร

เครื่อง เซ่น, เครื่อง บวงสรวง ๒ ศัพท์
หพฺย  (หุทาเน+ณฺย)เครื่องเซ่น,เครื่องบวงสรวง.หว ติ  อเน นา ติ  หพฺยํ  เครื่องเซ่นชื่อว่าหัพยะ

(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว,ลบอที่ว,อาเทศวฺเป็นพฺ).โก  นุ  โข  อิมํ   
หพฺย เสสํ  ภุญฺ เชยฺ ย๓ใครกันหนอควรบริโภคส่วนเหลือของเครื่องเซ่นนี้
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หว ิ (หุทาเน+อิ)เครื่องเซ่น,เครื่องบวงสรวง.หว ติ  อเน นา ติ  หวิ  เครื่องเซ่นชื่อว่าหวิ(วุทธิ
อุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว).นปํุส เก  ทั้ง๒ศัพท์มีใช้ในนปุงสกลิงค์

 [๔๑๙] ยู โป  ถูณายํ  นิมฺ มนฺถฺย- ทา รุมฺ หิ  ตฺว รณี  ทฺ วี สุ
  คาหปจฺ จา หวนี โย ทกฺ ขิณ คฺคิ  ต โยคฺ ค โย.

เสา บูชายัญ ๒ ศัพท์
ยูป  (ยุ มิสฺสเน+ป)  เสาบูชายัญ.   ถูณายํ  ยู โป  ยูป ศัพท์ใช้ในอรรถเสาบูชายัญ. ยว ตี ติ   

ยู โป  เสาที่รวมกันชื่อว่ายูปะ(ทีฆะอุเป็นอู).อหญฺหิ  ภนฺ เต  อคฺคึ  อา ธาตุ กาโม  ยูปํ   
อุสฺ สา เปตุ กาโม๑ข้าพระองค์ประสงค์จะบูชาไฟต้องการให้เขายกเสาบูชาไฟขึ้น

ถูณ, ถูณา  (ถุอภิตฺถเว+ณ+อา)เสาบูชายัญ. ถ วิย เต ติ  ถูณา  เสาที่เขาบูชาชื่อว่าถูณา(ทีฆะ 
อุเป็นอู).ทฺ วี สุ  ถูณ ศัพท์เป็นไปในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์.ถูณํ  ปฏิ จฺจ  ฉายา  ปญฺญา ยติ๒  
เงาปรากฏเพราะอาศัยเสาบูชายัญ

ไม้ สีไฟ
อรณิ, อรณี  (อรคมเน+อณิ+อี)ไม้สีไฟ.นิมฺ มนฺถฺย ทา รุมฺ หิ  อรณี  อรณี ศัพท์ใช้ในอรรถไม้

สีไฟ.อรี ยติ  คมีย ตี ติ  อรณี  ไม้สีไฟที่เขาสีเรื่อยไปชื่อว่าอรณี.ทฺ วี สุ  อรณี ศัพท์มีใช้ในปุงลิงค์ 
และอิตถีลิงค์.น  อคฺคึ  อุป ฏฺ€าเปนฺ ติ  น  อรณิ สหิตํ  อุป ฏฺ€าเปนฺ ติ๓ไม่ติดไฟไว้ไม่เตรียม
ไม้สีไฟไว้

ผู้ ควร บูชา ดุจ ไฟ ๓ บุคคล
คาหปจฺจ, คหปตคฺคิ  (คหปติ+ณ)ไฟในบ้านคือสามี.คห ปติ นา  สํ ยุตฺ โต  คาหปจฺ โจ  ไฟอัน

ประกอบด้วยสามีชื่อว่าคาหปัจจะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศติเป็นจ,ซ้อนจฺ)

อา หวน ีย, อาห ุเนย ฺยคคฺ ิ (อาหว+อนยี)ไฟที่ควรบชูาคอืมารดาบดิา.หตุ พพฺคคฺ ิอา หวน ํ อรห ต ีต ิ  
อา หวนี โย  ผู้ควรนำเครื่องบูชาไฟมาบูชาชื่อว่าอาหวนียะ(ลบสระหน้า). อาทเรน  หวนํ  ทานํ  
อรห ตี ติ  อา หวนี โย  ผู้ควรให้ด้วยความเอื้อเฟื้อชื่อว่าอาหวนียะ(อา+หุทาเน+อนีย,วุทธิอุ
เป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว,ลบสระหน้า)

ทกฺ ขิณ คฺคิ, ทกฺขิเณยฺยคฺคิ  (ทกฺขิณาสทฺทูปปท+อคฺค ทาเน+อิ)  ไฟที่ควรให้ทานคือภิกษุสงฆ์.  
ทกฺ ขิณํ  เทยฺย ธมฺมํ  อคฺ คนฺ ติ  วิสฺสชฺ ชนฺ ติ  อสฺ มินฺ ติ  ทกฺ ขิณ คฺคิ  ผู้เป็นที่สละให้ซึ่งเครื่อง
ทักษิณาทานชื่อว่าทักขิณัคคิ(ลบสระหน้า)

๑องฺ.สตฺตก.๒๓/๔๔/๔๓ ๒องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๕/๒๗๐ ๓วิ.จุลฺล.๗/๔๒๘/๒๓๓
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  ตโย  อคฺ คี  อาหุ เนยฺ ยคฺคิ  ทกฺขิเณยฺยคฺคิ  คหปตคฺคิ๑ไฟมี๓กองได้แก่ไฟคือบุคคล
ผู้ควรบูชาไฟคือบุคคลผู้ควรให้ทักษิณาทานไฟคือสามีเจ้าของบ้าน

  ไฟ ๓ กองนี้ สามารถเป็นเหตุให้ถึงความพินาศแก่ผู้ปฏิบัติผิดได้ ดังนั้นในอังคุตตรนิกาย 
อรรถกถาจึงกล่าวไว้ว่า...

  อา หุนํ  วุจฺจ ติ  สกฺ กา โร  อา หุนํ  อร หนฺ ตี ติ  อาหุ เนยฺ ยา,  มา ตา ปิต โร  หิ  ปุตฺ ตานํ  
พหู ปการ ตาย  อา หุนํ  อร หนฺ ติ,  เต สุ  วิปฺ ปฏิ ปชฺ ชมา นา  ปุตฺ ตา  นิ ร ยา ที สุ  นิพฺพตฺ ตนฺ ติ,   
ตสฺ มา  กิญฺ จาปิ  มา ตา ปิต โร  นา นุท หนฺ ติ,  อนุ ท หนสฺส  ปน  ปจฺจ ยา  โหนฺ ติ.  อิ ติ   
อนุ ท หนฏฺเ€เนว  “อาหุ เนยฺ ยคฺ คี”ติ  วุจฺจ ติ.   คหป ตี ติ  ปน  เคห สา มิ โก  วุจฺจ ติ,  โส  หิ  
มา ตุ คาม สฺส  สย นวตฺ ถา ลงฺ กา ราทิ อนุ ปฺป ทาเนน  พหู ปกา โร,  ตํ  อติ จรนฺ โต  มาตุ คา โม   
นิ ร ยา ที สุ  นิพฺพตฺ ตติ,  ตสฺ มา  โสปิ  ปุ ริ มน เยเนว  อนุ ท หนฏฺเ€น  “คหปตคฺ คี”ติ  วุตฺ โต.   
“ทกฺขิเณยฺยคฺ คี”ติ  เอตฺถ  ปน  “ทกฺ ขิณ า”ติ  จตฺ ตา โร  ปจฺจ ยา,  ภิกฺขุสํโฆ  ทกฺขิเณยฺ โย   
โห ติ,  โส  คิ หีนํ  ตี สุ  สรเณ สุ  ปญฺ จ สุ  สีเล สุ,  ทส สุ  สีเล สุ,  มา ตา ปิตุ ปฏฺ€าเน,   
ธมฺ มิก สมณ พฺ ราหฺมณูปฏฺ€า เนติ  เอว มา ที สุ  กลฺ ยาณ ธมฺ เม สุ  นิ โย ชเนน  พหู ปกา โร,  ตสฺมึ  
มิจฺ ฉาป ฏิ ปนฺ โน  คิ หี  ภิกฺขุสํฆํ  อกฺ โก สิตฺ วา  ปริ ภา สิตฺ วา  นิ ร ยา ที สุ  นิพฺพตฺ ตติ,  ตสฺ มา  
โสปิ  ปุ ริ มน เยเนว  อนุ ท หนฏฺเ€น  “ทกฺขิเณยฺยคฺ คี”ติ  วุตฺ โต.  กฏฺ€โต  นิพฺพตฺ โต  ปาก ติ โกว   
อคฺคิ  กฏฺ€คฺคิ  นาม.๒  

  เครือ่งสกัการะทา่นเรยีกวา่อาหนุะผู้ควรรบัเครือ่งสกัการะชือ่วา่อาหุเนยยะ,จรงิอยู่มารดาบดิา
ย่อมสมควรรับเครื่องสักการะเพราะเป็นผู้มีอุปการะมากต่อบุตรธิดาเมื่อบุตรธิดาปฏิบัติผิดในมารดา
บิดานั้นย่อมเกิดในอบายมีนรกเป็นต้น  มารดาบิดาย่อมไม่เผาผลาญใครๆ เพราะการปฏิบัติผิดนั้น 
แต่จะเปน็เหตุให้แก่การหมกไหม(้ในอบาย),เพราะเหตุนัน้ทา่นจงึเรยีกมารดาบดิาวา่“อาหุเนยยคัค”ิ
เพราะเป็นที่ตั้งแห่งการหมกไหม้.ส่วนเจ้าของเรือนท่านเรียกว่าคหบดี,คหบดีนั้นมีอุปการะมากต่อ
ภรรยาดว้ยการมอบให้ทีน่อนเครือ่งนุง่หม่และเครือ่งประดบัเปน็ตน้ภรรยาผู้ประพฤติลว่งเกนิสามีนัน้
ยอ่มเกดิในนรกเปน็ตน้เพราะฉะนัน้ทา่นจงึเรยีกสามีนัน้วา่“คหปตคัค”ิเพราะเปน็ที่ตัง้แหง่ความเผา
ไหม้เหมือนนัยก่อน.ในบทว่า“ทักขิเณยยัคคิ”นั้นคำว่า“ทักขิณา”ได้แก่ปัจจัย๔,ภิกษุสงฆ์
เป็นทักขิเณยยบุคคล,ภิกษุสงฆ์นั้นเป็นผู้มีอุปการะมากแก่คฤหัสถ์ด้วยการประกอบในกัลยาณธรรม
เป็นต้นอย่างนี้คือในสรณคมน์๓ในศีล๕ในศีล๑๐ในผู้เลี้ยงมารดาบิดาในผู้บำรุงสมณะ
และพราหมณ์ผู้มีธรรม,คฤหัสถ์ผู้ปฏิบัติผิดในภิกษุสงฆ์นั้นด่าว่าภิกษุสงฆ์ย่อมเกิดในนรกเป็นต้น
เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกภิกษุสงฆ์ว่า“ทักขิเณยยัคคิ”เพราะเป็นที่ตั้งแห่งการเผาไหม้เหมือนนัยก่อน,
ไฟที่เกิดไหม้ขึ้นจากฟืนชื่อว่ากัฏฐัคคิ

๑ที.ปาฏิก.๑๑/๒๒๘/๒๒๙ ๒องฺ.อฏฺ.๑๖/๔๖/๑๘๒-๓
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 [๔๒๐] จา โค วิสชฺ ชนํ  ทานํ โวสฺสคฺ โค  จ  ป เท สนํ
  วิสฺ สาณ นํ  วิ ต รณํ  วิ หายิ ตปวชฺ ชนํ.

ทาน, การ สละ, การ ให้ ๙ ศัพท์
จาค  (จชหานิมฺหิ+ณ)ทาน,การสละ,การให้.อจ ชิตฺ ถ  จช เต  จ ชิสฺส เต  จ ชนํ  วา  จา โค  

สละแล้วกำลังสละจะสละหรือการสละชื่อว่าจาคะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศชฺเป็นคฺ).
จา โค  ปุญฺญํ  ปวฑฺฒ ติ๑การสละยังบุญให้เจริญ

วิสชฺ ชน  (วิ+สชวิสฺสคฺเค+ยุ)ทาน,การสละ,การให้,การแบ่งปัน.วิสชฺ ชีย เต  วิสชฺ ชนํ  การ
สละชื่อว่าวิสัชชนะ(ซ้อนชฺ,อาเทศยุเป็นอน).อ ลงฺ การ ภณฺฑ ขา ทนีย โภชนี ยา ที นิ  ทตฺ วา   
วิสชฺ ชนํ ๒ การสละให้วัตถุมีเครื่องประดับของขบเคี้ยวและของบริโภคเป็นต้น

ทาน  (ทาทาเน+ยุ)ทาน,การสละ,การให้.ทีย เต ติ  ทานํ  การให้ชื่อว่าทานะ(อาเทศยุเป็น
อน,ลบอ)

อคฺคสฺมึ  ทานํ  ททตํ อคฺคํ  ปุญฺญํ  ปวฑฺฒ ติ
อคฺคํ  อายุ  จ  วณฺโณ  จ ยโส  กิตฺ ติ  สุขํ  พลํ.๓

บุญอันเลิศอายุวรรณะยศชื่อเสียงความสุขและกำลังที่เลิศย่อมเจริญแก่
ผู้ให้ทานในบุญเขตอันเลิศ

โวสฺสคฺค  (อุ+สชวิสชฺเช+ณ)ทาน,การสละ,การให้.โวสชฺ ชนํ  โวสฺสคฺ โค  การสละชื่อว่า 
โวสสัคคะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อุ เป็น โอ, ลง วฺ อาคม, ซ้อน สฺ, อาเทศ ช เป็น ค, ซ้อน คฺ).  
โวสฺสคฺ โค  ทุ วิโธ  ปริ จฺ จาค โวสฺสคฺ โค  จ  ปกฺ ขนฺ ทน โวสฺสคฺ โค  จ๔การสละมี๒อย่างคือ
การสละโดยการบริจาคและการสละโดยการหลีกหนีออกไป

ป เท สน  (ป+ทิสอติสชฺชเน+ยุ)ทาน,การสละ,การให้.อติ สชฺ ชนํ  ทานํ  ป โพ ธนญฺจ  อิห  
ทานํ  ป เท สนํ  การสละ การให้ และการให้รู้ในโลกนี้ ชื่อว่าปเทสนะ. ปกาเรน  ทิ สีย เต ติ   
ป เท สนํ  การสละโดยประการต่างๆชื่อว่าปเทสนะ(วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศยุเป็นอน)

วิสฺ สาณ น  (วิ+สณทาเน+ยุ)ทาน,การสละ,การให้.วิสณีย เต ติ  วิสฺ สาณ นํ  การให้ชื่อว่า 
วิสสาณนะ(ซ้อนสฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศยุเป็นอน)

วิ ต รณ  (วิ+ตรปฺลวนตรเณสุ+ยุ)ทาน,การสละ,การให้.  มจฺ เฉร โสต า ติกฺ กมน เมตฺ ถา ติ  วิ ต รณํ  
ในที่นี้การก้าวล่วงกระแสความตระหนี่ชื่อว่าวิตรณะ.วิ เส เสน  ตร ตี ติ  วิ ต รณํ  อาการก้าวล่วง
โดยพิเศษชื่อว่าวิตรณะ(อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ)

๑องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๖/๓๙๖ ๒ที.อฏฺ.๖/๒๗๑/๑๔๙ ๓องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๔/๔๕
๔มชฺ.อฏฺ.๗/๒๗/๙๔
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วิ หายิ ต  (วิ+หาจาเค+อิ+ต)ทาน,การสละ,การให้.วิ เส เสน  หาตพฺ โพ ติ  วิ หายิ โต  อาการ
ที่ควรสละอย่างยิ่งชื่อว่าวิหายิตะ(อาเทศอาเป็นอาย)

อปวชฺ ชน  (อป+วชฺชวชฺชเน+ยุ)ทาน,การสละ,การให้.อปวชฺ ชิย เต ติ  อปวชฺ ชนํ  การสละ 
ชื่อว่าอปวัชชนะ(อาเทศยุเป็นอน)

  การสละมีอีกหลายศัพท์เช่นผสฺ สน, ปติ ปา ทน

 [๔๒๑] ปญฺ จม หา ปริ จฺ จา โค วุตฺ โต  เสฏฺ€ธนสฺส  จ
  ว เสน  ปุตฺต ทา รานํ รชฺชสฺ สงฺ คาน เมว  จ.

การ บริจาค ครั้ง ใหญ่, การ บริจาค ของ ผู้ ประเสริฐ ๕ อย่าง
 เสฏฺ€ธนสฺส  ปุตฺ ตานํ  ทา รานํ  รชฺชสฺส  องฺ คานญฺจ  ว เสน  ปญฺ จม หา ปริ จฺ จา โค  วุตฺ โต   

การบริจาคใหญ่๕อย่างท่านกล่าวไว้แล้วคือทรัพย์อันประเสริฐมีช้างเป็นต้นบุตรธิดาภรรยา
ราชสมบัติและอวัยวะน้อยใหญ่มีดวงตาเป็นต้น

มหา ปริ จฺ จาค  (มหนฺต+ปริจฺจาค)  การบริจาคครั้งใหญ่, การบริจาคของผู้ประเสริฐ.  ม หนฺ เตหิ   
อุตฺ ตม ปุ ริ เส เหว  กโต,  ม หนฺ ตานํ  วา  ปริ จฺ จา โค  มหา ปริ จฺ จา โค มหาบริจาคนี้ผู้ประเสริฐ
เท่านั้นทำได้หรือการบริจาคของผู้ประเสริฐชื่อว่ามหาปริจจาคะ. มหตฺถํ  วา  พุทฺธ ภาว ตฺถํ  กโต  
ปริ จฺ จา โค  มหา ปริ จฺ จา โค  หรือการบริจาคที่บุคคลทำเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่หรือเพื่อความเป็น
พระพุทธเจ้าชื่อว่ามหาปริจจาคะ.กา ปุ ริ เสหิ  ทุกฺ กรตฺ ตา  ม หนฺ โต  วา  เสฏฺโ€  ปริ จฺ จา โค   
มหา ปริ จฺ จา โค  หรือการบริจาคที่ประเสริฐสุด ชื่อว่ามหาปริจจาคะ เพราะเป็นการบริจาคที่บุรุษ
ผู้ต่ำต้อยทำได้ยาก (อาเทศ มหนฺต เป็น มหา).  นยน ธนรชฺช ปุตฺตทาร ปริ จฺ จา โค ติ  ปญฺจ   
มหา ปริ จฺ จา คา๑มหาบริจาคมี๕อย่างคือดวงตาทรัพย์ราชสมบัติบุตรธิดาและภรรยา

 [๔๒๒] อนฺนํ  ปานํ  ฆรํ  วตฺถํ ยานํ  มาลา  วิ เลป นํ
  คนฺโธ  เสยฺ ยา  ป ที เปยฺยํ   ทา นวตฺ ถู  สิ ยุํ  ทส.

ทาน วัตถุ ๑๐ อย่าง
ทา นวตฺถุ  (ทาน+วตฺถุ)  ทานวัตถุ, ของให้ทาน. ทียนฺ เต  เอ เต นา ติ  ทานํ  เครื่องให้ทาน 

ชื่อว่าทานะ(ทาทาเน+ยุ,อาเทศยุเป็นอน,ลบอ).ตสฺส  วตฺถุ  กา รณํ  ต ทุปฺปตฺ ติ ยา   
อุปฺ ปชฺ ชน โต ติ  ทา นวตฺถุ  วัตถุที่เป็นเหตุแห่งการให้นั้นเพราะเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทานนั้นชื่อว่า
ทานวัตถุ.ทาตพฺพํ  วา  ทานํ,  อนฺ นาทิ,  ต เทว  วตฺถุ  ทา นวตฺถุ  หรือของที่ควรให้ทาน
ชื่อว่าทานะมีข้าวเป็นต้น,ของที่ควรให้นั้นนั่นแหละเป็นวัตถุจึงชื่อว่าทานวัตถุ.อิเธกจฺ โจ  ทานํ  

๑ขุ.อฏฺ.๒๗/๘
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เท ติ  สมณ สฺส  วา  พฺ ราหฺมณสฺส  วา  อนฺนํ  ปานํ  วตฺถํ  ยานํ  มา ลา คนฺธวิ เลป นํ   
เสยฺ ยาว สถป ที เปยยฺํ ๑   บางคนในโลกนี้ถวายทานแก่พระสมณะหรือพราหมณ์มีข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่ม
ยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและน้ำมันสำหรับประทีป

  ทส  ทา นวตฺ ถู  สิ ยุํ ทานวัตถุมี๑๐อย่างคือ อันนะ ของควรบริโภคมีข้าวเป็นต้น, 
ปานะ ของควรดื่มมีน้ำเป็นต้น,ฆระ ที่อยู่อาศัย,วัต ถะ เครื่องนุ่งห่ม, ยา นะ ยานพาหนะและ
รองเท้า,มาลา ดอกไม้และมาลัย, วิเลป นะ เครื่องลูบไล้มีมโนสิลาเป็นต้น, คันธ ะ ของหอม,
เสย ยา ที่นั่งและที่นอน,ป ที เปย ยะ ประทีบและน้ำมัน

  ตตฺร  อนฺนํ  ปา นวชฺ ชิตํ  กิญฺจิ  ขา ทนี ยาทิกํ.  ปานํ  ปาตพฺพํ  อุ ทกาทิ.  ฆรํ  วาตา- 
ต ปา ทปิ รสิสฺย ว ิโน ทน ํ ปฏ ิสสฺย.ํ  วตถฺ ํ น ิวา สน ปา ร ุปนาทอิจ ฺฉาทน.ํ  ยาน ํ หตถฺ ฺยาท ิ อน ฺตมโส   
อุ ปา หนํ  อุ ปา ทาย  คมน สา ธนํ.   มาลา  มาลฺยํ,  ปุปฺผญฺจ.   วิ เลป นํ  ฉ วิ ราค กรณํ,  วิภู โต  
สุ คนฺโธ  วา.   คนฺโธ  ตทญฺญคนฺโธ,  เสยฺ ยา  เสยฺ ยาคฺ คหเณน  เจตฺ ถ  อา สนมฺ ปิ  คหิตํ.   
ป ที เปยฺยํ  ปทีป สฺส  หิตํ  ยํ  กิญฺจิ  เต ลาทิ,  อิ เม  ทส  ทา นวตฺ ถู  นาม  สิ ยุํ.  

  ในทานวัตถุ๑๐อย่างนั้น อันนะ ได้แก่ของกินทุกอย่างมีของขบเคี้ยวเป็นต้นยกเว้นเครื่อง
ดื่ม, ปานะ ได้แก่ของที่ควรดื่มมีน้ำเป็นต้น, ฆระ ได้แก่ที่อยู่อาศัยที่กำบังอันตรายมีลมและแดด
เป็นต้น,วัต ถะ ได้แก่เครื่องปกปิดร่างกายมีผ้านุ่งและผ้าห่มเป็นต้น,ยา นะ ได้แก่ยานพาหนะมี
ช้างเป็นต้นและอุปกรณ์ที่ช่วยให้สำเร็จการไปทุกอย่างมีรองเท้าโดยที่สุด,มาลา ได้แก่พวงมาลัยและ
ดอกไม้,วิเลป นะ ได้แก่เครื่องย้อมผิวหรือเครื่องลูบไล้ที่มีกลิ่นหอม,คันธ ะได้แก่ของหอมอย่างอื่น
จากนั้น,เสย ยา ได้แก่ที่นอนและที่นั่ง,ป ที เปย ยะ ได้แก่วัตถุทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แก่ประทีปมี
น้ำมันเป็นต้น,ทั้ง๑๐อย่างนี้มีชื่อว่าทานวัตถุ

  เอ ตา นิ  ปน  ทส  ทา นวตฺ ถู นิ  สุตฺ ตนฺ ตน เยน  กถิ ตา นิ.  วิน เย  ปน  จีวร ปิณฺฑ ปาต- 
เส นา สน เภสช ฺชว เสน  จต ฺตา ร ิ กถ ิตา น,ิ  ร ูปาท ิฉฬา รมมฺณ ทา นว เสน  อภ ิธม ฺเม  ฉ  ทา นวต ฺถ ูน ิ  
กถ ตา ติ.   

  ทานวัตถุ๑๐อย่างนั้นท่านกล่าวตามนัยในพระสูตรส่วนทานวัตถุที่ท่านกล่าวตามนัยในพระ
วินัยมี๔อย่างคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัช,ทานวัตถุที่ท่านกล่าวตามนัยในพระอภิธรรม
มี๖อย่างคือการให้ที่มีอารมณ์๖อย่างมีรูปารมณ์เป็นต้น

ทาน วัตถุ ตาม นัย แห่ง พระ วินัย พระ สูตร และ พระ อภิธรรม
  ตตฺเถว มา จริยา  ว ทนฺ ติ  “สุตฺ ตนฺ ตนย ทาน โต  วินย ทาน เมว  มหปฺ ผลํ,  กสฺ มา,   

อนฺ นาทิ ทา นมตฺตว เส เนว  ยสฺส  กสฺส จิ  ทุสฺ สี ลาทิกสฺส  ทาตพฺ พนฺ ติ  อนุ ชา นิตฺวา   
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ปิณฺฑ ปา ตาทิกปฺ ปิย โว หาร ว เสน  สี ล วนฺ ตาทิกสฺ เสว  จ  ทาตพฺ พนฺ ติ  อนุญฺญาตตฺ ตา.   
สามญฺญทาน โต  หิ  วิ เสส ทาน เมว  มหปฺ ผลํ,  ต โตปิ  อภิ ธมฺ มนย ทาน เมว  มหปฺ ผลํ,   
กสฺ มา,  รู ปา ที สุ  ปรม ตฺถว เส เนว  อภิ นิ วิ สิตฺ วา  ทา นว เสน  ต โตปิ  อติ สย ทาน ตฺ ตา”.    

 ในทานวตัถุตามนยัในพระสตูรพระวนิยัและพระอภธิรรมนัน้อาจารย์ทัง้หลายกลา่ววา่“ทานใน
พระวินัยมีผลมากกว่าทานตามนัยในพระสูตรเพราะอะไรเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า
‘ควรให้ทานเพียงสักว่าข้าวเป็นต้นแก่ใครๆมีผู้ทุศีลเป็นต้น’และทรงอนุญาตว่า‘ควรถวายทานแก่ผู้
มีศีลเป็นต้น’โดยทรงใช้โวหารที่สมควรว่าบิณฑบาตเป็นต้น,ทานที่พิเศษกว่าทานธรรมดาย่อมมีผล
มาก.ทานตามนัยในพระอภิธรรมมีผลมากกว่าทานตามนัยในพระวินัยเพราะอะไรเพราะว่าเป็น
ทานที่ยิ่งกว่าโดยการยึดในอารมณ์๖มีรูปารมณ์เป็นต้นด้วยอำนาจแห่งปรมัตถ์แล้วจึงให้ทาน”

  ทานวัตถุตามนัยในพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมหากเป็นทานที่ควรแก่ผู้รับที่เป็นเนื้อนา
บุญย่อมมีผลมากด้วยกันทั้งนั้น

 [๔๒๓] มตตฺถํ  ตท เห  ทานํ ตี เสฺว ตมุทฺธ เทหิ กํ
  ปิตุ ทานํ  ตุ  นิ วา โป สทฺธํ  ตุ  ตํว  สตฺถ โต.

ทาน อุทิศ ผู้ ตาย ใน วัน นั้น
อุทฺ ธ เทหิ ก  (อุทฺธ+เทห+ณิก)ทานอุทิศผู้ตายในวันนั้น.ตท เห  มต ทิว เส  มตตฺถํ  ยํ  ปิณฺฑปาต - 

ชลาญฺ ชลฺ ยาทิ ทานํ,  เอตํ  ทานํ  เท หา  อุทฺ เธ  ภวํ  อุทฺ ธ เทหิ กํ  นาม  ทานใดมีอาหาร
บิณฑบาตน้ำดื่มและเครื่องบูชาเป็นต้นที่บุคคลถวายเพื่อผู้ตายไปแล้วในวันนั้นทานนั้นวางอยู่บนร่าง
ผู้ตายชื่อว่าอุทธเทหิกะ(ลบณฺ).ตี สุ  อุทฺ ธ เทหิ ก ศัพท์เป็นไปในลิงค์ทั้ง๓

ทาน อุทิศ แก่ มารดา และ บิดา
นิ วาป  (นิ+วปพีชสนฺตาเน+ณ)ทานอุทิศแก่มารดาบิดา.ปิตุ ทานํ  ปิต โร  อุทฺ ทิสฺส  ชลาญฺ ชลิ- 

สุว ณฺณาทิ ทานํ  นิ วา โป  ทานมีน้ำดื่มและพุ่มทองคำเป็นต้นที่อุทิศให้มารดาและบิดาชื่อว่านิวาปะ.
นิ วา ปนํ  นิ วา โป  การอุทิศให้ชื่อว่านิวาปะ (ลบณฺ,วุทธิอ เป็นอา).วิ หาเร  ทาตพฺพํ   
ยา คุภตฺตํ  วา  นิ วา โป  วา  น  โห ติ๑ยาคูและภัตรหรือของทานอุทิศที่ควรถวายไม่มีอยู่ใน
วิหาร

ทาน อุทิศ แก่ มารดา และ บิดา ตาม คัมภีร์ โชติ สัต ถะ เป็นต้น

สทฺธ  (สทฺธา+ณ)ทานอุทิศแก่มารดาและบิดา.ตํว  ต เมว  ปิตุ ทานํ  สตฺถ โต  สมณ พฺ ราหฺมณ-
โภชนา ทิ  สทฺธํ  นาม  ปิตุทานนั้นนั่นแหละมีโภชนาหารถวายแก่สมณะและพราหมณ์เป็นต้น(ตาม
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วิธีในคัมภีร์โชติสัตถะและคัมภีร์ราชมัตตัณฑะเป็นต้น)ชื่อว่าสัทธะ.สทฺธา  อสฺส  ทาน สฺสตฺถี ติ  
สทฺโธ  การให้ของผู้มีศรัทธาชื่อว่าสัทธะ(ลบณฺ,ลบสระหน้า)

 [๔๒๔] ปุ เม  อติ ถิ  อา คนฺ ตุ ปา หุน า เวสิ กาปฺยถ
  อญฺญตฺถ  คนฺ ตุ มิจฺฉนฺ โต คมิ โก ถาคฺฆมคฺฆิย.

แขก, ผู้ มา เยือน, อาคันตุกะ ๔ ศัพท์
อติ ถิ, อติ ถี  (อตสาตจฺจคมเน+อิถิ)แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ. อ ตติ  คจฺฉ ตี ติ  อติ ถิ  ผู้ไป

ชือ่วา่อติถ.ิป ุเม  อต ิถ ิศพัท์มีใช้ในปงุลงิค์(บางคมัภรี์กลา่ววา่เปน็ปงุลงิค์และอติถีลงิค,์อติถีลงิค์มีรปู
เป็นอติถี). อติ ถิสฺ มากํ  สมโณ  โค ต โม,  อติ ถิ  โข  ปนมฺ เหหิ  สกฺ กาตพฺ โพ  ครุ กาตพฺ โพ   
มา เนต พฺ โพ  ปู เชตพฺ โพ  อป จิต พฺ โพ๑พระสมณโคดมเป็นแขกของพวกเราเป็นแขกที่พวกเรา
ควรสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม

อา คนฺ ตุ, อา คนฺ ตุก  (อา+คมุคติมฺหิ+ตุ)แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ.อาคจฺฉ ตี ติ  อา คนฺ ตุ   
ผู้มาชื่อว่าอาคันตุ(อาเทศมฺเป็นนฺ).อา คนฺ ตุ  กุ รุ เต  ปิยํ ๒ แขกควรทำตัวให้น่ารัก. อา คนฺ ตุ โก   
ภิกฺขุ  น  วีถิ กุ สโล  น  โค จร กุ สโล  กิ ลนฺ โต  ปิณฺฑาย  จร ติ๓ภิกษุอาคันตุกะไม่รู้จักเส้น
ทางไม่รู้จักที่บิณฑบาตย่อมเที่ยวบิณฑบาตลำบาก

ปา หุน  (ป+หุทาเน+ยุ)แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ.ปกาเรน  หูย เต ติ  ปา หุนํ  วัตถุที่เขา
ให้โดยแน่นอนชื่อว่าปาหุนะ (ทีฆะอเป็นอา,อาเทศยุ เป็นอน,ลบอ).ปา หุนํ  วุจฺจ ติ   
เคหา ค ตานํ  ทาตพฺพภตฺ ตาทิ,  ตํ  ปฏิ คฺคณฺ หิตุํ  อรห ตี ติ  ปาหุ โน  อาหารที่ควรให้แก่แขกผู้
มาสู่เรือนเรียกว่าปาหุนะ,แขกผู้ควรรับอาหารนั้นชื่อว่าปาหุนะ(ปาหุน+ณ,ลบณฺและสระหน้า).
ปาหุ โน  เม สิ  อาค โต๔แขกของเรามาถึงแล้ว

อา เวสิ ก  (อา+วิสปเวสเน+ณ+อิก)แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ.อา เว สนํ  อา เวโส, ตมรห ตี ติ   
อา เวสิ โก  การเข้ามาชื่อว่าอาเวสะ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ),ผู้ควรเข้ามาชื่อว่าอาเวสิกะ(ลบ
สระหน้า)

ผู้ เตรียม เดิน ทาง, นัก เดิน ทาง
คมิก  (คมุคติมฺหิ+อิก)ผู้เตรียมเดินทาง,นักเดินทาง.อญฺญตฺถ  คนฺ ตุํ  อิจฺฉนฺ โต  คมิ โก  ผู้มี 

ความปรารถนาเพื่อจะไปสู่ที่อื่นชื่อว่าคมิกะ.คนฺ ตุ มิจฺฉ ตี ติ  คมิ โก  ผู้ต้องการไปชื่อว่าคมิกะ. 
คมิ โก  ภิกฺขุ  อตฺต โน  ภตฺตํ  ปริ เยส มา โน๕ภิกษุผู้จะเดินทางกำลังแสวงหาภัตรสำหรับตน

๑ที.สีล.๙/๑๘๒/๑๔๙ ๒ชา.อฏฺ.๓๙/๒๓๑ ๓วิ.มหา.๕/๑๕๓/๒๑๑
๔ขุ.ชา.๒๘/๔๓๒/๑๖๑ ๕วิ.มหา.๕/๑๕๓/๒๑๑
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การ ต้อนรับ แขก, ของ ต้อนรับ แขก, ของ ชำร่วย ๒ ศัพท์
อคฺฆ  (อคฺฆปูชายํ+อ)การต้อนรับแขก,ของต้อนรับแขก,ของชำร่วย.อคฺฆนํ  ปู ชนํ  อคฺฆํ  การ

ต้อนรับชื่อว่าอัคฆะ

อคฺฆิย, อคฺฆย  (อคฺฆปูชายํ+อิย)การต้อนรับแขก,ของต้อนรับแขก,ของชำร่วย. อคฺฆนํ  ปู ชนํ   
อคฺฆิยํ  การต้อนรับชื่อว่าอัคฆิยะ.สพฺพสฺส  อคฺฆิยํ  กตํ ๑ ทำของต้อนรับแขกไว้สำหรับเรา
ทุกคน

 [๔๒๕] ปชฺชํ  ปา โท ทกา โทถ สตฺ ตา คนฺต วาท โย  ติ สุ
  อป จิตฺ ยจฺ จนา  ปูโช- ป หา โร  พลิ  มาน นา.

น้ำ ล้าง เท้า, น้ำมัน นวด เท้า
ปชฺช  (ปท+ณฺย)น้ำล้างเท้า,น้ำมันนวดเท้า.ปา โท ทกา โท  ปชฺชํ  ปชฺช ศัพท์ใช้ในอรรถน้ำล้างเท้า

และน้ำมันทาเท้าเป็นต้น.ปทสฺส  หิตํ  ปชฺชํ  น้ำมันที่เป็นประโยชน์แก่เท้าชื่อว่าปัชชะ(ลบณฺ,
ลบสระที่สุดศัพท์,อาเทศทฺยเป็นช,ซ้อนชฺ).อนุชา นา มิ  ภิกฺขเว  ปชฺชํ  อภิ สงฺข ริ ตุํ ๒  ภิกษุ
ทั้งหลายเราอนุญาตให้ปรุงน้ำมันนวดเท้า

  ตี สุ  สตฺต  อา คนฺต วาท โย ตั้งแต่อา คนฺ ตุ ถึงปชฺช ทั้ง๗ศัพท์มีใช้ในลิงค์ทั้ง๓

การ บูชา, การ ทำ พลี กรรม ๖ ศัพท์
อป จิ ติ  (อป+จิจเย+ติ)การบูชา,การทำพลีกรรม.อปจายนํ  อป จิ ติ  การบูชาชื่อว่าอปจิติ.

กตํ  อป จิ ตึ  ตยา๓การบูชาที่ท่านทำแล้ว

อจฺ จนา  (อจฺจปูชายํ+ยุ+อา)การบูชา,การทำพลีกรรม.อจฺ จิย เต ติ  อจฺ จนา  การบูชาชื่อว่า
อัจจนา(อาเทศยุเป็นอน)

ปูชา  (ปูชปูชายํ+อ+อา)การบูชา,การทำพลีกรรม.ปู ชนํ  ปูชา  การบูชาชื่อว่าปูชา.เทฺว มา  
ภิกฺขเว  ปูชา  ก ตมา  เทฺว  อา มิสฺ ส ปูชา  จ  ธมฺม ปูชา  จ๔ภิกษุทั้งหลายการบูชามี๒
อย่าง๒อย่างอะไรบ้างคือการบูชาด้วยสิ่งของและการบูชาด้วยธรรม

อุป หาร  (อุป+หรหรเณ+ณ)การบูชา,การทำพลีกรรม.อุป หรณํ  อุป หา โร  การบูชาชื่อว่า 
อุปหาระ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).เจ ติยสฺส  อุ ปหารํ  เทถ  อุ ปาส กา๕อุบาสกและอุบาสิกา
ทั้งหลายพวกท่านจงให้การบูชาเจดีย์เถิด

พลิ  (พลปาณนปูชาสํวรเณสุ+อิ)การบูชา,การทำพลีกรรม.พลี ย เต ติ  พลิ  การบูชาชื่อว่าพลิ. 

๑ขุ.ชา.๒๘/๑๕๓/๖๒ ๒วิ.มหา.๕/๔๐/๕๐ ๓ขุ.ชา.๒๗/๔๖๔/๑๑๙
๔องฺ.ทุก.๒๐/๔๐๑/๑๑๗ ๕วิ.อฏฺ.๒/๕๘๐
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พลิ  ทฺ วี สุ  พลิ ศัพท์มีใช้ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์.ปญฺจ  พลี  กตฺ ตา  โห ติ  ญา ติ พลึ  อติ ถิ พลึ   
ปุพฺพ เปต พลึ  ราช พลึ  เทว ตา พลึ ๑ เป็นผู้ทำพลีกรรม๕อย่างคือพลีกรรมแก่ญาติพลีกรรม
แก่แขกพลีกรรมแก่ญาติผู้ล่วงลับไปก่อนแล้วพลีกรรมแก่พระราชาพลีกรรมแก่เทวดา

มาน นา  (มานปูชายํ+ยุ+อา)การบูชา,การทำพลีกรรม.มา นิย เต ติ  มาน นา  การบูชาชื่อว่า
มานนา(อาเทศยุเป็นอน).สตฺ ถา  อรห ติ  มาน นํ ๒ พระศาสดาย่อมสมควรซึ่งการบูชา

 [๔๒๖] นมสฺ สา  ตุ  นมกฺ กา โร วนฺ ทนา  จาภิ วา ทนํ
  ปตฺถ นา  ปณิธานญฺจ   ปุ ริ เส  ปณิ ธีริ โต.

การก ราบ, การ ไหว้, ความ นอบน้อม ๔ ศัพท์
นมสฺ สา  (นมสฺสวนฺทเน+อ+อา)การกราบ,การไหว้,ความนอบน้อม.นมสฺ สตี ติ  นมสฺ สา  อาการ 

ที่ไหว้ชื่อว่านมัสสา(ลบสระหน้า).นม ตี ติ  นมสฺ สา  อาการนอบน้อมชื่อว่านมัสสา(นมุนมเน+ 
สฺส+อา,ลบสระหน้า)

นมกฺ การ  (นโมสทฺทูปปท+กร กรเณ+ณ)  การกราบ, การไหว้, ความนอบน้อม. นโม  กรณํ   
นมกฺ กา โร  การทำความนอบน้อมชื่อว่านมักการะ(ลบโอแล้วลงออาคม,ซ้อนกฺ,ลบณฺ, 
วุทธิอเป็นอา).อถ วา  นมนํ  นโม,  ตสฺส  กรณํ  นมกฺ กา โร  อีกอย่างหนึ่งการไหว้ชื่อว่า 
นมะ(นมุนมเน+อ),การทำการไหว้นั้นชื่อว่านมักการะ(นมสทฺทูปปท+กรกรเณ+ณ,ลบณฺ,วุทธิ 
อเป็นอา,ซ้อนกฺ).กาเยน  วา จาย  จ  นมกฺ การํ  อกํ สุ๓พากันทำความนอบน้อมด้วยกาย
และวาจา

วนฺ ทนา  (วนฺทอภิวาทนถุตีสุ+ยุ+อา)การกราบ,การไหว้,ความนอบน้อม.วนฺ ทีย เต ติ  วนฺ ทนา  
การไหว้ชื่อว่าวันทนา(อาเทศยุเป็นอน).ติสฺโส  อิ มา  ภิกฺขเว  วนฺ ทนา  ก ตมา  ติสฺโส  
กาเยน  วา จาย  มน สา๔ภิกษุทั้งหลายความนอบน้อมมี๓อย่างนี้๓อย่างคือความนอบน้อม
ด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ

อภวิาทน  (อภ+ิวนทฺอภิวาทนถุตีส+ุย)ุการกราบ,การไหว,้ความนอบนอ้ม,การโคง้คำนบั.อภ ิวนฺทยิ เต   
อเน นา ติ  อภิ วา ทนํ  การกราบเป็นวิธีนอบน้อมชื่อว่าอภิวาทนะ(ลบนฺ,ทีฆะอเป็นอา,อาเทศ
ยุเป็นอน)

อภิ วาทน สี ลิสฺส นิจฺ จํ  วุฑฺฒาป จายิ โน
จตฺ ตา โร  ธมฺ มา  วฑฺฒนฺ ติ อายุ  วณฺโณ  สุขํ  พลํ.๕

ธรรม๔ประการคืออายุวรรณะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปรกติ
ไหว้มีปรกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ

๑องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๙ ๒สํ.สคาถ.๑๕/๓๑๔/๙๕ ๓ขุ.อฏฺ.๓๓/๖๓๑/๒๕๑
๔องฺ.ติก.๒๐/๕๙๔/๓๗๘ ๕ขุ.ธมฺม.๒๕/๑๘/๒๙
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ความ ปรารถนา, การ อ้อนวอน, การ ตั้ง ปณิธาน  ๓  ศัพท์
ปตฺถ นา, อตฺถ นา  (ปตฺถ ยาจนายํ+ยุ+อา)  ความปรารถนา, การอ้อนวอน, การตั้งปณิธาน.

ปตฺเถ ตี ติ  ปตฺถ นา  อาการอ้อนวอน ชื่อว่าปัตถนา (อาเทศยุ เป็น อน). ตสฺส  ปุ ริสสฺส   
อา รกาวสฺส  เจตนา  อา รกาว  ปตฺถ นา๑  เจตนาของบุรุษนั้นยังห่างไกลความปรารถนายัง
ห่างไกล

ปณิธาน  (ป+นิ+€าปตฺถนายํ+ยุ) ความปรารถนา,การอ้อนวอน,การตั้งปณิธาน. ปนิฏฺ€ิย เต  
ปณิธานํ  การตั้งปณิธานชื่อว่าปณิธานะ(อาเทศนเป็นณ,€เป็นธ,ยุ เป็นอน,ลบอ).
ปณิธานุ ปฏฺ€า นกุสโล  โห ติ๒เป็นผู้ฉลาดในการตั้งปณิธาน

ปณิธิ  (ป+นิ+€าคตินิวตฺติมฺหิ+อิ) ความปรารถนา,การอ้อนวอน,การตั้งปณิธาน. ปนิฏฺ€ิย เต  
ปณิธิ  การตั้งปณิธานชื่อว่าปณิธิ(อาเทศนเป็นณ,€เป็นธ).ปุ ริ เส  อี ริ โต  ปณิธิ ศัพท์ท่าน
กล่าวไว้ในปุงลิงค์.อกาสึ  ปณิธึ  ตทา๓เวลานั้นเราได้ตั้งความปรารถนาไว้

 [๔๒๗] อชฺเฌ สนา  ตุ  สกฺ การ- ปุพฺ พงฺ คม นิ โย ชนํ.

การ ขอร้อง, การ อ้อนวอน, การ เชื้อ เชิญ, การ ชวน
อชฺเฌ สนา  (อธิ+อิสคเวสนคติหึสาวทาเนสุ+ยุ+อา)การขอร้อง,การอ้อนวอน,การเชื้อเชิญ,การ

ชวน. สกฺ การ ปุพฺ พงฺ คม นิ โย ชนํ  อชฺเฌ สนา  การขอร้องที่มีความเคารพเป็นเบื้องหน้า ชื่อว่า 
อัชเฌสนา.อชฺเฌ สิย เต ติ  อชฺเฌ สนา  การขอร้องชื่อว่าอัชเฌสนา(อาเทศอธิเป็นอชฺฌ,วุทธิ
อิเป็นเอ,อาเทศยุเป็นอน,ลบสระหน้า).  เท เสตุ  ภนฺ เต  ภควา  ธมฺมํ,  เท เสตุ  สุค โต   
ธมมฺํ ๔ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมเถดิขอพระสคุตโปรดแสดงธรรมเถดิ. ภควา  พรฺห ฺม ุโน   
จ  อชฺเฌ สนํ  วิ ทิตฺ วา  สตฺ เต สุ  จ  กา รุญฺญตํ  ปฏิ จฺจ  พุทฺธ จกฺ ขุน า  โลกํ  โว โล เก สิ๕  
พระผู้มีพระภาคทรงทราบการอ้อนวอนของพรหม และทรงอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย จึงทรง
ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระพุทธจักษุ

 [๔๒๘] ปริ เยส นาเนฺว สนา ปริ เยฏฺ€ิ  คเว สนา
  อุ ปา สนํ  ตุ  สุสฺ สู สา สา  ปา ริ จริยา  ภเว.

การ ค้นคว้า, การ แสวงหา ๔ ศัพท์
ปริ เยส นา  (ปริ+ยฺอาคม+เอสคเวสเน+ยุ+อา)การค้นคว้า,การแสวงหา.ปริ สมนฺต โต  เอ สนํ  

ปริ เยส นา  การแสวงหาทุกด้านชื่อว่าปริเยสนา.ปริ เยสิ ย เต ติ  ปริ เยส นา  การแสวงหาชื่อว่า 

๑สํ.นิทาน.๑๖/๒๔๓/๑๒๑ ๒ขุ.ปฏิสมฺ.๓๑/๔๖๒/๓๔๓ ๓ขุ.อปทาน.๓๒/๓๙๑/๔๖๙
๔วิ.มหา.๔/๘/๙ ๕วิ.มหา.๔/๙/๑๑
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ปริเยสนา (อาเทศยุ เป็น อน, ลบสระหน้า).  เทฺว มา  ภิกฺขเว  ปริ เยส นา  อ นริย า  จ   
ปริ เยส นา  อริ ยา  จ  ปริ เยส นา๑ภิกษุทั้งหลายการแสวงหามี๒อย่างนี้คือการแสวงหาอัน
ไม่ใช่ของพระอริยะและการแสวงหาอันเป็นของพระอริยะ

อเนฺว สนา  (อนุ+เอสคเวสเน+ยุ+อา)การค้นคว้า,การแสวงหา.อนุ เอ สนํ  อเนฺว สนา  การตาม
แสวงหาชื่อว่าอนฺเวสนา(อาเทศอุเป็นว,ยุเป็นอน,ลบสระหน้า)

ปริ เยฏฺ€ ิ  (ปริ+ยฺอาคม+เอสคเวสเน+ติ) การค้นคว้า,การแสวงหา. ปริ เยสิ ย เต ติ  ปริ เยฏฺ€ิ   
การแสวงหาชื่อว่าปริเยฏฐิ(อาเทศตเป็น€,สฺเป็นฏฺ).เทฺว มา  ภิกฺขเว  ปริ เยฏฺ€ิ  ก ตมา  
เทฺว  อา มิส ปริ เยฏฺ€ิ  จ  ธมฺม ปริ เยฏฺ€ิ  จ๒ภิกษุทั้งหลายการแสวงหามี๒อย่างนี้๒อย่าง
อะไรบ้างคือการแสวงหาสิ่งของและการแสวงหาธรรม

คเว สนา  (คเวสมคฺคเน+ยุ+อา)การค้นคว้า,การแสวงหา.เอ สนํ  คเว สนํ  คเว สนา  การ
แสวงหาชื่อว่าคเวสนา(อาเทศยุเป็นอน).ยา  เอว รู ปา  อา มิ เสน  อา มิส สฺส  เอฏฺ€ิ  คเวฏฺ€ิ   
ปริ เยฏฺ€ิ  เอ สนา  คเว สนา  ปริ เยส นา๓การเสาะแสวงหาอามิสด้วยอามิสเช่นนี้

การ ดูแล, การ อุปัฏฐาก, การ รับ ใช้ ๓ ศัพท์
อุ ปา สน  (อุป+อาสอุปเวสเน+ยุ)การดูแล,การอุปัฏฐาก,การคอยรับใช้.อุป คนฺตฺ วา  อา สนํ   

อุ ปา สนํ  การเข้าไปนั่งอยู่ใกล้ๆชื่อว่าอุปาสนะ(ลบสระหน้า,อาเทศยุเป็นอน)

สุสฺ สู สา  (สุ+สุสวเน+ส+อา)การดูแล,การอุปัฏฐาก,การคอยรับใช้.โสตุ มิจฺฉา  สุสฺ สู สา  ความ
ต้องการรับฟังชื่อว่าสุสสูสา(ซ้อนสฺ,ทีฆะอุเป็นอู).สุสฺ สู สา  เสฏฺ€า  ภริยา นํ ๔การดูแล
ของภรรยาประเสริฐที่สุด

ปา ริ จริยา  (ปริ+จร จรเณ+อิ+ณฺย+อา)  การดูแล, การอุปัฏฐาก, การคอยรับใช้.  ปริ จรณํ   
ปา ริ จริยา  การอุปัฏฐากชื่อว่าปาริจริยา(ลบณฺ,ทีฆะอเป็นอา).สุสฺ สู สา และปา ริ จริยา ศัพท์
เป็นอิตถีลิงค์.มาตุ คา โม  ปุ ริสสฺส  ปา ริ จริยํ  อุ เปติ๕ภรรยาย่อมเข้าไปอุปัฏฐากสามี

 [๔๒๙] โมนํ  อ ภา สนํ  ตุณฺ หี- ภา โวถ  ปฏิ ปาฏิ  สา
  อนุ กฺก โม  ปริ ยา โย อนุ ปุพฺพฺย ปุ เม กโม.

การ นิ่ง, การ ไม่ พูดจา ๓ ศัพท์
โมน  (มุนิ+ณ)การนิ่ง,การไม่พูดจา. มุนิ โน  กมฺมํ  โมนํ การกระทำของพระมุนีชื่อว่าโมนะ

(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).มุ นา ติ  ชา นา ตี ติ  โมนํ  อาการที่รู้ชื่อว่าโมนะ(มุญาเณ+ยุ,วุทธิ
อุเป็นโอ,อาเทศยุเป็นอน,ลบอ)

๑มชฺ.มูล.๑๒/๓๑๓/๓๑๔ ๒องฺ.ทุก.๒๐/๔๐๐/๑๑๖ ๓อภิ.วิ.๓๕/๘๘๒/๑๗๖
๔สํ.สคาถ.๑๕/๓๑/๑๐ ๕สํ.สฬา.๑๘/๔๖๖/๒๙๗
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อ ภา สน  (น+ภาสภาสเน+ยุ)การนิ่ง,การไม่พูดจา.น  ภา สนํ  อ ภา สนํ การไม่พูดชื่อว่า 
อภาสนะ(อาเทศนเป็นอ,อาเทศยุเป็นอน)

ตุณฺ หี ภาว  (ตุณฺหี+ภาว)การนิ่ง,การไม่พูดจา.ตุณฺโห  โมน เมตสฺสตฺถี ติ  ตุณฺ หี  ผู้มีอาการนิ่ง
ชื่อว่าตุณหี(ตุหอทเน+ณฺห+อี,ลบหฺที่สุดธาตุ). ตุณฺหิ โน  ภา โว  ตุณฺ หี ภา โว ความเป็นผู้นิ่ง 
ชื่อว่าตุณหีภาวะ.อ ตุณฺหสฺส  วา  ตุณฺ หี ภา วนํ  ตุณฺ หี ภา โว  หรือความเป็นผู้นิ่งของผู้ไม่นิ่งชื่อว่า 
ตุณหีภาวะ.สนฺ นิ ปติ ตานํ  โว  ภิกฺขเว  ทฺวยํ  กรณียํ  ธมฺ มี  วา  กถา  อริ โย  วา   
ตุณฺ หี ภา โว๑ภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอมาชุมนุมกันกิจที่ควรทำมี๒อย่างคือสนทนาธรรมหรือ
นั่งนิ่งอันเป็นอาการของพระอริยะ

เรียง, ลำดับ, ขั้น ตอน ๕ ศัพท์
ปฏิ ปาฏิ  (ปติ+ปตคมเน+ณ+อิ)เรียง,ลำดับ,ขั้นตอน.ปติ รูเปน  ป ตนํ  ปฏิ ปาฏิ  การตกไป

ตามสมควรชื่อว่าปฏิปาฏิ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศตทั้ง๒เป็นฏ).ปฏิ ปาฏิ ศัพท์เป็น
อิตถีลิงค์.  โส  กา เก  วิชฺฌิตฺ วา  สีสํ  ฉินฺ ทิตฺ วา  สูเล  ปฏิ ปาฏิ ยา  €เป สิ๒พระอุทายี
ยิงกาแล้วตัดหัวเสียบลูกศรเรียงไว้

อน ุก ฺกม  (อน+ุกม)เรยีง,ลำดบั,ขัน้ตอน.อน ุร ูโป  กโม  อน ุกกฺ โม  การไปตามลำดบัชือ่วา่อนุกกมะ 
(ซ้อนกฺ).อนุ กฺก เมน  คมเนน  พา ราณ สิ มุ ปา คมิ๓เสด็จถึงพระนครพาราณสีตามลำดับ

ปริยาย  (ปริ+อิคติมฺหิ+อ)เรียง,ลำดับ,ขั้นตอน.ปริ  อน ติกฺ ก เมน  อยนํ  ปวตฺ ตนํ  ปริ ยา โย  
การเป็นไปไม่เกินเลยชื่อว่าปริยายะ(วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอาย,ลงยฺอาคม)

อนุ ปุพฺ พี  (อนุ+ปุพฺพ+อี)  เรียง, ลำดับ, ขั้นตอน. ปุพฺพสฺ สานุ รู ปา  อนุ ปุพฺ พี  ตามสมควร
แก่เบื้องหน้า ชื่อว่าอนุปุพพี.  อ ปุ เม  อนุ ปุพฺ พี ศัพท์มีใช้ในอิตถีลิงค์และนปุงสกลิงค์.  ภควา   
อนุ ปุพฺ พีกถํ  กเถ สิ๔พระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพพีกถา(การแสดงธรรมไปตามลำดับคือทานศีล
สวรรค์โทษของกามและคุณของการออกบวช)

กม  (กมุอิจฺฉากนฺตึสุ+ณ)เรียง,ลำดับ,ขั้นตอน.กม ติ  ปวตฺ ตติ  เอตฺ ถา ติ  กโม ลำดับเป็นที่
ไปชื่อว่ากมะ(ลบณฺ).ติณฺ ณํ  ธา ตูนํ  กมํ  เทสฺ เสนฺ โต๕เมื่อจะแสดงลำดับแห่งธาตุทั้ง๓

 [๔๓๐] ตโป  จ  สํย โม  สีลํ   นิย โม  ตุ  วตญฺจ  วา
  วี ติกฺ ก โมชฺฌ จา โรถ วิ เว โก  ปุถุคตฺต ตา.

ศีล ๓ ศัพท์
ตป  (ตปสนฺตาเป+อ)ศีล.กิเล เส  ตา เปตี ติ  ตโป  ศีลที่เผากิเลสชื่อว่าตปะ. อตฺ ตานํ  ปรญฺจ   

๑มชฺ.มูล.๑๒/๓๑๓/๓๑๔ ๒วิ.มหาวิ.๒/๖๓๑/๔๑๒ ๓ขุ.อปทาน.๓๓/๑๘๑/๔๐๔
๔วิ.มหา.๕/๖๕/๘๕ ๕วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๖๖/๑๕๓
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นิ ร ยา ที สุ  ตา เปตี ติ  ตโป  ศีลที่ยังตนและบุคคลอื่น(ผู้ทุศีล)ให้เดือดร้อนในอบายมีนรกเป็นต้น
ชื่อว่าตปะ.ต โป ติ  อินฺ ทฺ ริยสํวร ธุต งฺค คุณ วี ริย ทุกฺ กร กา ริ กานํ  นามํ ๑ คำว่าตโปเป็นชื่อของ
อินทรีย์สังวรธุดงคคุณความเพียรและผู้ที่ทำสิ่งที่ทำได้ยาก

สํ ยม, สญฺญม  (สํ+ยมุอุปรเม+อ)ศีล.อกุ สล ธมฺม โต  สํ ยมนํ  วิ รมณํ  สํย โม  การสำรวม
จากอกุศลธรรมชื่อว่าสังยมะ.ปาเณ สุปิ  สาธุ  สํย โม๒การสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นความดี

สีล  (สิพนฺธเน+ล)ศีล.สิ โน ติ  จิตฺ ต เม เต นา ติ  สีลํ  ศีลเครื่องผูกจิตชื่อว่าสีละ(ทีฆะอิเป็น
อี).จิตฺ ตํ  สมา ทห ติ  เอ เต นา ติ  สีลํ  ศีลเครื่องยังจิตให้ตั้งมั่นชื่อว่าสีละ(สีลสมาธิมฺหิ+อ). 
กุ สล ธมฺ เม  สี เลนฺ ติ  อุป ธาเรนฺ ติ  เอ เต นา ติ  สีลํ  ศีลเครื่องทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมชื่อว่าสีละ(สีล
อุปธารเณ+อ)

โย  ควํ  น  วิชา นา ติ น  โส  รกฺข ติ  โคคณํ
เอวํ  สีลํ  อชา นนฺ โต กึ  โส  รกฺ เขยฺ ย  สํวรํ.๓

บุคคลใดไม่รู้จักโค บุคคลนั้นย่อมรักษาฝูงโคไว้ไม่ได้ ฉันใด  เหมือนอย่างนั้น

ภิกษุผู้ไม่รู้จักศีลจะรักษาอินทรีย์สังวรไว้ได้อย่างไร

วัตร, ข้อ ปฏิบัติ ๒ ศัพท์
นิยม  (นิ+ยมุอุปรเม+อ)วัตร,ข้อปฏิบัติ.กาลา ทิว เสน  นิ ยมิตพฺ โพ ติ  นิย โม  วัตรที่ควรกำหนด

ด้วยเวลาเป็นต้นชื่อว่านิยมะ

วต  (วตุวตฺตเน+อ)วัตร,ข้อปฏิบัติ.ว ตีย เต ติ  วตํ  วัตรอันเขาปฏิบัติชื่อว่าวตะ.วา ศัพท์ในคาถา
นี้บอกให้รู้ว่าวต ศัพท์เป็นปุงลิงค์ก็มีนปุงสกลิงค์ก็มี

ยงฺกิญฺ จิ  สิถิลํ  กมฺมํ สงฺกิ ลิฏฺ€ญฺจ  ยํ  วตํ
สงฺกสฺสรํ  พฺรหฺม จริยํ น  ตํ  โห ติ  มหปฺ ผลํ.๔

การกระทำทุกอย่างที่ไม่จริงจังวัตรที่เศร้าหมองและพรหมจรรย์ที่มีความสงสัย
ย่อมมีผลน้อย

การ ก้าว ล่วง, การ ละเมิด ๒ ศัพท์
วี ติกฺ กม  (วิ+อติ+กมุปทวิกฺเขเป+อ)การก้าวล่วง,การละเมิด. วิ รู โป  อติ กฺก โม  วี ติกฺ ก โม   

การก้าวล่วงไปผิดชื่อว่าวีติกกมะ(ลบสระหลัง,ทีฆะสระหน้า,ซ้อนกฺ).โย  กายิ โก  วี ติกฺ ก โม  
วาจ สิ โก  วี ติกฺ ก โม  กา ยิก วาจ สิ โก  วี ติกฺ ก โม  อยํ วุจฺจ ติ  สี ล วิปตฺ ติ๕การละเมิดทางกาย
การละเมิดทางวาจาการละเมิดทั้งทางกายและทางวาจาใดนี้เรียกว่าสีลวิบัติ(คือผิดศีล)

๑สํ.อฏฺ.๑๑/๕๘/๙๑ ๒สํ.สคาถ.๑๕/๑๐๐/๓๐ ๓วิ.มหา.๔/๑๔๖/๑๙๗-๘
๔สํ.สคาถ.๑๕/๒๓๙/๖๘ ๕อภิ.ธมฺมสงฺ.๓๔/๘๗๐/๓๓๖



 อภิธานวรรณนา  ๒. ภูกัณฑ์ ๒.๔. จตุพพัณณวัคคะ ๔.๒. พฺราหฺมณวัณณนา : พระมหาสมปอง มุทิโต 511

อชฺฌา จาร  (อธิ+อา+จร จรเณ+ณ) การก้าวล่วง, การละเมิด.  มริยาท า ติกฺ ก โม  อา จา โร   
อชฺฌา จา โร  การประพฤติเกินขอบเขตชื่อว่าอัชฌาจาระ(อาเทศอธิเป็นอชฺฌ,ลบณฺ,วุทธิอ
เป็นอา).อชฺฌา จาเร  อาจาร วิ ปนฺ โน  โห ติ๑มีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร

ความ สงบ กาย และ จิต ๒ ศัพท์
วิเวก  (วิ+วิจวิเวจเน+ณ)ความสงบกายและจิต.วิ เวจ นํ  วิ เว โก ความสงบชื่อว่าวิเวกะ(ลบณฺ,

วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศจฺเป็นกฺ).สุ โข  วิ เว โก  ตุฏฺ€สฺส  สุต ธมฺมสฺส  ปสฺส โต๒ความ
สงบของผู้สันโดษได้สดับธรรมมีปัญญาเป็นความสุข

ปุถุคตฺต ตา  (ปุถุ+อตฺตา+ตา)ความสงบกายและจิต.ปุถุ  วิ สุํ ภู โต  คณา ทีหิ  อตฺ ตา  สรีรํ  
มโน  สภา โว  จ  เอ เต สนฺ ติ  ปุถุคตฺ ตา  สภาพของกายและจิตที่แยกออกเป็นส่วนหนึ่งจากส่วน
รามเป็นต้นชื่อว่าปุถุคัตตะ(ปุถุ+อตฺต,ลงคฺอาคม).เตสํ  ภา โว  ปุถุคตฺต ตา  ความเป็น
สภาพของกายและจิตที่แยกออกเป็นส่วนหนึ่งจากส่วนรามเป็นต้นนั้นชื่อว่าปุถุคัตตตา

 [๔๓๑] ขุทฺ ทา นุขุทฺ ทกํ  อาภิ- สมา จา ริ กมุจฺจ เต
  อา ทิพฺ รหฺม จริยํ  ตุ ตทญฺญํ  สี ลมี ริตํ.

จารีต ศีล, วัตร น้อย ใหญ่, ข้อ ปฏิบัติ
อา ภิส มา จาริก  (อภิสมาจาร+ณิก)จารีตศีล,วัตรน้อยใหญ่,ข้อปฏิบัติ.ขุทฺ ทา นุขุทฺ ทกํ  จูฬวตฺตํ,  

มหา วตฺตญฺจ,  วตฺต ปฏิ ปตฺ ติ  วา  “อา ภิส มา จาริก”มิตฺ ยุจฺจ เต  วัตรน้อยและวัตรใหญ่หรือข้อ
วัตรปฏิบัติเรียกว่าอาภิสมาจาริกะ.อภิ สมา จาเร  อุตฺ ตม สมา จาเร  ภวํ  อา ภิส มา จา ริกํ  วัตร
ที่มีอยู่ในอภิสมาจารอันเป็นข้อปฏิบัติประเสริฐสุดชื่อว่าอาภิสมาจาริกะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).
อา ภิส มา จา ริกํ  ธมฺมํ  ปริ ปู เรสฺ สติ๓จักบำเพ็ญธรรมคืออภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์

อาทิ พรหมจรรย์, ศีล สิกขาบท, กิจ ที่ ผู้ ประพฤติ พรหมจรรย์  ทำให้ เบื้อง ต้น
อา ทพิ ฺรหมฺ จรยิ  (อาท+ิพรฺหมฺสทฺทปูปท+จรจรเณ+อยิ)อาทิพรหมจรรย,์ศลีสกิขาบท,กจิที่ผู้ประพฤติ 

พรหมจรรย์จะตอ้งทำให้เบือ้งตน้.ตทญญฺ ํ ขทุ ฺทา นขุทุ ฺทก โต  อญญฺ ํ ปา ต ิโมก ฺขสวํ รส ีลาทกิ ํ สลี ํ  
พฺรหฺม จริย สฺ สา ริ ยมคฺคสฺส  อา ทิมฺ หิ  ตทตฺ ถาย  จริต พฺพตฺ ตา  “อา ทิพฺ รหฺม จริย”มิตฺ ยุจฺจ เต   
ศีลมีปาฏิโมกขสงัวรศลีเปน็ตน้นอกเหนอืจากวตัรนอ้ยและวตัรใหญ่นัน้เรยีกว่าอาทิพรหมจรรย์เพราะ
เปน็ศลีที่บคุคลควรประพฤติเพือ่อรยิมรรคในเบือ้งตน้.เอ เก  สมณ พ ฺราหมฺณา  ทฏิ€ฺธม ฺมา ภญิญฺา- 
 โวสาน ปา รมิปฺปตฺ ตา  อา ทิพฺ รหฺม จริยํ  ปฏิ ชาน นฺ ติ๔สมณะและพราหมณ์บางพวกเข้าถึงบารมี
ชั้นสูงสุดเพราะรู้ยิ่งในปัจจุบันย่อมรู้จักอาทิพรหมจรรย์

๑วิ.จุลฺล.๖/๖/๑๓ ๒วิ.มหา.๔/๕/๖ ๓องฺ.ปญฺจก.๒๒/๒๑/๑๕
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 [๔๓๒] โย  ปาเปหิ  อุป วตฺ โต วาโส  สทฺธึ  คุเณหิ  โส
  อุป วา โสติ  วิญฺเญยฺ โย สพฺพ โภค วิว ชฺ ชิ โต.

การ อยู่ สมาทาน ศีล, การ เข้า จำศีล
อุ ปวาส  (อุป+วสนิวาเส+ณ) การอยู่สมาทานศีล,การเข้าจำศีล.  โย วาโส  คุเณหิ  สทฺธึ   

สพฺพ โภค วิว ชฺ ชิ โต  ปาเปหิ  อุป วตฺ โต,  โส  อุป วา โสติ  วิญฺเญยฺ โย  การอยู่ที่ปราศจากอกุศล
ธรรมทั้งหลายเป็นการอยู่ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นโดยเว้นจากทรัพย์ทั้งหมดพึงทราบว่าเป็นอุปวาสะ.
อุป ว สนํ  อุป วาโส  การเข้าอยู่ชื่อว่าอุปวาสะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).อน สนาทึ  สํ ยมาทึ  
วา  อุเปจฺจ  ว สนฺ ตี ติ  อุ โปส โถ  อุป วาโส๑การเข้าจำศีลอุโบสถคือผู้เข้าไปอาศัยการอด
อาหารหรือศีลเป็นต้นแล้วอยู่

 [๔๓๓] ตปสฺ สี  ภิกฺขุ  สมโณ ปพฺพ ชิ โต  ต โปธ โน
  วาจํย โม  ตุ  มุนิ  จ ตาปโส  ตุ  อิสี ริ โต.

พระ ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต ๕ ศัพท์
ตปสฺ สี  (ตป+สี)พระภิกษุ,สมณะ,บรรพชิต,ผู้มีตบะ,ผู้บำเพ็ญเพียร.ต โป กมฺมํ  อสฺสตฺถี ติ  

ตปสฺ สี  ผู้มีการบำเพ็ญเพียรชื่อว่าตปัสสี(ซ้อนสฺ). สพฺพ ชิ โต   นิจฺ จํ   ตปสฺ สี   สีล วา    
ต ปนิสฺ สิต โก  โห ติ๒บรรพชิตผู้บำเพ็ญเพียรผู้มีศีลเป็นผู้อาศัยตบะเป็นนิจ

ภิกฺขุ  (ภิกฺขยาจเน+รู)พระภิกษุ,สมณะ,บรรพชิต.ภิกฺข ตี ติ  ภิกฺขุ  ผู้ขอ(ด้วยกายวิญญัติ) 
ชื่อว่าภิกขุ (ลบรฺอนุพันธ์, รัสสะอู เป็นอุ). ภยํ  อิกฺ ข ตี ติ  ภิกฺขุ  ผู้เห็นภัยชื่อว่าภิกขุ
(ภยสทฺทูปปท+อิกฺขทสฺสเน+รู,ลบย,ลบรฺอนุพันธ์,รัสสะอูเป็นอุ,ลบสระหน้า).กิเล เส   
ภินฺ ท ตี ติ  ภิกฺขุ  ผู้ทำลายกิเลสทั้งหลายได้ ชื่อว่าภิกขุ (ภิท วิทารเณ+รู, อาเทศ ทฺ เป็น ขฺ,
ซ้อนกฺ,ลบรฺอนุพันธ์,รัสสะอูเป็นอุ).อมต รสํ  ภกฺข ติ  ภุญฺช ตี ติ  ภิกฺขุ  ผู้บริโภคอมต
รส(คือนิพพาน)ชื่อว่าภิกขุ(ภกฺขอทเน+รู,อาเทศอเป็นอิ,ลบรฺอนุพันธ์,รัสสะอูเป็นอุ).  
ภิกฺ ขู ติ  ภิกฺข โก ติ  ภิกฺขุ,  ภิกฺ ขา จริยํ  อชฺฌูปค โต ติ  ภิกฺขุ,  ภินฺ นปฏธ โร ติ  ภิกฺขุ, สาม ญฺญาย   
ภิกฺขุ,  ปฏิ ญฺญาย  ภิกฺขุ,  เอหิภิกฺ ขู ติ  ภิกฺขุ,  ตีหิ  สรณ คมเนหิ  อุป สมฺ ปนฺ โน ติ  ภิกฺขุ,  
ภทฺ โร ติ  ภิกฺขุ,  สา โร ติ  ภิกฺขุ,  เส โข ติ  ภิกฺขุ,  อเส โข ติ  ภิกฺขุ,  สมคฺ เคน  สงฺเฆน   
ญตฺ ติ จตุ ตฺ เถน  กมฺ เมน  อกุปฺเปน  €า นาร เหน  อุป สมฺ ปนฺ โน ติ  ภิกฺขุ๓บทว่าภิกฺขุ คือ
ผู้มีปรกติขอชื่อว่าภิกษุ,ผู้เข้าไปบิณฑบาตชื่อว่าภิกษุ,ผู้นุ่งห่มผ้าทำลายสีชื่อว่าภิกษุ, เป็น
ภิกษุโดยชื่อ,  เป็นภิกษุโดยการรับรองตน,  ผู้ได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทาจากพระผู้มีพระภาค ชื่อว่า
ภิกษุ,ผู้อุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์ชื่อว่าภิกษุ,ผู้เจริญชื่อว่าภิกษุ,ผู้มีสาระชื่อว่าภิกษุ,ผู้
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ยังต้องศึกษา(คือพระอริยบุคคล๗จำพวกเบื้องตน)ชื่อว่าภิกษุ,ผู้ไม่ต้องศึกษา(คือบรรลุพระอร
หัตตผลแล้ว)ชื่อว่าภิกษุ, ผู้อุปสมบทโดยสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาอันไม่กำเริบ
สมควรแก่ฐานะชื่อว่าภิกษุ

สมณ  (สมอุปสเม+ยุ)พระภิกษุ,สมณะ,บรรพชิต. ส เม ตี ติ  สมโณ  ผู้สงบชื่อว่าสมณะ(อาเทศ
ยุเป็นอน,นเป็นณ).อิเธกจฺ โจ  สมโณ  วา  พฺ ราหฺมโณ  วา  อิทํ  กุ สลนฺ ติ  ยถา ภูตํ  
นปฺป ชา นา ติ๑สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศลธรรม

ปพฺพ ชิต  (ปพฺพชา+อิ+ต)พระภิกษุ,สมณะ,บรรพชิต.ปพฺพ ชา  สญฺ ชาตา  อสฺ สา ติ  ปพฺพ ชิ โต   
ผู้มีการบรรพชาเกิดขึ้นแล้วชื่อว่าปัพพชิตะ (ลบสระหน้า). เสฏฺ€ตฺตํ  วช ตี ติ  วา  ปพฺพ ชิ โต  
หรือผู้ไปสู่ความเป็นผู้ประเสริฐที่สุดชื่อว่าปัพพชิตะ(ป+วชคมเน+อิ+ต,ซ้อนวฺ,อาเทศวฺวเป็น
พฺพ).น  หิ  ปพฺพ ชิ โต  ปรู ป ฆาตี๒ผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต

ต โป ธน  (ตป+ธน)พระภิกษุ,สมณะ,บรรพชิต.ต โป กมฺมํ  ธนํ  อสฺ สา ติ  ต โปธ โน ผู้มีการ
บำเพ็ญเพียรเป็นทรัพย์ชื่อว่าตโปธน(อาเทศอเป็นโอกลางสมาส)

พระ มุนี, ผู้ สำรวม คำ พูด, ผู้ พูด น้อย ๒ ศัพท์
วาจํ ยม  (วาจา+ยมุสํวรเณ+อ)พระมุนี,ผู้สำรวมคำพูด,ผู้พูดน้อย.วาจ โต  ยม ตี ติ  วาจํย โม  ผู้

สำรวมคำพูดชื่อว่าวาจังยมะ(รัสสะอาเป็นอ,ลงนิคหิตอาคม)

มุนิ  (มนญาเณ+อ+อี)ภิกษุ,พระมุนี,ผู้สำรวมคำพูด,ผู้พูดน้อย.โม นมสฺสตฺถี ติ  มุนิ  ผู้มีอาการ
ของพระมุนี(คือนิ่งไม่พูดจา)ชื่อว่ามุนี(อาเทศอเป็นอุ,ลบสระหน้า,รัสสะอีเป็นอิ)

ยถา ปิ  ภม โร  ปุปฺผํ วณฺณ คนฺธํ  อเห€ยํ
ปา เลติ  รส มา ทาย เอวํ  คา เม  มุนี  จเร.๓

ภิกษุควรเที่ยวไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน(โดยรักษาศรัทธาไว้ได้) เหมือนแมลงภู่ที่
ไม่เบยีดเบยีนสีและกลิน่ของดอกไม้ลิม้แต่รสหวานแลว้บนิไปยอ่มรกัษาดอกไม้
ไว้ได้ฉันนั้น

ดาบส, ฤาษี ๒ ศัพท์
ตาปส  (ตป+สณฺ)ดาบส,ฤาษี.ต โป โย คา  ตาปโส  ฤาษีชื่อว่าตาปสะเพราะบำเพ็ญตบะ(ลบ

ณฺ,วุทธิอเป็นอา).ปพฺ ภา รกูฏํ  นิสฺ สาย  โสภิ โต  นาม  ตาปโส๔ดาบสชื่อโสภิตะอาศัย
อยู่บนยอดเนิน

อิสิ  (อิสคเวสเน+อิ)ดาบส,ฤาษี.สี ลา ทิ คุเณ  เอ สติ  คเว สตี ติ  อิสิ  ผู้แสวงหาคุณมีศีลเป็นต้น
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ชื่อว่าอิสิ.ญาณสฺส  สํ สา รสฺส  วา  ปารํ  คมน โต  อิสิ  ดาบสชื่อว่าอิสิเพราะไปสู่ฝั่งแห่ง
ปัญญาหรือฝั่งแห่งสงสาร(อิสคติยํ+อิ). สุคตึ  อิส ติ  คจฺฉ ตี ติ  อิสิ  ผู้ไปสู่สุคติชื่อว่าอิสิ(อิส 
คติยํ+อิ). สิวํ  อิจฺฉ ตี ติ  อิสิ  ผู้ปรารถนานิพพานชื่อว่าอิสิ(อิสอิจฺฉายํ+อิ). มณิกณฺโ€  
นาค ราชา  คงฺคํ  นทึ  อุตฺ ตริ ตฺ วา  เยน  กนิฏฺโ€  อิสิ  เต นุป สงฺ กมิ๑พญานาคมีมณีที่คอ
ขึ้นจากแม่น้ำคงคาแล้วเข้าไปหาฤาษีผู้น้องถึงที่อยู่

 [๔๓๔] เย  สํ ยติ นฺทฺ ริยคณา ยต โย  ว สิ โน  จ  เต
  สา ริ ปุตฺ โต ปติ สฺโส  ตุ ธมฺม เส นาป ตี ริ โต.

ภิกษุ ผู้ สำรวม อินทรีย์ ๒ ศัพท์
 เย  สํ ยติ นฺทฺ ริยคณา,  เต  ยต โย  ว สิ โน  จหมู่แห่งภิกษุผู้มีอินทรีย์อันสำรวมดีแล้วชื่อว่ายติ

และวสี

ยติ  (ยตปยตเน+อิ)ภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์.ยตํ  อินฺ ทฺ ริยสํย โม  นิจฺ จ เม เต สมตฺถี ติ  ยติ โน  ผู้
มีการสำรวมอินทรีย์แล้วแน่นอนชื่อว่ายติ. เอ โก  อรญฺเญ  นิ วาสํ  ยํ  สุขํ  ลภ เต  ยติ๒  
ภิกษุผู้อยู่ในป่ารูปเดียวย่อมได้ความสุข

วสี  (วส+อี)ภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์.วโส  เอ เต สมตฺถี ติ  ว สิ โน  ผู้มีอำนาจในตนชื่อว่าวสี(ลบ
สระหน้า)

พระ สา รี บุตร ๓ ศัพท์
สา ริ ปุตฺต  (สารี+ปุตฺต)พระสารีบุตร. สา รี  นาม  พฺ ราหฺ มณี,  ตสฺ สา  ปุตฺ โต  สา ริ ปุตฺ โต  

นางพราหมณีชื่อว่าสารี,บุตรของนางสารีพราหมณีนั้นชื่อว่าสาริปุตตะ(รัสสะอีเป็นอิ)

คมฺภีรปญฺโญ  เมธาวี มคฺ คาม คฺคสฺส  โก วิ โท
สา ริ ปุตฺ โต  มหา ปญฺโญ ธมฺมํ  เท เส ติ  ภิกฺ ขุนํ.๓

ท่านพระสารีบุตรผู้มีปัญญาลึกล้ำเป็นนักปราชญ์ฉลาดในทางและมิใช่ทางมี

ปัญญามากแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายย่อบ้างพิสดารบ้าง

อุ ปติ สฺส  (อุป+ตุสปีติมฺหิ+ส)พระสารีบุตร.ตุสฺ สนฺตฺยสฺมึ  อตฺถ สิทฺธิ โต ติ  ติสฺโส  ผู้เป็น
ที่ยินดีของมารดาบิดา เพราะยังประโยชน์ให้สำเร็จ จึงชื่อว่าติสสะ (อาเทศ อุ เป็น อิ).  ปู ชิ โต  
ติสฺโส  อุ ปติ สฺโส  เด็กชายติสสะที่มารดาบิดาเทิดทูนชื่อว่าอุปติสสะ.อถ วา  “ติสฺโส”ติ  วา   
“ผุสฺโส”ติ  วา  “อุ ปติ สฺโส”ติ  วา  ทห รกาเล  มา ตา ปิ ตูหิ  ยทิจฺ ฉาย  คหิตํ  นามํ  อีก
อย่างหนึ่งคำว่าติสสะผุสสะหรืออุปติสสะเป็นชื่อที่มารดาบิดาตั้งเอาตามชอบใจแต่ครั้งยังเยาว์.

๑วิ.มหาวิ.๑/๔๙๙/๓๓๒ ๒วิสุทฺธิ.๑/๙๒ ๓ขุ.เถร.๒๖/๔๐๑/๔๓๔
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เอ เต  ภิกฺขเว  เทฺว  สหาย า  อาคจฺฉนฺ ติ  โก ลิ โต  อุ ปติ สฺโส  จ  เอตํ  เม  สา วก ยุคํ  
ภ วิสฺ สติ  อคฺคํ  ภทฺท ยุคํ ๑ ภิกษุทั้งหลายโกลิตะและอุปติสสะ๒สหายนั้นกำลังพากันมานั่นจัก
เป็นคู่สาวกผู้เจริญที่สุดของเรา

ธมฺม เสนา ปติ  (ธมฺมเสนา+ปติ)พระสารีบุตร,พระธรรมเสนาบดี.“สา ริ ปุตฺ โต”ติ  มา ตุว เสน,  
“ธมฺม เส นาป ตี”ติ  ปน  อริย ภาว ปฺปตฺ เต  สมฺ มา สมฺ พุทฺเธน  คหิตํ  นามํ  ชื่อว่า“สารีบุตร”
มารดาตั้งให้ส่วนชื่อว่า“ธรรมเสนาบดี”พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งให้ในวันบรรลุเป็นพระอริยบุคคล.
กุ สล ธมฺ มาวุเธหิ  กา มาทิ กา  อกุ สล ธมฺม เสนา  ชิ ตา  เยสํ  ธมฺม เสนา,  อเนก โกฏิ สต สหสฺส 
สงฺขฺ ยา  ภคว โต  สา วกสํฆา,   เตสํ  ปติ  นา ยกฏฺเ€น  ธมฺม เสนา ปติ  กองทัพธรรมที่
ชนะกองทัพอกุศลธรรมมีกามเป็นต้นด้วยอาวุธคือกุศลธรรม,พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนับ
ได้หลายหมื่นโกฏิ,ผู้เป็นใหญ่แห่งกองทัพธรรมและพระสงฆ์สาวกนั้นชื่อว่าธัมมเสนาปติเพราะอรรถ
ว่าเป็นผู้นำ.ขทิ รวนิ ยเรว โต  ธมฺม เส นา ปติ ตฺ เถร สฺส  กนิฏฺ€ภา ติ โก๒พระขทิรวนิยเรวตะเป็น
น้องชายของท่านพระสารีบุตรเถระ

 [๔๓๕] โก ลิ โต  โมคฺคลฺ ลา โนถ อริ โยธิค โต  สิ ยา
  โสต า ปนฺ นาทิ กา  เสกฺ ขา- นริ โย ตุ  ปุถุชฺช โน.

พระ โมค คัล ลา นะ ๒ ศัพท์
โก ลิต  (กุล+ณิก)พระโมคคัลลานะ.กุเล  ชาย ตี ติ  โก ลิ โก,  โส  เอว  โก ลิ โต  ผู้เกิดใน

ตระกูลชื่อว่าโกลิกะ,โกลิกะนั่นแหละชื่อว่าโกลิตะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศกเป็นต). 
โก ลิ โต  อิทฺธิ ยา  เสฏฺโ€๓พระโมคคัลลานะเป็นผู้ประเสริฐสุดทางอิทธิฤทธิ์

โมคฺคลฺ ลาน (โมคฺคลฺลี+ณาน)พระโมคคัลลานะ. โมคฺคลฺ ลิพฺ ราหฺมณิ ยา  อปจฺจํ  โมคฺคลฺ ลา โน  
บุตรของนางโมคคัลลีพราหมณีชื่อว่าโมคคัลลานะ(ลบณฺและสระหน้า).  สา ริ ปุตฺ โต  ปริ พฺ พาช โก   
เยน  โมคฺคลฺ ลา โน  ปริ พฺ พาช โก  เต นุป สงฺ กมิ๔สารีบุตรปริพาชกเข้าไปหาโมคคัลลานะปริพา
ชกถึงที่อยู่

พระ อริยะ ๒ ศัพท์
อริย  (หนหึสายํ+อ)พระอริยะ.กิเลส าท โย  หน ตี ติ  อรโห,  โส  เอว  อริ โย  ผู้เบียดเบียน

กิเลสเป็นต้นชื่อว่าอรหะ(อาเทศหนฺเป็นอรหฺ),อรหะนั่นแหละชื่อว่าอริยะ(อาเทศอที่รและ
หเป็นอิย).อร ติ  อธิ คจฺฉ ติ  มคฺค ผล ธมฺ เม ติ  อริ โย  หรือผู้บรรลุมรรคธรรมและผลธรรม
ชื่อว่าอริยะ(อรคมเน+ณฺย,ลบณฺ,ลงอิอาคม).อริ โย  น  รม ตี  ปาเป๕  พระ อริยะ ย่อม 
ไม่ยินดีในบาป

๑วิ.มหา.๔/๗๑/๗๗ ๒มชฺ.อฏฺ.๘/๓๓๒/๑๕๔ ๓ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๓๘
๔วิ.มหา.๔/๖๗/๗๔ ๕วิ.มหา.๕/๒๑/๓๔
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อธิ คต  (อธิ+คมุคติมฺหิ+ต)พระอริยะ.อธิ คจฺฉิตฺ ถา ติ  อธิ ค โต  ผู้บรรลุแล้วชื่อว่าอธิคตะ(ลบ
มฺที่สุดธาตุ)

  ๒ ศัพท์นี้ หมายถึงพระอริยบุคคล ๘ จำพวก คือ พระโสดาปัตติมรรค พระโสดาปัตติผล 
พระสกทาคามิมรรค พระสกทาคามิผล พระอนาคามิมรรค พระอนาคามิผล พระอรหัตตมรรค 
พระอรหัตตผลผู้ไม่ได้รับยกย่องให้เป็นเอตทัคคะด้านใดด้านหนึ่งจากพระพุทธเจ้า

พระ เสกข ะ, ผู้ ยัง ต้อง ศึกษา
เสกฺ ข, เสข  (สิกฺขา+ณ)พระเสกขะ,ผู้ยังต้องศึกษา.โสต า ปนฺ นาทิ กา  เสกฺ ขา  พระอริยะ๗

จำพวกมีพระโสดาบันเป็นต้นชื่อว่าเสกขะ.ตีหิ  สิกฺ ขาหิ  ยุตฺ ต ตาย  เสกฺ ขา  ผู้ชื่อว่าเสกขะ 
เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยสิกขา๓ (ลบณฺ, วุทธิ อิ เป็น เอ, ลบสระหน้า, ลบกฺ บ้าง). ตโย   
ปุคฺ คลา  เสกฺ โข  ปุคฺคโล  อเส กฺ โข  ปุคฺคโล  เนว  เสกฺ โข  นา เสกฺ โข  ปุคฺคโล๑บุคคล
มี๓จำพวกคือเสกขบุคคล(ผู้ยังต้องศึกษาคือตั้งแต่พระอรหัตตมรรคลงมา)อเสกขบุคคล(คือ
พระอรหันต์)เนวเสกขนาเสกขบุคคล(คือผู้ไม่ใช่ทั้ง๒อย่างข้างต้น).โยปิ  โส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
เส โข  อปฺปตฺ ตมานโส  อนุ ตฺตรํ  โยค กฺ เขมํ  ปตฺถ ยมา โน  วิห รติ๒ภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุ
ผู้ยังเป็นเสขบุคคลยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนานิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะซึ่งไม่มีธรรมอื่น
ประเสริฐกว่าอยู่

ปุถุชน, ผู้ ยัง ไม่ บรรลุ โลกุ ตตร ธรรม ๒ ศัพท์
อ นริย  (น+อริย)ปุถุชน,ผู้ยังไม่บรรลุโลกุตตรธรรม.น  อริ โย  อ นริ โย  ผู้ไม่ใช่พระอริยะชื่อว่า 

อนริยะ(อาเทศนเป็นอน).อ นริ โย ติ  น  อริ โย  น  วิ สุทฺโธ  น  อุตฺต โม๓บทว่าอ นริ โย  
คือผู้ไม่ใช่อริยะผู้ไม่บริสุทธิ์ผู้ไม่ประเสริฐสุด

ปุถุชฺ ชน  (ปุถุ+ชน)ปุถุชน,ผู้ยังไม่บรรลุโลกุตตรธรรม.อริ เยหิ  ปุถุ  วิ สุํ ภู โต  ชโน  ปุถุชฺช โน   
ชนผู้แยกออกเป็นพวกหนึ่งนอกจากพระอริยะชื่อว่าปุถุชชนะ(ซ้อนชฺ).   ปุถุ  วา  นานากิเล เส  
ช เนตี ติ  ปุถุชฺช โน  หรือผู้ยังกิเลสต่างๆให้เกิดขึ้นอยู่ชื่อว่าปุถุชชนะ(ปุถุสทฺทูปปท+ชนชนเน+อ,
ซ้อนชฺ).ปุถุชฺช โน  ตถาคต สฺส  วณฺณํ  ว ทมา โน  ว เทยฺย๔ปุถุชนพึงกล่าวสรรเสริญพระ
ตถาคต

 [๔๓๖] อญฺญา  ตุ  อรหตฺตญฺจ ถู โป  ตุ  เจ ติยํ  ภเว
  ธมฺมภณฺฑา คา ริ โก  จ อานนฺ โท  เทฺว  สมา ถ  จ.

๑ที.ปาฏิก.๑๑/๒๒๘/๒๓๐ ๒มชฺ.มูล.๑๒/๓/๖ ๓วิ.ฏี.๔/๒๖/๕๘
๔ที.สีล.๙/๓/๕
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พระ อร หัต ต ผล, พระ อรหันต์ ๒ ศัพท์
อญฺญา  (อา+ญาอวโพธเน+อ+อา)พระอรหัตตผล,พระอรหันต์.ป€มมคฺ คา ทีหิ  ทิฏฺ€มริยาท- 

มน ติกฺ กมิตฺ วา  ชา นิตฺ ถา ติ  อญฺญา  ผู้รู้ยิ่งกว่าขอบเขตแห่งธรรมที่ตนบรรลุ สูงกว่าปฐม 
มรรคเป็นต้น ชื่อว่าอัญญา (ซ้อน ญฺ, รัสสะ อา เป็น อ, ลบสระหน้า).  รูป รา คา ทีนํ  วา   
ปญฺ จุทฺ ธมฺ ภาคิ ยานํ  สญฺโญชนา นํ  โอธิว เสน  มา รณ โต  อญฺญา  หรือพระอรหันต์ชื่อว่าอัญญา 
เพราะมีขอบเขตประหารสังโยชน์ส่วนเบื้องปลาย ๕ อย่าง มีรูปราคะเป็นต้น (อา+ญา อวโพธเน 
+อ+อา).อญฺญาติ  อรหตฺตํ ๑ บทว่าอญฺญา คือพระอรหันต์

อรหตฺต  (อรหนฺต+ตฺต)พระอรหัตตผล,พระอรหันต์.อรห โต  ภา โว  อรหตฺตํ  ความเป็นแห่ง
พระอรหันต์ชื่อว่าอรหัตตะ(ลบนฺต).  อาย สฺ มา  ฉนฺ โน  อรหตฺตํ  ปตฺ โต  เยน  อาย สฺ มา  
อานนฺ โท  เต นุป สงฺ กมิ๒ท่านพระฉันนะบรรลุพระอรหันต์แล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่

สถูป, เจดีย์ ๒ ศัพท์
ถปู  (ถุอภิตถฺเว+ป)สถปู,เจดยี.์ถ วยิ ต ีต ิ ถ ูโป  เจดยี์ที่เขาบชูาชือ่วา่ถูปะ(ทฆีะอุเปน็อ)ู.ถปู ต ีต ิ  

ถู โป  สถูปที่ก่อ(ด้วยอิฐเป็นต้น)ชื่อว่าถูปะ(ถูปสมุสฺสเย+อ).จา ตุมฺ มหา ปเถ  ตถาคต สฺส  ถู โป   
กาตพฺ โพ๓ควรสร้างสถูปของพระตถาคตที่ถนนใหญ่๔แพร่ง

เจติย  (จิตปูชายํ+อิ+ณฺย)สถูป,เจดีย์.เจ ติตพฺพํ  ปู เชตพฺ พนฺ ติ  เจ ติยํ  สถานที่อันบุคคล
ควรบูชาชื่อว่าเจติยะ. อิฏฺ€กา ทีหิ  จยิตพฺ พนฺ ติ  เจ ติยํ  เจดีย์ก่อด้วยอิฐเป็นต้นชื่อว่าเจติยะ 
(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,ลงตฺอาคม).ภควา  เยน  ปา วาลํ  เจ ติยํ  เต นุป สงฺ กมิ๔  พระ 
ผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปทางปาวาลเจดีย์.ถูป สทฺ โท  สมุ เขปิ,  เจ ติยสทฺ โท  ปน  มุขรหิ เตเยว  
วตฺ ตติ  ถูป ศัพท์ใช้ในอรรถเจดีย์ที่มีหน้ามุข,ส่วนเจติย ศัพท์ใช้ในอรรถเจดีย์ที่ไม่มีหน้ามุข

พระ อานนท์ ๒ ศัพท์
ธมฺมภณฺฑา คา ริก  (ธมฺม+ภณฺฑ+อาคาร+อิก)พระอานนท์.ธมฺ โม  ปริย ตฺ ติ,  โสว  ภณฺฑํ   

ธนํ  สุข ทายก โต  ธมฺมภณฺฑํ,  ตสฺส  อา คารํ  €า ปนฏฺ€านํ  เคหํ,  ตพฺ ภาเว  ติฏฺ€ตี ติ  
ธมมฺภณฑฺา คา ร ิโก  ธมัมะไดแ้ก่ปรยิตั,ิปรยิตัินัน้เปน็ทรพัย์จงึชือ่วา่ธมัมภณัฑะเพราะใหค้วามสขุ,
อาคาระคือคลังเป็นที่เก็บธัมมภัณฑะนั้น,ผู้ดำรงอยู่ในความเป็นคลังที่เก็บทรัพย์คือธัมมภัณฑะนั้น
ชื่อว่าธัมมภัณฑาคาริกะ(ลบสระหน้า)

อานนฺ ท  (อา+นนฺทสมิทฺธิยํ+อ)พระอานนท์.อาภุโส  นนฺท ตี ติ  อานนฺ โท  ผู้สำเร็จแน่นอน 
ชื่อว่าอานันทะ. เทฺว  สมา  ทั้ง๒ศัพท์มีอรรถเหมือนกัน. อาย สฺ มา  อานนฺ โท  ภคว โต  
เอ ตมตฺถํ  อา โร เจ สิ๕ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาค

๑ที.อฏฺ.๕/๔๐๔/๔๒๒ ๒วิ.จุลฺล.๗/๖๒๗/๓๙๔ ๓ที.มหา.๑๐/๑๓๓/๑๖๕
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 [๔๓๗] วิสาขา  มิ คา รมา ตา สุทตฺ โต นาถ ปิณฺฑิ โก.

นาง วิสาขา, มิ คา รมา รดา ๒ ศัพท์
วิสาขา  (วิ+สาขา)นางวิสาขา,มิคารมารดา.วิ วิธา  พหุ กา  ปุตฺ ตนตฺต ปนตฺ ตาทิ กา  สาขา  

อสฺ สา  สา  วิสาขา  ผู้มีสาขาคือบุตรหลานและเหลนเป็นต้นมากมายจึงชื่อว่าวิสาขา.วิสาขา  
อุ ปา สิ กา  วีสวสฺสสตํ  ชีว ติ๑นางวิสาขามหาอุบาสิกามีชีวิตอยู่๑๒๐ปี

มิ คา รมา ตุ  (มิคาร+มาตุ)  นางวิสาขา, มิคารมารดา, ผู้ดำรงอยู่ในฐานะมารดาของมิคารเศรษฐี. 
มิ คา รสฺส  เสฏฺ€ิโน  มา ตุฏฺ€า นิยตฺ ตา  มิ คา รมา ตา  นางวิสาขาชื่อว่ามิคารมาตุเพราะเป็นผู้ควร
ตั้งอยู่ในฐานะมารดาของมิคารเศรษฐี. ตโต  ปฏฺ€าย  วิสาขา  มิ คา รมา ตา  นาม  ชาตา๒  
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางวิสาขาจึงมีชื่อเกิดขึ้นว่ามิคารมารดา

อนาถ ปิณฑิก เศรษฐี ๒ ศัพท์
สุทตฺต  (สุ+อตฺต)อนาถปิณฑิกเศรษฐี.สุนฺท โร  อตฺ ตา  อสฺ สา ติ  สุทตฺ โต  ผู้มีตนดีชื่อว่าสุทัตตะ 

(ลงทฺอาคม).สุนฺ ทรํ  ทตฺตํ  ทา นมสฺส  วา  สุทตฺ โต  หรือผู้ให้ทานอันดีชื่อว่าสุทัตตะ
(สุ+ทตฺต).อิ ทมสฺส  ทห รกาเล  ปวตฺตํ  นามํ  ชื่อนี้เป็นชื่อที่ได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัย.ทา ยกานํ  
ยทิทํ  สุทตฺ โต  คห ปติ  อนาถ ปิณฺฑิ โก๓ทายก(ผู้ได้รับเอตทัคคะ)คือท่านสุทัตตคฤหบดีผู้มี
ก้อนข้าวสำหรับผู้ไร้ที่พึ่ง

อนาถ ปณิฑฺกิ  (อนาถ+ปณิฑฺ+อกิ)อนาถปณิฑกิเศรษฐ.ีอนาถา น ํ ปณิฑฺ ํ ท ทา ต ีต ิ อนาถ ปณิฑฺ ิโก   
เศรษฐีผู้ให้ก้อนข้าวแก่คนไร้ที่พึ่ง ชื่อว่าอนาถปิณฑิกะ. อนาถ ปิณฺฑิ โก  คห ปติ  ราช คหกสฺส  
เสฏฺ€ิสฺส  ภคินี ปติ โก  โห ติ๔ท่านอนาถปิณฑิกคฤหบดีเป็นสามีของน้องสาวท่านเศรษฐีแห่งเมือง 
ราชคฤห์

 [๔๓๘] ภิกฺขุปิ  สาม เณ โร  จ สิกฺ ขมา นา  จ  ภิกฺ ขุนี
  สาม เณรี ติ  กถิ ตา ปญฺ เจ เต  สห ธมฺ มิ กา.

สห ธรรมิก, ผู้ ประพฤติ ธรรม ร่วม กัน ๕ จำพวก
สห ธมฺ มิก  (สห+ธมฺม+อิก)สหธรรมิก,ผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน.สห  เอก โต  ธมฺมํ  จรนฺ ตี ติ  

สห ธมฺ มิ กา  ผู้ประพฤติธรรมร่วมกันชื่อว่าสหธัมมิกะ.ธมฺ มรกฺขิ ตา  นาม  สห ธมฺ มิ กา  รกฺ ขนฺ ติ   
โคเปนฺ ติ  อิสฺ ริยํ  กา เรนฺ ติ  วสํ  วตฺ เตนฺ ติ๕ธรรมดาสตรีผู้มีสหธรรมิกควรระวังควบคุมห้าม
ปรามให้อยู่ในอำนาจ.เอ เต  ภิกฺขุ  จ  สาม เณ โร  จ  สิกฺ ขมา นา  จ  ภิกฺ ขุนี  จ  สาม เณรี  จ   
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ปญฺจ  “สห ธมฺ มิ กา”ติ  กถิ ตา  บุคคลเหล่านี้คือภิกษุสามเณรนางสิกขมานานางภิกษุณี
และสามเณรีท่านกล่าวว่าเป็นสหธรรมิก๕จำพวก

 [๔๓๙] ปตฺ โต  ติ จีวรํ  กาย- พนฺ ธนํ  วา สิ  สูจิ  จ
  ปริ สฺ สา วน มิจฺ เจ เต ปริกฺ ขา ราฏฺ€  ภา สิ ตา.

บริขาร ๘ อย่าง
ปริกฺ ขาร  (ปริ+กรกรเณ+ณ)บริขาร.ปริ สมนฺต โต  กริย เต ติ  ปริกฺ ขา โร  บริขารที่ภิกษุกระทำ

ไว้โดยรอบ(ไม่ละอธิษฐาน)ชื่อว่าปริกขาระ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศกเป็นข,ซ้อนกฺ).
สเจ  อุป ชฺฌายสฺส  ปริกฺ ขา โร  โห ติ  สทฺธิ วิ หา ริก สฺส  ปริกฺ ขา โร  น  โห ติ  อุป ชฺฌา เยน  
สทฺธิ วิ หา ริก สฺส  ปริกฺ ขา โร  ทาตพฺ โพ๑หากว่าพระอุปัชฌาย์มีบริขารสัทธิวิหาริกไม่มีบริขาร
พระอุปัชฌาย์ควรให้บริขารแก่สัทธิวิหาริก

  ท่านกล่าวว่าบริขารมี๘อย่างเหล่านี้คือปัตตะ บาตร,อุต ตราสัง คะ ผ้าจีวร,สังฆาฏิ 
ผ้าสังฆาฏิ,อันตร วา สกะผ้าสบง,กาย พันธ นะ ประคตเอว,วา สิ มีด,สูจิ เข็ม,ปริ ส สาวนะ 
ผ้ากรองน้ำ

  ปตฺ ตาท โย  อฏฺ€  ปริกฺ ขา รา  อุกฺ กฏฺ€ว เสน  วุตฺ ตา,  มชฺฌิมว เสน  ปน  กตฺตรทณฺโฑปิ  
เต ลนาฬิ ปีติ  ทส  ปริกฺ ขา รา  วตฺตพฺ พา,  โอ มกว เสน  ฉตฺ ตมฺปิ  อุ ปา หนา ปีติ  ทฺ วาท ส  
ปริกฺ ขา รา  จ  วตฺตพฺ พาบริขาร๘อย่างมีบาตรเป็นต้นท่านกล่าวไว้ขั้นสูงสุดส่วนบริขาร๑๐
อย่างเพิ่มไม้เท้าและขวดน้ำมันท่านกล่าวไว้พอปานกลางบริขาร๑๒อย่างเพิ่มร่มและรองเท้า
ท่านกล่าวไว้ขั้นต่ำสุด

 [๔๔๐] สาม เณ โร  จ  สมณุ- ทฺ เทโส  จาถ  ทิ คมฺพ โร
  อ เจล โก  นิคณฺโ€  จ ชฏิโล  ตุ  ชฏาธ โร.

สามเณร ๒ ศัพท์
สามเณร  (สมณ+เณร)สามเณร.สมณ สฺส  อปจฺจํ  สาม เณ โร  บุตรของสมณะชื่อว่าสามเณระ 

(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).สาม เณ โร นาม ทส สิกฺ ขาปทิ โก๒ผู้มีสิกขาบท๑๐ชื่อว่าสามเณร

สมณุ ทฺ เทส  (สมณสทฺทูปปท+อุ+ทิสีอุจฺจารเณ+ณ)สามเณร. สมณ ลิงฺ คา จาร ตฺ ตา “สมโณย”นฺ ติ   
อุทฺ ทิ สิต พฺ โพ ติ  สมณุ ทฺ เทโส  ผู้ควรสวดว่า “นี้เป็นสมณะ” เพราะอาจาระเป็นสมณเพศ จึงชื่อ
ว่าสมณุทเทสะ(ซ้อนทฺ,ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,ลบสระหน้า).เต  ภิกฺ ขู  เยน  กณฺฑ โก   
สมณุ ทฺ เทโส  เต นุป สงฺ กมึ สุ๓  ภิกษุเหล่านั้นเข้าไปหาสามเณรกัณฑกะ.  สมณุ ทฺ เท โสติ  ปน   
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อ วิ เส ส โต  สาม เณร าธิว จนํ ๑  คำว่าสมณุ ทฺ เทโส เป็นชื่อของสามเณรทั่วไป

นิครนถ์, ชี เปลือย ๓ ศัพท์
ทิ คมฺ พร  (ทิสา+อมฺพร)นิครนถ์,ชีเปลือย.ทิ สา  เอว  อมฺ พรํ  วตฺถํ  น  ปก ติว ตฺถ เมตสฺส  

ทิ คมฺพ โร  ผู้มีทิศทั้งหลายเป็นเสื้อผ้าไม่มีผ้านุ่งห่มตามปรกติจึงชื่อว่าทิคัมพระ(อาเทศสเป็นค,
ลบสระหน้า)

อเจลก  (น+เจล+ก)นิครนถ์,ชีเปลือย.นตฺถิ  เจลํ  วตฺถ เมตสฺ สา ติ  อ เจล โก  ผู้ไม่มีเครื่อง
นุ่งห่มชื่อว่าอเจลกะ(อาเทศนเป็นอ).อ เจล โก  นาม  โย  โก จิ  ปริ พฺ พา ชก สมา ปนฺ โน   
นคฺ โค๒  ชื่อ ว่า อเจลก ะ ได้แก่ชีเปลือยจำพวกนักบวชปริพาชกทุกคน

นิคณฺ€, นิ คนฺถ  (นิ+คนฺถ)นิครนถ์,ชีเปลือย.จ ตูหิ  คนฺเถหิ  พนฺ ธนียตฺ ตา  นิคณฺโ€  ชีเปลือย
ชื่อว่านิคัณฐะ เพราะเป็นผู้ควรผูกไว้ด้วยเครื่องผูก๔อย่าง.สีโห  เสนา ปติ  เยน  นิคณฺโ€  
นาฏ ปุตฺ โต  เต นุป สงฺ กมิ๓สีหเสนาบดีเข้าไปหานิครนถ์นาฏบุตรถึงที่อยู่.นิ คนฺ โถ  นาฏ ปุตฺ โต  
นาฬนฺ ทายํ  ป วิ สติ  มห ติ ยา  นิ คนฺถ ปริ สาย  สทฺธึ ๔นิครนถ์นาฏบุตรเข้าไปในเมืองนาลันทา
พร้อมด้วยนิครนถ์บริษัทหมู่ใหญ่

ชฎิล, ฤาษี ผู้ มี มวย ผม เหมือน ชฎา ๒ ศัพท์
ชฏิล  (ชฏา+อิล)ชฎิล,ฤาษีผู้มีมวยผมเหมือนชฎา.ชฏา  อสฺสตฺถี ติ  ชฏิโล  ผู้มีชฎาชื่อว่าชฏิละ 

(ลบสระหน้า).อุ รุ เวลกสฺส โป  ชฏิโล  ปญฺ จนฺนํ  ชฏิลส ตานํ  นาย โก  โห ติ๕ชฎิลอุรุเวลกัสสปะ 
เป็นผู้นำของชฎิล๕๐๐คน

ชฏา ธร  (ชฏาสทฺทปูปท+ธรธารเณ+อ)ชฎลิ,ฤาษีผู้มีมวยผมเหมือนชฎา. ชฏ ํ  ธาเร ตี ติ  ชฏาธ โร   
ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา(คือมีมวยผมเหมือนชฎา)ชื่อว่าชฏาธระ.ชฏิโล ติ  ชฏาธ โร๖บทว่าชฏิโล คือผู้
มีมวยผมเหมือนชฎา

 [๔๔๑] กุฏิ สกา ทิ กา  จตุ- ตฺ ตึส  ทฺ วาสฏฺ€ิ  ทิฏฺ€ิโย
  อิ ติ  ฉนฺ นวุ ตี  เอ เต ปาส ณฺฑา  สมฺ ปกา สิ ตา.

ลัทธิ ปาสั ณฑะ ๙๖ ลัทธิ
 ลัทธิเหล่านี้คือลัทธิ๓๔มีกุฎีสกะเป็นต้นและลัทธิ๖๒ท่านแสดงว่าเป็นลัทธิปาสัณฑะ๙๖

ลัทธิ(ผู้ต้องการรายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ในพระบาลีเล่มที่๙พรหมชาลสูตร)

ปาส ณฺฑ  (ปาสสทฺทูปปท+ฑิปวตฺตเน+อ)ลัทธิปาสัณฑะ.เอ เต  ฉนฺ นวุ ติล ทฺธิ โย  ตณฺ หา ปาสํ,  

๑วิ.ฏี.๒/๔๖/๑๒๓ ๒วิ.มหาวิ.๒/๕๒๘/๓๔๙ ๓วิ.มหา.๕/๗๘/๙๘
๔มชฺ.มชฺ.๑๓/๖๒/๕๔ ๕วิ.มหา.๔/๓๗/๔๕ ๖วิ.ฏี.๔/๖๓/๑๑๑
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ทิฏฺ€ิ ปาสญฺจ  เฑนฺ ติ  ปวตฺ เตนฺ ตี ติ  ปาส ณฺฑา  ลัทธิทั้ง๙๖นั้นยังบ่วงแห่งตัณหาและความ
เห็นผิดให้เป็นไปจึงชื่อว่าปาสัณฑะ(ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ,ลบสระหน้า)

 [๔๔๒] ป วิตฺ โต  ปย โต  ปู โต จมฺมํ  ตุ  อชินํ  ปฺยถ
  ทนฺต โป โน  ทนฺ ตกฏฺ€ํ วกฺกโล  วา  ติ รีฏกํ.

ผู้ สะอาด, ผู้ หมดจด, ผู้ บริสุทธิ์ ด้วย การ ปฏิบัติ ๓ ศัพท์
ป วิตฺต  (ปุปวเน+อิ+ต)ผู้สะอาด,ผู้หมดจด,ผู้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติ.ปุ นา ตี ติ  ป วิตฺ โต  ผู้

สะอาดชื่อว่าปวิตตะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว,ซ้อนตฺ,ลบสระหน้า)

ปยต  (ป+ยตปยตเน+อ)ผู้สะอาด,ผู้หมดจด,ผู้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติ. ปกาเรน  ยต ตี ติ  ปย โต   
ผู้พากเพียรโดยประการต่างๆชื่อว่าปยตะ.นินฺ หาตสพฺพ ปา โปมฺหิ  นิมฺมโล  ปย โต๑เราเป็นผู้
หมดจดจากบาปทั้งปวงไร้มลทินบริสุทธิ์

ปูต  (ปุปวเน+ต) ผู้สะอาด,ผู้หมดจด,ผู้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติ. ปุ นา ตี ติ  ปู โต ผู้หมดจด 
ชื่อว่าปูตะ(ทีฆะอุเป็นอู)

หนัง สัตว์ ๒ ศัพท์
จมฺม  (จรจรเณ+ม)หนังสัตว์.โยตฺ ตาทึ  จร ติ  คจฺฉ ตี ติ  จมฺมํ  หนังที่ไปสู่ความเป็นเชือก

เป็นต้นชื่อว่าจัมมะ(อาเทศรฺเป็นมฺ).จมีย ตี ติ  จมฺมํ  หนังที่ถูกกัดชื่อว่าจัมมะ(จมุอทเน+ม). 
สุ นขา ทีหิ  จมิตพฺพํ  ภกฺขิตพฺ พนฺ ติ  จมฺมํ  หนังที่พวกสุนัขเป็นต้นชอบเคี้ยวกินชื่อว่าจัมมะ(จมุ
ภกฺขเน+ม).ภควา  อวนฺ ติ ทกฺ ขิณ าปเถ  จมฺ มา นิ  อตฺถ รณา นิ  อนุ ชา เนยฺ ย๒พระผู้มีพระ
ภาคควรอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่ในทิศใต้ของแคว้นอวันตีใช้หนังสัตว์ได้

อชิน  (อชคมเน+อิน)หนังสัตว์.วิกฺ กยํ  อช ติ  คจฺฉ ตี ติ  อชินํ  หนังที่ไปสู่การขายชื่อว่าอชินะ. 
อชิเนน  นิวตฺ โถหํ ๓ เรานุ่งห่มด้วยหนังสัตว์

ไม้ สี ฟัน, แปรงสีฟัน ๒ ศัพท์
ทนฺต โปน, ทนฺต โปณ  (ทนฺตสทฺทูปปท+ปุ ปวเน+ยุ)  ไม้สีฟัน, แปรงสีฟัน. ทนฺ เต  ปุ นา ติ   

โสเธ ติ  อเน นา ติ  ทนฺต โป โน   ไม้ที่ใช้ทำความสะอาดฟันชื่อว่าทันตโปนะ(วุทธิอุ เป็นโอ,
อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณบ้าง,ลบอ).ทนฺต โปณํ  นาม  ฉินฺ ทํ  วา  อ ฉินฺ ทํ  วา๔    
ไม้สีฟันที่ตัดและยังไม่ตัดชื่อว่าทันตโปณะ

ทนฺ ตกฏฺ€  (ทนฺต+กฏฺ€)ไม้สีฟัน,แปรงสีฟัน.ทนฺตโส ธนตฺถํ  กฏฺ€ํ  ทนฺ ตกฏฺ€ํ  ไม้ที่มีประโยชน์

๑ขุ.เถร.๒๖/๓๔๑/๓๒๑ ๒วิ.มหา.๕/๒๐/๓๒ ๓ขุ.อปทาน.๓๒/๔๓/๑๓๑
๔วิ.มหาวิ.๑/๑๐๖/๙๕
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แก่การชำระฟันชื่อว่าทันตกัฏฐะ.เอกํ สํ  อุตฺ ตรา สงฺคํ  กริตฺ วา  ทนฺ ตกฏฺ€ํ  ทาตพฺพํ ๑ ควร
ห่มจีวรเฉวียงบ่าแล้วจึงถวายไม้สีฟัน

เปลือก ไม้, ผ้า เปลือก ไม้ ๒ ศัพท์
วกฺ กล  (วกฺกตเจ+อล) เปลือกไม้,ผ้าเปลือกไม้.วกฺก ตี ติ  วกฺกโล  เปลือกไม้ชื่อว่าวักกละ. 

วกฺ กล ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.เอกสฺ ส  มต ตาปสสฺส  วกฺ กลา นิ  นิ วา เสตฺ วา๒นุ่งผ้า
เปลือกไม้ของดาบสที่ตายแล้วผู้หนึ่ง

ติ รีฏก  (ตรตรเณ+อิ+ต+ก)เปลือกไม้,ผ้าเปลือกไม้.ตร ตี ติ  ติ รีฏกํ  เปลือกไม้ที่ข้ามไปชื่อว่า 
ติรีฏกะ(อาเทศอเป็นอิ,ทีฆะอิเป็นอี,อาเทศตเป็นฏ).ติ รีฏกํ  น  ธาเรตพฺพํ ๓  ภิกษุ
ไม่ควรนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้

 [๔๔๓] ปตฺ โต  ปา ติตฺถิยํ  นิตฺ ถี กมณฺฑ ลุ  ตุ  กุณฺฑิ กา
  อ ถา ลมฺพณทณฺฑสฺมึ กตฺตรยฏฺ€ิ  นา ริยํ.

บาตร, ถ้วย, ถาด, ภาชนะ ใส่ อาหาร ๒ ศัพท์
ปตฺต  (ปตคติยํ+ต)บาตร,ถ้วย,ถาด,ภาชนะใส่อาหาร.ป ตติ  เอตฺ ถา ติ  ปตฺ โต  บาตร

เป็นที่ตกลงของข้าวเป็นต้น ชื่อว่าปัตตะ.  ปาต โต  ตาย ตี ติ  ปตฺ โต  บาตรที่รักษาจากการ
ตกหล่นชื่อว่าปัตตะ(ปาตสทฺทูปปท+ตารกฺขเณ+อ,ลบอที่ต,รัสสะอาเป็นอ,ลบสระหน้า). 
ปตฺ โต  นาม  เทฺว  ปตฺ ตา  อ โยปตฺ โต  มตฺ ติ กาปตฺ โต๔ชื่อว่าบาตรมี๒ชนิดคือบาตรเหล็ก
และบาตรดินเผา

ปา ติ  (ปารกฺขเณ+ติ)บาตร,ถ้วย,ถาด,ภาชนะใส่อาหาร.ปา ติ  รกฺข ตี ติ  ปา ติ ภาชนะที่รักษา
อาหารชื่อว่าปาติ.อิตฺถิยํ  ปา ติ ศัพท์เป็นไปในอิตถีลิงค์.ปคฺคยฺห  โสวณฺณม ยาย  ปา ติ ยา  
อเนก สูปํ  วิ วิธํ  วิยญฺ ชนํ ๕  ถือแกงหลายอย่างและกับข้าวหลายชนิดไปโดยใช้ภาชนะทองคำ

คนโท, เหยือก, ลัก จั่น น้ำ ๒ ศัพท์
กมณฺฑ ลุ  (กมณฺฑสทฺทูปปท+ลาคหเณ+อุ)คนโท,เหยือก,ลักจั่นน้ำ.กสฺส  ชลสฺส  มณฺโฑ  

ป สนฺ นภา โว  กมณฺโฑ,  ตํ  ลา ตี ติ  กมณฺฑ ลุ  ความใสแห่งน้ำชื่อว่ากมัณฑะ,คนโทที่ถือเอา
ความใสแหง่นำ้นัน้ไว้ชือ่วา่กมณัฑลุ(ลบสระหนา้).อ นติ ฺถ ีกมณฑฺลศุพัท์เปน็ปงุลงิค์และนปงุสกลงิค.์ 
ทกฺขิเณน  หตฺ เถน  กมณฺฑ ลุํ  ค เหตฺ วา๖ถือคนโทไปด้วยมือขวา

กุณฺฑิ กา  (กุฑิรกฺขเณ+อิก+อา)คนโท,เหยือก,ลักจั่นน้ำ. อุ ทกํ  กุฑ ติ  รกฺข ตี ติ  กุณฺฑิ กา  
เหยือกที่รักษาน้ำไว้ชื่อว่ากุณฑิกา(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ)

๑วิ.มหา.๔/๘๑/๘๓ ๒ชา.อฏฺ.๓๗/๙๐ ๓วิ.มหา.๕/๑๖๙/๒๓๕
๔วิ.มหาวิ.๒/๑๑๙/๑๐๓ ๕ขุ.ชา.๒๗/๒๕๐๐/๕๕๔ ๖สํ.สคาถ.๑๕/๖๕๙/๒๔๖
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กมณฺฑ ลุํ  €เปตฺ วาน วาก จีรญฺจ  กุณฺฑิกํ
เอกํ สํ  อชินํ  กตฺ วา พุทฺธ เสฏฺ€ํ  ถวึ  อหํ.๑

ขา้พเจา้วางคนโทผา้เปลอืกปา่นและลกัจัน่นำ้ลงไว้พาดผา้ขนสตัว์เฉวยีงบา่แลว้
ถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด

ไม้ เท้า คน ชรา
กตฺตรยฏฺ€ิ  (กตฺตร+ยฏฺ€ิ)ไม้เท้าคนชรา.อา ลมฺพณทณฺฑสฺมึ  กตฺตรยฏฺ€ิ  กตฺตรยฏฺ€ิ ศัพท์ใช้ใน

อรรถไม้เท้าที่ช่วยพยุงกาย.กตฺต รสฺส  ชิณฺณสฺส  อา ลมฺ พนยฏฺ€ิ  กตฺตรยฏฺ€ิ  ไม้เท้าที่ช่วยพยุง
กายสำหรบัคนชราชือ่วา่กตัตรยฏัฐ.ินา รยิ ํ กตตฺรยฏ€ฺ ิศพัท์มีใช้ในอติถีลงิค.์เอ กาทส ปรกิ ฺขา รกิ สสฺ   
กตฺตรยฏฺ€ิ  วา  เต ลนาฬิ กา  วา  วฏฺฏ ติ๒ไม้เท้าคนชราหรือกระบอกน้ำมัน(สำหรับนวดเท้า)
ย่อมสมควรแก่ภิกษุผู้มีบริขาร๑๑อย่าง

 [๔๔๔] ยํ  เทห สา ธนา เปกฺ ขํ นิจฺ จํ  กมฺมมยํ  ยโม
  อา คนฺ ตุ สา ธนํ  กมฺมํ อนิจฺ จํ  นิย โม  ภเว. 

ยม ศีล, นิจศีล, ศีล ๕
ยม  (ยมุอุปรเม+อ)ยมศีล,นิจศีล,ศีล๕.นิจฺ จํ  ยมิตพฺ โพ ติ  ยโม  ศีลที่ควรงดเว้นเป็นนิจชื่อว่า 

ยมะ.ยํ  “ปาณา ติปา ตา  เวรมณี”ติ อาทิ  พฺรหฺม จริย กมฺมํ  นิจฺ จํ  ยาว ชีว มวสฺ สมฺ ภา เวน  ตํ   
เทห สา ธนา เปกฺ ขํ  ส รี เรเนว  สา ธนม เปกฺ ข เต,  น  พาหิ เรน  สา ธนํ,  อยํ  ยโม  นาม   
กรรมคือการประพฤติพรหมจรรย์ มีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้น ที่มุ่งให้สำเร็จทางกายเท่านั้น
ไม่ใช่สำเร็จภายนอกกายชื่อว่ายมศีล

นิยม ศีล, อนิจ ศีล, ศีล ๘, อุโบสถ ศีล
นิยม(นิ+ยมุอุปรเม+อ)นิยมศีล,อนิจศีล,ศีล๘,อุโบสถศีล.  กาลา ทิว เสน  นิ ยมิตพฺ โพ ติ   

นิย โม ศีลที่ควรงดเว้นตามกาลเป็นต้น ชื่อว่านิยมะ.  ยํ  ปนาค นฺ ตุนา  สุกฺ ก ปกฺ ขา ทิว เสน   
อนิจฺ จํ  นิ ยมิ ตกา ลมุ ปวาส าทิกํ  กมฺมํ  อยํ  นิย โม  นามส่วนกรรมมีการเข้าอยู่จำศีลตาม
กาลอันไม่แน่นอนบางครั้งคราวไม่เป็นประจำอยู่ตามข้างขึ้นและข้างแรมชื่อว่านิยมศีล

พฺ ราหฺมณวณฺณ นา  สมตฺ ตา.
ว่าด้วยวรรณพราหมณ์จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑ขุ.อปทาน.๓๓/๒๔/๔๘ ๒ที.อฏฺ.๔/๒๑๕/๑๘๖



๒.๔.๓. เวสส วัณ ณ นา
พรรณนาชื่อของแพศย์เป็นต้น

 [๔๔๕] เวสฺโส  จ  เวสิ ยา โนถ ชี วนํ  วุตฺ ติ  ชี วิ กา
	 	 อา	ชี	โว		วตฺ	ตนญฺ	จาถ	 กสิ	กมฺมํ		กสิ	ตฺถิยํ.

วรรณ	แพศย์,	ผู้	เกิด	ใน	วรรณ	แพศย์	๒	ศัพท์
เวสฺส(วิสปเวสเน+ส)วรรณแพศย์,ผู้เกิดในวรรณแพศย์.วิ สตี ติ  เวสฺโสผู้เข้าไปชื่อว่าเวสสะ(วุทธิ 

อิเป็นเอ).ธน	คิทฺเธน		อิ	โต		จิ	โต		วิ	สติ		จร	ตี	ติ		เวสฺโสผู้เที่ยวไปทางโน้นทางนี้ด้วยความ
มักมากในทรัพย์ชื่อว่าเวสสะ(วิสคติมฺหิ+ส,วุทธิอิเป็นเอ).กสิ	โค	รกฺขญฺจ		ปน		เวสฺโส		
สทฺ	ธนํ		อติ	มญฺญมา	โน		อกิจฺ	จกา	รี		โห	ติ๑  ส่วนคนวรรณแพศย์ดูถูกทรัพย์ของตนคือการทำนา
และเลี้ยงสัตว์จึงไม่ทำกิจที่ควรทำ

เวสิ ยาน  (วิสปเวสเน+อิยาน)วรรณแพศย์,ผู้เกิดในวรรณแพศย์.วิ	สติ		ป	วิ	สตี	ติ		เวสิยา	โน   
ผู้เข้าไปชื่อว่าเวสิยานะ(วุทธิอิเป็นเอ).อู	รุชและอริย ศัพท์ก็แปลว่าวรรณแพศย์

โอ	โรธ	า		จ		กุมารา		จ	 เวสิยา	นา		จ		พฺ	ราหฺมณา
เตปิ		อตฺ	ตม	นา		ทชฺ	ชุํ	 ราช	ปุตฺต		ตยี		คเต.๒ 

ขอเดชะพระราชโอรส เมื่อพระองค์เสด็จไปแล้ว เหล่าสนม กุมาร แพศย์และ
พราหมณ์จะมีใจยินดีให้รางวัลแก่กระหม่อม

การ	เลี้ยง	ชีพ,	อาชีพ	๕	ศัพท์
ชี วน(ชีวิปาณาธารเณ+ยุ)การเลี้ยงชีพ,อาชีพ.ชวิย เต ติ  ชี วนํ การเลี้ยงชีพชื่อว่าชีวนะ(อาเทศ

ยุเป็นอน).กึ		ปน		ตาต		ปิณฺฑาย		จริตฺ	วา		ชี	วนํ		มม		วํโส๓ พ่อการเที่ยวไปเพื่อขอ
ก้อนข้าวเลี้ยงชีพเป็นวงศ์ของเราหรือ

วุตฺ ติ  (วตุวตฺตเน+ติ)การเลี้ยงชีพ,อาชีพ.วตฺ ตนํ  วุตฺ ติ ความเป็นไปได้ชื่อว่าวุตติ(อาเทศอ
เป็นอุ).กิจฺ ฉา  ว ตายํ  อิธ  วุตฺ ติ๔  การเลี้ยงชีพในนรกนี้ช่างลำบากจริงหนอ

ชี วิ กา  (ชีวิปาณาธารเณ+ณฺวุ+อา)การเลี้ยงชีพ,อาชีพ.ชี วนํ  ชี วิ กาการเลี้ยงชีพชื่อว่าชีวิกา
(อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ).ปร	ปฏิ	พทฺธา	เม	ชี	วิ	กา๕  การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น

อาชีว(อา+ชีวิปาณาธารเณ+อ)การเลี้ยงชีพ,อาชีพ.อา ชี วนํ  อา ชี โวการเลี้ยงชีพชื่อว่าอาชีวะ. 
ปริ	สุทฺโธ	เม	อา	ชี	โว	ปริ	โย	ทา	โต	อ	สงฺกิ	ลิฏฺโ€๖  การเลี้ยงชีพของเราบริสุทธิ์ขาวสะอาดหมดจด
๑มชฺ.มชฺ.๑๓/๖๖๕/๖๑๕ ๒ขุ.ชา.๒๘/๔๐๔/๑๕๕ ๓ธมฺม.อฏฺ.๒๓/๓๒
๔ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๘๗/๔๖๕ ๕องฺ.เอกาทสก.๒๔/๑๐๑/๒๒๕ ๑วิ.จุลฺล.๗/๓๕๓/๑๖๗
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วตฺ ตน (วตวตฺตเน+ยุ)การเลี้ยงชีพ,อาชีพ.ว ตีย เต ติ  วตฺ ตนํ ความเป็นไปได้ชื่อว่าวัตตนะ(ซ้อน
ตฺ,อาเทศยุเป็นอน).ธุต	ธมฺ	เม		สมา	ทาย		วตฺ	ตนํ ๑   การถือเอาธรรมอันกำจัดทุจริตเลี้ยงชีพ

กสิกรรม,	การ	ทำ	นา	๒	ศัพท์
กสิ	กมฺม (กสิ+กมฺม)กสิกรรม,การทำนา.ก	สนํ		กสิ,		สา		เอว		กมฺมํ		กสิ	กมฺมํ	การไถ 

ชื่อว่ากสิ,การไถนั้นนั่นแหละเป็นการงานชื่อว่ากสิกัมมะ

นคเร		หํสว	ติ	ยา	 อโหสึ		กส	โก		ตทา
กสิ	กมฺ	เมน		ชีวา	มิ	 เตน		โป	เส	มิ		ทาร	เก.๒

ครัง้นัน้ขา้พเจา้เปน็ชาวนาอยู่ในเมอืงหงสวดีเลีย้งชพีดว้ยการทำนาเลีย้งดูเดก็ๆ
ด้วยการทำนานั้น

กสิ (กสวิเลขเน+อิ)กสิกรรม,การทำนา.ก สนํ  กสิ การไถชื่อว่ากสิ.อิตฺถิยํ  กสิ ศัพท์ใช้ใน
อิตถีลิงค์.อุกฺ	กฏฺ€ํ		นาม		กมฺมํ		กสิ		วณิชฺ	ชา		โค	รกฺ	ขา๓  การทำนาการค้าขายการเลี้ยง
สัตว์ชื่อว่าเป็นงานชั้นสูง

	 [๔๔๖]	 วาณิชฺ	ชญฺจ		วณิชฺ	ชาถ	 โค	รกฺ	ขา		ปสุ	ปา	ลนํ
	 	 เวสฺสสฺส		วุตฺ	ติ	โย		ติสฺโส	 คหฏฺ€า	คา	ริกา		คิหิ.

การ	ค้าขาย,	ธุรกิจ	การ	ค้า	๒	ศัพท์
วาณิชฺ ช(วณิช+ณฺย)การค้าขาย,ธุรกิจการค้า.วณิช	านํ		กมฺมํ		วาณิชฺ	ชํ	การงานของพ่อค้า

ชื่อว่าวาณิชชะ(ลบณฺและสระที่สุดบท,วุทธิอเป็นอา,อาเทศชฺยเป็นช,ซ้อนชฺ).เอก จฺ เจ   
วาณิชฺ ชํ  กตฺ	วา		หิรญฺญสุว	ณฺณํ		อาหร	นฺ	ติ๔ บุตรบางคนทำการค้าขายแล้วนำเงินและทองมา

วณิชฺ ชา(วณิช+ณฺย+อา)การค้าขาย,ธุรกิจการค้า.วณิช	านํ		กมฺมํ		วณิชฺ	ชา	การงานของพ่อค้า
ชื่อว่าวณิชชา(ลบณฺและสระที่สุดบท,อาเทศชฺยเป็นช,ซ้อนชฺ,ลบสระหน้า).ปญฺ	จิ	มา		ภิกฺขเว		
วณิชฺ	ชา		อุ	ปาส	เกน		อก	รณี	ยา		ก	ตมา		ปญฺจ		สตฺถ	วณิชฺ	ชา		สตฺต	วณิชฺ	ชา		มํสวณิชฺ	ชา		
มชฺ	ชวณิชฺ	ชา		วิส	วณิชฺ	ชา๕ภิกษุทั้งหลายอุบาสกไม่ควรทำการค้าขาย๕อย่าง๕อย่างอะไร
บ้าง?คือค้าขายศัสตราวุธค้าขายสัตว์ค้าขายเนื้อสัตว์ค้าขายเครื่องมอมเมาและค้าขายยาพิษ

การ	เลี้ยง	สัตว์	๒	ศัพท์
โค	รกฺ	ขา(โค+รกฺขา)การเลี้ยงสัตว์.คุนฺนํ		รกฺ	ขา		โค	รกฺ	ขาการเลี้ยงสัตว์มีโคเป็นต้นชื่อว่าโครักขา.

โย		หิ		โก	จิ		มนุ	สฺ	เส	สุ		โค	รกฺขํ		อุป	ชีว	ติ๖ในมนุษย์ทั้งหลายคนที่เลี้ยงโคเป็นอาชีพ

๑วิสุทฺธิ.ฏี.๑/๗๗/๑๓๗ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๑๘/๓๖ ๓วิ.มหาวิ.๒/๑๙๐/๑๖๕
๔สํ.อฏฺ.๑๑/๑๒/๓๐ ๕องฺ.ปญฺจก.๒๒/๑๗๗/๒๓๒ ๖มชฺ.มชฺ.๑๓/๗๐๗/๖๔๔
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ปสุ	ปา	ลน  (ปสุ+ปาล ปาลเน+ยุ)  การเลี้ยงสัตว์. ป	สูนํ	 	 โคม	หึ	สาทิ	กานํ	 	 ปา	ลนํ	 	 โป	สนํ		 
ติ	กิจฺ	ฉา		ปสุ	ปา	ลนํ	การดูแลการเลี้ยงการรักษาปศุสัตว์มีโคและกระบือเป็นต้นชื่อว่าปสุปาลนะ
(อาเทศยุเป็นอน).ติสฺโส  เวสฺสสฺส  วุตฺ ติ โยการทำไร่นาการค้าขายและการเลี้ยงสัตว์๓
อย่างเป็นอาชีพของคนวรรณแพศย์

คฤหัสถ์,	ผู้	ครอง	เรือน	๓	ศัพท์
คหฏฺ€(คหสทฺทูปปท+€าคตินิวตฺติมฺหิ+อ)คฤหัสถ์,ผู้ครองเรือน.คเห		เค	เห		ปญฺ	จกามคุเณ		

วา		ภวว	เสน		ติฏฺ€ตี	ติ		คหฏฺโ€ผู้ดำรงอยู่ในเรือนหรือในกามคุณ๕ชื่อว่าคหัฏฐะ(ซ้อนฏฺ,
ลบสระหน้า).สห	ธมฺ	มิ	กา		โข		ปน		ปิย	า		มนา	ปา		คหฏฺ€า		เจว		ปพฺพ	ชิ	ตา		จ๑สห
ธรรมิกเป็นผู้น่ารักน่าพอใจทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต

อคาริ	ก(อคาร+อิก)คฤหัสถ์,ผู้ครองเรือน.อ	คาเร		เค	เห		ว	สตี	ติ		อคาริ	โกผู้อยู่ในเรือนชื่อว่า 
อคาริกะ(ลบสระหน้า).อิงฺ	ฆ		ตฺวํ		โสณ		ตตฺเถว		อคาริ	ก	ภู	โต		พุทฺธานํ		สา	สนํ		อนุ	ยุญฺช๒  
เชิญเถิดโสณะเธออยู่ครองเรือนในที่นั้นนั่นแหละจงปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

คิหิ,	คิ	หี (คห+อี)คฤหัสถ์,ผู้ครองเรือน.คหํ		อสฺสตฺถี	ติ		คิหิ	ผู้มีเรือนชื่อว่าคิหิและคิหี 
(อาเทศอเป็นอิ,ลบสระหน้า,รัสสะอีเป็นอิบ้าง).	สมณ	สฺส		โค	ตมสฺส		สาว	กา		คิ	หี		
โอ	ทาตว	สนา		ราช	ค	เห		ปฏิ	ว	สนฺ	ติ๓สาวกของพระสมณโคดมผู้เป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มชุดขาวอาศัย
อยู่ในพระนครราชคฤห์

	 [๔๔๗]	 เขตฺ	ตา	ชี	โว		กสฺส	โกถ	 เขตฺ	ตํ		เก	ทา	รมุจฺจ	เต
	 	 เลฑฺฑุตฺ	โต		มตฺ	ติ	กาขณฺโฑ	 ขณิตฺ	ติตฺถุว	ทา	รณํ.

ชาวนา,	ชาวไร่,	ชาวสวน	๒	ศัพท์

เขตฺ	ตา	ชีว (เขตฺตสทฺทูปปท+อา+ชีว ปาณเน+อ) ชาวนา, ชาวไร่, ชาวสวน.  เขตฺ	เตน	 	 อาชีว	ตี	ติ		 
เขตฺ	ตา	ชี	โวผู้เลี้ยงชีพด้วยการทำนาชื่อว่าเขตตาชีวะ(ลบสระหน้า)

กสฺ	สก,	กสก(กสกสเน+อ+ก)ชาวนา,ชาวไร่,ชาวสวน.ก สตี ติ  กสฺส โกผู้ไถชื่อว่ากัสสกะ
(ซ้อนสฺบ้าง).เอวํ		วา	เสฏฺ€		ชา	นาหิ		กสฺส	โก		โส		น		พฺ	ราหฺมโณ๔วาเสฏฐะท่านจงรู้
อย่างนี้ว่าผู้นั้นเป็นชาวนาไม่ใช่พราหมณ์

นา,	ไร่,	สวน,	พื้นที่	เพาะ	ปลูก	๒	ศัพท์

เขตฺ	ต,	เขตฺ	ร  (ขิปเปรเณ+ต,ตฺรณฺ)นา,ไร่,สวน,พื้นที่เพาะปลูก.พี	ชา	นิ		ขิ	ปนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		

๑มชฺ.มูล.๑๒/๑๕๔/๑๒๙ ๒วิ.มหา.๕/๒๐/๓๐ ๓ที.ปาฏิก.๑๑/๑๙/๓๙
๓มชฺ.มชฺ.๑๓/๗๐๗/๖๔๔
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เขตฺ	ตํ	พื้นที่สำหรับหว่านพืชชื่อว่าเขตตะ.	ขิ	ปี	ยติ		เอตฺ	ถา	ติ		เขตฺ	ตํ	พื้นที่ซึ่งเขาหว่านพืช
ชื่อว่าเขตตะ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,ลบปฺที่สุดธาตุ,ซ้อนตฺบ้าง).ขิตฺตํ		พีชํ		ตาย	ติ		 
รกฺข	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		เขตฺ	ตํ		พื้นที่อันเขารักษาพืชที่หว่านแล้วชื่อว่าเขตตะ(ขิตฺตสทฺทูปปท+ตารกฺขเณ 
+อ,ลบตที่สุดบท,อาเทศอิเป็นเอ,ลบสระหน้า).เขตฺ	ตํ		เม		อตฺถิ		เตน	ปาหํ		ชี	วิสฺ	สา	มิ๑   
นาของเรามีอยู่เราจักเลี้ยงชีพด้วยนานั้น

เก	ทาร(เกฺลท,กิลทอลฺลภาเว+อร)นา,ไร่,สวน,พื้นที่เพาะปลูก.เกฺล	ทีย	ตี	ติ		เก	ทารํ	พื้นที่
อันเขียวขจี ชื่อว่าเกทาระ (ลบ ล, ทีฆะ อ เป็น อา).  วาป	ศัพท์ก็แปลว่านา.  จตุ กฺกณฺณํว   
เก	ทารํ ๒  เปรียบเหมือนนามี๔มุม

ก้อน	ดิน	๒	ศัพท์
เลฑฑฺ ุ(เลฑฑฺสงฆฺาเต+อ)ุกอ้นดนิ.เลฑฑฺ	ต	ีต	ิ	เลฑฑฺ	ุกอ้นดนิชือ่วา่เลฑฑ.ุป	ุเม		อตุ	ฺโต		กถ	ิโต   

เลฑฺฑุ	ศัพท์ท่านกล่าวไว้ในปุงลิงค์.	อญฺเญนปิ		เลฑฺฑุ		ขิตฺ	โต		อาย	สฺม	โต		องฺ	คุ	ลิมาลสฺส		
กาเย		นิป	ตติ๓ก้อนดินที่บุคคลขว้างไปทางอื่นก็มาตกลงที่ร่างกายของท่านพระองคุลิมาล

มตฺ	ติ	กาขณฺฑ  (มตฺติกา+ขณฺฑ)ก้อนดิน.มตฺ	ติ	กาย		ขณฺโฑ		มตฺ	ติ	กาขณฺโฑ		ก้อนดินเหนียว
ชื่อว่ามัตติกาขัณฑะ

เสียม,	จอบ,	เครื่อง	มือ	ขุด	๒	ศัพท์
ขณิตฺ	ติ  (ขนุอวทารเณ+ติ)เสียม,จอบ,เครื่องมือขุด.ขญฺญเต		เอ	ตา	ยา	ติ		ขณิตฺ	ติ		เครื่อง

มือขุดชื่อว่าขณิตติ(อาเทศนเป็นณ,ลงอิอาคม,ซ้อนตฺ).อิตฺถี		ขณิตฺ	ติ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.
ขณิตฺ	ติ		วิย		วิปสฺ	สนา๔วิปัสสนาเปรียบเหมือนเสียม

อว	ทา	รณ  (อว+ทรวิทารเณ+ยุ)เสียม,จอบ,เครื่องมือขุด.อว	ทา	รีย	เต		เอ	เต	นา	ติ		อว	ทา	รณํ		
เครื่องมือที่เขาใช้ขุดชื่อว่าอวทารณะ(วุทธิอเป็นอา,อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ)

	 [๔๔๘]	 ทาตฺตํ		ล	วิตฺ	ตม	สิตํ	 ป	โต	โท		ตุตฺต		ปา	ชนํ
	 	 โยตฺตํ		ตุ		รชฺ	ชุ		รสฺ	มิตฺ	ถี	 ผาโล		ตุ		กส	โก		ภเว.

เคียว,	เครื่อง	เก็บ	เกี่ยว	๓	ศัพท์
ทาตฺต,	ทาตฺร(ทาลวเน+ต,ตฺรณฺ)เคียว,เครื่องเก็บเกี่ยว.ทนฺ	ติ		ลุนนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		ทาตฺตํ		

ทาตฺรํเครื่องมือใช้เก็บเกี่ยวชื่อว่าทาตตะและทาตระ(ซ้อนตฺ,ลบณฺ).	วา	เมน		ภนฺ	เต		หตฺ	เถน		 
ย	วก	ลาป	ํ	ค	เหต	ฺวา		ทกขฺเิณน		หต	ฺเถน		ทาตตฺ	ํ	ค	เหต	ฺวา		ทก	ฺขณิ	หต	ฺเถน		ทาต	ฺเตน		ฉนิ	ฺทน	ฺติ๕   
ท่านผู้เจริญชาวนากำเอาข้าวฟ่างด้วยมือซ้ายจับเคียวด้วยมือขวาแล้วเกี่ยวด้วยเคียวในมือข้างขวา
๑วิ.มหาวิ.๑/๓๐/๔๗ ๒ขุ.ชา.๒๗/๘๖๔/๑๙๒ ๓มชฺ.มชฺ.๑๓/๕๓๓/๔๘๖
๔องฺ.อฏฺ.๑๕/๕๙๑/๔๑๗ ๕มิลินฺท.๔๗



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๔.	จตุพพัณณวัคคะ	๒.๔.๓.	เวสสวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 528

ล วิตฺต(ลุเฉทเน+อิ+ต)เคียว,เครื่องเก็บเกี่ยว.ลุ นา ติ  เอ เต นา ติ  ล วิตฺตํ เครื่องเก็บเกี่ยว 
ชื่อว่าลวิตตะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว,ซ้อนตฺ,ลบสระหน้า)

อสิต (อสุเฉทเน+อิ+ต)เคียว,เครื่องเก็บเกี่ยว.อ สติ  ลุ นา ติ  เอ เต นา ติ  อสิตํ เครื่องเกี่ยว
ชื่อว่าอสิตะ.สสฺส	ทู	สกา	นํ		ติณ	านํ		หตฺ	เถน		วา		อสิ	เตน		วา		นิทฺ	ทานํ		ก	โร	สิ๑จงทำลาย
หญ้าที่เบียดเบียนข้าวกล้าโดยใช้มือถอนหรือใช้เคียวตัด

ขอ,	ปฏัก,	เครื่อง	แทง	๓	ศัพท์
ป	โตท,	ปโฏท,	โต	ทน(ป+ตุทพฺยถเน+ณ,ยุ)ขอ,ปฏัก,เครื่องแทง.	ปตชฺช	เต		อเน	นา	ติ		ป	โต	โท   

เครื่องแทงชื่อว่าปโตทะ(ลบณฺ,วุทธิอุ เป็นโอ,อาเทศตเป็นฏบ้าง,ยุ เป็นอนบ้าง). 
ทกฺขิเณน		หตฺ	เถน		ป	โตทํ		ค	เหตฺ	วา๒ถือเอาปฏักด้วยมือข้างขวา

ตุตฺต,	โตตฺต(ตุทพฺยถเน+ต)ขอ,ปฏัก,เครื่องแทง.ตุชฺช เต  อเน นา ติ  ตุตฺตํ เครื่องแทงชื่อว่า 
ตุตตะ(อาเทศทฺเป็นตฺ,วุทธิอุเป็นโอบ้าง).ชิตํ		เม		ตุตฺต	โต	มรํ ๓  ปฏักและหอกอันเรา
ชนะแล้ว

ปา	ชน,	ปา	จน(ป+อชคมเน+ยุ)ขอ,ปฏัก.ปา	เชนฺ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		ปา	ชนํ,	ปา	จนํ ๔เครื่องมือที่
ถือไปทั่วชื่อว่าปาชนะและปาจนะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง,อาเทศยุเป็นอน,ชเป็นจบ้าง)

เชือก	๓	ศัพท์
โยตฺต(ยุชโยเค+ต)เชือก.โย ชนฺ ติ  เอ เต นา ติ  โยตฺตํ เครื่องผูกมัดชื่อว่าโยตตะ(วุทธิอุเป็น

โอ,อาเทศชฺเป็นตฺ)

สทฺธา		พีชํ		ตโป		วุฏฺ€ิ	 ปญฺญา		เม		ยุ	คนงฺคลํ
หิริ		อีสา		มโน		โยตฺตํ	 สติ		เม		ผาล	ปา	จนํ.๕ 

เรามีศรัทธาเป็นพันธุ์พืชความเพียรเป็นฝนปัญญาเป็นแอกและไถความ
ละอายเป็นหางไถใจเป็นเชือกสติเป็นผาลและปฏัก

รชฺ ชุ (รุธอาวรเณ+ชุ)เชือก.รุนฺ ธนฺ ติ  เอ เต นา ติ  รชฺ ชุ เครื่องผูกรัดชื่อว่ารัชชุ(ลบธฺ,ซ้อน
ชฺ,อาเทศอุเป็นอ).ทฬฺ	หาย		รชฺ	ชุ	ยา		ปจฺฉา	พาหํ		คาฬฺห	พนฺ	ธนํ		พนฺธิตฺ	วา๖จงใช้เชือก
เหนียวๆมัดพระพาหาไขว้หลังไว้ให้แน่น

รสฺ	มิ  (รสอสฺสาทเน+มิ)เชือก.สตฺ	ตา		รสนฺ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		รสฺ	มิ	เชือกที่สัตว์ยินดีชื่อว่ารัสมิ.
อิตฺถี  รชฺ ชุ ศัพท์และรสฺ	มิ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.รสฺ	มิยา		พนฺธิตฺ	วา		ปโฏ	เทน		วิชฺฌนฺ	โต๗มัดด้วย 
เชือกแล้วแทงด้วยปฏัก

๑สํ.อฏฺ.๑๑/๑๙๗/๒๔๑ ๒มชฺ.มูล.๑๒/๒๖๕/๒๕๒ ๓ที.มหา.๑๐/๒๔๘/๓๐๐
๔สํ.อฏฺ.๑๑/๑๙๗/๒๔๐ ๕สํ.สคาถ.๑๕/๖๗๔/๑๕๔ ๖วิ.มหา.๕/๒๔๔/๓๒๖
๗วิ.อฏฺ.๑/๕๒๐
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ผาล,	ใบ	ไถ	๒	ศัพท์
ผาล(ผาลวิเลขเน+อ)ผาล,ใบไถ.ผาล	ยติ		ปาฏ	ยติ		ภูมิ		เอ	เต	นา	ติ		ผาโลเครื่องไถพื้น

ดินชื่อว่าผาละ.กุทฺ	ทาลํ		ค	เหตฺ	วา		กา	ริตํ		วิ	นา	เสตฺ	วา		ผาลํ		ก	โร	ติ๑ถือเอาจอบที่เหี้ยน
แล้วไปทำให้เป็นผาล

กสก (กสวิเลขเน+ณฺวุ)ผาล,ใบไถ.ก สติ  อเน นา ติ  กส โกเครื่องไถชื่อว่ากสกะ(อาเทศ 
ณฺวุเป็นอก)

  ผาลมีอีกหลายศัพท์เช่นนิ	รีส,	กูฏ	ก,	หล

	 [๔๔๙]	 นงฺคลญฺจ		หลํ		สี	โร	 อีสา		นงฺคลทณฺฑ	โก
	 	 สมฺ	มา		ตุ		ยุค	กีลสฺมึ	 สี	ตา		ตุ		หลปทฺธ	ติ.

ไถ,	เครื่อง	ไถนา	๓	ศัพท์
นงฺคล(นงฺคสทฺทูปปท+ลุเฉทเน+อ)ไถ,เครื่องไถนา.ภูมึ		นงฺคํ		อ	นงฺคํ		ก	โรนฺ	โต		ลุ	นา	ตี	ติ		

นงคฺล	ํไถที่ทำพืน้ดนิอนัเสมอไม่ให้เสมอชือ่วา่นังคละ(ลบสระหนา้).ตณิ	ญจฺ		กฏ€ฺญจฺ		นา	เสต	ฺวา		 
ค	ลน	ฺต	ิ	ปวต	ฺตน	ฺต	ิ	เอ	เต	นา	ต	ิ	นงคฺล	ํเครือ่งทำลายหญา้และรากไม้ให้พนิาศไปชือ่วา่นังคละ(น+คล
คติมฺหิ+อ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ).มา	โร		ปาปิ	มา		กสฺ	สกวณฺณํ		อภิ	นิมฺ	มิ	นิตฺ	วา		 
ม	หนฺตํ		นงฺคลํ		ขนฺเธ		กริตฺ	วา๒มารใจบาปแปลงร่างเป็นชาวนาแบกไถอันใหญ่ไว้บนบ่า

หล(หฬวิเลขเน+อ)ไถ,เครื่องไถนา.ภูมึ		หฬ	ติ		วิ	ลิข	ติ		เอ	เต	นา	ติ		หลํ	เครื่องไถผืนดิน 
ชื่อว่าหละ(อาเทศฬเป็นล)

สิร,	สีร(สิพนฺธเน+ร)ไถ,เครื่องไถนา.สี ยติ  พนฺธีย ตี ติ  สี โร ไถที่เขายึดติดกันไว้ชื่อว่าสีระ
(ทีฆะอิเป็นอีบ้าง).นงฺค	ลนฺ	ติ		สีรํ ๓ บทว่านงฺคลํ	คือไถ

งอนไถ,	หาง	ไถ	๒	ศัพท์
อีสา(อีสอิสฺสริเย+อ+อา)งอนไถ,หางไถ.อีส ตี ติ  อีสาหางไถที่เป็นใหญ่(ในไถ)ชื่อว่าอีสา

(ลบสระหน้า).นงฺคลสฺส		สิ	รสฺส		อีสา๔หางของไถ

นงฺคลทณฺฑก(นงฺคล+ทณฺฑก)งอนไถ,หางไถ.นงฺคลสฺส		ทณฺฑ	โก		นงฺคลทณฺฑ	โกท่อนไม้
อันเป็นหางของไถชื่อว่านังคลทัณฑกะ

สลัก	แอก
สมฺ	มา(สมุสมเน+อ+อา)สลักแอก.สมนฺ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		สมฺ	มาเครื่องสลักแอกชื่อว่าสัมมา

๑วิ.อฏฺ.๑/๕๖๔ ๒สํ.สคาถ.๑๕/๔๗๑/๑๖๘ ๓ขุ.อฏฺ.๓๔/๔๔๙/๓๓๗
๔ขุ.อฏฺ.๒๖/๕๔/๓๖๗
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(ซ้อนมฺ,ลบสระหน้า).ยุค	กีลสฺมึ		สมฺ	มา	 สมฺ	มา	ศัพท์ใช้ในอรรถสลักแอกของไถ.	ทิว	เส		ทิว	เส		 
สมฺมํ		ขิปิตฺ	วา๑ทิ้งสลักแอกทุกๆวัน

รอย	ไถ	๒	ศัพท์
สี ตา  (สิสเย+ต+อา)รอยไถ.หลปทฺธ	ติ		นงฺคล	เลขา		สี	ตา		นาม	รอยแห่งไถชื่อว่าสีตา. 

สย ตี ติ  สี ตา รอยไถที่นอนอยู่ชื่อว่าสีตา(ทีฆะอิเป็นอี)

หลปทฺธ	ติ (หล+ปทฺธติ)รอยไถ.หลสฺส		ปทฺธ	ติ		หลปทฺธ	ติ รอยไถชื่อว่าหลปัทธติ

	 [๔๕๐]	 มุคฺ	คา	ทิ	เกปรณฺณํ		จ	 ปุพฺพณฺณํ		สาลิ	อาทิ	เก
	 	 สาลิ		วีหิ		จ		กุทฺ	รูโส	 โคธุ	โม		วร	โก		ยโว
	 	 กงฺ	คุ	ติ		สตฺต		ธญฺญานิ	 นี	วา	รา	ที		ตุ		ตพฺ	ภิท	า.

อปรัณ	ชาติ,	พืช	ที่	ควร	กิน	ทีหลัง,	พืช	สำหรับ	ทำ	กับข้าว
อปร	ณฺณ,	อปร	นฺน (อปร+อนฺน)อปรัณชาติ,พืชที่ควรกินทีหลัง,พืชสำหรับทำกับข้าว.มุคฺ	คา	ทิ	เก		 

ธญญฺว	ิเส	เส		อปร	นนฺสท	ฺโท  อปร	ณณฺ	ศพัท์ใช้ในอรรถวา่ชนดิของพชืมีถัว่เขยีวเปน็ตน้.ปพุ	ฺพนนฺ	โต		 
อปร	ภาเค		ปวตฺตํ		อนฺนํ		อปร	ณฺณํ		อปร	นฺนญฺ	จ	พืชที่บุคคลกินหลังจากปุพพัณณะชื่อว่า
อปรัณณะและอปรันนะ(ลบสระหน้า,อาเทศนฺนเป็นณฺณบ้าง).อปร	ณฺณํ		นาม		สู	เปยฺยํ	๒  
พืชที่ควรทำเป็นกับข้าวชื่อว่าอปรัณณะ

บุพ	พัณ	ชาติ,	พืช	ที่	ควร	กิน	ก่อน,	พืช	จำพวก	ข้าว
ปุพฺพณฺณ,	ปุพฺ	พนฺน(ปุพฺพ+อนฺน)บุพพัณชาติ,พืชที่ควรกินก่อน,พืชจำพวกข้าว.	สาลิอาทิ	เก		

ปุพฺพณฺณํ  ปุพฺพณฺณ	ศัพท์ใช้ในอรรถว่าข้าวสาลีเป็นต้น.		อปร	นฺนสฺส		ปุพฺ	เพ		ปวตฺตํ		อนฺนํ		
ปุพฺพณฺณํ,		ปุพฺ	พนฺนญฺ	จข้าวที่บุคคลกินก่อนอปรัณชาติชื่อว่าปุพพัณณะและปุพพันนะ(ลบสระ
หน้า,อาเทศนฺนเป็นณฺณบ้าง).ปุพฺ	พา	ปรตฺตญฺ	จ		เนสํ		อาทิ	กปฺเป		สมฺภ	วาสมฺภวว	เสน		
ทฏฺ€พฺพํ	พึงทราบว่าพืชที่เป็นปุพพัณณะและอปรัณณะนั้นเกิดขึ้นในกาลต้นกัป.ปุพฺพณฺณํ		นาม		
สาลิ		วีหิ		ยโว		โคธุ	โม		กงฺ	คุ		วร	โก		กุทฺ	รู	ส	โก๓ข้าวสาลีข้าวเปลือกข้าวฟ่างใหญ่ข้าว
ละมานข้าวฟ่างเล็กลูกเดือยหญ้ากับแก้ชื่อว่าบุพพัณชาติ

ธัญ	ชาติ,	พืช	จำพวก	ข้าว	๗	อย่าง
	 อิ	ติ		อิ	เม		สตฺต		ธญฺญานิ		ธัญชาติ(พืชที่นำมาปรุงเป็นอาหารได้เหมือนข้าว)มี๗อย่างเหล่านี้ 

คือสาลิ ข้าวสาลี,วีหิ		ข้าวเปลือก,กุ	ทรู	สะ	หญ้ากับแก้,โค	ธุม	ะ	ข้าวละมาน,ว	รกะ	 
ลูกเดือย,ยวะ	ข้าวฟ่างใหญ่ข้าวเหนียวข้าวบาเล่ย์,กัง	คุ		ข้าวฟ่างเล็ก.ตพฺ	ภิท	า		นี	วา	รา	ที  
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ลูกเดือยข้าวฟ่างใหญ่และข้าวฟ่างเล็กจัดเป็นพืชจำพวกข้าว

สาลิ  (สาลสิลาฆายํ+อิ)ข้าวสาลี.สาล ตี ติ  สาลิ ข้าวสาลีที่ชูรวงชื่อว่าสาลิ.เส		เขตฺ	เต		 
ลี ยติ  อลฺ ลีย ตี ติ  สาลิ ข้าวสาลีที่เขาปักดำในนาชื่อว่าสาลิ(สสทฺทูปปท+ลิสิเลสเน+กฺวิ,ทีฆะ
อเป็นอา,ลบกฺวิ).อา	มกธญฺญํ		นาม		สาลิ		วีหิ		ยโว		โคธู	โม		กงฺ	คุ		วร	โก		กุทฺ	รู	ส	โก๑  
ข้าวสาลีข้าวเปลือกข้าวฟ่างใหญ่ข้าวละมานข้าวฟ่างเล็กลูกเดือยหญ้ากับแก้ชื่อว่าข้าวเปลือก

วีห ิ (วหปาปุณเน+อิ)ข้าวเปลือก,ข้าวเจ้า.สตฺ	ตานํ		ชี	วิตํ		วห	ตี	ติ		วีหิ	ข้าวเปลือกที่นำชีวิต
ของสัตว์ไปชื่อว่าวีหิ(อาเทศอเป็นอี).สตฺ	ตานํ		ชี	วิตํ		พฺ	รู	เห	ตี	ติ		วีหิ	ข้าวเปลือกที่ทำให้
ชีวิตของสัตว์เจริญเติบโตชื่อว่าวีหิ(พฺรูหวุทฺธิยํ+อิ,อาเทศอูเป็นอี,ลบรฺ,อาเทศพฺเป็นวฺ).
วีหิ		นตฺถี	ติ		วกฺ	ขา	มิ๒จะบอกว่าข้าวเปลือกไม่มี

กุทฺ	รูส,	กุทฺ	รู	สก(โกรสทฺทูปปท+ทูสอปฺปีติมฺหิ+อ)หญ้ากับแก้.	โกรํ		รุธิรํ		ทู	สตี	ติ		กุทฺ	รูโส	 
หญ้ากับแก้ที่เบียดเบียนโลหิตชื่อว่ากุทรูสะ(อาเทศโอเป็นอุ,ลบอที่ร,กลับรฺทเป็นทฺร)

โค	ธุม,	โคธูม (คุธปริเว€เน+อุม)ข้าวละมาน.คุธ	ติ		ปริ	เว€ตี	ติ		โคธุ	โมข้าวละมานที่พันอยู่
โดยรอบชื่อว่าโคธุมะ(วุทธิอุเป็นโอ)

วรก (วรวรณสมฺภตฺตีสุ+ณฺวุ)ลูกเดือย.วร ตี ติ  วร โกลูกเดือยที่มีเปลือกแข็งหุ้มไว้ชื่อว่าวรกะ
(อาเทศณฺวุเป็นอก)

ยว(ยุมิสฺสเน+อ)ข้าวฟ่างใหญ่,ข้าวเหนียว,ข้าวบาเลย์.ย	วี	ยติ		มิสฺ	สีย	ตี	ติ		ยโว	ข้าวฟ่างที่
ปะปนกันชื่อว่ายวะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว)

กงฺ	คุ (กสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+อุ)ข้าวฟ่างเล็ก.กํ		กม	นีย	ภาวํ		คจฺฉ	ตี	ติ		กงฺ	คุ	ข้าวฟ่างที่ไป
สู่ความเป็นพืชที่มีรวงน่าปรารถนาชื่อว่ากังคุ(ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบมฺที่สุด
ธาตุ,ลบสระหน้า).กมีย	ตี	ติ		กงฺ	คุ	ข้าวฟ่างที่บุคคลต้องการชื่อว่ากังคุ(กมุอิจฺฉายํ+คุ,อาเทศ
มฺเป็นงฺ).เกน		อุท	เกน		สทฺทํ		คุณา	ติ		ก	โรตี	ติ		กงฺ	คุ	ข้าวฟ่างที่มีเสียงดังเพราะน้ำชื่อว่า
กังคุ(กสทฺทูปปท+คุสทฺเท+กฺวิ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบกฺวิ)

	 [๔๕๑]	 จณ	โก		จ		กฬา	โยถ	 สิทฺธตฺ	โถ		สาส	โป		ภเว.

ถั่วดำ	๒	ศัพท์
จณก(จณทาเน+ณฺวุ)ถั่วดำ.จณ ตี ติ จณ โกถั่วที่ให้เมล็ดชื่อว่าจณกะ(อาเทศณฺวุเป็นอก)

กฬาย,	กลาย(กสทฺทูปปท+ลาคหเณ+ย)ถั่วดำ.กํ		วาตํ		ลา	ตี	ติ		กฬา	โยถั่วที่รับลมชื่อว่า 
กฬายะ(อาเทศลเป็นฬบ้าง).เอกํ		กฬายํ		ปติ	ตํ		คเว	สติ๓ค้นหาถั่วดำเมล็ดเดียวที่ตกลง
บนพื้นดิน
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เมล็ด	พันธุ์	ผัก	กาด	๒	ศัพท์
สิทฺธตฺถ(สิทฺธ+อตฺถ)เมล็ดพันธุ์ผักกาด.สิทฺธา		อตฺ	ถา		อสฺ	มินฺ	ติ		สิทฺธตฺ	โถเมล็ดพันธุ์พืชที่

มีความสำเร็จประโยชน์อยู่ภายในชื่อว่าสิทธัตถะ(ลบสระหน้า)

สาสป (สาสอนุสิฏฺ€ิยํ+อป)เมล็ดพันธุ์ผักกาด.สา	สิยนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		สาส	โปเมล็ดพันธุ์ผักกาด
ที่เป็นอุปกรณ์ช่วยสอนชื่อว่าสาสปะ.สา	สติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สาส	โปเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่เป็นไปอย่าง
นั้นชื่อว่าสาสปะ(สาสคมเน+อป)

ยสฺส		รา	โค		จ		โทโส		จ	 มา	โน		มกฺ	โข		จ		ปา	ติ	โต
สาส	โป	ริว		อารคฺ	คา	 ตมหํ		พฺ	รู	มิ		พฺ	ราหฺมณํ.๑

ผู้ใดทำความกำหนัด ความโกรธ ความถือตัว ความลบหลู่ ให้ตกไป เหมือน
เมล็ดพันธุ์ผักกาดตกจากปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์

	 [๔๕๒]	 อถ		กงฺ	คุ		ปิย	งฺ	คุตฺ	ถี	 อุมฺ	มา		ตุ		อต	สี		ภเว
	 	 กิฏฺ€ํ		จ		สสฺสํ		ธญฺญํ	จ	 วี	หี		ถมฺ	พก	รี	ริ	โต.

ข้าว	ฟ่าง	๒	ศัพท์
กงฺ	คุ (กสทฺทูปปท+คมุ+อุ)ข้าวฟ่าง.กํ		กม	นีย	ภาวํ		คจฺฉ	ตี	ติ		กงฺ	คุ		ข้างฟ่างที่ไปสู่ความเป็น

พืชที่มีรวงน่าปรารถนาชื่อว่ากังคุ (ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบมฺที่สุดธาตุ,ลบ
สระหน้า).กมีย	ตี	ติ		กงฺ	คุ	ข้างฟ่างอันบุคคลต้องการชื่อว่ากังคุ(กมุอิจฺฉายํ+คุ,อาเทศมฺเป็น
งฺ).เกน		อุท	เกน		สทฺทํ		คุณา	ติ		ก	โรตี	ติ		กงฺ	คุ	ข้าวฟ่างที่มีเสียงดังเพราะน้ำชื่อว่ากังคุ
(กสทฺทูปปท+คุสทฺเท+กฺวิ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบกฺวิ)

ปิย	งฺ	คุ (ปิยสทฺทูปปท+องฺคคติยํ+อุ)ข้าวฟ่าง.ปิย	ภาวํ		องฺค	ตี	ติ		ปิย	งฺ	คุ	ข้าวฟ่างที่ถึงความน่ารัก 
ชื่อว่าปิยังคุ(ลบสระหน้า).อิตฺถี  กงฺ	คุ	ศัพท์และปิย	งฺ	คุ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์

ฝ้าย	๒	ศัพท์
อุมฺ	มา(อวรกฺขเณ+ม+อา)ฝ้าย.อตฺ	ตานํ		อว	ติ		รกฺข	ตี	ติ		อุมฺ	มา	ฝ้ายที่รักษาตนเองชื่อว่าอุมมา 

(อาเทศอวเป็นอุ,ซ้อนมฺ,ลบสระหน้า)

อต สี (อตสาตจฺจคมเน+อส+อี)ฝ้าย.อ	ตติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อต	สี		ฝ้ายที่เป็นไปชื่อว่าอตสี(ลบสระ
หน้า)

ข้าว	เปลือก,	ข้าว	กล้า	๕	ศัพท์
กฏิ€ฺ (กฏิคติย+ํ€)ขา้วเปลอืก,ขา้วกลา้.กส	ิโต		สม	ฺภตู	ํ	วา		กฏิ€ฺ	ํ	กฏิ€ฺฏ€ฺาเน		อปุ	ฺปนนฺสสสฺญ	ฺห	ิ	 

๑มชฺ.มชฺ.๑๓/๗๐๗/๖๔๖
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“กิฏฺ€”นฺ	ติ	 	 วุจฺจ	ติ	  ข้าวเปลือกที่เกิดจากการทำนา หรือข้าวเปลือกที่เกิดขึ้นในแปลงข้าวกล้า 
ท่านเรียกว่ากิฏฐะ.กิฏ	ตี	ติ	 	กิฏฺ€ํ	 ข้าวเปลือกที่เป็นไปชื่อว่ากิฏฐะ.กิฏฺ€นฺ	ติ	 	กิฏฺ€ฏฺ€าเน		 
อุปฺ	ปนฺนสสฺสํ ๑บทว่ากิฏฺ€ํ	คือข้าวที่เกิดขึ้นในแปลงข้าวกล้า

สสฺส  (สสคติหึสาปาปุณเนสุ+ส)ข้าวเปลือก,ข้าวกล้า.สตฺ ตา  ส สนฺ ติ  ชี วนฺ ติ  เอ เต นา ติ  
สสฺสํ ข้าวเปลือกที่ช่วยให้สัตว์มีชีวิตอยู่ชื่อว่าสัสสะ.เส		เขตฺ	เต		เส	ติ		รุห	ตี	ติ		สสฺสํ	ข้าวกล้า
ที่งอกขึ้นในนาชื่อว่าสัสสะ(สสทฺทูปปท+สิรุหเน+อ,ซ้อนสฺ,ลบสระหน้า).สมฺ	ปากี	นิ		ภิกฺขเว		
สสฺ	สา	นิ		มนุ	สฺ	สา		ปริ	ภุญฺ	ชนฺ	ตา		ทีฆายุ	กา		จ		โหนฺ	ติ๒ภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้บริโภคข้าวที่
สุกเสมอกันย่อมมีอายุยืนยาว

ธญฺญ  (ธนอิจฺฉายํ+ย)ข้าวเปลือก,ข้าวกล้า.ธนี	ยติ		อิจฺฉีย	ตี	ติ		ธญฺญํ		ข้าวเปลือกที่มนุษย์
ต้องการชื่อว่าธัญญะ(อาเทศนฺยเป็นญ,ซ้อนญฺ).คัมภีร์นานัตถสังคหะกล่าวว่า็ธญฺญํ		วี	หี	สุ		
ธญฺญเก		ธญฺ	โญ		ปุญฺญว	ตี	ริ	โต,		ธญฺญา		วา	ตา	มลกี	สุ	  ธญฺญศัพท์นปุงสกลิงค์ใช้ในอรรถว่า
ขา้วเปลอืกและผู้มีขา้วเปลอืกมาก,ธญญฺศพัท์ปงุลงิค์ทา่นกลา่วไว้ในอรรถผู้มีบญุ,ธญญฺา	ศพัท์อติถี
ลิงค์ใช้ในอรรถว่าลมและลูกมะขามป้อม้.มิ	คา		ธญฺญานิ		ขา	ทนฺ	ติ๓พวกสัตว์กัดกินข้าวกล้า

วีห ิ(วหปาปุณเน+อิ)ข้าวเปลือก,ข้าวกล้า,ข้าวเจ้า.สตฺ	ตานํ		ชี	วิตํ		วห	ตี	ติ		วีหิ	ข้าวเปลือก 
ที่นำชีวิตของสัตว์ไป(คือให้ชีวิตเป็นไปอยู่)ชื่อว่าวีหิ(อาเทศอเป็นอี).สตฺ	ตานํ		ชี	วิตํ		พฺ	รู	เห	ตี	ติ		 
วีหิ		ข้าวเปลือกที่ทำให้ชีวิตของสัตว์เจริญเติบโตชื่อว่าวีหิ(พฺรูหวุทฺธิยํ+อิ,อาเทศอูเป็นอี,ลบ
รฺ,อาเทศพฺเป็นวฺ).โอท	โน		นาม		สาลิ		วีหิ		ยโว		โคธุ	โม		กงฺ	คุ		วร	โก		กุทฺ	รู	ส	โก	ติ		
สตฺ	ตนฺนํ		ธญฺญานํ		ตุณฺฑุเลหิ		นิพฺพตฺ	โต๔ชื่อว่าข้าวสุกสำเร็จมาจากข้าวสารของธัญพืช๗
ชนิดคือข้าวสาลีข้าวเปลือกข้าวฟ่างใหญ่ข้าวละมานข้าวฟ่างเล็กลูกเดือยหญ้ากับแก้

ถมฺ	พก	รี  (ถมฺพสทฺทูปป+กรกรเณ+อ+อี)ข้าวเปลือก,ข้าวกล้า.ถมฺ	โพ		คุมฺ	โพ,		ตํ		ก	โรตี	ติ		
ถมฺ	พก	รี	ถัมพะแปลว่ากอ,ข้าวที่โตขึ้นเป็นกอนั้นชื่อว่าถัมพกรี(ลบสระหน้า)

	 [๔๕๓]	 กณฺโฑ		ตุ		นาฬมถ		โส	 ปลา	ลํ		นิตฺ	ถิ		นิปฺผโล
	 	 ภุสํ		กลิงฺค	โร		จาถ	 ถุโส		ธญฺญตฺต	เจถ		จ.

ก้าน,	ขั้ว,	คอ	รวง	ข้าว	๒	ศัพท์
กณฺฑ (กณสทฺเท+ฑ)ก้าน, ขั้ว,คอรวงข้าว. กณ	ตี	ติ	 	กณฺโฑก้านที่มีเสียงชื่อว่ากัณฑะ. 

กณฺฑ	ขา	ทนีเย		ทุ	วิโธ		กณฺโฑ		ทีโฆ		จ		วฏฺโฏ		จ๕ก้านในผลไม้ที่ควรเคี้ยวกินมี๒อย่าง
คือก้านยาวตรงและก้านโก่ง

๑สํ.อฏฺ.๑๓/๒๔๖/๑๒๕ ๒องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๐/๙๘ ๓ขุ.ชา.๒๗/๑๘๕๑/๓๖๑
๔วิ.อฏฺ.๒/๔๐๐ ๕วิ.อฏฺ.๒/๔๑๕
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นาฬ,	นาล,	นาฬิ (นลคนฺเธ+ณ)ก้าน,ขั้ว,คอรวงข้าว.คนฺธํ		นล	ติ		ก	โรตี	ติ		นาฬํ	ก้าน
ที่มีกลิ่นชื่อว่านาฬะ.นาฬ	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.

ฟาง
ปลา	ล (ปลลวนปวเยสุ+อล)ฟาง.โส		เอว		สสฺ	สาทิกณฺโฑ		นิปฺผโล		จ		ปลา	ลมุจฺจ	เต	  

ก้านของรวงข้าวเป็นต้นที่ไม่มีผลอยู่นั้นท่านเรียกว่าปลาละ.วา	เตน		ปล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปลา	ลํ		ฟาง
ที่ปลิวไปตามลมชื่อว่าปลาละ(ทีฆะอเป็นอา).นิตฺ ถี  ปลา ล ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์. 
มหา	ปลา	ล	ปุญฺช	โต		หิ		ปลา	ลํ		นิกฺกฑฺฒิตฺ	วา		ปพฺ	ภาร	เลณ	สทิ	เส		อาลเย		ก	โรนฺ	ติ๑ดึง
เอาฟางจากกองฟางใหญ่ไปทำที่อยู่ให้เหมือนถ้ำในเงื้อมเขา

ข้าว	ลีบ	๒	ศัพท์
ภุส (ภสอโธปตเน+อ)ข้าวลีบ.ภ	สติ		อโธปต	ตี	ติ		ภุสํ	ข้าวลีบที่ตกลงข้างล่างชื่อว่าภุสะ(อาเทศ

อเป็นอุ)

กลิงฺคร  (กสทฺทูปปท+อิงฺคคมเน+อร)ข้าวลีบ.เกน		วา	เตน		อิงฺ	ค	ตี	ติ		กลิงฺค	โรข้าวลีบที่ปลิว
ไปตามลมชื่อว่ากลิงคระ(ลงลฺอาคม)

แกลบ
ถุส(ตุสตุฏฺ€ิมฺหิ+อ)แกลบ.ธญฺญาน	เมว		ตเจ		วกฺกเล		ถุโส  ถุส ศัพท์เป็นไปในเปลือกของ

ข้าว.ตุ สตี ติ  ถุโสแกลบที่ยินดีชื่อว่าถุสะ(อาเทศตเป็นถ).ถุโส		ถุ	สภา	เวน		ตณฺฑุโล		จ		
ตณฺฑุล	ภา	เวน		วิทิ	โต๒รู้จักแกลบโดยความเป็นแกลบและรู้จักข้าวสารโดยความเป็นข้าวสาร

	 [๔๕๔]	 เสต	ฏฺฏิ	กา		สสฺส	โร	โค			 กโณ		ตุ		กุณฺฑ	โก		ภเว
	 	 ขโล		จ		ธญฺญกรณํ	 ถมฺ	โพ		คุมฺ	โพ		ติณ	า	ทินํ.

โรค	รา,	โรค	ของ	ข้าว	๒	ศัพท์
เสต	ฏฺฏิ	กา,	เสต	ฏฺ€ิ	กา (เสตสทฺทูปปท+อฏหึสายํ+ณฺวุ+อา)โรครา,โรคของข้าว. เสต วณฺณ-

กรณว	เสน		อฏ	ติ		หึ	สตี	ติ		เสต	ฏฺฏิ	กา,		สา		เอว		เสต	ฏฺ€ิ	กาโรคที่เบียดเบียนโดยทำข้าว
ให้เป็นสีขาวชื่อว่าเสตัฏฏิกา,เสตัฏฏิกานั่นแหละชื่อว่าเสตัฏฐิกา(ซ้อนฏฺ,อาเทศณฺวุเป็นอก, 
อเป็นอิ,อาเทศฏเป็น€บ้าง).เส	ตา		อฏฺฏิ		เอตฺ	ถา	ติ		เสต	ฏฺฏิ	กา๓โรคสีขาวในข้าว
นั้น(โรคตายขาว)ชื่อว่าเสตัฏฏิกา

สสฺส	โรค  (สสฺส+โรค)โรครา,โรคของข้าว.สสฺ	สานํ	โร	โค	สสฺส	โร	โคโรคของข้าวชื่อว่าสัสสโรคะ

๑มชฺ.อฏฺ.๘/๒๙๖/๑๒๓ ๒ชา.อฏฺ.๓๘/๓๘๑ ๓วิ.อฏฺ.๑/๑๙๘
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รำ	ข้าว	๒	ศัพท์
กณ(กณนิมีลนสทฺทคตีสุ+อ)รำข้าว.กณ ตี ติ  กโณรำที่เป็นไปชื่อว่ากณะ.กโณ		ตณฺฑุลํ		

ปริ	โย	นทฺธิ		ถุโสปิ		ตณฺฑุลํ		ปริ	โย	นทฺธิ๑รำห่อหุ้มข้าวสารไว้แม้แกลบก็ห่อหุ้มข้าวสารไว้

กุณฺฑก(กุณฺฑทาเห+อ+ก)รำข้าว.กุณฺฑ	ติ		ทห	ตี	ติ		กุณฺฑ	โกรำที่อุ่นชื่อว่ากุณฑกะ.น เต   
ภกฺ	ขา	มิ		กุณฺฑกํ	๒	เราไม่ได้กินรำของท่านนะ

ลาน	นวด	ข้าว	๒	ศัพท์
ขล(ขลโสเจยฺเย+อ)ลานนวดข้าว.ธญฺญานิ		ข	ลนฺ	ติ		รา	สิก	โร	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ขโลลานที่ชาวนา

ทำข้าวไว้เป็นกองชื่อว่าขละ.ขเล		วา		€ตฺ	วา		รกฺข	ติ		ขล	โต		วา		นี	หรา	เปติ๓กองไว้ที่ลาน
แล้วรักษาไว้หรือให้นำไปจากลาน

ธญฺญกรณ(ธญฺญสทฺทูปปท+กรกรเณ+ยุ)ลานนวดข้าว.	ธญฺญานิ		ก	โรนฺ	ติ		มทฺ	ทนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		 
ธญฺญกรณํ	ลานเป็นที่นวดข้าวชื่อว่าธัญญกรณะ(อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ).เอ กกุลสฺส  
ธญฺญกรณํ		โห	ติ๔ตระกูลหนึ่งมีลานนวดข้าวอยู่

กอ	ไม้,	กอ	หญ้า,	กอ	ข้าว
ถมฺพ(ถมฺพปฏิพนฺเธ+อ)กอไม้,กอหญ้า,กอข้าว.ติณ	า	ทีนํ		สสฺ	สานญฺ	จ		ถมฺ	โพ		คุมฺ	โพ		

นามกอของหญ้าเป็นต้นและกอข้าวชื่อว่าถัมพะและคุมพะ.ถมฺพ	ตี	ติ		ถมฺ	โพกอหญ้าที่เกาะ
กันแน่นชื่อว่าถัมพะ

คุมฺ	พ(คุหสํวรเณ+พ)กอไม้,กอหญ้า,กอข้าว.คุห	ติ		สํวร	ตี	ติ		คุมฺ	โพกอหญ้าที่คุ้มกันชื่อว่า 
คุมพะ (อาเทศ หฺ เป็น มฺ). คุปติ	 	 รกฺข	ตี	ติ	 	 คุมฺ	โพ  กอข้าวที่รักษา(รวงข้าว) ชื่อว่าคุมพะ 
(คุปรกฺขเณ+พ,อาเทศปฺเป็นมฺ).โส		สตฺถ	ริ		อา	ฆาตํ		พนฺธิตฺ	วา		คจฺฉนฺ	โต		คุมฺ	พมูเล		
นิ	สินฺ	นํ		สตฺ	ถารํ		ทิสฺ	วา๕เขาผูกอาฆาตในพระศาสดาเดินไปพบพระองค์ประทับนั่งที่โคนกอไม้

	 [๔๕๕]	 อ	โยคฺ	โค		มุ	สโล		นิตฺ	ถี	 กุลฺ	โล		สุปฺ	ปม	นิตฺ	ถิยํ
	 	 อ	โถทฺ	ธนํ		จ		จุลฺ	ลิตฺ	ถี	 กิลญฺ	โช		ตุ		กโฏ		ภเว.

สาก	ตำ	ข้าว	๒	ศัพท์
อ	โยคฺ	ค(อย+อคฺค)สากตำข้าว.อโย		อคฺเค		โกฏิ	ยํ		อสฺ	สา	ติ		อ	โยคฺ	คํ	สากที่มีเหล็กอยู่ที่

ปลายชื่อว่าอโยคคะ(อาเทศอที่สุดมโนคณศัพท์เป็นโอกลางสมาส,ลบสระหลัง)

มุ	สล(มุสขณฺฑเน+อล)สากตำข้าว.มุ	สติ		ขณฺฑ	ตี	ติ		มุ	สโลสากที่ใช้ตำชื่อว่ามุสละ.มุ	สติ		
มร	ติ		เอ	เต	นา	ติ		มุ	สโลสากเครื่องฆ่าสัตว์ชื่อว่ามุสละ(มุสปาณจาเค+อล).ทุ	ติ	โย		มุ	สโล		

๑ที.ปาฏิก.๑๑/๖๑/๙๘ ๒ขุ.ชา.๒๗/๓๖๓/๑๐๑ ๓วิ.อฏฺ.๒/๒๑๓
๔วิ.มหาวิ.๒/๒๔/๑๔ ๕ธมฺม.อฏฺ.๒๒/๒๔
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ปริ	ปติ	ตฺ	วา		อญฺญต	รสฺส		ทา	รกสฺส		มตฺถ	เก		อวตฺ	ถา	สิ๑สากอันที่๒กลิ้งตกลงบนกระหม่อม
ของเด็กคนหนึ่ง. อ นิตฺ ถี  อ	โยคฺ	ค	ศัพท์และมุ	สล	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์

กระด้ง	ฝัด	ข้าว	๒	ศัพท์
กุลฺ ล(กุสทฺทูปปท+ลุเฉทเน+อ)กระด้งฝัดข้าว.กุจฺฉิตํ		ลุ	นา	ติ		อป	เนตี	ติ		กุลฺ	โลกระด้งที่นำ

เอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปชื่อว่ากุลละ(ซ้อนลฺ,ลบสระหน้า)

สุปฺป (สุปสิเย+ป)กระด้งฝัดข้าว.สุ	นขา	ท	โย		สุปฺ	ปนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สุปฺปํ	กระด้งเป็นที่ให้สุนัข
เป็นต้นนอนจึงชื่อว่าสุปปะ.ส	รติ		อเน	เนติ		วา		สุปฺปํ	กระด้งที่ช่วยให้เป็นไปชื่อว่าสุปปะ
(สรคติยํ+ป,อาเทศอที่สเป็นอุ,ลบรฺที่สุดธาตุ,ซ้อนปฺ).สุปฺเปน		วา		วตฺ	เถน		วา		 
นีห	รนฺ	ติ๒ฝัดออกด้วยกระด้งหรือด้วยผ้า.อ นิตฺ ถิยํ  กุลฺ ล ศัพท์และสุปฺป	ศัพท์มีใช้ในปุงลิงค์และ
นปุงสกลิงค์.

เตาไฟ	๒	ศัพท์
อุทฺ	ธน,	อุทฺ	ธาน  (อุ+ธีธารเณ+ยุ)เตาไฟ.ถา	ล	กา		อุปริ		ธีย	เต		ถ	ปีย	เต		เอตฺ	ถา	ติ		อุทฺ	ธนํ,	 

อุทฺ	ธานํ		เตาเป็นที่เขาตั้งหม้อไว้ข้างบนชื่อว่าอุทธนะ(ซ้อนทฺ,อาเทศยุเป็นอน,ลบสระหน้า,
ทีฆะสระหลังบ้าง).อุทฺ	ธนํ		อา	โร	เปตฺ	วา		อคฺคึ		เทถ๓ยกขึ้นเตาแล้วใส่ไฟ

จุลฺ	ลิ,	 จุลฺ	ลี  (จุลฺล หาวกรเณ+อิ,อี)  เตาไฟ.  จุลฺ ล ตี ติ  จุลฺ ลี  เตาที่ทำให้ร้อน ชื่อว่าจุลลี. 
โจทิ	ย	เต	ติ		จุลฺ	ลิ		เตาที่ถูกติชื่อว่าจุลลิ(จุทโจทเน+อ+อี,อาเทศทฺเป็นลฺ,ซ้อนลฺ). อิตฺถี  
จุลฺ ลิ ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์

  เตาไฟมีอีกหลายศัพท์เช่นอธิ	สย	นี,	อนฺ	ติ	กา

เสื่อ	ลำแพน	๒	ศัพท์
กิลญฺช(กิลสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)เสื่อลำแพน.กิ	ลนํ		กิโล,		ตทตฺถํ		ชาย	ตี	ติ		กิลญฺ	โช  

การพัน ชื่อว่ากิละ (กิล พนฺธเน+อ),  เสื่อที่ทอขึ้นสำหรับพันนั้น ชื่อว่ากิลัญชะ (ลงนิคหิตอาคม,

อาเทศนิคหิตเป็นญฺ,ลบกฺวิและนฺที่สุดธาตุ).กิลญฺเชหิ		ปฏิ	จฺฉา	ทา	เปตฺ	วา		มชฺเฌ		อา	สนํ		

ปญฺญา	เปตฺ	วา๔คลุมด้วยเสื่อลำแพนแล้วปูอาสนะทับตรงกลาง

กฏ(กฏคติยํ+อ)เสื่อลำแพน.กฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กโฏเสื่อที่เป็นไปชื่อว่ากฏะ.เตนหิ		เตสํ		

อุปริ		กเฏน		ปฏิ	จฺฉา	เทตฺ	วา		มุทฺ	ทาเปถ๕ถ้าอย่างนั้นให้ใช้เสื่อคลุมคนเหล่านั้นแล้วจึงให้

ช้างเหยียบ

๑วิ.มหาวิ.๑/๒๐๗/๑๔๘ ๒องฺ.อฏฺ.๑๖/๕๒๗/๒๑๗ ๓ที.มหา.๑๐/๓๑๑/๑๗๐
๔วิ.มหาวิ.๑/๑๖/๒๘ ๕ที.อฏฺ.๕/๓๕๕/๓๒๗
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	 [๔๕๖]	 กุมฺ	ภีตฺถี		ปิ€โร		กุณฺฑํ			 กโฬปฺ	ยุกฺข	ลิ		ถาลฺ	ยุ	ขา
	 	 โก	ลมฺ	โพ		จาถ		มณิกํ	 ภาณ	โก		จ		อรญฺช	โร.

หม้อ	๘	ศัพท์
กุมฺ	ภี (กมุอิจฺฉายํ+ภ+อี)หม้อ.กา	มีย	ตี	ติ		กุมฺ	ภี	หม้อที่เขาต้องการชื่อว่ากุมภี (อาเทศอ

เป็นอุ).กุ	ยา		ปถ	วิ	ยา		ภว	ตี	ติ		วา		กุมฺ	ภี	หรือหม้อที่มีเพราะดินชื่อว่ากุมภี(กุสทฺทูปปท+ 
ภูสตฺตายํ+อ+อี,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ลบสระหน้า).เกน		อคฺคิ	นา		ภณ	ตี	ติ		
วา		กุมฺ	ภี	หรือหม้อที่มีเสียงเพราะไฟชื่อว่ากุมภี(กสทฺทูปปท+ภณสทฺเท+อ+อี,อาเทศอเป็น
อุ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ลบณฺ,ลบสระหน้า).เกน		ชเล	น		อุมฺภี	ยติ		ปู	รีย	ตี	ติ		 
วา		กุมฺ	ภี	หรือหม้อที่เต็มด้วยน้ำชื่อว่ากุมภี(กสทฺทูปปท+อุมฺภปูรเณ+อ+อี,ลบสระหน้า).อิตฺถี  
กุมฺ	ภี	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.กุมฺ	ภี		ภิชฺช	ติ๑หม้อแตก

ปิ€ร(ปิ€หึสาสํกิเลเสสุ+อร)หม้อ.ปิ€ติ		หึ	สตี	ติ		ปิ€โรหม้อที่ประทุษร้าย(ศีรษะ)ชื่อว่าปิฐระ
กุณฺฑ(กุณฺฑทาเห+อ)หม้อ.กุณฺฑ	ติ		ทห	ตี	ติ		กุณฺโฑหม้อที่ร้อนชื่อว่ากุณฑะ.กา	มีย	ตี	ติ		

กุณฺโฑ	หม้อที่เขาต้องการชื่อว่ากุณฑะ(กมุอิจฺฉายํ+ฑ,อาเทศมฺเป็นณฺ)

กโฬ	ปี,	ขโฬ	ปี,	ขโฬ	ปิย (ขล โสเจยฺเย+อ+อี,อิย)หม้อ.ขล	ติ		 โสเธ	ตี	ติ	 	กโฬ	ปี		ขโฬ	ปี		 
ขโฬปิ	โย	หม้อที่สะอาดชื่อว่ากโฬปีขโฬปีและขโฬปิยะ(อาเทศขเป็นก,อเป็นโอ,ลงปฺ
อาคม).กโฬ	ปีติ		อุกฺ	ข	ลิ		วา		ปจฺฉิ		วา๒บทว่ากโฬ	ปี	คือหม้อหรือกระบุง

อุกฺ	ข	ลิ,	อุกฺ	ข	ลี	 (อุขคมเน+อล+อี)หม้อ.อุข	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อุกฺ	ข	ลิ	หม้อที่เป็นไปชื่อว่าอุกขลิ 
(ซ้อนกฺ,รัสสะอีเป็นอิบ้าง).อุข	ติ		ทห	ตี	ติ		อุกฺ	ข	ลิ	หม้อที่ร้อนชื่อว่าอุกขลิ(อุขทาเห
+อล+อี).สุม	นม	กุล	สทิสวณฺณสฺส		ภตฺตสฺส		ปู	รา		อุกฺ	ข	ลิ๓หม้อเต็มด้วยข้าวสาวยที่มีสีดุจ
ช่อดอกมะลิ

ถา	ลิ,	ถา	ลี (ถล€าเน+อ+อี)หม้อ.ถล	ติ		ติฏฺ€ตี	ติ		ถา	ลี	หม้อที่ตั้งอยู่ชื่อว่าถาลี(วุทธิอ
เป็นอา,รัสสะอีเป็นอิบ้าง)

อุ	ขา(อุขคมเน+อ+อา)หม้อ.อุข	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อุ	ขาหม้อที่เป็นไปชื่อว่าอุขา.กโฬ	ปี-ขโฬ	ปี	
ศัพท์อุกฺ	ข	ลิ-อุกฺ	ข	ลี	ศัพท์ถา ลิ-ถา ลี ศัพท์ และอุ	ขา	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์

โก	ลมฺพ  (กสทฺทูปปท+ลพิอวสํสเน+อ)หม้อ.เกน		อคฺคิ	นา		ลมฺพ	ตี	ติ		โก	ลมฺ	โพหม้อที่หนัก
ด้วยน้ำชื่อว่าโกลัมพะ(อาเทศอเป็นโอ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ).เก		อคฺคิมฺหิ		
โอ	ลมฺพ	ตี	ติ	 	 วา	 	 โก	ลมฺ	โพ  หรือหม้อที่ห้อยลงไปในไฟ ชื่อว่าโกลัมพะ (กสทฺทูปปท+อว+ลพิ 
อาลมฺเพ+อ,อาเทศอวเป็นโอ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ลบสระหน้า).โก	ลมฺ	เพปิ		

๑วิ.มหา.๕/๑๔๗/๒๐๑ ๒ที.อฏฺ.๔/๓๙๔/๒๙๓ ๓ธมฺม.อฏฺ.๒๔/๓๔
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ฆเฏปิ		ปู	เรตฺ	วา		ปฏิ	สา	เม	ติ๑ยังหม้อและหม้อน้ำให้เต็มแล้วเก็บไว้

ไห,	อ่าง,	กระถาง	๓	ศัพท์
มณิก  (มนญาเณ+อิ+ก)ไห,อ่าง,กระถาง.มน	ติ		ชา	นา	ตี	ติ		มณิกํ	ไหที่รู้ชื่อว่ามณิกะ(อาเทศ

นเป็นณ)

ภาณก(ภณสทฺเท+ณฺวุ)ไห,อ่าง,กระถาง.ภณ ตี ติ  ภาณ โกไหที่มีเสียงดังชื่อว่าภาณกะ 
(วุทธิอเป็นอา,อาเทศณฺวุเป็นอก)

อรญฺ	ชร,	อ	ลิญฺ	ชร  (อร+ชร)ไห,อ่าง,กระถาง.อรํ		สีฆํ		ชโร		อสฺ	สา	ติ		อรญฺ	ช	โรไหที่เก่า
เร็วชื่อว่าอรัญชระ(ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็นญฺ,รเป็นลิบ้าง)

	 [๔๕๗]	 ฆโฏ		ทฺ	วี	สุ		กุโฏ	นิตฺ	ถี	 กุมฺ	โภ		กลส		วาร	กา
	 	 กํโส		ภุญฺ	ชนปตฺ	โต		ถา-	 มตฺตํ		ปตฺ	โต		จ		ภา	ชนํ.

หม้อ	น้ำ	๕	ศัพท์
ฆฏ,	ฆฏี (ฆฏฆฏฺฏเน+อ)หม้อน้ำ.ฆฏิตพฺ	โพ	ติ		ฆโฏหม้อที่เขาทุบตีชื่อว่าฆฏะ.ฆฏ	ยติ		

สํฆฏย	ตี	ติ		ฆโฏหม้อที่เขาปั้นชื่อว่าฆฏะ(ฆฏสงฺฆาเต+อ).ทฺ	วี	สุ	 ฆฏ	ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์และอิตถี
ลิงค์.ฆฏํ		ค	เหตฺ	วา		คจฺฉนฺ	ตี		ตทา		อุทก	หาริ	กา๒ครั้งนั้นดิฉันถือหม้อน้ำไปตักน้ำ

กุฏ (กุฏโกฏิเลฺย+อ)หม้อน้ำ.กุฏ	ตี	ติ		กุโฏหม้อที่โค้งชื่อว่ากุฏะ.อ นิตฺ ถี  กุฏ	ศัพท์เป็น 
ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.กุฏํ		ค	เหตฺ	วา		นิกฺ	ขมฺม		อาคจฺฉึ		อุทก	หาริ	ยา๓เราถือหม้อน้ำออก
ไปตักน้ำกลับมา

กุมฺ	ภ(กสทฺทูปปท+อุมฺภปูรเณ+อ)หม้อน้ำ. เกน		ชเล	น		อุมฺภ	ติ		ปูร	ตี	ติ		กุมฺ	โภหม้อ
ที่เต็มด้วยน้ำชื่อว่ากุมภะ(ลบสระหน้า).เกน		อคฺคิ	นา		อุมฺเภ	ติ		ปจฺ	เจ	ตี	ติ		กุมฺ	โภหม้อ
ที่เขาเผาด้วยไฟชื่อว่ากุมภะ. เก		สิร	สิ		ภว	ตี	ติ		กุมฺ	โภหม้อที่ตั้งอยู่บนศีรษะชื่อว่ากุมภะ 
(กสทฺทูปปท+ภู สตฺตายํ+อ, อาเทศ อ ที่ ก เป็น อุ, ลงนิคหิตอาคม, อาเทศนิคหิตเป็น มฺ, 
ลบสระหน้า).โส		ภิกฺขเว		กุมฺ	โภ		ปู	โร		วิว	โฏ		ต	ถู	ปาหํ		ภิกฺขเว		อิมํ		ปุคฺคลํ		ว	ทา	มิ๔   
ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวบุคคลนี้ให้เป็นเหมือนหม้อน้ำเต็มที่เปิดฝาไว้

กลส (กสทฺทูปปท+ลสสิเลสเน+อ)หม้อน้ำ. เกน  ชเล น  ล สติ  สิ ลิสฺ สตี ติ  กลโสหม้อที่
เปียกชุ่มด้วยน้ำชื่อว่ากลสะ.ตี สุ  กลส ศัพท์ใช้ได้ในลิงค์ทั้ง๓.อุ	ทกํ		กล	เส		อา	สิญฺ	จิตฺ	วา๕   
เทน้ำลงในหม้อน้ำ

๑วิ.มหาวิ.๒/๑๔๐/๑๒๑ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๑๖๓/๓๓๕ ๓ขุ.วิมาน.๒๖/๕๐/๘๗
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วา รก(วรวารณสมฺภตฺตีสุ+ณฺวุ)หม้อน้ำ.วร ตี ติ  วาร โกหม้อที่ป้องน้ำไว้ชื่อว่าวารกะ(วุทธิอ
เป็นอา,อาเทศณฺวุเป็นอก).สุรํ		ปิ	วิตฺ	วา		วาร	เก		ฉฑฺเฑตฺ	วา		ธมฺม	สภา	ยํ		สตฺถุ		ปุร	โต		 
นิ	สีทึ	สุ๑พากันดื่มสุราแล้วทิ้งหม้อน้ำนั่งในธรรมสภาเบื้องพระพักตร์ของพระศาสดา

จาน,	ชาม,	ถ้วย,	ภาชนะ	สัมฤทธิ์
กํส(กนทิตฺติคติกนฺตีสุ+ส)จาน,ชาม,ถ้วย,ภาชนะสัมฤทธิ์.ภุญฺ	ชิต	พฺ	พนฺ	ติ		ภุญฺ	ชนํ		อนฺ	นาทิ		ของ 

ควรกินชื่อว่าภุญชนะมีข้าวเป็นต้น.ตสฺส		ปตฺ	โต		ภา	ชนํ		สุว	ณฺณรช	ตา	ทินิ	มฺ	มิ	ตมฺปิ		กํโส		นาม  
ภาชนะสำหรบัใส่ขา้วเปน็ตน้นัน้ที่แปรรปูมาจากทองและเงนิเปน็ตน้ชือ่วา่กงัสะ.กน	ต	ิ	ทพิ	ฺพ	ต	ีต	ิ	กโํส	  
ภาชนะที่แวววาวชื่อว่ากังสะ(อาเทศนฺเป็นนิคหิต).กา	มีย	ตี	ติ		กํโสภาชนะที่เขาต้องการชื่อว่า 
กงัสะ(กมุอจิฺฉาย+ํส,อาเทศมฺเปน็นคิหติ).อ นติ ฺถ ี กสํ ศพัท์เปน็ปงุลงิค์และนปงุสกลงิค.์น		ก	ํสม	ยา		 
ปาทุกา		ธาเรตพฺ	พา๒ภิกษุไม่ควรสวมรองเท้าที่ทำด้วยสัมฤทธิ์.กํส	จาฏึ		อุท	เกน		ปู	เรตฺ	วา		
มชฺเฌ		ภิกฺขุ	สงฺฆสฺส		€เปตฺ	วา๓ตักน้ำใส่โอ่งสัมฤทธิ์จนเต็มแล้วตั้งไว้ท่ามกลางภิกษุสงฆ์

กํโส		รจฺฉนฺตเร		มาเน	 เตช	เสปิ		ภเว		ตถา,
ปาน	ปตฺ	เต		จ		กํ	เสฺย		จ			 โสภิ	กฺ	ขา	สุ		จ		กิตฺ	ติ	สุ.

 กํส ศัพท์ใช้ในอรรถว่าระหว่างทางความถือตัวผู้มีอำนาจถ้วยดื่มน้ำเครื่อง
สัมฤทธิ์ภาชนะใส่อาหารและชื่อเสียง

ภาชนะ,	เครื่องปั้นดินเผา	๓	ศัพท์
อมตฺ	ต(อมคติยํ+อตฺต)ภาชนะ,เครื่องปั้นดินเผา.กา	ลนฺตรํ		อม	ติ		ปวตฺต	ตี	ติ		อมตฺ	ตํ	ภาชนะ

ที่ใช้ได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งชื่อว่าอมัตตะ

ปตฺต(ปตปตเน+ต)ภาชนะ,เครื่องปั้นดินเผา,บาตร.ป	ตติ		เอตฺ	ถา	ติ		ปตฺ	โตภาชนะที่มีอาหาร
ตกลงชื่อว่าปัตตะ.ปาต	โต		ตาย	ตี	ติ		ปตฺ	โตภาชนะที่รักษาจากการตกหล่นชื่อว่าปัตตะ(ปาตสทฺ
ทูปปท+ตารกฺขเณ+อ,ลบอที่ต,รัสสะอาเป็นอ,ลบสระหน้า).ปตฺ	โต		นาม		เทฺว		ปตฺ	ตา		 
อ	โยปตฺ	โต		มตฺ	ติ	กาปตฺ	โต๔ชื่อว่าบาตรมี๒ชนิดคือบาตรเหล็กและบาตรดินเผา

ภา ชน(ภาชปุถกมฺมนิ+ยุ)ภาชนะ,เครื่องปั้นดินเผา.ภา	ชย	ติ		ปติ	ฏฺ€าย	ตี	ติ		ภา	ชนํ	ภาชนะ
ที่เขาตั้งไว้ ชื่อว่าภาชนะ (อาเทศยุ เป็น อน). ภช	ติ	 	 ติฏฺ€ติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	 ภา	ชนํ	 ภาชนะ
เป็นที่วางอาหารไว้ ชื่อว่าภาชนะ (ภช คตินิวตฺติมฺหิ+ยุ, วุทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ยุ เป็น อน).  
สเจ		ยาคุ		โห	ติ		ภา	ชนํ		โธ	วิตฺ	วา		ยาคุ		อุป	นา	เมตพฺ	พา๕หากข้าวยาคูมีอยู่ควรล้างภาชนะ
แล้วใส่ข้าวยาคูน้อมเข้าไปถวาย

๑ธมฺม.อฏฺ.๒๒/๙๒ ๒วิ.มหา.๕/๑๒/๒๓ ๓วิ.จุลฺล.๗/๖๓๒/๓๙๖
๔วิ.มหาวิ.๒/๑๑๙/๑๐๓ ๕วิ.มหา.๔/๘๑/๘๓
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	 [๔๕๘]	 อณฺฑุ	ปกํ		จุมฺพฏกํ	 ส	รา	โว		ตุ		จ		มลฺล	โก
	 	 ปุ	เม		กฏจฺ	ฉุ		ทพฺพิตฺถี	 กุ	สูโล		โกฏฺ€มุจฺจ	เต.

เทริด,	เสวียน	ผ้า,	ผ้า	ม้วน	เป็น	วง	บน	ศีรษะ	๒	ศัพท์
อณฺฑุ	ปก  (อนฺตสทฺทูปปท+อุป+คมุ คติมฺหิ+กฺวิ)  เทริด, เสวียนผ้า.  อนฺตํ	 	 สมี	ปมาเธยฺยสฺส		 

อุป	คจฺฉ	ตี	ติ		อณฺฑุ	ปกํ	เทริดที่เข้าไปรองรับสิ่งของชื่อว่าอัณฑุปกะ (อาเทศนฺต เป็นณฺฑ,ค
เป็นก,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ).เวลณฺฑุป	เก	นา	ติ		เอตฺถ		เวลํ		วุจฺจ	ติ		วตฺถํ,		อณฺฑุ	ปกํ		
จุมฺพฏกํ.		วตฺถ	จุมฺพฏกํ		สี	เส		กตฺ	วา๑ในบทว่าเวลณฺฑุป	เกน	นั้นผ้าท่านเรียกว่าเวละคือ
ผ้าที่เป็นเสวียนเป็นเทริด,ทำเทริดผ้าไว้บนศีรษะ

จุมฺพฏก  (จุมฺพวทนสํโยเค+อฏ+ก)เทริด,เสวียนผ้า.จุมฺพ	ตี	ติ		จุมฺพฏกํ	เทริดที่สวมอยู่บน
ศีรษะชื่อว่าจุมพฏกะ.เอกํ		สี	เส		จุมฺพฏกํ		กตฺ	วา๒ทำตัวหนึ่งให้เป็นเทริดบนศีรษะ

ถ้วย	ดื่ม	น้ำ,	ขัน	น้ำ,	แก้ว	น้ำ	๒	ศัพท์
ส ราว(สรคติยํ+อว)ถ้วยดื่มน้ำ,ขันน้ำ,แก้วน้ำ.ส	รติ		วุฑฺฒึ		คจฺฉ	ตี	ติ		ส	รา	โวถ้วยดื่มน้ำที่

ถึงความเจริญชื่อว่าสราวะ(ทีฆะอเป็นอา).ส	ราว	ญฺจ		อติ	ม	หนฺตํ ๓ และขันน้ำใหญ่เกินขนาด

มลฺลก(มลฺลธารเณ+ณฺวุ)ถ้วยดื่มน้ำ,ขันน้ำ,แก้วน้ำ.มลฺล	ติ		ธาเร	ตี	ติ		มลฺล	โกถ้วยที่ทรงไว้
ชื่อว่ามัลลกะ(อาเทศณฺวุเป็นอก).วฑฺฒ	นา	นก	ศัพท์ก็แปลว่าถ้วยดื่มน้ำ

ช้อน,	ทัพพี	๒	ศัพท์
กฏจฺ	ฉุ (กฏคติยํ+ฉุ)ช้อน,ทัพพี.กฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กฏจฺ	ฉุ	ช้อนที่เป็นไปชื่อว่ากฏัจฉุ(ซ้อน

จฺ).ปุ	เม		กฏจฺ	ฉุ	ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์.อิธ		เม		ภนฺ	เต		โส		พฺ	ราหฺมโณ		ราช	ค	เห		ปิณฺฑาย		
จรนฺตสฺส		เอกํ		กฏจฺ	ฉุ	ภิกฺขํ		ทา	เป	สิ๔ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมณ์ท่านนั้นให้เขาถวายภิกษา
ทัพพีหนึ่งแก่ข้าพระพุทธเจ้าผู้กำลังเดินบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์นี้

ทพฺพิ,	ทพฺ	พี		(ทุคติยํ+พ+อี)ช้อน,ทัพพี.ทุ	นา	ตี	ติ		ทพฺ	พี		ช้อนที่เป็นไปชื่อว่าทัพพี(อาเทศอุ 
เป็นอ,ซ้อนพฺ).โอ	ทนา	ที	นิ		ธาเรนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		ทพฺ	พี		ทัพพีที่ใช้ตักข้าวสุกเป็นต้นชื่อว่าทัพพี
(ทรวิทารเณ+พิ,อาเทศรฺเป็นพฺ,ทีฆะอิเป็นอีบ้าง).อิตฺถี		ทพฺพิศัพท์เป็นอิตถีลิงค์

ยาว	ชีว	มฺปิ		เจ		พาโล	 ปณฺฑิตํ		ปยิ	รุ	ปาส	ติ
น		โส		ธมฺมํ		วิชา	นา	ติ	 ทพฺ	พี		สู	ปรสํ		ยถา.๕

คนพาลแม้จะเขา้ไปนัง่ใกล้บณัฑติตลอดชวีติก็ไมรู่้ธรรมะเหมอืนทพัพีไมรู่้รสแกง
ฉันนั้น

๑มชฺ.อฏฺ.๘/๒๖๐/๖๖ ๒ธมฺม.อฏฺ.๑๘/๑๒๙ ๓วิสุทฺธิ.ฏี.๑/๑๔๖/๒๐๘
๔วิ.มหา.๔/๘๕/๑๐๒ ๕ขุ.ธมฺม.๒๕/๑๕/๒๓
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ยุ้ง,	ฉาง,	พ้อม,	คลัง	๒	ศัพท์
กุ	สูล  (กุส สิเลสเน+อูล)  ยุ้ง, ฉาง, เรือนคลัง, พ้อม. กุ	สตี	ติ	 	 กุ	สูโล  ยุ้งที่อัดแน่น(ด้วยข้าว) 

ชื่อว่ากุสูละ.โกฏฺโ€ติ		กุ	สูโล๑บทว่าโกฏฺโ€	คือยุ้งข้าว

โกฏฺ€(กุสอกฺโกเส+€)ยุ้ง,ฉาง,เรือนคลัง,พ้อม.กุ	สี	ยติ		อกฺ	โก	สีย	ตี	ติ		โกฏฺโ€ฉางที่ถูกด่าว่า
ชื่อว่าโกฏฐะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศสฺเป็นฏฺ).เทฺวปิ		ปุนฺนปํุส	เก  กุ	สูล	ศัพท์และโกฏฺ€ศัพท์
ใช้ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ทั้ง๒.รญฺโญ		ป	เส	นทิสฺส		 โก	สลสฺส		 โกฏฺ€า	คารํ	 	คนฺตฺ	วา๒   
ไปสู่พระคลังของพระเจ้าปเสนทิโกศล

	 [๔๕๙]	 สา	โก		อ	นิตฺ	ถิยํ		ฑา	โก	 สิงฺ	คี	เวรํ		ตุ		อทฺ	ทกํ
	 	 มโหสธํ		ตุ		ตํ		สุกฺ	ขํ			 มริจํ		ตุ		จ		โกลกํ.

พืช	ผัก	๒	ศัพท์
สาก(สาตนุกรเณ+ณฺวุ)พืชผัก.สา ติ  ตนุ ก โรตี ติ  สา โกผักที่ทำตัวให้บางชื่อว่าสากะ(อาเทศ

ณฺวุเป็นอก,ลบอ).สาย	ติ		ป	จีย	ตี	ติ		สา	โกผักที่เขาต้มชื่อว่าสากะ(สาปาเก+ณฺวุ,อาเทศ
ณฺวุเป็นอก,ลบอ).อ นิตฺ ถิยํ  สาก ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.สากํ		ภิสํ		มธุํ		มํสํ		
สุทฺธํ		สา	ลีน	โม	ทนํ		ปริ	ภุญฺช๓ขอทรงโปรดเสวยผักเหง้าบัวน้ำผึ้งเนื้อข้าวสวยของข้าวสาลี
อันขาวสะอาดเถิด

ฑาก(ฑํสขาทเน+ณฺวุ)พืชผัก.ฑํ	สีย	เต		ขา	ทีย	เต	ติ		ฑา	โกผักที่เขากินชื่อว่าฑากะ(ลบนิคหิต
และสฺ,อาเทศณฺวุ เป็นอก,ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).	ภตฺตํ		เฑ	ติ		ป	วิ	สติ		อเน	นา	ติ		 
ฑา	โกผักที่เข้าเครื่องปรุงอาหารจึงชื่อว่าฑากะ(ฑิปเวสเน+ก,อาเทศอิเป็นอา).	อนุชา	นา	มิ		
ภิกฺขเว		สพฺพญฺจ		ฑากํ		สพฺพญฺจ		ปิฏฺ€ขา	ทนียํ ๔ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผักสดทุกชนิด
และของขบฉันที่ทำด้วยแป้งทุกอย่าง

ขิง,	ข่า	๒	ศัพท์
สิงฺ	คิ	เวร (สิงฺค+เวร)ขิง,ข่า.สิงฺ	คมิว		เวรํ		วปุ		อสฺ	สา	ติ		สิงฺ	คิ	เวรํ		ขิงที่มีหัวเหมือนเขาสัตว์ 

จึงชื่อว่าสิงคิเวระ (อาเทศอ เป็น อิ). อนุชา	นา	มิ	 	 ภิกฺขเว	 	มูลา	นิ	 	 เภสชฺ	ชา	นิ	 	หลิทฺ	ทํ		 
สิงฺ	คิ	เวรํ		วจํ ๕ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตรากไม้ที่เป็นยาคือขมิ้นขิงว่านน้ำ

อทฺ	ทก(อทฺทา+ก)ขิง,ข่า.อทฺ	เท	ชาตํ		อทฺ	ทกํ	ขิงที่เกิดบนที่ชุ่มชื้นชื่อว่าอัททกะ(รัสสะอา
เป็นอ)

๑ขุ.อฏฺ.๒๖/๕๔/๓๖๗ ๒ขุ.อุทาน.๒๕/๕๗/๙๑ ๓ขุ.ชา.๒๘/๑๑๑๕/๓๙๑
๔วิ.มหา.๕/๘๘/๑๒๘ ๕วิ.มหา.๕/๒๘/๔๑
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ขิง	แห้ง,	ยาม	โหสธ
มโหสธ (มหนฺต+โอสธ)ขิงแห้ง,ยามโหสธ.ตํ		สุกฺ	ขํ		มโหสธํ		นามขิงแห้งนั้นชื่อว่ามโหสธะ.

ยทา		สุกฺ	ขํ,		ตทา		มโหสธาขฺยํ	เวลาขิงแห้งแล้วท่านเรียกว่ามโหสธะ.ติกฺ	ข	รสตฺ	ตา		ม	หนฺตํ		
โอสธํ		มโหสธํ	ยาขนานใหญ่ชื่อว่ามโหสธะเพราะมีรสเผ็ดร้อน(อาเทศมหนฺตเป็นมหา,ลบ
สระหน้า)

  ขิงแห้งมีอีกหลายศัพท์เช่นสุณฺ€ี,	นาคร,	วิส,	วิสเภสชฺช	

พริก	๒	ศัพท์
มริจ(มรปาณจาเค+อิ+จ)พริก.มร	ตี	ติ		มริจํ	พริกที่แห้งตายชื่อว่ามริจะ.อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		

ผลานิ		เภสชฺ	ชา	นิ		พิฬงฺคํ		ปิปฺ	ผลึ		มริจํ		ห	รี	ตกํ		วิ	ภี	ตกํ		อา	มลกํ		โกฏฺ€ผลํ ๑ ภิกษุทั้ง
หลายเราอนุญาตผลไม้ที่เป็นยาคือพิลังกาสาดีปลีพริกสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมและ
ผลโกฐ

โกลก(กุลสงฺขฺยาเน+ณฺวุ)พริก.กุล ตี ติ  โกลกํ พริกที่นับได้ชื่อว่าโกลกะ(วุทธิอุเป็นโอ,
อาเทศณฺวุเป็นอก)

	 [๔๖๐]	 โส	วีรํ		กญฺ	ชิยํ		วุตฺตํ	 อา	รนาฬํ		ถุ	โสทกํ
	 	 ธญฺญมฺพิลํ		พิฬงฺ	โคถ	 ลวณํ		โลณ	มุจฺจ	เต.

น้ำ	ซาว	ข้าว,	น้ำ	ข้าวต้ม	๖	ศัพท์
โส วีร (สุวีร+ณ)น้ำซาวข้าว,น้ำข้าวต้ม.สุ	วีร	รฏฺเ€		ภวํ		โส	วีรํ	น้ำซาวข้าวมี(ครั้งแรก)ในแคว้น 

สุวีระจึงชื่อว่าโสวีระ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ)

กญฺ	ชิย,	กญฺ	ชิก(ก+อญฺชิย)น้ำซาวข้าว,น้ำข้าวต้ม.เกน		ชเล	น		อญฺ	ชิ	ยมภิพฺยตฺตํ		อสฺ	สา	ติ		
กญฺ	ชิยํ	น้ำซาวข้าวที่มีข้าวซาวด้วยน้ำชื่อว่ากัญชิยะ(ลบสระหน้า).อุโณฺห	ทกํ	วา		กญฺ	ชิกํ		วา		
ลภิตฺ วา  ก โร ติ๒ได้น้ำร้อนหรือน้ำซาวข้าวแล้วจึงทำ

อา	รนาฬ  (อาร+นาร)น้ำซาวข้าว,น้ำข้าวต้ม.อา	รานํ		นา	เรน		ชเล	น		ชาตํ		อา	รนาฬํ		น้ำ
ซาวข้าวที่เกิดจากน้ำของข้าวสารชื่อว่าอารนาฬะ(อาเทศรเป็นฬ)

ถุ	โสทก  (ถุส+อุทก)น้ำซาวข้าว,น้ำข้าวต้ม,น้ำสาโท.ถุส	โต		ชาต	มุ	ทกํ		ถุ	โสทกํ		น้ำที่เกิดจาก
แกลบชื่อว่าถุโสทกะ(ลบสระหน้า,อาเทศอุเป็นโอ).ถุ	โสทก	โต		วา		ชาตํ		ถุ	โสทกํ		หรือ
น้ำซาวข้าวที่เกิดจากน้ำแกลบชื่อว่าถุโสทกะ.น		เมรยํ		น		ถุ	โสทกํ		ปิว	ติ๓ย่อมไม่ดื่มเมรัย
ไม่ดื่มน้ำสาโท

๑วิ.มหา.๕/๓๑/๔๒-๓ ๒มชฺ.อฏฺ.๘/๓๑๒/๑๔๑ ๓ที.สีล.๙/๒๖๖/๒๑๐
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ธญฺญมฺพิล  (ธญฺญ+อมฺพิล)น้ำซาวข้าว,น้ำข้าวต้ม,น้ำขาว.ธญฺญโต		วีหิ	โต		ชาตํ		อมฺพิลํ		
ธญฺญมฺพิลํ		รสเปรี้ยวที่เกิดจากข้าวเปลือกชื่อว่าธัญญัมพิละ(ลบสระหน้า)

พิฬงฺค  (วาตสทฺทูปปท+ลงฺคกรเณ+อ)น้ำซาวข้าว,น้ำข้าวต้ม.วาตํ		ลงฺก	ติ		หีนํ		ก	โรตี	ติ		 
พิฬงฺ	โคน้ำซาวข้าวที่ทำลมให้มีกลิ่นเหม็นชื่อว่าพิฬังคะ(อาเทศวาตเป็นพิ,ลเป็นฬบ้าง).
วิ	เส	เสน		ลงฺก	ตี	ติ		วา		พิ	ลงฺ	โค		หรือน้ำที่ทำโดยพิเศษชื่อว่าพิลังคะ(วิ+ลงฺคกรเณ+อ,อาเทศ
วเป็นพ).กณา	ชกํ		ภุญฺช	ติ		พิ	ลงฺค	ทุ	ติยํ ๑ บริโภคปลายข้าวกับน้ำซาวข้าว๒อย่าง

  น้ำซาวข้าวมีอีกหลายศัพท์เช่นกุมฺ	มาส,	อภิ	สุต,	อวนฺ	ติ	โสม,	กุญฺ	ชล,	กญฺ	ชล,	มณฺฑ,	
เชฏฺ€มฺ	พุ,	ขทิ	กา

เกลือ	๒	ศัพท์
ลวณ,	ลวน(ลุเฉทเน+ยุ)เกลือ.โรคํ		ลุ	นา	ตี	ติ		ลวณํ	เกลือที่ตัดโรคชื่อว่าลวณะ(วุทธิอุ

เป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว,อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณบ้าง,ลบสระหน้า).มหา	สมุทฺ	เท		
ลวณํ		มธุรํ ๒ เกลือในมหาสมุทรมีรสกลมกล่อม

โลณ  (ลุ เฉทเน+ยุ)  เกลือ.  โรคํ	 	 ลุ	นา	ตี	ติ	 	 โลณํ	 	 เกลือที่ตัดโรค ชื่อว่าโลณะ. สพฺ พรสํ   
ลุ นา ตี ติ  โลณํ  เกลือที่ตัดรสทุกอย่างชื่อว่าโลณะ.วีต รส ภาวํ  ลุ นา ติ  วิ นา เส ตี ติ  โลณํ   
เกลือที่ทำให้รสอื่นหมดไป ชื่อว่าโลณะ (วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็นณ, ลบ
สระหลัง).  รส โต  สพฺพตฺถ  ลีย ตี ติ  โลณํ  เกลือที่ชุ่มอยู่ในทุกที่เพราะรสเค็ม ชื่อว่าโลณะ 
(ลีสิเลสเน+ยุ,อาเทศอีเป็นโอ,อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ,ลบสระหลัง).โล	หีย	ตี	ติ		โลณํ		
เกลือที่บุคคลยินดีชื่อว่าโลณะ(ลุหอสฺสาทเน+ยุ,วุทธิอุเป็นโอ,ลบหฺ,อาเทศยุเป็นอน,น
เป็นณ,ลบสระหลัง).สพฺ	พร	เส	สุ		กิ	เลท	ตี	ติ		โลณํ		เกลือที่ซึมเข้าไปในรสทั้งปวงชื่อว่าโลณะ
(กิเลทิอุนฺทิยเน+ยุ,อาเทศกิเลทฺเป็นโล,อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ,ลบสระหลัง).สา 
ทีย	ตี	ติ		โลณํ		 เกลือที่เขายินดีชื่อว่าโลณะ(สาทอสฺสาทเน+ยุ,อาเทศสาทฺเป็นโล,อาเทศ
ยุเป็นอน,นเป็นณ,ลบสระหลัง).รญฺโญ		ปจฺ	จนฺ	ติ	เม		นคเร		พหุํ		เภสชฺชํ		สนฺ	นิ	จิตํ		 
โห	ติ		เสยฺ	ยถีทํ		สปฺปิ		นว	นีตํ		เตลํ		มธุ		ผาณิตํ		โลณํ ๓ ที่เมืองชายแดนของพระราชามี
การเก็บเภสัชไว้เป็นอันมากคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเกลือ

	 [๔๖๑]	 สา	มุทฺทํ		สินฺ	ธ	โว		นิตฺ	ถี	 กาฬ	โลณํ		ตุ		อุพฺ	ภิทํ
	 	 พิฬกํ		เจ	ติ		ปญฺ	เจ	เต	 ป	เภท	า		ลวณสฺส		หิ.

เกลือ	๕	ชนิด
 เกลือมี๕ชนิดคือสา	มุท	ทะ		เกลือทะเล,สิน	ธ	วะ		เกลือสินเธาว์,กาฬ	โลณะ		เกลือสีดำ

๑สํ.สคาถ.๑๕/๓๘๖/๑๓๐ ๒มิลินฺท.๑๐๕ ๓องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๔/๑๐๙
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หรือเกลือดินโป่ง,อุพ	ภิท	ะ		เกลือหน่อ,พิฬ	กะ	(พิ	ละ)และเกลือต้ม

สา	มุทฺท  (สมุทฺท+ณ)เกลือทะเล.สมุทฺ	เท		อุทก	โต		ชาตํ		สา	มุทฺทํ		เกลือที่เกิดจากน้ำทะเล
ชื่อว่าสามุททะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		โลณา	นิ		เภสชฺ	ชา	นิ		สา	มุทฺทํ		
กาฬ	โลณํ		สินฺ	ธวํ		อุพฺ	ภิทํ		พิลํ ๑ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเกลือที่เป็นยาคือเกลือสมุทรเกลือ
ดำเกลือสินเธาว์เกลือดินโป่งและเกลือต้ม

  เกลือทะเลมีอีกหลายศัพท์เช่นอกฺขิว,	ว	สิร

สินฺ ธว  (สินฺธุ+ณ)เกลือสินเธาว์.สินฺ	ธุ	เท	เส		ภโว		สินฺ	ธ	โวเกลือที่มีอยู่ในบริเวณแม่น้ำสินธุชื่อว่า 
สินธวะ(ลบณฺ,อาเทศอุเป็นอว).นิตฺ ถี  สินฺ ธว ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์

  เกลือสินเธาว์มีอีกหลายศัพท์เช่นสิต	สิว,	มาณิ	มนฺถ,	สินฺ	ธุช	

กาฬ	โลณ(กาฬ+โลณ)เกลือดำ,เกลือธรรมชาติ,เกลือดินโป่ง.	กาฬ	วณฺณํ		โลณํ		กาฬ	โลณํ	 
เกลือที่มีสีดำชื่อว่ากาฬโลณะ

อุพฺ	ภิท (อุ+ภิทเภทเน+อ)ผลึกเกลือ,เกลือแท่ง,เกลือดาน.อุพฺ	ภิทํ		นาม		โร	มก	ลวณํ	เกลือ
ที่เป็นผลึกชื่อว่าอุพภิทะ.ภินฺ	ทิตุํ		สกฺ	โก	ตี	ติ		อุพฺ	ภิทํ	เกลือที่สามารถแตกหักชื่อว่าอุพภิทะ
(ซ้อนพฺ)

พิฬก,	พิลก,	พิล(วิ+ทลวิทารเณ+ณฺวุ) เกลือต้ม.พิลกํ		นาม		สมุทฺท	ตี	รา	สนฺน	เทสภวํ		 
มต	ฺตกิ	ํ	ปาจยิต	ฺวา		นปิ	ฺผา	ทติ	ลวณ	ํเกลอืที่นำดนิใกล้ฝัง่ทะเลมาตม้จนสำเรจ็ชือ่วา่พลิกะ.	ลวณ	ภมู	ิ	 
วิ	ทาร	ยิตฺ	วา		ทล	ติ		นิปฺ	ผาท	ตี	ติ		พิฬกํ	เกลือที่ขุดเอาดินเค็มมาต้มให้สำเร็จชื่อว่าพิฬกะ(อาเทศ
วเป็นพ,ลบท,อาเทศลฺเป็นฬฺบ้าง,ณฺวุเป็นอก)

	 [๔๖๒]	 คุโฬ		จ		ผาณิตํ		ขณฺโฑ	 มจฺฉณฺฑี		สกฺข	รา		อิ	ติ
	 	 อิ	เม		อุจฺ	ฉุ	วิ	กา	ราถ	 คุฬสฺมึ		วิ	สกณฺฏกํ.

น้ำ	อ้อย	๕	ชนิด
	 อิ	ติ		อิ	เม		อุจฺ	ฉุ	วิ	กา	ราน้ำอ้อยที่ปรุงแต่งแล้วมี๕ชนิดเหล่านี้คือคุฬะ	น้ำอ้อยก้อน,	ผาณิต	ะ	 

น้ำตาล,  ขัณฑ	ะ	 น้ำอ้อยก้อน,  มัจฉัณฑี	 น้ำตาลทราย,  สักขรา	 น้ำตาลกรวด.  คุฬสฺมึ		 
วิ	สกณฺฏกํ		วิ	สกณฺฏก	ศัพท์เป็นไปในน้ำอ้อยก้อน

คุฬ  (คุฬ รกฺขายํ+อ)  น้ำอ้อยก้อน. คุฬ	ติ	 	 รกฺข	ตี	ติ	 	 คุโฬ  น้ำอ้อยก้อนที่รักษา(ความหวาน) 
ชื่อว่าคุฬะ.ทินฺ	โน		ภนฺ	เต		ภิกฺ	ขูนํ		คุโฬ		พหุ		จายํ		คุโฬ		อว	สิฏฺโ€๒	ข้าพระพุทธเจ้าถวาย
น้ำอ้อยก้อนแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วและน้ำอ้อยก้อนยังเหลืออยู่มากพระพุทธเจ้าข้า

๒วิ.มหา.๕/๓๓/๔๓ ๑วิ.มหา.๕/๖๕/๘๓
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ผาณิต(ผาณคติยํ+อิ+ต)น้ำตาล.ผาณ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ผาณิตํ	น้ำตาลที่เป็นไปชื่อว่าผาณิตะ.
ผาณิตํ		นาม		อุจฺ	ฉุมฺ	หา		นิพฺพตฺตํ ๑  น้ำตาลที่สำเร็จมาจากน้ำอ้อยชื่อว่าผาณิตะ

ขณฺฑ (ขณฺฑมนฺเถ+อ)น้ำอ้อยก้อน.ขณฺฑ	ยติ		สมุ	ทาย	ตี	ติ		ขณฺโฑน้ำอ้อยก้อนที่เขาปั้น 
ชื่อว่าขัณฑะ.ราชา		ปุนปิ		ตสฺส		เอกํ		ขณฺฑํ		อ	ทา	สิ๒พระราชาพระราชทานน้ำอ้อย๑
ก้อนแก่เขาอีก

มจฺฉณฺฑี  (มจฺฉณฺฑ+อี)น้ำตาลทราย,ลูกกวาด.มจฺฉณฺฑสทิสตฺ	ตา		มจฺฉณฺฑี	น้ำตาลทราย
ชื่อว่ามัจฉัณฑีเพราะเหมือนไข่ปลา(ลบสระหน้า)

สกฺข	รา(สรหึสายํ+ขร+อา)น้ำตาลกรวด.ส	รติ		หึ	สตี	ติ		สกฺข	รา	น้ำตาลกรวดที่เบียดเบียนชื่อว่า 
สักขรา(ลบรฺที่สุดธาตุ,ซ้อนกฺ,ลบสระหน้า).สห		ขเรน		วตฺต	ตี	ติ		สกฺข	ราน้ำตาลกรวดที่เป็น
ไปกับด้วยความขรุขระจึงชื่อว่าสักขรา(สห+ขร+อา,อาเทศสหเป็นส,ซ้อนกฺ).	นิรตฺ	ถกล	ปเนน		 
สกฺข	รา		วิย		มธุ	รา๓ถ้อยคำที่พูดโดยไร้ประโยชน์ช่างหวานเหมือนน้ำตาลกรวด

	 [๔๖๓]	 ลา	ชา		สิ	ยากฺ	ขตํ		จาถ	 ธา	นา		ภฏฺ€ยเว		ภเว
	 	 อภทฺธสตฺ	ตุ		มนฺ	โถ		จ	 ปู	ปา	ปู	ปา		ตุ		ปิฏฺ€โก.

ข้าว	ตอก	๒	ศัพท์
ลา ชา(ลาชภสฺสเน+อ+อา)ข้าวตอก.ลา ชิย เต ติ  ลา ชาข้าวตอกที่เขาคั่วชื่อว่าลาชา(ลบสระ

หน้า).ลา	ชา		วา		เตหิ		กตภตฺตสตฺ	ตุ	อา	ที	นิ		วา		น		ป	วา	เรนฺ	ติ๔ไม่ต้องการข้าวตอกหรือ
ภัตและข้าวตูก้อนเป็นต้นที่ทำจากข้าวตอกเหล่านั้น

อกฺขต(น+ขนุอวทารเณ+ต)ข้าวตอก.น		ขตํ		อกฺขตํ	ข้าวตอกที่ไม่แทงหน่อ(ไม่งอก)ชื่อว่า
อักขตะ(อาเทศนเป็นอ,ซ้อนกฺ,ลบนฺที่สุดธาตุ)

ข้าว	ตอก	ข้าว	ฟ่าง
ธา นา(ธาธารเณ+ยุ+อา)ข้าวตอกข้าวฟ่าง.ภฏฺ€ยเว		ธา	นา  ธา นา ศัพท์ใช้ในอรรถว่าข้าวฟ่างที่

คั่วแล้ว(คือข้าวตอกอันทำจากข้าวฟ่าง).ธาเร ตี ติ  ธา นา ข้าวตอกที่ทรงไว้ชื่อว่าธานา(อาเทศ
ยุเป็นอน,ลบอ,ลบสระหน้า)

ข้าวตู	ก้อน,	ข้าวตู	ผง	๒	ศัพท์
สตฺ ตุ  (สจสมวาเย+ตุ)ข้าวตูก้อน,ข้าวตูผง.สจ	ติ		ส	เม	ตี	ติ		สตฺ	ตุ	ข้าวตูที่เป็นก้อนชื่อว่า 

สัตตุ(อาเทศจฺเป็นตฺ).อภทฺธ	ศัพท์ไม่บ่งบอกความหมาย.โภชนี	ยํ		นาม		ปญฺจ		โภชนา	นิ		 

๑วิ.มหาวิ.๒/๑๔๑/๑๒๒ ๒ขุ.อฏฺ.๓๑/๓๔๗/๑๖๓ ๓ชา.อฏฺ.๔๒/๓๙๓
๔วิ.อฏฺ.๒/๔๐๒
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โอท	โน		กุมฺ	มาโส		สตฺ	ตุ		มจฺ	โฉ		มํสํ ๑โภชนะ๕อย่างคือข้าวสวยขนมกุมมาสข้าวตูปลา
และเนื้อชื่อว่าอาหารควรรับประทาน

มนฺถ(มนฺถวิโลฬเน+อ)ข้าวตูก้อน,ข้าวตูผง.มนฺถี	ยติ		วิโลฬีย	ตี	ติ		มนฺ	โถข้าวตูที่เขากวนชื่อว่า 
มันถะ.มนฺถํ		นาม		ยงฺกิญฺ	จิ		ปา	เถยฺ	ยตฺ	ถาย		ปฏิ	ยตฺตํ	๒ อาหารทุกอย่างที่เขาห่อเตรียมไว้
เพื่อเป็นเสบียงในทางชื่อว่ามันถะ.บางอาจารย์กล่าวว่าทั้ง๒ศัพท์เป็นชื่อของขนมชนิดหนึ่งที่ป่น
เป็นผงสำหรับชงดื่ม

ขนม,	ขนม	เบื้อง	๓	ศัพท์
ปูป,	ปูว(ปูปูรเณ+ป,ว)ขนม,ขนมเบื้อง.ปู	เร	ตี	ติ		ปู	โป	ขนมที่ให้เต็ม(ภาชนะ)ชื่อว่าปูปะ. 

กาณ	มาตา		อุ	ปา	สิ	กา		ตสฺส		ภิกฺขุ	โน		ปูวํ		ทา	เป	สิ๓อุบาสิกามารดานางกาณาให้ถวายขนม
แก่ภิกษุรูปนั้น

อ	ปูป,	อ	ปูว(ปูปูรเณ+ป,ว)ขนม,ขนมเบื้อง.ปู	เร	ตี	ติ		อ	ปู	โปขนมที่ให้เต็ม(ภาชนะ)ชื่อว่า 
อปูปะ(ออักษรไม่มีความหมาย)

ปิณฺฑาย		จร	มาน	สฺส	 อ	ปูวํ		เต		อ	ทา	สิหํ
ตสฺส		อ	ทา	สิหํ		ปูวํ	 ป	สนฺ	นา		ส	เกหิ		ปาณิ	หิ.๔

ดิฉันได้ถวายขนมเบื้องแก่ท่านผู้กำลังเที่ยวบิณฑบาต ดิฉันมีความเลื่อมใสจึงได้
ถวายขนมเบื้องแก่ท่านนั้นด้วยมือของตน

ปิฏฺ€ก(ปิฏฺ€สญฺญายํ+อ+ก)ขนม.ตณฺฑุ	ลา	ทีนํ		ปิฏฺ€านํ		วิ	กา	โร		ปิฏฺ€โกขนมที่ทำจาก
ข้าวสารเป็นต้นชื่อว่าปิฏฐกะ

	 [๔๖๔]	 ภตฺ	ตกา	โร		สูป	กา	โร	 สู	โท		อาฬา	ริ	โก		ตถา
	 	 โอ	ทนิ	โก		จ		รส	โก	 สู	โป		ตุ		พฺยญฺ	ชนํ		ภเว.

พ่อ	ครัว	๖	ศัพท์
ภตฺ ตการ(ภตฺตสทฺทูปปท+กรกรเณ+ณ)พ่อครัว.ภตฺตํ  ก โร ติ  อกา สิ  กริสฺ สตี ติ  ภตฺ ตกา โร   

ผู้ทำอาหาร ชื่อว่าภัตตการะ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา).  สู	เท	นา	ติ	 	 ภตฺ	ตกาเรน๕ ศัพท์ว่า 
สู	เทน	คือพ่อครัว

สูปการ (สูปสทฺทูปปท+กรกรเณ+ณ)พ่อครัว.สูปํ		ก	โร	ติ		อกา	สิ		กริสฺ	สตี	ติ		สูป	กา	โรผู้
ทำกับข้าวชื่อว่าสูปการะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

๑วิ.มหาวิ.๒/๕๐๑/๓๒๙ ๒วิ.มหาวิ.๒/๔๙๖/๓๒๕ ๓วิ.มหาวิ.๒/๔๙๔/๓๒๒
๔ขุ.วิมาน.๒๖/๒๙/๔๐ ๕วิสุทธิ.ฏี.๑/๑๘๐/๒๕๗
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สูท(สุปคฺฆรเณ+ท)พ่อครัว.สว	ติ		รสํ		ปคฺฆ	รา	เปตี	ติ		สู	โทผู้ทำรสให้ไหลออกมาชื่อว่าสูทะ.
รสํ		สู	เท	ติ		ปคฺฆ	รา	เปตี	ติ		สู	โทผู้ให้รสไหลออกชื่อว่าสูทะ(ทีฆะอุเป็นอู).	สูป	พฺยญฺ	ชนา	นิ		 
สว	ติ		ปจ	ตี	ติ		สู	โทผู้หุงต้มแกงและกับข้าวชื่อว่าสูทะ(สุปาเก+ท,ทีฆะอุเป็นอู).สโข		โส		
ภิกฺขเว		พาโล		อพฺยตฺ	โต		อกุสโล		สู	โท		น		เจว		ลาภี		โห	ติ๑ภิกษุทั้งหลายพ่อครัวสขะ
นั้นโง่เขลาไม่ฉลาดไม่เข้าใจทั้งยังเป็นผู้ไม่มีลาภ

อาฬา	ริก  (อฬาร+ณิก)พ่อครัว.อฬา	โร		นาม		สู	ปา	ทิวิ	ก	ติ,		ตํ		ก	โรตี	ติ		อาฬา	ริ	โกการ
หุงต้มกับข้าวเป็นต้นชื่อว่าอฬาระ,ผู้ทำการหุงต้มกับข้าวเป็นต้นนั้นชื่อว่าอาฬาริกะ(ลบณฺ,วุทธิ
อเป็นอา).อาฬา	ริ	โก		ตทา		โหมิ๒ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพ่อครัว

โอ	ทนิก  (โอทน+อิก)พ่อครัว.โอ	ทนํ		ปจ	ตี	ติ		โอ	ทนิ	โก		ผู้หุงข้าวชื่อว่าโอทนิกะ
รสก  (รสสทฺทูปปท+กรกรเณ+กฺวิ)พ่อครัว.รสํ  ก โรตี ติ  รส โก  ผู้ปรุงรสชื่อว่ารสกะ(ลบกฺวิ 

และรฺที่สุดธาตุ).รส	โก		เป	สิ	โต		มยา๓ข้าพระองค์ส่งพ่อครัวไปแล้ว

แกง,	กับข้าว	๒	ศัพท์
สูป(สุ+ปาปาเน+อ)แกง,กับข้าว,น้ำซุป.สุข	ตฺ	ถาย		ปาตพฺพตฺ	ตา		สู	โปแกงชื่อว่าสูปะเพราะ

เป็นของซดง่าย(ทีฆะอุเป็นอู).	สู	โป		นาม		เทฺว		สู	ปา		มุคฺค	สู	โป		มาส	สู	โป		หตฺถ	หาริ	โย๔   
แกง๒อย่างคือแกงถั่วเขียวและแกงถั่วราชมาสที่มือถือไปได้ชื่อว่าสูปะ

พฺยญฺ	ชน  (วิ+อญฺชคติยํ+ยุ)แกง,กับข้าว.	วิ	เส	ส	โต		ภตฺตํ		อญฺ	ช	ติ		อเน	นา	ติ		พฺยญฺ	ชนํ		
กับข้าวที่ไปสู่ข้าวโดยเพิ่มรสพิเศษชื่อว่าพยัญชนะ(อาเทศอิเป็นย,วฺเป็นพฺ,ยุเป็นอน). น  
สูปํ		วา		พฺยญฺ	ชนํ		วา		โอทเนน		ปฏิ	จฺฉา	เทตพฺพํ ๕ ไม่ควรกลบแกงหรือกับข้าวด้วยข้าวสุก

	 [๔๖๕]	 โอท	โน		วา	กุรํ		ภตฺตํ	 ภิกฺ	ขา		จานฺ	นม	ถา	สนํ
	 	 อา	หา	โร		โภชนํ		ฆาโส	 ตรลํ		ยาคุ		นา	ริยํ.

ข้าว	สุก,	ข้าว	สวย	๕	ศัพท์
โอ	ทน  (อุทิ ปสวนเกฺลทเนสุ+ยุ)  ข้าวสุก, ข้าวสวย. อุนฺทิย	ตี	ติ	 	 โอท	โน  ข้าวสุกที่เขาเช็ดน้ำ 

ชื่อว่าโอทนะ.อุท	ติ		ปสว	ตี	ติ		โอท	โนข้าวสุกที่ไหลออกมาชื่อว่าโอทนะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศ
ยุเป็นอน).วา  โอ ทน ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.อญฺญตโร		ภิกฺขุ		ป	หู	เตน		สปฺ	ปินา		
โอ	ทนํ		มทฺ	ทิตฺ	วา		ตสฺส		อา	ชี	วกสฺส		ม	หนฺตํ		ปิณฺฑํ		อ	ทา	สิ๖ ภิกษุรูปหนึ่งคลุกข้าวสุกด้วย
เนยใสจนพอแล้วให้ข้าวก้อนใหญ่แก่อาชีวกนั้น

๑สํ.มหา.๑๙/๗๐๔/๒๐๑ ๒ขุ.ชา.๒๘/๑๐๐/๔๙ ๓ขุ.ชา.๒๘/๓๒๐/๑๓๑
๔วิ.มหาวิ.๒/๘๒๘/๕๔๓ ๕วิ.มหาวิ.๒/๘๓๕/๕๔๖ ๖วิ.มหาวิ.๒/๕๒๗/๓๔๘
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กุร(กุรสทฺเท+อ)ข้าวสุก,ข้าวสวย.กุร ตี ติ  กุรํ ข้าวสุกที่มีเสียงชื่อว่ากุระ.พลํ  ก โรตี ติ   
กุรํ ข้าวสุกที่ทำให้มีกำลังชื่อว่ากุระ(กรกรเณ+อ,อาเทศอเป็นอุ).พุ	ภุกฺขํ		กิร	ตี	ติ		กุรํ	 
ข้าวสุกที่ระงับความหิวชื่อว่ากุระ(กิรวิกฺขิปเน+อ,อาเทศอิเป็นอุ)

ภตฺต(ภชเสวายํ+ต)ข้าวสุก,ข้าวสวย,ภัต.ภช ติ  อเน นา ติ  ภตฺตํ ข้าวสุกเป็นของกินชื่อว่า
ภัตตะ(อาเทศชฺเป็นตฺ).ภุญฺ	ชิต	พฺ	พนฺ	ติ		วา		ภตฺตํ	หรือข้าวสุกที่ควรกินชื่อว่าภัตตะ(ภุช 
ปาลนพฺยวหรเณสุ+ต,อาเทศอุเป็นอและชฺเป็นตฺ).อธิ	วา	เสตุ		เม		ภวํ		โค	ต	โม		สฺ	วาต	นาย		 
ภตฺตํ		สทฺธึ		ภิกฺขุ	สงฺเฆน๑ ขอทูลนิมนต์ท่านพระสมณโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์รับภัตตาหารของ
ข้าพระองค์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้เช้าด้วยเถิด

ภิกฺ	ขา(ภกฺขอทเน+อ+อา)ข้าวสุก,ข้าวสวย,ภิกษา.ภกฺขิตพฺ	พา	ติ		ภิกฺ	ขาข้าวสุกที่น่ากินชื่อว่า 
ภิกขา(อาเทศอเป็นอิ,ลบสระหน้า).ภิกฺขิตพฺ	พา		ยา	จิต	พฺ	พา	ติ		ภิกฺ	ขาข้าวสุกที่ควรขอชื่อว่า 
ภิกขา(ภิกฺขยาจเน+อ+อา,ลบสระหน้า).ตสฺส		ภิกฺ	ขา		มยา		ทินฺ	นา		วิปฺป	สนฺเนน		เจต	สา๒   
ข้าพเจ้าถวายภิกษาแก่พระสาวกนั้นด้วยจิตเลื่อมใสยิ่ง

อนฺน(อทภกฺขเน+ต)ข้าวสุก,ข้าวสวย.อ	ทิต	พฺ	พนฺ	ติ		อนฺนํ	ข้าวสุกที่ควรกินชื่อว่าอันนะ(อาเทศ
ตเป็นอนฺน,ลบทฺที่สุดธาตุ,ลบสระหลัง).	ตสฺส		ภิกฺ	ขู		อนฺนํ		อทํ	สุ๓ เหล่าภิกษุพากันถวาย
ข้าวสวยแก่ภิกษุนั้น

อาหาร,	ของกิน	๔	ศัพท์
อสน (อสภกฺขเน+ยุ)อาหาร,ของกิน.อ สติ  อเน นา ติ  อ สนํ ของกินชื่อว่าอสนะ.อสิต พฺ พนฺ ติ  

อ สนํ อาหารอันน่ากินชื่อว่าอสนะ(อาเทศยุเป็นอน).อ	สนํ		ปญฺญา	ยติ		โภชนํ		ปญฺญา	ยติ๔   
อาหารมีปรากฏข้าวสุกก็มีปรากฏ

อาหาร  (อา+หรหรเณ+ณ)อาหาร,ของกิน.พลายู	นิ		อาหร	ตี	ติ		อา	หา	โรอาหารที่นำกำลังและ
อายุมาให้ชื่อว่าอาหาระ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).อา	หา	โร		นาม		อุ	ทก	ทนฺต	โปณํ		€เปตฺ	วา		 
ยงฺกิญฺ	จิ		อชฺโฌ	หรณี	ยํ ๕ของที่ควรกลืนกินทุกอย่างเว้นน้ำและไม้สีฟันชื่อว่าอาหาร

โภชน (ภุชปาลนพฺยวหรเณสุ+ยุ)อาหาร,ของกิน,โภชนะ.ภุญฺ	ชิต	พฺ	พนฺ	ติ		โภชนํ	อาหารที่ควรกิน
ชื่อว่าโภชนะ.ภุญฺ	ชีย	ตี	ติ		โภชนํ	อาหารที่บุคคลกินชื่อว่าโภชนะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศยุเป็น 
อน).สเจ		คห	ปติ		โภชนํ		ทาตพฺพํ		เทถ๖ คฤหบดีหากท่านจะถวายอาหารก็จงถวายเถิด

ฆาส(ฆสอทเน+ณ)อาหาร,ของกิน.ฆ สีย ตี ติ  ฆาโสอาหารที่เขากินชื่อว่าฆาสะ(ลบณฺ, 
วุทธิอเป็นอา).เต		ฆาสํ		ปฏิ	ลภิตฺ	วา๗ ท่านเหล่านั้นได้อาหารครบแล้ว

๑วิ.มหาวิ.๒/๔๘๒/๓๑๓ ๒ขุ.อปทาน.๓๒/๒๕๔/๓๔๒ ๓วิ.มหาวิ.๑/๒๑๔/๑๕๗
๔วิ.มหาวิ.๒/๕๐๑/๓๒๙ ๕วิ.มหาวิ.๒/๕๒๔/๓๔๕ ๖วิ.มหาวิ.๑/๑๖/๓๐
๗ที.ปาฏิก.๑๑/๖๔/๑๐๓
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ข้าวต้ม,	ข้าว	ยา	คู	๒	ศัพท์
ตรล,	ตรลา(ตรปฺลวนตรเณสุ+อล)ข้าวต้ม,ข้าวยาคู.ต	รติ		ปฺลว	ติ		พฺ	ยา	ปี	ภว	ตี	ติ		ตรลํ	 

ข้าวต้มที่มีการบรรเทา(ความหิว)ชื่อว่าตรละ.ตรํ  ลา ตี ติ  ตรลํ ข้าวต้มที่ถือเอาแพ(หน้าเป็นแพ)
ชื่อว่าตรละ(ตรสทฺทูปปท+ลาอาทาเน+อ,ลบสระหน้า)

ยาค ุ(ยาปาปุเณ+คุ)ข้าวต้ม,ข้าวยาคู.ยา	ตี	ติ		ยาคุ	ข้าวต้มที่เป็นไปชื่อว่ายาคุ.อา	โรคฺ	ยํ		
ยช	ตี	ติ		ยาคุ	ข้าวยาคูที่ทำให้ปราศจากโรคชื่อว่ายาคุ(ยชกรเณ+ณ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,
อาเทศชเป็นค,อเป็นอุ).ยว	ตี	ติ		ยาคุ	ข้าวต้มที่เคล้ากันชื่อว่ายาคุ(ยุมิสฺสเน+คุ,อาเทศ
อุเป็นอา).นา ริยํ  ยาคุ	ศัพท์ใช้ในอิตถีลิงค์.ปญฺ	จิ	เม		ภิกฺขเว		อา	นิสํ	สา		ยาคุ	ยา		กต	เม		
ปญฺจ		ขุทฺทํ		ปฏิ	หน	ติ		ปิ	ปาสํ		ปฏิ	วิ	เนติ		วาตํ		อนุ	โลเม	ติ		วตฺถึ		โสเธ	ติ		อา	มาว	เสสํ		
ปา	เจ	ติ๑  ภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ของข้าวยาคูมี๕อย่างเหล่านี้๕อย่างอะไรบ้างคือบำบัดความ
หิวบรรเทาความกระหายระบายลมชำระลำไส้ให้สะอาดและเผาอาหารเก่าให้ย่อย

	 [๔๖๖]	 ขชฺชํ		ตุ		โภชฺ	ชเล	ยฺ	ยา	นิ	 เปยฺยนฺ	ติ		จตุ	ธา	สนํ
	 	 นิสฺ	สา	โว		จ		ต	ถา	จา	โม	 อา	โล	โป		กพโฬ		ภเว.

อาหาร	๔	ชนิด
 อิ ติ  จตุ ธา  อ สนํ อาหารมี๔อย่างคือขัช	ชะ	ของควรเคี้ยว,โภช	ชะ	ของควรบริโภค,

เลย	ยะ	ของควรเลีย,เปย	ยะ	ของควรดื่ม

ขชฺช(ขาทภกฺขเน+ย)ของควรเคี้ยว.ขา	ทิต	พฺ	พนฺ	ติ		ขชฺชํ		มํ	สาทิ	ของควรขบเคี้ยวชื่อว่าขัชชะ 
มีเนื้อเป็นต้น(อาเทศทฺยเป็นช,ซ้อนชฺ,รัสสะอาเป็นอ).กจฺ	จิ		พหุ	วิธํ		ขชฺชํ	๒ ของขบเคี้ยว
มีหลายอย่างหรือ

โภชฺช(ภุชปาลนพฺยวหรเณสุ+ณฺย)ของควรบริโภค.ภุญฺ	ชิต	พฺ	พนฺ	ติ		โภชฺชํ		อนฺ	นาทิ	ของควร
บริโภคชื่อว่าโภชชะมีข้าวเป็นต้น(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศชฺยเป็นช,ซ้อนชฺ).อนฺนํ  
ปานํ		จ		อา	ทาย		ขชฺชํ		โภชฺชํ		อนปฺ	ปกํ ๓ ถือเอาข้าวน้ำของควรเคี้ยวและของควรบริโภค
ไปมิใช่น้อย

เลยฺ ย (ลิหอสฺสาทเน+ณฺย)ของควรเลีย.ลิ	หิต	พฺ	พนฺ	ติ		เลยฺ	ยํ		มธฺ	วาทิ	ของควรเลียชื่อว่า 
เลยยะมีน้ำผึ้งเป็นต้น(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศหฺเป็นยฺ).ตตฺถ		โห	ติ		อนฺ	นมฺปิ		 
ปา	นมฺปิ		ขชฺ	ชมฺปิ		โภชฺ	ชมฺปิ		เลยฺ	ยมฺปิ		เปยฺ	ยมฺปิ๔ในที่นั้นมีข้าวน้ำของควรเคี้ยวของควร
บริโภคของควรเลียและของควรดื่ม

๑องฺ.ปญฺจก.๒๒/๒๐๗/๒๓๖ ๒ขุ.ชา๒๘/๘๕๖/๓๐๐ ๓ขุ.เถรี.๒๖/๔๕๔/๔๖๒
๔องฺ.ทสก.๒๔/๑๐๗/๒๓๑
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เปยฺย  (ปาปาเน+ณฺย)ของควรดื่มหรือซด,เครื่องดื่ม.ปาตพฺ	พนฺ	ติ		เปยฺยํ		สู	ปาทิ		ของควร
ดื่ม(หรือซด)ชื่อว่าเปยยะมีแกงเป็นต้น(ลบณฺ,อาเทศอาเป็นเอ,ซ้อนยฺ).อตฺถิ		มณฺโฑ		
อตฺถิ		เปยฺยํ ๑ น้ำผลไม้คั้นมีอยู่หรือเครื่องดื่มมีอยู่หรือ

น้ำ	ข้าว	๒	ศัพท์
นิสฺ สาว  (นิ+สุสวเณ+ณ)น้ำข้าว.นิสฺสว ตี ติ  นิสฺ สา โว  น้ำข้าวที่ไม่เชื่อฟังชื่อว่านิสสาวะ(ซ้อน

สฺ,ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอาว)

อา	จาม  (อา+จมุโธวเน+ณ)น้ำข้าว.อา	จา	เม	ตี	ติ		อา	จา	โม		น้ำข้าวที่ล้างข้าวให้สะอาดชื่อว่า
อาจามะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).ยา		เต		อ	ทา	สิ		อา	จามํ		ป	สนฺ	นา		ส	เกหิ		ปาณิ	หิ๒  
อุบาสิกาท่านใดมีความเลื่อมใสได้ถวายน้ำข้าวแก่ท่านด้วยมือของตน.มาส	ร	ศัพท์ก็แปลว่าน้ำข้าว

คำ	ข้าว	๒	ศัพท์
อา	โลป(อา+ลุปสมฺปิณฺฑเน+ณ)คำข้าว.อา	ลุ	ปีย	เต	ติ		อา	โล	โปคำข้าวที่เขาปั้นรวมกันชื่อว่า

อาโลปะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).อา	ทิมฺ	หิ		โล	โป		อา	โล	โปคำข้าวที่ตัดในเบื้องต้นชื่อว่า 
อาโลปะ(อา+ลุปเฉทเน+ณ,ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).ปริ	มณฺฑโล		อา	โล	โป		กาตพฺ	โพ๓ควร
ทำคำข้าวให้กลม

กพฬ(กุสทฺเท+อล)คำข้าว.กว	ติ		อเน	นา	ติ		กพโฬคำข้าวที่ทำให้เสียงดังชื่อว่ากพฬะ(วุทธิอุ

เป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว,วเป็นพ,ลเป็นฬ).กพิตพฺ	โพ	ติ		กพโฬคำข้าวที่เขาสรรเสริญ

ชื่อว่ากพฬะ(กพิวณฺเณ+อล,อาเทศลเป็นฬ).เกน		โต	เยน		พลมสฺ	สา	ติ		วา		กพโฬ	หรือ

คำข้าวที่มีกำลังเพราะน้ำ(เมื่อดื่มน้ำจึงช่วยให้ข้าวย่อยเป็นพลังงาน) ชื่อว่ากพฬะ (ก+พล, อาเทศล

เป็นฬ).นา	ติม	หนฺ	โต		กพโฬ		กาตพฺ	โพ๔ไม่ควรทำคำข้าวให้ใหญ่เกินไป

	 [๔๖๗]	 มณฺโฑ	นิตฺ	ถี		รสคฺคสฺมึ	 วิฆาโส		ภุตฺ	ต	เส	ส	เก
	 	 วิฆาส	า	โท		จ		ทม	โก	 ปิ	ปาสา		ตุ		จ		ตสฺ	สนํ.

น้ำ	กลั่น,	น้ำ	ผล	ไม้	คั้น
มณฺฑ(มณฺฑภูสายํ+อ)น้ำกลั่น,น้ำผลไม้คั้น.รสานํ		สพฺ	พร	สานํ		อคฺ	คมฺหิ		รเส		มณฺฑสทฺ	โท   

มณฺฑ	ศัพท์ใชในอรรถว่าน้ำหัวของน้ำที่มีรสทุกอย่าง.	มณฺฑ	ติ		อเน	นา	ติ		มณฺโฑ	น้ำคั้นเป็น
เครื่องปรุงรสชื่อว่ามัณฑะ.อ	นิตฺ	ถี		มณฺฑ	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.อตฺถิ		มณฺโฑ		อตฺถิ		
เปยฺยํ ๕ น้ำผลไม้คั้นมีอยู่หรือเครื่องดื่มมีอยู่หรือ

๑ขุ.ปฏิสมฺ.๓๑/๕๓๒/๔๒๘ ๒ขุ.วิมาน.๒๖/๒๐/๓๐ ๓วิ.มหาวิ.๒/๘๔๐/๕๔๙
๔วิ.มหาวิ.๒/๘๓๙/๕๔๙ ๕ขุ.ปฏิสมฺ.๓๑/๕๓๒/๔๒๘
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อาหาร	เดน,	เศษ	อาหาร
วิฆาส(วิ+ฆสอทเน+ณ)อาหารเดน,เศษอาหาร.ภุตฺ ต เส ส เก  วิฆาโส  วิฆาส ศัพท์ใชในอรรถ

ว่าอาหารอันเป็นเดน.วิ	รูเปน		ฆา	สตี	ติ		วิฆาโสอาหารเดนที่ให้คนกินด้วยอาการรังเกียจชื่อ
ว่าวิฆาสะ(ลบณ,วุทธิอเป็นอา).วิ	รู	โป		กุจฺฉิ	โต		วา		ฆาโส		วิฆาโสหรืออาหารที่
น่ารังเกียจชื่อว่าวิฆาสะ(วิ+ฆาส).ป	ภา	เต		ตตฺถ		คนฺตฺ	วา		วิฆาส	มํสํ		อา	ทาย		ป	จิตฺ	วา		 
ขาท	ติ๑ไปที่นั้นแต่เช้าตรู่นำเอาเนื้อที่เป็นเดนมาแกงกิน

ภตุ ฺต เส สก  (ภตฺุต+เสส+ก)อาหารเดน,เศษอาหาร.ภตุ	ฺต	โต		เสโส		ภตุ	ฺต	เสโส,		โสว		ภตุ	ฺต	เส	ส	โก		 
อาหารอันเหลือจากที่เขากินแล้วชื่อว่าภุตตเสสะ,ภุตตเสสะนั่นแหละชื่อว่าภุตตเสสกะ

คน	กิน	เดน,	คน	กิน	อาหาร	เหลือ	๒	ศัพท์
วิฆาส	าท  (วิฆาสสทฺทูปปท+อท ภกฺขเน+อ)  คนกินเดน, คนกินอาหารเหลือ.  วิฆาสํ	 	 อท	ตี	ติ		 

วิฆาส	า	โท		ผู้กินอาหารเดนชื่อว่าวิฆาสาทะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).อญฺญต	โรปิ		วิฆาส	าท- 
	ปุ	ริโส		เถร	านํ		อุป	ฏฺ€านํ		ก	โรนฺ	โต๒บุรุษกินเดนคนหนึ่งทำการอุปัฏฐากพระเถระทั้งหลาย

ทมก(ทมุทมเน+ณฺวุ)คนกินเดน,คนกินอาหารเหลือ.ทม	ตี	ติ		ทม	โก		ผู้อดทนชื่อว่าทมกะ
(อาเทศณฺวุเป็นอก)

ความ	กระหาย	๒	ศัพท์
ปิ	ปาสา  (ปาปาเน+ส+อา)ความกระหาย.ปิตุํ		อิจฺฉา		ปิ	ปาสา		ความต้องการดื่มชื่อว่า 

ปิปาสา(ซ้อนปา,อาเทศอาตัวหน้าเป็นอิ).เอตฺ	ตกํ		กาลํ		เนว		ชิฆจฺฉา		น		ปิ	ปาสา		น		
กาย	ทุพฺ	พลฺยํ		อโหสิ๓มิได้มีความหิวความกระหายร่างกายก็ไม่อ่อนเพลียตลอดเวลาเท่านี้

ตสฺ สน  (ตสปิปาสายํ+ยุ)ความกระหาย. ต สิย เต ติ  ตสฺ สนํ  ความกระหายชื่อว่าตัสสนะ(ซ้อน
สฺ,อาเทศยุเป็นอน)

	 [๔๖๘]	 ขุทฺ	ทา		ชิฆจฺฉา		มํสสฺส	 ปฏิ	จฺ	ฉาทนิ	ยํ	รโส
	 	 อุ	เทฺร	โก		เจว		อุคฺ	คา	โร	 โสหิจฺจํ		ติตฺ	ติ		ตปฺ	ปนํ.

ความ	หิว	๒	ศัพท์
ขุทฺ	ทา  (ขุทพุภุกฺขายํ+ท+อา)ความหิว.ขุทฺ	ทนํ		ขุทฺ	ทา		ความหิวชื่อว่าขุททา.	ขุสทฺทํ		ก	โรตี	ติ		 

ขทุ	ฺทา		ความหวิที่ทำเสยีงดงัขขุุชือ่วา่ขทุทา(ขุสทฺเท+ท+อา,ซอ้นท)ฺ.	ขทุ	ฺทา		วจุจฺ	ต	ิ	ฉาต	โก๔   
ความหิวท่านเรียกว่าขุททา

๑ที.อฏฺ.๔/๒๖๗/๒๓๕ ๒ชา.อฏฺ.๓๘/๔๖๗ ๓วิ.อฏฺ.๓/๑๓
๔ขุ.จูฬนิ.๓๐/๗๓๐/๓๗๑
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ชิฆจฺฉา  (ฆสอทเน+ฉ+อา)ความหิว.ฆ	สิ	ตุํ		มิจฺฉา		ชิฆจฺฉา		ความต้องการกินชื่อว่าชิฆัจฉา
(ซ้อนฆ,อาเทศฆตัวหน้าเป็นชิ,อาเทศสฺเป็นจฺ).ชิฆจฺฉา		ปร	มา		โรคา๑ความหิวเป็น
โรคอย่างยิ่ง

น้ำ	ล้าง	เนื้อ,	น้ำ	ต้ม	เนื้อ,	น้ำ	ของ	เนื้อ
ปฏ	ิจ	ฺฉาทน	ีย  (ปฏ+ิฉทสวํรเณ+อนยี)นำ้ลา้งเนือ้,นำ้ตม้เนือ้,นำ้ของเนือ้.มสํสสฺ		รโส		ปฏ	ิจ	ฺฉาทนี	ย- 

มุจฺจ	เต	น้ำล้างของเนื้อชื่อว่าปฏิจฉาทนียะ.ปฏิ	จฺฉา	เท	ตี	ติ		ปฏิ	จฺ	ฉาทนี	ยํ		น้ำล้างเนื้อที่ให้ปกปิด
ชื่อว่าปฏิจฉาทนียะ(ซ้อนจฺ,วุทธิอเป็นอา).มํ	เสน		ปฏิ	จฺฉา	เทตพฺพตฺ	ตา		ปฏิ	จฺ	ฉาทนี	ยํ		น้ำ
ล้างเนื้อชื่อว่าปฏิจฉาทนียะเพราะเป็นน้ำที่ควรปกปิดด้วยเนื้อ.	ตสฺส		โข		คิลาน	สฺส		ภิกฺขุ	โน		
ปฏิ	จฺ	ฉาทนี	ยํ		อลภนฺตสฺส		อา	พาโธ		วา		อภิ	วฑฺฒิสฺ	สติ๒ภิกษุอาพาธรูปนั้นเมื่อไม่ได้ฉันน้ำ
ต้มเนื้อก็จักอาพาธหนักขึ้น

การ	สะอึก,	การ	เรอ,	การ	สำลัก,	การ	อาเจียน	๒	ศัพท์
อุ	เทฺ	รก,	อุทฺ	เทก(อุ+เทกิสทฺโทสฺสาเหสุ+อ)การสะอึก,การเรอ,การสำลัก,การอาเจียน.อุทฺ	ธํ		 

เท	ก	ติ		คนฺ	ตุ	มุสฺ	สห	ตี	ติ		อุ	เทฺร	โก		อุทฺ	เท	โก		จ		การเรอขึ้นไปข้างบนชื่อว่าอุทเรกะและอุทเทกะ 
(ซ้อนทฺ,อาเทศทเป็นรบ้าง).อิมสฺส		โข		รญฺโญ		สปฺปิ		ปีตํ		ปริ	ณา	เมนฺ	ตํ		อุทฺ	เทกํ		
ทสฺ	สติ๓เนยใสที่พระราชาพระองค์นี้เสวยแล้วเมื่อย่อยจักทำให้เรอ

อุคฺ	คาร  (อุ+คิรนิคฺคิรเณ+อ)การสะอึก,การเรอ,การสำลัก,การอาเจียน.อุทฺ	ธํ		อา	รุฬฺหว	เสน		
คิ	รติ		นิคฺคิร	ตี	ติ		อุคฺ	คา	โร		การเรอที่พุ่งขึ้นไปข้างบนชื่อว่าอุคคาระ(ซ้อนคฺ,อาเทศอิเป็น
อา).อุทฺ	ธงฺ	คมํ		วา	ตา	รุฬฺหว	เสน		อุคฺ	คุณา	ตี	ติ		อุคฺ	คา	โร		การเรอโดยมีลมขึ้นข้างบนชื่อว่า 
อุคคาระ(อุ+คุอุทฺธคเม+อาร,ซ้อนคฺ,ลบสระหน้า).เส	สานํ		อุคฺ	คารํ		มุ	เข		สนฺ	ถา	เรตฺ	วา๔  
การอาเจียนของที่เหลือออกทางปาก

ความ	อิ่ม	๓	ศัพท์
โสหิจฺจ  (สุหิต+ณฺย)ความอิ่ม.สุหิ	โต		ติตฺ	โต,		ตสฺส		ภา	โว		โสหิจฺจํ		สุหิตะแปลว่าการอิ่ม,

ความมีอาการอิ่มนั้นชื่อว่าโสหิจจะ(ลบณฺและสระที่สุดบท,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศตฺยเป็นจ,
ซ้อนจฺ)

ติตฺ ติ  (ติปิปีณเน+ติ)ความอิ่ม.ติ	ปีย	เต	ติ		ติตฺ	ติ		ความอิ่มชื่อว่าติตติ (อาเทศปฺเป็นตฺ). 
เม	ถุน	ธมฺม	สมา	ปตฺ	ติ	ยา		ภิกฺขเว		ปฏิ	เส	วนา	ย		นตฺถิ		ติตฺ	ติ๕ภิกษุทั้งหลายความอิ่มในการ
เสพเมถุนธรรมไม่มี

๑ขุ.ธมฺม.๒๕/๒๕/๔๒ ๒วิ.มหา.๕/๕๘/๗๐ ๓วิ.มหา.๕/๑๓๔/๑๘๕
๔วิ.อฏฺ.๓/๓๔๗ ๕องฺ.ติก.๒๐/๕๔๘/๓๓๕
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ตปฺ	ปน  (ตปิปีณเน+ยุ)ความอิ่ม.ต	ปีย	เต	ติ		ตปฺ	ปนํ		ความอิ่มชื่อว่าตัปปนะ(ซ้อนปฺ,อาเทศ
ยุเป็นอน)

	 [๔๖๙]	 กามํ		ตฺ	วิฏฺ€ํ		นิ	กาม		จ	 ปริย	ตฺตํ		ยถิจฺฉิตํ
	 	 กย	วิกฺ	กยิ	โก		สตฺถ-	 วา	หา	ปณิ	กวา	ณิ	ชา.

ความ	อยาก,	ความ	ต้องการ,	สิ่ง	น่า	ปรารถนา	๕	ศัพท์
กาม  (กมุกนฺติยํ+ณ)ความอยาก,ความต้องการ,สิ่งน่าปรารถนา.	ติรจฺฉํ		กาม	ยติ		อุปฺ	ปาท	ย	ตี	ติ		 

กามํ		ความอยากที่ยังความเป็นดิรัจฉานให้เกิดขึ้นชื่อว่ากามะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).กาม-	
ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.กามํ		พาหุํ		ปสฺส	ตุ		อปฺ	ปกํ		วา๑จงดูความอยากว่ามาก
หรือน้อย

อิฏฺ€  (อิสุอิจฺฉายํ+ต)ความอยาก,ความต้องการ,สิ่งน่าปรารถนา.อิจฺฉียิตฺ	ถา	ติ		อิฏฺ€ํ		สิ่งที่
เขาปรารถนาแล้วชื่อว่าอิฏฐะ(อาเทศสฺตเป็นฏฺ€).	อิฏฺ€ํ		วตฺถุํ		นิสฺ	สาย	ปิ		โกโธ		ชาย	ติ๒  
ความโกรธเกิดขึ้นเพราะอาศัยวัตถุอันน่าปรารถนาก็มี

นิ	กาม  (นิ+กมุกนฺติยํ+ณ)ความอยาก,ความต้องการ,สิ่งน่าปรารถนา.นิ	กา	เม	ตี	ติ		นิ	กามํ		ความ
อยากที่ให้ต้องการชื่อว่านิกามะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

ปริย	ตฺต  (ปริ+อาปาปุณเน+ต)ความอยาก,ความต้องการ,สิ่งน่าปรารถนา.ปริ	ปุนปฺ	ปุนํ		อ	เปตี	ติ		 
ปริย	ตฺตํ		ความอยากที่ให้ออกไปบ่อยๆชื่อว่าปริยัตตะ(ลงยฺอาคม,ซ้อนตฺ,รัสสะอาเป็นอ).
ยาว	ตา		เม		มน	สา		ปริย	ตฺตํ		ใจของเรามีความต้องการเพียงใด

ยถิจฺฉิต  (ยถา+อิจฺฉิต)ความอยาก,ความต้องการ,สิ่งน่าปรารถนา,ตามปรารถนา.อิจฺฉิตสฺส  
อน	ติกฺ	ก	โม		ยถิจฺฉิตํ		ความไม่เกินความต้องการชื่อว่ายถิจฉิตะ(ลบสระหน้า).	มน	สา		ปตฺถิตํ		
มยฺหํ		นิพฺพตฺ	ตติ		ยถิจฺฉิตํ ๓ สิ่งที่ใจเราปรารถนาย่อมสำเร็จตามปรารถนา

พ่อค้า,	ผู้นำ	สินค้า	มา	ขาย	๔	ศัพท์
กย วิกฺ ก ยิก  (กยวิกฺกย+อิก)พ่อค้า,ผู้นำสินค้ามาขาย.กย วิกฺ ก เยน  ชีว ตี ติ  กย วิกฺ กยิ โก  ผู้

เลี้ยงชีพด้วยการซื้อขายชื่อว่ากยวิกกยิกะ(ลบสระหน้า)

สตฺถ	วาห  (สตฺถสทฺทูปปท+วหวหเน+ณ)พ่อค้า,ผู้นำสินค้ามาขาย.สตฺถํ		วาณิโชป	ชี	วินํ		วห	ตี	ติ		 
สตฺถ	วาโห		ผู้นำสินค้าของพ่อค้าไปขายชื่อว่าสัตถวาหะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).เอ โก  ตาว  
สตฺถ	วาโห		พหุํ		ติณ	ญฺจ		กฏฺ€ญฺจ		อุ	ทกญฺจ		อา	โร	เปตฺ	วา		สตฺถํ		ป	ยา	เป	สิ๔นายกอง
เกวียนคนหนึ่งบรรทุกหญ้าฟืนและน้ำเป็นอันมากก่อนแล้วจึงขับเกวียนไป

๑ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๔๒๐/๕๑๒ ๒ขุ.มหานิ.๒๙/๔๗๒/๓๒๑ ๓ขุ.อปทาน.๓๓/๑๕๖/๒๘๐
๔ที.มหา.๑๐/๓๑๙/๓๘๑
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อา	ปณิก  (อาปณ+อิก)พ่อค้า,ผู้นำสินค้ามาขาย.อาปโณ		กย	วิกฺ	กย	โว	หา	โร,		ตํ	โย	คา		อา	ปณิ	โก		 
อาปณะเป็นคำเรียกการซื้อขาย,พ่อค้าชื่อว่าอาปณิกะเพราะทำการซื้อขายนั้น.โส		อุ	ปาส	โก		เยน		 
โส		อา	ปณิ	โก		เต	นุป	สงฺ	กมิ๑อุบาสกนั้นเดินกลับเข้าไปหาพ่อค้าคนนั้น

วาณิช  (วาณสทฺทูปปท+อช คติยํ+อ)  พ่อค้า, ผู้นำสินค้ามาขาย.  วาณาย  อิ โต  จิ โต  จ   
อช ตี ติ  วาณิโช  ผู้ไปทางโน้นทางนี้เพื่อค้าขายชื่อว่าวาณิชะ(อาเทศอต้นธาตุเป็นอิ,ลบสระ
หน้า).วาณิโช		โส		น		พฺ	ราหฺมโณ๒พ่อค้านั้นไม่ใช่พราหมณ์

 [๔๗๐] วิกฺ กยิ โก  ตุ  วิกฺ เก ตา กยิ โก  ตุ  จ  กายิ โก
	 	 อุตฺ	ตมณฺโณ		จ		ธนิ	โก-	 ธมณฺโณ		ตุ		อิณ	ายิ	โก.

คน	ขาย	ของ	๒	ศัพท์
วิกฺ ก ยิก  (วิกฺกย+ณิก)คนขายของ.วิกฺ	ก	โย		นาม		ปุพฺพ	เมว		อตฺต	โน		ธนสฺส		ปรสฺส		ทานํ,		

ตตฺร  นิ ยุตฺ โต  วิกฺ กยิ โก  การให้ทรัพย์สินของตนแก่ผู้อื่นก่อนชื่อว่าวิกกยะ,ผู้ประกอบกิจในการ
ให้ทรัพย์สินของตนแก่ผู้อื่นก่อนนั้นชื่อว่าวิกกยิกะ(ลบณฺและสระหน้า)

วิกฺ เกตุ  (วิ+กีทพฺพวินิมเย+ริตุ)คนขายของ.วิกฺ กิณา ตี ติ  วิกฺ เก ตา ผู้ขายชื่อว่าวิกเกตุ(ซ้อน
กฺ,ลบรฺอนุพันธ์,วุทธิอีเป็นเอ,ลบสระหลัง,รูปสำเร็จอาเทศอุเป็นอาแล้วลบสิ)

คน	ซื้อ,	ลูกค้า	๒	ศัพท์
ก ยิก  (กย+อิก)คนซื้อ,ลูกค้า.กโย		นาม		ปรสฺส		ธนํ		ค	เหตฺ	วา		อตฺต	โน		ธนสฺส		ทานํ,		 

ก เยน  ชีว ตี ติ  กยิ โก  การถือเอาทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วให้ทรัพย์ของตนชื่อว่ากยะ,ผู้เลี้ยงชีพ
ด้วยการถือเอาทรัพย์สินของผู้อื่นแล้วให้ทรัพย์ของตนชื่อว่ากยิกะ(ลบสระหน้า)

กา ยิก  (กีทพฺพวินิมเย+ณิก)คนซื้อ,ลูกค้า.กิน า ตี ติ  กายิ โก  ผู้ซื้อชื่อว่ากายิกะ(ลบณฺ, 
วุทธิอีเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอาย)

เจ้า	หนี้	๒	ศัพท์
อุตฺ	ตมณฺณ  (อุตฺตม+อิณ)เจ้าหนี้.อิเณ		อุตฺต	โม		อุตฺ	ตมณฺโณ		ผู้เจริญเพราะหนี้ชื่อว่าอุตตมัณณะ 

(ลบสระหน้า,อาเทศอิเป็นอ,ซ้อนณฺ)

ธนิก  (ธน+อิก)เจ้าหนี้.ธนํ		วุฑฺฒตฺถํ		ปโย	เช	ตี	ติ		ธนิ	โก		ผู้ให้กู้ทรัพย์เพื่อออกดอกเบี้ยชื่อว่า 
ธนิกะ(ลบสระหน้า)

ลูก	หนี้	๒	ศัพท์
อ	ธมณฺณ  (อธม+อิณ)ลูกหนี้.อิเณ		อธ	โม		อ	ธมณฺโณ		ผู้ล่มจมเพราะหนี้ชื่อว่าอธมัณณะ(ลบ

๑วิ.ภิกฺขุนี.๓/๑๑๐/๗๓ ๒ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๕๐/๔๕๓
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สระหน้า,อาเทศอิเป็นอ,ซ้อนณฺ)

อิณ า ยิก  (อิณ+อายิก)ลูกหนี้.อิณํ		คณฺ	หา	ตี	ติ		อิณ	ายิ	โก		อายิ	โก	จ		ผู้กู้ยืมหนี้ชื่อว่าอิณายิกะ 
และอายิกะ(ลบสระหน้า).อิณํ		อาย	ติ		ปวตฺ	เต	ตี	ติ		วา		อิณ	ายิ	โกหรือผู้ยังหนี้ให้เจริญชื่อว่า 
อิณายิกะ(อิณสทฺทูปปท+อิคติมฺหิ+ณฺวุ,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอาย,ณฺวุเป็นอก,ลบ
สระหน้า).อญฺญตโร		อิณ	ายิ	โก		ปลายิ	ตฺ	วา		ภิกฺ	ขู	สุ		ปพฺพ	ชิ	โต		โห	ติ๑ลูกหนี้คนหนึ่งหนี
ไปบวชในสำนักภิกษุทั้งหลาย

	 [๔๗๑]	 อุทฺ	ธา	โร		ตุ		อิณํ		วุตฺตํ	 มูลํ		ตุ		ปาภตํ		ภเว
	 	 สจฺ	จา	ปนํ		สจฺ	จกา	โร	 วิกฺ	เกยฺ	ยํ		ปณิยํ		ติ	สุ.

หนี้,	สิน	เชื่อ	๒	ศัพท์
อุทฺ	ธาร  (อุ+ธรคหเณ+ณ)หนี้,สินเชื่อ.อุทฺ	ธริย	เต		คยฺห	เต	ติ		อุทฺ	ธา	โร		หนี้ที่เขากู้ยืมชื่อว่า

อุทธาระ(ซ้อนทฺ.ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).อุทฺ	ธารํ		วา		อิณํ		วา		ทินฺ	นํ		ธนํ	๒ เราให้
ยืมหนี้หรือสินเชื่อแล้ว

อิณ  (อิคติมฺหิ+ยุ)หนี้,สินเชื่อ.เอ	ติ		วุฑฺฒึ		คจฺฉ	ตี	ติ		อิณํ		หนี้อันไปสู่ความเจริญ(ออกดอก
ออกผล) ชื่อว่าอิณะ (อาเทศยุ เป็น อน, น เป็นณ, ลบสระหลัง). ปุ	ริโส	 	 อิณํ	 	 อา	ทาย		 
กมฺ	มนฺ	เต		ปโย	เชยฺ	ย๓บุรุษกู้หนี้แล้วควรประกอบการงาน

ทรัพย์	ต้นทุน	๒	ศัพท์
มูล  (มูลปติฏฺ€ายํ+อ)ทรัพย์ต้นทุน.มูล	ติ		ปติ	ฏฺ€า	ตี	ติ	 	มูลํ	 	ทรัพย์ที่ตั้งเอาไว้ชื่อว่ามูละ. 

มูล	ย	ตี	ติ		มูลํ		ต้นทุนที่ทรัพย์งอกขึ้นชื่อว่ามูละ(มูลโรหเน+อ).เอวํ		วิกฺ	ก	ยมานํ		เอตฺ	ตกํ		
มูลํ		ภ	วิสฺ	สติ๔จักมีต้นทุนค้าขายเท่านี้

ปาภต  (ป+อาภต)ทรัพย์ต้นทุน.ป€ม	เมว		อาภตํ		ปาภตํ		ทรัพย์ที่นำมาเป็นต้นทุนชื่อว่า 
ปาภตะ(ลบสระหน้า).ตํ	ตํ		อา	นิสํสํ		ปตฺ	เถนฺ	เตหิ		อาภ	รีย	เต	ติ		ปาภตํ	ทรัพย์ที่ผู้ต้องการ 
กำไรนัน้ๆนำมาชือ่วา่ปาภตะ(ปสทฺทปูปท+อา+ภรอาภรเณ+ต,ลบรฺทีส่ดุธาต,ุลบสระหนา้).เตส ํ 
ภวํ		ราชา		ปาภตํ		อนุ	ปฺป	เท	ตุ๕ขอพระราชาผู้ทรงพระเจริญจงทรงเพิ่มต้นทุนแก่พวกเขา

การ	ทำ	สัญญา,	การ	ให้	สัญญา	ล่วง	หน้า	๒	ศัพท์
สจฺ	จา	ปน  (สจฺจสทฺทูปปท+อาปพฺยาปเน+ยุ)  การทำสัญญา, การให้สัญญาล่วงหน้า. สจฺจสฺส   

อา	ปุณนํ		สจฺ	จา	ปนํ		การแผ่ไปแห่งสัจจะ(การทำสัญญา)ชื่อว่าสัจจาปนะ(ลบสระหน้า,อาเทศยุ
เป็นอน).สจฺ	จา	ปนํ		นาม		ปณฺฑิ	ตานํ		อา	จิณฺณํ ๖ ชื่อว่าการทำสัญญาเป็นปรกติของบัณฑิต

๑วิ.มหา.๔/๑๐๘/๑๕๕ ๒ที.อฏฺ.๔/๒๖/๙๐ ๓ที.สีล.๙/๑๒๖/๙๖
๔องฺ.ติก.๒๐/๔๕๙/๑๔๖ ๕ที.สีล.๙/๒๐๖/๑๗๒ ๖ขุ.อฏฺ.๕๒/๓๓๙/๒๙๒
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สจฺ จการ  (สจฺจสทฺทูปปท+กรกรเณ+ณ)การทำสัญญาค้าขาย,การให้สัญญาล่วงหน้า.สจฺจํ		ก	โร	ติ,		 
สจฺจสฺส  วา  กรณํ  สจฺ จกา โร  ผู้ทำสัจจะหรือการทำสัจจะชื่อว่าสัจจการะ(ลบณฺ,วุทธิอ
เป็นอา).	อสุ	กฏฺ€าเน		มหา	วาณิ	เชน		นาม		สจฺ	จกา	โร		ทินฺ	โน๑การทำสัญญาที่พ่อค้า
ใหญ่ให้ไว้ในที่โน้น

สินค้า,	สิ่งของ	สำหรับ	ขาย	๒	ศัพท์
วิกฺ เกยฺ ย  (วิ+กีทพฺพวินิมเย+ณฺย)สินค้า,สิ่งของสำหรับขาย.วิกฺ กินิ ตพฺ พนฺ ติ  วิกฺ เกยฺ ยํ  ของ 

ที่ควรขายชื่อว่าวิกเกยยะ(ลบณฺ,วุทธิอีเป็นเอ,ซ้อนกฺและยฺ)

ปณิย  (ปณพฺยวหาเร+อิ+ณฺย)สินค้า,สิ่งของสำหรับขาย.ปณาย	ตี	ติ		ปณิ	โย		สินค้าที่เขา
จำหน่ายชื่อว่าปณิยะ(ลบณฺ).ตี สุ ทั้ง๒ศัพท์มีใช้ในลิงค์ทั้ง๓.อิธ		ภิกฺขเว		อา	ปณิ	โก		
ปณิยํ		ชา	นา	ติ		อิทํ		ปณิยํ		เอวํ		กีตํ	๒   ภิกษุทั้งหลายพ่อค้าในโลกนี้ย่อมรู้จักสินค้าว่าสินค้า
ชนิดนี้ขายอย่างนี้

	 [๔๗๒]	 ปฏิ	ทานํ		ปริ	วตฺ	โต	 นฺ	ยาโส		ตู	ปนิ	ธีริ	โต.

การ	ชดใช้,	การ	ให้	คืน,	การ	ตอบแทน	๒	ศัพท์
ปฏิ	ทาน  (ปติ+ทาทาเน+ยุ)การชดใช้,การให้คืน,การตอบแทน.ปฏิ	ทีย	เต	ติ		ปฏิ	ทานํ		การ

ให้คืนชื่อว่าปฏิทานะ(อาเทศตเป็นฏ,ยุเป็นอน,ลบอ)

ปริ	วตฺต  (ปริ+วตฺตปวตฺตเน+อ)การชดใช้,การให้คืน,การตอบแทน.	ปริ	วตฺ	เต	ตี	ติ		ปริ	วตฺตํ		การ
ทำให้กลับคืนชื่อว่าปริวัตตะ

การ	จำนำ,	การ	ฝัง	ไว้,	การ	ฝาก	ธนาคาร	๒	ศัพท์
นฺ ยาส  (นิ+อสุเขปเน+ณ)การจำนำ,การฝังไว้,การฝากธนาคาร.นฺยสฺส	เต		นิกฺขิ	ปีย	เต	ติ		นฺ	ยาโส		 

การฝังเอาไว้ชื่อว่านยาสะ(อาเทศอิเป็นย,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

อุป	นิธิ  (อุป+นิ+ธีธารเณ+อิ)การจำนำ,การฝังไว้,การฝากธนาคาร.อุ	ปนิธิยฺย	เต	ติ		อุป	นิธิ		การ
ฝังไว้ชื่อว่าอุปนิธิ(ลบสระหน้า).อุป	นิธิ	ศัพท์เป็นปุงลิงค์.อุป	นิธิ		นาม		อุ	ปนิกฺขิตฺตํ		ภณฺฑํ ๓   
ทรัพย์สินที่ฝังเก็บไว้ชื่อว่าอุปนิธิ

	 [๔๗๓]	 อฏฺ€า	รสนฺ	ตา		สงฺ	เขฺยยฺเย	 สงฺขฺ	ยา		เอ	กาท	โย		ติ	สุ
	 	 สงฺขฺ	ยาเน		ตุ		จ	สงฺ	เขยฺ	เย	 เอก	ตฺ	เต		วี	ส	ตาท	โย
	 	 วคฺคเภ	เท		พหุ	ตฺ	เตปิ	 ตา		อา	นวุ	ติ		นา	ริยํ.

๑องฺ.อฏฺ.๑๔/๑๙๘/๑๙๗ ๒องฺ.ติก.๒๐/๔๕๙/๑๔๖ ๓วิ.มหาวิ.๑/๑๐๙/๙๖
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การ	นับ	สังขยา	ตั้งแต่	๑	ถึง	๙๘
  สังขยาที่ใช้นับสิ่งของตั้งแต่ เอกะ ถึง อัฏฐารสะ (๑-๑๘)  ใช้ในลิงค์ทั้ง ๓,  สังขยาที่ใช้นับ

สิ่งของตั้งแต่เอกูนวีสติถึงอัฏฐนวุติ(๑๙-๙๘)ใช้ในเอกพจน์ถ้ามีการแบ่งแยกจะเป็นพหูพจน์
บ้างหมายความว่าการนับสังขยาในภาษาบาลีมีตั้งแต่เอกะถึงอสังขเยยยะ(๑ถึง๑+๑๔๐
ศูนย์)ท่านแบ่งเป็นพจน์และลิงค์ไว้ดังนี้คือ

  เอก ศัพท์เป็นเอกพจน์๓ลิงค์คือเป็นเอกพจน์อย่างเดียวแต่มีรูปต่างกันในลิงค์ทั้ง๓เช่น
เอ	โก	ปุ	ริโส,		เอกา		กญฺญา,		เอกํ		จิตฺ	ตํ

	 	 ทฺ	วิ	ถึงอฏฺ€ารส		 เป็นพหูพจน์๓ลิงค์คือเป็นพหูพจน์อย่างเดียวและมีรูปเหมือนกันใน
ลิงค์ทั้ง๓ยกเว้นติ และจตุ ซึ่งมีรูปต่างกันในลิงค์ทั้ง๓เช่นเทฺว	ปุ	ริ	สา,		เทฺว	กญฺญาโย,		
เทฺว	จิตฺ	ตา	นิ.		ตโย	ปุ	ริ	สา,		ติสฺโส	กญฺญาโย,		ตีณิ	จิตฺ	ตา	นิ.		จตฺ	ตา	โร	ปุ	ริ	สา,		จตสฺโส	
กญฺญาโย,		จตฺ	ตา	ริ	จิตฺ	ตา	นิ.		ปญฺจ	ปุ	ริ	สา,		ปญฺจ	กญฺญาโย,		ปญฺจ	จิตฺ	ตา	นิ.		ฉ	...,		
สตฺต	...,		อฏฺ€	...,		นว	...,		ทส	...,		เอ	กาทส	...,		ทฺ	วาท	ส	...,		เต	รส	...,		จตุ	ทฺทส	...,		
ปณฺณ	รส	...,		โสฬส	...,		สตฺต	รส	...,		อฏฺ€ารส	ปุ	ริ	สา,		อฏฺ€ารส	กญฺญาโย,		อฏฺ€ารส	
จิตฺ ตา นิ

	 	 เอ	กูน	วี	สติ	ถึงอฏฺ€นวุ	ติ		 เป็นเอกพจน์อิตถีลิงค์เช่นเอ	กูน	วี	สติ	ปุ	ริ	สา,		เอ	กูน	วี	สติ	
กญฺญาโย,		เอ	กูน	วี	สติ	จิตฺ	ตา	นิ

  ส่วน๙๙นับเข้าในหลักร้อยบาลีใช้คำว่าเอ	กูน	สตํ		๑ร้อยหย่อน๑

	 [๔๗๔]	 สตํ		สหสฺสํ	นิ	ยุตํ	 ลกฺขํ		โกฏิ		ปโกฏิ	โย
	 	 โกฏิ	ปโกฏิ		นหุตํ	 ตถา		นินฺ	นหุตํ	ปิ		จ.

	 [๔๗๕]	 อกฺ	โขภิณีตฺถิยํ		พินฺ	ทุ	 อพฺ	พุทํ		จ	นิ	รพฺ	พุทํ
	 	 อหหํ		อพพํ		เจ	วา-	 ฏฏํ		โส	คนฺธิ	กุปฺปลํ.

	 [๔๗๖]	 กุ	มุทํ		ปุณฺฑ	รีกํ		จ	 ปทุมํ		กถา	นํ		ปิ		จ
	 	 มหา	กถา	นา	สงฺ	เขฺยยฺ	ยา-	 นิจฺ	เจ	ตา	สุ		ส	ตาทิ		จ.

	 [๔๗๗]	 โกฏฺ	ยาทิกํ	ทส	คุณํ	 ส	ตลกฺ	ข	คุณํ		กมา
	 	 จตุ	ตฺ	โถฑฺเฒน		อฑฺฒุฑฺโฒ	 ต	ติ	โยฑฺฒ	ติ	โย		ตถา.

	 [๔๗๘]	 อฑฺฒ	เตยฺ	โย		ทิยฑฺโฒ		ตุ	 ทิว	ฑฺโฒ		ทุ	ติ	โย		ภเว
	 	 ตุลา		ปตฺถงฺ	คุ	ลิว	สา	 ติธา		มา	นม	โถ		สิ	ยา.
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การ	นับ	สังขยา	ตั้งแต่	๑	ร้อย	ถึง	อสงไขย
  สตํ  ๑ร้อย,สหสฺสํ	๑พัน,นิ	ยุตํ	(นหุตํ)๑หมื่น,ลกฺขํ		๑แสน,(ทสสต	สหสฺสํ	 

๑ล้าน),โกฏิ		๑โกฏิ,ปโกฏิ	๑ปโกฏิ,โกฏิ	ปโกฏิ		๑โกฏิปโกฏิ,โกฏิ	ปโกฏิ		และ 
 โกฏิ	ปโกฏิ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์,นหุตํ		๑นหุตะ,นินฺ	นหุตํ		๑นินนหุตะ,อกฺ	โขภิณิ		๑อักโขภิณี, 
อิตฺถิยํ		อกฺ	โขภิณิ	ศัพท์ใช้ในอิตถีลิงค์,พินฺ	ทุ		๑พินทุ,อพฺ	พุทํ		๑อัพพุทะ,อหหํ		๑อหหะ,  
อพพํ ๑อพพะ,อฏฏํ		๑อฏฏะ,โส	คนฺธิกํ		๑โสคันธิกะ,อุปฺ	ปลํ		๑อุปปละ,กุ	มุทํ		 
๑กุมุทะ,	ปณุฑฺ	รกี	ํ	๑ปณุฑรีกะ,ปทมุ	ํ	๑ปทมุะ,กถา น ํ ๑กถานะ,มหา	กถา	น	ํ	๑มหากถานะ, 
อ	สงฺ	เขฺยยฺยํ		๑อสงไขย

  สต  ถึงลกฺข	(รวมเอาทสสต	สหสฺสด้วย)เป็นสังขยาที่คูณขึ้นไปด้วยหลัก๑๐ตามลำดับ
เช่นสตคูณด้วยทสเป็นสหสฺส(๑๐๐x๑๐=๑,๐๐๐)

	 	 โกฏิ		ถึงอ	สงฺ	เขฺยยฺย		เป็นสังขยาที่คูณขึ้นไปด้วยหลัก๑๐ล้านตามลำดับเช่นโกฏิ	
คูณด้วยโกฏิ	เป็นปโกฏิ		(๑๐ล้านx๑๐ล้านเป็น๑๐๐ล้าน),เมื่อคูณขึ้นไปถึงอ	สงฺ	เขฺยยฺย	
หรืออสงไขยจะได้เลข๑ตามด้วยเลขศูนย์๑๔๐ตัว

สต(ทส+ทส๑๐ตัว)๑ร้อย.ทส	จ	...	ทส		จา	ติ		สตํ	๑๐บวกด้วย๑๐สิบครั้งชื่อว่าสตะ
(ลบทส๙ตัวเหลือไว้ตัวเดียวด้วยสรูเปกเสสวิธี,อาเทศทสที่แปลว่า๑ร้อยเป็นสต)

โย		จ		วสฺสสตํ		ชีเว	 ทุสฺ	สีโล		อ	สมา	หิ	โต
เอ	กาหํ		ชี	วิตํ		เสยฺ	โย	 สี	ล	วนฺตสฺส		ฌายิ	โน.๑

ผู้มีศีลเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าผู้ทุศีลมีจิตไม่ตั้งมั่นมีชีวิตอยู่
ตั้งร้อยปี

สหสฺส(ทส+ทส๑๐๐ตัว)๑พัน.ทส	จ	...	ทส		จา	ติ		สหสฺสํ	๑๐บวกด้วย๑๐ร้อยครั้ง 
ชื่อว่าสหัสสะ(ลบทส๙๙ตัวเหลือไว้ตัวเดียวด้วยสรูเปกเสสวิธี,อาเทศทสที่แปลว่า๑พัน
เป็นสหสฺส)

โย		สหสฺสํ		สหสฺ	เสน	 สงฺ	คา	เม		มา	นุ	เส		ชิเน
เอก	ญฺจ		เชยฺ	ยมตฺ	ตานํ	 ส		เว		สงฺ	คาม	ชุตฺต	โม.๒

ผู้ชนะมนษุย์หลายพนัคนในสงครามยงัไม่ชือ่วา่เปน็ผู้ชนะสว่นผู้ชนะตนเองเพยีง
คนเดียวชื่อว่าเป็นผู้ชนะสูงสุดในสงคราม

นิยุต,	อ	ยุต,	ทส	สหสฺส,	นหุต(นิ+ยุชโยเค+ต)๑หมื่น.นิ โย เช ตี ติ  นิ ยุตํ สังขยาที่ให้รวมกัน 
ชื่อว่านิยุตะ(ลบชฺที่สุดธาตุ)

๑ขุ.ธมฺม.๒๕/๑๘/๓๐ ๒ขุ.ธมฺม.๒๕/๑๘/๒๘
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ลกฺข,	สต	สหสฺส(ลกฺขทสฺสนงฺเกสุ+อ)๑แสน.ลกฺขิย	เต		อเน	นา	ติ		ลกฺขํ	สังขยาเครื่อง
กำหนดนับชื่อว่าลักขะ

ทสสต	สหสฺส  (ทส+สตสหสฺส) ๑ล้าน. ทส	คุณิ	ตํ	 	สต	สหสฺสํ	 ๑แสนคูณด้วย๑๐ชื่อว่า 
ทสสตสหัสสะ

โกฏิ  (กุฏเฉทเน+ณิ)๑โกฏิ.ทส	คุณํ		กุฏ	ตี	ติ		โกฏิ		สังขยาที่ตัดการคูณด้วย๑๐ชื่อว่าโกฏิ
(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).หมายความว่าสังขยาตั้งแต่โกฏิ	ขึ้นไปเป็นสังขยาที่คูณด้วยแสนโกฏิ
(๑๐ล้าน).โกฏิ	สต	สหสฺ	สา	นิ		นิรเย		ปจฺ	จเร		ชนา๑ชนทั้งหลายหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดแสน
โกฏิปี(๑๐ล้านปี)

ปโกฏิ  (ป+กุฏเฉทเน+ณิ)๑ปโกฏิ.ปกาเรน		ทส	คุณํ		กุฏ	ตี	ติ		ปโกฏิ		สังขยาที่ตัดการคูณ
ด้วย๑๐โดยประการชื่อว่าปโกฏิ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ)

โกฏิ	ปโกฏิ  (โกฏิ+ปโกฏิ)๑โกฏิปโกฏิ.โกฏิ		จ		ปโกฏิ		จา	ติ		โกฏิ	ปโกฏิ		โกฏิและปโกฏิ 
ชื่อว่าโกฏิปโกฏิ

นหุต (นหพนฺธเน+อุอาคม+ต)๑นหุตะ.นห	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		นหุตํ		สังขยาที่ต่อเนื่องชื่อว่านหุตะ
นินฺ	นหุต  (นิ+นหพนฺธเน+อุอาคม+ต)๑นินนหุตะ.นิสฺ	เส	เสน		หน	ตี	ติ		นินฺ	นหุตํ	สังขยาที่ต่อ

เนื่องโดยไม่เหลือชื่อว่านินนหุตะ(ซ้อนนฺ)

อกฺ	โขภิณี  (น+ขุภโขเภ+ยุ+อี)๑อักโขภิณี.โข	เภตํ		อ	สกฺ	กุโณ	ตี	ติ		อกฺ	โขภิณี		สังขยาที่ไม่
สามารถแยกออกได้ชื่อว่าอักโขภิณี(อาเทศนเป็นอ,ซ้อนกฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศยุเป็น
อน,อเป็นอิ,นเป็นณ,ลบสระหน้า)

พินฺ	ทุ  (วิทลาเภ+อุ)๑พินทุ.วินฺ	ทย	เต		ลพฺภ	เต	ติ		พินฺ	ทุ		สังขยาที่เขาได้ชื่อว่าพินทุ(ลงนิคหิต
อาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,วเป็นพ)

อพฺ	พุท  (อพหึสาคตีสุ+อุอาคม+ท)๑อัพพุทะ.อพ	ตี	ติ		อพฺ	พุทํ		สังขยาที่เป็นไปชื่อว่าอัพพุทะ 
(ซ้อนพฺ)

อหห (อหิคติมฺหิ+ห)๑อหหะ.อห	ติ	คจฺฉ	ตี	ติ	อหหํ		สังขยาที่เป็นไปชื่อว่าอหหะ(ลงออาคม)
อพพ (อวรกฺขเณ+ว)๑อพพะ.อว	ติ	รกฺข	ตี	ติ	อพพํ		สังขยาที่รักษาชื่อว่าอพพะ(ลงออาคม)

อฏฏ (อฏคมเน+ฏ)๑อฏฏะ.อฏ	ติ	คจฺฉ	ตี	ติ	อฏฏํ		สังขยาที่เป็นไปชื่อว่าอฏฏะ(ลงออาคม)
โส	คนฺธิก  (สุคนฺธ+ณิก)๑โสคันธิกะ.โส	คนฺธิ	กนฺ	ติ		กมล	วิ	เส	สนา	เมน		เอ	โก		คณ	นวิ	เสโส		วุจฺจ	ติ		 

บทว่าโส	คนฺธิกํ	ท่านกล่าวว่าเป็นชนิดของการนับอย่างหนึ่งด้วยชื่อของดอกอุบล.สห		สุคนฺเธน		
ชาติ		โส	คนฺธิกํ		ดอกบัวที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยกลิ่นหอมชื่อว่าโสคันธิกะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,
ลบสระหน้า).สังขยาตั้งแต่โสคันธิกะถึงปทุมะใช้ชื่อดอกบัวชนิดต่างๆเป็นเครื่องกำหนดนับ
๑ขุ.เปต.๒๖/๑๒๓/๔๕
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อุปฺ	ปล  (อุ+ปลคติยํ+อ)๑อุปปละ.ตํ	ตํ		€านํ		อุป	ล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อุปฺ	ปลํ		ดอกบัวที่ไปสู่ที่
นั้นๆชื่อว่าอุปปละ(ซ้อนปฺ)

กุมุท  (กุสทฺทูปปท+มุทหาเส+อ)๑กุมุทะ.กุยํ		ปถ	วิยํ		โมท	ตี	ติ		กุ	มุทํ		ดอกบัวที่เบ่งบาน
อยู่บนแผ่นดินชื่อว่ากุมุทะ

ปุณฺฑ	รีก  (ปุณฺฑขณฺฑเน+อิก)๑ปุณฑรีกะ.เสต	วณฺณว	เสน		ปุณฺฑิย	ตี	ติ		ปุณฺฑ	รีกํ		ดอกบัว
ที่แย้มบานด้วยสีขาวชื่อว่าปุณฑรีกะ(ลงรฺอาคม,ทีฆะอิเป็นอี)

ปทุม  (ปทคติมฺหิ+อุม)๑ปทุมะ.เทว	ปู	ชาทึ		ปชฺช	ติ		ยา	ตี	ติ		ปทุมํ	ดอกบัวที่ถึงซึ่งการบูชา
เทวดาเป็นต้นชื่อว่าปทุมะ

กถา น  (กถวากฺยปฺปพนฺเธ+ยุ)๑กถานะ.กถ ติ  พนฺธ ตี ติ  กถา นํ  สังขยาที่ผูกคำพูดชื่อว่า
กถานะ(อาเทศยุเป็นอน,ทีฆะอเป็นอา)

มหา	กถา	น  (มหนฺต+กถาน)๑มหากถานะ.ม	หนฺตํ		กถา	นํ		มหา	กถา	นํ	กถานะสังขยาที่มาก
ขึ้นชื่อว่ามหากถานะ(อาเทศมหนฺตเป็นมหา)

อ	สงฺ	เขฺยยฺย  (น+สงฺขฺยา+เณยฺย)๑อสงไขย.สงฺขฺ	ยา	ตุม	สกฺ	กุเณยฺย	ตาย		อ	สงฺ	เขฺยยฺยํ		สังขยาชื่อว่า 
อสงัขเยยยะเพราะไม่สามารถจะนบัได้อกี(อาเทศนเปน็อ,ลบณ,ฺลบสระหนา้).ตสมฺ	ึ	ห	ิ	ป	เท	เส		 
จต	ฺตา	ร	ิ	อฏ€ฺ		โสฬส		วา		อ	สง	ฺเขยฺย	ฺยา	น	ิ	กปปฺสต	สหสสฺญจฺ		ปาร	ม	ิโย		ป	ูเรตวฺา		สม	ฺมา	สม	ฺพทุธฺา		 
อุปฺ	ปชฺ	ชนฺ	ติ๑  จริงอยู่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงบำเพ็ญบารมีในประเทศนั้น ตลอด ๔
อสงไขยบ้าง๘อสงไขยบ้าง๑๖อสงไขยบ้างกับอีก๑แสนกัปแล้วจึงเสด็จอุบัติขึ้น

ตาราง	แสดง	การ	นับ	คุณิ	ต	สังขยา
สังขยา	หลัก คูณ	ด้วย เป็น เลข เลข		ศูนย์

ทส(สิบ) ทส(สิบ) สตํ(ร้อย) ๑ ๒
สตํ ” สหสฺสํ(พัน) ๑ ๓
สหสฺสํ ” ทสสหสฺสํ,นหุตํ(หมื่น) ๑ ๔
ทสสหสฺสํ ” สตสหสฺสํ,ลกฺขํ(แสน) ๑ ๕
สตสหสฺสํ ” ทสสตสหสฺสํ(ล้าน) ๑ ๖
ทสสตสหสฺสํ ” โกฏิ(๑๐ล้าน) ๑ ๗
โกฏิ โกฏิ(๑๐ล้าน) ปโกฏิ ๑ ๑๔
ปโกฏิ ” โกฏิปโกฏิ ๑ ๒๑
โกฏิปโกฏิ ” นหุตํ ๑ ๒๘
นหุตํ ” นินฺนหุตํ ๑ ๓๕

๑มชฺ.อฏฺ.๑๐/๒๐๐/๑๒๔-๕
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นินฺนหุตํ ” อกฺโขภินี ๑ ๔๒
อกฺโขภินี ” พินฺทุ ๑ ๔๙
พินฺทุ ” อพฺพุทํ ๑ ๕๖
อพฺพุทํ ” นิรพฺพุทํ ๑ ๖๓
นิรพฺพุทํ ” อหหํ ๑ ๗๐
อหหํ ” อพพํ ๑ ๗๗
อพพํ ” อฏฏํ ๑ ๘๔
อฏฏํ ” โสคนฺธิกํ ๑ ๙๑
โสคนฺธิกํ ” อุปฺปลํ ๑ ๙๘
อุปฺปลํ โกฏิ(๑๐ล้าน) กุมุทํ ๑ ๑๐๕
กุมุทํ ” ปุณฺฑริกํ ๑ ๑๑๒
ปุณฺฑริกํ ” ปทุมํ ๑ ๑๑๙
ปทุมํ ” กถานํ ๑ ๑๒๖
กถานํ ” มหากถานํ ๑ ๑๓๓
มหากถานํ ” อสงฺเขฺยยฺยํ ๑ ๑๔๐

การ	นับ	สังขยา	จำนวน	ครึ่ง
 ในพระบาลีเป็นต้นนิยมนับสังขยา๑ครึ่ง๒ครึ่งและ๓ครึ่ง

อฑฺฒุฑฺฒ  (อฑฺฒ+จตุตฺถ)๓ครึ่ง.อฑฺเฒน		จตุ	ตฺ	โถ		อฑฺฒุฑฺโฒ		๔(ลบ)ด้วยครึ่งชื่อว่า
อัฑฒุฑฒะ(อาเทศจตุตฺถกับอฑฺฒเป็นอฑฺฒุฑฺฒ).ตสฺ	เสว		ขลุ		โภ		กุณาล	สฺส		สกุณ	สฺส		 
อฑฺฒุฑฺฒา	นิ		อิตฺถี	สหสฺ	สา	นิ		ปริจาริกา		ทิช	กญฺญาโย๑ท่านผู้เจริญทราบว่านกดุเหว่า 
กุณาละนั้นมีนางนกที่เฝ้าบำเรอจำนวน๓,๕๐๐ตัว

อฑฺฒ	ติย,	อฑฺฒ	เตยฺ	ย  (อฑฺฒ+ตติย)๒ครึ่ง.อฑฺเฒน		ต	ติ	โย		อฑฺฒ	ติ	โย		อฑฺฒ	เตยฺ	โย	จ		
๓(ลบ)ดว้ยครึง่ชือ่ว่าอฑัฒติยะและอฑัฒเตยยะ(อาเทศตตยิกบัอฑฒฺเปน็อฑฒฺตยิ,อฑฒฺเตยฺย).
อิจฺ	เจ	เต		อฑฺฒ	เตยฺ	ยมา	สา		อุณฺห	สม	โย		ปริ	ฬาห	สม	โย๒๒เดือนครึ่งนี้เป็นฤดูร้อนอบอ้าว

ทิว	ฑฺฒ,	ทิยฑฺฒ  (อฑฺฒ+ทุติย)๑ครึ่ง.อฑฺเฒน		ทุ	ติ	โย		ทิว	ฑฺโฒ	ทิยฑฺโฒ		จ		๒(ลบ)ด้วย
ครึ่งชื่อว่าทิยัฑฒะและทิวัฑฒะ(อาเทศทุติยกับอฑฺฒเป็นทิวฑฺฒ,ทิยฑฺฒ).	ทิยฑฺโฒ		มาโส		 
เสโส		คิมฺ	หานํ ๓ ๑เดือนครึ่งท้ายฤดูร้อน.ทั้ง๕ศัพท์คืออฑฺฒุฑฺฒ	อฑฺฒ	ติย	อฑฺฒ	เตยฺ	ย	
ทิว	ฑฺฒ	ทิยฑฺฒ	มีใช้ในลิงค์ทั้ง๓

๑ขุ.ชา.๒๘/๒๙๖/๑๐๖ ๒วิ.มหาวิ.๒/๖๑๑/๓๙๙ ๓วิ.มหาวิ.๒/๖๑๑/๓๙๙
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การ	นับ	ด้วย	เครื่อง	นับ	๓	อย่าง
	 ตุ	ลาป	ตฺถงฺ	คุ	ลิว	สา		ติธา		มานํการนับมี๓อย่างคือนับด้วยเครื่องชั่ง(ตราชั่ง)เครื่องตวงและ

เครื่องวัด

มาน  (มามาเน+ยุ)การนับด้วยเครื่อง.มีย	เต		ปริ	จฺ	ฉินฺ	ทีย	เต		เอ	เต	นา	ติ		มานํ	เครื่องที่เขาใช้
กำหนดนับชื่อว่ามานะ(อาเทศยุเป็นอน,ลบอ)

ตุลา  (ตุลอุมฺมาเน+อ+อา)ตราชั่ง,เครื่องชั่ง,เสมอเหมือน,แบบอย่าง.สม	วิ	สมํ		ตุล	ยติ		มิ	นา	ติ		
เอ ตา ยา ต ิ ตลุา  เครือ่งชัง่ให้รู้วา่เสมอหรอืไม่เสมอชือ่วา่ตลุา.	ปมาณติพพฺวตถฺุ	ํ	ตลุ	ยต	ิ	ปรยิ	ต	ีต	ิ	 
ตุลา  เครื่องที่เขาชั่งวัตถุที่ควรชั่งชื่อว่าตุลา(ตุลปมาณ+อ+อา,ลบสระหน้า).เอ	สา		ภิกฺขเว		
ตุลา		เอตํ		ปมาณํ		มม		สา	วกานํ		ภิกฺ	ขูนํ		ยทิทํ		สา	ริ	ปุตฺตโมคฺคลฺ	ลา	นา๑ภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุสาวกของเราพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะนี้เป็นแบบอย่างเป็นประมาณ

ปตฺถ  (ปทคติมฺหิ+ถ)เครื่องตวง,แล่ง.ปตฺถสทฺ	โท		สาม	ญฺญมาณเภ	เท	สุ		ปวตฺ	ตติ.		อิธ		
ปน		วิ	เส	สมา	ณ	วาจ	โก		อธิปฺ	เป	โต		ปตฺถ	ศัพท์ใชในอรรถว่าชนิดของเครื่องตวงธรรมดาทั่วไปแต่
ในที่นี้ท่านกล่าวหมายเอาเครื่องตวงชนิดพิเศษ.ปท	ติ		คจฺฉ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		ปตฺ	โถ		เครื่องตวง
ช่วยให้รู้ชื่อว่าปัตถะ(อาเทศทฺเป็นตฺ).ปตฺ	โถ	นาม		นาฬิมตฺตํ		โห	ติ๒ประมาณ๑ทะนาน 
ชื่อว่าปัตถะ

องฺ	คุล,	องฺ	คุ	ลี (องฺคคมเน+อล+อี)เครื่องวัด,นิ้ว.องฺ	คนฺ	ติ		ชาน	นฺ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		องฺ	คุลํ,	 
องฺ	คุ	ลี	 	 เครื่องวัดช่วยให้รู้ ชื่อว่าอังคุละและอังคุลี (อาเทศ อ เป็น อุ). 	 อาย	สฺ	มา	 	 ทพฺ	โพ		 
มลฺล	ปุตฺ	โต	 	 เตโชธาตุํ	 	 สมา	ปชฺ	ชิตฺ	วา	 	 องฺ	คุ	ลิ	ยา	 	 ชล	มา	นาย	 	ปุร	โต	 	ปุร	โต	 	 คจฺฉ	ติ๓   
ท่านพระทัพพมัลลบุตรเข้าเตโชธาตุชูนิ้วที่สว่างเดินนำหน้าไป

	 [๔๗๙]	 จตฺ	ตา	โร		วี	หโย		คุญฺ	ชา	 เทฺว		คุญฺ	ชา		มาส	โก		ภเว.
	 	 เทฺว		อกฺ	โข		มาส	กา		ปญฺ	จ-	กฺ	ขานํ		ธรณมฏฺ€กํ.

	 [๔๘๐]	 สุว	ณฺโณ		ปญฺจ	ธรณํ	 นิกฺขํ		ตฺ	วนิตฺถิ		ปญฺจ		เต
	 	 ปา	โท		ภาเค		จตุ	ตฺเถถ	 ธรณา	นิ		ปลํ		ทส.

	 [๔๘๑]	 ตุลา		ปลสตํ	จาถ	 ภา	โร		วี	สติ		ตา		ตุลา	
	 	 อโถ		ก	หาปโณ		นิตฺ	ถี	 กถฺย	เต		กริ	สาป	โณ.
  จตฺ	ตา	โร		วี	หโย		สมฺปิณฺฑิ	ตา		เอ	กาว		คุญฺ	ชา		สม	ครุ	กา,		ตถา		เทฺว		คุญฺ	ชา		เอ	โกว		 

มาส	โก		สม	ครุ	โก	ติ		สพฺพตฺถ		นโย				เนต	พฺ	โพ.		เทฺว		มาส	กา		อกฺ	โข		นาม,		วิภีฏ	โก	ติ		 
วุตฺ	โต,		อกฺข	ผล	สมา	นครุ	กตฺ	ตา		วา		อกฺ	โข.		อกฺ	ขานํ		ปญฺจ		ธรณํ		นาม.		อกฺ	ขา	นมฏฺ€กํ		

๑สํ.นิทาน.๑๖/๕๗๐/๒๗๗ ๒วิ.อฏฺ.๑/๒๐๐ ๓วิ.มหาวิ.๑/๕๔๓/๓๗๐
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สุว	ณฺโณ		นาม.		ปญฺจ	ธรณํ		นิกฺขํ		นาม.		เต		นิกฺ	ขา		ปญฺจ		ปา	โท		นาม.		โส		ปา	โท		
จตุ	ตฺเถ		ภาเค		วตฺต	ตี	เตฺ	ยกจฺ	จานํ		มติ.		ยถา	วุตฺ	ตาเยว		จตฺ	ตา	โร		วี	หโย		คุญฺ	ชา		นาม.		เทฺว		 
คุญฺ	ชา		มาส	โก		นาม.		เทฺว		ปญฺ	จมา	สกา		ท	สมาส	กา		อกฺ	โข		นาม.		อกฺ	ขานํ		อฏฺ€กํ		
ธรณํ		นาม.		ปญฺจ	ธรณํ		สุว	ณฺโณ		นาม.		เต		ปญฺจ		สุว	ณฺณา		นิกฺขํ		นา	มาตฺ	ยมฺ	หากํ		
มติ.		ยสฺส		กสฺส	จิ		วตฺถุ	โน		จตุ	ตฺเถ		ภาเค		ปา	โท.		ทส		ธรณา	นิ		ปลํ		นาม.		ยสฺส		
กสฺส	จิ		วตฺถุ	โน		ปลสตํ		ตุลา.		ตา		ตุลา		วี	สติ		ภา	โร		นาม.		รู	ปิย	สฺส		กริ	เสน		กโต		
สํ	โว	หาร	ปทตฺ	โถ		ก	หาปโณ		นาม.		กริสปฺ	ปมาเณน		รูปิ	เยน		กโต		ปโณ		ปณิ	โย		ทพฺพเภ	โท		 
ก	หาปโณ.	

  พึงทราบนัยในที่ทั้งปวงว่า๔เมล็ดข้าวเปลือกรวมกันเข้าเป็น๑คุญชาโดยมีน้ำหนักเท่ากัน,
๒คุญชาเป็น๑มาสกะโดยมีน้ำหนักเท่ากัน,๒มาสกะเป็น๑อักขะหรือวิภีฏกะ,หรือ
เรียกว่าอักขะเพราะมีน้ำหนักเท่ากับผลสมอพิเภก,๕อักขะเป็น๑ธรณะ,๘อักขะเป็น๑ 
สุวัณณะ,๕ธรณะเป็น๑นิกขะ,๕นิกขะเป็น๑ปาทะ,บางอาจารย์มีความเห็นว่า๑ปาทะ
นั้นเท่ากับ๑ใน๔ส่วน.พวกเรา(ฎีกาจารย์)มีความเห็นตามที่กล่าวแล้วว่า๔เมล็ดข้าวเปลือก
เป็น๑คุญชา,๒คุญชาเป็น๑มาสกะ,๑๐มาสกะเป็น๑อักขะ,๘อักขะเป็น๑ธรณะ,
๕ธรณะเป็น๑สุวัณณะ,๕สุวัณณะเป็น๑นิกขะ,๑ปาทะคือ๑ใน๔ส่วนของวัตถุ
ทุกอย่าง,๑๐ธรณะเป็น๑ปละ.๑๐๐ปละของวัตถุทุกอย่างเป็น๑ตุลา,๒๐ตุลาเป็น
๑ภาระ.วัตถุที่ทำด้วยเงินเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายชื่อว่ากหาปณะชนิดของวัตถุที่ทำด้วยเงินมี
ขนาดเท่ากับเหริญกษาปณ์ชื่อว่ากหาปณะ

มาตรา	ชั่ง	ตาม	วิธี	โบราณ
จตฺ	ตา	โร		วี	หโย		คุญฺ	ชา   ๔เมล็ดข้าวเปลือก เป็น ๑คุญชา
เทฺว		คุญฺ	ชา		มาส	โก		 ๒คุญชา เป็น ๑มาสก
เทฺว		อกฺ	โข		มาส	กา   ๒มาสก เป็น ๑อักขะ
ปญฺ	จกฺ	ขานํ		ธรณํ		 ๕อักขะ เป็น ๑ธรณะ
อกฺ	ขา	นมฏฺ€กํ		สุว	ณฺโณ  ๘อักขะ เป็น ๑สุวัณณะ
ปญฺจ	ธรณํ		นิกฺขํ		 ๕ธรณะ เป็น ๑นิกขะ
เต		นิกฺ	ขา	ปญฺจ		ปา	โท ๕นิกขะ เป็น ๑ปาทะ
ภาเค		จตุ	ตฺเถ		ปา	โท		 ๑ปาทะ เป็น ๑ใน๔ส่วน
ทส		ธรณา	นิ		ปลํ		 ๑๐ธรณะ เป็น ๑ปละ
ปลสตํ		ตุลา  ๑๐๐ปละ เป็น ๑ตุลา
ตา  วี สติ  ตุลา  ภา โร ๒๐ตุลา เป็น ๑ภาระ(หาบ)
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ชื่อ	มาตรา	ชั่ง	ตาม	วิธี	โบราณ
วีห ิ  (วห ปาปุณเน+อิ)  วีหิ, ชื่อหน่วยมาตราชั่ง เท่ากับ ๑ เมล็ดข้าวเปลือก. สตฺ ตานํ  ชี วิตํ   

วห	ตี	ติ		วีหิ	ข้าวเปลือกที่นำชีวิตของสัตว์ไป(คือให้ชีวิตเป็นไปอยู่)ชื่อว่าวีหิ (อาเทศอเป็นอี). 
สตฺ	ตานํ	 	 ชี	วิตํ	 	พฺ	รู	เห	ตี	ติ	 	 วีหิ	 	 ข้าวเปลือกที่ทำให้ชีวิตของสัตว์เจริญเติบโต ชื่อว่าวีหิ (พฺรูห
วุทฺธิยํ+อิ,อาเทศอูเป็นอี,ลบรฺ,อาเทศพฺเป็นวฺ)

คุญฺ	ชา  (คุชสทฺเท+อ+อา)คุญชา,ชื่อหน่วยมาตราชั่งเท่ากับ๔เมล็ดข้าวเปลือก.	คุช	ตี	ติ		คุญฺ	ชา		 
หน่วยมาตราชั่งที่ออกเสียงชื่อว่าคุญชา(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นญฺ,ลบสระหน้า)

มาสก	 (มสอามสเน+ณฺวุ)มาสก,ชื่อหน่วยมาตราชั่งเท่ากับ๘เมล็ดข้าวเปลือก.	มสิ	ตพฺ	โพ	ติ		 
มาส	โก		หน่วยมาตราชั่งที่ควรจับไว้ชื่อว่ามาสกะ(วุทธิอเป็นอา,อาเทศณฺวุเป็นอก)

อกฺข  (อรคมเน+ข)อักขะ,ชื่อหน่วยมาตราชั่งเท่ากับ๒มาสก.อรนฺ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		อกฺ	โข		 
หน่วยมาตราชั่งที่เป็นไปได้ชื่อว่าอักขะ(อาเทศรฺเป็นกฺ).บางอาจารย์กล่าวว่า๑อักขะเท่ากับ
๑๐มาสก

ธรณ  (ธรธารเณ+ยุ)ธรณะ,ชื่อหน่วยมาตราชั่งเท่ากับ๕อักขะ.ธร ตี ติ  ธรณํ  หน่วยมาตรา
ชั่งที่ทรงไว้ชื่อว่าธรณะ(อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ).บางอาจารย์กล่าวว่า๑ธรณะเท่ากับ
๘อักขะ

สวุ ณณฺ  (ส+ุวณณฺ)สวุรรณ,ชือ่หนว่ยมาตราชัง่เทา่กบั๘อกัขะ.โสภ โณ  วณโฺณ  อส ฺสา ต ิ สวุ ณโฺณ   
หน่วยมาตราชั่งที่มีสีงดงามชื่อว่าสุวัณณะ.บางอาจารย์กล่าวว่า๑สุวัณณะเท่ากับ๕ธรณะ

นิกฺข  (นิ+กนทิตฺติยํ+อ)นิกขะ,ชื่อหน่วยมาตราชั่งเท่ากับ๕ธรณะ.	นิห	รนฺ	โต		กน	ติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		 
นิกฺขํ		หน่วยมาตราชั่งที่นำออกจึงพอดีชื่อว่านิกขะ(ลบอที่ก,อาเทศนฺเป็นขฺ). บางอาจารย์
กล่าวว่า๑นิกขะเท่ากับ๕สุวัณณะ.  อ นิตฺ ถี  นิกฺข	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์

ปล  (ปลปถคตีสุ+อ)ปละ,ชื่อหน่วยมาตราชั่งเท่ากับ๑๐ธรณะ.	โลก	สฺส		วิม	ตึ		ป	เลติ		ลุ	นา	ติ		 
โสเธ	ติ		จา	ติ		ปลํ		หน่วยมาตราชั่งที่ตัดและชำระความสงสัยของชาวโลกชื่อว่าปละ

ตุลา  (ตุล อุมฺมาเณ+อ+อา)  ตุลา, ชื่อหน่วยมาตราชั่ง เท่ากับ ๑๐๐ ปละ. ปลสตํ	 	 ตุลย	เต		 
อเน นา ติ  ตุลา  หน่วยมาตราชั่งที่ใช้นับ๑๐๐ปละชื่อว่าตุลา(ลบสระหน้า)

ภาร  (ภรธารณโปสเนสุ+ณ)ภาระ,หาบ,ชื่อหน่วยมาตราชั่งเท่ากับ๒๐ตุลา.ภรตี ติ  ภา โร  
หน่วยมาตราที่ใช้ชั่งชื่อว่าภาระ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

บาท,	เศษส่วน,	๑	ส่วน	๔
ปาท  (ปทคติมฺหิ+ณ)บาท,เศษส่วน,๑ส่วน๔.ปชฺช	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปา	โท		เศษส่วนที่เป็นไป 

ชื่อว่าปาทะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).กย	วิกฺ	กยํ		ปท	ติ		คจฺฉ	ติ		อเน	นา	ติ		ปา	โท		เศษส่วนเป็น
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เครื่องไปสู่การซื้อขายชื่อว่าปาทะ.จตุ	ตฺเถ		ภาเค		ปา	โท		ปาท	ศัพท์ใช้ในอรรถว่า๑ส่วน๔

กหาปณะ,	เงิน,	กระษาปณ์	๒	ศัพท์
กหาปณ  (กรกรเณ+ยุ)กหาปณะ,เงิน,กระษาปณ์.กย	วิกฺ	กยํ		ก	โร	ติ		เอ	เต	นา	ติ		ก	หาปโณ		

เงินที่ใช้ทำการชื้อขายชื่อว่ากหาปณะ (อาเทศ รฺ เป็นหฺ, อาเทศยุ เป็นอน,น เป็ณ,ทีฆะ
อเป็นอา,ลงปอาคม).กริสปฺ	ปมาเณน		รูปิ	เยน		กโต		อาปโณ		ปณิ	โย		ทพฺพเภ	โท		 
ก	หาปโณ		ชนิดของวัตถุที่ทำด้วยเงินประมาณ๑กริสะชื่อว่ากหาปณะ(กริส+อาปณ,อาเทศริส
เป็นห,ลบสระหน้า)

กริ	สาป	ณ  (กริส+อาปณ)กหาปณะ,เงิน,กระษาปณ์.กริสปฺ	ปมาเณน		รูปิ	เยน		กโต		อาปโณ		
ปณิ	โย		ทพฺพเภ	โท		กริ	สาป	โณ			ชนิดของวัตถุที่ทำด้วยเงินประมาณ๑กริสะชื่อว่ากริสาปณะ
(กริส+อาปณ,ลบสระหน้า).อ นิตฺ ถี ๒ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์

	 [๔๘๒]	 กุฑุ	โว		ปส	โต		เอ	โก	 ปตฺ	โถ		เต	จตุ	โร		สิ	ยุํ
	 	 อาฬฺห	โก		จตุ	โร		ปตฺ	ถา	 โทณํ		วา	จตุ	ราฬฺ	หกํ.

	 [๔๘๓]	 มา	นิ	กา		จตุ	โร		โทณา	 ขา	รีตฺ	ถี		จตุ	มา	นิ	กา
	 	 ขา	ริ	โย		วีส		วาโหถ	 สิ	ยา	กุมฺ	โภ		ท	สมฺพณํ.

มาตรา	ตวง	ตาม	วิธี	โบราณ
เอ	โก		ปส	โต		กุฑุ	โว   ๑ปสตะ เป็น ๑กุฑุวะ(ฟายมือ,ซองมือ)
เต		จตุ	โร		ปตฺ	โถ		 ๔กุฑุวะ เป็น ๑ปัตถะ(แล่ง)
จตุ	โร		ปตฺ	ถา		อาฬฺห	โก		 ๔ปัตถะ เป็น ๑อาฬหกะ(กระดอง)
จตุ	ราฬฺ	หกํ		โทณํ		 ๔อาฬหกะ เป็น ๑โทณะ(ทะนาน)
จตุ	โร		โทณา		มา	นิ	กา  ๔โทณะ เป็น ๑มานิกา(กระเชอ)
จตุ	มา	นิ	กา		ขา	รี		 ๔มานิกา เป็น ๑ขารี(๔กระเชอ)
วีส		ขา	ริ	โย		วาโห	 ๒๐ขารี เป็น ๑วาหะ(เกวียน)
ท	สมฺพณํ		กุมฺ	โภ  ๑๐อัมพณะ เป็น ๑กุมภะ(อัมพณะเท่ากับ๑๑โทณะ)

ชื่อ	มาตรา	ตวง	ตาม	วิธี	โบราณ
ปสต  (ป+สรคติยํ+ต)ฟายมือ,ซองมือ,ชื่อหน่วยมาตราตวงเท่ากับ๑กุฑุวะ.	ปสร	ตี	ติ		ปส	โต		 

ฟายมือที่เหยียดออกชื่อว่าปสตะ(ลบรฺที่สุดธาตุ).เสฏฺ€ิ	ภริยา		ชี	วกสฺส		โก	มารภจฺจสฺส		ปสตํ		
สปฺปึ		ทา	เป	สิ๑ภรรยาของท่านเศรษฐีให้เขาให้เนยใส๑ฟายมือแก่หมอชีวกโกมารภัจ

๑วิ.มหา.๕/๑๓๐/๑๗๕
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กุฑุพ,	กุฑุว  (กฑิ เภเท+ว)กุฑุวะ,ฟายมือ,ซองมือ,ชื่อหน่วยมาตราตวง เท่ากับ๑ปสตะ. 
ตณฺฑุ	ลาท	โย		กณฺฑ	ติ		ปริ	จฺ	ฉินฺ	ท	ติ		เอ	เต	นา	ติ		กุฑุ	โว		หน่วยมาตราตวงที่ใช้ตวงข้าวสารเป็นต้น
ชื่อว่ากุฑุวะ(อาเทศกฑิเป็นกุฑุ,วเป็นพบ้าง)

ปตฺถ  (ปติ+€าคตินิวตฺติมฺหิ+อ)ปัตถะ,แล่ง,ชื่อหน่วยมาตราตวงเท่ากับ๔ฟายมือ.ปติ	ฏฺ€นฺ	ติ		 
อสฺ	มินฺ	ติ	 	ปตฺ	โถ	 	 แล่งเป็นที่ตวง ชื่อว่าปัตถะ (ลบอิที่ ติ, อาเทศ € เป็นถ,ลบสระหน้า). 
มาคธิ	เกน		ปตฺ	เถน		จตฺ	ตา	โร		ปตฺ	ถา		โก	สลรฏฺเ€		เอก	ปตฺ	โถ		โห	ติ๑๔แล่งโดยแล่ง
ของชาวมคธเป็น๑แล่งในแคว้นโกศล

อาฬฺ	หก  (อา+หนหึสายํ+ณฺวุ)อาฬหกะ,ทะนานเล็ก,กระเชอ,ชื่อหน่วยมาตราตวงเท่ากับ๔แล่ง.
อา	หนนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อาฬฺห	โก		หน่วยตวงเป็นที่เคาะชื่อว่าอาฬหกะ(อาเทศหนฺเป็นฬฺหฺ,ณฺวุ
เป็นอก).โส		คนฺตฺ	วา		อาฬฺ	หกํ		สปฺปึ		ตุลํ		คุฬํ		โทณํ		ตุณฺฑุลํ		อา	หรา	เปตฺ	วา		อตฺ	ตนา		 
ปริ	ภุญฺ	ชิ๒ ภิกษุนั้นไปถึงแล้วให้นำเอาเนยใส๑กระดองน้ำอ้อยงบ๑ชั่งข้าวสาร๑ทะนานมา
ฉันเสียเอง

โทณ  (ทุคติหึสาสุ+ณ)โทณะ,ทะนานใหญ่,ชื่อหน่วยมาตราตวงเท่ากับ๔อาฬหกะ.ตณฺฑุ	ลาท	โย		 
ทวนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		โทโณ		หน่วยเป็นที่ตวงข้าวสารเป็นต้นชื่อว่าโทณะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ).
วา  โทณ	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.จตฺ	ตา	ริ		อาฬฺ	หกา	นิ		โทณํ ๓ ๔กระดองเป็น๑
ทะนาน

มาณิ	กา,	มา	นิ	กา  (มานปูชายํ+อิ+ก)มาณิกา,กระเชอ,ชื่อหน่วยมาตราตวงเท่ากับ๔ทะนาน. 
มิณิย	เต	ติ		มาณิ	กา		การตวงที่เขายอมรับชื่อว่ามาณิกา(อาเทศนเป็นณบ้าง).	จตุ	โร		โทณา		
มา	นิ	กา๔๔ทะนานเป็น๑กระเชอ

ขา	ริ,	ขา	รี  (ขรวินาเส+ณ+อี)ขารี,ชื่อหน่วยมาตราตวงเท่ากับ๔กระเชอ.ขร	ตี	ติ		ขา	รี		หน่วย
ตวงที่เสื่อมไปชื่อว่าขารี(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา). อิตฺถี  ขา	รี	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.	จตุ	มา	นิ	กา		 
ขา	ริ๕๔กระเชอเป็น๑ขารี

วาห (วหปาปุณเน+ณ)วาหะ,เกวียน,ชื่อหน่วยมาตราตวงเท่ากับ๒๐ขารี.วห	ตี	ติ		วาโห		
เกวียนที่นำไปชื่อว่าวาหะ(ลบณฺ,วุทธิ).วี	สติ	ขา	ริ	โก		วาโห๖๒๐ขารีเป็น๑เกวียน

อมฺพณ  (อพิสทฺเท+ยุ)อัมพณะ,ชื่อหน่วยมาตราตวงเท่ากับ๔อาฬหกะ.อมฺพ	ติ		อเน	นา	ติ		
อมฺพณํ		หน่วยตวงช่วยให้ออกเสียงชื่อว่าอัมพณะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ยุเป็น
อน,นเป็นณ).วี	หีนํ		สตฺต		สมฺพณา	นิ๗ข้าวเปลือก๗อัมพณะ

๑สํ.อฏฺ.๑๑/๑๘๑/๒๐๗ ๒วิ.มหาวิ.๑/๑๕๑/๑๑๖ ๓สํ.อฏฺ.๑๑/๑๘๑/๒๐๗
๔สํ.อฏฺ.๑๑/๑๘๑/๒๐๗ ๕สํ.อฏฺ.๑๑/๑๘๑/๒๐๗ ๖ขุ.อฏฺ.๓๐/๒๔๕/๑๑๒
๗องฺ.อฏฺ.๑๔/๔๘/๕๒
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กุมฺ	ภ(กสทฺทูปปท+อุมฺภปูรเณ+อ)กุมภะ,หม้อ,ชื่อหน่วยมาตราตวงเท่ากับ๑๐อัมพณะ.เกน  
ชลา	ทิน	า		อุมฺภ	ติ		ปูร	ตี	ติ		กุมฺ	โภ		หน่วยตวงที่เต็มด้วยน้ำเป็นต้นชื่อว่ากุมภะ(ลบสระหน้า)

	 [๔๘๔]	 อาฬฺห	โก		นิตฺ	ถิยํ		ตุมฺโภ		 ปตฺ	โถ		ตุ		นาฬิ		นา	ริยํ
	 	 วาโห		ตุ		สกโฏ		เจ	กา-	 ทส		โทณา		ตุ		อมฺพณํ.

ทะนาน,	กระเชอ,	กระดอง	๒	ศัพท์
อาฬฺ	หก  (อา+หนหึสายํ+ณฺวุ)ทะนาน,กระเชอ.อา	หนนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อาฬฺ	หกํ	ทะนานเป็น

ที่เคาะชื่อว่าอาฬหกะ(อาเทศหนฺเป็นฬฺหฺ,ณฺวุเป็นอก).โส		คนฺตฺ	วา		อาฬฺ	หกํ		สปฺปึ		
ตุลํ		คุฬํ		โทณํ		ตุณฺฑุลํ		อา	หรา	เปตฺ	วา		อตฺ	ตนา		ปริ	ภุญฺ	ชิ๑ภิกษุนั้นไปถึงแล้วให้นำเอา
เนยใส๑กระดองน้ำอ้อยงบ๑ชั่งข้าวสาร๑ทะนานมาฉันเสียเอง.	อ	นิตฺ	ถิยํ		อาฬฺ	หก	ศัพท์
มีใช้ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.

ตุมฺพ,	ตุมฺภ  (ตุมฺพกมฺปเน+อ)ทะนาน,กระเชอ.ตุมฺพ	ตี	ติ		ตุมฺ	โพ		ทะนานที่หวั่นไหวชื่อว่าตุมพะ.
อทํ	สุ		โข		เต		โทณสฺส		พฺ	ราหฺมณสฺส		ตุมฺพํ ๑  ทูตเหล่านั้นได้ให้ทะนานแก่โทณพราหมณ์

แล่ง	๒	ศัพท์
ปตฺถ  (ปติ+ฐาคตินิวตฺติมฺหิ+อ)แล่ง.ปตฺถสทฺ	โทยํ		สามญฺญเภท	มา	เน	สุ		ปวตฺ	ตติ,		อิธ		ปน		

วิ	เส	สมา	นวาจ	โก		อธิปฺ	เป	โต		ปตฺถ	ศัพท์นี้ใช้ในอรรถว่าเครื่องตวงชนิดธรรมดาแต่ในที่นี้ท่านกล่าว
หมายถึงเครื่องตวงชนิดพิเศษ.ปติ	ฏฺ€นฺ	ติ		อสฺ	มินฺ	ติ		ปตฺ	โถ		แล่งเป็นที่ตวงชื่อว่าปัตถะ(ลบอิ
ที่ติ,อาเทศ€เป็นถ,ลบสระหน้า)

นาฬิ  (นลคนฺเธ+อิณฺ)แล่ง.คนฺธํ		นล	ติ		ก	โรตี	ติ		นาฬิ		แล่งที่ทำให้มีกลิ่นชื่อว่านาฬิ(ลบณฺ,
วุทธิอเป็นอา,ลเป็นฬ).		นา	ริยํ		นาฬิ	ศัพท์ใช้ในอิตถีลิงค์.	จตุ	กุฑุวํ		นาฬิ๓๔ฟายมือ
เป็น๑แล่ง(หาตัวอย่างพระสารีริกธาตุ๑๖นาฬิ)

เกวียน	๒	ศัพท์
วาห  (วหปาปุณเน+ณ)เกวียน.วห	ตี	ติ		วาโห		เกวียนที่นำไปชื่อว่าวาหะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็น

อา).วี	สติ		ขา	ริกํ		เอ	โก		วาโห		ต	เทว		เอกํ		สกฏํ ๔ ๒๐ขารีเป็น๑วาหะ,๑วาหะนั้น
เท่ากับ๑เกวียน

สกฏ  (สกสตฺติยํ+อฏ)เกวียน.ภารํ		ว	หิตุํ		สกฺ	โก	ตี	ติ		สกโฏ		เกวียนที่สามารถนำภาระไป 
ชื่อว่าสกฏะ.  สเม	 	 ภู	มิ	ภาเค	 	 กฏ	ตี	ติ	 	 สกโฏ	 	 เกวียนที่ไปบนพื้นที่สม่ำเสมอ ชื่อว่าสกฏะ 

๑วิ.มหาวิ.๑/๑๕๑/๑๑๖ ๒ที.มหา.๑๐/๑๕๙/๑๙๓ ๓วิสุทฺธิ.ฏี.๒/๑๖๙/๒๒๗
๔วิ.ฏี.๑/๗๖/๑๘๙
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(สมสทฺทูปปท+กฏคติมฺหิ+อ,ลบม).สกฏ	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.สกฏํ		สกฏ	ตฺถิ	เกน		 
ปริ	เยสิ	ตพฺพํ ๑ ผู้ต้องการเกวียนควรแสวงหาเกวียน

อมฺพณ  (อมฺพคมเน+ยุ)อัมพณะ.อมฺพณํ		เอ	กาทส		โทณา		๑๑ทะนานเป็น๑อัมพณะ.
อมฺพ	ติ		อเน	นา	ติ		อมฺพณํ		หน่วยตวงช่วยให้ออกเสียงชื่อว่าอัมพณะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศ
นิคหิตเป็นมฺ,ยุเป็นอน,นเป็นณ)

	 [๔๘๕]	 ปฏิ	วีโส		จ		โกฏฺ€าโส	 อํโส		ภา	โค		ธนํ		ตุ		โส
	 	 ทพฺพํ		วิตฺตํ		สาป	เตยฺ	ยํ			 วสฺวตฺ	โถ		วิภ	โว		ภเว.

ส่วน,	ภาค	๔	ศัพท์
ปฏิ	วิส,	ปฏิ	วีส  (ปติ+วิสปเวสเน+อ)ส่วน,ภาค.ปฏิ	วิ	สตี	ติ		ปฏิ	วีโส		ส่วนที่เข้าไปเฉพาะ 

ชื่อว่าปฏิวีสะ.ปฏิ	รูปํ		วิ	สตี	ติ		ปฏิ	วีโส		ส่วนที่เข้าไปตามสมควรชื่อว่าปฏิวีสะ(ทีฆะอิเป็นอี
บ้าง).อาย	สฺม	โต		อุ	ปนนฺทสฺส		สกฺย	ปุตฺตสฺส		ปฏิ	วิโส		€ปิ	โต		โห	ติ๒เขาแบ่งส่วนไว้ถวาย
ท่านพระอุปนันทศากยบุตร

โกฏฺ€าส  (โกฏฺ€สทฺทูปปท+สิสเย+อ)ส่วน,ภาค.โกฏฺ€ํ		วุจฺจ	ติ		สรีรํ,		ตตฺถ		เส	ตี	ติ		โกฏฺ€าโส		
สรีระท่านเรียกว่าโกฏฐะ,ส่วนที่นอนอยู่ในสรีระนั้นชื่อว่าโกฏฐาสะ(ทีฆะอเป็นอา,ลบสระหน้า).
มยฺหํ		วิ	สุํ		โกฏฺ€า	สกิจฺจํ		นตฺถิ๓การแบ่งออกเป็นส่วนๆไม่มีแก่เรา

อํส (อนปาณเน+ส)ส่วน,ภาค.อน ติ  ชีว ตี ติ  อํโส  ส่วนที่มีชีวิตชื่อว่าอังสะ(อาเทศนฺเป็น
นิคหิต).อม	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ	อํโส		ส่วนที่เป็นไปชื่อว่าอังสะ(อมคมเน+ส,อาเทศมฺเป็นนิคหิต).
อํ เส ตี ติ  อํโส  ส่วนที่ให้รวมกันชื่อว่าอังสะ(อํสสงฺฆาเต+อ).อํ	โสติ		โกฏฺ€าโส		วุจฺจ	ติ๔ท่าน
เรียกส่วนว่าอังสะ

ภาค  (ภชเสวายํ+ณ)ส่วน,ภาค.ภ	ชีย	เต		เส	วีย	เต	ติ		ภา	โค		ส่วนที่บุคคลเสพชื่อว่าภาคะ(ลบ
ณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศชฺเป็นคฺ).สม	โก		ทาตพฺ	โพ		ภา	โค๕ควรให้ส่วนที่เท่ากัน

ทรัพย์,	สมบัติ	๘	ศัพท์
ธน  (ธนสทฺเท+อ)ทรัพย์,สมบัติ.ธนิต	พฺพํ		สทฺ	ทายิ	ตพฺ	พนฺ	ติ		ธนํ		ทรัพย์ที่บุคคลควรออก

เสียง(ชื่นชม)ชื่อว่าธนะ.ทลิทฺท	ภาวํ		ช	เนตี	ติ		ธนํ		ทรัพย์ที่ยังความเป็นคนจนให้เกิดขึ้น(แก่ผู้
ไม่มี)ชื่อว่าธนะ(ชนชนเน+อ,อาเทศชเป็นธ).ธนํ		วา		ธญฺญํ		วา		รชตํ		วา		ชา	ตรู	ปํ		
วา		สพฺ	พนฺตํ		มยฺหํ		นตฺถิ๖ทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองทุกอย่างไม่มีแก่เรา

๑วิ.จุลฺล.๗/๖๓๗/๔๐๒ ๒วิ.มหาวิ.๒/๑๐๕/๘๙ ๓มชฺ.อฏฺ.๑๐/๓๙๗/๒๔๒
๔สํ.อฏฺ.๑๑/๒๓๘/๒๘๙ ๕วิ.มหา.๕/๑๖๔/๒๒๓ ๖ที.มหา.๑๐/๓๑๐/๓๖๘
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ส(ส+ณ)ทรัพย์,สมบัติ.สสฺส  อตฺต โน  อยํ  โส  ทรัพย์นี้ของตนชื่อว่าสะ(ลบณฺและสระ
หน้า).ส ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.น		เต		สํ		โกฏฺเ€		โอเปนฺ	ติ๑พวกเขาไม่ได้ใส่ทรัพย์
ไว้ในคลัง.สํ		นาม		ธนํ	๒	ทรัพย์ชื่อว่าสะ

ทพฺพ (ทุคติยํ+อพฺพ)ทรัพย์,สมบัติ.ทุ	นา	ตี	ติ		ทพฺพํ		ทรัพย์ที่เป็นไปชื่อว่าทัพพะ(ลบสระหน้า)
วิตฺต  (วิทลาเภ+ต)ทรัพย์,สมบัติ.ปี	ตึ		วินฺ	ท	ติ		เอ	เต	นา	ติ		วิตฺตํ		ทรัพย์ที่ช่วยให้ได้ความยินดี

ชื่อว่าวิตตะ(อาเทศทฺเป็นตฺ).สทฺธีธ		วิตฺตํ		ปุ	ริสสฺส		เสฏฺ€ํ ๓ ในโลกนี้ศรัทธาเป็นทรัพย์ที่
ประเสริฐที่สุดของบุรุษ

สาป	เตยฺ	ย  (สปติ+เณยฺย)ทรัพย์,สมบัติ.สสฺส		ธนสฺส		ปติ		ส	ปติ,		ตสฺมึ		สาธุ		สาป	เตยฺ	ยํ		 
เจ้าของทรัพย์ชื่อว่าสปติ(ส+ปติ),ทรัพย์ที่ดีในเจ้าของทรัพย์นั้นชื่อว่าสาปเตยยะ(ลบณฺ,วุทธิ
อเป็นอา,ลบสระหน้า).เต		เปตฺ	ติกํ		สาป	เตยฺ	ยํ		วิภชึ	สุ๔บุตรทั้งสองนั้นแบ่งปันสมบัติของ
บิดาแล้ว

วสุ  (วสนิวาเส+อุ)ทรัพย์,สมบัติ.สุขํ		ว	สนฺ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		วสุ		ทรัพย์ที่ช่วยให้อยู่อย่างสบาย
ชื่อว่าวสุ

อตฺถ  (อรคมเน+ถ)ทรัพย์,สมบัติ.อรนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		อตฺ	โถ		ทรัพย์ที่ช่วยให้เป็นไป
ได้ชื่อว่าอัตถะ(อาเทศรฺเป็นตฺ)

วิภว(วิ+ภูสตฺตายํ+อ)ทรัพย์,สมบัติ.วิภว	นฺ	ติ		ปภ	วนฺตฺยเน	นา	ติ		วิภ	โว		ทรัพย์ที่ใช้เป็นต้นทุน
ชื่อว่าวิภวะ(วุทธิอูเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว).วิ เส เสน  ภ วีย เต ติ  วิภ โว ทรัพย์ที่บุคคล
ใช้จ่ายด้วยกิจพิเศษชื่อว่าวิภวะ(วิ+ภูอนุภเว+อ,วุทธิอูเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว).ต	เทว		
ธนํ  วิภ โว๕ทรัพย์นั้นนั่นแหละชื่อว่าวิภวะ

  ทรัพย์มีอีกหลายศัพท์เช่นหิรญฺญ,	โกส	

	 [๔๘๖]	 โกโส		หิรญฺญํ	จ		กตา-	 กตํ	กญฺ	จน		รู	ปิยํ
	 	 กุปฺปํ		ตทญฺญํ		ตมฺ	พาทิ	 รู	ปิยํ		ทฺว	ยมาหตํ.

ทรัพย์สิน,	ของ	มี	ค่า,	เงิน	และ	ทอง	๒	ศัพท์
	 ก	ตาก	ตํ	กญฺ	จน	รู	ปิยํ		โกโส		หิรญฺญํ	จ		ทองและเงินที่ทำเป็นรูปลักษณ์แล้วและยังไม่ได้ทำชื่อว่า

โกสะและหิรัญญะ

โกส  (กุสฉินฺทเน+ณ)เงิน,ของมีค่า.กุ	สิต	พฺ	โพ		ฉินฺ	ทิต	พฺ	โพ	ติ		โกโส		 เงินที่เขาควรตัดแบ่ง 
ชื่อว่าโกสะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ)

๑ขุ.เถรี.๒๖/๔๖๘/๔๘๐ ๒วิ.ฏี.๒/๘/๑๖ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๒๐๓/๕๘
๔วิ.ภิกฺขุนี.๓/๓๑/๒๓ ๕วิ.ฏี.๒/๘/๑๖
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หริญญฺ  (หริคเวสเน+อญญฺ)ทองคำ,ของมีคา่.	เสฏ€ฺภา	เวน		หิรยติพพฺ	ํ	ค	เวส	ิตพ	ฺพน	ฺต	ิ	หิรญญฺ	ํ	 
ทองคำที่ทุกคนแสวงหาเพราะเป็นของล้ำค่าจึงชื่อว่าหิรัญญะ.สตฺ	ตานํ		มนํ		หร	ตี	ติ		หิรญฺญํ		
ทองคำที่นำเอาใจของสัตว์ไปชื่อว่าหิรัญญะ(หรหรเณ+อญฺญ,อาเทศอเป็นอิ).	เสฏฺ€ภาวํ		หา	ติ		 
คจฺฉ	ตี	ติ		หิรญฺญํ		ทองคำที่ถึงความล้ำค่าชื่อว่าหิรัญญะ(หาคติยํ+อญฺญ,อาเทศหเป็นหิร,
ลบสระหน้า)

ของ	มี	ค่า	อย่าง	อื่น	นอกจาก	เงิน	และ	ทองคำ
	 ก	ตาก	ตํ		ตทญฺญํ		ตมฺ	พาทิ		กุปฺปํ	ทองแดงเป็นต้นอื่นจากเงินและทองคำนั้น(อาทิศัพท์เอาทอง

สัมฤทธิ์ทองเหลืองดีบุกเป็นต้น)ที่ทำการแปรรูปแล้วและยังไม่ได้ทำชื่อว่ากุปปะ.อาหตํ		ทฺวยํ		
รู	ปิยํ		หิรัญญและกุปปะทั้ง๒ที่มีการตีตราแล้วชื่อว่ารูปิยะ.กตํ		นาม		สี	สูป	คํ		คีวูปคํ		 
หตฺ	ถูป	คํ		ปา	ทูปคํ		กฏูปคํ,		อกตํ		นาม		ฆ	นกํ		วุจฺจ	ติ๑ เครื่องประดับศีรษะเครื่องประดับคอ
เครื่องประดับข้อมือ เครื่องประดับข้อเท้า เครื่องประดับเอว ชื่อว่ากตะ,  ทองที่ยังเป็นแท่ง ชื่อว่า 
อกตะ

กุปฺป  (คุปรกฺขเณ+ป)ของมีค่าอย่างอื่นนอกจากเงินและทองคำ.คุปฺ	ป	เต	ติ		กุปฺปํ		ของมีค่าที่
บุคคลรักษาไว้ชื่อว่ากุปปะ(อาเทศคเป็นก)

ของ	มี	ค่าที่	ตี	ตรา	แล้ว
รูปิย(รูป+อิย)ของมีค่าที่ตีตราแล้ว.อสฺ	สาทิ	รู	ปมสฺ	สาห	ตมตฺถี	ติ		รู	ปิยํ		 เงินและทองที่มีการตี

ตรารูปม้าเป็นต้นชื่อว่ารูปิยะ.รู	ปิยํ		นาม		สตฺถุวณฺโณ		ก	หาปโณ		โล	หมา	ส	โก		ทารุมาส	โก		 
ช	ตุ	มาส	โก		เย		โว	หารํ		คจฺฉนฺ	ติ๒ทองคำเงินตราเหรียญทองแดงเหรียญไม้เหรียญครั่งและ
วัตถุใดๆที่ใช้เป็นเงินตราซื้อขายได้ชื่อว่ารูปิยะ

	 [๔๘๗]	 สุว	ณฺณํ		กนกํ		ชาต-	 รูปํ		โสณฺ	ณํ		จ		กญฺ	จนํ
	 	 สตฺถุวณฺโณ		หรี		กมฺ	พุ	 จารุ		เหมํ		จ	หาฏกํ.

	 [๔๘๘]	 ต	ปนิยํ		หิรญฺญํ		ตพฺ-	 เภท	า		จา	มี	กรํ		ปิ		จ
	 	 สา	ตกุมฺภํ		ตถา		ชมฺ	พุ-	 นทํ		สิงฺ	คี		จ		นา	ริยํ.

ทองคำ	๑๓	ศัพท์
สุว ณฺณ  (สุ+วณฺณ)ทองคำ.โสภ โน  วณฺโณ  อสฺ สา ติ  สุว ณฺณํ  ทองคำที่มีสีงดงามชื่อว่า 

สุวัณณะ

๑วิ.มหาวิ.๒/๑๑๐/๙๕ ๒วิ.มหาวิ.๒/๑๑๐/๙๕
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น		เต		หิรญฺญํ		คณฺ	หนฺ	ติ	 น		สุว	ณฺณํ		น		รู	ปิยํ
ปจฺ	จุปฺ	ปนฺเนน		ยาเปนฺ	ติ	 เตน		เม		สมณ	า		ปิย	า.๑

พระสมณะเหล่านั้นไม่รับทองไม่รับเงินยังสมณกิจให้เป็นไปด้วยปัจจุบันเพราะ
ฉะนั้นพระสมณะทั้งหลายจึงเป็นที่รักของดิฉัน

กนก (กนทิตฺติยํ+ณฺวุ)ทองคำ.อตฺต	โน		สภา	เวน		กน	ติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		กนกํ		ทองคำที่แวววาว
ตามสภาพของตนชื่อว่ากนกะ(อาเทศณฺวุเป็นอก).กนิย เต ติ  กนกํ ทองคำที่คนชอบชื่อว่า
กนกะ(กนกนฺติยํ+ณฺวุ,อาเทศณฺวุเป็นอก).เอกํ		กนก	คุหํ		ปติ	ฏฺ€า		เทฺว		สี	หา		วิย๒  
เหมือนราชสีห์๒ตัวอยู่ในถ้ำทองแห่งเดียวกัน

ชาตรูป  (ชาต+รูป)ทองคำ.ชนนํ		ชาตํ,		ปกฏฺ€ํ		ชาตํ		ชา	ตรู	ปํ		การเกิดขึ้นชื่อว่าชาตะ 
(ชนชนเน+ต,อาเทศนเป็นอา,ลบสระหน้า),ทองคำที่เกิดขึ้นดียิ่งชื่อว่าชาตรูปะ(รูป	ปัจจัยใน
อรรถดียิ่ง).ชาตํ		รู	ปมสฺ	สา	ติ		วา		ชา	ตรู	ปํ		หรือทองคำที่มีรูปร่างเกิดขึ้นชื่อว่าชาตรูป(ชาต
+รูป).ชา	ตรู	ปํ		นาม		สตฺถุวณฺโณ		วุจฺจ	ติ๓ทองคำชื่อว่าชาตรูปะ

โสณฺ ณ  (สุ+อิณคติทิตฺตีสุ+อ)ทองคำ.สุฏฺ€ุ		ทิปฺ	ป	เต		ทิตฺ	ติ	ยา		ยุชฺช	เต	ติ		โสณฺ	ณํ		ทองคำที่
สว่างดี(สุกเปล่งปลั่ง)ชื่อว่าโสณณะ(ลบสระหลัง,อาเทศอุเป็นโอ,ซ้อนณฺ).ธาตุ	ถูป	สฺส		อุปริ		
โสณฺ	ณฉตฺตํ		อ	ปู	ชยึ ๔  ดิฉันได้เอาฉัตรทองคำบูชาเบื้องบนพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

กญฺ	จน  (กญฺจทิตฺติยํ+ยุ)ทองคำ.กญฺจ	ติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		กญฺ	จนํ		ทองคำที่สุกปลั่งชื่อว่ากัญจนะ
(อาเทศยุเป็นอน).ฉทฺ	ทนฺ	โต		นาค	ราชา		วสฺ	สาร	ตฺ	เต		อฏฺ€สหสฺ	สนาค	ปริ	วุ	โต		กญฺ	จนคุ	หายํ		 
ว สติ๕พญาช้างฉัททันต์มีช้างแวดล้อม๘พันตัวอาศัยอยู่ในถ้ำทองในฤดูฝน

สตฺถุวณฺณ  (สตฺถุ+วณฺณ)ทองคำ.สตฺถุ  วณฺโณ  วิย  วณฺโณ  อสฺ สา ติ  สตฺถุวณฺโณ  ทองคำ
ที่มีสีดุจพระฉวีวรรณของพระศาสดาจึงชื่อว่าสัตถุวัณณะ. โย		สตฺถุวณฺโณ		 โลห	วิ	เสโส		อิทํ		 
ชา	ตรู	ปํ		นาม๖ทองคำเป็นโลหะชนิดหนึ่งโลหะชนิดนี้ชื่อว่าชาตรูปะ

หริ  (หรหรเณ+อิ)ทองคำ.จิตฺ	ตมตฺ	ตานํ		หร	ตี	ติ		หริ		ทองคำที่นำใจและกายไปชื่อว่าหริ. 
มิเค		หร	ตี	ติ		หริ		ทองคำที่นำสัตว์ไปชื่อว่าหริ.ห	รี	ติ		สุว	ณฺณํ		วุตฺตํ ๗  ท่านกล่าวถึงทองคำ
ด้วยบทว่าหริ

กมฺ	พุ  (กมุกนฺติยํ+พุ)ทองคำ.กมีย	ตี	ติ		กมฺ	พุ		ทองคำที่บุคคลชอบใจชื่อว่ากัมพุ.	สุว	ณฺณํ		หิ		
กมฺ	พุนฺ	ติ		วุจฺจ	ติ๘จริงอยู่ทองคำท่านเรียกว่ากัมพุ

จารุ  (จรคติจรเณสุ+ณุ)ทองคำ.จิตฺ ตํ  จร ติ  เอตฺ ถา ติ  จารุ  ทองคำเป็นที่ไปสู่ความวิจิตร 
ชื่อว่าจารุ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).มุขํ		จารุ	ริ	วา	ภา	ติ๙ใบหน้าสว่างไสวดุจทองคำ
๑ขุ.เถรี.๒๖/๔๖๘/๔๘๐ ๒มชฺ.อฏฺ.๘/๒๕๖/๖๓ ๓วิ.มหาวิ.๒/๑๐๖/๙๐-๑
๔ขุ.อปทาน.๓๓/๑๗๖/๓๙๒ ๕วิ.ฏี.๑/๑๙๙/๔๐๐ ๖วิ.อฏฺ.๒/๒๒๔
๗อภิ.อฏฺ.๕๓/๗๙๓/๓๗๕ ๘ชา.อฏฺ.๔๐/๕๘ ๙ขุ.ชา.๒๘/๗๗๓/๒๗๑
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เหม  (หิคติยํ+ม)ทองคำ.จิ	รกาลํ		หิ	โน	ติ		ปวตฺต	ตี	ติ		เห	โม		ทองคำที่เป็นไปตลอดกาลนาน
ชื่อว่าเหมะ(วุทธิอิเป็นเอ).ห	รี	ติปิ		เห	มนฺ	ติปิ		สุว	ณฺณสฺ	เสว		นามํ ๑ บทว่าหริ	และเหมํ	
เป็นชื่อของทองคำเหมือนกัน

หาฏก  (หฏทิตฺติยํ+ณฺวุ)ทองคำ.หฏ	ติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		หาฏ	โก	ทองคำที่วาววับชื่อว่าหาฏกะ 
(วุทธิอเป็นอา,อาเทศณฺวุเป็นอก)

ต	ปนิย  (ตปน+อิย)ทองคำ.ต	ปนํ		ทาห	มรห	ตี	ติ		ต	ปนิ	โย		ทองคำที่สมควรสะท้อนแสงวาววับ
ชื่อว่าตปนิยะ(ลบสระหน้า)

หิรญฺญ  (หรหรเณ+อญฺญ)ทองคำ.เสฏฺ€ภา	เวน		หรยิตพฺพํ		ค	เวสิ	ตพฺ	พนฺ	ติ		หิรญฺญํ		ทองคำ 
ที่ทุกคนแสวงหาเพราะเป็นของล้ำค่าจึงชื่อว่าหิรัญญะ.สตฺ	ตานํ		มนํ		หร	ตี	ติ		หิรญฺญํ		ทองคำ
ที่นำใจของสัตว์ไป ชื่อว่าหิรัญญะ (หร หรเณ+อญฺญ, อาเทศ อ เป็น อิ).  เสฏฺ€ภาวํ	 	 หา	ติ		 
คจฺฉ	ตี	ติ		หิรญฺญํ		ทองคำที่ถึงความล้ำค่าชื่อว่าหิรัญญะ(หาคติยํ+อญฺญ,อาเทศหเป็นหิร).
เอหิ		ภนฺ	เต		หิรญฺญํ		วา		เต		เท	มิ๒หรือพูดว่ามาเถิดท่านข้าพเจ้าจะให้ทองคำแก่ท่าน

ทองคำ	๔	ชนิด
	 อิ	ติ		อิ	เม		ตพฺ	เภท	า	ชนิดของทองคำนั้นเหล่านี้คือจา	มี	กรํ	ทองจามีกระ,สา	ตกุมฺภํ		ทอง

สาตกุมภะ,ชมฺ	พุ	นทํ	ทองชัมพุนทะ(ชัมพุราช),สิงฺ	คี	ทองสิงคี,นา	ริยํ		สิงฺ	คี	ศัพท์ใช้ในอิตถีลิงค์.
(ทองสิงคีดีกว่าทองทั้งหมดเพราะมีรัศมีและกลิ่นหอม).ทิพฺ	พสุ	วณฺเณปิ		จา	มี	กรํ,		จามีกร	โต		
สา	ตกุมฺภํ,		สา	ตกุมฺภ	โต		ชมฺ	พุ	นทํ,		ชุมฺ	พุ	นท	โต		สิงฺ	คี	สุว	ณฺณํ ๓  จามีกรศัพท์ใช้ในอรรถว่าทิพย
สุวรรณทองสาตกุมภะทำมาจากทองจามีกระทองชมพูนุททำมาจากทองสาตกุมภะและทองสิงคีทำ
มาจากทองชมพูนุท

จามีกร  (จามีสทฺทูปปท+กรกรเณ+อ)ทองจามีกระ.จา	มี		นาม		เอกา		ปุปฺผ	ชาติ,		ตํ	กรตฺ	ตา		 
จา	มีก	โร	 	 ดอกไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อว่าจามี,  ทองคำชื่อว่าจามีกระ เพราะกระทำให้เป็นรูปดอกไม้นั้น. 
อถ	วา		จา	ม	ี	นาม		อคคฺ,ิ		ตก	ฺกรต	ฺตา		จา	มกี	โร		อกีอยา่งหนึง่ไฟชือ่วา่จาม,ีทองคำชือ่วา่จามีกระ 
เพราะทำด้วยไฟนั้น

สา	ตกมุภฺ  (สตกมุภฺ+ณ)ทองสาตกมุภะ.ส	ตกมุภฺ	ํ	ปทธฺ	เกสร	วณณฺ,ํ		ตพพฺณณฺสทสิต	ฺตา		สา	ตกมุภฺ	ํ	 
สตกุมภะเป็นสีของเกสรดอกปทุม,ทองคำชื่อว่าสาตกุมภะเพราะสีเหมือนสีของดอกปทุมนั้น(ลบ
ณฺ,วุทธิอเป็นอา)

ชมฺ	พุ	นท  (ชมฺพุ+นที+ณ)ทองชมพูนุท.เทว	รุกฺ	ข	ภู	ตาย		มหา	ชมฺ	พุ	ยา		ปติ	ฏฺ€ิ	ตฏฺ€าเน		นที		
ชมฺ	พุ	นที,		ตสฺสํ		ปติ	เตหิ		มหา	คชปฺ	ปมาณานํ		กุมฺ	ภปฺ	ปมาณานํ		วา		ผลา	นํ		พีเชหิ		ชาตํ		
สวุ	ณณฺ	ํ	ชม	ฺพ	ุนท	ํ	แมน่ำ้ใกล้ที่ตัง้ของตน้หวา้ใหญ่อนัเปน็ตน้ไม้ของเทวดาชือ่วา่ชมัพุนท,ีทองคำทีเ่กดิ
๑ชา.อฏฺ.๔๒/๒๕๐ ๒วิ.มหา.๔/๒๑๖/๒๙๔ ๓ขุ.อฏฺ.๓๐/๗/๑๓
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จากเมล็ดของผลหว้าที่โตเท่าช้างใหญ่หรือโตเท่าหม้อจึงมีชื่อว่าชัมพุนทะ(ลบณฺ,ลบสระหน้า)

สิงฺ	คี  (สิงฺคี+ณ)ทองสิงคี.สิงฺ	คี		นาม		เอกา		มจฺฉ	ชาติ,		ตพฺพณฺณ	ตาย		สิงคี		ปลาชนิดหนึ่ง
ชื่อว่าสิงคี,ทองคำชื่อว่าสิงคีเพราะมีสีเหมือนปลาชนิดนั้น(ลบณฺ,ลบสระหลัง)

	 [๔๘๙]	 รู	ปิยํ		รชตํ		สชฺฌุ	 รูปี		สชฺฌํ		อโถ		วสุ
	 	 รตนํ		จ		มณิ		ทฺ	วี	สุ	 ปุปฺผ	ราคา	ที		ตพฺ	ภิท	า.

เงิน,	เงิน	ตรา	๕	ศัพท์
รูปิย  (รูป+อิย)เงิน,เงินตรา.รูป	ยุตฺ	ต	ตาย		รู	ปิยํ		เงินชื่อว่ารูปิยะเพราะมีรูป.มยํ		รู	ปิยํ		 

ปฏิ	คฺคณฺ	หาม๑พวกเราจะรับเงิน

รชต   (รญฺช ราเค+อต) เงิน, เงินตรา. ชนา		รญฺ	ชนฺ	ติ	 	 เอ	เต	นา	ติ	 	 รชตํ	 	 เงินเป็นเครื่อง
ยินดีชนทั้งหลายชื่อว่ารชตะ (ลบญฺ). รชตํ	 	นาม		ก	หาปโณ		 โล	หมา	ส	โก		ทารุ	มาส	โก		 
ช	ตุ	มาส	โก		เย		โว	หารํ		คจฺฉนฺ	ติ๒เงินตราเหรียญทองแดงเหรียญไม้เหรียญครั่งและวัตถุใดๆ
ที่ใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายได้ชื่อว่ารชตะ

สชฺฌุ  (สญฺช สงฺเค+ฌุ)  เงิน, เงินตรา. สญฺ	ชย	ตี	ติ	 	 สชฺฌุ	 	 เงินที่บุคคลเกี่ยวข้อง ชื่อว่าสัชฌุ 
(ลบญฺ).สชฺฌุ		ภิกฺขเว		ชา	ตรู	ปสฺส		อุ	ปกฺกิเลโส๓ภิกษุทั้งหลายเงินเป็นมลทินของทองคำ

รูปี (รูป+อี)เงิน,เงินตรา.รูป	ยุตฺ	ต	ตาย		รูปี	เงินชื่อว่ารูปีเพราะมีรูป(ลบสระหน้า)
สชฺฌ  (สญฺชสงฺเค+ฌ)เงิน,เงินตรา.สญฺ	ชย	ตี	ติ		สชฺฌํ		เงินที่บุคคลเกี่ยวข้องชื่อว่าสัชฌะ(ลบ

ญฺ).อโย		โลหํ		ติ	ปุ		สีสํ		สชฺฌํ		อิ	เม		โข		ภิกฺขเว		ปญฺจ		ชา	ตรู	ปสฺส		อุ	ปกฺ	กิเลส	า๔  
ภิกษุทั้งหลายวัตถุธาตุ๕อย่างเหล่านี้คือเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วและเงินเป็นเครื่องเศร้าหมอง
ของทองคำ(ทำให้ทองคำด้อยค่าลง)

รัตนะ,	แก้ว,	แก้ว	มณี	๓	ศัพท์
วสุ  (วสนิวาเส+อุ)รัตนะ,แก้ว,แก้วมณี.สุขํ		ว	สนฺ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		วสุ	รัตนะช่วยให้อยู่อย่าง

สบายชื่อว่าวสุ

รตน(รติสทฺทูปปท+ตนุวิตฺถาเร+อ)รัตนะ,แก้ว,แก้วมณี.รตึ  ต โน ตี ติ  รตนํ แก้วที่แผ่ไปสู่ความ
ยินดีชื่อว่ารตนะ(ลบติ).รมนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		รตนํ	แก้วเป็นที่ยินดีชื่อว่ารตนะ(รมุกีฬายํ+ตน,
ลบมฺ).รตึ  ช เนตี ติ  รตนํ แก้วที่ให้เกิดความยินดีชื่อว่ารตนะ(รติสทฺทูปปท+ชนชนเน+อ,
อาเทศอิ เป็นอ,ลบช).คัมภีร์อมรโกสอภิธานกล่าวว่า“รตนํ	สุชา	ติ	เสฏฺเ€ปิ	 รตนศัพท์ใช้
ในอรรถว่าสิ่งประเสริฐของผู้เกิดมาดี”เพราะฉะนั้นช้างตัวประเสริฐจึงชื่อว่าคชรตนะ,ม้าตัวประเสริฐ

๑วิ.มหาวิ.๒/๑๐๕/๙๐ ๒วิ.มหาวิ.๒/๑๐๖/๙๒ ๓สํ.มหา.๑๙/๔๗๒/๑๓๐
๔องฺ.ปญฺจก.๒๒/๒๓/๑๗
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จึงชื่อว่าอัสสรตนะ,บุรุษผู้ประเสริฐจึงชื่อว่าปุริสรตนะ,หญิงผู้ประเสริฐจึงชื่อว่าอิตถีรตนะ.รตนํ  
นาม		มุตฺ	ตา		มณิ		เวฬุ	ริ	โย		สงฺ	โข		สิลา		ปวาฬํ		รชตํ		ชา	ตรู	ปํ		โลหิต	งฺ	โก		มสาร	คลฺลํ ๑   
แก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังข์ศิลาแก้วประพาฬเงินทองคำทับทิมและแก้วมรกตชื่อว่า
รัตนะ

มณิ,	มณี  (มนญาเณ+อิ,อี)รัตนะ,แก้ว,แก้วมณี.มหคฺฆ	ภาวํ		มน	ตี	ติ		มณิ		แก้วที่ให้รู้ถึง
ความมีค่ามากชื่อว่ามณิ(อาเทศนเป็นณ).มิ	ยติ		เอ	เต	นา	ติ		มณิ		แก้วที่ช่วยให้เขานับถือ
ชื่อว่ามณิ (มามาเน+ยุ+อิ,อาเทศยุ เป็นอน,น เป็นณ,ลบสระหน้า). อนฺธ	การํ	 	มน	ติ		 
วิ	นา	เส	ตี	ติ		มณิ		แก้วที่ยังความมืดมิดให้หายไปชื่อว่ามณิ(มนวินาเส+อิ,อาเทศนเป็นณ).
อญฺญตโร		ปุ	ริโส		มหคฺฆํ		มณึ		อา	ทาย๒บุรุษคนหนึ่งนำเอาแก้วมณีที่มีค่ามากไป

บุษราคัม
ปุปฺผ	ราค  (ภาสนฺตสทฺทูปปท+รญฺชราเค+ณ)บุษราคัม.ปุปฺผ	รา	คาท	โย		วกฺ	ขมา	นา		ตพฺ	ภิทา		

ตสฺส		มณิ	โน		วิ	เส	สา		แก้วบุษราคัมเป็นต้นจัดเป็นชนิดของรัตนะนั้น.ภา	สนฺ	โต		รญฺ	เชตี	ติ		
ปุปฺผ	รา	โค		แก้วที่ยังผู้กล่าวถึงให้ยินดีชื่อว่าปุปผราคะ(อาเทศภาสนฺตเป็นปุปฺผ,ลบญฺและ
ณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศชเป็นค)

	 [๔๙๐]	 สุว	ณฺณ		รชตํ		มุตฺ	ตา	 มณิ		เวฬุ	ริ	ยา	นิ		จ
	 	 วชิรํ		จ		ปวาฬ	นฺ	ติ	 สตฺ	ตาหุ		รตน	า	นิ	เม.

รัตนะ	๗	อย่าง
	 อิ	ติ		อิ	เม		สตฺต		รตน	า	นิ		ปณฺฑิ	ตา		อาหุ	บัณฑิตทั้งหลายกล่าวรัตนะไว้๗อย่างเหล่านี้คือ

สุว ณฺณํ ทองคำ,รชตํ  เงิน,มุตฺ	ตา		แก้วมุกดา,มณิ		แก้วมณี,เวฬุ	ริยํ		แก้วไพฑูรย์,
วชิรํ  เพชร,ปวาฬํ		แก้วประพาฬ

	 [๔๙๑]	 โลหิต	งฺ	โก		จ		ปทุม-	 รา	โค		รตฺ	ตมณิ		ปฺยถ
	 	 วํสวณฺโณ		เวฬุ	ริยํ	 ปวาฬํ		วา	จ		วิทฺ	ทุ	โม.

ทับทิม	๓	ศัพท์
โลหิต	งฺก  (โลหิตสทฺทูปปท+องฺกญาเณ+อ)ทับทิม.โลหิต	วณฺเณน		องฺกีย	เต	ติ		โลหิต	งฺ	โก		ทับทิม

ที่บุคคลรู้ด้วยสีแดงชื่อว่าโลหิตังกะ(ลบสระหน้า).โลหิตํ		องฺคํ		สรีร	เมตสฺ	สา	ติ		วา		โลหิต	งฺ	โค		
หรือทับทิมที่มีเม็ดสีแดงชื่อว่าโลหิตังคะ.โส	เอว		โลหิต	งฺ	โก		โลหิตังคะนั่นแหละชื่อว่าโลหิตังกะ
(อาเทศคเป็นก).โลหิต	งฺ	กม	ยา	นิ		ปตฺ	ตา	นิ		จ		ผลานิ		จ๓ใบและผลทำด้วยทับทิม

๑วิ.มหาวิ.๒/๗๔๑/๔๙๑ ๒วิ.มหาวิ.๑/๑๕๒/๑๑๖ ๓ที.มหา.๑๐/๑๖๓/๑๙๘
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ปทมุ	ราค  (ปทมุสทฺทปูปท+ราค+อ)ทบัทมิ.ปทมุญ	ฺจาตรฺ		โก	กนท,ํ		ตพพฺณณฺสทโิส		ราควณโฺณ		
มณ	ิ	ปทมุ	รา	โค		ปทมุะในที่นี้คอืดอกบวัแดง,แกว้มณีที่มีสีเหมอืนสีของดอกบวัแดงชือ่วา่ปทมุราคะ. 
โลหิต	งฺกํ		ปทุม	รา	คา	ทิ	เภทํ		อเนก	วิธํ ๑ ทับทิมมีหลายชนิดเช่นทับทิมบัวแดงเป็นต้น

รตฺ	ตมณิ  (รตน+มณิ)ทับทิม.รตฺตวณฺโณ		มณิ		รตฺ	ตมณิ	แก้วมณีสีแดงชื่อว่ารัตตมณิ.โลหิต-	
กสิ	เณน		อตฺเถ		สติ		รตฺ	ตมณิ	...	ปญฺญา	ยติ๒เมื่อต้องการกสิณสีแดงแก้วมณีแดงย่อม
ปรากฏ...

  ทับทิมมีอีกหลายศัพท์เช่นโสณ	รตน,	โลหิต	ก 

แก้ว	ไพฑูรย์,	เพชร	ตา	แมว	๒	ศัพท์
วํสวณฺณ  (วํส+วณฺณ)แก้วไพฑูรย์,เพชรตาแมว.วํโส		ตจ	สา	โร,		ตพฺพณฺโณ		มณิ		วํสวณฺโณ		

วังสะ แปลว่าไม้ไผ่ที่มีเปลือกเป็นแก่น, แก้วมณีที่มีสีเหมือนไม้ไผ่นั้น ชื่อว่าวังสวัณณะ.  เวฬุ	ริ	โย	ติ		
วํสวณฺณมณิ๓บทว่าเวฬุ	ริ	โย	คือแก้วไพฑูรย์

เวฬุ	ริย  (เวฬุ+วิย)แก้วไพฑูรย์,เพชรตาแมว.เวฬุ		วิย		ทิสฺ	สตี	ติ		เวฬุ	ริยํ		แก้วมณีที่บุคคล
มองเห็นเหมือนไม้ไผ่ชื่อว่าเวฬุริยะ(อาเทศวเป็นร).	น		เวฬุ	ริยา		ปาทุกา		ธาเรตพฺ	พา๔  
ภิกษุไม่ควรสวมรองเท้าประดับแก้วไพฑูรย์

แก้ว	ประพาฬ	๒	ศัพท์
ปวาฬ  (ป+วลสํวรเณ+ณ)แก้วประพาฬ.ปกาเรน		วล	ตี	ติ		ปวาฬํ		แก้วที่ป้องกันโดยอาการชื่อว่า 

ปวาฬะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศลเป็นฬ).ปวาฬ	นฺ	ติ		ขุทฺ	ทม	หนฺตรตฺตฆนรตฺ	ตา	ทิ	เภทํ		 
อเนก วิธํ ๕ บทว่าปวาฬํ	คือแก้วหลายชนิดเช่นแก้วสีแดงเม็ดเล็กเม็ดใหญ่และเป็นก้อนสีแดง
เป็นต้น

วิทฺ	ทุม  (วิ+ทุคมเน+ม)แก้วประพาฬ.วิ	ทุ	นา	ตี	ติ		วิทฺ	ทุ	โม		แก้วที่ถึงความพิเศษชื่อว่าวิททุมะ
(ซ้อนทฺ)

	 [๔๙๒]	 มสาร	คลฺลํ		ก	พรม	ณิ	 อถ		มุตฺ	ตา		จ		มุตฺ	ติกํ
	 	 รี	ติตฺถี		อา	รกูโฏ		วา	 อมลํ		ตฺวพฺภกํ		ภเว.

แก้ว	ลาย,	แก้ว	มรกต	๒	ศัพท์
มสาร	คลฺล  (มสารคิริ+ล)แก้วลาย,แก้วมรกต.มสาร	คิริ	มฺหิ		ชาตํ		มสาร	คลฺลํ		แก้วที่เกิด 

บนภูเขามสารคิริ ชื่อว่ามสารคัลละ (ลบ ริ, อาเทศ อิ เป็น อ, ซ้อน ลฺ).  มสาร	คลฺ	ลม	ยา	นิ		 

๑วิ.ฏี.๔/๒๘๒/๔๒๓ ๒ที.อฏฺ.๒/๒๖๑/๒๔๓ ๓อภิ.อฏฺ.๕๔/๑๗๓/๗๐
๔วิ.มหา.๕/๑๒/๒๒ ๕องฺ.อฏฺ.๑๖/๕๓๖/๒๔๔
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ปตฺ	ตา	นิ		จ		ผลานิ		จ๑ใบและผลทำด้วยแก้วมรกต.มสาร	คลฺลํ		ก	พรม	ณิ๒มสารคัลละ
คือแก้วมรกต

ก	พรม	ณิ  (กพล+มณิ)แก้วลาย,แก้วมรกต.กพโล		สพโล		มณิ		ก	พรม	ณิ		แก้วมณีที่เป็นก้อน
ชื่อว่ากพรมณิ(อาเทศลเป็นร).มสาร	คลฺ	ลนฺ	ติ		ก	พรม	ณิ๓บทว่ามสาร	คลฺลํ	คือแก้วมรกต

แก้ว	มุกดา	๒	ศัพท์
มุตฺ	ตา  (มุจโมจเน+ต+อา)แก้วมุกดา.มุจ	ตี	ติ		มุตฺ	ตา		แก้วที่พ้นไป(จากความเป็นแก้วชนิดอื่น)

ชื่อว่ามุตตา(อาเทศจฺเป็นตฺ,ลบสระหน้า).มุตฺ	ตา	ติ		ขุทฺ	ทม	หนฺตวฏฺฏ	ทีฆ	าทิ	เภท	า		อเนก	วิธา		 
มุตฺ	ตา๔บทว่ามุตฺ	ตา	คือแก้วมุกดาหลายชนิดเช่นแก้วมุกดาเม็ดเล็กเม็ดโตเม็ดกลมเม็ดยาว
เป็นต้น

มุตฺ	ติก (มุตฺตา+อิก)แก้วมุกดา.มุตฺ	ตา	เอว	มุตฺ	ติกํแก้วมุกดาน่ันแหละช่ือว่ามุตติกะ(ลบสระหน้า)

ทอง	เหลือง	๒	ศัพท์
รี ติ  (รีคมเน+ติ)ทองเหลือง.ร	ยติ		คจฺฉ	ตี	ติ		รี	ติ		ทองเหลืองที่เป็นไปชื่อว่ารีติ.อิตฺถี  รี ติ- 

 ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์

อา	รกูฏ  (อาร+กูฏ)ทองเหลือง.อา	รสฺ	เสว		กูโฏ		อสฺ	สา	ติ		อา	รกูโฏ		ทองเหลืองที่มีปลายชื่อว่า 
อารกูฏะ.วา  อารกูฏศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.	รสก	ตมฺ	เพ		มิสฺ	เสตฺ	วา		กตํ		อา	รกูฏํ ๑   
ทองเหลืองที่เขาทำผสมในน้ำทองแดง

แก้ว	เพทาย	๒	ศัพท์
อมล(อมคมเน+อล)แก้วเพทาย.อม	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อมลํ		แก้วที่เป็นไปชื่อว่าอมละ.นตฺถิ		มลํ		

อสฺ	สา	ติ		อมลํ		แก้วที่ไม่มีตำหนิชื่อว่าอมละ(น+มล,อาเทศนเป็นอ)

อพฺภก  (อพฺภ+ก)แก้วเพทาย.อพฺภํ		อา	กาโส		เมโฆ		จ,		ตํสญฺญกตฺ	ตา		อพฺภกํ		อัพภะ
คือท้องฟ้าและเมฆ,แก้วเพทายชื่อว่าอัพภกะเพราะตั้งชื่อตามนั้น

  แก้วเพทายมีอีกหลายศัพท์เช่นคิริ	ช	ตุ,	สิ	ลาช	ตุ	

	 [๔๙๓]	 โลโห		นิตฺ	ถี		อโย		กาฬ	า-	 ยสํ		จ		ปาร	โท		รโส
	 	 กาฬ	ติ	ปุ		ตุ		สีสํ		จ	 หริ	ตาลํ		ตุ		ปี	ตนํ.

เหล็ก,	โลหะ	๓	ศัพท์
โลห  (ลุเฉทเน+ห)เหล็ก,โลหะ.ลุ	นา	ติ		เอ	เต	นา	ติ		โลโห		เหล็กที่ใช้ตัดชื่อว่าโลหะ(วุทธิ

๑ที.มหา.๑๐/๑๖๓/๑๙๘ ๒วิ.ฏี.๔/๒๘๒/๔๒๓ ๓อภิ.อฏฺ.๕๔/๑๗๓/๗๐
๔วิ.ฏี.๔/๒๘๒/๔๒๓ ๕วิ.ฏี.๓/๒๒/๓๕
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อุเป็นโอ).ตํ		ลุนนฺ	โต		หา	ตี	ติ		โลโห		เหล็กที่ผู้ตัดผละหนีไปชื่อว่าโลหะ(ลุสทฺทูปปท+หา
จาเค+อ,อาเทศอุเป็นโอ,ลบสระหน้า).อ นิตฺ ถี  โลห	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.ทิสฺ	วา		
ป	หูตํ		โลหํ		ฉฑฺฑิตํ ๑ เห็นเหล็กที่เขาทิ้งไว้มากมาย

อย (อยคมเน+อ)  เหล็ก, โลหะ. ผาลํ	 	อย	ตี	ติ	 	อโย		 เหล็กที่ถึงความเป็นแผ่นชื่อว่าอยะ. 
สพฺ	พกิจฺจํ	 	 โยคํ	 	 อ	ยติ	 	 คจฺฉ	ตี	ติ	 	 อโย	 	 เหล็กที่ถึงการประกอบกิจทั้งมวล ชื่อว่าอยะ. 
มโน	คณาทิ		อ	ยศัพท์เป็นมโนคณาทิคณะจำแนกวิภัตติตามมน	ศัพท์.อโย		ภิกฺขเว		ชาตรูป	สฺส		
อุ	ปกฺกิเลโส๒ภิกษุทั้งหลายเหล็กเป็นสนิมของทองคำ

กาฬ	ายส  (กาฬ+อยส)เหล็ก,โลหะ.กาฬญฺ	จ		ตํ		อยสญฺ	เจ	ติ		กาฬ	ายสํ		เหล็กที่ทั้งดำทั้ง
เสื่อมชื่อว่ากาฬายสะ

อชินํ		ทนฺตภณฺฑญฺจ	 โลหํ		กาฬ	ายสํ		พหุํ
เอตํ		ท	ทา	มิ		โว		วิตฺตํ	 อิสฺ	สรํ		วิสฺส	ชา	มิ		โว.๓

เราจะให้ทรัพย์คือเครื่องหนังเครื่องงาเหล็กและโลหะเป็นอันมากแก่ท่าน
จะสละราชสมบัติแก่ท่าน

  เหล็กมีอีกหลายศัพท์เช่นสตฺ	ถก,		ติกฺ	ข,	ปิณฺฑ,	อยส,	อสฺ	มสาร

ปรอท	๒	ศัพท์
ปาร	ท  (ปารสามตฺถิเย+อท)ปรอท.สพฺพโลหํ		กญฺ	จนํ		กา	ตุํ		ปาร	ยติ		สกฺ	โก	ตี	ติ		ปาร	โท		

ปรอทที่สามารถทำ(เป็นส่วนผสม)เป็นโลหะทุกชนิดและทองคำได้ชื่อว่าปารทะ

รส(รสสทฺเท+อ)ปรอท.อคฺคิมฺหิ		ปกฺขิตฺ	เต		รส	ตี	ติ		รโส		ปรอทเมื่อใส่เข้าไปในไฟจะส่งเสียง
จึงชื่อว่ารสะ

  ปรอทมีอีกหลายศัพท์เช่นจปล,	สูต

แร่ดีบุก	ดำ	๒	ศัพท์
กาฬ	ติ	ปุ  (กาฬ+ติปุ)แร่ดีบุกดำ.ติ	ปุสทฺทสฺส		เส	เตปิ		ปวตฺ	ตน	โต		กาฬ	สทฺ	เทน		วิ	เส	เสตฺ	วา		

กาฬ	ติ	ปูติ		วุตฺ	โต,		เตน		ติ	ปุสทฺทสฺส		ทฺ	วินฺ	นมฺปิ		วาจก	ตา		ทฏฺ€พฺ	พา	เตฺย	เก	 ติ	ปุ	ศัพท์ใช้
ในอรรถวา่ดบีกุขาวก็มีทา่นจงึแยกให้แตกตา่งโดยเพิม่กาฬ	ศพัท์แลว้กลา่ววา่“กาฬติป”ุเพราะฉะนัน้
พึงทราบว่าติ	ปุ	ศัพท์หมายถึงดีบุกดำและดีบุกขาวทั้ง๒ชนิด.กาโฬ		จ		ติ	ปุ		จา	ติ		กาฬ	ติ	ปุ		 
ดีบุกดำชื่อว่ากาฬติปุ.	ติ	ปูติ		เสต	ติ	ปุ,		สี	สนฺ	ติ		กาฬ	ติ	ปุ๔คำว่าติ	ปุ	ได้แก่ดีบุกขาว,คำว่า 
สีสํ ได้แก่ดีบุกดำ

๑ที.มหา.๑๐/๓๒๗/๓๘๙ ๒สํ.มหา.๑๙/๔๖๘/๑๓๐ ๓ขุ.ชา.๒๘/๒๔๓/๘๗
๔อภิ.อฏฺ.๕๔/๑๗๓/๗๐
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สีส  (สีสเย+ส)แร่ดีบุกดำ.สย ตี ติ  สีสํ  แร่ที่นอนอยู่ชื่อว่าสีสะ.น		ติ	ปุม	โย		ปตฺ	โต		ธาเรตพฺ	โพ		 
น		สี	สม	โย		ปตฺ	โต		ธาเรตพฺ	โพ๑ภิกษุไม่ควรใช้สอยบาตรที่ทำด้วยดีบุกขาวไม่ควรใช้สอยบาตร
ที่ทำด้วยดีบุกดำ

หรดาล	๒	ศัพท์
หริ	ตาล  (หริต+อล)หรดาล,สารหนูและกำมะถันผสมกันออกสีเขียวอมเหลืองใช้เขียนลายรดน้ำและ

สมุดดำ.หริต	วณฺณํ		อลํ		อสฺ	สา	ติ		หริ	ตาลํ		หรดาลที่มีเนื้อสีเขียวอมเหลืองชื่อว่าหริตาละ
(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).	โย		ยํ		ทา	ตุํ		อุสฺ	สห	ติ		สุว	ณฺณํ		วา		หิรญฺญํ		วา		สตฺตรตนํ		
วา		หริ	ตาลํ		วา		มโน	สิลา		วา,		โส		ตํ		เท	ตุ๒ผู้ใดสามารถถวายสิ่งใดคือทองคำเงิน
รัตนะ๗อย่างหรดาลหรือมโนสิลาผู้นั้นจงถวายสิ่งนั้น

ปี	ตน  (ปีติสทฺทูปปท+นีนเย+อ)หรดาล.ปี	ตึ		เนตี	ติ		ปี	ตนํ		หรดาลที่นำไปซึ่งความปิติชื่อว่า
ปีตนะ(อาเทศอิเป็นอ,ลบสระหน้า)

	 [๔๙๔]	 จีน	ปิฏฺ€ํ		จ		สินฺ	ทูรํ	 อถ		ตูโล		ตถา		ปิ	จุ
	 	 ขุทฺทชํ		ตุ		มธุ		ขุทฺทํ	 มธุ	จฺฉิฏฺ€ํ		ตุ		สิตฺ	ถกํ.

ตะกั่วแดง	๒	ศัพท์
จีน	ปิฏฺ€  (จีน+ปิฏฺ€)ตะกั่วแดง.ปิฏฺเ€น		นา	เคน		ชาตํ		ปิฏฺ€ํ		ตะกั่วที่เกิดขึ้นเพราะช้างชื่อว่า

ปิฏ€ะ.จีน	เทสปฺปวตฺตํ		ปิฏฺ€ํ		จีน	ปิฏฺ€ํ		ตะกั่วปิฏฐะที่มีอยู่ในพื้นที่ประเทศจีนชื่อว่าจีนปิฏฐะ.
จีน	ปิฏฺ€จุณฺ	ณ	ปู	ชิตํ		สุว	ณฺณ	เจ	ติยํ		วิย๓เปรียบเหมือนเจดีย์ทองคำที่ผู้คนบูชาด้วยผงตะกั่วแดง

สินฺ	ทูร  (สินฺทุสวเน+อูร)ตะกั่วแดง.สินฺ	ท	ตี	ติ		สินฺ	ทู	โร		ตะกั่วที่เชื่อฟัง(เพราะตัดได้ง่าย)ชื่อว่า
สินทูระ

ฝ้าย,	นุ่น,	สำลี	๒	ศัพท์
ตูล(ตูลนิกฺกรีเส+อ)ฝ้าย,นุ่น,สำลี.ตูล	ตี	ติ		ตูโล		ฝ้ายที่ไม่มีมูลชื่อว่าตูละ.ตูล	ศัพท์เป็น 

ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.ตูลํ		นาม		ตีณิ		ตู	ลา	นิ		รุกฺ	ข	ตูลํ		ล	ตา	ตูลํ		โป	ตกี	ตูลํ ๔ ฝ้าย๓
อย่างคือฝ้ายชนิดต้นฝ้ายชนิดเถาและฝ้ายชนิดล้มลุกชื่อว่าฝ้าย

ปิ	จุ (ปิจุมทฺทเน+อุ)ฝ้าย,นุ่น,สำลี.ปิ	จุ	นา	ตี	ติ		ปิ	จุ		สำลีที่เขาขยำชื่อว่าปิจุ.หนฺท		เช		อิมํ		
สปฺปึ		ปิ	จุ	นา		คณฺ	หาหิ๕นี่เธอต้องเอาสำลีชุบเนยใสนี้ไว้นะ

๑วิ.จุลฺล.๗/๓๔/๑๗ ๒มชฺ.อฏฺ.๘/๒๔๙/๒๙ ๓มชฺ.อฏฺ.๙/๑๑๓/๙๘
๔วิ.มหาวิ.๒/๗๖๐/๕๐๓ ๕วิ.มหา.๕/๑๓๐/๑๗๕
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น้ำ	ผึ้ง	๓	ศัพท์
ขุทฺทช  (ขุทฺทสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)น้ำผึ้ง.ขุทฺทํ		ชน	ตี	ติ		ขุทฺทชํ		น้ำผึ้งที่เกิดขึ้นทีละน้อย

ชื่อว่าขุททชะ(ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ).มีรูปเป็น	ขุทฺท	ชนฺ	ตุ	ก็มี
มธุ  (มธอุนฺเท+อุ)น้ำผึ้ง.มธ	ติ		อุนฺท	ติ		กิ	เลท	ตี	ติ		มธุ		น้ำผึ้งที่ไหลเยิ้มชื่อว่ามธุ.มธุรํ		 

มญฺญตี	ติ		มธุ		น้ำผึ้งที่คนรู้ว่าหวานชื่อว่ามธุ(มนญาเณ+อุ,อาเทศนเป็นธ)

มธุ		อิ	ติ		มญฺญมา	นา	 เย		ตํ		วิ	สม	สายิ	สุํ
เต	สนฺตํ		กฏุกํ		อา	สิ	 มรณํ		เต	นุ	ปา	คมุํ.๑

บคุคลเหลา่ใดสำคญัยาพษิวา่เปน็นำ้ผึง้ความทกุข์ทรมานจงึมีแก่พวกเขาบคุคล
เหล่านั้นพากันเข้าไปหาความตาย

ขทุทฺ  (ขุสทฺเท+ท)นำ้ผึง้.ขสุททฺ	ํ	ก	โรต	ีต	ิ	ขทุทฺ	ํ	นำ้ผึง้ที่ทำเสยีงขขุุชือ่วา่ขทุทะ(ซอ้นท)ฺ.ขทุทฺ	ต	ีต	ิ	 
ขุทฺทํ		น้ำผึ้งที่เขาต้องการดื่มชื่อว่าขุททะ(ขุทปิปาสายํ+ท,ซ้อนทฺ).ปุ	ริโส		จา	ตุมฺ	มหา	ปเถ		
ขุทฺทํ		มธุํ		อเนลกํ		ปีเฬยฺย๒บุรุษคนหนึ่งคั้นน้ำผึ้งบริสุทธิ์ใกล้ทางใหญ่๔แพร่ง

ขี้	ผึ้ง,	กาก	น้ำ	ผึ้ง	๒	ศัพท์
มธุ	จฺฉิฏฺ€  (มธุ+อุจฺฉิฏฺ€)ขี้ผึ้ง,กากน้ำผึ้ง.มธู	ติ		ขุทฺท	ชนฺ	ตูหิ		อุจฺ	ฉิฏฺ€ํ,		ส	ชู	ตนฺ	ติ		มธุ	จฺฉิฏฺ€ํ		

บทว่า“มธุ,	ขุทฺท	ชนฺ	ตุ”ได้แก่น้ำผึ้งที่คั้นแล้ว,บทว่า“ส	ชูตํ”ได้แก่ขี้ผึ้ง.มธุ	สฺส		อุจฺ	ฉิฏฺ€ํ		 
มธุ	จฺฉิฏฺ€ํ	กากของน้ำผึ้งชื่อว่ามธุจฉิฏฐะ(ลบสระหน้า)

สิตฺ ถก  (สิจปคฺฆรเณ+ถ+ก)ขี้ผึ้ง,กากน้ำผึ้ง.เสจ ตี ติ  สิตฺ ถํ  ขี้ผึ้งที่ไหลชื่อว่าสิตถะ(อาเทศจฺ
เป็นตฺ).สิตฺ	ถ	เมว		สิตฺ	ถกํ		สิตถะนั้นแหละชื่อว่าสิตถกะ.ม	ทน	ศัพท์ก็แปลว่าขี้ผึ้ง.กา โก  วิย  
เอ	เกกํ		สิตฺ	ถกํ		อุจฺ	จิ	นิตฺ	วา		ขาท	ติ๓เหมือนกาเลือกกินขี้ผึ้งทีละก้อน

	 [๔๙๕]	 โค	ปาโล		โคป	โค	สงฺขฺ	ยา	 โค	มา		ตุ		โค	มิ	โก		ปฺยถ
	 	 อุสโภ		พลิ	พทฺโธ		จ	 โคโณ		โค		วสโภ		วุโส.

คน	เลี้ยง	โค,	นาย	โคบาล	๓	ศัพท์
โค	ปาล  (โคสทฺทูปปท+ปาลรกฺขเณ+ณ)คนเลี้ยงโค.คา	โว		ปา	เลตี	ติ		โค	ปาโล		คนเลี้ยงโคชื่อว่า 

โคปาละ(ลบณฺ)

ยถา		ทณฺเฑน		โค	ปาโล	 คา	โว		ปา	เชนฺ	ติ		โค	จรํ
เอวํ		ชรา		จ		มจฺ	จุ		จ	 อา	ยุํ		ปา	เชนฺ	ติ		ปาณิ	นํ.๔

๑ขุ.ชา.๒๗/๗๗๙/๑๗๘ ๒มชฺ.มชฺ.๑๓/๓๑๘/๓๑๕ ๓ชา.อฏฺ.๓๖/๒
๔ขุ.ธมฺม.๒๕/๒๐/๓๓
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นายโคบาลต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ ฉันใดความแก่และความตายก็
ต้อนเอาอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้น

โคป  (โคสทฺทูปปท+ปารกฺขเณ+ณ)คนเลี้ยงโค,นายโคบาล.คา	โว		ปาตี	ติ		โค	โป		ผู้รักษาโคชื่อว่า 
โคปะ(ลบณฺ,ลบสระหน้า).โค	โปว		อ	ทินฺ	นํ		อาทิ	ยมา	โน๑เหมือนคนเลี้ยงโคขโมยเอาของที่
เขาไม่ให้

โค	สงฺขฺย  (โคสทฺทูปปท+สํ+ขฺยาคณเน+อ)คนเลี้ยงโค,นายโคบาล.		คา	โว		สงฺขฺ	ยาย	ตี	ติ		โค	สงฺ	โขฺย		 
ผู้นับโคชื่อว่าโคสังขยะ(อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบสระหน้า)

  คนเลี้ยงโคมีอีกหลายศัพท์เช่นโค	ทุห,	อา	ภิร,	วลฺลว

เจ้าของ	โค,	ผู้	มี	โค	๒	ศัพท์
โค	มนฺ	ตุ  (โค+มนฺตุ)เจ้าของโค.	คา	โว		อสฺส		สนฺ	ตี	ติ		โค	มา		ผู้มีโคชื่อว่าโคมันตุ(อาเทศ 

นฺตุกับสิเป็นอา)

โค	มิก  (โค+อิก)เจ้าของโค.คา	โว		อสฺส		สนฺ	ตี	ติ		โค	มิ	โก		ผู้มีโคชื่อว่าโคมิกะ(ลงมฺอาคม).
นนฺท	ติ		ปุตฺ	เตหิ		ปุตฺ	ติ	มา		โค	มิ	โก		 โคหิ		ตเถว		นนฺท	ติ๒ผู้มีบุตรย่อมยินดีเพราะบุตร 
ผู้มีโคย่อมยินดีเพราะโคเหมือนกัน

โค,	วัว	๖	ศัพท์
อุสภ  (อุสทาเห+อภ)โค,วัว.ปจฺจตฺถิ	เก		อุสฺ	สา	เปตี	ติ		อุสโภ		โคที่ข้าศึกทำให้เดือดร้อนชื่อว่า

อุสภะ.	จิตฺ	ตํ		อุ	สติ		ป	วิ	สตี	ติ		อุสโภ		โคที่เข้าไปสู่จิตชื่อว่าอุสภะ(อุสคติยํ+อภ).  ฉินฺ นวิ สาโณว   
อุสโภ๓เหมือนโคตัวเขาขาด

พลิ	พทฺธ,	พลิ	พทฺท (พลสทฺทูปปท+วทฺธวุทฺธิยํ+อ)โค,วัว.พลํ		วทฺธย	ตี	ติ		พลิ	พทฺโธ		โคที่ 
แข็งแรง ชื่อว่าพลิพัทธะ (อาเทศ อ เป็น อิ, ว เป็น พ, ธ เป็น ท บ้าง).  โส	 	 พลิ	พทฺโธ		 
สกควจณฺโฑ		โน		ปรควจณฺโฑ		ต	ถูป	โม		อยํ		ปุคฺคโล๔โคพลิพัทธ์นั้นดุร้ายในฝูงของตนไม่
ดุร้ายในฝูงอื่นบุคคลนี้ก็มีอุปมาเช่นนั้น.ตกฺ	กสิ	ลายํ		อญฺญต	รสฺส		พฺ	ราหฺมณสฺส		นนฺทิวิ	สาโล		
นาม		พลิ	พทฺ	โท		อโหสิ๕พราหมณ์ผู้หนึ่งในเมืองตักสิลามีโคชื่อนันทิวิศาล

โคณ(คมุคติมฺหิ+อ)โค,วัว.คจฺฉ	ตี	ติ		โคโณ		สัตว์ที่เดินไปชื่อว่าโคณะ(อาเทศคมฺเป็นโคณฺ).
จณฺฑมฺปิ		โคณํ		วา	เรติ๖ป้องกันโคตัวดุร้ายได้

โค  (คมุ คติมฺหิ+อ)  โค, วัว. คจฺฉ	ตี	ติ	 	 โค	 	 สัตว์ที่เดินไป ชื่อว่าโค (อาเทศ คมฺ เป็น โค). 
โค	ศัพท์นี้เป็นโอการันต์ปุงลิงค์

๑มชฺ.มชฺ.๑๓/๖๖๕/๖๑๔ ๒สํ.สคาถ.๑๕/๒๖/๙ ๓ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๔๔
๔อภิ.ธาตุ.๓๖/๑๒๒/๑๙๕ ๕วิ.มหาวิ.๒/๑๘๓/๑๖๓ ๖สํ.สคาถ.๑๕/๖๙๐/๒๕๙
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ยถา	ทณฺเฑน	โคปาโล		 คาโว	ปาเชติ	โคจรํ.
เอวํ	ชรา	จ	มจฺจุ	จ		 อายุํ	ปาเชนฺติ	ปาณินํ.๑

คนเลี้ยงโคใช้ท่อนไม้ไล่ต้อนฝูงโคไปยังที่หากิน ฉันใด ความแก่และความตาย
ก็ไล่ต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้น

วสภ  (วสนิวาเส+อภ)โค,วัว.ว สนฺ ติ  อเน นา ติ  วสโภ  โคเป็นเหตุให้อยู่(เฝ้า)ชื่อว่าวสภะ.
ควสตเชฏฺ€โก	 	 อุสโภ,	 	 คว	สหสฺสเชฏฺ€โก	 	 วสโภ๒๑  โคอุสภะเป็นจ่าฝูงของโค ๑๐๐ ตัว, 
โควสภะเป็นจ่าฝูงของโค๑,๐๐๐ตัว

วุส  (วสฺสเสจเน+อ)โค,วัว.วสฺ สตี ติ  วุโส  โคที่รด(ความอิ่มใจให้)ชื่อว่าวุสะ(อาเทศอเป็น
อุ,ลบสฺ)

  โคมีอีกหลายศัพท์เช่นอุกฺ	ข,	ภทฺท,	อ	นวาห,	โสรเภยฺย

	 [๔๙๖]	 วุทฺโธ		ชรคฺค	โว		โสถ	 ทมฺ	โม		วจฺฉต	โร		สมา
	 	 ธุร	วา	หี		ตุ		โธร	โยฺห	 โค	วินฺ	โท		ธิก	โต		ควํ.

โค	แก่
ชรคฺคว  (ชร+โค+ณ)โคแก่.โส		โค		วุทฺโธ		ชรคฺค	โว		นาม		โคแก่นั้นชื่อว่าชรัคควะ.ชรํ   

ปตฺ	โต		โค		ชรคฺค	โว		โคตัวที่ถึงความชราชื่อว่าชรัคควะ(ลบณฺ,อาเทศโอเป็นอว,ซ้อนคฺ).
ปงฺ	กมฺ	หิว		ชรคฺค	โว๓เหมือนโคแก่ติดอยู่ในโคลนตม

โค	หนุ่ม,	โค	ถึก	๒	ศัพท์
ทมฺม  (ทมุทมเน+ม)โคหนุ่ม,โคถึก.ทม	นา	รโห		โค		ทมฺ	โม		โคตัวที่ควรฝึกชื่อว่าทัมมะ.เย  

เต		พลว	คา	โว		ทมฺม	คา	โว		ติ	ริยํ		โสตํ		เฉตฺ	วา		โสตฺ	ถิ	นา		ปารํ		อ	คมํ	สุ๔โคหนุ่มตัวมี
กำลังว่ายตัดกระแสน้ำข้ามไปถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพ

วจฺฉตร  (วสนิวาเส+ฉ+ตร)โคหนุ่ม,โคถึก.ว สตี ติ  วจฺฉต โร  โคที่อยู่ชื่อว่าวัจฉตระ(อาเทศ
สฺเป็นจฺ,ลงตรปัจจัยด้วยนิปาตนะ).ยญฺญตฺ	ถาย		เอตฺ	ตกา		วจฺฉ	ตรา		หญฺญนฺ	ตุ๕จงฆ่า
โคจำนวนเท่านี้เพื่อบูชายัญ

โค	ใช้	งาน	๒	ศัพท์
ธุร	วา	หี  (ธุรสทฺทูปปท+วหปาปุณเน+ณี)โคใช้งาน.ธุรํ		วห	ติ		สี	เลน	า	ติ		ธุร	วา	หี		โคที่นำแอก

ไปโดยปรกติชื่อว่าธุรวาหี(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

๑ขุ.ธมฺม.๒๕/๑๓๕ ๒มชฺ.อฏฺ.๗/๑๔๘/๓๔๗ ๓ขุ.เถร.๒๖/๔๐๐/๔๒๖
๔มชฺ.มูล.๑๒/๓๙๑/๔๒๐ ๕มชฺ.มชฺ.๑๓/๑๐/๙
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โธรยฺห  (ธุรสทฺทูปปท+วหปาปุณเน+ณ)โคใช้งาน.ธุรํ		ว	หิตุ	มรห	ตี	ติ		โธรยฺโห		โคตัวที่สมควร
นำแอกไปชื่อว่าโธรัยหะ(อาเทศอุเป็นโอ,ลบณฺ,อาเทศวเป็นย,ลบอ).ธุร	วาหฏฺเ€น		
โธรยฺโห๑โคชื่อว่าโธรัยหะเพราะอรรถว่าใช้งานได้

เจ้าของ	โค,	ผู้	ครอบ	ครอง	โค,	พญา	โค,	พระ	โค,	โค	จ่า	ฝูง
โค	วินฺ	ท  (โค+อินฺท)เจ้าของโค,ผู้ครอบครองโค,พญาโค,พระโค,โคจ่าฝูง.ควํ		อธิก	โต		โค	วินฺ	โท		 

นาม		ผู้ครอบครองฝูงโคชื่อว่าโควินทะ.	ควํ		คุนฺนํ		อธิก	โต		ชโน		โค	วินฺ	โท	ชนผู้ครอบครองโค
ชื่อว่าโควินทะ.ควํ		อินฺ	โท		โค	วินฺ	โทจ่าฝูงแห่งโคชื่อว่าโควินทะ(ลงวฺอาคม).ควํ		วินฺ	ท	ตี	ติ		 
วา		โค	วินฺ	โท		หรือผู้ได้โคชื่อว่าโควินทะ(โคสทฺทูปปท+วินฺทลาเภ+อ)

	 [๔๙๗]	 วโห		จ		ขนฺธ	เทโสถ	 กกุโธ		กกุ		วุจฺจ	เต
	 	 อโถ		วิ	สาณํ		สิงฺ	คํ		จ	 รตฺต	คาวี		ตุ	โรหิณี.

ต้นคอ	โค
วห  (วหปาปุณเน+อ)ต้นคอโค,คอโคที่รับแอก.ขนฺธ	เทโส		วโห		นาม		ต้นคอชื่อว่าวหะ. 

วห	ติ		อเน	นา	ติ		วโห		ต้นคอที่โคใช้นำภาระไปชื่อว่าวหะ

หนอก	คอ	โค	๒	ศัพท์
กกุท,	กกุธ  (กุกอาทาเน+อุท)หนอกคอโค.กุก	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		กกุ	โท		กกุโธ		จ	หนอก

คอโคที่ถือเอาชื่อว่ากกุทะและกกุธะ(อาเทศอุเป็นอ,ทเป็นธบ้าง)

กกุ  (กุกอาทาเน+อุ)หนอกคอโค.กุก	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		กกุ		หนอกคอโคที่ถือเอาชื่อว่ากกุ(อาเทศ
อุเป็นอ)

เขา	สัตว์,	เงี่ยง,	นอ,	เดือย	๒	ศัพท์
วิ สาณ  (วิสปเวสเน+ยุ)เขาสัตว์,เงี่ยง,นอ,เดือย.วิ	สติ		ป	วิ	สตี	ติ		วิ	สาณํ	เขาสัตว์ที่แทง

เข้าไปชื่อว่าวิสาณะ(อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ,ทีฆะอเป็นอา).วิ	สาณํ		นาม		ยงฺกิญฺ	จิ		 
วิ สาณํ ๒ เขาสัตว์ทุกอย่างชื่อว่าวิสาณะ

สิงฺ	ค  (สีสเย+ค)เขาสัตว์,เงี่ยง,นอ,เดือย.มตฺถ	เก		ส	ยติ		ปวตฺต	ตี	ติ		สิงฺ	คํ		เขาที่เป็นไปบน
หัวชื่อว่าสิงคะ(รัสสะอีเป็นอิ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ).	สิงฺ	ค	ตี	ติ		สิงฺ	คํ		เขาที่
ทิ่มแทงชื่อว่าสิงคะ(สิงฺควิชฺฌเน+อ).ควํว		สิงฺ	คิ	โน		สิงฺ	คํ		วฑฺฒ	มาน	สฺส		วฑฺฒ	ติ๓เหมือน
เขาโคที่เจริญขึ้นตามตัว

๑สํ.อฏฺ.๑๑/๓๘/๗๘ ๒วิ.มหาวิ.๒/๗๕๒/๔๙๙ ๓ขุ.ชา.๒๗/๑๖๓๙/๓๒๘
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แม่	โค	แดง	๒	ศัพท์
รตฺต	คาวี  (รตฺต+คาวี)แม่โคแดง.รตฺตวณฺณา		คาวี		รตฺต	คาวี		แม่โคสีแดงชื่อว่ารัตตคาวี

โรหิณี  (โลหิต+อี)แม่โคแดง.โลหิต	วณฺณ	ตาย		โรหิณี		แม่โคชื่อว่าโรหิณีเพราะมีสีแดง(อาเทศ
ลเป็นร,ตเป็นณ,ลบสระหน้า)

	 [๔๙๘]	 คาวี		จ		สิงฺ	คิ	นี		โค		จ	 วญฺ	ฌา		ตุ		กถฺย	เต		วสา
	 	 นวปฺ	ปสูติ	กา		เธนุ	 วจฺ	ฉกามา	ตุ		วจฺ	ฉลา.

แม่	โค	๓	ศัพท์
คาวี  (คมุคติมฺหิ+อ+อี)แม่โค.คจฺฉ	ตี	ติ		คาวี		แม่โคที่เดินไปชื่อว่าคาวี(อาเทศคมฺเป็นโค,

โอเป็นอาว,ลบสระหน้า).คาวี	ศัพท์เป็นปุงลิงค์บ้าง.สา		คาวี		วจฺฉคิทฺธิ	นี		ตํ		ปาป	ภิกฺขุํ		
ปิฏฺ€โต		ปิฏฺ€โต		อนุ	พนฺธิ๑แม่โคตัวหวงลูกนั้นเดินตามภิกษุใจร้ายนั้นไปข้างหลังๆ

สิงฺ	คิ	นี  (สิงฺค+อินี)แม่โค.สิงฺ	ค	ยุตฺ	ต	ตาย		สิงฺ	คิ	นี		แม่โคชื่อว่าสิงคินีเพราะมีเขา(ลบสระหน้า)
โค  (คมุคติมฺหิ+อ)แม่โค.คจฺฉ	ตี	ติ		โค		แม่โคที่เดินไปชื่อว่าโค(อาเทศคมฺเป็นโค,ลบสระ

หลัง)

โค	สาว,	โค	หมัน	๒	ศัพท์
วญฺฌา  (หนหึสายํ+ย+อา)โคสาว,โคหมัน.หนิตพฺ	พา	ติ		วญฺฌา		แม่โคที่เขาควรเบียดเบียน

ชื่อว่าวัญฌา(อาเทศหนฺเป็นวธฺ,ธฺยเป็นฌ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นญฺ)

วสา  (วสกนฺติยํ+อ+อา)โคสาว,โคหมัน.ว สตี ติ  วสา  แม่โคตัวมีความใคร่ชื่อว่าวสา(ลบสระ
หน้า)

แม่	โคนม
เธนุ  (เธปาเน+นุ)แม่โคนม.นวปฺ	ปสูติ	กา		ปจฺจคฺฆป	สู	ตา		โค		เธนุ		นาม		แม่โคตัวคลอด

ลูกใหม่ ชื่อว่าเธนุ. อิ	โต		ปาต	โก		ขีรํ	 	ธ	ยติ	 	ปิว	ตี	ติ	 	 เธนุ	 	แม่โคที่ให้ลูกน้อยดื่มน้ำนม 
ชื่อว่าเธนุ.ธาเร ตี ติ  เธนุ  แม่โคที่ทรงไว้(ซึ่งน้ำนม)ชื่อว่าเธนุ(ธาธารเณ+นุ,อาเทศอาเป็น
เอ).โคณํ		เธนุ	ญฺจ		ยาน	ญฺจ		ภ	ริยํ		ญา	ติ	กุเล		น		วาสเย๒ไม่ควรฝากของ๔อย่างนี้คือ
โคตัวผู้โคนมยานพาหนะและภรรยาไว้ในตระกูลญาติ

แม่	โค	หวง	ลูก,	แม่	โค	ตัว	รัก	ลูก	๒	ศัพท์
วจฺ	ฉกามา (วจฺฉสทฺทูปปท+กาม กนฺติยํ+อ+อา) แม่โคหวงลูก, แม่โคตัวรักลูก.  วจฺฉํ	 	 กาม	ย	ตี	ติ		 

วจฺ	ฉกามา		แม่โคตัวรักลูกชื่อว่าวัจฉกามา(ลบสระหน้า)
๑วิ.มหา.๕/๑๗/๒๗ ๒ขุ.ชา.๒๘/๓๐๑/๑๑๔
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วจฺ ฉลา  (วจฺฉสทฺทูปปท+ลาอาทาเน+กฺวิ)แม่โคหวงลูก,แม่โคตัวรักลูก.วจฺฉํ  ลา ตี ติ  วจฺ ฉลา  
แม่โคตัวถือเอา(หวง)ลูกชื่อว่าวัจฉลา(ลบกฺวิ)

	 [๔๙๙]	 คคฺค	รี		มนฺถ	นีตฺถี		เทฺว	 สนฺ	ทานํ		ทาม	มุจฺจ	เต		
	 	 โค	มิโฬฺห		โคม	โย		นิตฺ	ถี	 อโถ		สปฺปิ		ฆตํ		ภเว.

หม้อ	นม,	เครื่อง	คน	นม	ให้	เป็น	เนย	๒	ศัพท์
คคฺค	รี  (คคฺคสทฺทูปปท+ราสทฺเท+กฺวิ+อี)หม้อนม,เครื่องคนนมให้เป็นเนย.		“คคฺค”นฺ	ติ		สทฺทํ		

รา	ตี	ติ		คคฺค	รี		หม้อนมที่ทำเสียงดังคัคคะชื่อว่าคัคครี(ลบกฺวิและสระหน้า)

มนฺถ	นี  (มนฺถวิโลฬเน+ยุ+อี)หม้อนม,เครื่องคนนมให้เป็นเนย.	มนฺถ	ติ		อสฺ	สา	ติ		มนฺถ	นี		หม้อ
ที่มีการคนนมชื่อว่ามันถนี(อาเทศยุเป็นอน,ลบสระหน้า).เทฺวปิ		อิตฺถี		ทั้ง๒ศัพท์เป็น
อิตถีลิงค์

เชือก	ผูก	โค	๒	ศัพท์
สนฺ	ทาน   (สํ+ทาสํยมเน+ยุ)เชือกผูกโค.สนฺ	ทาย	เต		อเน	นา	ติ		สนฺ	ทานํ		 เชือกที่ใช้ผูกโค 

ชื่อว่าสันทานะ(อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,ยุเป็นอน,ลบสระหลัง)

ทาม  (ทาทาเน+ม)เชือกผูกโค.เท	ตี	ติ		ทามํ		เชือกที่ให้ชื่อว่าทามะ.ทา	ติ		อวขณฺฑ	ตี	ติ		ทามํ		 
เชือกที่ล่ามไว้ชื่อว่าทามะ(ทาอวขณฺฑเน+ม).	โส		โคโณ		กิฏฺ€าโท		ทามํ		วา		เฉตฺ	วา		วชํ		
วา		ภินฺ	ทิตฺ	วา๑โคตัวนั้นดึงเชือกล่ามขาดหรือแหกคอกไปกินข้าวกล้า

โคมัย,	มูลโค	๒	ศัพท์
โค	มิฬฺห  (โค+มิฬฺห)โคมัย,มูลโค.ควํ		มีฬฺโห		วจฺ	โจ		โค	มีฬฺโห	มูลของโคชื่อว่าโคมิฬหะ
โคม	ย  (โค+มย)โคมยั,มลูโค.	โค	โต		นพิพฺต	ฺโต		โคม	โย		มลูที่เกดิจากโคชือ่วา่โคมยะ.เทวฺป	ิ	อ	นติ	ฺถ	ี	 

แม้ทั้ง๒บทเป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.อญฺเญ		โคม	ยํ		ขิ	ปนฺ	ติ๒บางพวกโยนมูลโคใส่

เนยใส	๒	ศัพท์
สปฺปิ  (สปฺปคมเน+อิ)เนยใส.ผลา	ยุว	ฑฺฒนตฺถํ		สปฺ	ปติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สปฺปิ		เนยใสที่มีประโยชน์

เพื่อเจริญกำลังและอายุชื่อว่าสัปปิ.นปํุส	เก		สปฺปิ	ศัพท์ใช้ในนปุงสกลิงค์.สปฺปิ		นาม		โคสปฺปิ		
วา		อชิ	กาสปฺปิ		วา		มหิ	สสปฺปิ		วา๓เนยใสที่ทำจากนมโคเนยใสที่ทำจากนมแกะเนยใสที่
ทำจากนมกระบือชื่อว่าสัปปิ

ฆต  (ฆรเสจเน+ต)เนยใส.ฆ	รติ		สิญฺจ	ตี	ติ		ฆตํ		เนยใสที่ไหลซึมชื่อว่าฆตะ(ลบรฺที่สุดธาตุ).

๑องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๑/๔๔๐ ๒ที.ปาฏิก.๑๑/๕๙/๙๗ ๓วิ.มหาวิ.๒/๑๔๑/๑๒๒
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ฆตํ		วุจฺจ	ติ		สปฺปิ๑เนยใสท่านเรียกว่าฆตะ

	 [๕๐๐]	 นวุทฺธฏํ		ตุ		โน	นีตํ		 ทธิ	มณฺฑํ		ตุ		มตฺถุ		จ
	 	 ขีรํ		ทุทฺธํ		ปโย		ถญฺญํ	 ตกฺกํ		ตุ		มถิตํ		ปฺยถ.

เนย	ข้น,	เนย	แข็ง	๒	ศัพท์
นวุทฺธฏ  (นว+อุทฺธฏ)เนยข้น,เนยแข็ง.นวทธฺ	ยา	ทีหิ		อุทฺ	ธฏํ		นวุทฺธฏํ	เนยข้นที่ฟูขึ้นจากนม

ส้มใหม่ชื่อว่านวุทธฏะ(ลบสระหน้า)

โน	นีต,	นว	นีต  (นวสทฺทูปปท+นีนเย+ต)เนยข้น,เนยแข็ง.นวทธฺ	ยา	ทีหิ		นีตํ		ปวตฺตํ		โน	นีตํ,	 
นว นีตํ  เนยข้นที่เป็นไปจากนมส้มใหม่ชื่อว่าโนนีตะและนวนีตะ(อาเทศอวเป็นโอบ้าง).โน นีต-
ปิณฺฑํ		วิ	ยา	ติ		นว	นีตปิณฺฑสทิสํ		มํสเป	สิมตฺตตฺ	ตา		เอวํ		วุตฺตํ	๒คำว่าโน	นีตปิณฺฑํ	วิย	
ความว่าเหมือนก้อนเนยแข็งท่านกล่าวเช่นนั้นเพราะเป็นเพียงก้อนเนื้อ.เภสชฺชํ		นาม		สปฺปึ		
วา		นว	นีตํ		วา		เตลํ		วา		มธุํ		วา		ผาณิตํ		วา		เท	ติ๓ถวายเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้ง
หรือน้ำอ้อยชื่อว่าเภสัช

เนย	เหลว	๒	ศัพท์
ทธิ	มณฺฑ  (ทธิ+มณฺฑ)เนยเหลว.ทธิ	โน		มณฺฑํ		สา	โร		ทธิ	มณฺฑํ		 เนื้อของนมส้มชื่อว่า 

ทธิมัณฑะ.ทธิ	มณฺฑํ		ทธิ	มฺหิ		ป	สนฺ	โน	ทกํ ๔  ทธิมัณฑะคือน้ำใสๆในนมส้ม

มตฺถุ  (มสปริมาเณ+ถุ)เนยเหลว.ทธึ		อาม	สตี	ติ		มตฺถุ		เนยเหลวที่เกาะนมส้มชื่อว่ามัตถุ
(อาเทศสฺเป็นตฺ).นปํุส	เก		มตฺถุ	ศัพท์ใช้ในนปุงสกลิงค์

น้ำนม,	นม	สด	๔	ศัพท์
ขีร  (ขิขเย+อีร)น้ำนม,นมสด.ทุหเณน		ขย	ตี	ติ		ขีรํ		น้ำนมที่หมดสิ้นไปโดยการรีดชื่อว่าขีระ

(ลบสระหน้า).ตา	นิ		ปณีต	โภชนา	นิ		เสยฺ	ยถีทํ		สปฺปิ		นว	นีตํ		เตลํ		มธุ		ผาณิตํ		มจฺ	โฉ		 
มํสํ		ขีรํ		ทธิ๕โภชนะอันประณีตเหล่านี้คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อ
นมสดและนมส้ม

ทุทฺธ  (ทุหปปูรเณ+ต)น้ำนม,นมสด.ทุ	หีย	เต	ติ		ทุทฺธํ		น้ำนมที่เขารีดชื่อว่าทุทธะ(อาเทศต
เป็นธ,หฺเป็นทฺ).ทุทฺธขี	โร	ติ		คา	โว		ทุ	หิตฺ	วา		คหิตขี	โร๖บทว่าทุทฺธขี	โร	คือน้ำนมที่รีด
เอาจากโคนม

ปย  (ปาปาเน+ณฺย)น้ำนม,นมสด.ปาตพฺ	พนฺ	ติ		ปโย		น้ำนมที่ควรดื่มชื่อว่าปยะ(ลบณฺ,รัสสะ
อาเป็นอ).ป	ยศัพท์เป็นมโนคณาทิคณะคือแจกวิภัตติเหมือนมน	ศัพท์

๑ขุ.อฏฺ.๕๐/๘๙๗/๑๕๑ ๒ขุ.อฏฺ.๓๑/๔๕๙/๒๐๙ ๓วิ.มหาวิ.๑/๑๙๙/๑๔๔
๔วิ.ฏี.๓/๓๑๗/๔๑๐ ๕วิ.มหาวิ.๒/๕๑๖/๓๔๐ ๖ขุ.อฏฺ.๒๘/๑๘/๒๖
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ยถา		ปโย		จ		สงฺ	โข		จ	 อุโภ		สมา	นวณฺณิ	โน
เอวํ		ตุวญฺจ		มทฺ	ที		จ	 สมาน	มน	เจต	สา.๑

น้ำนมและสังข์ทั้ง๒อย่างมีสีขาวเหมือนกันฉันใดขอให้พระองค์และพระ 
มัทรีจงมีพระทัยเหมือนกันฉันนั้น

ถญฺญ(ถน+ณฺย)น้ำนม,นมสด.ถน	โต		สมฺ	ภูตํ		ถญฺญํ		น้ำนมที่เกิดจากเต้านมชื่อว่าถัญญะ(ลบ 
ณฺและสระที่สุดบท,อาเทศนฺยเป็นญ,ซ้อนญฺ).โลหิต	ญฺ	เหตํ		ภิกฺขเว		อริย	สฺส		วิน	เย		
ยทิทํ		มาตุ		ถญฺญํ	๒ ภิกษุทั้งหลายน้ำนมของมารดานับเป็นโลหิตในอริยวินัย

มัน	ใส,	เปรียง	๒	ศัพท์
ตกฺก  (ติ+ก)มันใส,เปรียง.ตีณิ		กา	นิ		ชล	ภา	คา	นิ		เอตฺถ		สนฺ	ตี	ติ		ตกฺกํ		มันใสที่มีน้ำปน

อยู่๓ส่วนชื่อว่าตักกะ(อาเทศอิเป็นอ,ซ้อนกฺ).เตนหิ		ตกฺกํ		ปาเยถ๓ถ้าอย่างนั้นจง
ให้เขาดื่มเปรียง

มถิต  (มถวิโลฬเน+อิ+ต)มันใส,เปรียง.มถิย	เต	ติ		มถิตํ		มันใสที่เขากวนชื่อว่ามถิตะ

	 [๕๐๑]	 ขีรํ		ทธิ		ฆตํ	ตกฺกํ			 โน	นีตํ		ปญฺจ		โค	รสา
	 	 อุ	รพฺโภ		เมณฺฑ		เม	สา		จ	 อุร	โณ		อวิ		เอฬ	โก.

ปัญจ	โครส,	อาหาร	ที่	ได้	จาก	นม	๕	อย่าง
	 	 อิ	ติ		อิ	เม		ปญฺ	จ		โค	รสาปัญจโครสเหล่านี้คือขีร	ะ		น้ำนม,ทธิ		นมส้ม,ฆตะ		

เนยใส,ตักกะ		เปรียง,โน	นี	ตะ		เนยข้น

	 	 ขีรํ		นวํ,		ทธิ		ขีร	โต		ชาตํ,		ทธิ	โต		ฆตํ		โน	นีตญฺ	จ,		สพฺพ	เสโส		ตกฺกํ		ขีร	โตเยว  
ขีระคือน้ำนมสดนมส้มเกิดจากนมสดเนยใสและเนยข้นเกิดจากนมส้มที่เหลือทั้งหมดและเปรียง
เกิดจากน้ำนมเหมือนกัน

แกะ	๖	ศัพท์
อุ รพฺภ  (น+รุสทฺเท+ภ)แกะ.พาธิ	ยมา	โนปิ		น		รว	ตี	ติ		อุ	รพฺโภ		แกะที่แม้จะถูกเบียดเบียนก็

ไม่ร้องชื่อว่าอุรัพภะ(อาเทศนเป็นอ,อเป็นอุ,อุที่รุเป็นอ,ซ้อนพฺ).เทหิ		เม		มา	ริส		
อุ รพฺภํ  วา  อุ รพฺภ ธนํ  วา๔สหายขอท่านจงให้แกะหรือทรัพย์สำหรับซื้อแกะแก่เราเถิด

เมณฺฑ  (เมณฺฑโกฏิลฺเล+อ)แกะ.เมณฺฑ	ตี	ติ		เมณฺโฑ		แกะที่เดินคดไปคดมาชื่อว่าเมณฑะ.
หีเนน		หีนํ	 	 วท	ติ	 	 โอฏฺ€ํ	 	 เมณฺฑํ	 	 โคณํ ๕ กล่าวคำหยาบด้วยวาจาหยาบคายว่า เจ้าอูฐ 
เจ้าแกะเจ้าโค

๑ขุ.ชา.๒๘/๑๒๑๑/๔๓๖ ๒มชฺ.มูล.๑๒/๔๕๓/๔๘๘ ๓วิ.มหาวิ.๑/๒๒๖/๑๖๔
๔องฺ.ติก.๒๐/๕๔๐/๓๒๔ ๕วิ.มหาวิ.๒/๒๓๓/๑๗๔
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เมส  (มิสมทฺธเน+ณ)แกะ.มิส	ติ		มทฺธ	เต		อญฺญมญฺญํ		เมโส		แกะที่เบียดเสียดกันชื่อว่า 
เมสะ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ).มํสํ		ขา	ทิตุ	กา	เมหิ		มี	ยติ		หึสย	ตี	ติ		เมโส		แกะที่ถูกคน
ต้องการกินเนื้อเบียดเบียนชื่อว่าเมสะ(มิหึสายํ+อส,วุทธิอิเป็นเอ,ลบสระหลัง)

อุรณ  (น+รณสทฺเท+อ)แกะ.น  รณ ตี ติ  อุร โณ  แกะที่ไม่ร้องชื่อว่าอุรณะ(อาเทศนเป็น
อ,อเป็นอุ)

อวิ  (อวรกฺขเณ+อิ)แกะ.อ	วีย	เต		รกฺขีย	เต	ติ		อวิ		แกะที่เขารักษาไว้ชื่อว่าอวิ

เอฬก(อลคติยํ+ณฺวุ)แกะ.อล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เอฬ	โกแกะที่เดินไปชื่อว่าเอฬกะ(อาเทศณฺวุเป็น
อก,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศลเป็นฬ)

	 [๕๐๒]	 วสฺโส		ตฺวโช		ฉคล	โก	 โอฏฺโ€		ตุ		กรโภ		ภเว
	 	 คทฺรโภ		ตุ		ขโร		วุตฺ	โต	 อุ	รณี		ตุ		อชี		อชา.

แพะ	๓	ศัพท์
วสฺส,	วสฺต,	วตฺต  (วสนิวาเส+ส,ต)แพะ.ว สตี ติ  วสฺโส  แพะที่อยู่ชื่อว่าวัสสะ

อช  (อชคมเน+อ)แพะ.อช	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อโช		แพะที่เดินไปชื่อว่าอชะ.น  ชาย ตี ติ  วา  อโช  
หรือสัตว์ที่ไม่ค่อยเกิดชื่อว่าอชะ(น+ชนชนเน+กฺวิ,อาเทศนเป็นอ,ลบกฺวิและนฺที่สุดธาตุ).

ยญฺญตฺ	ถาย		เอตฺ	ตกา		อชา		หญฺญนฺ	ตุ๑แพะจำนวนเท่านี้จงถูกฆ่าเพื่อบูชายัญ

ฉคลก,	ฉกลก,	ฉาค(ฉินฺทสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+อ+ก)แพะ.ฉินฺ	ทนฺ	โต		คจฺฉ	ตี	ติ		ฉคล	โก		
แพะที่กัดกินไปเดินไปชื่อว่าฉคลกะ(อาเทศฉินฺทเป็นฉ,มฺเป็นลฺ).เต		ตํ		ฉกลกํ		ทพฺพํ		

มลฺล	ปุตฺตํ		นาม		อกํ	สุ๒ภิกษุเหล่านั้นตั้งชื่อแพะนั้นว่าทัพพมัลลบุตร

อูฐ	๒	ศัพท์
โอฏฺ€  (วสกนฺติมฺหิ+ต)อูฐ.โอ	ทนาทิกํ		ว	สติ		กาม	ตี	ติ		โอฏฺโ€		อูฐที่ชอบข้าวสุกเป็นต้น 

ชื่อว่าโอฏฐะ(อาเทศวเป็นโอ,สฺตเป็นฏฺ€).โอ	ทนา	ที	สุ		อุณฺ	เหน		อุ	สีย	ตี	ติ		โอฏฺโ€		อูฐ

ที่ถูกความร้อนในข้าวสุกเป็นต้นลวกปากชื่อว่าโอฏฐะ(อุสทาเห+ต,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศสฺต

เป็นฏฺ€).จตุ	ปทํ		นาม		หตฺถี		อสฺ	สา		โอฏฺ€า		โคณา		คทฺร	ภา		ปสุ	กา๓ช้างม้าอูฐ

โคลาและปสุสัตว์ชื่อว่าสัตว์๔เท้า

กรภ,	ขรภ(กรกรเณ+อภ)อูฐ.ก โรตี ติ  กรโภสัตว์ที่ทำงานชื่อว่ากรภะ

  อูฐมีอีกหลายศัพท์เช่นก	เมก,	มย,	มหา	งฺค
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ลา	๒	ศัพท์
คทฺรภ(คทวิยตฺติยํวาจายํ+รภ)ลา.คท	ตี	ติ		คทฺรโภ		ลาที่พูดเป็นชื่อว่าคัทรภะ.คทฺรโภ		

โคคณํ		ปิฏฺ€ิ	โต		ปิฏฺ€ิ	โต		อนุ	พนฺโธ		โห	ติ๑ลาเดินตามฝูงโคไปข้างหลังๆ

ขร  (ข+ร)ลา.ขํ		กณฺ€วิว	รํ		ม	หนฺ	ตมสฺสตฺถี	ติ		ขโรลาตัวมีลำคอใหญ่ชื่อว่าขระ

 ลามีอีกหลายศัพท์เช่นจกฺ	กวนฺ	ตุ,	พา	เลยฺ	ย,	ราสภ

แม่	แกะ,	แกะ	ตัว	เมีย	๒	ศัพท์
อุ รณี (อุรณ+อี)แม่แกะ,แกะตัวเมีย.อุ รณสฺส  อยํ  อุ รณี  แม่แกะตัวนี้เป็นของแกะชื่อว่าอุรณี

(ลบสระหน้า)

อวี (อว+อี)แม่แกะ,แกะตัวเมีย.อ วิ โน  เอ สา  อวี  แม่แกะตัวนี้เป็นของแกะจึงชื่อว่าอวี(ลบ
สระหน้า)

แม่	แพะ,	แพะ	ตัว	เมีย	๒	ศัพท์
อชี (อช+อี)แม่แพะ,แพะตัวเมีย.อชสฺส  อยํ  อชี แม่แพะตัวนี้เป็นของแพะจึงชื่อว่าอชี(ลบ

สระหน้า)

อชา (อช+อา)แม่แพะ,แพะตัวเมีย.อชสฺส  อยํ  อชาแม่แพะตัวนี้เป็นของแพะจึงชื่อว่าอชา(ลบ
สระหน้า).	เอกา		อชา			ปณฺณา	ที	นิ			ขา	ทมา	นา		คจฺฉนฺตรํ		ป	วิ	สิตฺ	วา		ทา	รกํ		ทิสฺ	วา		 

ชนฺ	นุ	เกหิ		€ตฺ	วา		ทา	รกสฺส		ถนํ		อ	ทา	สิ๒แม่แพะตัวหนึ่งขณะเดินกินหญ้าเป็นต้นเข้าไประหว่าง
พุ่มไม้เห็นทารกจึงย่อเข่าลงให้นมแก่ทารก

เวสฺสวณฺณ นา  สมตฺ ตา.
ว่าด้วยวรรณแพศย์จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑องฺ.ติก.๒๐/๕๒๒/๒๙๔ ๒ธมฺม.อฏฺ.๑๙/๑๖



๒.๔.๔. สุทท วัณ ณ นา
พรรณนา ชื่อ ของ ศูทร เป็นต้น

	 [๕๐๓]	 สุทฺ	โทนฺ	ตวณฺโณ		วสโล	 สํกิณฺณา		มา	คธา	ท	โย
	 	 มาคโธ		สุทฺทขตฺ	ตาโช			 อุคฺ	โค		สุทฺ	ทาย		ขตฺตโช.

	 [๕๐๔]	 ทฺ	วิชา		ขตฺ	ติยโช		สู	โต	 กา	รุ		ตุ		สิปฺปิ	โก		ปุ	เม
	 	 สงฺฆา	โต		ตุ		ส	ชา	ตีนํ	 เตสํ		เสณิ		ทฺ	วิ	สุจฺจ	เต.

คน	วรรณะ	ศูทร,	ตระกูล	ศูทร	๓	ศัพท์
สุทฺท  (สท อสฺ สาทเน+ท)  คน วรรณะ ศูทร, ตระกูล ศูทร.  สท	ตี	ติ		สุทฺ	โท  ผู้ ยินดี ชื่อ ว่า สุท ทะ (อาเทศ 

อ เป็น อุ).  ลา	มิ	เกหิ		ภตึ		สูท	ติ		ปคฺฆร	ตี	ติ		สุทฺ	โท  ผู้ หลั่ง ไหล ไป สู่ การ รับจ้าง ทำงานกับ คน 
วรรณะ ต่ำ ชื่อ ว่า สุท ทะ (สูท ปคฺฆรเณ+ท, รัสสะ อู เป็น อุ).  สุทฺ	โท		วา		ขตฺ	ติยํ		ปริ	จเร	ยฺย๑  

คน ชั้น ศูทร ควร รับ ใช้ กษัตริย์

อนฺตวณฺณ  (อนฺต+วณฺณ)  คน วรรณะ ศูทร, ตระกูล ศูทร.  อนฺ	โต	 	 ลาม	โก	 	 วณฺโณ	 	 อสฺ	สา	ติ		
อนฺตวณฺโณ  ผู้ มี วรรณะ ต่ำ ชื่อ ว่า อันต วัณณะ

วสล  (วส นิ วา เส+อล)  คน วรรณะ ศูทร, ตระกูล ศูทร.  ว	เสต	พฺ	โพ		อสุ	ทฺธ	จิตฺ	ตตฺ	ตา		วสโล  ผู้ ที่ ควร ให้ 
อยู่ (กับ ที่) เพราะ เป็น ผู้ มี จิต ไม่ บริสุทธิ์ จึง ชื่อ ว่าว สละ.  	ยตฺร		ยตฺร		วา		มุตฺ	ตํ		กรีสํ		สิ�ฺ	จ	ตี	ติ		 
วสโล  หรือ ผู้ ถ่าย มูตร และ คูถ ใน ที่ ต่างๆ ชื่อ ว่าว สละ (วส สิญฺจเน+อล)

น		ชจฺ	จา		วสโล		โห	ติ	 น		ชจฺ	จา		โห	ติ		พฺ	ราหฺมโณ
กมฺ	มุ	นา		วสโล		โห	ติ	 กมฺ	มุ	นา		โห	ติ		พฺ	ราหฺมโณ.๒

 เปน็ ศทูร มใิช ่เพราะ ชาต ิกำเนดิ เปน็ พราหมณ ์มใิช ่เพราะ ชาต ิกำเนดิ เปน็ ศทูร เพราะ 
การก ระ ทำ  เป็น พราหมณ์ เพราะ การก ระ ทำ

วรรณะ	ผสม,	ตระกูล	ปะปน	กัน,	วรรณะ	เกี่ยว	พัน	กัน,	พัวพัน	กัน	๓	ตระกูล
	 มา	คธา	ท	โย		สํกิณฺณา  ตระกูล ที่ เกี่ยว พัน กัน มี มาคธะ เป็นต้น คือ  (๑)  สุทฺทขตฺ	ตาโช		มาคโธ 

บุตร ที่ เกิด จาก ชาย วรรณะ ศูทร กับ หญิง วรรณะ กษัตริย์ ชื่อ ว่า มาคธะ  (๒)  สุทฺ	ทาย		ขตฺตโช		อุคฺ	โค   
บุตร ที่ เกิด จาก ชาย วรรณะ กษัตริย์ กับ หญิง วรรณะ ศูทร ชื่อ ว่า อุค คะ  (๓) ทฺ	วิชา		ขตฺ	ติยโช		สู	โต  บุตร 
ที่ เกิด จาก ชาย วรรณะ กษัตริย์ กับ หญิง วรรณะ พราหมณ์ ชื่อ ว่า สู ตะ

มาคธ  (มาคธ+ณ)  ตระ กู ลมาคธะ.  	สุทฺ	เทน		สมฺ	พนฺธาย		ขตฺ	ตาย		ชา	โต		ปุตฺ	โต		มาคโธ  
บุตร ที่ เกิด จาก หญิง วรรณะ กษัตริย์ ผู้ มี ความ สัมพันธ์ กับ ชาย วรรณะ ศูทร ชื่อ ว่า มาคธะ.  มาคธ	กุเล		 
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ชา	โต		มาคโธ  ผู้ เกิด ใน ตระ กู ลมาคธะ ชื่อ ว่า มาคธะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

อุคฺ	ค  (อุจ สม วาเย+ค)  ตระกูล อุค คะ.  สุทฺ	ทาย		สมฺ	พนฺเธน		ขตฺ	ติ	เยน		ชา	โต		อุคฺ	โค  บุตร ที่ 
เกิด จาก ชาย วรรณะ กษัตริย์ ผู้ มี ความ สัมพันธ์ กับ หญิง วรรณะ ศูทร ชื่อ ว่า อุค คะ. 	อุจ	ตี	ติ		อุคฺ	โค  ผู้ 
ปะปน กัน ชื่อ ว่า อุค คะ (อาเทศ จฺ เป็น คฺ)

สูต  (สุ อภิ ภเว+ต)  ตระกูล สู ตะ.  พฺ	ราหฺมณิ	ยา		สมฺ	พนฺเธน		ขตฺ	ติ	เยน		ชา	โต		สู	โต  บุตร ที่ เกิด 
จาก ชาย วรรณะ กษัตริย์ ผู้ มี ความ สัมพันธ์ กับ หญิง วรรณะ พราหมณ์ ชื่อ ว่า สู ตะ.  สว	ตี	ติ		สู	โต  ผู้ ยิ่ง 
ใหญ่ ชื่อ ว่า สู ตะ (ทีฆ ะ อุ เป็น อู)

สุทฺ	ทา	เวสฺ	เสหิ		กรโณ-	 มฺพฏฺโ€		เวสฺ	สาทฺ	วิ	ชา	ติหิ,
มา	หึโส		เวสฺ	สาขตฺตโช	 ขตฺ	ตา		ขตฺ	ตาย		สุทฺทโช.
พฺ	ราหฺ	มณี	ขตฺตโช		สู	โต	 ตสฺสํ		เว	เทห	โก		เวสฺ	เส,
รถ	กา	โร		ตุ		มา	หึ	สา	 กรณฺยํ		ยสฺส		สมฺภ	โว,	
จณฺฑาโล		นาม		ชนิ	โต	 พฺ	ราหฺ	มณี	วสเลหิ		โย.

 บุตร ที่ เกิด จาก ชาย วรรณะ แพศย์ กับ หญิง วรรณะ ศูทร ชื่อ ว่า กรณะ, เกิด จาก ชาย 
วรรณะ พราหมณ์ กับ หญิง วรรณะ แพศย์ ชื่อ ว่า อัมพั ฏฐะ, เกิด จาก ชาย วรรณะ 
กษัตริย์ กับ หญิง วรรณะ แพศย์ ชื่อ ว่า มา หิง สะ, เกิด จาก ชาย วรรณะ ศูทร กับ หญิง 
วรรณะ กษตัรยิ ์ชือ่ วา่ ขตั ตา, เกดิ จาก ชาย วรรณะ กษตัรยิ ์กบั หญงิ วรรณะ พราหมณ ์
ชื่อ ว่า สู ตะ,  เกิด จาก ชาย วรรณะ แพศย์ กับ หญิง วรรณะ พราหมณ์ ชื่อ ว่า เว เทห กะ, 
สว่น ชา่งไม ้ผู ้เกดิ จาก ตระ ก ูลมาหงิ สะ เปน็ กรรมกร, บตุร ที ่เกดิ จาก ชาย วรรณะ ศทูร 
กับ หญิง วรรณะ พราหมณ์ ชื่อ ว่า จัณฑาล ะ

นาย	ช่าง	๒	ศัพท์
กา	รุ  (กร กรเณ+ณุ)  นาย ช่าง.  ก	โร	ติ		นิมฺ	มิ	นา	ติ		จิตฺ	ร	เลปฺ	ยาทิ	กนฺ	ติ		กา	รุ	 ผู้ เนรมิต ลวดลาย 

อัน วิจิตร เป็นต้น ชื่อ ว่า กา รุ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา). 	ตจฺ	ฉกอ	โย	กา	รตนฺ	ต	วาย	ร	ชก	น	หา	ปิ	ตกา		
ป�ฺจ		การ	โว๑  นาย ช่าง ๕ หมู่ คือ ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่าง หูก ช่าง ย้อม ช่าง กัลบก

สิปฺปิก  (สิปฺป+อิก)  นาย ช่าง.  สิปฺปํ		อสฺสตฺถี	ติ		สิปฺปิ	โก  ผู้ มี ศิลปะ ชื่อ ว่า สิปปิ กะ (ลบ สระ หน้า).  
ปุ	เม  กา	รุ	ศัพท์ และ สปฺปิก	ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์.  เอวํ		วา	เสฏฺ€		ชา	นาหิ		สิปฺปิ	โก		โส		น		 
พฺ	ราหฺมโณ๒  วา เสฏฐะ ท่าน จง รู้ อย่าง นี้ ว่า นาย ช่าง นั้น ไม่ใช่ พราหมณ์

หมู่	นาย	ช่าง	ผู้	มี	ตระกูล	เสมอ	กัน
เสณี  (สิ เส วายํ+ณี)  หมู่ นาย ช่าง ผู้ มี ตระกูล เสมอ กัน.  ส	ชา	ตีนํ		เตสํ		สิปฺ	ปีนํ		สงฺฆา	โต		“เสณี”- 

๑  วิ.ฏี. ๓/๓๒/๔๘ ๒  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๗๐๗/๖๔๔ 
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ตฺ	ยุจฺจ	เต  หมู่ นาย ช่าง ผู้ มี ตระกูล เสมอ กัน เหล่า นั้น ท่าน เรียก ว่า เสณี.  	เส	วนํ		เสณี	 การ คบหา กัน 
ชื่อ ว่า เสณี (วุ ทธิ อิ เป็น เอ).  ทฺ	วี	สุ		เสณี	ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ อิตถี ลิงค์

	 [๕๐๕]	 ตจฺฉ	โก		ตนฺต	วาโย		จ	 รช	โก		จ		น	หา	ปิ	โต
	 	 ป�ฺ	จ	โม		จมฺ	มกา	โร	ติ	 การ	โว		ป�ฺ	จิ	เม		สิ	ยุํ.

นาย	ช่าง	๕	หมู่
	 อิ	ติ		อิ	เม	ป�ฺจ		การ	โว  นาย ช่าง ๕ หมู่ เหล่า นี้ คือ  ตัจฉก	ะ ช่างไม้,  ตัน	ต	วายะ ช่าง หูก,  

รชกะ ช่าง ย้อม,  น	หา	ปิ	ตะ ช่าง กัลบก (ช่าง ตัดผม),  จัม	มกา	ระ ช่าง เครื่อง หนัง (ช่าง รองเท้า) 

ตจฺฉ	โก		ตนฺต	วาโย		จ			 รช	โก		จ		น	หา	ปิ	โต,
ป�ฺ	จ	โม		จมฺ	มกา	โร		จ	 การ	โว		สิปฺปิ	โน		มตา.

 ช่าง ผู้ มี ศิลปะ ท่าน รู้ ว่า มี ช่างไม้ ช่าง หูก ช่าง ย้อม ช่าง กัลบก และ ช่าง หนัง เป็น 
อันดับ ที่ ๕

	 [๕๐๖]	 ตจฺฉ	โก		วฑฺฒกี	มโต		 ปลคณฺโฑ		ถปตฺยปิ
	 	 รถ	กา	โรถ		สุว	ณฺณ-	 กา	โร		นาฬิธ	โม		ภเว.

ช่างไม้	๕	ศัพท์
ตจฺ	ฉก  (ตจฺฉ ตนุ กรเณ+ณฺวุ)  ช่างไม้.  ตจฺฉ	ติ		ตนุํ		ก	โรตี	ติ		ตจฺฉ	โก  ช่าง ถาก(หรือ เหลา)ไม้ ให้ บาง 

ชื่อ ว่า ตัจฉก ะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  ทา	รุํ		นมยนฺ	ติ		ตจฺ	ฉกา๑  ช่าง ถาก ย่อม ถาก ไม้

วฑฺฒกี,	วทฺธกี  (วทฺธ เฉท เน+ณฺวุ+อี)  ช่างไม้.  วทฺธ	ยติ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		วฑฺฒกี,	วทฺธกี	 ช่าง ตัด ไม้ 
ชื่อ ว่าวั ฑฒกี และ วัทธกี (อาเทศ วทฺธ เป็น วฑฺฒ บ้าง, ณฺวุ เป็น อก, ลบ สระ หน้า). 	ราชา		ภรติ		
วฑฺฒกึ ๒  พระ ราชา ทรง เลี้ยง นาย ช่าง

ปลคณฺฑ  (ปลสทฺ ทูปปท+คณฺฑ เฉท โนป เลป น สนฺ นิจ ยวทเนก เท เส สุ+อ)  ช่างไม้. 	โส		หิ	โอ	ลมฺ	พก-	
สงฺ	ขาตํ		ปลํ		ธาเรตฺ	วา		ทา	รูนํ		คณฺฑํ		หร	ตี	ติ		ปลคณฺโฑ	ติ		วุจฺจ	ติ๓  จริง อยู่ ช่างไม้ นั้น 
ขึง เชือก บรรทัด ที่ ห้อย ลง แล้ว นำ ไป ทาบ เส้น ของ ไม้ ท่าน เรียก ว่า ปลคัณฑะ.  ปลคณฺโฑ	ติ		วฑฺฒกี๔  
บท ว่า ปลคณฺโฑ	คือ ช่างไม้

ถ	ปติ  (€า คติ นิวตฺ ติยํ+ติ)  ช่างไม้.  €ปติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	ถ	ปติ	 	ช่าง เป็น ที่ ตั้ง อยู่ ของ งาน (บ่อ เกิด 
ของ งาน) ชื่อ ว่า ถ ปติ (อาเทศ € เป็น ถ, รัสสะ อา เป็น อ, ลง ป อาคม). 	ป�ฺ	จกงฺ	โค		ถ	ปติ			
สาว	ตฺถิ	ยา		นิกฺ	ขมิ๕  ช่างไม้ ชื่อ ว่า ปัญจ กัง คะ ออก จาก เมือง สา วัต ถี ไป แล้ว

๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๕๓๔/๔๘๗ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๖๕/๒๘ ๓  สํ.อฏฺ. ๑๒/๓๔๗/๓๕๙
๔  มชฺ.อฏฺ. ๗/๒๑๖/๔๑๘ ๕  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๓๕๖/๓๔๒ 
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รถ	การ  (รถสท ฺทปูปท+กร กรเณ+ณ)  ชา่งไม,้ ชา่ง รถ.  รถ	ํ	ก	โรต	ีต	ิ	รถ	กา	โร  ผู ้สรา้ง รถ ชือ่ วา่ รถ กา ระ  
(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  รถ	กา	โร		ฉหิ		มา	เสหิ		ฉารตฺ	ตูเนหิ		เอกํ		จกฺกํ		นิฏฺ€าเป	สิ๑   
ช่าง รถ สร้าง ล้อ ข้าง หนึ่ง ให้ สำเร็จ แล้ว ด้วย เวลา ๖ เดือน หย่อน ๖ วัน

ช่าง	ทอง	๒	ศัพท์
สุว	ณฺณ	การ  (สุว ณฺณสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  ช่าง ทอง.  สุว	ณฺณํ		ก	โรตี	ติ		สุว	ณฺณ	กา	โร  ช่าง 

ผู้ ทำ ทองคำ ชื่อ ว่า สุ วัณ ณ กา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  สุว	ณฺณ	กา	โร		เอก	วาร	เมว		สุว	ณฺณํ		
ตา	เปตฺ	วา		โกฏฺเฏตฺ	วา		มลํ		นี	หริตฺ	วา		ปิ	ลนฺ	ธน	วิก	ตึ		กา	ตุํ		น		สกฺ	โก	ติ๒  นาย ช่าง ทอง ทำ 
ทอง ให้ ร้อน ครู่ เดียว เท่านั้น แล้ว ตี นำ คราบ มัว หมอง ออก ไม่ สามารถ แปรรูป ให้ เป็น เครื่อง ประดับ ได้

นาฬิ	ธม  (นาฬิสทฺ ทูปปท+ธม สทฺ เท+อ)  ช่าง ทอง.  มุข	วายุ	นา		อคฺคิ	ที	ปนตฺถํ	 	นาฬึ	 	ธม	ติ		 
สทฺ	ทาปย	ตี	ติ		นาฬิธ	โม  ช่าง ผู้ เป่า กล้อง ลม ให้ มี เสียง เพ่ือ ให้ เปลว ไฟ ลุก ด้วย ลม ใน ปาก ช่ือ ว่านาฬิ ธมะ

	 [๕๐๗]	 ตนฺต	วาโย		เป	สกา	โร		 มาลา	กา	โร		ตุ		มา	ลิ	โก
	 	 กุมฺ	ภ	กา	โร		กุ	ลาโลถ	 ตุนฺ	นวา	โย		จ		โส	จิ	โก.

ช่าง	หูก,	ช่าง	ถัก,	ช่าง	ทอ	๒	ศัพท์
ตนตฺ	วาย  (ตนตฺสท ฺทปูปท+เว ตนตฺ สน ฺตาเน+ณ)  ชา่ง หกู, ชา่ง ถกั, ชา่ง ทอ.  	ตนตฺ	ํ	วาย	ต	ีต	ิ	ตนตฺ	วาโย   

ช่าง ทอหูก ชื่อ ว่า ตัน ต วายะ (ลบ ณฺ, อาเทศ เอ เป็น อาย). 	โสปิ		โข		ตนฺต	วาโย		อาย	สฺม	โต		 
อ	ุปนนทฺสสฺ		สกยฺ	ปตุตฺสสฺ		อปุ	ฏ€ฺาโก		โห	ติ๓  ชา่ง ทอหกู นัน้ เปน็ โยม อปุฏัฐากของ ทา่น พระ อปุ นนัทะ 
 ศากย บุตร

เปสการ  (เปสสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  ช่าง หูก, ช่าง ถัก, ช่าง ทอ.  เป	สนํ		เปโส  การ ทอ ชื่อ ว่า 
เป สะ (เปส เปร ณปย ตนค ตี สุ+อ).  ตํ		ก	โรตี	ติ		เป	สกา	โร	 ผู้ ทำการ ทอ นั้น ชื่อ ว่า เปสการ ะ (ลบ ณฺ, 
วุ ทธิ อ เป็น อา).  เป	สกา	โร		อุท	เร		พทฺธ	สาฏกํ		ทตฺ	วา๔  ช่าง หูก ให้ ผ้า สาฎก ที่ พัน ไว้ ที่ อก 

ช่าง	จัด	ดอกไม้	๒	ศัพท์
มาลา	การ  (มา ลาสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  ช่าง จัด ดอกไม้.  มาลํ		ก	โรตี	ติ		มาลา	กา	โร  ผู้ จัด 

ดอกไม้ ชื่อ ว่า มาลา กา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  สุม	โน		นาม		นา	เมน		มาลา	กา	โร		อหํ		
ตทา๕  ครั้ง นั้น เรา เป็น ช่าง จัด ดอกไม้ มี นาม ว่า สุมนะ

มา ลิก  (มาลา+อิก)  ช่าง จัด ดอกไม้.  มา	ลา	ลิปฺ	ปโย	คา		มาลา	ปน	โย	คา		วา		มา	ลิ	โก  ช่าง จัด ดอกไม้ 
ชื่อ ว่า มา ลิ กะ เพราะ มี การ จัด เรียง ดอกไม้ หรือ มี การนำ ดอกไม้ ออก ไป. 	นคเร		หํสว	ติ	ยา		อโหสึ		
มา ลิ โก  ตทา๖  ครั้ง นั้น เรา เป็น ช่าง จัด ดอกไม้ ใน นคร หงส วดี

๑  องฺ.ติก. ๒๐/๔๕๔/๑๔๐ ๒  ธมฺม.อฏฺ. ๒๔/๘ ๓  วิ.มหาวิ. ๒/๑๕๗/๑๓๕
๔  มชฺ.อฏฺ. ๙/๒๔๗/๑๘๑ ๕  ขุ.อปทาน. ๓๒/๗๑/๑๖๙ ๖  ขุ.อปทาน. ๓๒/๘๒/๑๗๘
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ช่าง	ปั้น	หม้อ	๒	ศัพท์
กุมฺ	ภ	การ  (กุมฺ ภสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  ช่าง ปั้น หม้อ.  กุมฺ	ภํ		ก	โรตี	ติ		กุมฺ	ภ	กา	โร  ช่าง ปั้น หม้อ 

ชื่อ ว่า กุมภ กา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  โส		กุมฺ	ภ	กา	โร		ภิกฺ	ขูนํ		พหู		ปตฺ	เต		ก	โรนฺ	โต		
น  สกฺ โก ติ๑  ช่าง ปั้น หม้อ นั้น ไม่ สามารถ ทำ บาตร จำนวน มาก ให้ แก่ ภิกษุ ได้

กุ ลาล  (กุสทฺ ทูปปท+ลล อิจฺ ฉายํ+ณ)  ช่าง ปั้น หม้อ.  กุํ		ลล	ยติ		อิจฺฉ	ตี	ติ		กุ	ลาโล  ผู้ ต้องการ ดิน 
เหนียว(มา ปั้น หม้อ) ชื่อ ว่า กุลา ละ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  เทเว		วสฺ	สนฺ	เต		มุขํ		วิว	ริตฺ	วา		
€ปิตํ		ยงฺกิ�ฺ	จิ		กุ	ลาล	ภา	ชนํ		ยถา		เอ	เกก	สฺ	สาปิ		อุ	ทก	พินฺ	ทุ	โน		นิ	ปา	เตน		อนุ	ปุพฺ	เพน		 
ปู	รติ,		เอวํ		พาล	ปุคฺคโล		โถกํ		โถ	กมฺปิ		ปาปํ		อา	จินนฺ	โต		วฑฺเฒนฺ	โต		ปาป	สฺส		ปู	เร	ติเยว๒   
เมื่อ ฝน ตกลง ภาชนะ ของ ช่าง ปั้น หม้อ ทั้งหมด ที่ เปิด ฝา ตั้ง ไว้ ย่อม เต็ม ด้วย หยาด น้ำ ฝน ที่ ตกลง ที ละ หยด 
ตาม ลำดับ ฉันใด,  คน พาล ที่ สะสม พอกพูน บาป แม้ ที ละ น้อย ย่อม เต็ม ด้วย บาป ฉัน นั้น

ช่าง	ชุน,	ช่าง	เย็บ	ปัก	ถัก	ร้อย	๒	ศัพท์
ตุนฺ	นวาย  (ตุนฺ นสทฺ ทูปปท+เว ตนฺต สนฺ ตาเน+ณ)  ช่าง ชุน, ช่าง ปะ, ช่าง เย็บ ปัก ถัก ร้อย.   

สูจิ	วา	นกมฺมํ		ทุ	วิธํ		สู	จนํ		ตุนฺ	น�ฺ	จ,		ตุนฺ	นวา	นกมฺ	เมน		ปวตฺ	ติ	นิ	มิตฺ	เตน		ตุนฺ	นวา	โย  การ 
เย็บ ด้วย เข็ม มี ๒ อย่าง คือ การ เย็บ และ การ ปะ ชุน,  ช่าง ชุน ชื่อ ว่า ตุน นวา ยะ เพราะ เป็น เหตุ ให้ เป็น 
ไป ด้วย การ ปะ ชุน (ลบ ณฺ, อาเทศ เอ เป็น อาย).  โส		ทลิทฺ	โท		ตุนฺ	นวา	โย		สามํ		จิกฺ	ขลฺลํ		 
มทฺ ทิตฺ วา๓  ช่าง ชุน ผู้ ขัดสน นั้น ขยำ โคลน เอง

โส	จิก  (สูจิ+ณิก)  ช่าง ชุน, ช่าง เย็บ ปัก ถัก ร้อย.  สูจิ	วาน	สิปฺ	ปโย	คา		โส	จิ	โก  ช่าง ชุน ชื่อ ว่า โส จิ กะ 
เพราะ มี ศิลปะ การ เย็บ ด้วย เข็ม (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อู เป็น โอ, ลบ สระ หน้า)

	 [๕๐๘]	 จมฺ	มกา	โร		รถ	กา	โร			 กปฺป	โก		ตุ		น	หา	ปิ	โต
	 	 รงฺ	คา	ชี	โว		จิตฺ	ตกา	โร	 ปุกฺ	กุโส		ปุปฺผฉฑฺฑ	โก.

ช่าง	หนัง,	ช่าง	รองเท้า	๒	ศัพท์
จมฺ	มการ  (จมฺมสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  ช่าง หนัง, ช่าง รองเท้า.	จมฺมํ		ก	โรตี	ติ		จมฺ	มกา	โร  ช่าง 

ทำ หนัง ชื่อ ว่า จัม มกา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  สนฺ	ติ		อิเธกจฺ	เจ		นฬการ	า		กุมฺ	ภ	กา	รา		
เปสการ	า	 	จมฺ	มกา	รา	 	น	หา	ปิตา๔  ใน โลก นี้ บาง พวก เป็น ช่าง จักสาน ช่าง ปั้น หม้อ ช่าง ทอหูก  
ช่าง หนัง ช่าง กัลบก

รถ	การ  (รถสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  ช่าง หนัง, ช่าง รองเท้า.  รถํ		ก	โรตี	ติ		รถ	กา	โร  ช่าง ทำ รองเท้า 
ชือ่ วา่ รถ กา ระ (ลบ ณ,ฺ ว ุทธ ิอ เปน็ อา).  ปา	ทกุร	ศพัท ์ก ็แปล วา่ ชา่ง ทำ รองเทา้.  รถ	กา	โร	ต	ิ	จม	ฺมกา	โร๕   

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๑๒๘/๑๐๗ ๒  ธมฺม.อฏฺ. ๒๒/๑๕ ๓  วิ.จุลฺล. ๗/๒๕๙/๑๑๒
๔  วิ.มหาวิ. ๒/๒๓๙/๑๗๖ ๕  ชา.อฏฺ. ๔๐/๑๑๔ 
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บท ว่า รถ	กา	โร คือ ช่าง ตัด เย็บ รองเท้า

ช่าง	กัลบก,	ช่าง	ตัดผม	๒	ศัพท์
กปฺ	ปก  (กปฺป เฉท เน+ณฺวุ)  ช่าง กัลบก, ช่าง ตัดผม.   เก	เส		กปฺ	ปติ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		กปฺป	โก  ช่างตัดผม 

ชื่อ ว่า กัป ปกะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  อยํ		ภนฺ	เต		อุ	ปา	ลิ		กปฺป	โก		อมฺ	หากํ		ทีฆ	รตฺตํ		 
ปริ	จา	ริ	โก		อิมํ		ภควา		ป€มํ		ปพฺ	พา	เช	ตุ๑   อุ บาลี ช่าง กัลบก ผู้ นี้ รับ ใช้ พวก ข้า พระพุทธเจ้า มานาน 
ขอ พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง โปรด ให้ อุ บาลี นี้ บวช ก่อน ด้วย เถิด พระพุทธเจ้า ข้า

น	หา	ปิต  (นห โส เจยฺเย+อิ+ต)  ช่าง กัลบก, ช่าง ตัดผม.  เก	เส		นห	ตี	ติ		น	หา	ปิ	โต  ช่าง ตัดผม  
ชื่อ ว่าน หา ปิ ตะ (ทีฆ ะ อ เป็น อา, ลง ปฺ อาคม).  น		หา	เปตี	ติ		วา		น	หา	ปิ	โต  หรือ ผู้ ไม่ ให้ ผม 
เสื่อม ชื่อ ว่าน หา ปิ ตะ (น+หา ปริ หาเน+ณาเป+อิ+ต, ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  น	หา	ปิ	โต		เทฺว		ตโย		
ขุเร		อา	ทาย		วิ	หารํ		คนฺตฺ	วา๒  ช่าง กัลบก ถือ เอา มีดโกน ๒-๓ อัน ไป ยัง วิหาร

  ช่าง กัลบก มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ขุ	รี,	มุณฺฑี,	ทิวา	กิตฺ	ติ

จิตรกร,	ช่าง	เขียน	๒	ศัพท์
รงฺ	คา	ชีว  (รงฺคสทฺ ทูปปท+อา+ชีว ปาณ ธาร เณ+อ)  จิตรกร, ช่าง เขียน. 	รงฺ	เคน		อาชีว	ตี	ติ		รงฺ	คา	ชี	โว   

ผู้ เลี้ยง ชีพ ด้วย การ เขียน สี ชื่อ ว่า รัง คา ชีวะ (ลบ สระ หน้า)

จิตฺ	ตการ  (จิตฺ ตสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  จิตรกร, ช่าง เขียน.  จิตฺ	ตํ		ก	โรตี	ติ		จิตฺ	ตกา	โร  ผู้ เขียน 
ลาย ให้ วิจิตร ชื่อ ว่า จิตต กา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  กุ	สลา		จิตฺ	ตกา	รา		นาน	ปฺปการ	า	นิ		
จิตฺ	ตกมฺ	มา	นิ		กรึ	สุ๓  จิตรกร ผู้ ฉลาด พา กัน เขียน ภาพ จิตรกรรม นานัปการ

คน	ทิ้ง	ดอกไม้,	คน	ทิ้ง	อุจจาระ,	เจ้า	หน้าที่	กำจัด	สิ่ง	ปฏิกูล	๒	ศัพท์
ปุกฺ	กุส  (ปุญฺชสทฺ ทูปปท+กุส อ ปนยเน+อ)  คน ทิ้ง ดอกไม้, คน ทิ้ง อุจจาระ, เจ้า หน้าที่ กำจัด สิ่ง ปฏิกูล.  

ปุ�ฺ	ชํ		กุ	สตี	ติ		ปุกฺ	กุโส  ผู้นำ อุจจาระ ไป ทิ้ง ชื่อ ว่า ปุก กุ สะ (ลบ ญฺช, ซ้อน กฺ).  ปํุ		กรีสํ		กุ	เส	ติ		 
อป	เนตี	นิ	 	ปุกฺ	กุโส  ผู้นำ อุจจาระ ไป ทิ้ง ชื่อ ว่า ปุก กุ สะ (ปุสทฺ ทูปปท+กุส อ ปนยเน+อ, ซ้อน กฺ).  
ปุปฺผํ		กุ	สตี	ติ		ปุกฺ	กุโส  ผู้นำ ดอกไม้ ไป ทิ้ง ชื่อ ว่า ปุก กุ สะ (ปุปฺผสทฺ ทูปปท+กุส อ ปนยเน+อ, ลบ 
ปฺผ, ซ้อน กฺ).   บัณฑิต เรียก คน ทิ้ง อุจจาระ ว่า ็คน ทิ้ง ดอกไม้้ เพื่อ ให้ น่า ฟัง เพราะ เวลา เจ้า นายผู้ สูงศักดิ์ 
ถ่าย อุจจาระ ลง ใน กระโถน แล้ว  ก็ จะ เอา ดอกไม้ ปิด กระโถน ก่อน นำ ไป เท ทิ้ง.  ปุกฺ	กุโสปิ		สุว	ณฺณ	มาลํ		
สุ	มน	ปุปฺ	ผจงฺ	โกฏ	เก		€เปตฺ	วา		ตํ		ปุปฺ	เผหิ		ฉา	เทตฺ	วา		เป	เส	สิ๔  คน ทิ้ง ดอกไม้ ปิดดอกไม้ 
ทองคำ(คือ อุจจาระ)นั้น ด้วย ดอกไม้ ชนิด อื่น ยกเว้น ช่อ ดอก มะลิ แล้วจึง ส่ง ไป

ปุปฺผฉฑฺฑก  (ปุปฺผสทฺ ทูปปท+ฉฑฺฑ อ ปนยเน+ณฺวุ)  คน ทิ้ง ดอกไม้, คน ทิ้ง อุจจาระ, เจ้า หน้าที่ กำจัด 

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๓๔๓/๑๖๑ ๒  ธมฺม.อฏฺ. ๒๑/๑๓๑ ๓  ชา.อฏฺ. ๔๓/๓๘๕ 
๔  ชา.อฏฺ. ๔๓/๒๙๐ 
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สิ่ง ปฏิกูล.  ปุปฺผํ		วุจฺจ	ติ		กรีสํ		กุ	สุมํ		วา,		ตํ		ฉฑฺเฑ	ตี	ติ		ปุปฺผฉฑฺฑ	โก  อุจจาระ หรือ 
ดอกไม้ ท่าน เรียก ว่า ปุปผะ,  ผู้ ทิ้ง อุจจาระ หรือ ดอกไม้ นั้น ชื่อ ว่า ปุปผฉัฑฑ กะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  
หีนํ		กมฺม	ํ	มมํ		อา	สิ		อโหสึ		ปุปฺผฉฑฺฑ	โก๑  เรา เป็น คน ทิ้ง ดอกไม้ ทำงาน ชั้น ต่ำ

	 [๕๐๙]	 เว	โน		วิ	ลี	วกา	โร		จ	 นฬ	กา	โร		สมา		ตโย
	 	 จุนฺ	ทกา	โร		ภ	มกา	โร	 กมฺ	มา	โร		โลหการ	โก.

ช่าง	สาน	๓	ศัพท์
เวณ,	เวน  (เวณุ+ณ)  ช่าง สาน.  เวณุ	นา		ชีว	ตี	ติ		เว	โน  ผู้ เลี้ยง ชีพ ด้วย ไม้ไผ่ ชื่อ ว่า เวน ะ (ลบ ณฺ, 

อาเทศ ณ เป็น น บ้าง).  ตํ		จณฺฑาโล		เวโณ		เน	สาโท		รถ	กา	โร		ปุกฺ	กุ	โสติ		ภณ	ติ๒  กล่าว 
กับ ผู้ นั้น ว่า เป็น คน จัณฑาล เป็น ช่าง สาน เป็น นาย พราน เป็น ช่าง รองเท้า เป็น คน ทิ้ง ดอกไม้

วิ	ลี	วการ  (วิ ลีวสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  ช่าง สาน.  เวณุ	เวตฺ	ตา	ทีนํ		วิก	ติ		วิ	ลีวา,		เตหิ		วิ	ลีวํ		
ก	โรตี	ติ		วิ	ลี	วกา	โร  การ จักสาน ไม้ไผ่ และ หวาย เป็นต้น ชื่อ ว่า วิ ลี วะ, ผู้ แปรรูป ไม้ไผ่ และ หวาย เป็นต้น 
เหล่า นั้น ชื่อ ว่า วิ ลี วกา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ป	ปา	เต		ปป	ตนฺ	โต		อ�ฺ�ตรํ		วิ	ลี	วการํ		
โอตฺถ	ริตฺ	วา		มา	เร	สิ๓  (ภิกษุ)ตกลง ไป ใน เหว ทับ ช่าง จักสาน คน หนึ่ง ให้ ตาย

นฬการ  (นฬสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ) ช่าง สาน.  นโฬปิ		เวณุ	เวตฺ	ตา	ทีนํเยว		วิก	ติ,	ตํ	ก	โรตี	ติ		
นฬ	กา	โร  นฬะ ก ็แปล วา่การ จกัสาน ไมไ้ผ ่และ หวาย เปน็ตน้ เหมอืน กนั, ชา่ง ผู ้จกัสาน ไมไ้ผ ่ชือ่ วา่ นฬการ ะ  
(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  นเฬหิ		วา		วิ	ลีวํ		ก	โรตี	ติ		นฬ	กา	โร  หรือ ผู้ ทำการ จักสาน ด้วย 
ไม้ไผ่ และ หวาย เป็นต้น ชื่อ ว่า นฬการ ะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  สมา		ตโย  ทั้ง ๓ ศัพท์ มี อรรถ 
เหมือน กัน.  ติว	รายํ		ปุเร		รมฺ	เม		นฬ	กา	โร		อหํ		ตทา๔  ครั้ง นั้น เรา เป็น ช่าง สาน ใน เมือง ติว รา 
 ที่ ร่มรื่น

ช่าง	กลึง	๒	ศัพท์
จุนฺ	ทการ  (จุนฺ ทสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  ช่าง กลึง.  จุนฺ	ทํ		ก	โรตี	ติ		จุนฺ	ทกา	โร  ช่าง ผู้ ทำการ กลึง 

ชื่อ ว่า จุ นท กา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

ภมการ  (ภมสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  ช่าง กลึง.  ภมํ	 	 ก	โรตี	ติ	 	ภ	มกา	โร  ช่าง ผู้ ทำการ กลึง  
ชื่อ ว่า ภมการ ะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

ช่าง	ตี	เหล็ก	๒	ศัพท์
กมฺ	มาร  (กร กรเณ+มาร)  ช่าง ตี เหล็ก.  ก	โรตี	ติ		กมฺ	มา	โร  ผู้ ทำงาน ชื่อ ว่า กัมมาร ะ (ลบ รฺ ที่สุด 

๑  ขุ.เถร. ๒๖/๓๗๙/๓๕๘ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๒๕๗/๑๘๕ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๒๑๓/๑๕๔ 
๔  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒๓๖/๓๒๘ 
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ธาตุ, ซ้อน มฺ).  โส		ทลิทฺ	โท		กมฺ	มกา	โร		ภตฺตคฺเค		ภิกฺ	ขู		ปริ	ว	สติ๑  ช่าง ตี เหล็ก ตกยาก นั้น 
รับ ใช้ ภิกษุ ใน โรง อาหาร

โลหการ,	โลหการ	ก  (โลหสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ+ก)  ช่าง ตี เหล็ก.  โลหํ		ก	โรตี	ติ		โลหการ	โก  
ช่าง ผู้ ทำ โลหะ ชื่อ ว่า โลหการ กะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

	 [๕๑๐]	 นินฺเนช	โก		จ		รช	โก	 เนตฺ	ติ	โก		อุท	หาร	โก
	 	 วีณา	วาที		เวณิ	โกถ-	 สุ	กา	โร		อุ	สุว	ฑฺฒกี.

ช่าง	ย้อม,	คน	ซักรีด	๒	ศัพท์
นินฺเน	ชก  (นิ+นิ ชิ สุทฺธิยํ+ณฺวุ)  ช่าง ย้อม, คน ซักรีด.  ร	ชกสฺส		เทฺว		กมฺ	มา	นิ		เจล	โธวนํ		ร	ชน�ฺจ,		 

ตตฺร		เจลโธว	โน		นินฺเนช	โก  งาน ของ ช่าง ย้อม มี ๒ อย่าง คือ การ ซัก ผ้า และ การ ย้อม, ใน ๒ อย่าง 
นั้น ผู้ ซัก ผ้า ชื่อ ว่า นินเน ชกะ.  เจ	ลา	นิ		นินฺเนช	ตี	ติ		นินฺเนช	โก  ผู้ ซัก ผ้า ชื่อ ว่า นินเน ชกะ (ซ้อน นฺ, 
วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

รชก  (รญฺช ราเค+ณฺวุ)  ช่าง ย้อม.  วตฺถร�ฺ	ชนา		รช	โก  ช่าง ย้อม ชื่อ ว่า รชกะ เพราะ การ ย้อม ผ้า (ลบ 
ญฺ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  รช	โก		วา		จิตฺ	ตการ	โก		วา		สติ๒  ช่าง ย้อม หรือ ช่าง เขียน มี อยู่

คน	ทด	น้ำ,	คน	ตัก	น้ำ,	เจ้า	หน้าที่	ชลประทาน	๒	ศัพท์
เนตฺ	ติก  (นี นเย+ติ+ก)  คน ทด น้ำ, คน ตัก น้ำ, เจ้า หน้าที่ ชลประทาน.  อุ	ทกํ		เนตี	ติ		เนตฺ	ติ	โก  ผู้นำ 

น้ำ ไป ชื่อ ว่า เนต ติ กะ.  เนตฺ	ติยํ		อุท	กน	เยน		นิ	ยุตฺ	โต	ติ		วา		เนตฺ	ติ	โก  หรือ ผู้ ประกอบ การนำ น้ำ 
ไป ใน เหมือง ชื่อ ว่า เนต ติ กะ.  เนตฺ	ติ	ยา		มา	ติ	กาย		เนตี	ติ		วา		เนตฺ	ติ	โก  หรือ ผู้นำ น้ำ ไป ด้วย 
คลอง ชลประทาน ชื่อ ว่า เนต ติ กะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ซ้อน ตฺ).  อุ	ทก�ฺหิ		นยนฺ	ติ		เนตฺ	ติ	กา๓  คน 
ทด น้ำ ย่อม ทด น้ำ ไป

อุท	หาร,	 อุท	หา	รก (อุ ทกสทฺ ทูปปท+หร หรเณ+ณฺวุ) คน ทด น้ำ, คน ตัก น้ำ, เจ้า หน้าที่ ชลประทาน.   
อุ	ทกํ		หา	เร	ตี	ติ		อุท	หาร	โก  ผู้นำ น้ำ ไป ชื่อ ว่า อุท หาร กะ (ลบ ก, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ณฺวุ 
เป็น อก).  อุท	หา	โร		นทึ		คจฺฉ๔  คน ทด น้ำ จง ไป สู่ แม่น้ำ

นัก	ดีด	พิณ,	มือพิณ	๒	ศัพท์
วณีา	วาที,	วณีา	วาทก  (วีณา สท ฺทปูปท+วาท กถเน+อ,ีณฺวุ) นัก ดดี พณิ, มือพณิ.  วณีา	วา	ทน	สลีตฺ	ตา		 

วีณา	วาที		วีณา	วาท	โก	จ	 นัก ดีด พิณ ชื่อ ว่า วีณา วาที และ วีณา วาท กะ เพราะ ดีด พิณ เป็นปรกติ (ลบ 
สระ หน้า, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  กุส	เลน		วีณา	วาท	เกน		วาทิ	ยมา	นาย		มธุ	รสทฺทํ		สุเณยฺย๕  
ฟัง เสียง อัน ไพเราะ ของ พิณ ที่ นัก ดีด พิณ ผู้ ฉลาด ดีด อยู่

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๔๘๖/๓๑๗ ๒  สํ.นิทาน. ๑๖/๒๔๗/๑๒๓ ๓  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๕๓๔/๔๘๗
๔  ขุ.ชา. ๒๘/๔๘๗/๑๘๖ ๕  สํ.อฏฺ. ๑๓/๒๔๖/๑๒๗
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เวณิก  (วีณา+ณิก) นัก ดีด พิณ, มือพิณ.  วีณา	วา	ทน	สิปฺ	ปโย	คา		เวณิ	โก  นัก ดีด พิณ ชื่อ ว่า เวณิ กะ 
เพราะ มี ศิลปะ การ ดีด พิณ (ลบ ณฺ, ลบ สระ หน้า)

ช่าง	ศร	๒	ศัพท์
อุสุ	การ  (อุ สุสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  ช่าง ศร.  อุ	สุํ		ก	โรตี	ติ		อุสุ	กา	โร	 ช่าง ทำ ลูก ศร ชื่อ ว่าอุสุ กา ระ  

(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  อุ	ชุํ		ก	โร	ติ		เมธาวี		อุสุ	กา	โรว		เต	ชนํ ๑  เหมือน ช่าง ศรผู้ ฉลาด  ดัด 
ลูก ศร ให้ ตรง

อุ	สุว	ฑฺฒกี  (อุสุ+วฑฺฒกี) ช่าง ศร.  อุ	สุมฺ	หิ		วฑฺฒกี		อุ	สุว	ฑฺฒกี	 ผู้ ชำนาญ ใน การ ทำ ลูก ศร ชื่อ ว่า 
อุ สุวั ฑฒกี.  วฑฺฒกี	ศัพท์ ใช้ได้ กับ ช่าง ทุก ชนิด  เช่น  สุว	ณฺณวฑฺฒกี		ตนฺตวฑฺฒกี	เป็นต้น

	 [๕๑๑]	 เวณุ	ธ	โม		เวณ	วิ	โก	 ปาณิ	วา	โท		ตุ		ปาณิ	โฆ
	 	 ปู	ปิ	โย		ปูปปณิ	โย	 โสณฺ	ฑิ	โก		มชฺ	ชวิกฺก	ยี.

นัก	เป่า	ขลุ่ย	๒	ศัพท์
เวณุ	ธม  (เวณุ สทฺ ทูปปท+ธม ธมเน+อ)  นัก เป่า ขลุ่ย.  เวณุํ		วํสํ		ธม	ตี	ติ		เวณุ	ธ	โม  นัก เป่า ขลุ่ย 

ชื่อ ว่า เวณุ ธมะ

เวณ	วิก  (เวณุ+อิก)  นัก เป่า ขลุ่ย.  เวณุ	วา	ทน	สิปฺ	ปโย	คา		 เวณ	วิ	โก  นัก เป่า ขลุ่ย ชื่อ ว่า เวณ วิ กะ 
เพราะ มี ศิลปะ การ เป่า ขลุ่ย (อาเทศ อุ เป็น อว, ลบ สระ หน้า)

คน	ปรบ	มือ	๒	ศัพท์
ปาณิ	วาท  (ปาณิ สทฺ ทูปปท+วท กถเน+ณ)  คน ปรบ มือ.  ปาณิ	นา		วา	เท	ตี	ติ		ปาณิ	วา	โท  ผู้ ให้ 

เขา พูด ด้วย มือ (ผู้ ปรบ มือ ให้) ชื่อ ว่า ปาณิ วา ทะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

ปาณิ	ฆ,	ปาณิ	ย  (ปาณิ สทฺ ทูปปท+หน หึ สายํ+อ)  คน ปรบ มือ.  ปาณึ		หน	ตี	ติ		ปาณิ	โฆ  ผู้ ปรบ 
มือ ชื่อ ว่า ปาณิ ฆะ (อาเทศ หน เป็น ฆา, ลบ สระ หน้า).  ปาณิ	วา	ทน	สิปฺ	ปโย	คา		ปาณิ	โย  ผู้ ปรบ 
มือ ชื่อ ว่า ปาณิ ยะ เพราะ มี ศิลปะ การ ปรบ มือ (ปาณิ+ย)

คน	ขาย	ขนม	๒	ศัพท์
ปู	ปิก,	ปู	ปิย  (ปูป+อิก,อิย)  คน ขาย ขนม.  ปูเปน		ชีว	ตี	ติ		ปู	ปิ	โย  ผู้ เลี้ยง ชีพ ด้วย ขนม ชื่อ ว่า 

ปู ปิยะ (ลบ สระ หน้า).  ปู	ปิ	โก		ปู	ป	วิกฺ	ก	เยน		ชี	วิกํ		กปฺเปนฺ	โต		อโหสึ ๒  เรา เป็น คน ขาย ขนม 
เลี้ยง ชีวิต ด้วย การ ขาย ขนม

ปูปปณิย  (ปูป+ปณิย)  คน ขาย ขนม.  ปู	โป		ปณิ	โย		วิกฺ	เกยฺ	โย		อสฺ	สา	ติ		ปูปปณิ	โย  ผู้ มี ขนม 
เป็น สินค้า ชื่อ ว่า ปูปปณิ ยะ

๑  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๑๓/๑๙ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๙/๒๒๗
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คน	ขาย	สุรา	๒	ศัพท์
โสณฺ	ฑิก  (โสณฺ ฑ+อิก)  คน ขาย สุรา.  ปา	นา	คารํ		สุณฺ	ฑา,		ตฏฺ€ตฺ	ตา		สุรา		โสณฺ	โฑ,		ตํ		 

วิกฺ	กิณา	ตี	ติ		โสณฺ	ฑิ	โก  ร้าน ขาย สุรา ชื่อ ว่า สุณ ฑา,  สุรา ชื่อ ว่า โสณ ฑะ เพราะ ตั้ง อยู่ ใน ร้าน ขาย สุรา 
นั้น,  ผู้ ขาย สุรา นั้น ชื่อ ว่า โสณ ฑิ กะ (ลบ สระ หน้า)

มชฺ	ชวิกฺก	ยี  (มชฺชสทฺ ทูปปท+วิ+กี ทพฺพ วิ นิมเย+ณี)  คน ขาย สุรา.  มชฺชํ		วิกฺ	กิณา	ติ		สี	เลน	า	ติ		
มชฺ	ชวิกฺก	ยี	 ผู้ ขาย น้ำเมา โดย ปรกติ ชื่อ ว่า มัช ชวิ กก ยี (ซ้อน กฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อี เป็น เอ, อาเทศ เอ 
เป็น อย, ลบ สระ หน้า).  มณฺฑ	หาร	ศัพท์ ก็ แปล ว่า คน ขาย สุรา

	 [๕๑๒]	 มายา		ตุ		สมฺ	พรี		มายา-	 กา	โร		ตุ		อินฺ	ท	ชา	ลิ	โก.

มายา,	มายากล	๒	ศัพท์
มายา  (มย+ณ+อา)  มายา, มายากล.  ม	เยน		อสุ	เรน		สุเร		ว�ฺ	จยิ	ตุํ		ป	ยุตฺ	ตตฺ	ตา		มยสฺส		

อยํ		มายา  กล ลวง ของ อสูร ชื่อ ว่า มายา เพราะ เป็น วิธี ที่ อสูร ใช้ ลวง เทวดา (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, 
ลบ สระ หน้า)

สมฺ	พรี  (สมฺ พร+อี)  มายา, มายากล.  ม	โย	เอว		สมฺพ	โร,		ตสฺ	สายํ		สมฺ	พรี	 อสูร นั่น แหละ ชื่อ ว่า 
 สัม พระ, กล ลวง นี้ เป็น ของ อสูร จึง ชื่อ ว่า สัม พรี (ลบ สระ หน้า)

นัก	มายากล	๒	ศัพท์
มายา	การ  (มา ยาสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  นัก มายากล.  มายํ		ก	โรตี	ติ		มายา	กา	โร  นัก แสดง 

มายากล ชื่อ ว่า มายา กา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  มายา	กา	โร		วา		มายา	กา	รนฺ	เต	วาสี		วา		
จา	ตุมฺ	มหา	ปเถ		มายํ		วิทํ	เสยฺ	ย๑  นัก มายากล หรือ ลูก ศิษย์ ของ นัก มายากล แสดง การ เล่นกล ใกล้ 
ถนน ใหญ่ ๔ แพร่ง

อนิ	ฺท	ชาล,	อนิ	ฺท	ชา	ลกิ  (อนิ ฺท ชาล+อกิ)  นกั มายากล.  อนิ	ฺท	ชาเล		น	ิยตุ	ฺโต		อนิ	ฺท	ชา	ล	ิโก  ผูป้ระกอบ 
ใน เวท มนต์ ชื่อ ว่า อิน ท ชา ลิ กะ (ลบ สระ หน้า).  	มนฺ	โตสถ	ภา	วิ	ตา			อินฺ	ท	ชา	ลาทิ	กา		มายา๒  วิชา 
มายากล มี อิน ท ชา ละ เป็นต้น เรา ฝึก จน ช่ำชอง แล้ว เพื่อ โอสถ คือ มนต์.  ปาฏิ	หา	รก	ศัพท์ก็แปล ว่า  นัก 
มายากล

	 [๕๑๓]	 โอ	รพฺภิก	สู	กริก	า	 มา	ค	วิ	กา		เต		จ		สา	กุณิ	กา
	 	 หนฺตฺ	วา		ชี	วนฺ	เตฬก-	 สู	กร	มิค	ปกฺขิ	โน		กม	โต.

พราน,	นัก	ล่า	สัตว์,	คน	ฆ่า	สัตว์	๔	พวก
 ผู้ ฆ่า แกะ สุกร เนื้อ และ นก เพื่อ เลี้ยง ชีพ ชื่อ ว่า โอรัพภิ กะ สู กริก ะ มา ค วิ กะ และ สา กุณิ กะ ตาม 

๑  สํ.ขนฺธ. ๑๗/๒๔๖/๑๗๓ ๒  วิสุทฺธิ.ฏี. ๓/๒๖๖/๕๐๗ 



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๔.	จตุพพัณณวัคคะ	๒.๔.๔.	สุททวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 599

ลำดับ

โอ	รพฺภิก  (อุ รพฺภ+ณิก)  คน ฆ่า แกะ.  อุ	รพฺภํ		เอฬกํ		หนฺตฺ	วา		ชี	วนฺ	ตี	ติ		โอ	รพฺภิ	กา  ผู้ ฆ่า 
แกะ เลี้ยง ชีพ ชื่อ ว่า โอรัพภิ กะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, ลบ สระ หน้า).  อิมสฺมึเยว	 	 ราช	ค	เห		 
โอ	รพฺภิ	โก		อโหสิ๑  เป็น คน ฆ่า แกะ ใน กรุง ราชคฤห์ นี้ แหละ

สู	กริก  (สู กร+อิก)  คน ฆ่า สุกร.  สู	กเร		หนฺตฺ	วา		ชี	วนฺ	ตี	ติ		สู	กริก	า	 ผู้ ฆ่า สุกร เลี้ยง ชีพ ชื่อ ว่า สู กริก ะ  
(ลบ สระ หน้า).  อิมสฺมึเยว		ราช	ค	เห		สู	กริ	โก		อโหสิ๒  เป็น คน ฆ่า สุกร ใน กรุง ราชคฤห์ นี้ แหละ

มา	ค	วิก  (มค+ณิก)  พราน เนื้อ, คน ฆ่า เนื้อ.  มคํ		หนฺตฺ	วา		ชี	วนฺ	ตี	ติ		มา	ค	วิ	กา	 ผู้ ฆ่า เนื้อ เลี้ยง ชีพ 
ชื่อ ว่า มา ค วิ กะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  อิมสฺมึเยว		ราช	ค	เห		มา	ค	วิ	โก		อโหสิ๓  
เป็น คน ฆ่า เนื้อ ใน กรุง ราชคฤห์ นี้ แหละ

สา กุณิ ก  (สกุณ+ณิก)  พรานนก, คน ฆ่า นก.  	สกุเณ		ปกฺขิ	โน		หนฺตฺ	วา		ชี	วนฺ	ตี	ติ		สา	กุณิ	กา		
ผู้ ฆ่า นก เลี้ยง ชีพ ชื่อ ว่า สา กุณิ กะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  อิมสฺมึเยว		ราช	ค	เห		
สา	กุณิ	โก		อโหสิ๔  เป็น คน ฆ่า นก ใน กรุง ราชคฤห์ นี้ แหละ

	 [๕๑๔]	 วา	คุ	ริ	โก		ชา	ลิ	โกถ	 ภาร	วาโห		ตุ		ภา	ริ	โก
	 	 เว	ตนิ	โก		ตุ		ภต	โก	 กมฺ	มก	โรถ		กิงฺก	โร
	 	 ทาโส		จ		เจต	โก		เปสฺโส			 ภจฺ	โจ		จ	ปริ	จา	ริ	โก.

คน	ดัก	ข่่าย,	คน	วาง	กับ	ดัก	๒	ศัพท์
วา	คุ	ริก,	วาก	ริก  (วา คุ รา+ณิก)  คน ดัก ข่าย, คน วาง กับ ดัก.  วา	คุ	รา		มิค	พนฺ	ธน	ชาลํ,		ตาย		จร	ตี	ติ		 

วา	คุ	ริ	โก  วา คุ รา แปล ว่า ข่าย ดัก สัตว์,  ผู้ เที่ยว ไป ด้วย ข่าย ดัก สัตว์ นั้น ชื่อ ว่า วา คุ ริ กะ (ลบ ณฺ และ 
สระ หน้า)

ชา	ลิก  (ชาล+ณิก)  คน ดัก ข่าย, คน วาง กับ ดัก.  ชา	เลน		ชีว	ตี	ติ		ชา	ลิ	โก  ผู้ เลี้ยง ชีพ ด้วย ข่าย ชื่อ ว่า 
ชา ลิ กะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

คน	แบก	หาม,	คน	หาบ	ของ	๒	ศัพท์
ภาร	วาห  (ภา รสทฺ ทูปปท+วห อุ ปา ทาเน+ณ)  คน แบก หาม, คน หาบ ของ.  ภารํ		วห	ตี	ติ		ภาร	วาโห	 

ผู้นำ หาบ ไป ชื่อ ว่า ภาร วาหะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

ภา	ริก  (ภาร+ณิก)  คน แบก หาม, คน หาบ ของ.  ภารํ		วห	ตี	ติ		ภา	ริ	โก  ผู้นำ หาบ ไป ชื่อ ว่า ภา ริ กะ 
(ลบ ณฺ และ สระ หน้า) 

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๒๙๕/๒๑๓ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๒๙๕/๒๑๓ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๒๙๕/๒๑๓
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๒๙๕/๒๑๓ 
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ลูกจ้าง,	แรงงาน,	กรรมกร	๓	ศัพท์
เว	ตนิก  (เว ตน+ณิก)  ลูกจ้าง, แรงงาน, กรรมกร.  เวตเนน		ชีว	ตี	ติ		เว	ตนิ	โก  ผู้ เลี้ยง ชีพ ด้วย การ 

รับจ้าง ชื่อ ว่า เว ตนิ กะ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

ภฏก,	ภตก  (ภต+ก)  ลูกจ้าง, แรงงาน, กรรมกร.  ภโต		เวตเนน		กี	โต,		โส		เอว		ภต	โก   
ภตะ แปล ว่า ผู้ ขาย แรงงาน, ผู้ ขาย แรงงาน นั้น นั่น แหละ ชื่อ ว่า ภ ตกะ (อาเทศ ต เป็น ฏ บ้าง).  ภตึ		
เว	ตนํ		ภุ�ฺ	ช	ตี	ติ		วา		ภต	โก  หรือ ผู้ กิน ค่า จ้าง ชื่อ ว่า ภ ตกะ (ภติ+ก, อาเทศ อิ เป็น อ).  ปเรสํ		
ภต	โก		โปโส๑  ข้าพเจ้า เป็น ลูกจ้าง ของ คน เหล่า อื่น

กมฺ	มกร,	กมฺ	มการ  (กมฺมสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+อ,ณ)  ลูกจ้าง, แรงงาน, กรรมกร. 	กมฺมํ		ก	โรตี	ติ		 
กมฺ	มก	โร,	กมฺ	มกา	โร  ผู้ ทำงาน หนัก ชื่อ ว่า กัม มก ระ และ กัม มกา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา บ้าง).  
กมฺ	มก	โร		นาม		ภฏ	โก		อาหฏ	โก๒  ลูกจ้าง ที่ นำ มา ชื่อ ว่า กรรมกร

ทาส,	คน	รับ	ใช้	๖	ศัพท์
กิงฺ	กร  (กึสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+อ)  ทาส, คน รับ ใช้.  กิ�ฺ	จิ		ก	โรตี	ติ		กิงฺก	โร  ผู้ ทำ งาน เล็กๆ น้อยๆ 

ชื่อ ว่า กิ งก ระ.  “อหมชฺช		กึ		กริสฺ	สามี”ติ		ภตฺ	ตุ		กตฺตพฺ	พกิจฺจ	ยา	จนตฺ	ตา		วา		กิงฺก	โร  หรือ 
ทาส ชื่อ ว่า กิ งก ระ เพราะ เป็น ผู้ ขอ งาน ที่ ควร ทำ ต่อ เจ้า นาย ด้วย คำ ว่า ็วัน นี้ กระผม จะ ทำงาน อะไร้ (อาเทศ 
นิคหิต เป็น งฺ)

ทาส  (ทาส ทา เห+อ)  ทาส, คน รับ ใช้.  ทา	สนฺ	เต		อสฺ	สา	ติ		ทาโส  ผู้ มี ความ เดือด ร้อน ชื่อ ว่า ทา สะ.   
กุจฺฉิตํ		อ	สติ		ภกฺข	ตี	ติ		ทาโส  ผู้ กิน ของ ไม่ ดี ชื่อ ว่า ทา สะ (ทุ+อส ภกฺขเน+อ, ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ 
 สระ หลัง).  ทาตพฺ	โพ	ติ		ทาโส	 ผู้ ที่ เขา ควร ให้ ชื่อ ว่า ทา สะ (ทา ทาเน+ส)

เจฏก,	เจ	ตก  (จิฏ เป สนีเย+ณ+ก)  ทาส, คน รับ ใช้.  สา	มิ	นา		จิฏีย	เต		เป	สีย	เต	ติ		เจฏ	โก  ผู้ 
ที่ เจ้า นาย ใช้ ให้ ไป ชื่อ ว่า เจฏ กะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ฏ เป็น ต บ้าง)

เปสฺส  (ปิส เป สนีเย+ณ)  ทาส, คน รับ ใช้.  สา	มิ	เกน		เป	สีย	เต	ติ		เปสฺโส  ผู้ ที่ เจ้า นาย ใช้ ให้ ไป  
ชื่อ ว่า เปส สะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ซ้อน สฺ)

ภจฺจ  (ภร ธารณ โปสเน สุ+ริจฺจ)  ทาส, คน รับ ใช้.  ภ	รีย	ตี	ติ		ภจฺ	โจ  ผู้ ที่ เจ้า นาย เลี้ยง ชื่อ ว่า ภัจ จะ (ลบ 
รฺ อนุพันธ์ และ รฺ ที่สุด ธาตุ, อาเทศ อิ เป็น อ) 

ปริจาริก  (ปริ+จร จรเณ+ณิก)  ทาส, คน รับ ใช้.  สา	มีนํ		ปริ	จร	ตี	ติ		ปริ	จา	ริ	โก  คน รับ ใช้ ของ 
เจ้า นาย ชื่อ ว่า ปริ จา ริ กะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ตสฺส		ปริ	จา	ริ	โก		ปา	เท		ปริ	มชฺ	ชนฺ	โต		 
นิ	สีทิ๓  ข้า รับ ใช้ ของ พระ ราชา พระองค์ นั้น นั่ง นวด พระบาท อยู่

  ทาส มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ทา	เสร,	ทา	เสยฺ	ย,	โคปฺ	ปก,	นิ	โยชฺช,	อ	ภุชฺ	ชิสฺส	

๑  ขุ.วิมาน. ๒๖/๗๙/๑๓๑ ๒  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๓๒/๒๖ ๓  อภิ.อฏฺ. ๕๓/๖๗๕/๓๓๗
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	 [๕๑๕]	 อนฺ	โต		ชา	โต		ธนกฺกี	โต	 ทาส	พฺ	โยปค	โต		สยํ
	 	 ทา	สา		กรม	รา	นิ	โต-	 จฺ	เจวํ		เต		จตุ	ธา		สิ	ยุํ.

ทาส	๔	พวก
 	 อิจฺ	เจวํ		เต		จตุ	ธา		ทา	สา		สิ	ยุํ	  ทาส มี ๔ พวก เหล่า นี้  คือ  อันต	ชาตะ	ทาส เกิด ใน 

เรือน,  ธนักกี	ตะ  ทาส ที่ ซื้อ มา ด้วย ทรัพย์, ส	ยัง	ทา	สัพ	ยปค	ตะ  ทาส ที่ ยอม ตัว เข้าไป เป็น ทาส เอง, 
กรม	รา	นี	ตะ ทาส เชลย ศึก

	 	 จตฺ	ตา	โร		ทา	สา		อนฺ	โต	ชา	โต		ธนกฺกี	โต		กรม	รา	นี	โต		สามํ		ทาส	พฺยํ		อุป	ค	โต๑  ทาส 
มี ๔ จำพวก คือ  ทาส เกิด ใน เรือน  ทาส ที่ ซื้อ มา ด้วย ทรัพย์  ทาส เชลย ศึก  และ ทาส ที่ ยอม ตัว เข้าไป 
เป็น ทาส เอง

อนฺ	โต	ชาต  (อนฺ โตสทฺ ทูปปท+ชน ชนเน+ต)  ทาส เกิด ใน เรือน, ลูก ทาส.  อนฺ	โต	เค	เห	 	 ทา	สิ	ยา		
กุจฺฉิมฺหิ		ชา	โต		อนฺ	โต	ชา	โต  ทาส ผู้ เกิด ใน ครรภ์ ของ นาง ทาสี ภายใน เรือน ชื่อ ว่า อัน โต ชาตะ (อาเทศ 
นฺ ที่สุด ธาตุ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

ธนกฺกีต  (ธนสทฺ ทูปปท+กี ทพฺพ วิ นิมเย+ต)  ทาส ที่ ใช้ เงิน ซื้อ มา.  ธเนน		กี	โต		ธนกฺกี	โต	 ทาส ที่ 
เขา ซื้อ ด้วย ทรัพย์ ชื่อ ว่า ธนักกี ตะ (ซ้อน กฺ)

ทาส	พฺ	โยปคต  (ทาส พฺย+อุป คต)  ทาส ที่ ยอม ตัว เข้าไป เป็น ทาส เอง.  สย	เมว		ทาส	พฺ	โยปค	โต  ทาส 
ที่ เข้าไป สู่ ความ เป็น ทาส เอง ชื่อ ว่า ทา สัพ โยปค ตะ (ลบ สระ หน้า, อาเทศ อุ เป็น โอ)

กรม	รา	นีต  (กร มร+อา นีต) ทาส ที่ เป็น เชลย ศึก.  กร	มร	ภา	เวน		อา	นี	โต		กรม	รา	นี	โต  ทาส ที่ เขา นำ 
มา เพราะ เป็น เชลย ศึก ชื่อ ว่า กรม รา นี ตะ (ลบ สระ หน้า)

	 [๕๑๖]	 อ	ทาโส		ตุ		ภุชิ	สฺโสถ	 นี	โจ		ชมฺ	โม		นิ	หีน	โก
	 	 นิกฺ	โกส	ชฺโช		อกิ	ลา	สุ	 มนฺ	โท		ตุ		อลโสปฺยถ.

ไท,	ผู้	ไม่	เป็น	ทาส,	ผู้	ได้	รับ	การ	เลิก	ทาส	๒	ศัพท์
อ	ทาส  (น+ทาส)  ไท, ผู้ ไม่ เป็น ทาส, ผู้ ได้ รับ การ เลิก ทาส.  น		ทาโส		อ	ทาโส	 ผู้ ไม่ใช่ ทาส ชื่อ ว่า 

อ ทา สะ (อาเทศ น เป็น อ).  ภุชิ	สฺ	โสติ		อ	ทาโส๒  บท ว่า ภุชิ	สฺโส คือ ผู้ ไม่ใช่ ทาส

ภุชิ	สฺส  (ภุช ปา ลนพฺยวหรเณ สุ+อิส)  ไท, ผู้ ไม่ เป็น ทาส, ผู้ ได้ รับ การ เลิก ทาส.  ภุ�ฺช	ตี	ติ		ภุชิ	สฺโส  ผู้ 
บริโภค ชื่อ ว่า ภุชิ ส สะ (ซ้อน สฺ).  โยปิ		ภุชิ	สฺโส		มาตรา		วา		ปิ	ตรา		วา		อา€ปิ	โต		โห	ติ๓  
ผู้ ใด มี มารดา หรือ บิดา เลี้ยง ดู ผู้ นั้น ไม่ เป็น ไท

๑  วิ.อฏฺ. ๓/๖๖ ๒  วิ.ฏี. ๒/๑๐๐/๒๓๖ ๓  วิ.อฏฺ. ๑/๔๓๙
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คน	เลว,	คน	ชั้น	ต่ำ	๓	ศัพท์
นีจ  (นิ+จิ จเย+ณ)  คน เลว, คน ชั้น ต่ำ.  นิ	หีนํ		จิ	โน	ตี	ติ		นี	โจ  ผู้ สั่งสม ของ เลว ชื่อ ว่า นี จะ (ลบ 

ณฺ, ทีฆ ะ อิ เป็น อี, ลบ สระ หน้า).  	เอก	จฺ	เจ		นีจ	ชนา		สมฺ	มานํ		ลภิตฺ	วา		มม		อุปฺ	ปาท	โต			
ปฏฺ€าย		ห	ตลาภ	สกฺ	กา	รา		อ	เห	สุํ ๑  คน เลว บาง พวก ที่ ได้ รับ การ ยกย่อง ตั้งแต่ เรา เกิด มา ก็ พา กัน 
เสื่อม ลาภ และ สัก กา ระ

ชมฺม  (ชมุ อทเน+ม)  คน เลว, คน ชั้น ต่ำ.  อภกฺขิตพฺพํ		ช	เม	ติ		อท	ตี	ติ		ชมฺ	โม  ผู้ กิน ของ ไม่ ควร กิน 
ชื่อ ว่า ชัม มะ.  	อยํ		โว		ชมฺ	โม		จณฺฑาโล		ทิฏฺโ€๒  คน จัณฑาล ต่ำช้า นี้ พวก ท่าน เห็น แล้ว

นิ	หีน,	นิ	หี	นก  (นิ+หา นิ+ก)  คน เลว, คน ชั้น ต่ำ.  นิจฺ	ฉ	เยน		หานึ		คจฺฉ	ตี	ติ		นิ	หี	โน		นิ	หีน	โก  ผู้ 
ถึง ความ เสื่อม อย่าง แน่นอน ชื่อ ว่า นิ หี นะ และ นิ หีน กะ (อาเทศ หา นิ เป็น หีน)

  คัมภีร์ อมร โกส อภิธาน แสดง ชื่อ คน เลว ไว้ เป็น คาถา ว่า

วิว	ณฺโณ		ปาป	โร		นี	โจ	 ปาก	โต		จ		ปุถุชฺช	โน,
นิ	หี	โนปส	โท		ชมฺ	โม	 ขุลฺล	โก		อิต	โร		จ		โส.๓

คน	ขยัน	๒	ศัพท์
นิกฺ	โกส	ชฺช  (นิ+โกส ชฺช)  คน ขยัน.  กุ	สีต	สฺส	 	 ภา	โว	 	 โกส	ชฺชํ	 	 ความ เป็น ผู้ เกียจคร้าน ชื่อ ว่า 

โกสัช ชะ (กุ สีต+ณฺย, ลบ ณฺ และ สระ ที่สุด ศัพท์, อาเทศ ตฺ เป็น ทฺ, ทฺย เป็น ช, อี เป็น อ, ซ้อน ชฺ).  ตํ  
อสฺส		นตฺถี	ติ		นิกฺ	โกส	ชฺโช   ผู้ ไม่มี ความ เป็น ผู้ เกียจคร้าน ชื่อ ว่า นิก โกสัช ชะ (ซ้อน กฺ).  	อกิ	ลา	สูติ		 
นิกฺ	โกส	ชฺโช๔  บท ว่า อกิ	ลา	สุ	คือ คน ขยัน

อกิ	ลา	สุ  (อกิสทฺ ทูปปท+ลส กนฺ ติยํ+ณุ)  คน ขยัน.  อกึ		อปฺปํ		ล	สตี	ติ		อกิ	ลา	สุ	 ผู้ ยินดี น้อย ชื่อ 
ว่า อกิ ลา สุ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  น		กิ	ลา	สุ		อกิ	ลา	สุ	 ผู้ ไม่ เกียจคร้าน ชื่อ ว่า อกิ ลา สุ (น+ 
กิ ลา สุ, อาเทศ น เป็น อ).  อกิ	ลา	สุ		วินฺ	เท		หทย	สฺส		สนฺ	ตึ ๕  ผู้ ขยัน พึง ได้ ความ สงบ แห่ง ใจ

คน	เกียจคร้าน	๒	ศัพท์
มนฺท  (มนฺท สุปิเน+อ)  คน เกียจคร้าน.  มนฺท	ตี	ติ		มนฺ	โท	 ผู้ นอน มาก ชื่อ ว่า มัน ทะ.  	อิธ		ภิกฺขเว		

เอก	จฺ	โจ		สมโณ		วา		พฺ	ราหฺมโณ		วา		มนฺ	โท		โห	ติ๖  ภิกษุ ทั้ง หลาย สมณะ หรือ พราหมณ์ 
บาง คนใน โลก นี้ เป็น คน เกียจคร้าน

อลส  (น+ลส กีฬา ยํ+อ) คน เกียจคร้าน.  น		ล	สติ	 	กีฬ	ตี	ติ	 	อลโส  ผู้ ไม่ ร่าเริง (เหงา หงอย)  
ชื่อ ว่า อล สะ (อาเทศ น เป็น อ).  ป�ฺ�าย		มคฺคํ		อลโส		น		วินฺ	ท	ติ๗  คน เกียจคร้าน ย่อม ไม่รู้ 
มรรค ด้วย ปัญญา

๑  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๖๐/๓๘๔ ๒  ชา.อฏฺ. ๔๑/๑๑ ๓  อมรโกส. ๒๐/๑๖
๔  ชา.อฏฺ. ๓๕/๑๖๙ ๕  ขุ.ชา. ๒๗/๒/๑ ๖  ที.สีล. ๙/๔๒/๓๖
๗  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๓๐/๕๒ 
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	 [๕๑๗]	 ส	ปา	โก		เจว		จณฺฑาโล	 มา	ตงฺ	โค	สป	โจ		ภเว
	 	 ตพฺ	เภท	า		มิลกฺข	ชาติ	 กิ	ราต	สวร	าท	โย.

คน	จัณฑาล	๔	ศัพท์
ส	ปาก  (สสทฺ ทูปปท+ปจ ปา เก+ณ)  คน จัณฑาล.  สํ		สุ	นขํ		ปจ	ตี	ติ		ส	ปา	โก  ผู้ ย่าง สุนัข กิน  

ชื่อ ว่า ส ปา กะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ จฺ เป็น กฺ).  อุตฺ	ติฏฺ€ปิณฺฑํ		ลภตํ		ส	ปา	โก๑   
คน จัณฑาล จง ได้ ก้อน ข้าว บ้าง เถิด

จณฺฑาล  (จณฺฑ จณฺฑิกฺ เก+อาล) คน จัณฑาล.  จณฺเฑ	ติ		ปเฬ	ตี	ติ		จณฺฑาโล		ผู้ มัก โกรธ ชื่อ ว่า 
จัณฑาล ะ.  จณฺฑาโล	สิ		เวโณ	สิ		เน	สาโท	สิ๒  เจ้า เป็น คน จัณฑาล เป็น ช่าง สาน เป็น นาย พราน

มา	ตงฺค  (ม ตงฺค+ณ)  คน จัณฑาล.  ม	ตงฺคสฺส		อปจฺจํ		มา	ตงฺ	โค		ลูก หลาน ขอ งม ตัง คะ ชื่อ ว่า มา ตัง คะ  
(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

สปจ  (สสทฺ ทูปปท+ปจ ปา เก+อ)  คน จัณฑาล.  สํ		สุ	นขํ		ปจ	ตี	ติ		สป	โจ  ผู้ ย่าง สุนัข กิน ชื่อ ว่า 
สป จะ

  คน จัณฑาล มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  จวก,	ปลวก

  คัมภีร์ อมร โกส อภิธาน แสดง ชื่อ คน จัณฑาล ไว้ เป็น คาถา ว่า

จณฺฑาลปฺลว	มา	ตงฺ	คา	 ทิวา	กิตฺ	ติ	ชนงฺ	คมา,
นิ	สาทสป	จา		อนฺ	เต-			 วาสี		จณฺฑาล	ปุกฺ	กุ	สา.๓

คน	ป่า	เถื่อน,	คน	จัณฑาล
มิลกฺข	ชาติ  (มิลกฺข+ชาติ)  คน ป่า เถื่อน, คน จัณฑาล.  กิ	ราต	สวร	าท	โย		มิลกฺข	ชาติ		ตพฺ	เภท	า   

ตระกูล ของ คน ป่า เถื่อน มี กิ รา ตะ และ สวร ะ เป็นต้น เป็น คน จัณฑาล จำพวก หนึ่ง (อาทิ	ศัพท์ รวม เอา  
วา	ชิก คน ป่า เถื่อน).  มิลกฺ	ขนฺ	เต		อพฺยตฺตํ		ภา	สนฺ	เต	ติ		มิลกฺ	ขา  ผู้ กล่าว ถ้อยคำ ไม่ ชัดเจน ชื่อ ว่า 
มิ ลักขะ (มิลกฺข อพฺยตฺตสทฺ เท+อ).  	เตสํ		ชาติ		โย	นิ		มิลกฺข	ชาติ	 ชาติ กำเนิด ของ ชาว มิ ลักขะ 
นั้น ชื่อ ว่า มิ ลัก ข ชาติ

	 [๕๑๘]	 เน	สาโท		ลุทฺ	ท	โก		พฺ	ยาโธ			 มิค	โว		ตุ		มิค	พฺยโธ.

นาย	พราน	๓	ศัพท์
เน	สาท  (นิสาท+ณ)  นาย พราน.  อ	ยมฺปิ		มิลกฺขปฺ	ปกา	โร  นาย พราน นี้ หมาย ถึง พวก คน ป่า เถื่อน.   

มิ	คมจฺฉา	ทีนํ		นิ	สา	ทน	โต		มา	รณ	โต		เน	สาโท  นาย พราน ชื่อ ว่า เน สา ทะ เพราะ ฆ่า เนื้อ และ ปลา 
เป็นต้น (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลบ สระ หน้า).  ทณฺฑ	มา	ทาย		เน	สาโท๔  นาย พราน ถือ เอา 

๑  ขุ.ชา. ๒๗/๒๐๓๔/๔๐๙ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๑๙๗/๑๖๗ ๓  อมรโกส. ๒๐/๑๙-๒๐
๑  ขุ.ชา. ๒๘/๒๐๒/๗๘ 
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เครื่อง ฆ่า สัตว์

ลุทฺ ทก  (ลุธ อุป ฆา เต+ท+ก)  นาย พราน.  ลุธ	ตี	ติ		ลุทฺ	ท	โก	 ผู้ ฆ่า สัตว์ ชื่อ ว่า ลุท ทกะ (อาเทศ ธฺ เป็น 
ทฺ).  ลุทฺ	ทํ		ผรุสํ		ก	โรตี	ติ		ลุทฺ	ท	โก  ผู้ ทำกรรม อัน โหด ร้าย ชื่อ ว่า ลุท ทกะ (ลุทฺ ทสทฺ ทูปปท+กร 
กรเณ+กฺ วิ, ลบ กฺ วิ และ รฺ ที่สุด ธาตุ).  ปาณํ		รุท	ติ		หึ	สตี	ติ		ลุทฺ	ท	โก  ผู้ เบียดเบียน สัตว์ ชื่อ ว่า  
ลุท ทกะ (รุท หึ สายํ+ท+ก, อาเทศ ร เป็น ล).  สตฺตํ		ลุ	นา	ตี	ติ		ลุทฺ	ท	โก  ผู้ ตัด ชีวิต สัตว์ ชื่อ ว่า 
ลุท ทกะ (ลุ เฉท เน+ท+ก, ซ้อน ทฺ) 

พฺ	ยาธ  (วิธ วิชฺฌเน+อ)  นาย พราน.  วิชฺฌ	ตี	ติ		พฺ	ยาโธ  ผู้ ยิง สัตว์ ชื่อ ว่า พ ยาธะ (อาเทศ วิธฺ เป็น 
พฺ ยาธฺ)

นาย	พราน	เนื้อ	๒	ศัพท์
มิค	ว  (มิค สทฺ ทูปปท+หน หึ สายํ+อ)  นาย พราน เนื้อ.  มิเค		หน	ตี	ติ	 	มิค	โว  ผู้ เบียดเบียน เนื้อ  

ชื่อ ว่า มิค วะ (อาเทศ หนฺ เป็น วฺ).  โอทหิ		มิค	โว		ปาสํ ๑  นาย พราน เนื้อ วาง บ่วง ไว้ แล้ว

มิค	พฺยธ  (มิค สทฺ ทูปปท+วิธ วิชฺฌเน+อ)  นาย พราน เนื้อ.  มิเค		วิชฺฌ	ตี	ติ		มิค	พฺยโธ  ผู้ ยิง สัตว์  
ชื่อ ว่า มิค พยธะ (อาเทศ วิธฺ เป็น พฺยธฺ)

	 [๕๑๙]	 สาร	เมยฺ	โย		จ		สุน	โข	 สุ	โน		โสโณ		จ		กุกฺ	กุ	โร
	 	 สฺ	วา	โน		สุ	วา	โน		สาฬู	โร	 สู	โน		สา	โน		จ		สา		ปุ	เม
	 	 อุมฺมตฺ	ตา	ทิต	มา	ปนฺ	โน	 อฬกฺ	โก	ติ		สุ	โน		มโต.

สุนัข	๑๑	ศัพท์
สาร	เมยฺ	ย  (สาร มา+เณยฺย)  สุนัข.  ส	รมา		สุ	นี,		ตสฺ	สาป	จฺจํ		สาร	เมยฺ	โย  นาง สุนัข ป่า ชื่อ ว่า ส รมา,   

ลูก ของ นาง สุนัข ป่า นั้น ชื่อ ว่า สาร เมย ยะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  สาร	เมยฺ	ยา		เกน	จิ		 
เลฑฺฑุปฺป	หาเร		ทินฺ	เน		ภุสฺ	สนฺ	ตา		เลฑฺฑุํ		ขา	ทนฺ	ติ๒  สุนัข ทั้ง หลาย เมื่อ ใครๆ โยน ก้อน ดิน 
ให้ พา กัน เห่า แล้ว กัด ก้อน ดิน

สุ	นข  (สุน คติ ยํ+อ)  สุนัข.  สุน	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สุน	โข  สัตว์ ที่ ไป ชื่อ ว่า สุ นขะ (อาเทศ อุน ที่ สุน เป็น 
อุ นข).  สา	มิกสฺส		ว	จนํ		สุณ	า	ตี	ติ		สุน	โข	 สุนัข ที่ เชื่อ ฟัง คำ ของ เจ้าของ ชื่อ ว่า สุ นขะ  (สุ ส วเน+อ, 
อาเทศ อุ เป็น อุ นข).    สุนฺ	ทรํ		นขํ		เอตสฺ	สา	ติ		สุน	โข	 สัตว์ ที่ มี เล็บ งาม ชื่อ ว่า สุ นขะ (สุ+นข).  
สุน	โข		องฺ	คมงฺ	คา	นิ		ขาท	ติ๓  สุนัข กัด กิน อวัยวะ น้อย ใหญ่

สุน  (สุน คติ ยํ+อ)  สุนัข.  สุน	ติ	 	 คจฺฉ	ตี	ติ	 	 สุ	โน  สัตว์ ที่ ไป ชื่อ ว่า สุ นะ.  สา	มิกสฺส	 	 ว	จนํ		 
สุณ	า	ตี	ติ		สุ	โน  สุนัข ที่ เชื่อ ฟัง คำ ของ เจ้าของ ชื่อ ว่า สุ นะ (สุ ส วเน+อ, อาเทศ อุ เป็น อุน)

๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๔๓๙/๔๐๑ ๒  วิสุทฺธิ.ฏี. ๓/๙๔/๑๘๙ ๓  ขุ.เปต. ๒๖/๑๐๙/๒๐๑
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โสณ  (โสณ วณฺณค ตี สุ+อ)  สุนัข.  โสณ	ตี	ติ		โสโณ  สัตว์ ที่ เดิน ไป ชื่อ ว่า โสณ ะ.  สา	มิกสฺส		ว	จนํ		
สุณ	า	ตี	ติ		โสโณ  สุนัข ที่ เชื่อ ฟัง คำ ของ เจ้าของ ชื่อ ว่า โสณ ะ  (สุ ส วเน+อ, อาเทศ อุ เป็น โอณ)

กุกฺ	กุร  (กุก อา ทาเน+อุร)  สุนัข, ลูก สุนัข.  ส	สาท	โย		กุก	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		กุกฺ	กุ	โร  สุนัข ที่ คาบ 
กระต่าย เป็นต้น มา ให้ ชื่อ ว่า กุก กุระ (ซ้อน กฺ).  กุกฺ	กุ	โร		ภิยฺ	โยโส		มตฺ	ตาย		จณฺฑต	โร		อสฺส๑  
สุนัข จะ พึง ดุร้าย มาก ยิ่ง ขึ้น

สฺ วาน  (สุน คติ ยํ+อ)  สุนัข.  สุน	ติ	 	 คจฺฉ	ตี	ติ	 	 สฺ	วา	โน  สัตว์ ที่ ไป ชื่อ ว่า สวา นะ (อาเทศ อุน 
เป็น วาน).  	สา	มิกสฺส		ว	จนํ		สุณ	า	ตี	ติ		สฺ	วา	โน  สุนัข ที่ เชื่อ ฟัง คำ ของ เจ้าของ ชื่อ ว่า สวา นะ                                          
(สุ ส วเน+อ, อาเทศ อุ เป็น วาน)

สุวาน  (สุน คติ ยํ+อ)  สุนัข.  สุน	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สุ	วา	โน  สัตว์ ที่ ไป ชื่อ ว่า สุ นขะ (อาเทศ อุน เป็น 
อุ วาน).  	 สา	มิกสฺส	 	 ว	จนํ	 	 สุณ	า	ตี	ติ	 	 สุ	วา	โน  สุนัข ที่ เชื่อ ฟัง คำ ของ เจ้าของ ชื่อ ว่า สุ วา นะ                                     
(สุ ส วเน+อ, อาเทศ อุ เป็น อุ วาน)

สาฬูร  (สร หึ สายํ+อูร)  สุนัข.  มิเค		ส	รติ		หึ	สตี	ติ		สาฬู	โร  สุนัข ที่ เบียดเบียน เนื้อ ชื่อ ว่าสาฬู ระ 
(วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ รฺ เป็น ฬฺ)

สูน  (สุน คติ ยํ+อ)  สุนัข.  สุน	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สู	โน  สัตว์ ที่ ไป ชื่อ ว่า สู นะ (ทีฆ ะ อุ เป็น อู).  สา มิกสฺส  
ว	จนํ		สุณ	า	ตี	ติ		สู	โน  สุนัข ที่ เชื่อ ฟัง คำ ของ เจ้าของ ชื่อ ว่า สู นะ (สุ ส วเน+อ, อาเทศ อุ เป็น อูน)

สาน  (สุน คติ ยํ+อ)  สุนัข.  สุน	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สา	โน  สัตว์ ที่ ไป ชื่อ ว่า สา นะ (อาเทศ อุน เป็น อาน).  
สา	มิกสฺส		ว	จนํ		สุณ	า	ตี	ติ		สา	โน  สุนัข ที่ เชื่อ ฟัง คำ ของ เจ้าของ ชื่อ ว่า สา นะ (สุ ส วเน+อ, อาเทศ 
อุ เป็น อาน)

สา  (สุน คติ ยํ+อ)  สุนัข.  สุน	ติ	 	 คจฺฉ	ตี	ติ	 	 สา  สัตว์ ที่ ไป ชื่อ ว่า สา (อาเทศ อุน เป็น อา).   
สา	มิกสฺส		ว	จนํ		สุณ	า	ตี	ติ		สา  สุนัข ที่ เชื่อ ฟัง คำ ของ เจ้าของ ชื่อ ว่า สา (สุ ส วเน+อ, อาเทศ อุ 
เป็น อา).  ปุ	เม  สา ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์

  สุนัข มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  โก	เลยฺ	ย,	สิคทํ	สก,	ภสก

สุนัข	บ้า
อฬกฺก,	อลกฺก  (อล นิ วาร เณ+ณฺวุ)  สุนัข บ้า.  เภสชฺ	ชาทิ	โย	เคน		นิสฺสคฺ	เคน		วา		อุมฺมตฺ	ตาทิ- 

ภาว	มา	ปนฺ	โน		สุน	โข		“อฬกฺ	โก		อติ	สุ	โน”ติ		จ		วุจฺจ	เต  สุนัข ที่ ถึง ความ เป็น บ้า เป็นต้น เพราะ ถูก 
วางยา เป็นต้น หรือ เพราะ ถูก ปล่อย ทิ้ง เรียก ว่า อฬัก กะ และ อติ สุ นะ.  อล	ติ		นิ	วา	เร	ตี	ติ		อฬกฺ	โก  สุนัข 
ที่ เขา ให้ คน ระวัง ชื่อ ว่า อฬัก กะ (อาเทศ ล เป็น ฬ บ้าง, ณฺวุ เป็น อก, ซ้อน กฺ).  ปก	ตึ		อภิ	กฺ	กนฺ	โต   
สุ	โน		อติ	สุ	โน  สุนัข ที่ ผิด ปรกติ ชื่อ ว่า อติ สุ นะ (อติ+สุน)

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๓๕๙/๑๗๑
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	 [๕๒๐]	 สา	ทิพ	นฺ	ธนํ		คทฺ	ทูโล	 ทีป	โก		ตุ		จ	เจฏ	โก
	 	 พนฺ	ธนํ		คณฺ€ิ	ปาโสถ	 วากรา		มิค	พนฺ	ธนี.

โซ่,	เชือก	ล่าม	สุนัข	เป็นต้น
คทฺ	ทูล  (คทฺท สทฺ เท+อุล)  โซ่, เชือก ล่าม สุนัข เป็นต้น.  สา	ทิพ	นฺ	ธนํ	 	สุ	นขา	ทิพ	นฺ	ธนํ	 	 รชฺ	ชาทิ		 

คทฺ	ทูโล		นาม  อาทิ เช่น เชือก สำหรับ ล่าม สุนัข เป็นต้น ชื่อ ว่า คัท ทู ละ.  คทฺท	ตี	ติ		คทฺ	ทูโล  โซ่ ที่ 
มี เสียง ดัง ชื่อ ว่า คัท ทู ละ (ทีฆ ะ อุ เป็น อู).  ยถา		สุ	นขา		คทฺ	ทูล	พทฺธา		ยถิจฺ	ฉกํ		นิยฺยนฺ	ติ,		
เอวํ		ตณฺ	หาพทฺธา		สตฺ	ตา๑  สุนัข ที่ ถูก ล่าม ด้วย เชือก ถูก เขา จูง ไป ตาม ความ พอใจ ฉันใด,  สัตว์ 
ที่ ถูก ตัณหา ผูกมัด แล้ว ก็ เป็น ฉัน นั้น

สัตว์	ต่อ,	นกต่อ	๒	ศัพท์
ที	ปก  (ทีป ทิตฺ ติยํ+ณฺวุ)  สัตว์ ต่อ, นกต่อ.  ทิปฺ	ป	ตี	ติ	 	ทีป	โก  นกต่อ ที่ รุ่งเรือง(ถูก เลี้ยง ดู อย่าง ดี)  

ชื่อ ว่า ทีป กะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

เจฏก  (จิฏ เป สนีเย+ณฺวุ)  สัตว์ ต่อ, นกต่อ.  ลุทฺ	เทน		จิฏีย	เต	ติ		เจฏ	โก	 นกต่อ ที่ นาย พราน ส่ง ไป 
ชื่อ ว่า เจฏ กะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

  นกต่อ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  โอกฺ	ก,	โอกฺ	ก	จร

บ่วง,	เครื่อง	ผูกมัด,	ปม,	แร้ว,	จั่น,	กับ	ดัก	๒	ศัพท์
พนฺ	ธน  (พนฺธ พนฺธเน+ยุ)  บ่วง, เครื่อง ผูกมัด, ปม, แร้ว, จั่น, กับ ดัก.  	พนฺธ	ติ			อเน	นา	ติ		พนฺ	ธนํ	 

เครื่อง ผูกมัด ชื่อ ว่า พันธ นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  	เฉตฺ	วา		มา	รสฺส		พนฺ	ธนํ ๒  ตัด บ่วง แห่ง มาร

คณฺ€ ิ (คนฺถ คนฺถเน+อิ)  บ่วง, เครื่อง ผูกมัด, ปม, แร้ว, จั่น, กับ ดัก.  คนฺถ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		คณฺ€ิ	 
เครื่อง ร้อย รัด ชื่อ ว่า คัณฐิ (อาเทศ นฺถ เป็น ณฺ€).  ทฬฺหรชฺ	ชุ		วิย		ตณฺ	หา,		มชฺเฌ		คณฺ€ิ		วิย		
อ	วิชฺ	ชา๓   ตัณหา เหมือน เชือก ที่ ผูก ไว้ แน่น หนา อวิชชา เหมือน ปม ใน ท่ามกลาง

ปาส  (ปส พนฺ ธน ผุสเน สุ+ณ)  บ่วง, เครื่อง ผูกมัด, ปม, แร้ว, จั่น, กับ ดัก.  ป	สติ		พนฺธ	ติ		อเน	นา	ติ		 
ปาโส  บ่วง ที่ ใช้ ผูกมัด ชื่อ ว่า ปา สะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ปกฺขิปึ		ปาสํ		คี	วายํ ๔  เรา คล้อง 
บ่วง ที่ คอ แล้ว

บ่วง,	ข่าย	๒	ศัพท์
วากรา,	วา	คุ	รา  (วก อา ทาเน+อร+อา)  บ่วง, ข่าย.  ย	วสา	ณต	จา	ทีหิ		มิ	คา	ทีนํ		พนฺ	ธนตฺถํ		 

กตา		วากรา  บ่วง ที่ เขา ทำ ด้วย เถาวัลย์ เชือก และ ปอ เป็นต้น เพื่อ ดัก จับ เนื้อ เป็นต้น ชื่อ ว่า วากรา.  

๑  ขุ.อฏฺ. ๔๕/๓/๔๐ ๒  ขุ.เถร. ๒๖/๓๓๐/๓๑๔ ๓  สํ.อฏฺ. ๑๓/๒๔๗/๑๓๐
๔  ขุ.เถรี. ๒๖/๔๔๑/๔๕๔ 
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วก	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		วากรา  บ่วง ที่ คล้อง เอา ชื่อ ว่า วากรา (วุ ทธิ อ เป็น อา)

มคิ	คนฺถ	น,ี	มคิ	พน	ฺธน ี (มคิ สท ฺทปูปท+คนถฺ,พนธฺ พนธฺเน+ย+ุอ)ี  บว่ง, ขา่ย.  มเิค		คนถฺ	ต	ิ	พนธฺ	ต	ีต	ิ	 
มิค	คนฺถ	นี,	มิค	พนฺ	ธนี	 บ่วง ที่ ผูกมัด สัตว์ ชื่อ ว่า มิค คันถ นี และ มิค พันธ นี (อาเทศ ยุ เป็น อน)

	 [๕๒๑]	 ถิยํ		กุ	เวณี		กุ	มีนํ	 อาน	โย		ชา	ลมุจฺจ	เต
	 	 อา	ฆาต	นํ		วธฏฺ€านํ	 สู	นา		ตุ		อธิ	โกฏฺฏนํ.

ไซ,	ลอบ	๒	ศัพท์
กุ	เวณี  (กุ+เวณี)  ไซ, ลอบ.  ตตฺร		มจฺฉา		ป	วิ	สนฺ	เตว		น		นิสฺส	รนฺ	ติ,		กุจฺฉิ	ตา		เวณี		อสฺสา	ติ		 

กุ	เวณี	  ไซ ที่ ปลา เข้าไป ใน นั้น แล้ว ออก ไป ไม่ ได้ หรือ เครื่อง จักสาน ที่ ปลา เกลียด ชื่อ ว่า กุ เวณี.  ถิยํ		 

กุ	เวณี	ศัพท์ ใช้ ใน อิตถี ลิงค์

กุ	มีน  (กุ+มีน)  ไซ, ลอบ.  วชฺฌปฺปตฺต	ตาย		กุจฺฉิ	ตา		มี	นา		ป	วิ	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		กุ	มีนํ		ไซ เป็น 

ที่ ให้ ปลา โง่ ทั้ง หลาย เข้าไป เพราะ ถึงที่ ตาย จึง ชื่อ ว่า กุ มี นะ.  	มี	นาท	โย		กมนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		กุมีนํ	 

ไซ เป็น ที่ ให้ ปลา เป็นต้น เข้าไป ชื่อ ว่า กุ มี นะ (กมุ ป ทวิ กฺ เขเป+อิน, อาเทศ อ เป็น อุ, ทีฆ ะ อิ เป็น อี).  

กุจฺฉิ	เตน		อา	กา	เรน		มจฺ	เฉ		มินนฺ	ติ		หึ	สนฺ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		กุ	มีนํ	 เครื่อง เบียดเบียน ปลา โดย 

อาการ อัน น่า เกลียด ชื่อ ว่า กุ มี นะ (กุสทฺ ทูปปท+มิน หึ สายํ+อ, ทีฆ ะ อิ เป็น อี).  ปจฺฉา		ธานี	ศัพท์ 

ก็ แปล ว่า ไซ

แห,	อวน,	ข่าย	๒	ศัพท์
อาน	ย  (อา+นี นเย+ณ)  แห, อวน, ข่าย.  อา	นียนฺ	เตเน	นา	ติ		อาน	โย  เครื่อง นำ ปลา มา ชื่อ ว่า อาน ยะ  

(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อี เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย)

ชาล  (ชล+ณ)  แห, อวน, ข่าย.  ชเล		หิตํ		ชาลํ	 ข่าย ที่ เป็น ประโยชน์ ใน น้ำ ชื่อ ว่า ชา ละ (ลบ ณฺ,  
วุ ทธิ อ เป็น อา).  นตฺถิ		โมห	สมํ		ชาลํ ๑  ข่าย เสมอ ด้วย โมหะ ไม่มี

แดน	ประหาร,	โรง	ฆ่า	สัตว์	๒	ศัพท์
อา	ฆาต	น  (อา+หน ห ึสาย+ํย)ุ  แดน ประหาร, โรง ฆา่ สตัว.์  	อา	คนตฺ	ฺวา			หนน	ฺต	ิ		เอต	ฺถา	ต	ิ		อา	ฆาต	น	ํ  

สถาน ที่ สำหรับ มา ฆ่า ชื่อ ว่า อาฆาต นะ (อาเทศ หนฺ เป็น ฆาตฺ, ยุ เป็น อน).  	อ�ฺ�ตโร		ภิกฺขุ		
อา	ฆาต	นํ		คนฺตฺ	วา๒  ภิกษุ รูป หนึ่ง ไป สู่ โรง ฆ่า สัตว์

วธฏฺ€าน  (วธ+€าน)  แดน ประหาร, โรง ฆ่า สัตว์.  วธสฺส		มา	รณสฺส		€านํ		วธฏฺ€านํ	 สถาน ที่ ฆ่า 
สัตว์ ชื่อ ว่าว ธัฏ ฐานะ (ซ้อน ฏฺ)

๑  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๒๘/๔๘ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๒๒๕/๑๖๓ 
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เขียง	๒	ศัพท์
สู	นา  (สห+อูน+อา)  เขียง.  สทา		อา	โกฏฺฏนตฺ	ตา		สห		อูเนน		วตฺต	ตี	ติ		สู	นา  เขียง ที่ เป็น ไป 

พร้อม ด้วย ความ พร่อง เพราะ มี การ สับ อยู่ ทุก เมื่อ จึง ชื่อ ว่า สู นา (อาเทศ สห เป็น ส, ลบ สระ หน้า).  
สูนํ		€เปนฺ	ติ		อาปณํ		ป	สา	เรนฺ	ติ๑  ตั้ง ร้าน ขาย เนื้อ

อธิ	โกฏฺฏน  (อธิ+กุฏ เฉท เน+ยุ)  เขียง.  อธิ	โกเฏนฺ	ติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	 อธิ	โกฏฺฏนํ	 	ที่ รอง สับ เนื้อ  
ชื่อ ว่า อธิ โกฏฏ นะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, ซ้อน ฏฺ, อาเทศ ยุ เป็น อน)

	 [๕๒๒]	 ตกฺก	โร		โม	ส	โก		โจ	โร	 เถเน	กา	คา	ริ	โก		สมา
	 	 เถยฺ	ย�ฺจ		โจ	ริกา		โมโส	 เว	โม		วาย	นทณฺฑ	โก.

โจร,	ขโมย	๕	ศัพท์
ตกฺ	กร  (ตกฺก วิ ตกฺ เก+อร)  โจร, ขโมย.  เถยฺ	ยตฺถํ		ตกฺกย	ตี	ติ		ตกฺก	โร  ผู้ คิด เพื่อ การ ลัก ขโมย  

ชื่อ ว่า ตัก กระ.  ตํ		วา		ก	โรตี	ติ		ตกฺก	โร	 หรือ ผู้ ทำ สิ่ง นั้น (ไม่รู้ ว่า อะไร) ชื่อ ว่า ตัก กระ (ตสทฺ ทูปปท+กร 
กรเณ+อ, ซ้อน กฺ).  ตกฺก	โร	ติ		โจ	โร๒  บท ว่า ตกฺก	โร คือ โจร

โม สก  (มุส เถยฺ เย+ณฺวุ)  โจร, ขโมย.  มุ	สติ		โจ	เร	ตี	ติ		โม	ส	โก  ผู้ ลัก ขโมย ชื่อ ว่า โม สกะ (วุ ทธิ อุ 
เป็น โอ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

โจร  (จุร เถยฺ เย+ณ)  โจร, ขโมย.  โจ	เร	ตี	ติ		โจ	โร  ผู้ ลัก ขโมย ชื่อ ว่า โจ ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  
โจ	โร		นาม		โย		ป�ฺ	จมา	สกํ		วา		อติเรก	ป�ฺ	จมา	สกํ		วา		อคฺคฆกํ		อ	ทินฺ	นํ		เถยฺ	ย	สงฺ	ขาตํ		 
อาทิ	ยติ		เอโส		โจ	โร		นาม๓  ผู้ ใด ถือ เอา ทรัพย์ เขา ไม่ ได้ ให้ กล่าว คือ การ ขโมย ได้ ราคา ๕ มาสก 
หรือ มากกว่า ๕ มาสก ผู้ นั้น ชื่อ ว่า โจร

เถน  (เถน โจ ริเย+อ)  โจร, ขโมย.  เถน	ติ	 	 โจ	เร	ตี	ติ	 	 เถ	โน	  ผู้ ลัก ขโมย ชื่อ ว่า เถน ะ. 	 เถ	โน	ติ		 
โจ	โร๔  บท ว่า เถ	โน คือ โจร

เอกา	คา	ริก  (เอ กา คาร+อิก)  โจร, ขโมย.  เอกํ		อ	สหายํ		อคารํ		เคหํ		เอ	กา	คารํ,		ตํ		ปโยชนํ		
อส	ฺสา	ต	ิ	เอกา	คา	ร	ิโก  เรอืน หลงั เดยีว ไมม่ ีเพือ่น ชือ่ วา่ เอกา คา ระ,  ผู ้ม ีเรอืน หลงั เดยีว เปน็ ประโยชน(์ใน 
การ ขโมย) ชื่อ ว่า เอกา คา ริ กะ (ลบ สระ หน้า)

การ	ลัก	ขโมย	๓	ศัพท์
เถยฺ	ย  (เถน+ณฺย)  การ ลัก ขโมย.  เถน	สฺส		กมฺมํ		เถยฺ	ยํ	 การก ระ ทำ ของ ขโมย ชื่อ ว่า เถยยะ (ลบ 

น+ณฺ, ซ้อน ยฺ).  เถยฺ	ยํ		น		กเรยฺย		น		มุสา		ภเณยฺย๕  ไม่ ควร ทำการ ลัก ขโมย ไม่ ควร พูด 
คำ เท็จ
๑  วิ.จุลฺล. ๗/๕๕๗/๓๔๖ ๒  ขุ.อฏฺ. ๔๘/๑๑๗/๒๓ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๘๗/๘๖
๔  วิ.อฏฺ. ๑/๓๖๒ ๕  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๔๒๓/๕๒๑
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โจ	ริกา  (โจร+อิก+อา)  การ ลัก ขโมย.  โจ	รสฺส		กมฺมํ		 โจ	ริกา  การก ระ ทำ ของโจร ชื่อ ว่า โจ ริกา  
(ลบ สระ หน้า).  	อ�ฺ�ตโร		ปุ	ริโส		โจ	ริกํ		กตฺ	วา		ปลายิ	ตฺ	วา		ภิกฺ	ขู	สุ		ปพฺพ	ชิ	โต		โห	ติ๑   
บุรุษ คน หนึ่ง ทำการ โจรกรรม แล้ว หนี ไป บวช ใน หมู่ ภิกษุ 

โมส  (มุส โจ ริเย+ณ)  การ ลัก ขโมย.  มุ สนํ  โมโส  การ ลัก ขโมย ชื่อ ว่า โม สะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ  
เป็น โอ)

กระสวย	ทอหูก	๒	ศัพท์
เวม  (เว ตนฺต สนฺ ตาเน+ม)  กระสวย ทอหูก.  วียนฺ	ติ	 	 อเน	นา	ติ	 	 เว	โม  กระสวย ที่ เขา ใช้ ทอหูก  

ชื่อ ว่า เวมะ.  อ	นิตฺ	ถี		เวม	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  เว	เคน		ตนฺ	เต		เวมํ		ปกฺขิปิ๒  สอด 
กระสวย เข้าไป ใน หูก โดย เร็ว

วาย	นทณฺฑก,	 วา	สรทณฺฑก  (วาย น+ทณฺฑ+ก)  กระสวย ทอหูก.  วาย	นตฺ	โถ	 	 ทณฺฑ	โก		 
วาย	นทณฺฑ	โก  กระสวย ที่ เป็น ประโยชน์ ต่อ การ ทอหูก ชื่อ ว่า วาย นทัณฑ กะ 

	 [๕๒๓]	 สุตฺ	ตํ		ตนฺ	ตุ		ปุ	เม		ตนฺตํ	 โปตฺถํ		เลปฺ	ยาทิ	กมฺ	มนิ
	 	 ป�ฺ	จา	ลิ	กา		โปตฺ	ถลิ	กา	 วตฺถ	ทนฺ	ตา	ทินิ	มฺ	มิ	ตา.

เส้น	ด้าย,	หูก	๓	ศัพท์
สุตฺ ต  (สุจ คติ ยํ+ต)  เส้น ด้าย, หูก.  สุจ	ตี	ติ		สุตฺ	ตํ	 เส้น ด้าย ที่ ยาว ออก ไป ชื่อ ว่า สุตตะ (อาเทศ จฺ 

เป็น ตฺ).  โส		ตนฺต	วาโย		ยถา	อาภตํ		สุตฺ	ตํ		ตนฺ	เต		อุป	เนตฺ	วา๓  ช่าง ทอหูก นั้น สอด ด้าย ตาม 
ที่ นำ มา ให้ เข้าไป ใน หูก

ตนฺ ตุ  (ตนุ วิตฺ ถาเร+ตุ)  เส้น ด้าย, หูก.  ต�ฺ�เต	ติ		ตนฺ	ตุ	 ด้าย ที่ เขา ปั่น ออก ไป ชื่อ ว่า ตัน ตุ.  ปุ	เม  
ตนฺ ตุ ศัพท์ ใช้ ใน ปุง ลิงค์

ตนฺต  (ตนุ วิตฺ ถาเร+ต)  เส้น ด้าย, หูก.  ต	โน	ติ	 	 วิตฺ	ถา	เร	ตี	ติ	 	 ตนฺตํ	 	 เส้น ด้าย ที่ ยาว ออก ไป 
เรื่อยๆ ชื่อ ว่า ตัน ตะ.  ตนฺต	ปโย	ชนตฺ	ตา	 	 ตนฺตํ	  ด้าย ชื่อ ว่า ตัน ตะ เพราะ เป็น ประโยชน์ ต่อ หูก.   
เปสการ	วณฺณํ		อภิ	นิมฺ	มิตฺ	วา		ตนฺตํ		วิ	นา	ติ๔  เนรมิต ร่าง เป็น ช่าง หูก ทอหูก อยู่

ตุ๊กตา	ดิน	ปั้น	เป็นต้น
โปตถฺ,	โปตฺ	ถก  (ปสุ เสนฺห เส จน ปรูเณ ส+ุถ)  ตุก๊ตา ดนิ ปัน้ เปน็ตน้.  เลป	ฺยาท	ิกม	ฺมน	ิ	เลป	นาทกิ	ฺร	ิยาย	ํ	 

โปตฺถสทฺ	โท		วตฺ	ตติ	 โปตฺถ	ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ว่า การ ทำ รูป ปั้น ด้วย ดิน เหนียว เป็นต้น (อาทิศัพท์ รวม 
เอา ตุ๊กตา ไม้).  ปุ	สิย	เต	ติ		โปตฺถํ	 ตุ๊กตา ที่ เขา ชอบ ชื่อ ว่า โปต ถะ (วุทฺธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ สฺ เป็น 

๑  วิ.มหา. ๔/๑๐๕/๑๕๔ ๒  ขุ.อฏฺ. ๒๘/๒๑๘/๓๐๐ ๓  วิ.มหาวิ. ๒/๑๕๗/๑๓๖
๔  ขุ.อุทาน. ๒๕/๘๐/๑๑๕
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ตฺ). 	โป	สิต	พฺ	พนฺ	ติ		โปตฺถํ	 ตุ๊กตา ที่ เขา ปั้น ชื่อ ว่า โปต ถะ (ปุส เลป เน+ถ, วุทฺธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ 
สฺ เป็น ตฺ)

ตุ๊กตา,	หุ่น	๒	อย่าง
	 วตฺถ	ทนฺ	ตา	ทินิ	มฺ	มิ	ตา		ป�ฺ	จา	ลิ	กา		โปตฺ	ถลิ	กา	 รูป ที่ ทำ ด้วย ผ้า และ งาช้าง เป็นต้น ชื่อ ว่า ปัญจ า ลิ กา 

และ โปต ถลิ กา

ป�ฺ	จา	ลิ	กา  (ปญฺจ+ลฺ อาคม+อิก+อา)  ตุ๊กตา, หุ่น.  ป�ฺ	จงฺ	คา	นิ		เอ	ตาย		สนฺ	ตี	ติ		ป�ฺ	จา	ลิ	กา  
ตุ๊กตา ที่ มี อวัยวะ ๕ อย่าง ชื่อ ว่า ปัญจ า ลิ กา (ทีฆ ะ อ เป็น อา, ลง ลฺ อาคม, ลบ สระ หน้า)

โปตฺ	ถลิ	กา,	ปุตฺ	ตลิ	กา  (โปตฺถ+ อล ภูสเน+อิก+อา)  ตุ๊กตา, หุ่น.  โปตฺ	เถน		วตฺ	เถน		อ	ลงฺ	กริยตฺ	ตา		 
โปตฺ	ถลิ	กา  ตุ๊กตา ชื่อ ว่า โปต ถลิ กา เพราะ ถูก ตกแต่ง ด้วย ผ้า นุ่ง ห่ม (ลบ สระ หน้า).  ปุตฺ	โต	 	 วิย		 
อ	ลงฺ	กรี	ย	เต	ติ		ปุตฺ	ตลิ	กา  ตุ๊กตา ที่ เขา แต่ง ตัว ให้ เหมือน บุตร ชื่อ ว่าปุต ตลิ กา (ปุตฺต+อิก+อา, ลง ลฺ 
อาคม, ลบ สระ หน้า)

	 [๕๒๔]	 อุคฺ	ฆาฏ	นํ		ฆฏียนฺตํ	 กู	ปมฺ	พุพฺ	พา	หนํ		ภเว
	 	 ม�ฺ	ชุ	สา		เปฬา		ปิฏ	โก	 ตฺ	วิตฺถิยํ		ปจฺฉิ		เปฏ	โก.

คันโพง	ตัก	น้ำ,	หม้อ	ตัก	น้ำ	จาก	บ่อ	๒	ศัพท์
	 ยํ		กูป	โต		อา	วาฏ	โต		อมฺ	พุ	โน		ชลสฺส		อุพฺ	พา	หนํ		อุทฺ	ธารณํ		ภเว,		ตํ		“อุคฺ	ฆาฏ	นํ	

ฆฏียนฺต”มิติ		โจจฺจ	เต  เครื่อง ตัก น้ำ ขึ้น จาก บ่อ ท่าน เรียก ว่า อุค ฆาฏ นะ และ ฆฏี ยัน ตะ

อุคฺ	ฆาฏ	น  (อุ+ฆฏ ฆฏฺฏเน+ยุ)  คันโพง ตัก น้ำ, หม้อ ตัก น้ำ จาก บ่อ.  อุทฺ	ธํ		อุ	ทกํ		ฆฏีย	ตี	ติ		อุคฺ	ฆาฏ	นํ	  
อุปกรณ์ ที่ ใช้ ตัก น้ำ ขึ้น ชื่อ ว่า อุค ฆาฏ นะ (ซ้อน คฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ยุ เป็น อน)

ฆฏียนฺต  (ฆฏีสทฺ ทูปปท+ยา คติ ปา ปุณเน สุ+อนฺต)  คันโพง ตัก น้ำ, หม้อ ตัก น้ำ จาก บ่อ.  ฆฏีเยว		 
อุทฺ	ธาโธ	คม	นว	เสน		คมน	โต		ฆฏียนฺตํ		หม้อ น้ำ นั่น แหละ ชื่อ ว่า ฆฏี ยัน ตะ เพราะ เป็น ไป โดย การ ตัก 
น้ำ ขึ้น ข้าง บน (ลบ สระ หน้า)

หีบ	ไม้,	ตู้	ไม้	๒	ศัพท์
ม�ฺ	ชุ	สา  (มน ญาเณ+ส+อา)  หีบ ไม้, ตู้ ไม้.  สธน	ตฺถํ		ม�ฺ�ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		ม�ฺ	ชุ	สา  หีบ เป็น 

เครื่อง ให้ รู้จัก ประโยชน์ ใน ทรัพย์ ของ ตน ชื่อ ว่า มัญชุ สา (ลง ชุ อาคม, อาเทศ นฺ เป็น ญฺ, ลบ สระ หน้า).  
ติฏฺ€ตุ		ม�ฺ	ชุ	สา		ส	เจปิ		ตํ		โปตฺ	ถกํ		นทิ	ยา		วา		สมุทฺ	เท		วา		ขิ	ปนฺ	ติ๑  หาก เขา ทิ้ง 
หนังสือ นั้น ใน แม่น้ำ หรือ ทะเล ขอ ให้ หีบ ตั้ง อยู่

เปฬา,	เปฏา  (เปล คติ ยํ+อ+อา)  หีบ ไม้, ตู้ ไม้.  เปล	ตี	ติ		เปฬา  หีบ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า เปฬา (อาเทศ 

๑  วิ.อฏฺ. ๑/๕๕๕ 
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ลฺ เป็น ฬฺ, ลบ สระ หน้า). 	เปติ		ปา	เลตี	ติ		เปฬา	 หีบ ที่ รักษา ทรัพย์ ไว้ ชื่อ ว่า เปฬา (เป ปาล เน 
+ล+อา, อาเทศ ล เป็น ฬ, ลบ สระ หน้า).  ปาฬ	ติ		รกฺข	ตี	ติ		เปฬา  หีบ ที่ รักษา ทรัพย์ ไว้ ชื่อ ว่า 
 เปฬา (ปาฬ รกฺขเณ+อ+อา, อาเทศ อา เป็น เอ, ลบ สระ หน้า).  มยา		เปฬา		ปริ	โย	นทฺธา๑  
หีบ ที่ เรา ปิด แล้ว

ตะกร้า,	กระบุง,	กระเช้า,	กระจาด,	ปิฎก	๓	ศัพท์
ปิฏก  (ปิฏ สทฺท สงฺฆา เต+ณฺวุ)  ตะกร้า, กระบุง, กระเช้า, กระจาด, ปิฎก.  ตณฺฑุ	ลาทิกํ		ปิฏ	ตี	ติ		

ปิฏ	โก  ตะกร้า ที่ รวบรวม ข้าวสาร เป็นต้น ไว้ ชื่อ ว่า ปิฏก ะ.  ปิฏีย	เต		สงฺ	ฆาตี	ย	เต	ติ		ปิฏกํ	 กระเช้า 
ที่ สาน ด้วย ไม้ไผ่ เป็นต้น ชื่อ ว่า ปิฏก ะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  ปิฏก	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  
กุทฺ	ทาลํ		วา		ปิฏกํ		วา		ปริ	เยส	ติ๒  แสวงหา จอบ หรือ ตะกร้า

ปจฺฉิ  (ปส ปาล เน+ฉิ)  ตะกร้า, กระบุง, กระเช้า, กระจาด. 	ตณฺฑุ	ลาทิกํ		ป	สติ		ปา	เลตี	ติ		ปจฺฉิ	  
กระบุง ที่ รักษา ข้าวสาร เป็นต้น ไว้ ชื่อ ว่า ปัจฉิ (อาเทศ สฺ เป็น จฺ).  อิตฺถิยํ	 ปจฺฉิ	ศัพท์ ใช้ ใน อิตถี ลิงค์.  
ปจฺฉิ		ปน		มุข	วฏฺฏิยํ		น		ค	เหตพฺ	พา๓  ไม่ ควร ถือ กระเช้า ที่ ขอบ ปาก

เปฏก  (ปิฏ สงฺฆา เต+ณฺวุ)  ตะกร้า, กระบุง, กระเช้า, กระจาด, ปิฎก. 	ธ�ฺ�านิ		เปฏ	ตี	ติ		เปฏ	โก  
ตะกร้า ที่ รวบรวม ธัญพืช ไว้ ชื่อ ว่า เปฏ กะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

	 [๕๒๕]	 พฺ	ยาภงฺ	คี		ตฺ	วิตฺถิยํ		กาโช	 สิกฺ	กา		ตฺวตฺ	ราว	ลมฺ	พนํ
	 	 อุ	ปาห	โน		วา		ปา	ทุตฺถี	 ตพฺ	เภท	า		ปา	ทุ	กาปฺยถ.

ไม้	คาน	๒	ศัพท์
พฺ	ยาภงฺ	คี  (วิ+อา+ภชิ โอ ลมฺพเน+อ+อี)  ไม้ คาน.  วิ	วิธํ		ภารํ		อาภ�ฺ	ชนฺ	ติ		โอ	ลมฺ	พนฺ	ติ		อสฺ	สนฺ	ติ		 

พ	ฺยาภง	ฺค	ี ไม ้คาน ที ่ม ีหาบ ตา่งๆ หอ้ย ลง ชือ่ วา่ พ ยา ภงัค ี(อาเทศ อ ิเปน็ ย, ว ฺเปน็ พ,ฺ ลง นคิหติ อาคม, 
อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ, ชฺ เป็น คฺ, ลบ สระ หน้า).  อิตฺถิยํ		พฺ	ยาภงฺ	คี	ศัพท์ ใช้ ใน อิตถี ลิงค์.  นิกฺขิปิตฺ	วาน		
พฺ	ยาภงฺคึ		วนฺ	ทิตุํ		อุป	สงฺ	กมึ ๔  เรา วาง ไม้ คาน ลง แล้ว เข้าไป เพื่อ ถวาย บังคม

กาช,	กาจ,	วิช  (กจ พนฺธเน+ณ)  ไม้ คาน.  กจ	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		กาโช		กา	โจ  ไม้ คาน ที่ ติด อยู่ 
(กับ สาแหรก) ชื่อ ว่า กา ชะ และ กา จะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ จฺ เป็น ชฺ บ้าง).  กา	เชน		 
อา	ทาย		อสฺ	สมํ		อุป	สงฺ	กมิ๕  ใช้ ไม้ คาน หาบ เข้าไป สู่ อาศรม

สาแหรก
สิกฺ กา  (สก สตฺ ติยํ+ก+อา)  สาแหรก.  	อตฺร		กาเช		อวล	มฺ	พนํ		เวตฺ	ตา	ทิวิ	ก	ติ		สิกฺ	กา		นาม	 

๑  ขุ.อฏฺ. ๑๗/๓๗ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๙๑/๘๗ ๓  วิ.อฏฺ. ๓/๔๑๗
๔  ขุ.เถร. ๒๖/๓๗๙/๓๕๙ ๕  ขุ.ชา. ๒๗/๒๒๒๒/๔๕๙ 
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สาแหรก ที ่ทำ ดว้ย เชอืก และ หวาย เปน็ตน้ ที ่แขวน ไว ้กบั ไม ้คาน นัน้ ชือ่ วา่ ส ิกกา (อาเทศ อ เปน็ อ,ิ ลบ สระ 
หน้า).  	สก	ตี	ติ		สิกฺ	กา	 สาแหรก ที่ สามารถ ชื่อ ว่า สิ กกา.  อ�ฺ�ตโร		ภิกฺขุ		สิกฺ	กาย		ปตฺตํ		
อุฑฺฑิตฺ	วา๑  ภิกษุ รูป หนึ่ง วาง บาตร ไว้ ใน สาแหรก

รองเท้า	๒	ศัพท์
อุ	ปา	หน  (อุป+อา+นห พนฺธเน+อ)  รองเท้า.  อุ	ปนยฺห	เต		พนฺธีย	ตี	ติ		อุ	ปาห	โน	 รองเท้า ที่ เขา 

ผูก ติด ไว้ ชื่อ ว่า อุ ปา หนะ (กลับ นหฺ เป็น หนฺ, ลบ สระ หน้า).  อุป	คจฺฉ	ติ	 	อเน	นา	ติ	 	อุ	ปา	หนํ	  
รองเท้า ที่ ใช้ สวม เดิน ไป ชื่อ ว่า อุ ปา หนะ (อุป+อา+หน อุป คมเน+อ, ลบ สระ หน้า).  วา  อุ	ปา	หน	ศัพท์ 
เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  ฉตฺตํ		ธา	เรติ		น		อุ	ปา	หนํ ๒  กาง ร่ม ไม่ สวมรองเท้า

ปา	ทุ,	ปาทุกา  (ปท คติ มฺหิ+ณุ,ณุก+อา)  รองเท้า.  ปชฺช	เต		เอ	ตา	ยา	ติ		ปา	ทุ		ปาทุกา		จ  

รองเท้า ที่ ใช้ สวม ไป ชื่อ ว่า ปา ทุ และ ปาทุกา (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  อิตฺถี	 ปา	ทุ	ศัพท์ เป็น อิตถี 

ลิงค์.  น		โสวณฺณม	ยา		ปาทุกา		ธาเรตพฺ	พา๓  ภิกษุ ไม่ ควร สวม รองเท้า ทำ ด้วย ทองคำ

	 [๕๒๖]	 วรตฺ	ตา		วทฺธิ	กา		นทฺธี	 ภสฺ	ตา		จมฺมป	สิพฺ	พกํ
	 	 โสณฺ	ณาทฺ	ยาว	ตฺ	ตนี		มุสา-	 ถ		กูฏํ	วา		อ	โยฆ	โน.

เชือก	หนัง	๓	ศัพท์
วรตฺต,	วรตฺ	ตา,	วรตฺร,	วรตฺ	รา  (วร อิจฺ ฉายํ+ต,ตฺ รณฺ+อา)  เชือก หนัง.  ว	รีย	เต		อิจฺฉีย	เต	ติ		

วรตฺ	ตา  เชือก หนัง ที่ เขา ต้องการ ชื่อ ว่าว รัต ตา (ซ้อน ตฺ).  ว	รนฺ	ติ		พนฺ	ธนฺ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		วรตฺ	ตา  
เชือก หนัง ที่ ใช้ ผูกมัด ชื่อ ว่าว รัต ตา (วร พนฺธเน+ต+อา, ซ้อน ตฺ).  ว	รติ		สํวร	ตี	ติ		วรตฺตํ		วรตฺ	ตา		 
วรตฺรํ		วรตฺ	รา  เชือก หนัง ที่ ป้องกัน ชื่อ ว่าว รัต ตะ ว รัต ตา ว รัต ระ และ ว รัต รา (วร สํวรเณ+ต,ตฺ รณฺ+อา, 
ซ้อน ตฺ, ลบ ณฺ).  พาโล		ว	ตายํ		สุน	โข		โย		วรตฺตํ		น		ขาท	ติ๔  สุนัข ตัว ที่ ไม่ กัดเชือก หนัง 
เป็น สุนัข โง่ จริง หนอ

วทฺธิ	กา  (วทฺธ วุทฺธิยํ+อิก+อา)  เชือก หนัง.  วทฺธ	ตี	ติ	 	 วทฺธิ	กา  เชือก หนัง ที่ เจริญ (คือ เหนียว)  
ชื่อ ว่าวั ทธิ กา (ลบ สระ หน้า).  สพฺพตฺถ		วทฺธิ	กาเยว		กาตพฺ	พา๕  ควร ทำ เชือก หนัง ไว้ ทุก ที่

นทฺธี  (นห พนฺธเน+ต+อี)  เชือก หนัง.  นยฺห	เต		พนฺธีย	เต		เอ	ตา	ยา	ติ		นทฺธี	 เชือก หนัง ที่ ใช้ ผูกมัด 
ชื่อ ว่านั ทธี (อาเทศ ต เป็น ธ, หฺ เป็น ทฺ, ลบ สระ หน้า)

ถุง	หนัง,	ถุง	สูบ	ลม	๒	ศัพท์
ภสฺต,	ภสฺ	ตา,	ภสฺตฺ	รา  (ภส ภาส ทิตฺ ตี สุ+ต,ตฺ รณฺ+อา)  ถุง หนัง, ถุง สูบ ลม.  ทิพฺ	พ	เต		อคฺคิ		 

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๑๓๕/๕๓ ๒  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๔๔๗/๒๔๔ ๓  วิ.มหา. ๕/๑๒/๒๒
๔  ขุ.ชา. ๒๗/๓๓๔/๙๔ ๕  มิลินฺท. ๕๑๖ 
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เอ	ตา	ยา	ติ		ภสฺ	ตา  ถุง หนัง ที่ เป่า ให้ ไฟ ลุก โชติ ช่วง ชื่อ ว่า ภัส ตา (ลบ สระ หน้า).  วายุ	นา		ภสฺตํ		วิย		
ปู	เรติ๑  เต็ม ด้วย ลม เหมือน ถุง หนัง สูบ ลม

จมฺมป	สิพฺ	พก,	จมฺมป	สิพฺ	พกา  (จมฺม+ป สิพฺ พก+อา)  ถุง หนัง, ถุง สูบ ลม.  จมฺมมยํ		ป	สิพฺ	พกํ		
จมฺมป	สิพฺ	พกํ	 ถุง สูบ ลม ที่ ทำ ด้วย หนัง ชื่อ ว่า จัมมป สิพ พกะ (ลบ สระ หน้า)

เบ้า,	แม่	พิมพ์,	แม่	แบบ
มู	สา  (มุส เถยฺ เย+อ+อา)  เบ้า, แม่ พิมพ์, แม่ แบบ.  เตช	เส		สุว	ณฺณาทิ	เก		อาว	ตฺย	เต		ยตฺร,		

สา		โสณฺ	ณาทฺ	ยาว	ตฺ	ตนี		มู	สา		นาม  ภาชนะ ที่ เป็น แม่ พิมพ์ สำหรับ หล่อ ทองคำ เป็นต้น ชื่อ ว่า มู สา.   

มุ	สตี	ติ		มู	สา  เบ้า ที่ โจรกรรม(เพราะ ซ่อน ทอง ไว้ เหมือน โจร) ชื่อ ว่า มู สา (ทีฆ ะ อุ เป็น อู, ลบ สระ 

หน้า).  สุว	ณฺณ	กา	รานํ		มู	สา		หิ		อิธ		อุกฺ	กา๒  เบ้า ของ ช่าง ทอง เป็น ดวง ไฟ ใน ที่ นี้

พะเนิน	เหล็ก,	ค้อน	เหล็ก	๒	ศัพท์
กูฏ  (กุฏ เฉท เน+อ)  พะเนิน เหล็ก, ค้อน เหล็ก.  กุฏิ	ตพฺพํ		ฉินฺ	ทิต	พฺ	พนฺ	ติ		กูฏํ	 ค้อน เหล็ก ที่ 

ควร ตัด ชื่อ ว่า กูฏ ะ (ทีฆ ะ อุ เป็น อู).  กุฏ	ติ		หึ	สติ		อเน	นา	ติ		กูฏํ		ค้อน เหล็ก ที่ ใช้ เบียดเบียน  

ชื่อ ว่า กูฏ ะ (กุฏ หึ สายํ+อ, ทีฆ ะ อุ เป็น อู)

อ	โยฆน  (อย+ฆน)  พะเนิน เหล็ก, ค้อน เหล็ก.  อ	ยโส		อ	โยม	โย		วา		ฆโน		อ	โยฆ	โน  ค้อน เหล็ก 
หรือ ค้อน ทำ ด้วย เหล็ก ชื่อ ว่า อ โยฆ นะ (อาเทศ อ เป็น โอ ท่ามกลาง สมาส).  วา  ทั้ง ๒ ศัพท์ เป็น 

ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  อ	โยฆนํ		กมฺ	มา	รานํ		อ	โย	กูฏํ		อ	โย	มุฏฺ€ิ	จ๓  ค้อน เหล็ก และ ทั่ง เหล็ก 

ของ ช่าง ตี เหล็ก

	 [๕๒๗]	 กมฺ	มาร	ภณฺฑา		สณฺฑาโส	 มุฏฺ€ฺ	ยาธิ	กรณิตฺถิยํ
	 	 ตพฺภสฺ	ตา		คคฺค	รี		นารี	 สตฺถํ		ตุ		ปิปฺ	ผลํ		ภเว.

เครื่อง	มือ	ของ	ช่าง	ตี	เหล็ก	๒	ศัพท์
กมฺ	มาร	ภณฺฑ  (กมฺ มาร+ภณฺฑ)  เครื่อง มือ ของ ช่าง ตี เหล็ก.  กมฺ	มา	รานํ		ภณฺฑํ		กมฺ	มาร	ภณฺฑํ		

เครื่อง มือ ของ ช่าง ตี เหล็ก ชื่อ ว่า กัมมาร ภัณฑ ะ

สณฺฑาส  (สํ+ฑํส ฑํสเน+ณ)  คีม, แหนบ.  สงฺ	คมฺม		ฑํ	สตี	ติ		สณฺฑาโส		คีม ที่ หนีบ ชื่อ ว่า 

สัณฑา สะ (อาเทศ นิคหิต เป็น ณฺ, ลบ นิคหิต ของ ธาตุ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา). 	ตา	นิ		ป	ลิ	ตา	นิ		

สาธุ	กํ		สณฺฑา	เสน		อุทฺ	ธริตฺ	วา๔  เอา แหนบ ถอน ผม หงอก เหล่า นั้น ให้ ดี

๑  ที.อฏฺ. ๔/๒๒๖/๑๙๖ ๒  มชฺ.อฏฺ. ๗/๗๖/๑๘๗ ๓  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๘๐/๔๖๓
๔  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๔๕๓/๔๑๖ 
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ทั่ง,	แท่น	เหล็ก	๒	ศัพท์
มุฏฺ€ิ  (มุท สํสคฺเค+ติ)  ทั่ง, แท่น เหล็ก.  มุท	ติ		สํสคฺค	ตี	ติ		มุฏฺ€ิ		ทั่ง ที่ ติด แน่น ชื่อ ว่า มุฏฐิ (อาเทศ 

ต เป็น €, ทฺ เป็น ฏฺ)

อธิ	กรณี  (อธิ+กร กรเณ+ยุ+อี)  ทั่ง, แท่น เหล็ก.  อธิก	โร	ติ		เอ	ติสฺ	สนฺ	ติ		อธิ	กรณี		ทั่ง ที่ รองรับ 
การก ระ ทำ ที่ รุนแรง ชื่อ ว่า อธิ กรณี (อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็ ณ, ลบ สระ หน้า).  อิตฺถิยํ	 มุฏฺ€ิ	
ศัพท์ และ อธิ	กรณี	ศัพท์ มี ใช้ ใน อิตถี ลิงค์.  อธิ	กรณิ	ยา		มชฺเฌ		อิมํ		สูจึ		ปห	รถ๑  จง ตี เข็ม อัน 
นี้ ตรง กลาง แท่น เหล็ก

ถุง	หนัง	สูบ	ลม
คคฺค	รี  (คคฺคสทฺ ทูปปท+รา สทฺ เท+อี)  ถุง หนัง สูบ ลม.  ตพฺภสฺ	ตา		เตสํ		กมฺ	มา	รานํ		ภตฺ	ตา		อคฺคิ	

ทีปิ	นี		คคฺค	รี		นาม			ถุง หนัง ของ ช่าง ตี เหล็ก นั้น ช่วย เป่า ไฟ จึง ชื่อ ว่า คัคค รี.  “คคฺค”อิ	ติ		สทฺทํ		
รา	ตี	ติ		คคฺค	รี		ถุง หนัง ที่ ทำ เสียง ดัง ็คัค คะ้ ชื่อ ว่า คัคค รี (ลบ สระ หน้า)

กรรไกร,	มีด	ตัด	เหล็ก	๒	ศัพท์
สตฺถ  (สส หึ สายํ+ถ)  กรรไกร, มีด ตัด เหล็ก. 	ส	สติ		หึ	สติ		เอ	เต	นา	ติ		สตฺถํ	 มีด ที่ ใช้ เป็น เครื่อง 

มือ เบียดเบียน ชื่อ ว่า สัต ถะ (อาเทศ สฺ เป็น ตฺ)

ปิปฺ	ผล  (ปิสทฺ ทูปปท+ผล วิ ทาร เณ+อ)  กรรไกร, มีด ตัด เหล็ก.  ปิยํ		ผา	เลตี	ติ		ปิปฺ	ผลํ		กรรไกร 
ที่ ตัด ของ รัก ชื่อ ว่า ปิป ผละ (ซ้อน ปฺ)

	 [๕๒๘]	 สาโณ		ตุ		นิกโส		วุตฺ	โต	 อา	รา		ตุ		สู	จิ	วิชฺฌนํ
	 	 ขโร		จ		กก	โจ	นิตฺ	ถี	 สิปฺปํ		กมฺมํ		กลาทิกํ.

หิน	ลับ	มีด,	หิน	ฝนทอง	๒	ศัพท์
สาณ  (สา ตนุ กรเณ+ยุ)  หิน ลับ มีด, หิน ฝนทอง.  อาวุธํ		สาย	ติ		ตนุ	ก	โรตี	ติ		สาโณ	 หิน ที่ ลับ 

อาวุธ ให้ คม ชื่อ ว่า สาณ ะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ, ลบ อ).  สณ	ตี	ติ		สาโณ		หิน ที่ มี เสียง  
ชื่อ ว่า สาณ ะ (สณ สทฺ เท+ณ, ลบ ณ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

นิกส,	กส  (นิ+กส ปริกฺ ขเย+อ)  หิน ลับ มีด, หิน ฝนทอง.  สุว	ณฺณํ		นิกส	เต		ปริกฺ	ขีย	เต	ติ		นิกโส		
หิน ที่ ช่าง ทอง ฝนทอง ชื่อ ว่า นิก สะ.  วุตฺ โต  ทั้ง ๒ ศัพท์ ท่าน กล่าว ว่า เป็น ปุง ลิงค์

เข็ม,	เหล็ก	แหลม,	เหล็ก	สลัก,	ตะปู	๒	ศัพท์
อา	รา  (อร คมเน+ณ+อา)  เข็ม, เหล็ก แหลม, เหล็ก สลัก, ตะปู, การ เจาะ, เครื่อง เจาะ.  	สูจิ	ยา		 

๑  ชา.อฏฺ. ๓๙/๗๗
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นา	สา	วิชฺฌนํ		อา	รา		การ เจาะ จมูก ด้วย เข็ม ชื่อ ว่า อา รา.  	จมฺ	มกา	รานํ		จมฺมเวธเนปิ		อา	รา		
อา	รา	ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ว่าการ พัน ด้วย หนัง ของ ช่าง หนัง ก็ มี บ้าง.  อร	ตี	ติ		อา	รา		เหล็ก แหลม ที่ เป็น ไป 
ชื่อ ว่า อา รา (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

สู	จิ	วิชฺฌน  (สู จิสทฺ ทูปปท+วิชฺฌ วิชฺฌเน+ยุ)  เข็ม, เหล็ก แหลม, เหล็ก สลัก, ตะปู, การ เจาะ, เครื่อง 
เจาะ.  สูจิ	ยา		วิชฺฌนํ	 	สู	จิ	วิชฺฌนํ	 	การ แทง ด้วย เข็ม ชื่อ ว่า สู จิ วิชฌ นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).   
สู	จิ	วิชฺฌนํ		วิย		กณฺณ	สูลํ		น		ช	เนติ๑  คำ เสียด แทง หู เหมือน แทง ด้วย เข็ม ย่อม ไม่ เกิด ขึ้น

เลื่อย	๒	ศัพท์
ขร  (ขร +อ)  เลื่อย, ของ มี คม.  ข	รสมฺผสฺส	ตาย		ขโร		เลื่อย ชื่อ ว่า ข ระ เพราะ มี สัมผัส ขรุขระ.  ฉินฺ	เท		 

ยถา		นาค	ทนฺตํ		ขเรน๒  เหมือน ตัด งาช้าง ด้วย เลื่อย

กกจ  (กสทฺ ทูปปท+กจ สทฺ เท+อ)  เลื่อย.  กอิ	ติ		กจ	ตี	ติ		กก	โจ		เลื่อย ที่ มี เสียง ดัง กะ กะ ชื่อ ว่า กก จะ.    
อ	นิตฺ	ถี	 กกจ	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์. 	ต	เมนํ		ปุ	ริโส		กก	เจน		ฉินฺ	เทยฺย๓  บุรุษ พึง ตัด 
ต้นไม้ นั้น ด้วย เลื่อย

วิชา,	ศิลปะ	การ	แสดง
สิปฺป  (สิ เส วายํ+ป)  วิชา, ศิลปะ การ แสดง.  	วจฺ	ฉาย	นสตฺเถ		วุตฺ	ตา		คีต	วชฺ	ชาทิ	กา		วิชฺ	ชา		 

จตุ	สฏฺ€ิ	กฺ	ริยา		ตถา		อา	ลิงฺ	คน	จุมฺ	พนม	ทิ	กา		จ		อพฺภนฺ	ตรา		จตุ	สฏฺ€ิ	กฺ	ริยา		กลาสทฺ	เทโนจฺจ	เต		 
การ แสดง ม ีกลา เปน็ตน้ อนั เปน็ ศลิปะ การ แสดง ๖๔ อยา่ง ม ีการ ฟอ้น รำ และ การ บรรเลง เปน็ตน้ และ การ 
แสดง ท่าทาง ๖๔ อย่าง มี การ จูบ การก อด และ ความ หลงใหล เป็นต้น ที่ กล่าว ไว้ ใน คัมภีร์ วัจ ฉาย นะ 
ชื่อ ว่า สิปปะ.  อตฺต	โน		หิตํ		อิจฺฉนฺ	เตหิ		เส	วิย	เต	ติ		สิปฺปํ		ศิลปะ ที่ เกื้อกูล แก่ ตน อัน ผู้ ต้องการ 
พา กัน ฝึกฝน ชื่อ ว่า สิปปะ (ซ้อน ปฺ).  สปฺ	ปติ		อเน	นา	ติ		สิปฺปํ		ศิลปะ ที่ ช่วย ให้ เป็น ไป ชื่อ ว่า สิปปะ 
(สปฺป คมเน+อ, อาเทศ อ เป็น อิ). 	สิปฺปํ		เม		อตฺถิ		เตน	ปาหํ		ชี	วิสฺ	สา	มิ๔  ศิลปะ ของ เรา มี 
อยู่ เรา จัก เลี้ยง ชีพ ด้วย ศิลปะ นั้น

	 [๕๒๙]	 ปฏิมา		ปฏิ	พิมฺพ�ฺจ	 พิมฺ	โพ		ปฏิ	นิ	ธีริ	โต
	 	 ตี	สุ		สโม		ปฏิ	ภา	โค	 สนฺ	นิ	กาโส		ส	ริกฺ	ข	โก.

	 [๕๓๐]	 สมา	โน		สทิโส		ตุลฺ	โย	 สงฺ	กาโส		สนฺ	นิโภ		นิโภ
	 	 โอ	ปมฺม	มุ	ปมานํ		จุ-	 ปมา		ภติ		ตุ		นา	ริยํ.

	 [๕๓๑]	 นิพฺ	เพโส		เว	ตนํ		มูลฺ	ยํ	 ชูตํ		ตฺ	วนิตฺถี		เกตวํ
	 	 ธุตฺ	โตกฺ	ข	ธุตฺ	โต		กิต	โว	 ชู	ตกา	รกฺข	เท	วิ	โน.

๑  ที.อฏฺ. ๔/๙/๗๓ ๒  ขุ.ชา. ๒๗/๑๓๕๑/๒๗๖ ๓  ขุ.ปฏิสมฺ. ๓๑/๓๘๔/๒๕๗
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๓๐/๔๗ 
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รูป	เหมือน,	ปฏิมา,	พิมพ์	๔	ศัพท์
ปฏิมา  (ปติ+มา มาเณ+อ+อา)  รูป เหมือน, ปฏิมา, พิมพ์.  	ปติ	สทิสํ		ยํ		สิ	ลา	ทิน	า		ปติ	รู	ปกํ		 

กรี	ย	เต,		ตตฺร		ปฏิมา  ปฏิมา	ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ว่า รูป เหมือน ที่ ทำ ด้วย ศิลา เป็นต้น.  ปฏิ		อภิ	มุ	เขน		
มาเณ	ตี	ติ		ปฏิมา  รูป ที่ เขา เปรียบ เทียบ ต่อ หน้า ชื่อ ว่า ปฏิมา (อาเทศ ต เป็น ฏ, ลบ สระ หน้า).  

นารี		ปฏิมา	ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.  มนุ	สฺ	สา		สุว	ณฺณรช	ตา	ทิม	ยา		ปฏิมา		ก	โรนฺ	ติ๑  มนุษย์ ทั้ง 
หลาย พา กัน ทำ รูป เหมือน เนื้อ ทองคำ และ เงิน เป็นต้น

ปฏิ	พิมฺพ  (ปติ+วมุ อุคฺ คีรเณ+พ)  รูป เหมือน, ปฏิมา, พิมพ์.  ปฏิรูป	เกน		ว	มีย	เต	ติ		ปฏิ	พิมฺพํ		รูป ที่  
จำลอง โดย ให้ เหมือน กัน ชื่อ ว่า ปฏิ พิม พะ (อาเทศ ต เป็น ฏ, ว เป็น พ, อ เป็น อิ).  อ�ฺ�ม�ฺ�สฺส  

ปฏิ	พิมฺพ	ภู	ตา	นิ		วิย๒  ราวกับ เป็น รูป เหมือน ของ กัน และ กัน

พิมฺพ  (วมุ อุคฺ คีรเณ+พ)  รูป เหมือน, ปฏิมา, พิมพ์.  ว	มีย	เต	ติ		พิมฺพํ		รูป ที่ จำลอง มา ชื่อ ว่า 
พิม พะ (อาเทศ ว เป็น พ, อ เป็น อิ)

ปฏิ	นิธิ  (ปติ+นิ+ธา ธาร เณ+อิ)  รูป เหมือน, ปฏิมา, พิมพ์.  ปฏิ	นิธีย	เต	ติ	 	 ปฏิ	นิธิ	 	 รูป ที่ เขา 
จำลอง ตั้ง ไว้ ชื่อ ว่า ปฏิ นิธิ (อาเทศ ต เป็น ฏ, ลบ สระ หน้า).  ทฺ	วี	สุ	 ปฏิ	นิธิ	ศัพท์ ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ 

อิตถี ลิงค์.  มยฺหํ		สี	ลา	ทีหิ		คุเณหิ		ปฏิ	นิธิ	ภู	โต		ปุคฺคโล		นาม		นตฺถิ๓  ชื่อ ว่า บุคคล ผู้ เป็น 
เหมือน กับ เรา โดย คุณ มี ศีล เป็นต้น ย่อม ไม่มี

  รูป เหมือน มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ปฏิ	มาน,	ปฏิ	ยาตนา,	ปฏิ	จฺ	ฉายา,	ปฏิ	ก	ติ

เสมอ,	เหมือน	กัน,	เท่า	กัน	๑๐	ศัพท์
สม  (สม เว ลมฺ เพ+อ)  เสมอ, เหมือน กัน, เท่า กัน.  สม	ติ		วิ	ลมฺ	พีย	เต	ติ		สโม		ความ เท่า กัน ที่ เขา 

ชั่ง ดู ชื่อ ว่า สมะ.  อริ	ยานํ		สโม		มคฺ	โค๔  หนทาง แห่ง พระ อริย เจ้า สม่ำเสมอ

ปฏิภาค  (ปติ+ภช  เส วายํ+ณ)  เสมอ, เหมือน กัน, เท่า กัน.  ปติ	รู	ปกํ		ภช	ตี	ติ		ปฏิ	ภา	โค		ของ ที่ 
เปรียบ เทียบ ให้ เท่า กัน ชื่อ ว่า ปฏิ ภา คะ (อาเทศ ต เป็น ฏ, ลบ ณฺ,วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ชฺ เป็น 

คฺ).  ปฏิ	ภา	โค		นตฺถิ๕  ไม่มี ความ เหมือน กัน

สนฺ นิ กาส  (สํ+นิ+กาส ทิตฺ ติยํ+อ) เสมอ, เหมือน กัน, เท่า กัน.  สนฺ	นิ	หิตฺ	วา	 	 กา	สตี	ติ	 	 สนฺ	นิ	
กาโส  ความ เสมอ ที่ ดำรง ไว้ ให้ เท่า เทียม กัน ชื่อ ว่า สัน นิ กาสะ (อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ).  ตฺวํ	 	 เตน		 

สนฺ	นิ	กาโส		ตํสทิโส		ต	ทนุ	รู	โป๖  ท่าน เป็น ผู้ เสมอ เหมือน เทียบ เท่ากับ ผู้ นั้น

ส	ริกฺ	ขก  (สมาน สทฺ ทูปปท+ทิส เปกฺ ขเน+อ+ก)  เสมอ, เหมือน กัน, เท่า กัน.  สมา	นมิว		นํ		ทิสฺ	สตี	ติ		 
ส	ริกฺ	ข	โก		ความ เสมอ ที่ เขา เห็น ว่า เหมือน กัน ชื่อ ว่า ส ริก ข กะ (อาเทศ สมาน เป็น ส, ทิ เป็น ริ, สฺ 

๑  องฺ.อฏฺ. ๑๔/๑๗๔/๑๐๔ ๒  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๗๔/๕๒ ๓  วิ.ฏี. ๔/๒๔/๕๑
๔  สํ.สคาถ. ๑๕/๒๓๕/๖๖ ๕  ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๖๐๓/๒๙๕ ๖  ชา.อฏฺ. ๓๙/๓๙๑
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เป็น กฺขฺ).  	อิมํ		ปน		อุ	ปมํ		ภควา		ส	ริกฺ	ข	เกน		วา		อาหเรยฺย๑  พระ ผู้ มี พระ ภาค ทรง นำ 
อุปมา นี้ มา(เปรียบ เทียบ)กับ สิ่ง ที่ เหมือน กัน

สมาน  (สม เว ลมฺ เพ+ยุ)  เสมอ, เหมือน กัน, เท่า กัน.  ส	เม	ตี	ติ		สมา	โน		สิ่ง ที่ เท่า กัน ชื่อ ว่า สมา นะ  
(อาเทศ ยุ เป็น อน, ทีฆ ะ อ เป็น อา).  	ราชา		มาตุ	ยา		สทฺธึ			สมาน	จฺฉนฺ	โท		หุตฺ	วา๒  พระ 
ราชา ทรง มี ฉันทะ เหมือน กัน กับ พระ ชนนี

สทิส  (สมาน สทฺ ทูปปท+ทิส เปกฺ ขเน+อ)  เสมอ, เหมือน กัน, เท่า กัน.  สมานํ		กตฺ	วา		นํ		ปสฺ	สตี	ติ		 
สทิโส  สิ่ง ที่ ทำให้ เหมือน กัน แล้ว ดู ชื่อ ว่า สทิ สะ (อาเทศ สมาน เป็น ส).  สทิโส		เม		น		วิชฺช	ติ๓   
เรา ไม่มี ผู้ ใด เหมือน 

ตุลฺย,	ตุล  (ตุล+ย,อ)  เสมอ, เหมือน กัน, เท่า กัน.  ปริ	จฺ	เฉท	ส	ธมฺ	มา		ตุลฺ	ยาธิฏฺ€ิ	ตาย		สมฺ	มิ	โต		
ปริ	จฺ	ฉินฺ	โน		ตุลฺ	โย		ตุโล		การ กำหนด โดย ชั่ง ให้ เท่า กัน ชื่อ ว่า ตุล ยะ และ ตุ ละ.  นตฺถิ	 	กาย	สฺมึ		
ตุลฺย	ตา๔  ความ เสมอ กัน ใน ร่างกาย ไม่มี

สงฺ กาส  (สํ+กาส ทิตฺ ติยํ+อ)  เสมอ, เหมือน กัน, ทัดเทียม กัน,  เท่า กัน.  สมฺ	มา	 	 กา	สตี	ติ		 
สงฺ กาโส   ความ ทัดเทียม กัน ชื่อ ว่า สังกา สะ (อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ)

สนฺ	นิภ  (สํ+นิ+ภา ทิตฺ ติยํ+อ)  เสมอ, เหมือน กัน, เท่า กัน.  สนฺ	นิ	เว	เสน	 	 ภา	ติ	 	 ทิพฺ	พ	ตี	ติ		 
สน	ฺนโิภ		สภาพ ที ่รุง่เรอืง โดย การ อยู ่ดว้ย กนั ชือ่ วา่ สนั นภิะ (อาเทศ นคิหติ เปน็ น,ฺ ลบ สระ หนา้).  วณโฺณ  
จ		เต		กนก	สฺส		สนฺ	นิโภ๕  รัศมี ของ ท่าน มี สี ดั่ง ทองคำ

นิภ  (นิ+ภา ทิตฺ ติยํ+อ)  เสมอ, เหมือน กัน, เท่า กัน.  นิ	ภา	สนํ		นิโภ		ความ เหมือน กัน ชื่อ ว่า นิภะ 
(ลบ สระ หน้า).   ตี	สุ	 ทั้ง ๑๐ ศัพท์ มี ใช้ ใน ลิงค์ ทั้ง ๓

  นอกจาก นี ้แลว้ บณัฑติ ทา่น ใช ้“ภตู” และ “รปู” เตมิ ทา้ย ศพัท ์ตา่งๆ ให ้ม ีความ หมาย วา่ “เหมอืน, 
เสมอ”  เช่น  ปิตุ	ภู	โต		เหมือน บิดา,  มาตุ	รู	โป		เสมอ มารดา เป็นต้น

การ	อุปมา,	ข้อ	เปรียบ	เทียบ	๓	ศัพท์
โอ	ปมฺม  (อุป+มา มาเน+อ)  การ อุปมา, ข้อ เปรียบ เทียบ.  อุ	ปมีย	เต			 เอ	เต	นา	ติ	 		 โอ	ปมฺมํ		

เครื่อง อุปมา ชื่อ ว่า โอปัม มะ (อาเทศ อุ เป็น โอ, ซ้อน มฺ, ลบ สระ หน้า).  สพฺ	เพสํ		จิตฺ	ตม�ฺ�าย		 
โอ	ปมฺ	มกุสโล		มุนิ๖  พระ มุนี ผู้ เข้าใจ ใน ข้อ อุปมา รู้ จิต ของ ชน ทั้ง ปวง แล้ว

อุปมาน  (อุป+มา มาเน+ยุ)  การ อุปมา, ข้อ เปรียบ เทียบ.  อุ	ปมีย	เต			เอ	เต	นา	ติ			อุ	ปมานํ		เครื่อง 
อุปมา ชื่อ ว่า อุปมา นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ อ).  อุปมาน	อุ	ทา	หรณ	า	นิ		ยุชฺ	ชนฺ	ติ๗  ยกอุทาหรณ์ 
เป็น ข้อ เปรียบ เทียบ มา ประกอบ

๑  สํ.อฏฺ. ๑๓/๒๔๗/๑๓๐ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๓๑๘๒/๓๐๗ ๓  วิ.มหา. ๔/๑๑/๑๔ 
๔  สํ.นิทาน. ๑๖/๗๐๕/๓๒๕ ๕  ขุ.เปต. ๒๖/๑๑๓/๒๑๑ ๖  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓/๔๒
๗  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๑/๘ 
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อุปมา  (อุป+มา มาเน+อ+อา)  การ อุปมา, ข้อ เปรียบ เทียบ.  อุ	ปมีย	เต		เอ	เต	นา	ติ		อุปมา  เครื่อง 
เปรียบ เทียบ ชื่อ ว่า อุปมา (ลบ สระ หน้า).  อุ	ปมายปิเธกจฺ	เจ		อตฺถํ		ชาน	นฺ	ติ		ปณฺฑิ	ตา๑  บัณฑิต 
บาง พวก ใน โลก นี้ รู้ ความ หมาย ได้ ด้วย การ อุปมา

  การ อุปมา มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  อุป	มา	โนป	เมยฺ	ยาน,	ส	ธมฺมตฺต

ค่า	จ้าง,	ค่า	ตอบแทน	๔	ศัพท์
ภติ  (ภร ภรเณ+ติ)  ค่า จ้าง, ค่า ตอบแทน.  กมฺ	มกเร		ภรติ		เอ	ตา	ยา	ติ		ภติ		ค่า จ้าง ที่ ใช้ เลี้ยง คน 

งาน ชื่อ ว่า ภ ติ (ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ).  อตฺ	โถ		ภ	ติ	ยา		น		วิชฺช	ติ๒  ไม่มี ความ ต้องการ ค่า จ้าง

นิพฺ	เพส,	นิ	เวส  (นิ+วิส เปร เณ+ณ)  ค่า จ้าง, ค่า ตอบแทน.  นิ	เว	สนํ		นิพฺ	เพโส		การ จ้าง ชื่อ ว่า 
นิพ เพ สะ (ซ้อน วฺ, วฺว เป็น พฺพ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ)

เว	ตน  (วี คมเน+ตน)  ค่า จ้าง, ค่า ตอบแทน.  เว	ติ		คจฺฉ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		เว	ตนํ		ค่า จ้าง ช่วย ให้ 
งาน เป็น ไป ชื่อ ว่า เว ตนะ (วุ ทธิ อี เป็น เอ).  ตสฺส		ทลิทฺทสฺส		กมฺ	มกา	รสฺส		อติเรกํ		เว	ตนํ		 
อ	ทา	สิ๓  ได้ ให้ ค่า จ้าง เพิ่ม แก่ ลูกจ้าง ผู้ ขัดสน นั้น

มูลฺ	ย  (มูล ปติ ฏฺ€ายํ+ย)  ค่า จ้าง, ค่า ตอบแทน.  มูล	ติ		เอ	เต	นา	ติ		มูลฺ	ยํ		ค่า จ้าง ที่ ใช้ ตั้ง ราคา ไว้  
ชื่อ ว่า มูล ยะ

การ	เล่น	โกง,	การ	เล่น	สกา,	การ	พนัน	๒	ศัพท์
ชุต,	ชูต  (ชุ คติ ชว เน สุ+ต)  การ เล่น โกง, การ เล่น สกา, การ พนัน.  	ชยา	ชยํ		ชว	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ชุตํ		

ชูตํ		การ เล่น ที่ ไป สู่ การ ชนะ และ แพ้ ชื่อ ว่า ชุ ตะ และ ชู ตะ (ทีฆ ะ อุ เป็น อู).  เถยฺ	ยํ		ชว	ติ		ก	โร	ติ		 
อเน	นา	ติ		ชูตํ		 เครื่อง เล่น ที่ ใช้ โกง ชื่อ ว่า ชู ตะ (ชุ เถยฺ เย+ต, ทีฆ ะ).  โช	เต	ตี	ติ		ชูตํ		การ เล่น ที่ 
รุ่งเรือง(คือ การ เล่น ที่ คน ติด) ชื่อ ว่า ชู ตะ (ชุต ทิตฺ ติยํ+อ, ทีฆ ะ).  	อ	นิตฺ	ถี	  ชูต	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ 
น ปุง สก ลิงค์.  ชูตปฺ	ปมาทฏฺ€า	นา	นุ	โย	โค		โภค	านํ		อ	ปา	ยมุขํ ๔  การ พนัน อัน เป็น ที่ ตั้ง แห่ง ความ 
ประมาท เป็น ทาง เสื่อม แห่ง โภคทรัพย์

เกตว  (กิตว+ณ)  การ เล่น โกง, การ เล่น สกา, การ พนัน.  กิตวสฺส	 	ชู	ตกา	รสฺส	 	กมฺมํ	 	 เกตวํ		 
การก ระ ทำ ของ นัก พนัน ชื่อ ว่า เกต วะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ)

นักเลง,	นัก	โกง,	นัก	เล่น	สกา,	นัก	พนัน	๕	ศัพท์
ธุตฺ	ต  (ธุพฺพิ หึ สายํ+ต)  นักเลง, นัก โกง, นัก เล่น สกา, นัก พนัน.  ธุพฺพ	ตี	ติ		ธุตฺ	โต		ผู้ เบียดเบียน 

ชื่อ ว่า ธุต ตะ (ลบ พฺพฺ, ซ้อน ตฺ).  ธุ	นา	ติ		กมฺป	ตี	ติ		ธุตฺ	โต		ผู้ หวั่น ไหว (เดี๋ยว รวย เดี๋ยว จน) ชื่อ ว่า  
ธุต ตะ (ธุ กมฺปเน+ต, ซ้อน ตฺ).  เต		ธุตฺ	ตา		เยน	ายสฺ	มา		อุ	ทายิ		เต	นุป	สงฺ	กมึ	สุ๕  นักเลง เหล้า 
นั้น เข้าไป หา ท่าน พระ อุ ทา ยี ถึงที่ อยู่
๕  ขุ.ชา. ๒๘/๘๖๑/๓๐๒ ๖  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๒๙๕/๓๒๙ ๑  วิ.มหาวิ. ๒/๔๘๖/๓๑๖
๒  ที.ปาฏิก. ๑๑/๑๗๘/๑๙๖ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๔๒๘/๓๐๑
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อกฺข	ธุตฺ	ต  (อกฺข+ธุตฺ ต)  นักเลง, นัก โกง, นัก เล่น สกา, นัก พนัน.  อกฺ	เข	สุ		ธุตฺ	โต		อกฺข	ธุตฺ	โต		นักเลง 
ใน การ พนัน ชื่อ ว่า อักข ธุต ตะ.  สมฺ	พหุ	ลา		อกฺข	ธุตฺ	ตา		ภคว	โต		อ	วิ	ทูเร		อกฺ	เขหิ		ทิพฺ	พนฺ	ติ๑  
นักเลง การ พนัน จำนวน มาก พา กัน เล่น การ พนัน ใน ที่ ไม่ ไกล จาก พระ ผู้ มี พระ ภาค

กิตว  (กิตว+ณ)  นักเลง, นัก โกง, นัก เล่น สกา, นัก พนัน.  กิตวํ		อสฺสตฺถี	ติ		กิต	โว  ผู้ มี การ โกง  
ชื่อ ว่า กิต วะ (ลบ ณฺ).  กิต	ตี	ติ		กิต	โว  ผู้ ตกต่ำ ชื่อ ว่า กิต วะ (กิต นิ วา เส+อว)

ชู	ตการ  (ชูตสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  นักเลง, นัก โกง, นัก เล่น สกา, นัก พนัน.  ชูตํ		ก	โรตี	ติ		ชู	ตกา	โร   
ผู้ เล่น การ พนัน ชื่อ ว่า ชู ตกา ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

อกฺข	เทวี  (อกฺขสทฺ ทูปปท+ทิวุ กีฬา ยํ+ณี)  นักเลง, นัก โกง, นัก เล่น สกา, นัก พนัน. 		อกฺ	เขหิ		ชู	เตหิ		
ทิพฺ	พ	ตี	ติ		อกฺข	เทวี	 ผู้ เล่น ได้ ค่า พนัน ชื่อ ว่า อักข เทวี (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ)

	 [๕๓๒]	 ปาฏิโภ	โค		ตุ		ปฏิ	ภู	 อกฺ	โข		ตุ		ปาส	โก		ภเว
	 	 ปุ	เม		วาฏฺ€าปทํ		สา	ริ-	 ผล	เกถ		ปโณพฺภุ	โต.

ผู้	ค้ำ	ประกัน,	พยาน	๒	ศัพท์
ปาฏิ	โภค  (ปติ+ภุช ปาล เน+ณ)  ผู้ ค้ำ ประกัน, พยาน, ผู้รับ รอง. 	ปฏิ	ภุ�ฺ	ช	ติ		ปาล	ย	ตี	ติ		ปาฏิโภ	โค		 

ผู้ ค้ำ ประกัน ชื่อ ว่า ปาฏิ โภค ะ (ทีฆ ะ อ เป็น อา, อาเทศ ต เป็น ฏ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ 
ชฺ เป็น คฺ).  สเจ		เม		ภนฺ	เต		อยฺ	โย		มหา	โมคฺคลฺ	ลา	โน		ติณฺ	ณํ		ธมฺ	มานํ		ปาฏิโภ	โค๒  หาก 
พระคุณ เจ้า มหา โมค คัล ลา นะ ผู้ เจริญ จะ เป็น ผู้ ค้ำ ประกัน แก่ ข้าพเจ้า ละ ก็

ปฏิ	ภู  (ปติ+ภู สตฺ ตายํ+อ) ผู้ ค้ำ ประกัน, พยาน, ผู้รับ รอง.  ปฏิ	ภว	ตี	ติ		ปฏิ	ภู		ผู้ ค้ำ ประกัน ชื่อ ว่า ปฏิ ภู  
(อาเทศ ต เป็น ฏ, ลบ อ).  ปาฏิโภ	โค	ติ		ปฏิ	ภู๓  บท ว่า ปาฏิโภ	โค คือ ผู้ ค้ำ ประกัน

ลูกเต๋า,	ลูกบาศก์,	ลูก	สกา,	คะแนน	๒	ศัพท์
อกฺข  (อก คติ ยํ+ข) ลูกเต๋า, ลูกบาศก์, ลูก สกา, คะแนน.  อก	ติ		เอ	เต	นา	ติ		อกฺ	โข  ลูกเต๋า ที่ ใช้ เล่น 

ชื่อ ว่า อักข ะ.  เทฺว		อกฺข	ธุตฺ	ตา		อกฺ	เขหิ		ทิพฺ	พึ	สุ๔  นัก พนัน ๒ คน ทอด ลูกเต๋า เล่น กัน 

ปา	สก  (ปส พา ธน ผุสเน สุ+ณฺวุ)  ลูกเต๋า, ลูกบาศก์, ลูก สกา, คะแนน.  ป	สตี	ติ		ปาส	โก		ลูกเต๋า 
ที่ เบียดเบียน (ทำให้ เสีย ทรัพย์) ชื่อ ว่า ปาส กะ (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).    
โพธิ	สตฺ	โต		เอวํ			ปา	สกํ		อา	กา	เส		ขิปิ๕  พระ โพธิสัตว์ โยน ลูกบาศก์ ลูก หนึ่ง ขึ้น ไป บน ท้องฟ้า.  
เท	วน	ศัพท์ ก็ แปล ว่า ลูกเต๋า

กระดาน	ทอด	ลูกเต๋า,	กระดาน	๘	ตา,	หมาก	รุก
อฏ€ฺปท,	อฏ€ฺาปท  (อฏ€ฺ+ปท)  กระดาน ทอด ลกูเตา๋, หมาก รกุ.  สา	ริ	ผล	เก		อฏ€ฺาปทํ	 อฏ€ฺาป	ท- 

๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๕๓๗/๔๙๐ ๒  ขุ.อุทาน. ๒๕/๖๒/๙๗ ๓  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๑/๔๔
๔  ที.มหา. ๑๐/๓๒๓/๓๘๖ ๕  ชา.อฏฺ. ๓๗/๓๓๘ 
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ศัพท์ เป็น ไป ใน กระดาน สำหรับ ทอด ลูกเต๋า.  เอ	เก	กาย		ปนฺ	ติ	ยา		อฏฺ€		อฏฺ€		ป	ทา	นิ		อสฺ	สา	ติ		 
อฏฺ€ปทํ,		อฏฺ€าป	ทนฺ	ติปิ		ป€นฺ	ติ๑  กระดาน ที่ มี แถว ละ ๘ ตาราง ชื่อ ว่าอัฏฐ ป ทะ,  ท่าน สวด ว่า 
อัฏฐ าป ทะ ก็ มี.  วา	ปุ	เม  อฏฺ€าป	ทศัพท์ ใช้ ใน ปุง ลิงค์ บ้าง

ค่า	เดิม	พัน	๒	ศัพท์
ปณ,	ปน  (ปณ พฺย วหา เร+อ)  ค่า เดิม พัน.  ปณติ		เอ	เต	นา	ติ		ปโณ		ค่า เดิม พัน ที่ ใช้ แลก เปลี่ยน 

ชื่อ ว่า ปณะ (อาเทศ ณฺ เป็น นฺ บ้าง)

อพฺภต,	อพฺ	ภุต  (อพฺภิ คมเน+ต)  ค่า เดิม พัน. 	อพฺภ	ติ		คจฺฉ	ติ		อเน	นา	ติ		อพฺภุ	โต		ค่า เดิม พัน 
ที่ ใช้ เล่น ชื่อ ว่า อัพ ภุต ะ (อาเทศ อิ เป็น อ และ อุ)

	 [๕๓๓]	 กิณฺณํ		ตุ		มทิ	รา	พีเช	 มธุ		มธฺ	วาสเว		มตํ
	 	 มทิ	รา		วารุณี		มชฺชํ	 สุ	ราส	โว		ตุ		เมรยํ.

หัว	เชื้อ	สุรา,	ส่าเหล้า,	แป้ง	ข้าว	หมาก
กิณฺณ  (กิร มิสฺ สเน+ต)  หัว เชื้อ สุรา, ส่าเหล้า, แป้ง ข้าว หมาก.  นา	นาท	พฺ	พก	เต		มทิ	รา	พีเช		สุ	รา	พีเช		 

กิณฺณํ  กิณฺณ ศัพท์ เป็น ไป ใน หัว เชื้อ สุรา ที่ ทำ ด้วย สิ่ง ต่างๆ.  กิ	รนฺ	ติ		นา	นาท	พฺ	พา	นิ		มิสฺ	สี	ภ	วนฺ	ติ		
อสฺ	สา	ติ		กิณฺณํ		หัว เชื้อ ที่ ผสม ด้วย สิ่ง ต่างๆ ชื่อ ว่า กิณณะ (อาเทศ ต เป็น อิณฺ ณ, ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ, 
ลบ สระ หน้า).  กิณฺณ	จุณฺ	เณ	นา	ติ		สุ	รากิ	ณฺณ	จุณฺ	เณน๒  บท ว่า กิณฺณ	จุณฺ	เณน คือ แป้งส่าเหล้า

ยาด	อง	เหล้า,	ยาด	อง	ดอก	มะซาง
มธุ  (มธุ+ณ)  ยาด อง เหล้า, ยาด อง ดอก มะซาง.  	มธฺ	วาสเว		มธุ	ก	ปุปฺ	ผก	เต		มชฺเช		มธุ		มตํ		 

มธุ	ศัพท์ ท่าน รู้ ใน อรรถ น้ำเมา ที่ ดอง ด้วย ดอก มะซาง.  มธุ	ก	ปุปฺผํ		มธุ,		ตปฺ	ปกตตฺ	ตา		มธุ		ดอก 
มะซาง ชื่อ ว่า มธุ,  ยาด อง ชื่อ ว่า มธุ เพราะ ดอง ด้วย ดอก มะซาง นั้น (ลบ ณฺ พร้อม สระ)

สุรา,	เหล้า,	ของ	มึนเมา,	สิ่ง	เสพ	ติด	๔	ศัพท์
มทิ	รา  (มท อุมฺ มา เท+อิร+อา)  สุรา, เหล้า, ของ มึนเมา.  ชนา		มชฺ	ชนฺ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		มทิ	รา		สุรา 

ที่ ทำให้ คน มึนเมา ชื่อ ว่า มทิ รา.  มทิ	รา		วิย		วิ	ส	ทุฏฺ€า๓  เปรียบ เหมือน สุรา เจือ ยา พิษ

วารุณี  (วรุณ+ณี)  สุรา, เหล้า, ของ มึนเมา.  ว	รุโณ		นาม		เอ	โก		ชโน,		เต	เนว		ป€มํ		ทิฏฺ€ตฺ	ตา		
วรุณ	โต		ชาย	ตี	ติ		วารุณี		ชาย คน หนึ่ง ชื่อ ว่า วรุณ ะ,  สุรา ที่ เกิด จาก นาย วรุณ ะ เพราะ เป็น ผู้ พบเห็น 
ก่อน จึง ชื่อ ว่า วารุณี (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  ว	ริตพฺ	พา		อิจฺฉิตพฺ	พา	ติ		วารุณี		
สุรา ที่ เขา ปรารถนา ชื่อ ว่า วารุณี (วร ปตฺถ นายํ+ยุ+อี, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น 
ณ, ลบ สระ หน้า).  เมรยํ		วา	รุณึ		ชนฺ	ตุ		น		ปิเว๔  มนุษย์ ผู้ เกิด มา ไม่ ควร ดื่ม สุรา และ เมรัย

๑  วิ.ฏี. ๓/๗๐/๑๑๘ ๒  วิ.ฏี. ๔/๒๒๙/๓๖๕ ๓  ขุ.ชา. ๒๘/๓๐๐/๑๑๓
๔  องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๗๙/๒๓๘
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มชฺช  (มท อุมฺ มา เท+ย)  สุรา, เหล้า, ของ มึนเมา.  มชฺ	ชนฺ	เต		อเน	นา	ติ		มชฺชํ		 เครื่อง มึนเมา  
ชื่อ ว่า มัช ชะ (อาเทศ ทฺย เป็น ช, ซ้อน ชฺ).  มชฺชํ		น		ปาตพฺพํ ๑  ไม่ ควร ดื่ม น้ำเมา

สุรา  (สุ อภิ สเว+ร+อา)  สุรา, เหล้า, ของ มึนเมา.  สเว	ติ		อภิ	สเว	ตี	ติ		สุรา		น้ำเมา ที่ ไหล(เข้า ลำ คอ 
ได้ ยกเว้น พระ อรหันต์) ชื่อ ว่า สุรา (ลบ สระ หน้า).  สุ	รา	เปตี	ติ		สุรา		น้ำเมา ที่ จูงใจ ให้ ดื่ม ชื่อ ว่า สุรา 
(สุ ปิ วเน+ร+อา, ลบ สระ หน้า). 	สุรา		นาม		ปิฏฺ€สุรา		ปู	วสุ	รา		โอ	ทน	สุรา		กิณฺณ	ปกฺขิตฺ	ตา		
สมฺ	ภา	รสํ	ยุตฺ	ตา๒  สุรา ที่ ทำ จาก แป้ง สุรา ที่ ทำ จาก ขนม สุรา ที่ ทำ จาก ข้าว สุก สุรา ที่ หมัก ส่าเหล้า และ 
สุรา ที่ ผสม หลาย อย่าง รวม กัน ชื่อ ว่า สุรา

  สุรา มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กลิปฺ	ปิย	า,	หา	ลา,	คนฺโธตฺ	ตมา,	ป	สนฺ	นา,	อิ	รา,	กา	ทมฺ	พรี

เมรัย,	ยาด	อง	๒	ศัพท์
อาสว  (อา+สุ ปสเว+ณ)  เมรัย, ยาด อง.  อา	สวนฺ	ติ		มาน	ปุ	ริ	สม	ทาท	โย		เอ	เต	นา	ติ		อาส	โว		สุรา 

ที่ ทำให้ ความ มึนเมา ของ บุรุษ ใจแข็ง เผยอ อก มา ชื่อ ว่า อา สวะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ 
เป็น อว).  อาส	โว	ติ		ปุปฺ	ผา	สวา	ทิวิ	สํ ๓  บท ว่า อาส	โว	คือ พิษ ของ น้ำ ดอง ดอกไม้ เป็นต้น

เมรย  (มท+เณยฺย)  เมรัย, ของ ดอง.  มทํ		ช	เนตี	ติ		เมรยํ		ของ ดอง ที่ ให้ เกิด ความ มึนเมา ชื่อ ว่า 
 เม รยะ (อาเทศ อ เป็น เอ, ทฺ เป็น รฺ, ลบ เณยฺ).  เมร	โย		นาม		ปุปฺ	ผาส	โว		ผลา	ส	โว		มธฺ	วาส	โว		 
คุฬาส	โว		สมฺ	ภา	รสํ	ยุตฺ	โต๔  น้ำ ดอง ดอกไม้ น้ำ ดอง ผล ไม้ น้ำ ดอง ดอก มะซาง น้ำตาล เมา และ ของ 
ดอง ที่ ผสม กัน หลาย อย่าง ชื่อ ว่า เมรัย

	 [๕๓๔]	 สร	โก		จส	โก	นิตฺ	ถี	 อา	ปานํ		ปา	นมณฺฑลํ.

ถ้วย	ดื่ม	เหล้า,	จอก	เหล้า	๒	ศัพท์
สรก  (สร คติ ยํ+ณฺวุ)  ถ้วย ดื่ม เหล้า, จอก เหล้า.  สุรา		ส	รติ		คจฺฉ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สร	โก		ถ้วย เป็น 

ภาชนะ ใส่ สุรา ชื่อ ว่า สรก ะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

จสก  (จส ภกฺขเน+ณฺวุ)  ถ้วย ดื่ม เหล้า, จอก เหล้า.  จ	สติ		ภกฺข	ตี	ติ		จส	โก		ถ้วย ที่ กิน สุรา  ชื่อ ว่า 
จ สกะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  อ	นิตฺ	ถี	 ทั้ง ๒ ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์

ร้าน	สุรา,	โรง	ดื่ม	สุรา	๒	ศัพท์
อาปาน  (อา+ปา ปาเน+ยุ)  ร้าน สุรา, โรง ดื่ม สุรา.  อา	ภุสํ		ปิ	วนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อา	ปานํ		สถาน ที่ ซึ่ง 

เขา พา กนั ดืม่ สรุา เปน็ ประจำ ชือ่ วา่ อา ปานะ (อาเทศ ย ุเปน็ อน, ลบ อ).  	มชชฺ	ปา		ป	ุร	ิสา		มชฺ	ชร	หา		 
อตฺต	โน		อตฺต	โน		อา	ปาน	ฏฺ€าเน		สินฺ	นิ	สินฺ	นา		ปิ	วนฺ	ตุ๕  พวก บุรุษ นัก ดื่ม สุรา พา กัน นั่ง ชุมนุม 
ดื่ม เหล้า ใน ร้าน ขาย สุรา ของ ตนๆ

๑  ที.มหา. ๑๐/๑๖๔/๒๐๐ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๕๗๖/๓๘๕ ๓  ชา.อฏฺ. ๔๐/๑๗๗
๔  วิ.มหาวิ. ๒/๕๗๖/๓๘๕ ๕  ชา.อฏฺ. ๔๔/๓๑๒ 
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ปา	นมณฺฑล  (ปาน+มณฺฑล)  ร้าน สุรา, โรง ดื่ม สุรา.  ปาน	สฺส		มณฺฑลํ		โกฏฺ€ํ		ปา	นมณฺฑลํ		
ร้าน ขาย เครื่อง ดื่ม ชื่อ ว่า ปาน มัณฑ ละ 

	 [๕๓๕]	 เยตฺร	ภู	ริปฺ	ปโย	คตฺ	ตา	 โยคิ	เกก	สฺ	มิ	มี	ริ	ตา
	 	 ลิงฺ	คนฺตเรปิ		เต		เ�ยฺ	ยา	 ตทฺ	ธมฺมตฺ	ตา�ฺ�วุตฺ	ติยํ.
  ใน สทุท วรรค นี ้ศพัท ์ที ่ตรง กบั ความ หมาย เชน่ ตจัฉก	ะ	(ชา่งไม)้ ส	ุวณั	ณ	กา	ระ (ชา่ง ทอง) เปน็ตน้  

ข้าพเจ้า กล่าว ไว้ ใน รูป ปุง ลิงค์ อย่าง เดียว เท่านั้น  เพราะ เห็น มี อุทาหรณ์ ใน คัมภีร์ ต่างๆ อยู่ มาก หาก มี 
รูป เป็น อิตถี ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์ บ้าง นักศึกษา พึง ทราบ ว่า เป็น ไป ได้ เพราะ เป็น วิ เส สนะ ของ วิ เสส ยะ นั้น

  หมายความ ว่า ศัพท์ ที่ ท่าน อา จาร ย์ โมค คัล ลา นะ นำ มา แสดง ไว้ ใน สุทท วรรค นี้ ส่วน มากมี รูป เป็น  
ปุง ลิงค์  เช่น  มายา	กา	โร		สุว	ณฺณ	กา	โร		กมฺ	มกา	โร เป็นต้น  ถ้า นักศึกษา พบ ศัพท์เหล่า นี้ ใน รูป 
อิตถี ลิงค์ หรือ น ปุง สก ลิงค์ ให้ รู้ ว่า เป็น วิ เส สนะ ขยาย วิ เสส ยะ ใน ที่ นั้นๆ  เช่น  มายา	กา	รี	อิตฺถี	หญิง 
นัก มายากล,  สุว	ณฺณ	กา	รี	อิตฺถี	หญิง ช่าง ทอง,  กมฺ	มกา	รี	อิตฺถี	หญิงกรรมกร.  มา	ยาการํ	กุลํ	
ตระกูล นัก มายากล,  สุว	ณฺณ	การํ	กุลํ	ตระกูล ช่าง ทอง,  กมฺ	มการํ	กุลํ	ตระกูล กรรมกร เป็นต้น

สุทฺทวณฺณ นา  สมตฺ ตา.
ว่า ด้วย วรรณะ ศูทร จบ

จตุพฺพณฺณวคฺโคนิฏฺ€ิโต.
วรรค ว่า ด้วย วรรณะ ๔ จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯



๒.๕. อรัญ ญ วัค ค วัณ ณ นา
พรรณนา ชื่อ ของ ป่า และ ต้นไม้ เป็นต้น

	 [๕๓๖]	 อรญฺญํ		กานนํ		ทา	โย	 คหนํ		วิ	ปินํ		วนํ
	 	 อฏ	วิตฺถี		มหา	รญฺญํ	 ตฺวรญฺญา	นิตฺ	ถิยํ		ภเว.

ป่า	ทั่วไป,	ดง	๗	ศัพท์
อรญฺญ  (อร คมเน+อ�ฺ�)  ป่า, ดง.  ชนา		อรนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อรญฺญํ	 ป่า เป็น ที่ ไป 

ของ คน ชื่อ ว่า อรัญ ญะ.  นตฺถิ		ราชา		เอตฺ	ถา	ติ		อรญฺญํ		สถาน ที่ ไม่มี พระ ราชา ชื่อ ว่า อรัญ ญะ 
(น+ราช, อาเทศ น เป็น อ, ช เป็น �, ซ้อน �ฺ, รัสสะ อา เป็น อ). 	อรญฺญํ		นาม		€เปตฺ	วา		 
คาม	ญฺจ		คามู	ป	จาร	ญฺจ		อว	เสสํ		อรญฺญํ		นาม๑  ชื่อ ว่า ป่า คือ สถาน ที่ ซึ่ง เว้น หมู่บ้าน และ บริเวณ 
รอบๆ หมู่บ้าน

กานน   (ก+อนน)  ป่า, ดง.  เกน		ชเล	น		อนนํ		ปาณ	นํ		อสฺ	สา	ติ		กานนํ		ป่า ที่ เป็น อยู่ ได้ ด้วย 
น้ำ ชื่อ ว่า กาน นะ (ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  วิ	หริ	สฺ	สา	มิ		กาน	เน๒  เรา จัก อยู่ ใน ป่า

ทาย  (ทา อวขณฺฑเน+ณ)  ป่า, ดง.  ทา	ติ		อวขณฺฑ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ทา	โย  ป่า เป็น ที่(ที่ ราก ของ 
ต้นไม้ เป็นต้น)เจาะ ลง ชื่อ ว่า ทา ยะ (ลบ ณฺ, อาเทศ อา เป็น อาย).  ทาย	เต		ฉินฺ	ทีย	เต	ติ		ทา	โย   
ป่า ที่ ถูก ตัด(ทำลาย) ชื่อ ว่า ทา ยะ (ทา เฉท เน+ณ, ลบ ณฺ, อาเทศ อา เป็น อาย). 	น		ภิกฺขเว		ทา	โย		 
อาเฬ	เปต	พฺ	โพ๓  ภิกษุ ทั้ง หลาย พวก เธอ ไม่ ควร เผา ป่า

คหน  (คห อุ ปา ทาเน+ยุ)  ป่า, ดง.  มนุ	สฺ	สา		คณฺ	หนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		คหนํ	 ป่า เป็น ที่ ซึ่ง มนุษย์ พา 
กัน ยึด ครอง ชื่อ ว่า คห นะ (อาเทศ ยุ เป็น อน).  คหนํ		ป	วิฏฺโ€		สตฺถุ		ปํ	สุ	กูลํ		ทิสฺ	วา๔  เข้าไป 
สู่ ป่า มอง เห็น ผ้า บังสุกุล ของ พระ ศาสดา

วิ	ปิน  (วป พี ชนิกฺ เขเป+อิน)  ป่า, ดง.  ว	ปติ		เอตฺ	ถา	ติ		วิ	ปินํ	 ป่า เป็น ที่ ปลูก พืชพันธุ์  ชื่อ ว่า วิ ปิ นะ 
(อาเทศ อ เป็น อิ).  วิ	ปินํ		จา	ริ		สมฺ	พุทฺโธ		รุกฺ	ขมูเล		วสิ		ตทา๕  ครั้ง นั้น พระ สัมมา สัม พุทธ 
เจ้า เสด็จ ไป สู่ ป่า ประทับ ที่ โคน ต้นไม้

วน  (วน สมฺภตฺ ติสทฺ เท สุ+อ)  ป่า, ดง.  โกกิลา	ท	โย		วนนฺ	ติ		ภ	ชนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วนํ	 ป่า เป็น ที่รัก 
ของ สัตว์ ทั้ง หลาย มี นก ดุเหว่า เป็นต้น ชื่อ ว่าว นะ.  ปิ	ปา	เสหิ		วนย	เต	ติ		วนํ		ป่า ที่ พวก คน กระหาย 
ปรารถนา ชื่อ ว่าว นะ.  สี	โหว		นท	ตี		วเน๖  เหมือน ราชสีห์ บันลือ เสียง ใน ป่า

อฏ	วิ,	อฏวี	 (อฏ+อิ,อี)  ป่า, ดง.  อฏา		อวย	โว		เสลา		เอตฺ	ถา	ติ		อฏ	วิ,	อฏวี	 ป่า ที่ มี ศิลา เป็น 
ส่วน ประกอบ ชื่อ ว่า อฏ วิ และ อฏวี (ลง วฺ อาคม).  อฏนฺ	ติ		คจฺฉนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อฏวี	 ป่า เป็น ที่ 
๑  วิ.มหาวิ. ๑/๘๕/๘๕ ๒  ขุ.เถร. ๒๖/๓๔๒/๓๒๑ ๓  วิ.จุลฺล. ๗/๑๗๖/๖๘
๔  ขุ.อฏฺ. ๓๒/๑๗๐/๔๕๗ ๕  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒๖๑/๓๔๖ ๖  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๖๐๙/๕๕๕
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ไป ชื่อ ว่า อฏวี (อฏ คมเน+อว+อี, ลบ สระ หน้า).  อุทฺ	ธํ		ฏว	ติ		วิ	รูห	ตี	ติ		อฏวี		ป่า ที่ งอก ขึ้น ข้าง 
บน ชื่อ ว่า อฏวี (อุ+ฏุ วิ รูหเน+ณ+อี, อาเทศ อุ เป็น อ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น 
อว, ลบ สระ หน้า).  อิตฺถี	 อฏ วิ และ อฏวี ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.  อม	นุสฺส	ปริ	คฺ	คหิ	ตา		อฏวี		อตฺถิ๑  
มี ป่า ที่ อมนุษย์ ยึด ครอง

ป่า	ใหญ่,	ป่า	ทึบ,	ป่าดง	ดิบ	๒	ศัพท์
มหา	รญฺญ  (ม หนฺต+อร�ฺ�)  ป่า ใหญ่, ป่า ทึบ, ป่าดง ดิบ.  ม	หนฺตํ		อรญฺญํ		มหา	รญฺญํ		ป่า ใหญ่ 

ชื่อ ว่า มหา รัญญะ (อาเทศ ม หนฺต เป็น มหา, ลบ สระ หลัง).  ป	วิ	สิตฺ	วา	 	มหา	รญฺญํ	 	ยุญฺ	ชาม		 
ชิน	สา	สนํ ๒  พวก เรา เข้าไป สู่ ป่า ใหญ่ แล้ว จะ ปฏิบัติ ตาม คำ สอน ของ พระพุทธเจ้า

อรญฺญานี  (อร�ฺ�+อินี)  ป่า ใหญ่, ป่า ทึบ, ป่าดง ดิบ.  อรญฺญสฺส		อยํ		อรญฺญานี		ป่า ใหญ่ นี้ เป็น 
ของ ป่า จึง ชื่อ ว่า อรัญ ญา นี (ลบ สระ หลัง, ทีฆ ะ สระ หน้า).   อิตฺถิยํ	 อรญฺญา	นี	ศัพท์ มี ใช้ ใน อิตถี ลิงค์.   
มหา	รุกฺ	ขคจฺฉ	คหน	ตาย		มหา	วเน		อรญฺญา	นิยํ ๓  ใน ป่า ใหญ่ (ป่า ทึบ) เพราะ มี ต้นไม้ ใหญ่ กอ 
ไม้ และ ชัฎ ป่า

  ป่า ใหญ่ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ปกฏฺ€,	วน,	ปวน	

	 [๕๓๗]	 นคร	า		นา	ติ	ทู	รสฺมึ	 สนฺ	เตหิ		โยภิ	โร	ปิ	โต
	 	 ตรุ	สณฺโฑ		ส		อา	รา	โม	 ต	โถป	วน	มุจฺจ	เต.

สวน,	สวน	สาธารณะ,	สวน	หย่อม	๒	ศัพท์
	 โย		ตรุ	สณฺโฑ		นา	ติ	ทู	รสฺมึ		นคร	า		สนฺ	เตหิ		อภิ	โร	ปิ	โต		อิตฺถิ,		โส		“อา	รา	โม		อุป	วนํ		

จ”อิตฺ	ยุจฺจ	เต  หมู่ ต้นไม้ ที่ สัตบุรุษ ทั้ง หลาย พา กัน ปลูก ไว้ ใน ที่ ไม่ ไกล จาก เมือง เกิน ไป ท่าน เรียก ว่า อา รา 
มะ และ อุป วนะ

อาราม  (อา+รมุ กีฬา ยํ+ณ)  สวน, สวน สาธารณะ, สวน หย่อม, อาราม.  อา	รมนฺ	ติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ		 
อา	รา	โม  สถาน ที่ อัน ร่มรื่น ชื่อ ว่า อา รา มะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  อา	รา	โม		นาม		ปุปฺ	ผาราโม		
ผลา	รา	โม๔  สวน ไม้ ดอก และ สวน ไม้ ผล ชื่อ ว่า อาราม

อุป	วน  (อุป+วน)  สวน, สวน สาธารณะ, สวน หย่อม. 	อุป	คตํ		อุป	โร	ปิตํ		วา		วนํ		อุป	วนํ	 ป่า 
ที่ อยู่ ใกล้ หรือ ที่ เขา ปลูก ไว้ ชื่อ ว่า อุป วนะ.  ปุ	นทิว	เส		วิ	หา	รสฺส		อุป	วนํ	 	อา	คนฺตฺ	วา		อทํ	สุ๕   
รุ่ง เช้า พา กัน มายัง สวน ใกล้ วิหาร แล้ว ถวาย

	 [๕๓๘]	 สพฺ	พา	สา	ธารณา	รญฺญํ	 รญฺญมุยฺ	ยา	นมุจฺจ	เต
	 	 เญยฺยํ		ต	เทว		ปมท-	 วน	มนฺ	เต	ปุ	โร	จิตํ.

๑  ธมฺม.อฏฺ. ๑๘/๑๒ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๒๔/๑๙๓ ๓  ขุ.อฏฺ. ๓๒/๓๑/๑๔๑
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๙๙/๙๑ ๕  ธมฺม.อฏฺ. ๒๐/๑๗๗ 
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อุทยาน	แห่ง	ชาติ,	สวน	สาธารณะ
อุยฺ	ยาน  (อุ+ยา คมเน+ยุ)  อุทยาน แห่ง ชาติ, สวน สาธารณะ.  รญฺญํ		สพฺพ	สา	ธารณํ		อรญฺญํ		 

อุยฺ	ยานํ	 	 อุจฺ	จ	เต  ป่า ของ พระ ราชา ที่ ทั่วไป กับ ทุก คน(ทุก คน เข้าไป เที่ยว ได้) ท่าน เรียก ว่า อุย ยา นะ.   
อุลฺโล	เกนฺ	ตา		ยนฺ	ติ		ชนา		เอตสฺ	มินฺ	ติ		อุยฺ	ยานํ	 อุทยาน ที่ ผู้คน พา กัน เดิน แหงน หน้า มอง ไป ชื่อ ว่า  
อยุ ยา นะ (ซอ้น ย,ฺ อาเทศ ย ุเปน็ อน, ลบ อ).  คจฉฺ		ภเณ		อยุ	ฺยาน	ํ	โสเธห	ิ	อยุ	ฺยาน	ํ	คมสิ	ฺสาม๑   
พนาย เจ้า ไป ทำความ สะอาด อุทยาน พวก เรา จัก ไป อุทยาน.  อา	กีฬ	ศัพท์ ก็ แปล ว่า อุทยาน

พระ	ราช	อุทยาน,	อุทยาน	ส่วน	พระองค์
ปม	ทวน  (ปมท+วน)  พระ ราช อุทยาน, อุทยาน ส่วน พระองค์.  ต	เทว	 	อนฺ	เต	ปุ	โร	จิตํ	 	ปม	ทวนํ		

เญยฺยํ		พึง ทราบ ว่า อุทยาน นั้น นั่น แหละ สมควร แก่ พระ สนม.  ปม	ทานํ		อิตฺ	ถีนํ		วนํ		ปม	ทวนํ		
ป่า เหมาะ สำหรับ สตรี ชื่อ ว่า ปม ทวน ะ

	 [๕๓๙]	 ปนฺ	ติ		วีถฺย	วลี		เสณิ	 ปาฬิ		เลขา		ตุ		ราชิ		จ
	 	 ปาท	โป		วิฏ	ปี		รุกฺ	โข			 อโค	สาโล		ม	หี	รุโห.

	 [๕๔๐]	 ทุ	โม		ตรุ		กุโช		สาขี	 คจฺ	โฉ		ตุ		ขุทฺท	ปาท	โป
	 	 ผลนฺ	ติ		เย		วิ	นา		ปุปฺผํ		 เต		วุจฺ	จนฺ	ติ		วนปฺ	ปติ.

แถว,	แนว,	ทาง,	ลำดับ,	เรียง	เป็น	ระเบียบ	๕	ศัพท์
ปนฺ	ติ  (ปท คติ ยํ+ติ)  แถว, แนว, ทาง, ลำดับ, เรียง เป็น ระเบียบ.  สานฺ	ตรา	ฬา		ปนฺ	ติ	 แถว ชื่อ ว่า 

ปัน ติ เพราะ มี แนว เป็น ระ ยะๆ.  ปชฺช	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		ปนฺ	ติ		แถว ที่ ใช้ เรียง กัน ไป ชื่อ ว่า ปัน ติ (อาเทศ 
ทฺ เป็น นฺ).  โสต	า	ปนฺ	นานํ		ทส		ปนฺ	ติ	โย		อสฺ	สุ๒  พระ โสดาบัน พึง มี ๑๐ แถว

วีถิ  (วี คมเน+ถิ)  วิถี, แถว, แนว, ทาง, ลำดับ, เรียง เป็น ระเบียบ.  วี	ติ		คจฺฉ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วีถิ	 
แนว เป็น ที่ เรียง กัน ไป ชื่อ ว่า วีถิ.  อา	กา	เส		อยํ		จนฺทสฺส		วีถิ		อยํ		สุ	ริยสฺส๓  บน ท้องฟ้า ทาง 
นี้ ของ ดวง จันทร์ ทาง นี้ ของ ดวง อาทิตย์

อวลิ,	อาว	ลิ,	อาลิ  (อา+วล รกฺขเณ+อิ)  แถว, แนว, ทาง, ลำดับ, เรียง เป็น ระเบียบ.  อาว	ล	ติ		 
รกฺข	ตี	ติ		อาว	ลิ	 แนว ที่ รักษา ไว้ ชื่อ ว่า อาว ลิ (รัสสะ อา เป็น อ บ้าง)

เสณิ  (สิ เส วายํ+ณิ) แถว, แนว, ทาง, ลำดับ, เรียง เป็น ระเบียบ.  เส	วนํ		เสณิ	 การ ซ้อน เรียง กัน 
ชื่อ ว่า เสณิ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ)

ปาฬิ  (ปา รกฺขเณ+ฬิ)  แถว, แนว, ทาง, ลำดับ, เรียง เป็น ระเบียบ. 	ปา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		ปาฬิ	 แนว 
ที่ รักษา ไว้ ชื่อ ว่า ปาฬิ 

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๗๓๑/๔๘๑ ๒  องฺ.อฏฺ. ๑๖/๖๒๘/๓๐๓ ๓  ชา.อฏฺ. ๓๙/๕๐๒
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ราวป่า,	เขต	ป่า	๒	ศัพท์
เลขา  (ลิข เลข เน+ณ+อา)  ราวป่า, เขต ป่า.  ลิข	ตี	ติ		เลขา	 ราวป่า ที่ หมาย ไว้ ชื่อ ว่า เลขา (ลบ ณฺ, 

วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลบ สระ หน้า).  อยํ		เลขา		นา	ติกฺ	กมิตพฺ	พา๑  ไม่ ควร บุกรุก เขต ป่า นี้

ราชิ  (ราช ทิตฺ ติยํ+อิ)  ราวป่า, เขต ป่า.  ราช	เต		ทิพฺ	พ	เต	ติ		ราชิ		ราวป่า ที่ ปรากฏ ชื่อ ว่า ราชิ

ต้นไม้	ใหญ่,	ไม้	ยืนต้น	๑๐	ศัพท์
ปาทป  (ปาท สทฺ ทูปปท+ปา ปาเน+อ)  ต้น ไม้ ใหญ, ไม้ ยืน ต้น่.  ปา	เทน		มู	เลน		ปิว	ตี	ติ		ปาท	โป   

ต้นไม้ ใหญ่ ที่ ดูด น้ำ ด้วย ราก ชื่อ ว่า ปาท ปะ (ลบ สระ หน้า).  โส	 	 นิ	โคฺรโธ	 	 มหาราช	 	 ปาท	โป		 
ฉาย	สมฺ	ปนฺ	โน๒  มหาบพิตร นั้น เป็นต้น ไทร ใหญ่ มี ร่ม เงา ดี

วิฏ	ปี  (วิฏป+อี)  ต้นไม้ ใหญ่, ไม้ ยืนต้น.  วิฏ	ปโย	คา		วิฏ	ปี	 ต้นไม้ ใหญ่ ชื่อ ว่า วิฏ ปี เพราะ มี ค่าคบ 
(ลบ สระ หน้า)

รุกฺ	ข  (รุกฺ ข วรเณ+อ) ต้นไม้ ใหญ่, ไม้ ยืนต้น.  รุกฺ	ข	ตี	ติ		รุกฺ	โข  ต้นไม้ ใหญ่ ที่ ป้องกัน ชื่อ ว่า รุกข ะ.   มหิ	ยํ		 
รุห	ตี	ติ		รุกฺ	โข  ต้นไม้ ใหญ่ ที่ เกิด ขึ้น บน พื้น ดิน ชื่อ ว่า รุกข ะ (รุห ชนเน+ข, อาเทศ หฺ เป็น กฺ).  น		
ภิกฺขเว		รุกฺ	โข		อภิ	รู	หิต	พฺ	โพ๓  ภิกษุ ทั้ง หลาย ภิกษุ ไม่ ควร ขึ้น ต้นไม้

อค  (น+คมุ คติ มฺหิ+กฺ วิ)  ต้นไม้ ใหญ่, ไม้ ยืนต้น.  น		คจฺฉ	ตี	ติ		อโค  ต้นไม้ ใหญ่ ที่ ไม่ เคลื่อน ย้าย ไป 
ชื่อ ว่า อ คะ (อาเทศ น เป็น อ, ลบ กฺ วิ และ มฺ ที่สุด ธาตุ)

สาล  (สล คมเน+ณ)  ต้นไม้ ใหญ่, ไม้ ยืนต้น.  สล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สาโล  ต้นไม้ ใหญ่ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า 
สาละ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  	สา	รวนฺ	ต	ตาย		วา		สา	โร,		โส		เอว		สาโล  หรือ ต้นไม้ 
ใหญ่ ชื่อ ว่า สาระ เพราะ เป็นต้น ไม้ มี แก่น, ต้น สาระ นั่น แหละ ชื่อ ว่า สาละ (อาเทศ ร เป็น ล).  ม	หนฺตํ		
สา	ล	วนํ		ทิสฺ	วาน๔  ทอด พระเนตร เห็น ป่า ต้นไม้ ใหญ่

ม	หี	รุห  (มหี+รุห ชนเน+อ)  ต้นไม้ ใหญ่, ไม้ ยืนต้น.  มหิ	ยํ		รุห	ตี	ติ		ม	หี	รุโห	 ต้นไม้ ใหญ่ ที่ งอก ขึ้น 
บน ดิน ชื่อ ว่า ม หี รุหะ.  อภิ	สิญฺ	จิ		ม	หี	รุหํ ๕  (ใช้ น้ำ)รด ต้นไม้ ใหญ่

ทุม  (ทุ คติ ยํ+ม)  ต้นไม้ ใหญ่, ไม้ ยืนต้น.  มูลา	ทิว	เสน		เว	ปุลฺลํ		ทว	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ทุ	โม	 ต้นไม้ ใหญ่ 
ที่ ถึง ความ บริบูรณ์ ด้วย ราก เป็นต้น จึง ชื่อ ว่า ทุ มะ.  เคห	สมฺ	ภา	ราทิอตฺ	ถาย		ทุ	นีย	เต	ติ		ทุ	โม  ต้นไม้ 
ใหญ่ ที่ ถูก เขา เบียดเบียน(ถูก ตัด) เพื่อ ประโยชน์ แห่ง เครื่อง เรือน เป็นต้น จึง ชื่อ ว่า ทุ มะ (ทุ หึ สายํ+ม).   
อพฺภนฺต	โร		นาม		ทุ	โม		ยสฺส		ทิพฺ	ยมิทํ		ผลํ ๖  ผล ของ ต้นไม้ ชื่อ อัพภัน ตระ เป็น ผล ไม้ ทิพย์

ตรุ (ตร ตรเณ+อุ) ต้นไม้ ใหญ่, ไม้ ยืนต้น.  ต	รนฺ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		ตรุ	 ต้นไม้ ใหญ่ ที่ ใช้ ข้าม ไป ชื่อ ว่า ตรุ

กุช  (กุสทฺ ทูปปท+ชน ชนเน+กฺ วิ)  ต้นไม้ ใหญ่, ไม้ ยืนต้น.  กุ	โต		ภูมิ	โต		ชาย	ตี	ติ		กุโช  ต้นไม้ ใหญ่ 

๑  ขุ.อฏฺ. ๒๘/๔๙/๙๑ ๒  ขุ.เปต. ๒๖/๑๒๓/๒๔๒ ๓  วิ.จลฺล. ๗/๑๗๘/๖๙
๔  องฺ.ป�ฺจก. ๒๒/๑๘๐/๒๓๙ ๕  ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๔๓/๒๕๘ ๖  ขุ.ชา. ๒๗/๔๔๒/๑๑๖
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ที่ เกิด ขึ้น จาก พื้น ดิน ชื่อ ว่า กุ ชะ (ลบ กฺ วิ และ นฺ ที่สุด ธาตุ) 

สาข ี (สาขา+อี)  ต้นไม้ ใหญ่, ไม้ ยืนต้น.  สาขา	โยค	โต		สาขี	 ต้นไม้ ใหญ่ ชื่อ ว่า สาขี เพราะ มี กิ่ง ก้าน 
สาขา (ลบ สระ หน้า)

ต้นไม้	เล็ก,	พุ่ม	ไม้,	กอ	ไม้,	ไม้	ล้มลุก	๒	ศัพท์
คจฺฉ  (คมุ คติ มฺหิ+อ)  ต้นไม้ เล็ก, พุ่ม ไม้, กอ ไม้, ไม้ ล้มลุก.  คจฺฉ	ตี	ติ		คจฺ	โฉ  กอ ไม้ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า คัจ ฉะ  

(อาเทศ มฺ เป็น จฺฉฺ).  ปพฺพ	โต		วา		คจฺ	โฉ		วา		ลตา		วา๑  ภูเขา กอ ไม้ หรือ เถาวัลย์

ขุทฺท	ปาทป  (ขุทฺท+ปาทป)  ต้นไม้ เล็ก, พุ่ม ไม้, กอ ไม้, ไม้ ล้มลุก.  ขุทฺ	โท		อวุฑฺฒิปฺปตฺ	โต		ปาท	โป		 
ขุทฺท	ปาท	โป  ต้น ไม้ เล็กๆ ที่ ยัง ไม่ เติบโต ชื่อ ว่า ขุทท ปาท ปะ

ต้นไม้	เจ้า	ป่า
วนปฺ	ปติ  (วน+ปติ)  ต้นไม้ เจ้า ป่า.  เย		รุกฺ	ขา		ปุปฺผํ		วิ	นา		อ	ปุปฺ	ผกา		ผลนฺ	ติ,		เต		อสฺสตฺ	โถ	- 

ทุมฺ	พร	ปน	สาท	โย		“วนปฺป	ตี”ติ		วุจฺ	จนฺ	ติ	 ต้นไม้ ใหญ่ ที่ ไม่มี ดอก แต่ ออก ผล มี ต้น โพธิ์ ต้นมะเดื่อ 
และ ต้น ขนุน เป็นต้น ท่าน เรียก ว่า วนัป ปติ.  วนา	นํ	 	ปติ	 	 วนปฺ	ปติ	  ต้นไม้ เจ้า ป่า ชื่อ ว่าวนัป ปติ 
(ซ้อน ปฺ).  วนปฺ	ปติ		นาม		โย		มนุ	สฺ	สานํ		ปริ	คฺ	คหิ	โต		โห	ติ		รุกฺ	โข		ปริ	โภ	โค๒  ต้นไม้ ที่ คน 
หวงแหน และ ใช้สอย ได้ ชื่อ ว่า วนัป ปติ

	 [๕๔๑]	 ผล	ปา	กา	วสา	เน		โย			 มร	โตฺยสธิ		สา	ภเว
	 	 ตี	สุ		วญฺฌา	ผลา		จาถ	 ผลิ	โน		ผล	วา		ผลี.

ต้นไม้	ที่	ถูก	ผล(ของ	มัน)ฆ่า,	ต้นไม้	ที่	ตาย	เมื่อ	มี	ผล	สุก
โอสธิ  (โอสสทฺ ทูปปท+ธา ธาร เณ+อิ)  ต้นไม้ ที่ ถูก ผล(ของ มัน)ฆ่า, ต้นไม้ ที่ ตาย เมื่อ มี ผล สุก.  โย		 

ผล	ปา	กา	วสา	เน		มร	ติ,		โส		กทลี	ธญฺญาทิ	โก		โอสธิ		นาม		ภเว  ต้น กล้วย และ ข้าว เป็นต้น 
ที่ ตาย ใน เวลา ผล สุก หมด ชื่อ ว่า โอสธิ.  โอโส		ธีย	เต		โอสธิ	 ต้นไม้ ที่ ทรง ไว้ ซึ่ง ความ แห้ง ตาย ชื่อ ว่า 
โอสธิ (ลบ สระ หน้า).  สา		โอสธศิัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์

ต้นไม้	ไม่มี	ผล	๒	ศัพท์
วญฺ	ฌา  (วธ ยาจเน+ย+อา)  ต้นไม้ ไม่มี ผล.  ผลํ		วธ	ตี	ติ		วญฺ	ฌา  ต้นไม้ ที่ ขอ(ต้องการ)ผล ชื่อ ว่า 

วั ญฌา (อาเทศ ธฺย เป็น ฌ, ซ้อน �ฺ, ลบ สระ หน้า)

อผล  (น+ผล)  ต้นไม้ ไม่มี ผล.  น		วิชฺช	ติ		ผล	เม	ติสฺ	สา	ติ		อ	ผลา  ต้นไม้ ที่ ไม่มี ผล ชื่อ ว่า อ ผละ 
(อาเทศ น เป็น อ).  ตี	สุ	 ทั้ง ๒ ศัพท์ มี ใช้ ใน ลิงค์ ทั้ง ๓.  อ	ผลา		ผลิ	โน		รุกฺ	ขา๓  ต้นไม้ ที่ ไม่มี 
ผล และ มี ผล

๑  ขุ.มหานิ. ๒๙/๘๘๙/๕๕๐ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๑๐๗/๙๕ ๓  ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๘๔/๔๒๔
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ต้นไม้	มี	ผล	๓	ศัพท์
ผลิน  (ผล+อิน)  ต้นไม้ มี ผล.  ผล	โย	คา		ผลิ	โน	 ต้นไม้ ชื่อ ว่า ผลิ นะ เพราะ มี ผล (ลบ สระ หน้า)
ผล	วนฺ	ตุ  (ผล+วนฺ ตุ)  ต้นไม้ มี ผล.  ผล	โย	คา		ผล	วา		ต้นไม้ ชื่อ ว่า ผล วัน ตุ เพราะ มี ผล (รูป สำเร็จ 

อาเทศ นฺ ตุ กับ สิ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

ผลี  (ผล+อี)  ต้นไม้ มี ผล.  ผล	โย	คา		ผลี		ต้นไม้ ชื่อ ว่า ผลี เพราะ มี ผล (ลบ สระ หน้า).  ผลี		อมฺ	โพ		
อผโล		จ๑  ต้น มะม่วง ที่ มี ผล และ ไม่มี ผล

	 [๕๔๒]	 สมฺ	ผุลฺ	ลิ	โต		ตุ		วิก	โจ			 ผุลฺโล		วิก	สิ	โต		ติ	สุ
	 	 สิ	โรคฺ	คํ		สิข	โร	นิตฺ	ถี	 สาขา		ตุ		กถิ	ตา		ลตา.

ดอกไม้	บาน,	ต้นไม้	ที่	มีด	อก	กำลัง	บาน	๔	ศัพท์
สมฺ	ผุลฺ	ลิต  (สํ+ผุลฺล วิก สเน+อิ+ต)  ดอกไม้ บาน, ต้นไม้ ที่ มีด อก กำลัง บาน.  สมฺ	มา	 	 ผุลฺล	ตี	ติ		 

สมฺ	ผุลฺ	ลิ	โต  ดอกไม้ ที่ กำลัง บาน เต็ม ที่ แล้ว ชื่อ ว่า สัม ผุ ลลิต ะ (อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ).  	สมฺ	มา		ผล	ติ		 
วิ	สร	ตี	ติ		วา		สมฺ	ผุลฺ	ลิ	โต  หรือ ดอกไม้ ที่ เบ่ง บาน ดีแล้ว ชื่อ ว่า สัม ผุ ลลิต ะ (สํ+ผล วิ สรเณ+อิ+ต, 
อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ, อ เป็น อุ, ซ้อน ลฺ)

วิก	จ  (วิ+กจ วิก สเน+อ)  ดอกไม้ บาน, ต้นไม้ ที่ มีด อก กำลัง บาน.  วิก	จ	ตี	ติ		วิก	โจ  ดอกไม้ กำลัง บาน 
ชื่อ ว่า วิกจะ

ผุลฺล  (ผุลฺล วิก สเน+อ) ดอกไม้ บาน, ต้นไม้ ที่ มีด อก กำลัง บาน.  ผุลฺล	ตี	ติ		ผุลฺโล  ต้นไม้ ที่ มีด อก กำลัง 
บาน ชื่อ ว่า ผุล ละ.  ผุลฺลํ		ทิสฺ	วาน		กึ	สุกํ ๒  มอง เห็น ดอก ทองกวาว บาน แล้ว

วิกสิต  (วิ+กส คมเน+อิ+ต) ดอกไม้ บาน, ต้นไม้ ที่ มีด อก กำลัง บาน.  วิก	สตี	ติ		วิก	สิ	โต  ต้นไม้ ที่ มีด 
อก กำลัง บาน ชื่อ ว่า วิก สิ ตะ.  วิกสิต	นี	ลุปฺปลํ		วิย		หุตฺ	วา๓  เป็น เหมือน ดอก อุบล ที่ บาน แล้ว. 	ตี	สุ	  
ทั้ง ๔ ศัพท์ มี ใช้ ใน ลิงค์ ทั้ง ๓.  ผุฏ	ศัพท์ ก็ แปล ว่า ต้นไม้ ที่ มีด อก บาน

ยอด	ไม้,	ยอด	อ่อน,	ปลาย	ไม้	๓	ศัพท์
สิร (สิ เส วายํ+ร) ยอด ไม้, ปลาย ไม้.  กุ	สุ	มา	ทีหิ		เส	วิย	ตี	ติ		สิ	โร		ยอด ไม้ ท่ี ติด ดอก เป็นต้น ช่ือ ว่าสิระ
อคฺค  (อช คมเน+ค)  ยอด ไม้, ยอด อ่อน, ปลาย ไม้.  เสฏฺ€ภาวํ		อช	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อคฺคํ		ยอด ที่ 

ไป สู่ ความ เป็น ส่วน สูงสุด ชื่อ ว่า อัคคะ (อาเทศ ชฺ เป็น คฺ).  วลฺ	ลิ	ยา		อคฺคํ		ทิสฺ	วา		ตทนุ	สา	เรน		
มูลํ		ปริ	เยส	นฺ	โต๔  พบ ยอด ของ เถาวัลย์ แล้ว จึง สาว หา โคน ไป ตาม แนว เถาวัลย์ นั้น

สิขร  (สิ เส วายํ+ขร)  ยอด ไม้, ยอด อ่อน, ปลาย ไม้.  เส	วิย	ตี	ติ		สิข	โร  ยอด ที่ มีด อก ติด ชื่อ ว่า สิขร ะ.  
๑  ขุ.ชา. ๒๘/๔๗๐/๑๘๒ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๖๖๓/๒๓๙ ๓  ชา.อฏฺ. ๔๑/๔๕
๔  สํ.อฏฺ. ๑๒/๒/๑๒ 
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สิขา		วา		จูฬา,		สา		วิย		ชาย	ตี	ติ		สิข	โร	 หรือ สิขา แปล ว่า หงอน,  ยอด อ่อน ที่ เกิด ขึ้น เหมือน 
หงอน นั้น ชื่อ ว่า สิขร ะ (สิขา+อร, ลบ สระ หน้า).  อ	นิตฺ	ถี	 สิขร	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์

กิ่ง	ไม้	๒	ศัพท์
สาขา  (สข พฺ ยาปเน+อ+อา)  กิ่ง ไม้.  สข	ตี	ติ		สาขา	 กิ่ง ไม้ ที่ เบียด เสียด กัน ชื่อ ว่า สาขา (วุ ทธิ อ 

เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  รุกฺ	ขสฺส		สาขา		วิย๑  เหมือน กิ่ง ของ ต้นไม้

ลตา  (ลา อา ทาเน+ต+อา)  กิ่ง ไม้.  ทีฆ	ภา	เวน	 	 ลา	ตี	ติ	 	 ลตา  กิ่ง ไม้ ที่ ถือ เอา ตาม ความยาว  
ชื่อ ว่า ล ตา (รัสสะ อา เป็น อ, ลบ สระ หน้า).  กถิ	ตา  ทั้ง ๒ ศัพท์ ท่าน กล่าว ว่า เป็น อิตถี ลิงค์.  รุกฺ	โข		
วา		คจฺ	โฉ		วา		ลตา		วา		วฑฺฒิ	ตุํ		น		สกฺ	กุเณยฺย๒  ต้นไม้ กอ ไม้ หรือ ว่า กิ่ง ไม้ ไม่สามารถ 
เติบโต ได้

	 [๕๔๓]	 ทลํ		ปลา	สํ		ฉ	ทนํ	 ปณฺณํ		ปตฺตํ		ฉโท		ปฺยถ
	 	 ปลฺล	โว		วา		กิ	สลยํ	 นวุพฺ	ภินฺ	เน		ตุ		องฺ	กุ	โร.

ใบไม้	๖	ศัพท์
ทล  (ทล วิก สเน+อ)  ใบไม้.  ทล	ติ		วิก	สตี	ติ		ทลํ	 ใบไม้ ที่ ผลิ ออก ชื่อ ว่า ทละ
ปลา	ส  (ป+ลส กนฺ ติยํ+ณ)  ใบไม้.  ปกาเรน	 	 ล	สตี	ติ	 	 ปลา	โส  ใบไม้ ที่ ชอบ ทุก อย่าง ชื่อ ว่า 

ปลา สะ.  อติ	ส	เยน		ล	สตี	ติ		ปลา	โส  ใบไม้ ที่ ต้องการ (น้ำ) มาก ชื่อ ว่า ปลา สะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ 
เป็น อา).  คจฺฉ	คุมฺ	พา	ทีนํ		หิ		อุปริ		ปลา	สํ		ปกฺขิปิตฺ	วา๓  เสียบ ใบไม้ ด้าน บน กอ ไม้ และ พุ่ม ไม้ 
เป็นต้น

ฉทน  (ฉท สํวรเณ+ยุ)  ใบไม้.  ฉา	ทีย	เต		เอ	เต	นา	ติ		ฉ	ทนํ	 ใบไม้ ที่ ใช้ ปกปิด ชื่อ ว่า ฉ ทนะ (อาเทศ 
ยุ เป็น อน)

ปณฺณ  (ปูร ปูรเณ+อ)  ใบไม้.  ปูรย	ตี	ติ		ปณฺณํ	 ใบไม้ ที่ เต็ม ชื่อ ว่า ปัณณะ (อาเทศ ปูร เป็น ปณฺณ).  
อ	จิ	เรน	 	 ปต	ตี	ติ	 	 ปณฺณํ	  ใบไม้ ชื่อ ว่า ปัณณะ เพราะ ไม่ นาน ก็ ร่วง หล่น ไป (ปต อโธ คมเน +อ,  
อาเทศ ตฺ เป็น ณฺณฺ).  	ปณฺณ	ตี	ติ		ปณฺณํ	  ใบไม้ ที่ เขียว สด ชื่อ ว่า ปัณณะ (ปณฺณ หริ เต+อ).  
อนุชา	นา	มิ	 	 ภิกฺขเว	 	 ปณฺณา	นิ	 	 เภสชฺ	ชา	นิ	 	 นิมฺพปณฺณํ	 	 กุฏชปณฺณํ	 	 ปโฏลปณฺณํ		 
สุ	ล	สิปณฺณํ		กปฺ	ปา	สิปณฺณํ ๔  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต ใบไม้ ที่ ใช้ เป็น ยา คือ ใบ สะเดา ใบ มวก เหล็ก 
ใบ กระดอม ใบ กะเพรา และ ใบ ฝ้าย

ปตฺต  (ปต อโธ คมเน+ต)  ใบไม้.  อ	จิ	เรน		ปต	ตี	ติ		ปตฺตํ	 ใบไม้ ชื่อ ว่า ปัตตะ เพราะ ไม่ นาน ก็ ร่วง หล่น 
ไป.  โสวณฺณม	ยา	นิ		ปตฺ	ตา	นิ		จ		ผลานิ		จ๕  ใบ และ ผล ทำ ด้วย ทองคำ

๑  วิ.อฏฺ. ๒/๕๕๗ ๒  อง.อฏฺ.  ๑๕/๒๖๖/๑๒๓ ๓  ที.อฏฺ. ๔/๒๑๖/๑๘๙
๔  วิ.มหา. ๕/๓๐/๔๒ ๕  ที.มหา. ๑๐/๑๖๓/๑๙๘
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ฉท  (ฉท  สํวรเณ+อ)  ใบไม้.  ฉท	ติ		อเน	นา	ติ		ฉโท  ใบไม้ ที่ ใช้ ปกปิด ชื่อ ว่า ฉ ทะ

ใบ	อ่อน,	ก้าน	ใบ	อ่อน	๒	ศัพท์
ปลฺลว  (ปลฺล คมเน+อว)  ใบ อ่อน, ก้าน ใบ อ่อน.  ปลฺล	ตี	ติ	 	ปลฺลวํ	  ใบไม้ ที่ งอก ออก ไป ชื่อ ว่า 

ปัล ลวะ.  วา  ปลฺลว ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  อสฺสตฺถสฺส		ปลฺลวํ		กมฺ	ปติ๑  ใบ อ่อน 
ของ ต้น โพธิ์ ไหว

กิ	สลย  (กิส คมเน+ล อาคม+ย)  ใบ อ่อน, ก้าน ใบ อ่อน.  วุทฺธึ		ก	สติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กิ	สลยํ	 ใบไม้ ที่ 
ไป สู่ ความ งอกงาม ชื่อ ว่า กิ สล ยะ

หน่อ	ไม้,	แขนง	ไม้	๒	ศัพท์
นวุพฺ	ภินฺ	น  (นว+อุพฺภิต)  หน่อ ไม้, แขนง ไม้.  นโว		เอว		อุพฺภิ	โต		อุคฺ	ค	โต		นวุพฺ	ภินฺ	โน  หน่อ ไม้ 

และ แขนง ไม้ ที่ งอก ขึ้น มา ใหม่ ชื่อ ว่า นวุพ ภิน นะ (อาเทศ ต เป็น อินฺ น, ลบ สระ หน้า)

องฺ	กุร  (องฺก ลกฺขเณ+อุร)  หน่อ ไม้, แขนง ไม้.  องฺกิ	ยติ		ลกฺขิย	ตี	ติ		องฺ	กุ	โร  หน่อ ไม้ ที่ ถูก หมายตา 
ไว้ ชื่อ ว่า อัง กุระ.  ภูมิ	โต		องฺ	กุรํ		อุฏฺ€หิ๒  หน่อ ไม้ งอก ขึ้น จาก พื้น ดิน

	 [๕๔๔]	 มกุฬํ		วา		กุฏมโล			 ขาร	โก		ตุ		จ		ชาล	กํ
	 	 กลิ	กา		โกร	โก	นิตฺ	ถี	 วณฺฏํ		ปุปฺ	ผา	ทิพ	นฺ	ธนํ.

ดอกไม้	ตูม,	ช่อ	ดอกไม้	๒	ศัพท์
มกุล,	มกุฬ  (มุจ โมจเน+อุล)  ดอกไม้ ตูม, ช่อ ดอกไม้.  มุจ	ตี	ติ		มกุโล  ดอก ที่ ผลิ ออก ชื่อ ว่า มกุล ะ  

(อาเทศ อุ เป็น อ, จฺ เป็น กฺ).  มก	ติ		มณฺเฑ	ติ		อเน	นา	ติ		มกุฬํ		มกุโฬ		วา  ช่อ ดอกไม้ 
ที่ ใช้ ประดับ ชื่อ ว่า มกุฬะ (มกิ มณฺฑเน+อุล, อาเทศ ล เป็น ฬ บ้าง).  มกุฬ	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ  
น ปุง สก ลิงค์.  กม	ลุปฺ	ปลา	ที	นิ		เอกสฺ	มึ		กาเล		วิก	สนฺ	ติ		เอกสฺ	มึ		มกุล	า	นิ		โหนฺ	ติ๓  ดอกบัว 
แดง และ ดอก อุบล เป็นต้น เวลา หนึ่ง บาน เวลา หนึ่ง ตูม

กุฏ	มล,	 กุฏุ	มล,	 กุ	ตุ	มล  (กุฏ เฉท เน+อมล)  ดอกไม้ ตูม, ช่อ ดอกไม้.  กุฏีย	เต	 	ฉินฺ	ทีย	เต	ติ		 
กุฏมโล  ช่อ ดอกไม้ ที่ ถูก ตัด ชื่อ ว่า กุฏ มละ (อาเทศ อ เป็น อุ)

ร่วง,	ร่วง	โรย,	เฉา,	เหี่ยวแห้ง	๒	ศัพท์
ขา	รก  (ขร วิ นา เส+ณฺวุ)  ร่วง, ร่วง โรย, เฉา, เหี่ยวแห้ง. 	ขร	ตี	ติ		ขาร	โก   ดอกไม้ ที่ เฉา ชื่อ ว่า 

ขา รกะ (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก). 	 เท	วานํ	 	 ตาว	ตึ	สานํ	 	 ปริ	จฺฉตฺต	โก		 
โก	วิ	ลา	โร		ขา	รก	ชา	โต		โห	ติ๔  ต้น ปาริชาต ของ เทวดา ชั้น ดาวดึงส์ เริ่ม ร่วง โรย

๑  ชา.อฏฺ. ๔๒/๒๐๓ ๒  วิ.อฏฺ. ๓/๑๘๙ ๓  มชฺ.อฏฺ. ๘/๓๘๗/๒๐๐
๔  องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๖/๑๑๘ 
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ชาล	ก  (ชล ธ�ฺ เ�+ณฺวุ)  ร่วง, ร่วง โรย, เฉา, เหี่ยวแห้ง.  ชล	ตี	ติ		ชาล	โก  ดอกไม้ ที่ มี โชค ชื่อ ว่า 
 ชาล กะ (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  ปริ	จฺฉตฺต	โก	 	 โก	วิ	ลา	โร	 	น	จิ	รสฺ	เส	วทานิ			 
ชาล	กชา	โต		ภ	วิสฺ	สติ๑  เวลา นี้ อีก ไม่ นาน นัก ต้น ปาริชาต จะ เริ่ม ร่วง โรย

ดอกไม้	แย้ม	บาน	๒	ศัพท์
กลิ	กา  (กล สงฺขฺ ยาเน+ณฺวุ+อา)  ดอกไม้ แย้ม บาน.  กลี	ย	ตี	ติ	 	 กลิ	กา	 	 ดอกไม้ ที่ เขา นับ ชื่อ ว่า 

กลิ กา (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ, ลบ สระ หน้า)

โกรก  (กุ รุ สทฺ เท+ณฺวุ)  ดอกไม้ แย้ม บาน.  กุร	ตี	ติ		 โกร	โก  ดอกไม้ ที่ มี เสียง (แมลง ตอม) ชื่อ ว่า  
โก รกะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  อ	นิตฺ	ถี	 โกรก	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  
โกรก	ชา	โต	ทา	นิ		ปริ	จฺฉตฺต	โก		โก	วิฬา	โร๒  เวลา นี้ ต้น ปาริชาต เริ่ม แย้ม บาน

ขั้ว,	ก้าน
วณฺฏ  (วณฺฏ พนฺธเน+อ)  ขั้ว, ก้าน.  ปุปฺ	ผา	ทิพ	นฺ	ธนํ		ปุปฺผ	ผลา	นํ		พนฺ	ธนํ		วณฺฏํ		นาม  ขั้ว ของ 

ดอกไม้ และ ผล ไม้ ชื่อ ว่า วัณ ฏะ.  พนฺธีย	เต		อเน	นา	ติ		วณฺฏํ  ขั้ว ที่ ช่วย ยึด ไว้ ชื่อ ว่า วัณ ฏะ.  ปุปฺ	ผานํ		 
วณฺฏา	นิ		อนฺ	โต	มุ	ขา	นิ		อ	เห	สุํ ๓  ขั้ว ของ ดอกไม้ หัน เข้า ด้าน ใน

	 [๕๔๕]	 ปส	โว		กุ	สุมํ		ปุปฺผํ	 ปรา	โค		ปุปฺผโช		รโช
	 	 มก	รนฺ	โท		มธุ		มตํ	 ถว	โก		ตุ		จ		โคจฺฉ	โก.

ดอกไม้	๓	ศัพท์
ปสว  (ปสุ ปาณิ คพฺภ วิ โมจเน+อว) ดอกไม้. ป	สตี	ติ		ปส	โว	 ดอกไม้ ที่ ผลิ ออก ชื่อ ว่า ป สวะ

กุสุม  (กุส อกฺ โก เส+อุม)  ดอกไม้.  กุ	สีย	เต	ติ	 	 กุ	สุมํ	  ดอกไม้ ที่ ถูก ตำหนิ ชื่อ ว่า กุ สุมะ.  ก	สติ		 
คจฺฉ	ตี	ติ	 	 กุ	สุมํ	  ดอกไม้ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า กุ สุมะ (กส คมเน+อุม, อาเทศ อ เป็น อุ). 	 กา	สติ			 
ทพฺพ	ตี	ติ	 	 กุ	สุมํ	  ดอกไม้ ที่ สวยงาม ชื่อ ว่า กุ สุมะ (กาส ทิตฺ ติยํ+อุม, อาเทศ อา เป็น อุ).    
กุ	สุ	มร	เชน			สมุฏฺ€ิ	ตา		ทุ	มา๔  ต้นไม้ เกิด ขึ้น โดย เกสร ของ ดอกไม้

ปุปฺผ  (ปุปฺผ วิก สเน+อ)  ดอกไม้.  ปุปฺผ	ตี	ติ	 	ปุปฺผํ	  ดอกไม้ ที่ บาน ชื่อ ว่า ปุปผะ.  ปุปฺ	ผา	รามํ		 
คนฺตฺ	วา		ปุปฺผํ		โอ	จิ	นิตฺ	วา๕  ไป ยัง สวน ดอกไม้ แล้ว เก็บ เอา ดอกไม้

เกสร	ดอกไม้
ปราค  (ปุปฺผสทฺ ทูปปท+ร�ฺช ราเค+ณ)  เกสร ดอกไม้.  ปุปฺผโช		รโช		ปุปฺผธู	ลิ		ปรา	โค		นาม  

เกสร ที่ เกิด ใน ดอกไม้ ชื่อ ว่า ปรา คะ (ลบ �ฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ปุปฺผ เป็น ป,  

๑  องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๖/๑๑๘ ๒  ที.อฏฺ. ๕/๒๙๔/๒๖๑ ๓  ธมฺม.อฏฺ. ๒๐/๑๓๕ 
๔  ขุ.เถรี. ๒๖/๔๗๒/๔๙๐ ๕  วิ.มหาวิ. ๑/๑๕๐/๑๑๕ 
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ชฺ เป็น คฺ).  ปกาเรน	 	 รญฺ	ชีย	เต	ติ	 	 ปรา	โค  ดอกไม้ ที่ คน ทั่วไป ยินดี ชื่อ ว่า ปรา คะ (ป+ร�ฺช  
ราเค+ณ, ลบ �ฺ และ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ชฺ เป็น คฺ)

น้ำ	หวาน	ดอกไม้	๒	ศัพท์
มก	รนฺท  (มกฺ ขิก สทฺ ทูปปท+รมุ กีฬา ยํ+ท)  น้ำ หวาน ดอกไม้.  มธุร	ปุปฺผรโส	 	มก	รนฺ	โท	 	นาม   

น้ำ ใน ดอกไม้ ที่ มี รส หวาน ชื่อ ว่า มก รัน ทะ.  มกฺ	ขิก	า		รมนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		มก	รนฺ	โท	 น้ำ หวาน ใน 
ดอกไม้ เป็น ที่ ซึ่ง หมู่ แมลง พา กัน ยินดี จึง ชื่อ ว่า มก รัน ทะ (ลบ กฺขิ, อาเทศ มฺ เป็น นฺ)

มธุ  (มน �าเณ+อุ)  น้ำ หวาน ดอกไม้.  มธุรํ	 	มญฺญตี	ติ	 	มธุ	 	น้ำ เกสร ดอกไม้ ที่ เขา รู้ ว่า หวาน  
ชื่อ ว่า มธุ (อาเทศ นฺ เป็น ธฺ).  ภสฺ	สนฺ	ติ		มก	รนฺ	เทหิ		โปกฺ	ขเร		โปกฺ	ขเร		มธู๑  น้ำ หวาน หยด 
ลง จาก เกสร ใน ดอกบัว

ช่อ	ดอกไม้,	พวง	ดอกไม้	๒	ศัพท์
ถวก  (ถุ อภิ ตฺถเว+ณฺวุ)  ช่อ ดอกไม้, พวง ดอกไม้.  ถ	วิย	ตี	ติ		ถว	โก  ช่อ ดอกไม้ ที่ เขา ชม ชื่อ ว่า ถ วกะ 

(อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว, ลบ สระ หน้า)

โคจฺ	ฉก  (คุธ ปริ เว€เน+ณฺวุ)  ช่อ ดอกไม้, พวง ดอกไม้.  คุธ	ตี	ติ		โคจฺฉ	โก  ดอกไม้ ที่ ก่าย พัน กัน เป็น ช่อ 
ชื่อ ว่า โคจ ฉกะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ธฺ เป็น ฉฺ, ซ้อน จฺ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

	 [๕๔๖]	 ผเล		ตฺ	วา	เม		สลา	ฏุตฺ	โต	 ผลํ		ตุ		ปกฺ	กมุจฺจ	เต
	 	 จมฺ	ปกมฺ	พาทิ		กุสุม-	 ผล	นามํ		น	ปุํส	เก.

	 [๕๔๗]	 มลฺ	ลิ	กา	ที		ตุ		กุ	สุ	เม		 สลิงฺ	คา		วี	หโย		ผเล
	 	 ชมฺ	พูตฺถี		ชมฺ	พุวํ		ชมฺ	พุ	 วิฏ	โป		วิฏภีตฺถิยํ.

ผล	ไม้	ดิบ
สลา	ฏุ  (สลา ฏ พาลฺ ย ปริ ภาส เน สุ+อุ)  ผล ไม้ ดิบ.  อา	เม		อ	ปกฺ	เก		ผเล		สลา	ฏุ		อุตฺ	โต  สลา	ฏุ	ศัพท์ 

ทา่น กลา่ว ไว ้ใน ผล ไม ้ดบิ.  วชิ	ฺชมา	นา	พาล	ฺย	ตาย		สลา	ฏ	ุ ผล ไม ้ดบิ ชือ่ วา่ สลา ฏ ุเพราะ ยงั ม ีความ ออ่น.  
สลา	ฏุ	ศัพท์ เป็น ได้ ทั้ง ๓ ลิงค์  เช่น  สลา	ฏุ		ปนโส,		สลา	ฏุ		ชมฺ	พู,		สลา	ฏู	นิ		อมฺ	พา	นิ	

ผล	ไม้	สุก
ผล  (ผล นิปฺผตฺ ติยํ+อ)  ผล ไม้ สุก.  ปกฺ	กนฺ	ตุ		ผลํ		นิปฺ	ปริ	ยา	เยน		“ผล”มิตฺ	ยุจฺจ	เต  ส่วน ผล ไม้ สุก 

ท่าน เรียก ว่า ผละ โดย ปริยาย.  ผล	ติ		เอ	เต	นา	ติ		ผลํ	 ผล ไม้ ที่ ให้ ผลผลิต ชื่อ ว่า ผละ

ผลํ		เว		ก	ทลึ		หนฺ	ติ	 ผลํ		เวฬุํ		ผลํ		นฬํ
สกฺ	กา	โร		กา	ปุ	ริโส		หนฺ	ติ	 คพฺโภ		อสฺสตรึ		ยถา.๒

๑  ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๔๐/๔๐๔ ๒  วิ.จุลฺล. ๗/๓๖๐/๑๗๒ 
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 ผล สกุ ยอ่ม ฆา่ ตน้ กลว้ย ตน้ ไผ ่ตน้ ออ้  ครรภ ์ยอ่ม ฆา่ แม ่มา้ อสัดร ฉนัใด  สกั กา ระ 
ย่อม ฆ่า บุรุษ ผู้ ละ โมป ฉัน นั้น

	 	 นปํุส	เก		กุสุม	ผล	นามํ		จมฺ	ปกมฺ	พาทิ	 จมฺ	ปก	ศัพท์ และ อมฺพ	ศัพท์ เป็นต้น ที่ เป็น ชื่อ ของ ดอกไม้ 
และ ผล ไม้ มี ใช้ ในน ปุง สก ลิงค์.  มลฺ	ลิ	กา	ศัพท์ เป็นต้น ที่ มี อรรถ ว่า ดอกไม้ และ ศัพท์ ที่ เกี่ยว กับ ต้น ข้าว ที่ มี 
อรรถ วา่ เมลด็ จะ ม ีลงิค ์เปน็ ของ ตนเอง ศพัท ์ที ่เปน็ ชือ่ ของ ดอกไม ้จะ ม ีลงิค ์เหมอืน กนั กบั ชือ่ ตน้ ตน้ เปน็ ลงิค ์
ไหน ผล ก็ เป็น ลิงค์ นั้น  เช่น  มลฺ	ลิ	กาย		ชาติ		มลฺ	ลิ	กา  ดอก ที่ เกิด จาก ต้น มะลิ วัลย์ ชื่อ ว่า มัลลิกา.  
พืช จำพวก ข้าว และ ถั่ว ที่ เป็น เมล็ด จะ มี ลิงค์ เหมือน กัน กับ ชื่อ ต้น  เช่น  มาส	สฺส		ผลํ		มาโส  ผล ของ 
ถั่ว มา สะ ชื่อ ว่า มา สะ,  มุคฺคสฺส		ผลํ		มุคฺ	โค  ผล ของ ถั่ว มุคคะ ชื่อ ว่า มุคคะ  ฉะนั้น ต่อ จาก นี้ ไป 
ท่าน กล่าว ถึง ชื่อ ต้นไม้ ขอ ให้ เข้าใจ ว่า เป็น ชื่อ เดียวกัน ทั้ง ต้น ดอก และ ผล

หว้า	๓	ศัพท์
ชมฺ	พู  (ชมุ อทเน+พู)  หว้า.  ชมฺ	พุ	ยา		ผลํ		ชมฺ	พู	 ผล ของ หว้า ชื่อ ว่า ชัม พู.  ชมฺ	พุ	ทีป	กา		รุกฺ	ขา		

ชมฺ	พู๑  ต้น หว้า เป็นต้น ไม้ ประจำ ชมพู ทวีป

ชมฺ	พุว  (ชมฺ พู+ณ)  หว้า.  ชมฺ	พุ	ยา		ผลํ		ชมฺ	พุวํ	 ผล ของ ต้น หว้า ชื่อ ว่า ชัม พุ วะ (ลบ ณฺ, อาเทศ 
อู เป็น อุว)

ชมฺ	พุ  (ชมุ อทเน+พุ)  ต้น หว้า, ผล หว้า.  ชมีย	เต	ติ		ชมฺ	พุ	 ผล หว้า ที่ เขา กิน ชื่อ ว่า ชัม พุ.  อิตฺถี			
ชมฺ	พู	ศัพท์ และ ชมฺ	พุ	ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์

ค่าคบ,	ง่าม,	ห้าง	๒	ศัพท์
วิฏป  (วฏ เวธเน+อป)  ค่าคบ, ง่าม ไม้, ห้าง.  วฏ	ติ		เอธ	ติ		อเน	นา	ติ		วิฏ	โป  ง่าม ไม้ ที่ แบ่ง ต้นไม้ 

ออก ชื่อ ว่า วิฏ ปะ (อาเทศ อ เป็น อิ).  อเถกํ		วิฏปํ		อภิ	รู	หิตฺ	วา		นิ	ลี	โน		อจฺฉิ๒  ขึ้น สู่ ง่าม ไม้ 
แห่ง หนึ่ง แล้ว แอบ อยู่

วิฏภี  (วฏ เวธเน+อป+อี)  ค่าคบ, ง่าม ไม้, ห้าง.  วฏ	ติ		เอธ	ติ		อเน	นา	ติ		วิฏภี  ง่าม ไม้ ที่ แบ่ง 
ต้นไม้ ออก ชื่อ ว่า วิฏภี (อาเทศ ป เป็น ภ).  อิตฺถิยํ	  วิฏภี	ศัพท์ เป็น ไป ใน อิตถี ลิงค์.  ตํ	 	สาลํ		 
อนุ	ปริ	วา	เรตฺ	วา		อุปริ		วิฏภึ		กริตฺ	วา๓  ล้อม ต้นไม้ นั้น แล้ว ทำ เป็น ห้าง ไว้ ข้าง บน

	 [๕๔๘]	 มุ	ลมา	รพฺภ		สา	ขนฺ	โต	 ขนฺโธ		ภา	โค		ตรุ	สฺสถ
	 	 โกฏ	โร	นิตฺ	ถิยํ		รุกฺ	ข-	 จฺฉิทฺ	เท		กฏฺ€ํ		ตุ		ทารุ		จ.

ลำต้น
ขนฺธ  (ขนุ อว ทาร เณ+ธ)  ลำต้น.  	มูล	มา	รพฺภ		มูล	โต		ปฏฺ€าย		สา	ขนฺ	โต		สา	ขาว	ธิ		ตรุ	สฺส		 

๑  สํ.มหา. ๑๙/๑๐๗๐/๓๑๓ ๒  ชา.อฏฺ. ๓๘/๒๖๐ ๓  มชฺ.มูล. ๑๒/๕๑๖/๕๕๘
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ภา	โค		ขนฺโธ		นาม	 ส่วน ของ ต้นไม้ ที่ โต แล้ว ตั้งแต่ โคน ถึง กิ่ง ชื่อ ว่า ขัน ธะ.  ขน	ตี	ติ		ขนฺโธ  ลำต้น 
ที่ ขุด ชื่อ ว่า ขัน ธะ.  โสวณฺณมยสฺส		ตาล	สฺส		โสวณฺณม	โย		ขนฺโธ		อโหสิ๑  ลำต้น ของต้นตาล 
ทอง ทำ ด้วย ทองคำ

โพรง	ไม้
โกฏร  (กุฏ เฉท เน+อร)  โพรง ไม้.  รุกฺ	ขจฺฉิทฺ	เท		รุกฺ	ขา	ทีนํ		วิว	เร		โกฏ	โร	 โกฏร	ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ 

ว่า โพรง ของ ต้นไม้.  กุฏีย	เต		ฉินฺ	ทีย	เต	ติ		โกฏ	โร	 โพรง ไม้ ที่ ถูก เจาะ ชื่อ ว่า โกฏ ระ (วุ ทธิ อุ เป็น 
โอ).  อ	นิตฺ	ถิยํ	 โกฏร	ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  โกฏรคฺคิ		วิย		อนฺ	โต	ทา	หกา๒  ร้อน 
รุ่ม อยู่ ภายใน เหมือน ไฟ ใน โพรง ไม้

ฟืน,	ท่อน	ไม้	๒	ศัพท์
กฏฺ€  (กาส ทิตฺ ติยํ+ต)  ฟืน, ท่อน ไม้.  อคฺคิ	นา		กา	ส	เต		ทิปฺ	ป	เต	ติ		กฏฺ€ํ	 ฟืน ที่ ลุก โพลง ด้วย ไฟ  

ชื่อ ว่า กัฏฐะ (อาเทศ ต เป็น €, สฺ เป็น ฏฺ, รัสสะ อา เป็น อ).  วิ	นาสํ		ก	สติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กฏฺ€ํ	 
ท่อน ไม้ ที่ ถึง ความ เสื่อม ชื่อ ว่า กัฏฐะ (กส คมเน+ต, อาเทศ ต เป็น €, สฺ เป็น ฏฺ). 	กฏฺ€ิ	ตพฺพํ		
หึ	สิต	พฺ	พนฺ	ติ	 	 กฏฺ€ํ	  ท่อน ไม้ ที่ ถูก เบียดเบียน ชื่อ ว่า กัฏฐะ (กฏฺ€ หึ สายํ+อ). 	 ป	หูตํ	 	 กฏฺ€ํ		 
อา	โร	เปตฺ	วา		อคฺคึ		ทตฺ	วา๓  ให้ ยก ฟืน ขึ้น จน พอแล้ว จึง จุด ไฟ

ทารุ  (ทร วิ ทาร เณ+ณุ)  ฟืน, ท่อน ไม้.  ทรีย	เต		วิ	ทา	รีย	เต	ติ		ทารุ	 ฟืน ที่ ถูก ผ่า ชื่อ ว่า ทารุ (ลบ 
ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ทา	รุํ		ทา	รุตฺ	ถิ	เกน		ปริ	เยสิ	ตพฺพํ	๔  ผู้ ต้องการ ฟืน ควร แสวงหา ฟืน

	 [๕๔๙]	 พุนฺโธ		มูล	ญฺจ		ปา	โทถ	 สงฺ	กุตฺ	โต		ขาณุ	นิตฺ	ถิยํ
	 	 กร	หาฏํ		ตุ		กนฺ	โทถ		 กลี	โร		มตฺถ	โก		ภเว.

ราก	ไม้,	เหง้า	๓	ศัพท์
พุนฺธ  (วุ สํวรเณ+ท)  ราก ไม้, เหง้า.  วุณี	ยติ		สํว	รีย	ตี	ติ		พุนฺโธ  ราก ไม้ ที่ ป้องกัน ชื่อ ว่า พุนธะ 

(อาเทศ ว เป็น พ, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, ท เป็น ธ) 

มูล  (มูล ปติ ฏฺ€ายํ+อ)  ราก ไม้, เหง้า.  มูล	ติ	 	 ปติ	ฏฺ€า	ตี	ติ	 	 มูลํ	  ราก ไม้ ที่ ตั้ง มั่น ชื่อ ว่า มูล ะ.   
อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		มูลา	นิ		เภสชฺ	ชา	นิ		หลิทฺ	ทํ		สิงฺ	คิ	เวรํ		วจํ	...๕  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต 
ราก ไม้ ที่ เป็น ยา คือ ขมิ้น ขิง ว่าน น้ำ...

ปาท  (ปาท+ณ)  ราก ไม้.  ปาท	สทิสตฺ	ตา		ปา	โท  ราก ไม้ ชื่อ ว่า ปา ทะ เพ ราะสัณฐาณ เหมือน เท้า (ลบ 
ณฺ และ สระ หน้า)

๑  ที.มหา. ๑๐/๑๖๓/๑๙๘ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๒/๓๕๖/๓๖๔ ๓  วิ.จุลฺล. ๗/๔๓๒/๒๓๙
๔  สํ.สฬา. ๑๘/๖๒๖/๔๐๓ ๕  วิ.มหา. ๕/๒๘/๔๑
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ตอ	ไม้	๒	ศัพท์
สงฺ	กุ  (สงฺก สงฺ กายํ+อุ)  ตอ ไม้.  สงฺกิย	เต	ติ		สงฺ	กุ	 ตอ ไม้ ที่ เขา สงสัย ชื่อ ว่า สัง กุ.  สก	ตี	ติ		สงฺ	กุ	  

ตอ ไม้ ที่ สามารถ (งอก ได้ อีก) ชื่อ ว่า สัง กุ (สก สตฺ ติยํ+อุ, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ).   
อุตฺ	โต	 สงฺ	กุ	ศัพท์ ท่าน กล่าว ว่า เป็น ปุง ลิงค์

ขาณุ,	ขา	นุ  (ขนุ อว ทาร เณ+ณุ)  ตอ ไม้.  ขญฺญติ	 	อว	ทา	ริย	ตี	ติ	 	ขาณุ	 	ตอ ไม้ ที่ เขา ขุด ออก  
ชื่อ ว่า ขาณุ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ น เป็น ณ บ้าง).  อ	นิตฺ	ถิยํ	  ขาณุ	ศัพท์ มี ใช้ ใน 
ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  ธุว	ศัพท์ ก็ แปล ว่า ตอ ไม้.  ก	ทลิ	ยา		ปน		อ	ผลิ	ตาย		ขาณุ		ภูต	คา	เมน		
สงฺ	คหิ	โต๑  ส่วน ตอ ของ ต้น กล้วย ที่ ไม่มี ผล ท่าน สงเคราะห์ เข้า โดย เป็น ภูตคาม

เหง้า	ใน	ดิน,	หัว	๒	ศัพท์
กร	หาฏ  (กสทฺ ทูปปท+รุห ชนเน+อฏ)  เหง้า ใน ดิน, หัว.  เก		ปถ	วิยํ		รุห	ตี	ติ		กร	หาฏํ	 เหง้า ที่ 

งอก ใน ดิน ชื่อ ว่า กร หาฏะ (อาเทศ อุ เป็น อ, ทีฆ ะ อ เป็น อา)

กนฺท  (กนฺท อ วหา น โรท เน สุ+อ)  เหง้า ใน ดิน, หัว.  กนฺท	ตี	ติ		กนฺ	โท	 เหง้า ที่ นำ(น้ำ เลี้ยง)ไป ชื่อ ว่า 
กันทะ.  ราชา		กนฺทํ		คา	หา	เปตฺ	วา		วิ	หารํ		คนฺตฺ	วา๒  พระ ราชา ให้ คน ถือ เหง้า บัว แล้ว เสด็จ ไป 
สู่ วิหาร

หน่อ	ที่	งอก	จาก	หัว	๒	ศัพท์
กลี	ร  (กล สงฺขฺ ยาเน+อีร)  หน่อ ที่ งอก จาก หัว.  กลี	ย	ตี	ติ	 	 กลี	โร  หน่อ ที่ เขา นับ ชื่อ ว่า กลี ระ.   

ปุพฺ	เพ		เม		อสิ		สิ	ลา	ถมฺภํ		วา		ขทิร	ขา	นุํ		วา		กลี	รํ		วิย		ฉินฺ	ท	ติ๓  เมื่อ ก่อน ดาบ ของ เรา 
ตัด เสา หิน หรือ ตอ ตะเคียน ดุจ หน่อ ไม้

มตฺ	ถก  (มตฺ ถก+ณ)  หน่อ ที่ งอก จาก หัว.  	มตฺถ	เก		สี	เส		ชา	โต		มตฺถ	โก	 หน่อ อัน เกิด ที่ หัว ชื่อ ว่า  
มัตถก ะ (ลบ ณฺ).  รุกฺ	ขวลฺ	ลี	อา	ทีนํ		มตฺถ	โก		ยาว	กา	ลิ	โก๔  หน่อ ของ ต้นไม้ และ เถาวัลย์ เป็น ยาว 
กาลิก(ของ ที่ ภิกษุ ฉัน ได้ ตั้งแต่ เช้า ถึง เที่ยง)

	 [๕๕๐]	 วลฺล	รี		มญฺ	ชรี		นารี	 วลฺ	ลี	ตุ		กถิ	ตา		ลตา	
	 	 ถมฺ	โพ		คุมฺ	โพ	จ	อกฺ	ขนฺเธ	 ลตา		วี	รุ		ป	ตา	นิ	นี.

ช่อ	ดอกไม้	๒	ศัพท์
วลฺล	รี  (วล,วลฺล สํวรเณ+อร+อี)  ช่อ ดอกไม้.  วลฺล	ตี	ติ		วลฺล	รี	 ช่อ ดอก ที่ เกาะ กลุ่ม ชื่อ ว่าวั ลล รี (ลบ 

สระ หน้า)

๑  วิ.อฏฺ. ๒/๓๒๐ ๒  อภิ.อฏฺ. ๕๔/๘๑๐/๔๘๖ ๓  ธมฺม.อฏฺ. ๒๑/๑๒๔
๔  วิ.อฏฺ. ๒/๔๑๖
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มญฺ	ชรี  (ม�ฺ ชุ+อร+อี)  ช่อ ดอกไม้.  มญฺ	ชุ	โยค	โต		มญฺ	ชรี	 ช่อ ดอกไม้ ชื่อ ว่า มัญ ชรี เพราะ มี ความ 
สวยงาม (ลบ สระ หน้า).  นารี		ทั้ง ๒ ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.  มญฺ	ชรี		วิย		กตา		ปุปฺผ	วิก	ติ๑  จัด 
ดอกไม้ ทำให้ เป็น เหมือน ช่อ(ตาม ธรรมชาติ)

เถาวัลย์	๒	ศัพท์
วลฺ	ลี  (วลฺล สํวรเณ+อ+อี)  เถาวัลย์.  วลฺล	ตี	ติ		วลฺ	ลี	 เถาวัลย์ ที่ ป้องกัน ชื่อ ว่า วัลลี (ลบ สระ หน้า).  

ภิตฺ	ติจฺฉิทฺทํ		กริตฺ	วา		วลฺ	ลิ	ยาปิ		รชฺ	ชุ	ยาปิ		กวา	ฏํ		พนฺธ	ติ๒  ทำ ฝา เรือน ให้ เป็น ช่อง แล้ว ผูก 
บาน หน้าต่าง ไว้ ด้วย เถาวัลย์ บ้าง เชือก บ้าง

ลตา  (ลา อา ทาเน+ต+อา)  เถาวัลย์.  ทีฆ	ภา	เวน		ลา	ตี	ติ		ลตา  เถาวัลย์ ที่ ยึด เกาะ โดย มี ความยาว  
ชื่อ ว่า ล ตา (รัสสะ อา เป็น อ, ลบ สระ หน้า).  ล	ตาย		หตฺเถ		พนฺธิตฺ	วา๓  มัด มือ ด้วย เถาวัลย์

กอ	ไม้,	พุ่ม	ไม้
	 อกฺ	ขนฺเธ	 	 ถมฺ	โพ	 คุมฺ	โพ	 จ  ถมฺพ	ศัพท์ และ คุมฺ	พ	ศัพท์ ใช้ ใน กอ ไม้ ที่ มี ลำต้น เล็ก(มี ไม้ไผ่ และ ต้น อ้อ 

เป็นต้น)

ถมฺพ  (ถก สํวรเณ+พ)  กอ ไม้, พุ่ม ไม้.  	ถก	ตี	ติ		ถมฺ	โพ  กอ ไม้ ที่ ป้องกัน ชื่อ ว่า ถัม พะ (อาเทศ กฺ 
เป็น มฺ)

คุมฺ	พ  (คุป รกฺขเณ+พ)  กอ ไม้, พุ่ม ไม้.  โค	ปติ		รกฺข	ตี	ติ		คุมฺ	โพ  พุ่ม ไม้ ที่ รักษา ชื่อ ว่า คุม พะ (อาเทศ 
ปฺ เป็น มฺ).  เอกสฺ	ส		คุมฺ	พสฺส		เหฏฺ€า	ฉายา	ย		นิ	สีทิ๔  นั่ง ใต้ เงา ของ พุ่ม ไม้ พุ่ม หนึ่ง

เถาวัลย์	ที่	มี	ใบ	ดก	หนา
วี	รุ  (วิ+รุห ชนเน+กฺ วิ)  เถาวัลย์ ที่ มี ใบ ดก หนา.  ป	ตา	นิ	นี		ลตา		วี	รุ	 เถาวัลย์ อัน มี กิ่ง และ ใบ เกาะเกี่ยว 

พัน กัน(สะพรั่ง ไป ด้วย กิ่ง และ ใบ) ชื่อ ว่า วี รุ.  ป	ตา	โน		สา	ขาปตฺตจ	โย,		เตน		ยุตฺ	ตา		วี	รุ	 ป ตา นะ 
แปล ว่า กิ่ง และ ใบ ดก,  เถาวัลย์ ชื่อ ว่า วี รุ เพราะ ประกอบ ด้วย กิ่ง และ ใบ ที่ ดก นั้น.  วิ	วิเธหิ		รูห	ตี	ติ		วี	รุ	  
เถาวัลย์ ที่ งอก ขึ้น มากมาย ชื่อ ว่า วี รุ (ทีฆ ะ อิ เป็น อี, ลบ กฺ วิ และ หฺ ที่สุด ธาตุ).  คุมฺ	พินี	ศัพท์ ก็ 
แปล เหมือน กัน

	 [๕๕๑]	 อสฺสตฺ	โถ		โพธิ		จ		ทฺ	วี	สุ	 นิ	โคฺรโธ		ตุ		วโฏ		ภเว
	 	 กพิฏฺโ€		จ		กปิตฺ	โถถ	 ยญฺญงฺ	โค		ตุ		อุ	ทุมฺ	พ	โร.

โพธิ์,	อัส	สัตถ	พฤกษ์	๒	ศัพท์
อสฺสฏฺ€,	อสฺสตฺถ  (อสฺสสทฺ ทูปปท+€า คติ นิวตฺ ติมฺหิ+อ)  โพธิ์, อัส สัตถ พฤกษ์.  อสฺสํ		สพฺพญฺญุ-

๔  วิ.อฏฺ. ๒/๑๓๒ ๕  วิ.จุลฺล. ๗/๒๐๔/๘๘ ๑  ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๗๒/๔๑๗
๒  ธมฺม.อฏฺ. ๒๒/๒๓ 
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ตญฺญาณํ		ติฏฺ€ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อสฺสตฺ	โถ  ต้น โพธิ์ เป็น ที่ มี พระ สัพ พัญ�ุต ญาณ ตั้ง อยู่ ชื่อ ว่าอัส สัต ถะ 
(ซ้อน ฏฺ, ลบ สระ หน้า, อาเทศ ฏฺ€ เป็น ตฺถ บ้าง).  มาร	วิ	ชยสพฺพญฺญุ	ตญฺญาณปฺปฏิ	ลา	ภา	ทิ	เกหิ		
ภ	ควนฺ	ตํ		อสฺ	สา	เส	ตี	ติ		วา		อสฺสตฺ	โถ	 หรือ ต้น โพธิ์ ที่ ยัง พระ ผู้ มี พระ ภาค ให้ โล่ง พระทัย ด้วย คุณ 
มี การ บรรลุ พระ สัพ พัญ�ุต ญาณ ที่ ทรง เอาชนะ มาร ได้ เป็นต้น ชื่อ ว่า อัส สัต ถะ (อา+สาส อนุ สิฏฺ€ิ โตสเน 
สุ+ต, อาเทศ ต เป็น ถ, สฺ เป็น ตฺ, ซ้อน สฺ, รัสสะ อา เป็น อ).  ขนฺธ	พีชํ		นาม		อสฺสฏฺโ€		 
นิ	โคฺรโธ	 	 ปิลกฺ	โข	 	 อุ	ทุมฺ	พ	โร๑  ต้น โพธิ์ ต้นไทร ต้น เลียบ ต้น มะเดื่อ ชื่อ ว่า พืช เกิด จาก ลำต้น.   
อสฺสตฺ	ถมูเล		สมฺ	พุทฺโธ		พุชฺฌิสฺ	สติ๒  พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า จัก ตรัสรู้ ที่ โคน ต้น โพธิ์

โพธิ  (พุธ อว คมเน+อิ)  โพธิ์.  สพฺพญฺญุ	ตญฺญาณํ		พุชฺฌ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		โพธิ	 ต้น โพธิ์ เป็น ที่ ตรัสรู้ 
พระ สัพ พัญ�ุต ญาณ ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค ชื่อ ว่า โพธิ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  ทฺ	วี	สุ	  โพธิศัพท์ มี ใช้ ใน  
ปุง ลิงค์ และ อิตถี ลิงค์ (โพธิ ศัพท์ อิตถี ลิงค์ แปล ว่า ปัญญา เครื่อง ตรัสรู้ หรือ พระ โพธิญาณ).  โพธิ	มูเล		 
นิ	สีทหํ ๓  เรา นั่ง ที่ โคน ต้น โพธิ์

  ต้น โพธิ์ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  จล	ทล,	ปิปฺปล,	กุญฺ	ชลา	สน

ไทร,	นิโครธ	๒	ศัพท์
นิ	โคฺรธ  (นิ+รุธ รุนฺ ธเน+อ)  ไทร, นิโครธ.  อโธ	ภาคํ		รุนฺ	ธ	ตี	ติ		นิ	โคฺรโธ  ต้นไทร ที่ ปกคลุม ส่วน 

ข้าง ล่าง ชื่อ ว่า นิ โครธะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, ลง คฺ อาคม).  กสฺส	โป	 	ภิกฺขเว	 	ภควา	 	 อรหํ		 
สมฺ	มา	สมฺ	พุทฺโธ		นิ	โคฺรธสฺส		มูเล		อภิ	สมฺ	พุทฺโธ๔  ภิกษุ ทั้ง หลาย พระ ผู้ มี พระ ภาค อร หัน ต สัมมา 
สัม พุทธ เจ้า พระ นาม ว่า กัสส ปะ ตรัสรู้ ที่ โคน ต้นไทร

วฏ  (วฏ เว€เน+อ)  ไทร, นิโครธ.  วฏ	ตี	ติ		วโฏ  ต้นไทร ที่ แวดล้อม ชื่อ ว่าว ฏะ

มะขวิด	๒	ศัพท์
กพิฏฺ€  (ก วิสทฺ ทูปปท+€า คติ นิวตฺ ติมฺหิ+อ)  มะขวิด.  ก	วิมฺหิ		วาน	เร		ติฏฺ€ตี	ติ		กพิฏฺโ€  มะขวิด 

ที่ ตั้ง อยู่ เหนือ ลิง (ลิง เอื้อม ไม่ ถึง) ชื่อ ว่า กพิฏฐะ (อาเทศ ว เป็น พ, ซ้อน ฏฺ, ลบ สระ หน้า).  วาน	เร		
ปณฺฑิ	เต		กวิ	 ก	วิ	ศัพท์ ใข้ ใน อรรถ ว่า ลิง และ บัณฑิต

กปิตฺถ  (กปิสทฺ ทูปปท+€า คติ นิวตฺ ติมฺหิ+อ)  มะขวิด.  กปิมฺหิ		ติฏฺ€ตี	ติ		กปิตฺ	โถ  มะขวิด ที่ ตั้ง อยู่ 
เหนือ ลิง (ลิง เอื้อม ไม่ ถึง) ชื่อ ว่า กปิต ถะ (อาเทศ € เป็น ถ, ซ้อน ตฺ, ลบ สระ หน้า). 	วิปสฺสึ		ภ	ควนฺ	ตํ		 
ปสฺ	สิตฺ	วา		ป	สนฺน	จิตฺ	โต		กปิตฺถ	ผลํ		อ	ทา	สิ๕  พบพระ พุทธ เจ้า วิ ปัส สี แล้ว มี จิต เลื่อมใส จึง ได้ ถวาย 
ผล มะขวิด

  มะขวิด มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ทธิ	ตฺถ,	อมฺพิช	ผล

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๓๕๕/๒๓๓ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๓/๗๙/๑๑๗ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๔๙/๒๖๕
๔  ที.มหา. ๑๐/๕/๔ ๕  ขุ.อฏฺ. ๓๒/๑๙/๑๑๐
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มะเดื่อ	๒	ศัพท์
ยญฺญงฺค  (ย�ฺ�+องฺค)  มะเดื่อ.  ยญฺญกมฺ	มา	นมงฺ	โค		เอ	กงฺคตฺ	ตา		ยญฺญงฺ	โค  ต้น มะเดื่อ ที่ เป็น 

องค์ แห่ง การ บูชายัญ เพราะ มี อยู่ ต้น เดียว จึง ชื่อ ว่า ยัญ ญัง คะ (ลบ สระ หน้า)

อุ	ทุมฺ	พร  (อุ+ทุพฺพิ หึ สายํ+อร)  มะเดื่อ.  อุ	ทุพฺ	พีย	ตี	ติ		อุ	ทุมฺ	พ	โร  ต้น มะเดื่อ ที่ ถูก สัตว์ เบียดเบียน ชื่อ 
ว่า อุ ทุม พระ (ลบ พฺ, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น มฺ).  อุ	ทุมฺ	พร	ผลํ		คยฺห		พุทธเสฏฺ€สฺส-	
ทา	สหํ ๑  เรา เก็บ เอา ผล มะเดื่อ ไป ถวาย แด่ พระพุทธเจ้า ผู้ ประเสริฐ สุด

  มะเดื่อ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ชนฺ	ตุ	ผล,	เหม	ทุทฺธ

	 [๕๕๒]	 โก	วิฬา	โร		ยุค	ปฺปตฺ	โต	 อุทฺ	ทาโล		วาต	ฆาต	โก
	 	 รา	ชรุกฺ	โข		ก	ตมา	ลิ-	 นฺ	ที	ว	โร		พฺ	ยาธิ	ฆาต	โก.

ทองหลาง	๒	ศัพท์
โก	วิฬาร  (กุสทฺ ทูปปท+วิท ภินฺ เน+อาร)  ทองหลาง.  มู	เลน		กุํ		ปถวึ		วิ	ทาร	ย	ตี	ติ		โก	วิฬา	โร   

ต้น ทองหลาง ที่ แทง พื้น ดิน ด้วย ราก ชื่อ ว่า โก วิฬาร ะ (อาเทศ อุ เป็น โอ, ทฺ เป็น ฬฺ).  โก	วิฬาร	า		จ		
ปุปฺ	ผิ	ตา๒  ต้น ทองหลาง มีด อก บาน แล้ว

ยุค	ปฺปตฺต  (ยุค+ปตฺต)  ทองหลาง.  ยุคํ		ปตฺตํ		อสฺ	สา	ติ		ยุค	ปฺปตฺ	โต  ต้น ทองหลาง ที่ มี ใบ คู่  
ชื่อ ว่า ยุคั ป ปัตตะ (ซ้อน ปฺ)

ราชพฤกษ์	๖	ศัพท์
อุทฺ	ทาล,	อุทฺ	ทาลก  (อุ+ทล วิ ทาร เณ+ณ)  ราชพฤกษ์.  วาตํ		อุทฺ	ทาล	ตี	ติ		อุทฺ	ทาโล  ต้นไม้ 

ที่ ขับ ลม ชื่อ ว่า อุท ทา ละ (ซ้อน ทฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  อหํปิ		ตยา		อุทฺ	ทาล	รุกฺ	ขมูเล		 
ชา	โต๓  ท่าน คลอด ข้าพเจ้า ที่ โคน ต้น ราชพฤกษ์

วาต	ฆาต,	วาต	ฆาตก  (วาต สทฺ ทูปปท+หน หึ สายํ+อ+ก)  ราชพฤกษ์.  วาตํ		หน	ตี	ติ		วาตฆาต	โก   
ต้นไม้ ที่ เบียดเบียน ลม ชื่อ ว่า วาต ฆาต กะ (อาเทศ หนฺ เป็น ฆาตฺ).  อยํ		วาต	ฆาต	รุกฺ	โข		อุทฺ	ทาล	โก		 
นาม๔  ต้น ราชพฤกษ์ นี้ ชื่อ ว่า อุท ทาล กะ

รา	ชรุกฺ	ข  (ราช+รุกฺ ข)  ราชพฤกษ์.  สิงฺ	คา	รา	ทีนํ		สญฺญาว	เสน		รุกฺ	ขานํ		ราชา		รา	ชรุกฺ	โข  เจ้า 
แห่ง ต้นไม้ โดย เป็น ชื่อ แห่ง ความ รัก เป็นต้น ชื่อ ว่า รา ชรุก ขะ.  วาต	โร	คหนเน		ราช	ภู	โต		รุกฺ	โข		วา		
รา	ชรุกฺ	โข  หรือ ต้นไม้ ที่ เป็น เจ้า ใน การ บำบัด โรค ลม ชื่อ ว่า รา ชรุก ขะ.  ปีต	ปุปฺผวณฺณา		รา	ชรุกฺ	ขา		
นาม๕  ธรรมดา ต้น ราชพฤกษ์ มีด อก สี เหลือง

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓๘๕/๔๖๔ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๔๐/๔๐๓ ๓  ชา.อฏฺ. ๔๐/๒๘๒
๔  ชา.อฏฺ. ๔๐/๒๗๗ ๕ ชา.อฏฺ. ๔๔/๓๙๗ 
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ก	ตมาล  (กต+มาลา+ณ)  ราชพฤกษ์.  ปุปฺ	เผหิ		กตา		มาลา		อสฺ	สา	ติ		ก	ตมาโล  ต้น ราชพฤกษ์ 
ที่ มี ช่อ ดอก ระย้า ชื่อ ว่า ก ตมา ละ (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

อินฺ	ทีวร  (อินฺ ท ปร มิสฺ ส ริเย+อีวร)  ราชพฤกษ์.  	อินฺ	ท	ติ	 	 วาต	หนเน		ปร	มิสฺ	ส	ริยํ	 	ก	โรตี	ติ		 
อินฺ	ที	ว	โร	  ต้น ราชพฤกษ์ ที่ ทำความ เป็น ใหญ่ ยิ่ง ใน การ บำบัด โรค ลม จึง ชื่อ ว่า อิน ทีว ระ.  อินฺ	ทิ	ยา		 
สกฺกสฺส		ภริยา	ย		อิจฺฉิตพฺพตฺ	ตา		วา		อินฺ	ที	ว	โร  หรือ ดอก ราชพฤกษ์ ชื่อ ว่า อิน ทีว ระ เพราะ 
เปน็ดอกไม้ ที ่พระ ชายา ของ พระอนิทร์ ทรง โปรด (อนิฺ ทสีท ฺทปูปท+วร อจิ ฺฉาย+ํอ).  อนิ	ฺที	ว	ราน	ํ	หตฺถกํ		
อหม	ทาสึ ๑  ข้าพเจ้า ได้ ถวาย ดอก ราชพฤกษ์ หนึ่ง กำ

พฺ	ยาธิ	ฆาตก  (พฺ ยาธิสทฺ ทูปปท+หน หึ สายํ+อ+ก)  ราชพฤกษ์.  พฺ	ยาธึ		โรคํ		หน	ตี	ติ		พฺ	ยาธิฆาต	โก	  
ต้นไม้ ที่ บำบัด โรค ได้ ชื่อ ว่า พยาธิ ฆาต กะ (อาเทศ หนฺ เป็น ฆาตฺ)

  ราชพฤกษ์ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  จตุ	รงฺ	คุร,	อา	เรวต,	สุว	ณฺณก

	 [๕๕๓]	 ทนฺตสโ€		จ		ชมฺภี	โร	 วรโณ		ตุ		กเร	ริ		จ
	 	 กึ	สุ	โก		ปาฬิภทฺ	โทถ	 วญฺ	ชุโล		ตุ		จ		เวตโส.

มะนาว	๒	ศัพท์
ทนฺตส€  (ทนฺตสทฺ ทูปปท+ส€ เกตว หึ สาสํกิเล เส สุ+อ)  มะนาว.  อมฺพิลตฺ	ตา	 	 ทนฺตสฺส	 	 สโ€		

ทนฺตสโ€  มะนาว ที่ ทำให้ เสียว ฟัน เพราะ มี รส เปรี้ยว ชื่อ ว่า ทันต สฐะ

ชมฺภีร,	ชพฺภีร  (ชมุ อทเน+อีร)  มะนาว.  ชมีย	ตี	ติ		ชมฺภี	โร  มะนาว ที่ เขา กิน ชื่อ ว่า ชัมภี ระ (ลง ภฺ 
อาคม).  ชมฺภ	ตี	ติ		ชมฺภี	โร  ต้น มะนาว ที่ โน้ม ไป ชื่อ ว่า ชัมภี ระ (ชมฺภ คตฺต วิ นา เม+อีร)

  มะนาว มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ชมฺภ,	ชมฺภล,	ชมฺ	มีร,	อมฺพิล

ไม้	กุ่ม	๒	ศัพท์
วรณ  (วร อิจฺ ฉายํ+ยุ)  ไม้ กุ่ม.  ว	ริตพฺ	โพ	ติ		วรโณ  ต้น กุ่ม ที่ เขา ต้องการ ชื่อ ว่า วรณะ (อาเทศ ยุ เป็น 

อน, น เป็น ณ).  ว	รณ	รุกฺ	ขํ		อภิ	รุ	หิตฺ	วา		สาขํ		ค	เหตฺ	วา๒  ปีน ขึ้น ต้น กุ่ม แล้ว เกาะ ที่ กิ่ง

กเร	ริ  (กล สงฺขฺ ยาเน+อิร+อี)  ไม้ กุ่ม.  กลี	ย	เต	ติ		กเร	ริ	 ต้น กุ่ม ที่ เขา นับ ชื่อ ว่า กเร ริ (อาเทศ ลฺ เป็น 
รฺ, อิ เป็น เอ, รัสสะ อี เป็น อิ, ลบ สระ หน้า).  สา	ลา		กเร	รี		พหุ	เกตฺถ		ชมฺ	พุ	โย๓  ต้น สาละ 
ต้น กุ่ม และ ต้น หว้า ใน ที่ นั้น มี มาก

  ไม้ กุ่ม มี อีก  เช่น  วรุณ,	ติตฺต	สาก

กัลปังหา	๒	ศัพท์
กึ	สุก  (กึ+สุก)  กัลปังหา, ทองกวาว.  “โก		อยํ		สุ	โก”ติ		วิม	ตุปฺปตฺ	ติ	กรปตฺ	ตกุ	สุม	ตาย		กึ	สุ	โก	 

๑  ขุ.วิมาน. ๒๖/๔๕/๗๘ ๒  ชา.อฏฺ. ๓๖/๑๒๒ ๓  ขุ.ชา. ๒๘/๒๘๖/๑๐๐
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ต้น กัลปังหา ชื่อ ว่า กิง สุ กะ เพราะ มี ลำต้น ใบ และ ดอก ให้ เกิด ความ สงสัย ว่า “นี้ ต้นไม้ อะไร”

ปาฬิภทฺท,	 ปาฬิภทฺ	ทก  (ปา ริ+ภทฺท+ก)  กัลปังหา, ทองกวาว.  ปา	ริ	 	 สมุทฺ	โท,	 	 ตตฺร		 
ภทฺ	โท	 	 ปา	ริภทฺ	โท,	 	 โส	 	 เอว	 	 ปาฬิภทฺ	โท  ปา ริ แปล ว่า ทะเล, ต้นไม้ ที่ เติบโต อยู่ ใน ทะเล  
ชื่อ ว่า ปา ริ ภัท ทะ, ปา ริ ภัท ทะ นั่น แหละ ชื่อ ว่า ปาฬิภัท ทะ (อาเทศ ร เป็น ฬ).  โก	วิฬา	โร	 	 วา,		
ตํสณฺ€านปตฺ	ตกุ	สุม	ตาย	 	 ปาฬิภทฺ	โท  หรือ ปา ริ แปล ว่า ต้น ทองหลาง, ต้น ทองกวาว ชื่อ ว่า 
ปาฬิภัท ทะ เพราะ มี ลำต้น ใบ และ ดอก เหมือน ต้น ทองหลาง นั้น (อาเทศ ร เป็น ฬ). ปาฬิภทฺท	โก	ติ		
กึ	สุ	โก๑  บท ว่า ปาฬิภทฺ	โท	  คือ ต้น ทองกวาว

โศก,	ไกร	๒	ศัพท์
วญฺ	ชุล  (วช คมเน+อุล)  โศก, ไกร.  วช	ตี	ติ		วญฺ	ชุโล  ต้น โศก ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่าวั ญ ชุ ละ (ลง นิคหิต อาคม, 

อาเทศ นิคหิต เป็น �ฺ).  โส		อพฺภ	สมเย		ปุปฺผ	ติ	 ต้น โศก นั้น มีด อก บาน ใน ฤดู หนาว

เวตส  (วี ปชเน+อส)  โศก, ไกร.  เว	ติ		ปช	ตี	ติ		เวตโส  ต้น โศก ที่ ตั้ง ท้อง (มีด อก เหมือน ตั้ง ครรภ์) 
ชื่อ ว่า เวต สะ (วุ ทธิ อี เป็น เอ, ลง ตฺ อาคม)

	 [๕๕๔]	 อมฺ	พาฏ	โก		ปี	ตน	โก	 มธุโก		ตุ		มธุ	ทฺ	ทุ	โม		
	 	 อโถ		คุฬผโล		ปี	ลุ		 โสภ	ญฺช	โน		จ		สิคฺ	คุ		จ.

มะกอก	๒	ศัพท์
อมฺ	พาฏก  (อมฺพ สทฺ เท+อฏ+ก)  มะกอก.  อสฺส		ปตฺต	ผลานิ		อมฺพิ	ลา	นิ		ปูค	ผลปฺ	ปมาณญฺ	จ		

ผลํ		สลฺลกี	รุกฺ	ขสณฺ€าโน		จ,		โส		รุกฺ	โข		อมฺ	พาฏ	โก  ต้นไม้ ที่ ใบ และ ผล มี รส เปรี้ยว ผล มี ขนาด 
เท่า ผล หมาก และ ลำต้น เหมือน ต้น ช้าง น้าว ชื่อ ว่า อัม พาฏ กะ.  อมฺพ	ตี	ติ		อมฺ	พาฏ	โก  ต้นไม้ ที่ มี เสียง 
ชื่อ ว่า อัม พาฏ กะ (ทีฆ ะ อ เป็น อา).  อมฺ	พาฏกํ		ค	เหตฺ	วาน		ส	ยมฺ	ภุสฺ	ส		อ	ทา	สหํ ๒  ข้าพเจ้า นำ 
เอา ผล มะกอก ไป ถวาย แด่ พระพุทธเจ้า

ปี	ตน,	ปี	ตนก  (ปี ติสทฺ ทูปปท+นี นเย+ณฺวุ)  มะกอก.  ปี	ตึ		เนตี	ติ		ปี	ตน	โก  มะกอก ที่ นำ ไป ซึ่ง ปีติ 
ชื่อ ว่า ปี ตน กะ (อาเทศ อิ เป็น อ, ณฺวุ เป็น อก, ลบ สระ หน้า)

มะซาง	๒	ศัพท์
มธุ	ก  (มน �าเณ+อ+ก)  มะซาง.  มญฺญตี	ติ		มธุโก  มะซาง ที่ เขา รู้จัก ชื่อ ว่า มธุ กะ (อาเทศ นฺ 

เป็น ธฺ, อ เป็น อุ).  อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		สพฺพํ		ปุปฺผ	รสํ		€เปตฺ	วา		มธุ	ก	ปุปฺผ	รสํ ๓   ภิกษุ 
ทั้งหลาย เรา อนุญาต น้ำ รส ดอกไม้ ทุก ชนิด ยกเว้น น้ำ รส ดอก มะซาง

มธุ	ทฺ	ทุม  (มธุ+ทุม) มะซาง.  มธุ	นา	โม	ทุ	โม	มธุ	ทฺ	ทุ	โม  ต้น มธุ ชื่อ ว่า มธุ ท ทุ มะ (ซ้อน ทฺ)

๑  วิสุทฺธิ.ฏี. ๓/๒๙๕/๕๕๑ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๓/๒๗/๕๐ ๓  วิ.มหา. ๕/๘๖/๑๒๓
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ชะเอม	เถา	๒	ศัพท์
คุฬ	ผล  (คุฬ+ผล)  ชะเอม เถา.  คุโฬ		วิย		สากํ		ผลํ		อสฺ	สา	ติ		คุฬผโล	 ชะเอม ที่ ผล มี รส หวาน 

เหมือน น้ำ อ้อย ชื่อ ว่า คุฬ ผละ

ปี	ลุ  (ปิล คติ ยํ+อุ)  ชะเอม เถา.  ปีล	ติ		ปริ	ภุญฺ	ชิต	พฺพํ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปี	ลุ  ชะเอม ที่ ถึง ความ น่า บริโภค 
ชื่อ ว่า ปี ลุ (ทีฆ ะ อิ เป็น อี)

มะรุม	๒	ศัพท์
โสภ	ญฺ	ชน  (โสภ สทฺ ทูปปท+ชน ชนเน+อ)  มะรุม.  โสภํ		ช	เนตี	ติ		โสภญฺ	ช	โน	 ต้นไม้ ที่ ยังความ งาม 

ให้ เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า โสภั ญ ชนะ (ไม่ ลบ ทุ ติ ยา วิภัตติ, อาเทศ นิคหิต เป็น �ฺ).  โสภ	ญฺ	ชนา	ติ		สิคฺ	คุ	รกฺ	ขา๑  
บท ว่า โสภ	ญฺ	ชนา คือ ต้น มะรุม

สิคฺ	คุ  (สิ เส วายํ+คุ)  มะรุม.  มิทฺ	ธนา	สนตฺถํ		เส	วีย	เต	ติ		สิคฺ	คุ	 มะรุม ที่ เขา เสพ เพื่อ บรรเทา ความ 
ง่วงเหงา ชื่อ ว่า สิค คุ (ซ้อน คฺ).  ถี		สิคฺ	คุ	ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์

  มะรุม มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  จิตฺ	ต	หา	รี,	ปภญฺ	ชน,	มิทฺ	ธนา	สน

	 [๕๕๕]	 สตฺตปณฺณี		ฉตฺตปณฺโณ	 ติ	นิโส		ตฺว	ติ	มุตฺ	ต	โก
	 	 กึ	สุ	โก		ตุ		ปลา	โสถ	 อริ	ฏฺโ€		เผณิโล		ภเว.

ตีน	เป็ด,	รกฟ้า	๒	ศัพท์
สตฺตปณฺณี  (สตฺตปณฺณ+อี)  ตีน เป็ด, รกฟ้า.  สตฺตปณฺณํ		อสฺ	สา	ติ		สตฺตปณฺณี	 ต้นไม้ ที่ มี ใบ 

ก้าน ละ ๗ ใบ ชื่อ ว่า สัต ตปัณณี (ลบ สระ หน้า).  ตสฺส		สร	เท		ปุปฺผ	ติ		ปุปฺผํ		ดอก ของ ต้น ตีน เป็ด 
นั้น บาน ใน ฤดู ใบไม้ ร่วง.  ปุ	เม  สตฺตปณฺณี	ศัพท์ ใช้ ใน ปุง ลิงค์

ฉตฺตปณฺณ  (ฉตฺต+ปณฺณ)  ตีน เป็ด, รกฟ้า.  ฉตฺ	ตมิว		ปณฺณํ		อสฺ	สา	ติ		ฉตฺตปณฺโณ	 ต้นไม้ ที่ มี 
ใบ เหมือน ร่ม ชื่อ ว่า ฉัตต ปัณณะ.  ฉตฺตปณฺณํ		ค	เหตฺ	วาน		อ	ทาสึ		สตฺถุ	โน		อหํ ๒  ข้าพเจ้า นำ 
เอา ผล รกฟ้า ไป ถวาย แด่ พระ ศาสดา

เต็ง,	อุโลก	๒	ศัพท์
ติ	นีส  (ตนุ วิตฺ ถาเร+อีส)  เต็ง, อุโลก.  รถํ		ต	โน	ติ		เอ	เต	นา	ติ		ติ	นีโส	 ต้น เต็ง ที่ ใช้ สร้าง รถ ชื่อ ว่า 

ติ นี สะ (อาเทศ อ เป็น อิ, ใน คาถา รัสสะ อี เป็น อิ เพื่อ รักษา ฉันท์)

อติ	มุตฺ	ตก  (อติ+มุจ โมจเน+ต+ก)  เต็ง, อุโลก.  ทาหปิตฺตํ		อติ	ปมุจฺจ	ติ		อเน	นา	ติ		อติ	มุตฺ	ต	โก  
ต้น อุโลก ที่ ใช้ เป็น ยา บรรเทา โรค ดีซ่าน ชื่อ ว่า อติ มุต ตกะ (อาเทศ จฺ เป็น ตฺ)

๑  ชา.อฏฺ. ๔๒/๓๑๙ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๓/๙๗/๑๔๘ 
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ทองกวาว	๒	ศัพท์
กึ	สุก  (กึ+สุก)  ทองกวาว.  “โก		อยํ		สุ	โก”ติ		วิม	ตุปฺปตฺ	ติ	กรปตฺ	ตกุ	สุม	ตาย		กึ	สุ	โก  ต้น ทองกวาว 

ชื่อ ว่า กึ สุ กะ เพราะ มี ลำต้น ใบ และ ดอก ให้ เกิด ความ สงสัย ว่า ็นี้ ต้นไม้ อะไร้

กึ	สุกํ		ปุปฺ	ผิตํ		ทิสฺ	วา	 ปคฺค	เหตฺ	วาน		อญฺ	ชลึ
พุทฺธ	เสฏฺ€ํ		สริตฺ	วาน	 อา	กา	เส		อภิ	ปู	ชยึ.๑

 เรา เห็น ดอก ทองกวาว บาน จึง ประนม อัญชลี ขึ้น ส่ง ใจ ระลึก ถึง พระพุทธเจ้า ผู้ 
ประเสริฐ สุด แล้ว บูชา ไป ใน อากาศ

ปลา	ส  (ปสทฺ ทูปปท+ลุ เฉท เน+อาส)  ทองกวาว.  ปํ		วาตํ		ลุ	นา	ตี	ติ		ปลา	โส  ต้นทองกวาว ที่ 
ต้านทาน ลม ชื่อ ว่า ปลา สะ (ลบ สระ หน้า).  เปน		วา	เตน		ล	สติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปลา	โส  ดอก ทองกวาว 
ที่ ไป ตาม ลม ชื่อ ว่า ปลา สะ (ปสทฺ ทูปปท+ลส คมเน+ณ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  วาต	ปถ	ศัพท์ ก็ 
แปล ว่า ต้น ทองกวาว

ประคำ	ดี	ควาย	๒	ศัพท์
อริ	ฏฺ€  (อริ สทฺ ทูปปท+หน หึ สายํ+อ)  ประคำ ดี ควาย.  หต	ชนฺ	ตุป	โมห	สงฺ	ขา	ตา	ริ	ผล	ตาย		อริ	ฏฺโ€  

ต้นไม้ ชื่อ ว่า อริ ฏฐะ เพราะ มี ผล เป็น ศัตรู ที่ ทำให้ สัตว์ มึนเมา (อาเทศ หนฺ เป็น ฏฺ€). 	ตํ	โรคา	ริวนฺตชเนหิ		
อจิฉฺติพพฺ	ผลต	ฺตา		วา		อร	ิฏโฺ€  หรอื ชือ่ วา่ อร ิฏฐะ เพราะ ม ีผล ที ่ผู ้ม ีโรค ที ่เปน็ ศตัร ูกบั ตน้ไม ้นัน้ ตอ้งการ 
(อริ สทฺ ทูปปท+อิสุ อิจฺ ฉายํ+อ, อาเทศ สฺ เป็น €, ซ้อน ฏฺ, ลบ สระ หน้า)

เผณิล  (ผณ คติ ยํ+อิล)  ประคำ ดี ควาย.  ผณ	ติ	 	 คจฺฉ	ตี	ติ	 	 เผณิโล  ประคำ ดี ควาย ที่ เป็น ไป  
ชื่อ ว่า เผณิ ละ (อาเทศ อ เป็น เอ)

	 [๕๕๖]	 มาลูร		เพ	ลุ	วา		พิลฺโล	 ปุนฺ	นา	โค		ตุ		จ		เกส	โร
	 	 สาล	โว		ตุ		จ		โลทฺ	โทถ	 ปิย	าโล		สนฺ	นกทฺ	ทุ	จ.

มะตูม	๓	ศัพท์
มาลูร  (มล ธาร เณ+อูร)  มะตูม.  มล	ติ		ธาเร	ตี	ติ		มา	ลู	โร  มะตูม ที่ ทรง ไว้ ชื่อ ว่า มาลู ระ (วุ ทธิ อ 

เป็น อา)

เพ	ลุว  (พิล เภท เน+ณุว)  มะตูม.  พิล	ตี	ติ		เพ	ลุ	โว  มะตูม ที่ แตก ชื่อ ว่า เพ ลุ วะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น 
เอ).  เพ	ลุว	ปกฺกํ		อทฺทส๒  เห็น ผล มะตูม สุก

พิลฺล  (พิล เภท เน+ล)  มะตูม.  พิล	ตี	ติ		พิลฺโล  มะตูม ที่ แตก ชื่อ ว่า พิล ละ. 	กกุ	สนฺธํ		อุ	ปา	คมฺม		
พิลฺ	ลปกฺ	กม	ทา	สหํ ๓  ข้าพเจ้า เข้าไป เฝ้า พระพุทธเจ้า พระนาม ว่า กกุ สัน ธะ แล้ว ได้ ถวาย ผล มะตูม สุก

๑  ขุ.อปทาน. ๓๓/๘๔/๑๒๘ ๒  มชฺ.อฏฺ. ๗/๒๑๙/๔๒๑ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๓/๓๓/๕๘
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  มะตูม มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สณฺฑิลฺย,	เส	ลุส

บุนนาค	๒	ศัพท์
ปุนฺ	นาค  (ปุม+นาค)  บุนนาค.  ปุม	นา	โม		นา	โค		รุกฺ	โข		ปุนฺ	นา	โค  ต้น ปุ มะ ชื่อ ว่า ปุนนาค ะ  

(ลบ อ ที่ ม, อาเทศ มฺ เป็น นิคหิต, นิคหิต เป็น นฺ).  ปุนฺ	นาคํ		ปุปฺ	ผิตํ		ทิสฺ	วา		พุทฺธ	เสฏฺ€ํ		 
อนุ	สฺสรึ ๑  เห็น ดอก บุนนาค บาน จึง ระลึก ถึง พระพุทธเจ้า ผู้ ประเสริฐ สุด

เกสร  (เกสร+ณ)  บุนนาค.  อติ	สย	ปุปฺผ	เกส	รวนฺ	ต	ตาย		เกส	โร  ต้น บุนนาค ชื่อ ว่า เกส ระ เพราะ มี 
เกสร ใน ดอก มาก (ลบ ณฺ และ สระ หน้า).  ปุปฺผ	เกส	ยุตฺ	ต	ตาย		วา		เกส	โร  หรือ ชื่อ ว่า เกส ระ เพราะ 
มี เกสร อยู่ ใน ดอก (เกส+ร).  ปตฺต	ปริ	วาริ	โต		วิย		เกส	โร๒  เหมือน ต้น บุนนาค ที่ มี ใบปกคลุม

ไม้	โลท	๒	ศัพท์
สาลว (สล คมเน+อว)  ไม้ โลท.  สล	ตี	ติ		สาล	โว  ไม้ โลท ที่ เป็น ไป ชื่ำอ ว่า สา ลวะ (วุ ทธิ อ เป็น อา)
โลทฺท  (ลุ เฉท เน+ทฺท)  ไม้ โลท.  รตฺ	ตกผปิตฺตโส	เต		ลุ	นา	ตี	ติ		โลทฺ	โท  ไม้ โลท ที่ รักษา โรค โลหิต 

ละลาย เสมหะ รักษา โรค น้ำดี และ โรค เบา หวาน ชื่อ ว่า โลท ทะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ)

  ไม้ โล ทมี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ติ	ริฏ,		สาว	ร

มะหาด	๒	ศัพท์
ปิย	าล  (ปี ปาเน+อล)  มะหาด.  ปิย	ายิตพฺ	โพ	ติ		ปิย	าโล  มะหาด ที่ ควร ดื่ม ชื่อ ว่า ปิย า ละ (อาเทศ 

อี เป็น อิย, ลบ สระ หน้า, ทีฆ ะ สระ หลัง).  ปิย	าลํ		ปุปฺ	ผิตํ		ทิสฺ	วา๓  เห็น ดอก มะหาด บาน

สนฺ	นกทฺ	ทุ  (สนฺ นก+ทุ)  มะหาด.  สนฺ	นกา		ตา	ป	สา,		เตสํ		ทุ		ทุ	โม		สนฺ	นกทฺ	ทุ		สัน นกะ คือ 
ดาบส,  ต้นไม้ ของ พวก ดาบส ชื่อ ว่า สัน นกัท ทุ (ซ้อน ทฺ)

	 [๕๕๗]	 ลิ	โกจ	โก		ต	ถางฺ	โกโล	 อถ		คุคฺ	คุ	ลุ		โก	สิ	โก
	 	 อมฺ	โพ		จู	โต		สโห		เตฺวโส	 สห	กา	โร		สุ	คนฺธ	วา.

ไม้	ปรู	๒	ศัพท์
ลิ	โก	จก  (ลิกุจ+ก)  ไม้ ปรู.  ลิ	กุ	โจ		นาม		ฑหุ	รุกฺ	โข,		ตคฺ	คุณ	ตฺ	ตา		ลิ	โกจ	โก  ต้น ขนุน สำมะลอ 

ชื่อ ว่า ลิ กุ จะ,  ไม้ ปรู ชื่อ ว่า ลิ โก จกะ เพราะ มี คุณ ต่อ ต้น ขนุน สำมะลอ นั้น (อาเทศ อุ เป็น โอ)

องฺ	โกล  (องฺก ลกฺขเณ+โอล)  ไม้ ปรู.  องฺกีย	เต		ลกฺขีย	เต	ติ		องฺ	โกโล  ต้น ปรู ที่ เขา หมาย ไว้ ชื่อ ว่า 
อัง โก ละ.  องฺ	โกลํ		ปุปฺ	ผิตํ		ทิสฺ	วา๔  เห็น ดอก ปรู บาน

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๑๖๑/๒๖๒ ๒  ที.อฏฺ. ๔/๑/๔๐ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒๓๙/๓๓๐
๔  ขุ.อปทาน. ๓๒/๑๙๗/๒๙๔ 
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คำ	คูณ	๒	ศัพท์
คุคฺ	คุ	ลุ  (ครุ+ครุ)  คำ คูณ.  โร	คหรเณ		ครุ	โนปิ		เวชฺ	ชสฺส		ครุ		คุคฺ	คุ	ลุ		ยา สำคัญ ของ หมอ ใน การ 

รักษา โรค ชื่อ ว่า คุค คุ ลุ (อาเทศ ครุ ตัว หน้า เป็น คุ, ซ้อน คฺ, อาเทศ อ เป็น อุ, ร เป็น ล)

โก	สิก  (กุส เฉท เน+ณฺวุ)  คำ คูณ.  กุ	สตี	ติ		โก	สิ	โก  คำ คูณ ที่ ตัด โรค ชื่อ ว่า โก สิ กะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, 
อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ)

  คำ คูณ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กุมฺ	ภ,	ปุร

มะม่วง	๒	ศัพท์
อมฺพ  (อม คติ ยํ+พ)  มะม่วง.  ผล	กา	เมหิ		ชเนหิ		อมี	ยติ		คมีย	ตี	ติ		อมฺ	โพ	 มะม่วง ที่ ผู้ ต้องการ 

ผล นำ ไป ชื่อ ว่า อัม พะ.  อติ	นาทํ		อมฺพ	ติ		ก	โรตี	ติ		อมฺ	โพ  มะม่วง ที่ ทำ เสียง ดัง ชื่อ ว่า อัม พะ (อมฺพ 
สทฺ เท+อ).  รญฺโญ		อมฺ	โพ		ธุวผโล		โห	ติ๑  มะม่วง ของ พระ ราชา ออก ผล เร็ว

จูต  (จุติ อา เส วน รกฺขเณ สุ+อ)  มะม่วง.  จุ	ตีย	เต		อา	เส	วีย	เต	ติ		จู	โต  มะม่วง ที่ เขา ลิ้ม รส ชื่อ ว่า จู ตะ  
(ทีฆ ะ อุ เป็น อู).  จว	ตี	ติ		จู	โต  มะม่วง ที่ เปลี่ยน รส ไป ชื่อ ว่า จูต (จุ จ วเน+ต, ทีฆ ะ อุ เป็น อู).  
รสาล	ศัพท์ ก็ แปล ว่า มะม่วง

มะม่วง	หอม	๒	ศัพท์
	 เอโส		อมฺ	โพ		สุ	คนฺธ	วา		อติ	สย	คนฺธ	ยุตฺ	โต		สมา	โน		“สโห		สห	กา	โร”ติ		โจจฺจ	เต		เอโส	 

มะม่วง ที่ มี กลิ่น หอม มาก นั้น ท่าน เรียก ว่า สหะ และ สห กา ระ

สห  (สห สตฺ ติยํ+อ)  มะม่วง หอม.  สุ	คนฺธํ		กตฺ	ตุํ		สห	ตี	ติ		สโห  มะม่วง ที่ สามารถ ทำ กลิ่น ให้ หอม 
ชื่อ ว่า สหะ.  สหา	ติ		สห	กา	รา๒  บท ว่า สหา คือ มะม่วง หอม

สหการ  (สหสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  มะม่วง หอม.  สหนํ		สโห,		ตํ		ก	โรตี	ติ		สห	กา	โร  ความ 
สามารถ ชื่อ ว่า สหะ,  มะม่วง ที่ ทำความ สามารถ นั้น ชื่อ ว่า สห กา ระ.  หา		วา		ปมุ	ทา,		ตาย		สห		
วตฺต	ตี	ติ		สโห,		สหํ		ก	โรตี	ติ		สห	กา	โร  หรือ หา แปล ว่า ความ ยินดี, รส ที่ เป็น ไป พร้อม กับ ความ 
ยินดี นั้น ชื่อ ว่า สหะ,  มะม่วง ที่ ทำให้ มี รส อัน เป็น ไป พร้อม กับ ความ ยินดี ชื่อ ว่า สห กา ระ

	 [๕๕๘]	 ปุณฺฑ	รี	โก		จ		เส	ตมฺ	โพ			 เส	ลุ	ตุ		พหุ	วาร	โก
	 	 เสปณฺณี		กาสฺ	มิ	รี		จาถ	 โก	ลี	จ		พ	ทริตฺถิยํ.

มะม่วง	สวาย	๒	ศัพท์
ปุณฺฑ	รีก  (ปุณฺฑ ขณฺฑเน+อร อาคม+อิก)  มะม่วง สวาย.  เสต	วณฺณว	เสน		ปุณฺฑีย	ตี	ติ		ปุณฺฑ	รี	โก   

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๘๗๑/๕๖๕ ๒  ชา.อฏฺ. ๔๔/๒๒๒
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มะมว่ง ที ่เขา ผา่ ออก ม ีส ีขาว ชือ่ วา่ ปณุฑ ร ีกะ (ลบ สระ หนา้, ทฆี ะ สระ หลงั).  ปณุฑฺ	ร	ีโก	ต	ิ	เส	ตม	ฺพรกุ	โข๑   
บท ว่า ปุณฺฑ	รี	โก คือ ต้น มะม่วง สวาย

เส	ตมฺพ  (เสต+อมฺพ)  มะม่วง สวาย.  เสต	วณฺโณ		อมฺ	โพ		เส	ตมฺ	โพ  มะม่วง มี สี ขาว ชื่อ ว่า เสตั ม พะ 
(ลบ สระ หน้า).  ปุณฺฑ	รี	โก		วุจฺจ	ติ		เส	ตมฺ	พรุกฺ	โข๒  ต้น มะม่วง สวาย ท่าน เรียก ว่า ปุณฑ รี กะ

มะ	คำ	ไก่	๒	ศัพท์
เส	ลุ  (สิ พนฺธเน+ลุ)  มะ คำ ไก่.  สิ	โน	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		เส	ลุ	  มะ คำ ไก่ ที่ ผูกมัด ชื่อ ว่า เส ลุ (วุ ทธิ อิ เป็น 

เอ).   สล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เส	ลุ	 มะ คำ ไก่ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า เส ลุ (สล คมเน+อุ, อาเทศ อ เป็น เอ)  

พหุ	วา	รก  (พหุ+วาริ+ก)  มะ คำ ไก่.  ปิจฺฉิลตฺ	ตา		พหู	นิ		วารี	นิ		อสฺ	มินฺ	ติ		พหุ	วาร	โก  มะ คำ ไก่ 
ที่ มี น้ำ อยู่ มาก เพราะ ลื่น เป็น มัน ชื่อ ว่า พหุ วาร กะ (อาเทศ อิ เป็น อ)

  มะ คำ ไก่ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สิต,	อุทฺ	ทาล,	กผล

มะลื่น	๒	ศัพท์
เสปณฺณิ,	เสปณฺณี  (สิริ+ปณฺณ+อิ,อี)  มะลื่น หรือ มะมื่น.  สิ	ริ	มนฺ	ตา	นิ		ปณฺณา	นิ		เอ	ติสฺ	สา	ติ		 

เสปณฺณิ	 	 ต้นไม้ ที่ มี ใบ เป็น มงคล ชื่อ ว่า เส ปัณณิ (อาเทศ สิริ เป็น เส, ลบ สระ หน้า).  อญฺญํ		 
เสปณฺณึ		คจฺฉา	มิ๓  เรา จะ ไป ยัง ต้น มะลื่น ต้น อื่น

กาสฺ	มิ	รี  (กสฺ มีร+ณ+อี)  มะลื่น.  กสฺ	มีร	เทสชตฺ	ตา		กาสฺ	มิ	รี		มะลื่น ชื่อ ว่า กา สมิ รี เพราะ เกิด ใน แคว้น 
กัส มี ระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ ที่ มี สังโยค อยู่ หลัง เป็น อา บ้าง).  กา	สติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		กาสฺ	มิ	รี		มะลื่น ที่ 
รุ่งเรือง ชื่อ ว่า กา สมิ รี (กาส ทิตฺ ติยํ+มิร+อี, ลบ สระ หน้า)

  มะลื่น มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  มธุป	ณฺณิ,	ภทฺทปณฺณิ

กระเบา,	พุทรา	๒	ศัพท์
โก	ลี  (กุสทฺ ทูปปท+ลา อา ทาเน+อ+อี)  กระเบา, พุทรา.  สกณฺฏกตฺ	ตา		กุจฺฉิตํ		ลา	ตี	ติ		โก	ลี		 

พุทรา ที่ ถือ เอา ความ น่า รำคาญ เพราะ มี หนาม จึง ชื่อ ว่า โก ลี (อาเทศ อุ เป็น โอ, ลบ สระ หน้า)

พ	ทรี  (พท เถริ เย+อร+อี)  กระเบา, พุทรา.  พท	ตี	ติ		พ	ทรี		พุทรา ที่ คงทน ชื่อ ว่า พ ทรี (ลบ สระ 
หน้า).  อิตฺถิยํ		ทั้ง ๒ ศัพท์ มี ใช้ ใน อิตถี ลิงค์

  กระเบา มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น   กุ	วลี,		กกฺ	กนฺธุ

	 [๕๕๙]	 โกลญฺ	จา	นิตฺ	ถี		พท	โร	 ปิลกฺ	โข	ปิปฺ	ผลิตฺ	ถิยํ
	 	 ปาฏ	ลี		กณฺหวณฺฏา		จ	 สา	ทุก	ณฺโฏ		วิ	กงฺกโฏ.

๑  ที.อฏฺ. ๕/๘/๑๐ ๒  มชฺ.อฏฺ. ๙/๑๘๕/๑๔๔ ๓  ขุ.ชา. ๒๗/๒๑/๗
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ผล	พุทรา	๒	ศัพท์
โกล  (โก ลี+ณ)  ผล พุทรา.  โก	ลิ	ยา		ผลํ		โกลํ		ผล ของ พุทรา ชื่อ ว่า โก ละ (ลบ ณฺ, ลบ สระ หน้า).  

โก	ลา		ภลฺ	ลา	ตกา		พิลฺ	ลา		ผลานิ		ธาร	ยนฺ	ติ		เต๑  พุทรา รกฟ้า และ มะตูม กำลัง ออก ผล

พทร  (พ ทรี+ณ)  ผล พุทรา.  พ	ทริ	ยา		อยํ		อวย	โว		พท	โร  ผล เป็น ส่วน หนึ่ง ของ พุทรา จึง ชื่อ 
ว่า พ ทระ (ลบ ณฺ, ลบ สระ หน้า).  อ	นิตฺ	ถี	 	ทั้ง ๒ ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์.  พ	ทร	ปานํ		 
คา	หา	เปตฺ	วา		อ	คมา	สิ๒  ให้ คน ถือ เอา น้ำ พุทรา แล้ว จึง ไป

  ผล พุทรา มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กุวล,	เผ	นิล,	โส	วีร

ดีปลี,	ช้าพลู	๒	ศัพท์
ปิลกฺข  (ปิลสทฺ ทูปปท+กส วิ เลข เน+อ)  ดีปลี, ช้าพลู.  ปิลํ		ปรํ		นิสฺสย	ภูตํ		ก	สตี	ติ		ปิลกฺ	โข   

ดีปลี ที่ มี ร่อง รอย การ งอกงาม โดย อาศัย สิ่ง อื่น (มี เสา ไม้ เป็นต้น) ชื่อ ว่า ปิ ลักขะ (ซ้อน กฺ, อาเทศ สฺ เป็น 
ขฺ).  สตฺ	ถารํ		ทิสฺ	วา		ป	สนฺ	นมานโส		ปิลกฺข	ผลํ		อ	ทา	สิ๓  เห็น พระ ศาสดา แล้ว มี จิต เลื่อมใส จึง 
ได้ ถวาย ผล ดีปลี

ปิปฺ	ผลี  (วิ+ผล+อี)  ดีปลี, ช้าพลู.  อ	ขา	ทนีย	ผล	ตาย		วิ	รูปํ		ผลมสฺสตฺถี	ติ		ปิปฺ	ผลี		ดีปลี ที่ มี 
ผล ไม่ สวย เพราะ มี ผล ที่ ไม่ ควร เคี้ยว กิน จึง ชื่อ ว่า ปิปผลี (อาเทศ วิ เป็น ปิ, ซ้อน ปฺ, ลบ สระ หน้า).  
อิตฺถิยํ		ปิปฺ	ผลี	ศัพท์ มี ใช้ ใน อิตถี ลิงค์.  ปิปฺ	ผลิ	มริจ	า	นิ๔  ดีปลี และ พริก

แคฝอย	๒	ศัพท์
ปาฏ	ลี,	ปาฏ	ลา  (ปฏ คมเน+อล+อี)  แคฝอย.  ปฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปาฏ	ลี	 แคฝอย ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า 

ปาฏ ลี (วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).  ก	ทมฺ	พา		ปาฏ	ลี		ผุลฺ	ลา		โก	วิฬาร	า		จ		ปุปฺ	ผิ	ตา๕  
กระ ทุ่ม แคฝอย และ ทองหลาง มีด อก บาน สะพรั่ง

กณฺหวณฺฏา  (กณฺห+วณฺฏ+อา)  แคฝอย.  กณฺหํ		ปุปฺผวณฺฏํ		เอ	ติสฺ	สา	ติ		กณฺหวณฺฏา  แคฝอย 
ที่ มี ขั้ว ดอก สี ม่วง ดำ ชื่อ ว่า กัณห วัณ ฏา (ลบ สระ หน้า)

  แคฝอย มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  อ	ลิปฺ	ปิย,	ตมฺพ	ปุปฺ	ผิ

ตะขบ	หนาม,	ตะขบ	ป่า	๒	ศัพท์
สา	ทุก	ณฺฏ  (สาทุ+กณฺฏ)  ตะขบ หนาม, ตะขบ ป่า.  สาทุ	ผล	ตาย		สาทุ		จ		โส		กณฺฏ	สหิต	ตาย		

กณฺโฏ		เจ	ติ		สา	ทุก	ณฺโฏ  ตะขบ ที่ ผล มี รส อร่อย และ ลำต้น มี หนาม มาก จึง ชื่อ ว่า สา ทุกั ณฏะ

วิ	กงฺกฏ,	วิ	กงฺกต  (วิ+กร กรเณ+ต+ก)  ตะขบ หนาม, ตะขบ ป่า.  สกณฺฏก	ตาย		อตฺ	ตานํ		วิ	รูปํ		

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓/๒๕ ๒  ขุ.อฏฺ. ๒๙/๕๕๐/๒๗๒ ๓  ขุ.อฏฺ. ๓๒/๒๐๒/๕๐๒
๔  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓๙๓/๔๗๗ ๕  ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๕๑/๔๐๘ 
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ก	โรตี	ติ		วิ	กงฺกโฏ  ตะขบ ที่ ทำ ตนเอง ให้ แปลก เพราะ มี หนาม มาก ชื่อ ว่า วิ กัง กฏะ (ซ้อน ก, ลง นิคหิต 
อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ, ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ, อาเทศ ต เป็น ฏ บ้าง)

	 [๕๖๐]	 ตินฺ	ทุ	โก		กาฬ	กฺ	ขนฺโธ		จ	 ติมฺ	พรู	สก		ติมฺ	พรุ
	 	 เอ	ราว	โต		ตุ		นา	รงฺ	โค			 กุล	โก		กาก	ตินฺ	ทุ	โก.

มะพลับ	๔	ศัพท์
ตินฺ	ทุก  (ตนุ วิตฺ ถาเร+อุก)  มะพลับ.  ต	โน	ตี	ติ		ตินฺ	ทุ	โก		มะพลับ ที่ แผ่ ไป ชื่อ ว่า ติ นทุ กะ (อาเทศ อ 

เป็น อิ, ลง ทฺ อาคม).  ติ	ทีย	เต		หึ	สีย	เต	ติ		ตินฺ	ทุ	โก		มะพลับ ที่ ถูก เบียดเบียน ชื่อ ว่าติ นทุ กะ (ติทิ  
หึ สายํ+อุ+ก, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ).  ตินฺ	ทุกํ		ส	ผลํ		ทิสฺ	วา๑  เห็น มะพลับ มี ผล ดก

กาฬ	กฺ	ขนฺธ  (กาฬ+ขนฺธ)  มะพลับ.  กาโฬ		ขนฺโธ		อสฺ	สา	ติ		กาฬ	กฺ	ขนฺโธ		มะพลับ ที่ มี ลำต้นสี ดำ  
ชื่อ ว่า กาฬั ก ขัน ธะ (ซ้อน กฺ)

ติมฺ	พรู	ส,	ติมฺ	พรู	สก  (ติ มุ อทฺท ภาเว+อูส+ก)  มะพลับ.  ติ	มติ		อทฺทภว	ตี	ติ		ติมฺ	พรู	ส	โก	 มะพลับ 
ที่ มี ความ เขียว สด ชื่อ ว่า ติม พรู สกะ (ลง พรฺ อาคม).  สงฺฆสฺส		ติมฺ	พรู	สกํ		เถยฺ	ย	จิตฺ	โต		อว	หริ๒  
มี จิต คิด ขโมย ลูก มะพลับ ของ สงฆ์ ไป

ติมฺ	พรุ  (ติ มุ อทฺท ภาเว+อุ)  มะพลับ.  ติ	มติ		อทฺทภว	ตี	ติ		ติมฺ	พรุ		มะพลับ ที่ มี ความ เขียว สด  
ชื่อ ว่า ติม พรุ (ลง พรฺ อาคม).  ติณฺ	ฑุ	กา	ติ		ติมฺ	พรุ	รุกฺ	ขา๓  บท ว่า ติณฺ	ฑุ	กา	คือ ต้น มะพลับ

ส้ม	๒	ศัพท์
เอ	ราว	ต  (อิ ราว ตี+ณ)  ส้ม.  อิ	ราว	ตี		นที,		ป€มกาเล		ตสฺ	สา		ตีเร		ชา	โต		เอ	ราว	โต		อิ ราว ดี  

เป็น ชื่อ แม่น้ำ, ส้ม ที่ เกิด ใกล้ ฝั่ง แม่ น้ำ อิ ราว ดี นั้น ใน ปฐม กาล ชื่อ ว่า เอ ราว ตะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, 
ลบ สระ หน้า)

นา	รงฺค  (นา รสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+กฺ วิ)  ส้ม.  	นารํ		วุจฺจ	ติ		นีรํ,		ตํ		คจฺฉ	ตี	ติ		นา	รงฺ	โค		น้ำ 
ท่าน เรียก ว่า นา ระ,  ผล ส้ม ที่ ไป สู่ น้ำ นั้น ชื่อ ว่า นา รัง คะ (ไม่ ลบ ทุ ติ ยา วิภัตติ, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ, ลบ 
กฺ วิ และ มฺ ที่สุด ธาตุ)

ตะโก,	มะเกลือ	๒	ศัพท์
กุล	ก  (กุล สงฺขฺ ยาเน+ณฺวุ)  ตะโก, มะเกลือ.  กุ	ลีย	เต	ติ		กุล	โก		ผล ตะโก ที่ เขา นับ ชื่อ ว่า กุล กะ (อาเทศ 

ณฺวุ เป็น อก)

กาก	ตินฺ	ทุก  (กาก+ตินฺ ทุก)  ตะโก, มะเกลือ.  กา	โก		ตินฺ	ทุ	โก		กาก	ตินฺ	ทุ	โก		มะพลับ ขี้กา (เหมือน 
มะพลับ แต่ ไม่ น่า กิน) ชื่อ ว่า กาก ติ นทุ กะ 

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓๕๑/๔๓๗ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๑๔๙/๑๑๔ ๓  ชา.อฏฺ. ๔๒/๓๒๐
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  ตะโก มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น 	กา	เกนฺ	ทุ,	กาก	ปี	ลุก

	 [๕๖๑]	 ก	ทมฺ	โพ		ปิย	โก	นี	โป	 ภลฺ	ลี		ภลฺ	ลาต	โก		ติ	สุ
	 	 ฌาวุ	โก		ปิ	จุโล		จาถ	 ติล	โก		ขุร	โก		ภเว.

กระ	ทุ่ม	๓	ศัพท์
ก	ทมฺพ  (กสทฺ ทูปปท+ทมุ ทมเน+พ)  กระ ทุ่ม.  กํ		วาตํ		ท	เม	ตี	ติ		ก	ทมฺ	โพ		ต้น กระ ทุ่ม ที่ ทน ลม 

ชื่อ ว่า กทัม พะ.  ก	ทมฺพ	ปุปฺผํ		ปคฺคยฺห		วิปสฺสึ		อภิ	ปู	ชยึ ๑  ข้าพเจ้า นำ เอา ดอก กระ ทุ่ม ไป บูชา 
พระ วิ ปัส สี สัมมา สัม พุทธ เจ้า

ปิย	ก  (ปี ตปฺปเน+ณฺวุ)  กระ ทุ่ม.  ปิ	เนตี	ติ		ปิย	โก		 ต้น กระ ทุ่ม ที่ ให้ ยินดี ชื่อ ว่า ปิย กะ  (อาเทศ ณฺวุ 
เป็น อก, อี เป็น อิย, ลบ สระ หน้า)

นีป  (นี นเย+ป)  กระ ทุ่ม.  มุทํ		นย	ตี	ติ		นี	โป		ต้น กระ ทุ่ม ที่ นำ ไป สู่ ความ ยินดี ชื่อ ว่า นี ปะ.  สุ	เมธ	สฺส		 
นี	โป๒  ต้น กระ ทุ่ม เป็น ของ พระพุทธเจ้า พระนาม ว่า สุ เมธ ะ

รัก	ดำ,	รกฟ้า	๒	ศัพท์
ภลฺ	ลี  (ภล,ภลฺล ปริ ภา สน หึ สา ทา เน สุ+อ+อี)  รัก ดำ, รกฟ้า.  	ภลฺล	ตี	ติ		ภลฺ	ลี		รัก ดำ ที่ เบียดเบียน 

ชื่อ ว่า ภัล ลี (ลบ สระ หน้า).  ภลฺ	ลิ	ยา	ติ		ภลฺ	ลิ	รุกฺ	ขา		นาม๓  บท ว่า ภลฺ	ลิ	ยา	เป็น ชื่อ ของ ต้นรัก ดำ

ภลฺ	ลา	ตก  (ภล,ภลฺล ปริ ภา สน หึ สา ทา เน สุ+อต+ก)  รัก ดำ, รกฟ้า.  ภลฺล	ตี	ติ		ภลฺ	ลาต	โก		รัก ดำ ที่ 
เบียดเบียน ชื่อ ว่า ภัล ลา ตกะ (ทีฆ ะ อ เป็น อา).  ตี	สุ	 ภลฺ	ลา	ตก	ศัพท์ มี ใช้ ใน ลิงค์ ทั้ง ๓.  ภลฺ	ลา	ตกํ		
ค	เหตฺ	วาน		พุทฺธ	เสฏฺ€สฺส	ทา	สหํ ๔  ข้าพเจ้า ถือ เอา ดอกรัก ดำ ไป ถวาย พระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐ สุด

  รัก ดำ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  อรุ	กร,	อคฺคิ	มุข

ชิงชี่	๒	ศัพท์
ฌาวุก  (ฌาป ทา เห+ณฺวุ)  ชิงชี่.  ฌาป	ตี	ติ		ฌาวุ	โก		ไม้ ชิงชี่ ที่ ผล สุก ชื่อ ว่า ฌาวุ กะ (อาเทศ ปฺ เป็น 

วฺ, ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อุ)

ปิ	จุล  (ปจ ปา เก+อุล) ชิงชี่. ปจ	ตี	ติ		ปิ	จุโล		ไม้ ชิงชี่ ที่ ผล สุก ชื่อ ว่า ปิ จุ ละ (อาเทศ อ เป็น อิ)

หมาก	หอม	ควาย,	หมาก	เม่า	ควาย	๒	ศัพท์
ติลก  (ติล คมเน+ณฺวุ)  หมาก หอม ควาย, หมาก เม่า ควาย.  ติล	ตี	ติ		ติล	โก		หมาก หอม ควาย ที่ 

เป็น ไป ชื่อ ว่า ติล กะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  ตสฺส		ผลานิ		มรีจปฺ	ปมาณา	นิ		อมฺพิ	ลา	นิ		จ		 
ผล ของ หมาก หอม ควาย นั้น มี ขนาด เท่า พริก และ มี รส เปรี้ยว.  อมฺ	พา	จ		สา	ลา		ติล	กา	จ		ชมฺ	พุ	โย		 

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓๖๘/๔๔๙ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๑๐๑๐/๔๓๑ ๓  ชา.อฏฺ. ๔๔/๓๙๗
๔  ขุ.อปทาน. ๓๓/๓๔/๕๙ 
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อุทฺ	ทา	ล	กา		ปาฏลิ	โย		จ		ผุลฺ	ลา๑  ดอก มะม่วง สาละ หมาก หอม ควาย หว้า ราชพฤกษ์ และ 
แคฝอย บาน แล้ว

ขุ	รก  (ขุร เฉท เน+ณฺวุ)  หมาก หอม ควาย, หมาก เม่า ควาย.  ขุร	ตี	ติ		ขุร	โก		หมาก หอม ควาย ที่ ตัด(ตัด 
รส อื่น) ชื่อ ว่า ขุ รกะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

	 [๕๖๒]	 จิญฺ	จา		จ		ตินฺ	ติณี		จาถ	 คทฺทภณฺโฑ		ก	ปีต	โน
	 	 สาโลสฺ	สกณฺโณ		สชฺโชถ	 อชฺ	ชุ	โน		กกุโธ		ภเว.

มะขาม	๒	ศัพท์
จิญฺ	จา  (จิ จยเน+จ+อา)  มะขาม.  จิ	โน	ตี	ติ		จิญฺ	จา		มะขาม ที่ สะสม(รส เปรี้ยว) ชื่อ ว่า จิญ จา (ลง 

นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น �ฺ, ลบ สระ หน้า)

ตินฺ	ติณี  (ตนุ วิตฺ ถาเร+ต+อินี)  มะขาม.  อมฺพิล	รสํ		ต	โน	ตี	ติ		ตินฺ	ติณี		มะขาม ที่ กระจาย รส เปรี้ยว 
ออก ไป ชื่อ ว่า ติน ติณี (อาเทศ อ เป็น อิ, น เป็น ณ, ลบ สระ หน้า)

มะสัง	๒	ศัพท์
คทฺทภณฺฑ  (คทฺท+ภณฺฑ)  มะสัง.  คทฺรภณฺฑปฺ	ปมาณ	ผลตฺ	ตา		คทฺทภณฺโฑ		มะสัง ชื่อ ว่า  

คัทท ภัณฑ ะ เพราะ มี ผล ขนาด เท่า ลูก อัณฑะ ลา.  อมฺพิ	ลงฺ	กุร	ผล	โก		เส	ตรุ	กฺ	โข		จ		ผล มี รส เปรี้ยว 
และ ลำต้น สี ขาว

ก	ปี	ตน  (กปิ จลเน+ตน)  มะสัง.  กปิตพฺ	โพ	 	 จลิตพฺ	โพ	ติ	 	 ก	ปีต	โน	 	มะสัง ที่ เขา ควร เขย่า ต้น  
ชื่อ ว่า ก ปี ตนะ (ทีฆ ะ อิ เป็น อี).  ที	ปงฺ	กรสฺส		ภคว	โต		ก	ปี	ตน	รุกฺ	โข		โพธิ๒  ต้น มะสัง เป็น ที่ ตรัสรู้ 
ของ พระพุทธเจ้า พระนาม ว่า ที ปัง กร

  มะสัง มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กนฺ	ทราล,	ปิลกฺข

ไม้	รัง,	ไม้	สาละ	๓	ศัพท์
สาล  (สล คมเน+ณ)  ไม้ รัง, ไม้ สาละ.  สล	ตี	ติ		สาโล		ต้น สาละ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า สาละ (ลบ ณฺ, วุ 

ทธิ อ เป็น อา).  สา	รวนฺ	ต	ตาย		วา		สาโล		หรือ ชื่อ ว่า สาละ เพราะ มี แก่น แข็ง (สาร+ณ, ลบ ณฺ, 
อาเทศ ร เป็น ล, ลบ สระ หน้า).  สาล	วเน		อนฺตเร		ยมก	สา	ลานํ		ตถาคต	สฺส		ปริ	นิพฺ	พานํ		
ภ	วิสฺ	สติ๓  พระพุทธเจ้า จัก ปรินิพพาน ใน ระหว่าง ต้น สาละ ทั้ง คู่ ใน ป่า ไม้ สาละ

อสฺ	สกณฺณ  (อสฺส+กณฺณ)  ไม้ รัง, ไม้ สาละ.  อสฺ	สกณฺณสทิสปณฺณ	ตาย		อสฺ	สกณฺโณ		ไม้ สาละ 
ชื่อ ว่า อัส สกัณณะ เพราะ มี ใบ เท่ากับ หู ของ ม้า.  ทิฏฺ€า		มยา		วเน		รุกฺ	ขา		อสฺ	สกณฺณา๔  เรา 
เห็น ไม้ สาละ หลาย ต้น ใน ป่า

๑  ขุ.วิมาน. ๒๖/๖/๘ ๒  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๑๐๑๐/๔๓๐ ๓  ที.มหา. ๑๐/๑๒๒/๑๕๖
๔  ขุ.ชา. ๒๗/๒๖๗/๗๗ 
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สชฺช  (ส�ฺช สงฺเค+อ)  ไม้ รัง, ไม้ สาละ.  สชฺช	ตี	ติ		สชฺโช		ไม้ สาละ ที่ มี เนื้อ ประสาน กัน ชื่อ ว่าสัช ชะ 
(ลบ �ฺ, ซ้อน ชฺ)

ต้น	กุ่ม	๒	ศัพท์
อชฺ	ชุน  (อชฺช อชฺชเน+อุน)  ต้น กุ่ม.  ธนสญฺจยํ		อชฺเช	ติ		ก	โรตี	ติ		อชฺ	ชุ	โน		ไม้ กุ่ม ที่ทำการ สะสม 

ทรัพย์ ชื่อ ว่า อัช ชุ นะ.  ค	เหตฺ	วาน		อชฺ	ชุน	ปุปฺผํ		ส	ยมฺภุํ		อภิ	ปู	ชยึ ๑  ข้าพเจ้า ถือ เอา ดอก กุ่ม ไป 
บูชา พระพุทธเจ้า

กกุธ  (กุก อา ทาเน+อุธ)  ต้น กุ่ม.  กุก	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		กกุโธ		ต้น กุ่ม ที่ ถือ เอา ชื่อ ว่า กกุธะ (อาเทศ อุ 
เป็น อ).  ปฏิ	ปาฏิ	ยา		€ิ	เต		อฏฺ€		กกุ	ธรุกฺ	เข		ทิสฺ	วา๒  เห็น ต้น กุ่ม ๘ ต้น ยืนต้น เรียง ราย อยู่

  ต้น กุ่ม มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  วีร	ตรุ,	อินฺ	ท	ทุม	

	 [๕๖๓]	 นิ	จุโล		มุ	จลินฺ	โท		จ	 นี	โปถ		ปิย	โก		ตถา
	 	 อส	โน		ปีต	สาโลถ	 โค	ลีโส		ฌาฏโล		ภเว.

ไม้	จิก	๓	ศัพท์
นิ	จุล  (นิ+จุล นิปฺ ผุชฺชเน+อ)  ไม้ จิก.  นิ	จุล	ตี	ติ	 	 นิ	จุโล	 	 ไม้ จิก ที่ เติบโต สมบูรณ์ ชื่อ ว่า นิ จุ ละ.   

อตฺถิ	เกหิ	 	 นิ	จีย	ตี	ติ	 	 นิ	จุโล	 	 ไม้ จิก ที่ ผู้ มี ความ ต้องการ สะสม ไว้ ชื่อ ว่า นิ จุ ละ (นิ+จิ จเย+อุล,  
ลบ สระ หน้า).  มุ	จลินฺ	โท	 	 วุจฺจ	ติ	 	 นี	ปรุ	กฺ	โข,	 	 โส	 	 นิ	จุ	โล	ติปิ	 	 วุจฺจ	ติ๓  ไม้ จิก ท่าน เรียก ว่า  
มุ จลิ นทะ, ไม้ จิก นั้น ท่าน เรียก ว่า นิ จุ ละ ก็ มี

มุ	จลินฺท  (มุ จล สงฺฆา เต+อินฺ ท)  ไม้ จิก.  มุ	จลีย	ตี	ติ	 	 มุ	จลินฺ	โท	 	 ไม้ จิก ที่ เขา รวบรวม ไว้ ชื่อ ว่า 
มุ จลิ นทะ.  มุ	จลินฺ	ทมูเล		สตฺ	ตาหํ		เอก	ปลฺ	ลงฺ	เกน		นิ	สีทิ		วิ	มุตฺ	ติ	สุข	ปฏิ	สํ	เวที๔  ประทับ เสวย 
วิมุตติ สุข โดย บัลลังก์ เดียว ที่ โคน ไม้ จิก ตลอด ๗ วัน

นีป  (นี นเย+ป)  ไม้ จิก.  นีย	ตี	ติ		นี	โป		ไม้ จิก ที่ เขา นำ ไป ชื่อ ว่า นี ปะ. 	สุว	ณฺณวฏฺฏุลสทิส	ปุปฺ	ผา		
นี	ปรุ	กฺ	ขา๕  ไม้ จิก มีด อก เหมือน สร้อยทอง คำ

ประดู่	๓	ศัพท์
ปิย	ก  (ปิย สทฺ ทูปปท+กร กรเณ+กฺ วิ)  ประดู่.  ปิย	ภาวํ		ก	โรตี	ติ		ปิย	โก		ดอก ประดู่ ที่ ทำให้ มี ความ 

รัก ชื่อ ว่า ปิย กะ (ลบ กฺ วิ และ รฺ ที่สุด ธาตุ).  ปี	เนตี	ติ		วา		ปิย	โก		ไม้ ประดู่ ที่ ให้ ยินดี ชื่อ ว่า ปิย กะ 
(ปี ตปฺ ปน กนฺ ตี สุ+ณฺวุ,  อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อี เป็น อิย, ลบ สระ หน้า)

อสน  (อส ภกฺขเน+ยุ)  ประดู่.  อ	สติ		ภกฺข	ตี	ติ		อส	โน		ไม้ ประดู่ ที่ กิน ชื่อ ว่า อ สนะ (อาเทศ ยุ เป็น 
อน).  อ	สนา		เจตฺ	ถ		ปุปฺ	ผิ	ตา๖  ดอก ประดู่ ใน ที่ นี้ บาน แล้ว

๑  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๐๖/๑๕๖ ๒  องฺ.อฏฺ. ๑๕/๑๗๘/๓๙๘ ๓  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๑๑/๑๐๔
๔  วิ.มหา. ๔/๕/๕ ๕  ขุ.อฏฺ. ๔๙/๑๔๘/๑๕๗ ๖  ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๔๐/๔๐๓
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ปีต	สาล  (ปีต+สาล)  ประดู่.  ปีต	ปุปฺ	โผ		สาโล		รุกฺ	โข		ปีต	สาโล		ต้นไม้ ที่ มีด อก สี เหลือง ชื่อ ว่า 
ปีต สาละ

  ประดู่ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  พนฺ	ธูป	กุปฺผ,	ชี	วก

สะคร้อ	๒	ศัพท์
โค	ลีส  (โคสทฺ ทูปปท+ลีห อสฺ สาทเน+อ)  สะคร้อ.  คา	โว		ลิ	หนฺ	ติ		เอ	ตนฺ	ติ		โค	ลีโส  ไม้ สะคร้อ ที่ 

พวก โค ยินดี ชื่อ ว่า โค ลี สะ (อาเทศ หฺ เป็น สฺ)

ฌาฏล  (ฌาฏ สงฺฆา เต+อล)  สะคร้อ.  ฌาฏ	ตี	ติ		ฌาฏโล		ไม้ สะคร้อ ที่ มี ผล เป็น พวง ชื่อ ว่าฌาฏ ละ.  
ปาฏลิ	ปุปฺ	ผา	กา	โร		ทีฆ	ผโล		รุกฺ	โข		ฌาฏโล		นาม		ต้นไม้ ที่ มี ผล เป็น พวง ยาว เหมือน ดอก แคฝอย 
ชื่อ ว่า ฌาฏ ละ.  ป	โมกฺ	ข	ศัพท์ ก็ แปล ว่า ไม้ สะคร้อ

	 [๕๖๔]	 ขีริ	กา	รา	ชาย	ตนํ			 กุมฺ	ภี		กุ	มุทิกา		ภเว
	 	 ปู	โค		ตุ		กมุ	โก		จาถ	 ปฏฺฏี		ลาขา	ปสาท	โน.

เกตุ	๒	ศัพท์
ขีริ	กา  (ขีร+อิก+อา)  เกตุ.  ขีร	วนฺต	ตาย		ขีริ	กา		ต้น เกตุ ชื่อ ว่า ขีริ กา เพราะ มี ยาง เหมือน น้ำนม สด 

(ลบ สระ หน้า)

รา	ชาย	ตน  (ราช+อายตน)  เกตุ.  	เทว	ราช	สฺส		นิ	วา	สนฏฺ€า	นภูตตฺ	ตา		รา	ชาย	ตนํ		ต้น เกตุ ชื่อ ว่า  
รา ชาย ตนะ เพราะ เป็น สถาน ที่ ที่ ประทับ ของ พระอินทร์. 	ภควา		รา	ชาย	ตน	มูเล		วิห	รติ๑  พระ ผู้ มี 
พระ ภาค ประทับ อยู่ ที่ โคน ไม้ เกตุ

แตง	หนู,	ไม้	รกฟ้า	๒	ศัพท์
กุมฺ	ภี  (กุสทฺ ทูปปท+อุมฺภ ปูรเณ+อ+อี)  แตง หนู, ไม้ รกฟ้า.  กุจฺฉิ	เตน		ผ	เลน		อุมฺภ	ติ		ปู	เร	ตี	ติ		

กุมฺ	โภ		แตง หนู ที่ เต็ม ด้วย ผล อัน น่า เกลียด ชื่อ ว่า กุมภี (ลบ สระ หน้า)

กุ	มุทิกา  (กุสทฺ ทูปปท+มุท โมทเน+ณฺวุ+อา) แตง หนู, ไม้ รกฟ้า.  กุจฺฉิ	เตน		อา	กา	เรน		โมท	ตี	ติ		
กุ	มุทิกา		แตง หนู ที่ ยินดี โดย อาการ น่า รังเกียจ ชื่อ ว่า กุ มุทิกา (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ, ลบ 
สระ หน้า)

หมาก	๒	ศัพท์
ปูค  (ปูช ปู ชายํ+ณ)  หมาก.  ปู	ชีย	เต	ติ		ปู	โค		ต้น หมาก ที่ เขา บูชา ชื่อ ว่า ปู คะ (ลบ ณฺ, อาเทศ ชฺ 

เป็น คฺ).  ตสฺส		ผ	เลน		ตมฺ	พู	ลนามํ		ชาย	ติ		ชื่อ ใบ พลู ก็ เกิด ขึ้น เพราะ ผล ของ ต้น หมาก นั้น.  ตโต		
ปู	ครุกฺ	ขปฺ	ปมาณํ		อุจฺ	ฉุ	วนํ ๒  ต่อ จาก นั้น มี ป่า อ้อย ลำต้น ขนาด เท่า ต้น หมาก

๑  วิ.มหา. ๔/๖/๗ ๒  ชา.อฏฺ. ๔๑/๒๒๘
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กมุก  (กมุ อิจฺ ฉายํ+ณฺวุ)  หมาก.  กมีย	เต		อิจฺฉีย	เต	ติ		กมุ	โก		ผล หมาก ที่ เขา ต้องการ ชื่อ ว่า กมุ กะ  
(อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อุ)

ไม้	โลท	แดง	๒	ศัพท์
ปฏฺฏี,	ปทฺธี  (ปฏฺฏิ+อี)  ไม้ โลท แดง.  ปฏฺฏิอิตฺ	ยาขฺ	ยา		อสฺ	สา	ติ		ปฏฺฏี		ต้น โล ทมี ชื่อ เรียก ว่า 

ปัฏ ฏิ จึง ชื่อ ว่า ปัฏ ฏี (ลบ สระ หน้า).  ปฏฺฏี	และ ปทฺธี	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์

ลา	ขา	ปสาท	น  (ลาขา+ปสาท น)  ไม้ โลท แดง.  อสฺมึ		ปกฺขิตฺ	เต		ลาขา		รตฺ	ตา		ภว	ตี	ติ		ลาขา-
ปสาท	โน		เมื่อ ใส่ ผลโลท เข้าไป ย่อม มี สี แดง จึง ชื่อ ว่า ลาขา ปสาท นะ

	 [๕๖๕]	 อิงฺ	คุ	ที		ตาปส	ตรุ	 ภุช	ปตฺ	โต		ตุ		อา	ภุชี
	 	 ปิจฺฉิ	ลา		สิมฺ	พลี		ทฺ	วี	สุ	 โรจ	โน		โกฏ	สิมฺ	พลี.

สำโรง	๒	ศัพท์
อิงฺ	คุ	ที  (อิงฺ ค คมเน+อุท+อี)  สำโรง.  อิงฺ	คติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อิงฺ	คุ	ที		ต้น สำโรง ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า อิง คุ ที 

(ลบ สระ หน้า)

ตาปส	ตรุ  (ตาปส+ตรุ)  สำโรง.  ตาปโสป	ยุชฺ	ชมา	น	ผลก	ตาย	 	 ตาปส	ตรุ	 	 ต้น สำโรง ชื่อ ว่า 
ตาปส ตรุ เพราะ เป็น ผล แห่ง การ บำเพ็ญ เพียร ของ ดาบส

เสม็ด,	แสม,	ราชดัด	๒	ศัพท์
ภุช	ปตฺต  (ภุช+ปตฺต)  เสม็ด, แสม, ราชดัด.  ภุโช		ปาณิ,			ตํสทิสปตฺต	ตาย		ภุช	ปตฺ	โต		ภุช ะ   

แปล ว่า มือ, ต้น เสม็ด ชื่อ ว่า ภุช ปัตตะ เพราะ มี ใบ เหมือน มือ นั้น.  ตสฺส		ตเจ		มนฺ	ตกฺข	รา	นิ		ลิ	ขนฺ	ติ		
มัก มี ร่อง รอย อักขระ เวท มนต์ ที่ เปลือก ของ ต้น เสม็ด นั้น

อา	ภุชี  (อา ภุชิ+อี)  เสม็ด, แสม, ราชดัด.  	มนฺต	เลข	เกหิ		อา	ภุชิ	ตต	จวนฺ	ต	ตาย		อา	ภุชี		ต้น เสม็ด 
ชื่อ ว่า อา ภุชี เพราะ เปลือก มี รอย เขียน มนต์ ไว้ (ลบ สระ หน้า)

  เสม็ด มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ภูช,	จมฺ	มี,	มุ	ทุตฺตจ

งิ้ว	บ้าน	๒	ศัพท์
ปิจฺฉิ	ลา  (ปิจฺฉา+อิล+อา)  งิ้ว บ้าน.  ปิจฺฉา	โย	คา		ปิจฺฉิ	ลา		ต้น งิ้ว ชื่อ ว่า ปิจฉิ ลา เพราะ มี ยาง (ลบ 

สระ หน้า)

สิมฺ	พลิ,	สิมฺ	พลี  (สมฺพ มณฺฑเล+อล+อี)  งิ้ว บ้าน.  สมฺพ	ตี	ติ		สิมฺ	พลี		ต้น งิ้ว ที่ กลม ชื่อ ว่าสิมพลี 
(อาเทศ อ เป็น อิ, ลบ สระ หน้า).  ทฺ	วี	สุ		สิมฺ	พลี	ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ อิตถี ลิงค์.  นทิ	ยา		ตีเร		
เอ	โก		สิมฺ	พลิ	รุกฺ	โข		อตฺถิ๑  ใกล้ ฝั่ง แม่น้ำ มี ต้น งิ้ว อยู่ ต้น หนึ่ง

๑  ชา.อฏฺ. ๓๖/๑๓๐ 
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ต้น	งิ้ว	ป่า	๒	ศัพท์
โรจน  (รุจ ทิตฺ ติยํ+ยุ)  ต้น งิ้ว ป่า.  โรจ	เต	ติ	 	 โรจ	โน	 	 ต้น งิ้ว ป่า ที่ สว่าง (เวลา มีด อก บาน) ชื่อ ว่า 

โรจ นะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ยุ เป็น อน).  ปิจฺฉิ	ลา	กา	โร		กณฺฏก	สหิ	โต		รุกฺ	โข		โรจ	โน		
นาม		ต้นไม้ ที่ มี ลักษณะ เหมือน ต้น งิ้ว บ้าน แต่ มี หนาม ชื่อ ว่า โรจ นะ

กุฏ	สิมฺ	พลี,	 โกฏ	สิมฺ	พลี,	 ก	สมฺ	พล  (โกฏ+สิมฺ พลี)  ต้น งิ้ว ป่า.  โกโฏ	 	อสิ	มฺ	พลิ	 	 สมา	โนปิ		 
สิมฺ	พลิ	สทิ	สา	การ	ทสฺ	สน	โต	 	 โกฏ	สิมฺ	พลิ	 	 ต้นไม้ ที่ ไม่ใช่ งิ้ว บ้าน แต่ เหมือน กัน ชื่อ ว่า โกฏ สิมพลี 
เพราะ มี ลักษณะ เหมือน ต้น งิ้ว บ้าน.  ปุ	เม  โกฏ	สิมฺ	พลี	ศัพท์ มี ใช้ ใน ปุง ลิงค์. 	 โกฏ	สิมฺ	พลิ	ยา		 
สา	ขนฺตเร		นิ	สีทิ๑  นั่ง บน ระหว่าง กิ่ง ของ ต้น งิ้ว ป่า

	 [๕๖๖]	 ปกิ	ริ	โย		ปู	ติ	โกถ	 โร	หี		โรหิต	โก		ภเว
	 	 เอ	รณฺโฑ		ตุ	จ		อาม	ณฺโฑ	 อถ		สตฺ	ตุ	ผลา		สมี.

กระพังโหม,	เถา	ตด	หมา	๒	ศัพท์
ปก	ิรยิ  (ป+กร ห ึสาย+ํร ิรยิ)  กระพงัโหม, เถา ตด หมา.  ปกาเรน		กร	ต	ิ	ห	ึสต	ีต	ิ	ปก	ิร	ิโย		กระพงัโหม ที ่

เบียดเบียน ทั่วไป (เพราะ มี กลิ่น เหม็น) ชื่อ ว่า ปกิ ริ ยะ (ลบ รฺ อนุพันธ์ และ รฺ ที่สุด ธาตุ, ลบ สระ หน้า)

ปู	ติก  (ปู ป วเน+ตฺ อาคม+อิก)  กระพังโหม, เถา ตด หมา.  ปุ	นา	ตี	ติ		ปูติ	โก		กระพังโหม ที่ โชย กลิ่นไป 
ชื่อ ว่า ปูติ กะ 

  กระพังโหม มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ปู	ติ	กรช,	กลิ	มา	รก

ทองหลาง	น้ำ	๒	ศัพท์
โร	หี  (รุห ชนเน+ณี)  ทองหลาง น้ำ.  รุห	ตี	ติ		โร	หี		ต้น ทองหลาง ที่ เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า โร หี (ลบ ณฺ, วุ ทธิ 

อุ เป็น โอ)

โร	หิตก  (โลหิต+อิก)  ทองหลาง น้ำ.  โลหิต	ปุปฺผ	ตาย		โรหิต	โก		ทองหลาง น้ำ ชื่อ ว่า โรหิต กะ เพราะ 
ดอก มี สี แดง (อาเทศ ล เป็น ร, ลบ สระ หน้า)

ละหุ่ง	๒	ศัพท์
เอ	รณฺฑ  (เอรฑิ หึ สายํ+อ) ละหุ่ง.  วาตํ		เอ	รณฺฑ	ตี	ติ		เอ	รณฺโฑ  ต้น ละหุ่ง ที่ เบียดเบียน ลม ชื่อ ว่า  

เอรัณฑะ (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น ณฺ).  เตลํ		นาม		ติล	เตลํ		มธุ	ก	เตลํ		เอ	รณฺฑ	เตลํ		
วสา	เตลํ ๒  น้ำมัน งา น้ำมัน มะซาง น้ำมัน ละหุ่ง และ น้ำมัน เหลว ชื่อ ว่า น้ำมัน

อาม	ณฺฑ  (อา+มณฺฑ ภูสเน+อ) ละหุ่ง.  อาม	ณฺฑีย	เต	ติ		อาม	ณฺโฑ		เม็ด ละหุ่ง ที่ ถูก ประดับ (ลาย 
วิจิตร) ชื่อ ว่า อา มัณฑ ะ.  อีสํ	ป	สนฺน	เตล	ตาย		วา		อาม	ณฺโฑ		หรือ ชื่อ ว่า อา มัณฑ ะ เพราะ มี น้ำมัน ใส 

๑  ชา.อฏฺ. ๓๙/๒๒๖ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๑๔๑/๑๒๒ 
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อยู่ น้อย.  อามํ		วา		วาตํ,		ตํ		ทาย	ตี	ติ		อาม	ณฺโฑ		 อีก อย่าง หนึ่ง อา มะ แปล ว่า ลม,  ต้นละหุ่ง 
ที่ ต้าน ลม นั้น ชื่อ ว่า อา มัณฑ ะ (อาม สทฺ ทูปปท+ทา อวขณฺฑเน+อ, ไม่ ลบ ทุ ติ ยา วิภัตติ, อาเทศ ท เป็น 
ฑ, นิคหิต เป็น ณฺ, ลบ สระ หน้า)

สมี	๒	ศัพท์
สตฺ	ตุ	ผลา  (สตฺ ตุ+ผล+อา)  สมี.  สตฺ	ตุ	ยุตฺ	ต	ผล	ตาย		สตฺ	ตุ	ผลา	 ต้น สมี ชื่อ ว่า สัต ตุ ผลา เพราะ ผล มี 

เนื้อ เหมือน ข้าว สัต ตุ (ลบ สระ หน้า)

สมี  (สม อุป ส เม+อ+อี)  สมี.  คณฺฑํ		ส	เม	ตี	ติ		สมี		ไม้ สมี ที่ ทำ แผล พุพอง ให้ ยุบ ลง ชื่อ ว่า สมี (ลบ 
สระ หน้า)

	 [๕๖๗]	 นตฺ	ตมาโล		กรญฺโชถ	 ขทิ	โร		ทนฺตธาว	โน
	 	 โสม	วกฺ	โก		ตุ		กท	โร	 สลฺโล		ตุ		มท	โน		ภเว.

กระเช้า	สี	ดา	๒	ศัพท์
นตฺ	ตมาล  (นตฺต+มาลา+ณ)  กระเช้า สี ดา.  นตฺตํ		รตฺ	ตา		มาลา		อสฺ	สา	ติ		นตฺ	ตมาโล		กระเช้า 

สี ดา ที่ มีด อก สี แดง ชื่อ ว่านั ต ตมา ละ (ลบ ณฺ, ลบ สระ หน้า).  นตฺ	ตมา	ลนฺ	ติ	 	 กรญฺชํ ๑  บท ว่า  
นตฺ	ตมาลํ	คือ ดอก กระเช้า สี ดา

กรญฺช  (กสทฺ ทูปปท+ร�ฺช ราเค+ณ)  กระเช้า สี ดา.  กํ		รญฺ	ชย	ตี	ติ		กรญฺ	โช  กระเช้า สี ดา ที่ ชอบ 
น้ำ ชื่อ ว่า กรัญ ชะ (ลบ ณฺ).  กรญฺ	ชรุกฺ	เขหิ		เจว		กกุ	ธรุกฺ	เขหิ		จ		สมฺ	ปริกิ	ณฺณํ ๒  เต็ม ไป ด้วย 
ต้น กระเช้า สี ดา และ ต้น รกฟ้า

  กระเช้า สี ดา มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  จิลฺลปิลฺล,	กรช

ไม้	ตะเคียน,	สี	เสียด	๒	ศัพท์
ขทิร  (ขท หึ สา เถริ เยสุ+อิร)  ไม้ ตะเคียน, สี เสียด.  ข	ทนฺ	ติ		ทนฺ	ตา		เอ	เต	นา	ติ		ขทิ	โร  สี เสียด ที่ 

ฟัน เคี้ยว ชื่อ ว่า ขทิ ระ. 	ขทิร	รุกฺ	ขํ		ตุณฺเฑน		ป	หริ๓  จิก ต้น สี เสียด ด้วย จะงอย ปาก 

ทนฺตธา	วน  (ทนฺต+ธาว คติ สุทฺธิยํ+ยุ)  ไม้ ตะเคียน, สี เสียด.  นิ	โรค	ตฺ	ตา		ทนฺ	ตา		ธา	วนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		 
ทนฺตธาว	โน		 เปลือก สี เสียด(ใช้ สี ฟัน)ช่วย ทำฟัน ให้ สะอาด เพราะ ปราศจาก โรค จึง ชื่อ ว่า ทันต ธา วนะ 
(อาเทศ ยุ เป็น อน)

  ไม้ ตะเคียน มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  คาย	ตฺ	ตี,	พาล	ตนย

ไม้	พะยอม	ขาว	๒	ศัพท์
โสม	วกฺก  (โสม+วกฺก)  ไม้ พะยอม ขาว.  เสต	วณฺณ	ตาย		โส	โม		กปฺ	ปู	รสทิโส		วกฺ	โก		วกฺ	กลเมตสฺส		

๑  วิ.อฏฺ. ๓/๑๘๘ ๒  ชา.อฏฺ. ๔๔/๓๗๘ ๓  ชา.อฏฺ. ๓๗/๒๑๖
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โสม	วกฺ	โก		ไม้ พะยอม ที่ มี เปลือก สี ขาว เหมือน การบูร ชื่อ ว่า โสม วักกะ 

กทร  (ก+ทล)  ไม้ พะยอม ขาว.  อีสํ		ขุทฺ	ทกํ		ทล	เมตสฺ	สา	ติ		กท	โร		ไม้ พะยอม ที่ มี เปลือก บาง  
ชื่อ ว่า ก ทระ (อาเทศ ล เป็น ร)

ผัก	ปราบ	๒	ศัพท์
สลฺล  (สล คมเน+ล)  ผัก ปราบ.  สล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สลฺโล		ต้น ผัก ปราบ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า สัล ละ
มทน  (มท อุมฺ มา เท+ยุ)  ผัก ปราบ.  ม	ทีย	เต	ติ		มท	โน		ผล ผัก ปราบ ที่ สัตว์ เมา ชื่อ ว่า มทนะ (อาเทศ 

ยุ เป็น อน)

	 [๕๖๘]	 อ	ถาปิ		อินฺ	ทสา	โล		จ			 สลฺลกี		ขาร	โก		สิ	ยา
	 	 เทว	ทารุ		ภทฺท	ทารุ	 จมฺเปยฺ	โย	ตุ		จ		จมฺป	โก.

ปีบ,	กาซะลอง,	อ้อย	ช้าง	๓	ศัพท์
อินฺ	ทสา	ล  (อินฺ ท+สาล)  ปีบ, กาซะลอง, อ้อย ช้าง.  สา	ลานํ		รุกฺ	ขานํ		อินฺ	โท		ราชา		อินฺ	ทสา	

โล		เจ้า แห่ง ต้นไม้ ชื่อ ว่า อิน ทสา ละ.  อินฺ	ทสฺส		สกฺกสฺส		สา	โล	ติปิ		อินฺ	ทสา	โล		หรือ ต้นไม้ ของ 
พระอินทร์ ชื่อ ว่า อิน ทสา ละ.  อินฺ	ทสา	ล	รุกฺ	โข		จสฺ	สา		ทฺ	วาเร๑  มี ต้น ปีบ อยู่ ใกล้ ปาก ถ้ำ นั้น

สลฺลกี  (สลฺล คติ ยํ+ณฺวุ+อี)  ปีบ, กาซะลอง, อ้อย ช้าง.  สลฺล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สลฺลกี		ต้น ปีบ ที่ เป็น ไป 
ชื่อ ว่า สัลลกี (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, ลบ สระ หน้า). 	สิมฺ	พลี	รุกฺ	ขา		สลฺลกิ	โย		จ		ปุปฺ	ผิ	ตา๒  ต้น งิ้ว  
และ ต้น ปีบ มีด อก บาน แล้ว

ขา	รก  (ขร เฉ ทน วิ นาสเน สุ+ณฺวุ)  ปีบ, กาซะลอง, อ้อย ช้าง.  ขร	ตี	ติ		ขาร	โก		ต้น อ้อย ช้าง ที่ เสื่อม สิ้น 
ไป ชื่อ ว่า ขา รกะ (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก) 

ไม้	เทพ	ทา	โร,	ฟืน	เทวดา	๒	ศัพท์
เทว	ทารุ  (เทว+ทารุ)  ไม้ เทพ ทา โร, ฟืน เทวดา.  เท	วานํ	 	ทารุ	 	 เทว	ทารุ	 	 ไม้ ฟืน ของ เทวดา  

ชื่อ ว่า เทว ทารุ

ภทฺท	ทารุ  (ภทฺท+ทารุ)  ไม้ เทพ ทา โร, ฟืน เทวดา.  ภทฺทตฺ	ตา	 	 ภทฺท	ทารุ	 	 ไม้ เทพ ทา โร ชื่อ ว่า 
ภัทท ทารุ เพราะ เจริญ เติบโต

  ไม้ เทพ ทา โร มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สกฺก	ปาทป,	ปา	ริภทฺ	ทก,	ปีต	ทารุ,	ทารุ,	ปู	ติก	ฏฺ€

ไม้	จำปา	๒	ศัพท์
จมฺเปยฺย  (จมฺ ปา+เณยฺย)  ไม้ จำปา. 	ป€มกาเล		จมฺ	ปา	นคเร		ชา	โต		จมฺเปยฺ	โย,		เหม	ปุปฺผ	โก		

๑  ที.อฏฺ. ๕/๓๔๔/๓๑๒ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๕๑/๔๐๙ 
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ต้นไม้ ที่ เกิด ขึ้น ใน จัม ปา นคร ครั้ง ปฐม กาล ชื่อ ว่า จัมเปย ยะ, มีด อก สี ทอง (ลบ ณฺ, ลบ สระ หน้า)

จมฺ	ปก  (จมฺ ปา+ก)  ไม้ จำปา.  ป€มกาเล		จมฺ	ปา	นคเร		ชา	โต		จมฺป	โก		ต้นไม้ ที่ เกิด ขึ้น ใน 
จัม ปา นคร ครั้ง ปฐม กาล ชื่อ ว่า จัม ปกะ (รัสสะ อา เป็น อ).  ตีณิ	 	จมฺ	ปก	ปุปฺ	ผา	นิ	 	ค	เหตฺ	วาน		 
ส	โมกิ	รึ ๑  หยิบ เอา ดอก จำปา ๓ ดอก โปรย ไป แล้ว

	 [๕๖๙]	 ปนโส		กณฺฏกิผโล	 อภ	ยา		ตุ		ห	รี	ตกี
	 	 อกฺ	โข		วิ	ภีต	โก		ตี	สุ	 อม	ตา	มลกี		ติ	สุ.

ขนุน	๒	ศัพท์
ปนส  (ปน พฺย วหา รถุ ตี สุ+อส)  ขนุน.  ปนีย	เต		ถ	วีย	เต	ติ		ปนโส		ขนุน ที่ เขา ชื่นชม ชื่อ ว่า ปน สะ.  

ชมฺ	พุ	โย		ปน	สา		ตา	ลา		นาฬิเก	รา		วนา	นิ		จ		อนฺ	โต	นิ	เวสเน		ชาตา๒  ต้น หว้า ต้น ขนุน 
ต้นตาล ต้น มะพร้าว และ ป่า ไม้ เกิด ใน บริเวณ ที่ อยู่

กณฺฏกิ	ผล  (กณฺฏก+ผล)  ขนุน.  กณฺฏก	ยุตฺ	ตํ	 	ผลมสฺ	สา	ติ	 	กณฺฏกิผโล		ขนุน ที่ ผล มี หนาม  
ชื่อ ว่า กัณฏกิ ผละ (อาเทศ อ เป็น อิ)

สมอ	๒	ศัพท์
อภ	ยา  (น+ภย+อา)  สมอ.  น		วิชฺช	เต		โรค	ภยํ		โรค	พฺย	โถ		อสฺ	สนฺ	ติ		อภ	ยา  สมอ เป็น ผล ไม้ 

ที่ ไม่มี ภัย จาก โรค ชื่อ ว่า อภ ยา (อาเทศ น เป็น อ, ลบ สระ หน้า)

ห	รี	ตก,	ห	รี	ตกี,	หริตฺ	ตกี  (หร หรเณ+อิ+ต+ก+อี)  สมอ.  โรค	ภยํ		หร	ตี	ติ		ห	รี	ตกี		สมอ 
ที่ นำ โรค ออก ไป ชื่อ ว่า ห รี ตกี (ทีฆ ะ อิ เป็น อี, ซ้อน ตฺ บ้าง, ลบ สระ หน้า).  ตสฺ	สา	 	 อ	วิ	ทูเร		 
ห	รี	ตกี๓  มี ต้น สมอ อยู่ ไม่ ไกล จาก ต้น หว้า นั้น

  สมอ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  อพฺ	ยถา,	ปุ	ตนา,	อม	ตา,	เหม	ว	ตี,	เจ	ตกี,	สิ	วา

สมอ	พิเภก	๒	ศัพท์
อกฺข  (อส ภกฺขเน+ข)  สมอ พิเภก.  โรคํ		อ	สติ		ภกฺข	ตี	ติ		อกฺ	โข		ผล สมอ ที่ กิน โรค ชื่อ ว่า อักข ะ 

(อาเทศ สฺ เป็น กฺ)

วิ	ภี	ตก,	วิภีฏก  (วิ ภูต สทฺ ทูปปท+กร กรเณ+กฺ วิ)  สมอ พิเภก.  โรคํ		วิ	ภูตํ		ก	โรตี	ติ		วิ	ภีต	โก		สมอ 
ที่ ทำให้ ปราศจาก โรค ชื่อ ว่า วิ ภี ตกะ (อาเทศ อู เป็น อี, ลบ กฺ วิ และ รฺ ที่สุด ธาตุ, อาเทศ ต เป็น 
ฏ บ้าง).  ตี	สุ	 วิ	ภี	ตก	ศัพท์ มี ใช้ ใน ลิงค์ ทั้ง ๓.  อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		ผลานิ		เภสชฺ	ชา	นิ		วิ	ลงฺคํ		
ปิปฺ	ผลึ		มริจํ		ห	รี	ตกํ		วิ	ภี	ตกํ		อา	มลกํ		โกฏฺ€ผลํ ๔  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต ผล ไม้ ที่ เป็น ยา  

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒๕๖/๓๔๓ ๒  ขุ.วิมาน. ๒๖/๔๔/๗๕ ๓  วิ.มหา. ๔/๔๕/๕๖
๔  วิ.มหา. ๕/๓๑/๔๒ 
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คือ พิ ลังกา สา ดีปลี พริก สมอ ไทย สมอ พิเภก มะขาม ป้อม และ ผล โกฐ

  สมอ พิเภก มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ภู	ตา	วาส,	กลิทฺ	ทุม

มะขาม	ป้อม	๒	ศัพท์
อม	ตา  (น+มต+อา)  มะขาม ป้อม.  นตฺถิ		มต	เม	ติสฺ	สนฺ	ติ		อม	ตา		มะขาม ป้อม ที่ ไม่มี ความ ตาย(ใช้ 

เป็น ยา อายุ วัฒนะ) ชื่อ ว่า อม ตา (อาเทศ น เป็น อ, ลบ สระ หน้า)

อามลก,	อา	มล	กกี  (น+มล ธาร เณ+ณฺวุ+อี)  มะขาม ป้อม.  โรคํ		น		มล	ตี	ติ		อา	มลกี		มะขาม 
ป้อม ที่ ไม่ ทรง ไว้ ซึ่ง โรค ชื่อ ว่า อา มลกี (อาเทศ น เป็น อ, ทีฆ ะ อ เป็น อา, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก,  
ลบ สระ หน้า).  ตี	สุ		อา	มลกี	ศัพท์ มี ใช้ ใน ลิงค์ ทั้ง ๓.  วยฏฺ€า	ศัพท์ ก็ แปล ว่า มะขาม ป้อม.  ตสฺ	สา		 
อ	วิ	ทูเร		อา	มลกี๑  มี ต้นมะขาม ป้อม ที่ ไม่ ไกล จาก ต้น หว้า นั้น

	 [๕๗๐]	 ล	พุโช		ลิ	กุ	โจ		จาถ	 กณิ	กา	โร		ทุ	มุปฺปโล
	 	 นิมฺ	โพ	ริฏฺโ€		ปุ	จิ	มนฺ	โท	 กร	โก		ตุ		จ		ทา	ลิ	โม.

ขนุน	สำมะลอ,	สาเก	๒	ศัพท์
ลพุช  (ล พุสทฺ ทูปปท+ชน ชนเน+กฺ วิ)  ขนุน สำมะลอ, สาเก.  ล	พุ	นาม	เก		ปพฺพ	เต		ชาย	ตี	ติ		ล	พุโช		 

ขนุน ที่ เกิด บน ภู เขา ล พุ ชื่อ ว่า ลพุช ะ (ลบ กฺ วิ และ นฺ ที่สุด ธาตุ).  ลพุช	ผล	มา	ทาย		พุทฺธ	เสฏฺ€สฺส-	
ทา	สหํ ๒  ข้าพเจ้า นำ เอา ผล ขนุน สำมะลอ ไป ทูล ถวาย แด่ พระพุทธเจ้า ผู้ ประเสริฐ ที่สุด

ลิกุจ  (ลีน+กุจ)  ขนุน สำมะลอ, สาเก.  ขุทฺ	ทกตฺ	ตา		ลีนํ		อ	ปาก	ฏํ		กุจ	สงฺ	ขาตํ		ผล	เมตสฺ	สา	ติ		 
ลิ	กุ	โจ		ขนุน ที่ ผล ไม่ ปรากฏ เพราะ มี ขนาด เล็ก จึง ชื่อ ว่า ลิ กุ จะ (ลบ น, รัสสะ อี เป็น อิ).  ฑหุ	รุกฺ	ข	ศัพท์  
ก็ แปล ว่า ขนุน สำมะลอ

กรรณิการ์	เขา	๒	ศัพท์
กณิการ  (กณิฏฺ€สทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ)  กรรณิการ์ เขา.  อ	คนฺธ	ปุปฺผ	ตาย		อตฺ	ตานํ		กณิฏฺ€ํ		 

ก	โรตี	ติ		กณิ	กา	โร,		ปีต	ปุปฺผ	โก	 กรรณิการ์ ที่ ทำ ตน ให้ น้อย ค่า เพราะ มีด อก ไม่ หอม ชื่อ ว่า กณิ กา ระ 
(ลบ ฏฺ€ และ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  กณิ	กา	ราว		สมฺ	ผุลฺ	ลา๓  เหมือน ดอก กรรณิการ์ บาน สะพรั่ง

ทุ	มุปฺปล  (ทุม+อุปฺ ปล)  กรรณิการ์ เขา.  ปทุม	ปฺ	ปมาณ	ปุปฺผ	ทุม	ตาย		ทุ	มุปฺปโล		ต้น กรรณิการ์  
ชื่อ ว่า ทุ มุป ปละ เพราะ เป็น พันธุ์ ไม้ ที่ มีด อก เท่า ดอก ปทุม

สะเดา	๓	ศัพท์
นิมฺพ  (นี นเย+พ)  สะเดา.  นีย	ตี	ติ		นิมฺ	โพ	 สะเดา ที่ เขา นำ ไป ชื่อ ว่า นิม พะ (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ 

นิคหิต เป็น มฺ, รัสสะ อี เป็น อิ).  ผล	ภา	เวน		นม	ตี	ติ		นิมฺ	โพ		สะเดา ที่ โน้ม ไป เพราะมี ผล ดก 

๑  วิ.มหา. ๔/๔๕/๕๖ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๓/๕๗/๘๑ ๓  ขุ.ชา. ๒๘/๗๓๐/๒๕๒
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ชื่อ ว่า นิม พะ (นมุ นมเน+พ, อาเทศ อ เป็น อิ).  อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		ปณฺณา	นิ		เภสชฺ	ชา	นิ		
นิมฺพปณฺณํ		ปโฏลปณฺณํ		สุ	ล	สิปณฺณํ		กปฺ	ปา	สิปณฺณํ ๑  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต ใบไม้ ที่ เป็น 
ยา คือ ใบ สะเดา ใบ กระดอม ใบ กะเพรา และ ใบ ฝ้าย

อริ	ฏฺ€  (อริ สทฺ ทูปปท+€า คติ นิวตฺ ติมฺหิ+อ)  สะเดา.  ติตฺต	รสตฺ	ตา		อริ	ภาเว		ติฏฺ€ตี	ติ		อริ	ฏฺโ€		
สะเดา ที่ ตั้ง อยู่ ใน ความ เป็น ศัตรู(ของ ต้นไม้ ที่ มี รส หวาน) เพราะ มี รส ขม จึง ชื่อ ว่า อริ ฏฐะ (ซ้อน ฏฺ, ลบ 
สระ หน้า)

ปุ	จิ	มนฺท  (ปุจสทฺ ทูปปท+มทฺท มทฺทเน+อ)  สะเดา.  ปุจํ		กุฏฺ€ํ		มทฺท	ตี	ติ		ปุ	จิ	มนฺ	โท		ไม้ สะเดา ที่ 
คุกคาม โรค รา ชื่อ ว่า ปุ จิ มัน ทะ (อาเทศ อ เป็น อิ, ทฺ เป็น นฺ). 	นฬ	วเน		กิร		โส		ปุ	จิ	มนฺทรุกฺ	โข๒   
ทราบ ว่า ต้น สะเดา นั้น เกิด ขึ้น ใน ป่า ต้น อ้อ

  สะเดา มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ธมฺม	เสน,	มาลก

ทับทิม	๒	ศัพท์
กรก  (กร กรเณ+ณฺวุ)  ทับทิม.  ก	โรตี	ติ		กร	โก,		รตฺต	ปุปฺผ	โก	 ต้น ทับทิม ที่ กระทำ ชื่อ ว่า กร กะ, 

มีด อก สี แดง (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

ทา	ลิม,	ทาฬิม  (ทล วิ ทาร เณ+อิ+ม)  ทับทิม.  ทล	ตี	ติ	 	ทา	ลิ	โม	 	ต้น ทับทิม ที่ ทำลาย ชื่อ ว่า 
ทา ลิ มะ (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ลฺ เป็น ฬฺ บ้าง).  ตสฺส		ทาฬิม	ผลํ		อ	ทา	สิ๓  ได้ ถวาย ผล 
ทับทิม แด่ พระพุทธเจ้า พระนาม ว่า กกุ สัน ธะ นั้น

	 [๕๗๑]	 สรโล		ปู	ติก	ฏฺ€ญฺจ	 กปิ	ลา		ตุ		จ	สึส	ปา
	 	 สา	มา		ปิย	งฺ	คุ		กงฺ	คุปิ	 สิ	รีโส		ตุ		จ		ภณฺฑิโล.

ไม้	สน	๒	ศัพท์
สรล  (สร คติ ยํ+อล)  ไม้ สน.  กา	ลนฺตรํ	 	 สร	ตี	ติ	 	 สรโล	 	 ไม้ สน ที่ ไป สู่ ระยะ เวลา ชื่อ ว่า สรละ.   

สร	ลา	ทิ	เผคฺ	คุ	คนฺโธ๔  ไม้ สน เป็นต้น มี กลิ่น อยู่ ที่ เปลือก

ปู	ติก	ฏฺ€  (ปูติ+กฏฺ€)  ไม้ สน.  ปู	ติเยว		กฏฺ€ํ		ปู	ติก	ฏฺ€ํ		ไม้ ที่ มี กลิ่น เหม็น ชื่อ ว่า ปู ติกั ฏฐะ

ไม้	ประดู่ลาย	๒	ศัพท์
กปิ	ลา  (กปิ จลเน+อิล+อา)  ไม้ ประดู่ลาย.  กปิตพฺ	พา		จลิตพฺ	พา	ติ		กปิ	ลา		ไม้ ประดู่ ที่ เขา เขย่า 

ชื่อ ว่า กปิ ลา (ลบ สระ หน้า)

สึส	ปา  (สาส อนุ สิฏฺ€ิ ยํ+อป+อา)  ไม้ ประดู่ลาย.  สา	สติ		เอ	เต	นา	ติ		สึส	ปา		ไม้ ประดู่ลาย ที่ ใช้ สอน 
ชื่อ ว่า สิง ส ปา (อาเทศ สาสฺ เป็น สึสฺ, ลบ สระ หน้า).  สิ	สีย	เต	ติ		สึส	ปา		ไม้ ประดู่ลาย ที่ เขา ต้องการ 
๑  วิ.มหา. ๕/๓๐/๔๒ ๒  วิ.ฏี. ๑/๑๔๙/๓๑๗ ๓  ขุ.อฏฺ. ๓๓/๓๘๖/๙๙
๔  วิ.ฏี. ๑/๑๙๙/๓๙๕ 
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ชื่อ ว่า สิง ส ปา (สิส อิจฺ ฉายํ+อป+อา, ลง นิคหิต อาคม).  อ	คุรุ	ศัพท์ ก็ แปล ว่า ไม้ ประดู่ลาย.  เสต	พฺย	นครํ		
คนฺตฺ	วา		สึส	ปา	วนํ		ปา	วิ	สิ๑  เสด็จ พระราชดำเนิน ไป ทาง เสตั พย นคร เข้า สู่ ป่า ไม้ ประดู่ลาย

ไม้	ประยงค์	๓	ศัพท์
สา	มา  (สา ตนุ กรเณ+ม+อา)  ไม้ ประยงค์.  สา	ติ		ตนุ	ก	โรตี	ติ		สา	มา		 ไม้ ประยงค์ ที่ ทำให้ บาง  

ชื่อ ว่า สา มา (ลบ สระ หน้า)

ปิย	งฺ	คุ  (ปิย สทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+อุ)  ไม้ ประยงค์. 	ปิย	ภาวํ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปิย	งฺ	คุ		ไม้ ประยงค์ ที่ ถึง 
ความ เป็น ที่รัก ชื่อ ว่า ปิยังคุ (ไม่ ลบ ทุ ติ ยา วิภัตติ, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ, ลบ มฺ ที่สุด ธาตุ, ลบ สระ หน้า).  
ปิย	งฺ	คุ	มา	ลาหิ		จนฺ	ทน	คนฺเธหิ		จ		อสฺส	ทาหิ๒  ดารดาษ ด้วย พวง ดอก ประยงค์ และ กลิ่น หอม ของ 
แก่นจันทน์

กงฺ	คุ  (กสทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+อุ)  ไม้ ประยงค์.  	กํ		กม	นีย	ภาวํ		คจฺฉ	ตี	ติ		กงฺ	คุ	 ไม้ ประยงค์ ที่ 
ถึง ความ เป็น วัตถุ อัน น่า ปรารถนา ชื่อ ว่า กัง คุ (ไม่ ลบ ทุ ติ ยา วิภัตติ, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ, ลบ มฺ ที่สุด 
ธาตุ, ลบ สระ หน้า).  สา	ลา		จ		กงฺ	คุ	ปุปฺ	ผา		จ		โสภ	นฺ	ติ		มม		อสฺส	เม๓  ดอก สาละ และ ดอก 
ประยงค์ ใกล้ อาศรม ของ เรา กำลัง บาน สวยงาม

  ไม้ ประยงค์ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  มหิ	ลาวฺ	ห	ยา,	ลตา,	คุนฺ	ทา,	คนฺธ	ผลี,	กา	รมฺ	ภา

ไม้	ซึก,	ก้ามปู,	จามจุรี	๒	ศัพท์
สิ	รีส  (สร คติ ยํ+อีส)  ไม้ ซึก, ก้ามปู, จามจุรี.  ส	รติ		โรคํ		หึ	สตี	ติ		สิ	รีโส		ไม้ ซึก ที่ เบียดเบียน โรค 

ชื่อ ว่า สิ รี สะ (อาเทศ อ เป็น อิ).  กกุ	สนฺโธ		ภิกฺขเว		ภควา		อรหํ		สมฺ	มา	สมฺ	พุทฺโธ		สิ	รีสสฺส		
มูเล		อภิ	สมฺ	พุทฺโธ๔  ภิกษุ ทั้ง หลาย พระ ผู้ มี พระ ภาค พระนาม ว่า กกุ สัน ธะ ทรง เป็น พระ อรหันต์ ตรัสรู้ 
เอง โดย ชอบ ทรง ตรัสรู้ ที่ โคน ไม้ ซึก

ภณฺฑิล  (ภณฺฑ ปริ ภาส เน+อิล)  ไม้ ซึก, ก้ามปู, จามจุรี.  ภณฺเฑ	ตี	ติ		ภณฺฑิโล		ไม้ ซึก ที่ ให้ ตำหนิ 
ชื่อ ว่า ภัณฑิ ละ

	 [๕๗๒]	 โสณ	โก		ทีฆ	วณฺโฏ		จ	 วกุโล		ตุ		จ		เกส	โร
	 	 กา	โก	ทุมฺ	พริก	า		เผคฺ	คุ	 นา	โค		ตุ		นาค	มา	ลิ	กา.

เพกา	๒	ศัพท์
โสณ	ก  (สุณ คติ ยํ+ณฺวุ)  เพกา.  สุณ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		โสณ	โก		ต้น เพกา ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า โสณ กะ (วุ ทธิ 

อุ เป็น โอ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

ทีฆ	วณฺฏ  (ทีฆ+วณฺฏ)  เพกา.  ทีฆํ		ผลวณฺฏํ		อสฺ	สา	ติ		ทีฆ	วณฺโฏ		ผล เพกา ที่ มี ก้าน ผล ยาว  
๑  ธมฺม.อฏฺ. ๑๘/๖๕ ๒  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๘๙๔/๒๗๒ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๓/๒/๕
๔  ที.มหา. ๑๐/๕/๔ 



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๕.	อรัญญวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 660

ชื่อ ว่า ทีฆ วัณ ฏะ

พิกุล	๒	ศัพท์
พกุล,	วกุล  (วก อา ทาเน+อุล)  พิกุล.  วก	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		วกุโล		ต้น พิกุล ที่ ถือ เอา ชื่อ ว่าว กุ ละ 

(อาเทศ ว เป็น พ บ้าง).  	ก	ทมฺ	พา		พกุล	า		พหู๑  ต้น กระ ทุ่ม และ ต้น พิกุล มี มาก.  วกุล	ปุปฺผํ		
ปคฺคยฺห		พุทฺธสฺส		อภิ	โรปยึ ๒  นำ เอา ดอก พิกุล ไป บูชา แด่ พระพุทธเจ้า

เกสร  (เกสร+ณ)  พิกุล.  เกสร	ยุตฺ	ต	ปุปฺผ	ตาย		เกส	โร		ต้น พิกุล ชื่อ ว่า เกส ระ เพราะ ดอก มี เกสร (ลบ 
ณฺ, ลบ สระ หน้า).  ตีณิ		เกสร	ปุปฺ	ผา	นิ		สี	เส		กตฺ	วาน	หํ		ตทา๓  ครั้ง นั้น  ข้าพเจ้า ติด ดอก พิกุล 
๓ ดอก ไว้ บน ศีรษะ

มะเดื่อ	ปล้อง	๒	ศัพท์
กา	โก	ทุมฺ	พริก	า  (กาก+อุ ทุมฺ พร+อิก+อา)  มะเดื่อ ปล้อง.  กา	กานํ		อุ	ทุมฺ	พ	โร		กา	โก	ทุมฺ	พ	โร,		โส		

เอว		กา	โก	ทุมฺ	พริก	า		มะเดื่อ ของ กา ชื่อ ว่า กา โก ทุม พระ,  กา โก ทุม พระ นั่น แหละ ชื่อ ว่า กา โก ทุม พริก า  
(ลบ สระ หน้า)

เผคฺ	คุ  (ผล นิปฺผตฺ ติยํ+คุ)  มะเดื่อ ปล้อง.  ผล	ตี	ติ		เผคฺ	คุ		มะเดื่อ ที่ ออก ผล มาก ชื่อ ว่า เผค คุ (อาเทศ 
อ เป็น เอ, ลฺ เป็น คฺ).  นิสฺ	สา	โร		เผคฺ	คุ	รุกฺ	โข		เผคฺ	คุ	รุกฺ	เข	เหว		ปริ	วุ	โต๔  ต้น มะเดื่อ ปล้อง ไม่มี 
แก่น แวดล้อม ด้วย ต้น มะเดื่อ ปล้อง อีก จำนวน มาก

กา	กะทิ	ง	๒	ศัพท์
นาค  (น+คมุ คติ มฺหิ+กฺ วิ)  กา กะทิ ง.  น		คจฺฉ	ตี	ติ		นา	โค	 ต้น กา กะทิ ง ที่ ไม่ เคลื่อนที่ ไป ชื่อ ว่า นา คะ 

(ทีฆ ะ อ เป็น อา, ลบ กฺ วิ และ มฺ ที่สุด ธาตุ).  นาค	ปุปฺผํ		ค	เหตฺ	วาน		ค	ตมคฺ	คมฺหิ		โอกิ	รึ ๕   
นำ เอา ดอก กา กะทิ ง ไป โปรย ลง บน ทาง เสด็จ พระราชดำเนิน

นาค	มา	ล	ิกา  (นาค+มาลา+อกิ+อา)  กา กะท ิง.  นา	คานํ		มาลา,		สา		สญ	ฺชาตา		ยตรฺ		นาคมา	ล	ิกา		 
ต้น กา กะทิ ง ที่ มี พวง ดอกไม้ เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า นาค มา ลิ กา (ลบ สระ หน้า)

	 [๕๗๓]	 อโส	โก		วญฺ	ชุโล		จาถ	 ตกฺ	กา	รี		เวช	ยนฺ	ติ	กา
	 	 ตาปิญฺ	โฉ		จ		ตมาโลถ	 กุฏโช		คิริ	มลฺ	ลิ	กา.

ไม้	อโศก	๒	ศัพท์
อ	โสก  (น+โสก)  ไม้ อโศก.  นตฺถิ	 	 โส	โก	 	 อเน	นา	ติ	 	 อโส	โก	 	 ไม้ ที่ ช่วย ให้ ไม่มี ความ เศร้า โศก  

ชื่อ ว่า อ โสก ะ (อาเทศ น เป็น อ).  อ	โสก	ปุปฺ	ผมา	ลาหํ		พุทฺธสฺส		อุ	ปนามยึ ๖  ข้าพเจ้า น้อม พวง 
ดอก อโศก เข้าไป ถวาย แด่ พระพุทธเจ้า

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓/๒๓ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒๒๘/๓๒๒ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓๖๖/๔๔๘
๔  องฺ.อฏฺ. ๑๕/๕๐๕/๓๗๐ ๕  ขุ.อปทาน. ๓๒/๑๖๐/๒๖๒ ๖  ขุ.วิมาน. ๒๖/๓๘/๖๘
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วญฺ	ชุล  (วช คมเน+อุล)  ไม้ อโศก.  วช	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		วญฺ	ชุโล		ไม้ อโศก ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่าวั ญ ชุ ละ (ลง 
นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น �ฺ)

ไม้	คนทา	๒	ศัพท์
ตกฺ	กา	รี  (ตสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+ณ+อี)  ไม้ คนทา.  ตํตํ	โร	คช	ยาทิกํ		ก	โรตี	ติ		ตกฺ	กา	รี		ไม้คนทา 

ที่ ทำให้ ชนะ โร คนั้นๆ เป็นต้น ชื่อ ว่า ตัก กา รี (ซ้อน กฺ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า).   
ตกฺ	การึ		ปุปฺ	ผิตํ		คิริ	มุทฺ	ธนิ๑  ดอก คนทา บาน อยู่ บน ยอด เขา

เวช	ยนฺ	ติ	กา  (วิ+ชิ ชเย+อนฺต+อิก+อา)  ไม้ คนทา.  วิ	เส	เสน		ชย	ตี	ติ		เวช	ยนฺ	ติ	กา		ไม้ คนทา ที่ 
ชนะ (โรค) โดย เด็ด ขาด ชื่อ ว่า เวช ยัน ติ กา (อาเทศ อิ เป็น เอ, วุ ทธิ อิ ของ ธาตุ เป็น เอ, อาเทศ เอ 
เป็น อย, ลบ สระ หน้า)

  ไม้ คนทา มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ชยา,	ชยนฺ	ตี,	นา	เท	ยี	

คูน	๒	ศัพท์
ตาปิญฺฉ,	ตาปิญฺช  (ตา ปีสทฺ ทูปปท+ชน ชนเน+กฺ วิ)  คูน.  ตา	ปิยํ		ชาย	ตี	ติ		ตาปิญฺ	โฉ		ต้น คูน ที่ 

เกิด ใน ระหว่าง แม่น้ำ ชื่อ ว่า ตาปิญ ฉะ (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น �ฺ, รัสสะ อี เป็น อิ, ลบ กฺ วิ 
และ นฺ ที่สุด ธาตุ, อาเทศ ช เป็น ฉ บ้าง).  คัมภีร์ นานั ตถ สังคหะ กล่าว ว่า “ตาปี		ตุ		สริตานฺตเร  
ตาปี	ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ว่า ระหว่าง แม่น้ำ”

ตมาล  (ตมุ กงฺ ขายํ+อล)  คูน.  ต	เม	ตี	ติ		ตมาโล		ต้น คูน ที่ ให้ สงสัย ชื่อ ว่า ตมา ละ (ทีฆ ะ อ เป็น อา).  
ตมาล	ปุปฺผํ		ปคฺคยฺห๒  ถือ เอา ดอก คูน

มวก	เหล็ก,	อัญชัน	เขียว,	มะลิ	ป่า	๒	ศัพท์
กุฏช  (กุฏ เฉท เน+อช)  มวก เหล็ก, อัญชัน เขียว, มะลิ ป่า.  โรคํ		กุฏ	ติ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		กุฏโช		ไม้ มวก 

เหล็ก ที่ ตัด โรค ชื่อ ว่า กุฏ ชะ.  ปุปฺผํ		กุฏ	ชมา	ทาย๓  นำ เอา ดอก อัญชัน เขียว ไป

คิริ	มลฺ	ลิ	กา  (คิริ+มลฺ ลิ กา)  มวก เหล็ก, อัญชัน เขียว, มะลิ ป่า.  คิริ	มฺหิ		ชาตา		มลฺ	ลิ	กา		คิริมลฺ	ลิ	กา		 
ดอก มะลิ ที่ เกิด บน ภูเขา ชื่อ ว่า คิริ มัลลิกา

	 [๕๗๔]	 อินฺ	ทย	โว		ผเล		ตสฺ	สา-	 คฺคิ	มนฺ	โถ		กณิกา		ภเว
	 	 นิคฺ	คุณฺ	ฑิตฺถี		สินฺ	ทุ	วา	โร	 ติณ	สูลํ		ตุ		มลฺ	ลิ	กา.

ผล	มวก	เหล็ก
อินฺ	ทยว  (อินฺ ท+ยว)  ผล มวก เหล็ก.  ตสฺส		กุฏชสฺส		ผเล		อินฺ	ทย	โว		อินฺ	ทยว	ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ 

ว่า ผล ของ ต้น มวก เหล็ก นั้น.  อินฺ	ทสฺส		สกฺกสฺส		ยโว		ธญฺญวิ	เสโส		อินฺ	ทย	โว		ธัญพืช ชนิด หนึ่ง 

๑  ขุ.เถรี. ๒๖/๔๖๙/๔๘๑ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๒/๑๙๓/๒๙๑ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๐๗/๑๕๗
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ของ พระอินทร์ ชื่อ ว่า อิน ทย วะ

คนทิสอ,	เจต	พัง	คี	๒	ศัพท์
อคฺคิ	มนฺถ  (อคฺคิสทฺ ทูปปท+มนฺถ มนฺถเน+ณ)  คนทิสอ, เจต พัง คี.  อคฺคิ		มนฺถีย	เต		อเน	นา	ติ		

อคฺคิ	มนฺ	โถ		ไม้ คนทิสอ ที่ ใช้ สีไฟ ชื่อ ว่า อัคคิ มันถะ (ลบ ณฺ)

กณิกา  (กณ คติ ยํ+ณฺวุ+อา)  คนทิสอ, เจต พัง คี.  กณ	ตี	ติ		กณิกา		ต้น คนทิสอ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า 
กณิกา (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ, ลบ สระ หน้า).  กณิกา		กณฺณิ	กา	รา		จ		อ	สนา		 
อญฺ	ชนา		พหู๑  ดอก คนทิสอ ดอก กรรณิการ์ ดอก ประดู่ และ ดอก อัญชัน มี มากมาย

ย่าน	ทราย,	ยาง	ทราย	๒	ศัพท์
นิคฺ	คุณฺ	ฑี  (นิ+คุณฺ ฑ+อี)  ย่าน ทราย, ยาง ทราย.  นตฺถิ		คุณฺ	ฑํ		คพฺ	ภพนฺ	ธนํ		เอ	ตา	ยา	ติ		นิคฺ	คุณฺ	ฑี		 

ไม ้ที ่รกัษา โรค ทอ้ง ผกู ชือ่ วา่ นคิ คณุ ฑ.ี  อติถฺ	ี	นคิ	ฺคณุ	ฺฑ	ีศพัท ์เปน็ อติถ ีลงิค.์  นคิ	ฺคณุ	ฺฑ	ิปปุผฺ	ํ	ปคคฺยหฺ		
พุทฺธสฺส		อภิ	โรปยึ ๒  ถือ เอา ดอก ย่าน ทราย ไป บูชา แด่ พระพุทธเจ้า

สินฺ	ทุ	วาร  (สินฺ ทุส ทฺ ทูปปท+วร วาร เณ+ณ) ย่าน ทราย, ยาง ทราย.  สินฺ	ทุํ		คพฺ	ภพนฺ	ธนํ		วา	เร	ตี	ติ		
สินฺ	ทุ	วา	โร		ไม้ ย่าน ทราย ที่ ห้าม การ พัน ที่ ครรภ์ ชื่อ ว่า สิน ทุ วาระ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  อินฺ	ทานี	
ศัพท์ ก็ แปล ว่า ย่าน ทราย

มะลิ,	มะลิ	ซ้อน	๒	ศัพท์
ติณ	สูล  (ติณ สทฺ ทูปปท+สูล รุ ชายํ+อ)  มะลิ, มะลิ ซ้อน.  ติณ	า	นิ		สู	ลนฺ	ติ		 เอตฺ	ถา	ติ		ติณ	สูลํ		 

ต้น มะลิ ที่ มี หญ้า เกิด ขึ้น แซม ชื่อ ว่า ติณ สู ละ.  ติณ	สูเล		ค	เหตฺ	วาน		พุทฺธสฺส		อภิ	โรปยึ ๓  ถือ เอา 
ดอก มะลิ ซ้อน ไป บูชา แด่ พระพุทธเจ้า

มลฺ	ลิ	กา  (มลฺล ธาร เณ+อิ+ก+อา)  มะลิ, มะลิ ซ้อน.  สพฺ	เพหิ		มลฺล	เต		ธารี	ย	เต	ติ		มลฺ	ลิ	กา		 
ดอก มะลิ ที่ เขา ทรง ไว้ ด้วย วัตถุ ทั้ง ปวง ชื่อ ว่า มัลลิกา (ลบ สระ หน้า)

  มะลิ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สูป	ที,	สีต	ภีรุ

	 [๕๗๕]	 เส	ผา	ลิ	กา		นี	ลิ	กาถ	 อปฺ	โผฏา		วน	มลฺ	ลิ	กา
	 	 พนฺธุ	โก		ชย	สุ	มนํ	 ภณฺฑิ	โก		พนฺ	ธุชี	ว	โก.

สุ	พร	รณิ	การ์	๒	ศัพท์
เส	ผา	ลิ	กา		(สิ ผา+ลฺ อาคม+อิก+อา)  สุ พร รณิ การ์.   สิ	ผา		ชฏา		อสฺสตฺถี	ติ		เส	ผา	ลิ	กา		ต้น 

 สุ พร รณิ การ์ ที่ มี ช่อ ดอก ชื่อ ว่า เส ผา ลิ กา (อาเทศ อิ เป็น เอ, ลบ สระ หน้า)

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓/๒๓ ๒  ขุ.อปทาน. ๓๒/๒๐๗/๓๐๔ ๓  ขุ.อปทาน. ๓๒/๑๕๙/๒๖๑
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นี	ลิ	กา  (นีล+อิก+อา)  สุ พร รณิ การ์.  นีล	ปุปฺผ	ตาย		นี	ลิ	กา		ต้น สุ พร รณิ การ์ ชื่อ ว่า นี ลิ กา เพราะ มี 
ด อก สี เขียว (ลบ สระ หน้า)

  สุ พร รณิ การ์ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สุว	หา,	นิคฺ	คุณฺ	ฑี

มะลิ	วัลย์,	มะลิ	ลา,	มะลิ	ป่า	๒	ศัพท์
อปฺ	โผฏา  (อา+ผุฏ วิก สเน+ณ+อา)  มะลิ วัลย์, มะลิ ลา, มะลิ ป่า.  อาภุโส		ผุฏ	ตี	ติ		อปฺ	โผฏา			ดอก 

มะลิ วัลย์ ที่ บาน อยู่ เนือง นิตย์ ชื่อ ว่า อัป โผฏา (ซ้อน ปฺ, รัสสะ อา เป็น อ, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ, 
ลบ สระ หน้า).  อปฺ	โผฏา	ติ		อปฺ	โผฏวลฺ	ลี๑  บท ว่า อปฺ	โผฏา	คือ เถา มะลิ วัลย์

วน	มลฺ	ลิ	กา  (วน+มลฺ ลิ กา)  มะลิ วัลย์, มะลิ ลา, มะลิ ป่า.  	วเน		ชาตา		มลฺ	ลิ	กา		วน	มลฺ	ลิ	กา		ต้น 
มะลิ ที่ เกิด ใน ป่า ชื่อ ว่า วน มัลลิกา

กุหลาบ,	ชบา	๔	ศัพท์
พนฺธุก  (พนฺธ พนฺธเน+อุ+ก)  กุหลาบ, ชบา.  พนฺธ	ตี	ติ	 	 พนฺธุ	โก	 	 ต้น กุหลาบ ที่ ติด เนื่อง กัน  

ชื่อ ว่า พันธุ กะ.  มิสฺ	สา		พนฺธุก	ปุปฺ	เผหิ		นี	ลุปฺปล	วิ	จิตฺ	ตกา๒  อัน แซม ด้วย ดอก ชบา แต่ง ให้วิจิตร 
ด้วย ดอก อุบล เขียว

ชย	สุมน  (ชย+สุมน)  กุหลาบ, ชบา.  ชยตฺถํ	 	 สุ	มนํ	 	 ชย	สุ	มนํ	 	 ดอก มะลิ เพื่อ ชัยชนะ ชื่อ ว่า  
ชย สุมนะ.  รตฺ	ตกมฺ	พลสฺ	เสว		ชย	สุ	มน	ปุปฺผ	รา	สิ		วิย		วณฺโณ๓  สี ของ ผ้า กำ พล แดง เหมือน กอง 
ดอก กุหลาบ แดง

ภณฺฑิก  (ภฑิ มงฺคเลฺย+อิก)  กุหลาบ, ชบา.  ภณฺฑ	ตี	ติ		ภณฺฑิ	โก		ดอก กุหลาบ ที่ เป็น มงคล ชื่อ ว่า 
ภัณฑิ กะ (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น ณฺ)

พนฺ	ธุชี	วก  (พนฺธุสทฺ ทูปปท+ชีว ปาณ ธาร เณ+ณฺวุ)  กุหลาบ, ชบา.  ชีว	ตี	ติ	 	 ชีว	โก	 	 พันธุ์ ไม้ 
ที่เป็น อยู่ ชื่อ ว่า ชีว กะ.  ชี	วกสทฺทสฺส	 	 ปีต	สา	ลา	ทีสฺวปิ	 	 ปวตฺ	ตน	โต	 	 พนฺธุ	 	 เอว	 	 ชีว	โก		 
พนฺ	ธุชี	ว	โก		พันธุ์ ไม้ ที่ เป็น อยู่ นั่น แหละ ชื่อ ว่า พันธุ ชีว กะ เพราะ ชี	วก	ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ว่า ต้นไม้ ที่ มีด อก สี 
เหลือง เป็นต้น (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  พนฺธุ		พนฺธุก	ปุปฺ	เผ		จ		พนฺธุ	ภา	ตริ		พนฺธเว		พนฺธุศัพท์ 
ใช้ ใน อรรถ ว่า ดอก กุหลาบ ญาติ ผู้ พี่ และ พวก พ้อง

ชีว	โก		ปีต	สาเล		จ	 เขปเน		วุทฺธิ	ชี	วิ	นิ,
เส	วิ	นิ		ปาณ	เก		ผาติ-	 กุณฺฑิ	เก		ปาท	ปนฺตเร.

 ชี วก ศัพท์ เป็น ไป ใน ต้น ชบา ความ สิ้น ไป อายุ ยืน เพื่อน มี ชีวิต ความ เจริญ  
ลัก จั่น น้ำ และ ระหว่าง ต้นไม้

๑  ชา.อฏฺ. ๔๔/๔๐๘ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๙๓๔/๓๒๘ ๓  มชฺ.อฏฺ. ๑๐/๒๘๖/๑๗๘
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	 [๕๗๖]	 สุมนา		ชาติ	สุมนา		 มาลกี		ชาติ		วสฺ	สิกี
	 	 ยูถิกา		มาคธี	จาถ	 สตฺ	ตลา		นว	มลฺ	ลิ	กา.

มะลุลี	๕	ศัพท์
สุมนา  (สุ+มน+อา)  มะลุลี.  สุนฺ	ทรํ		มโน		อสฺ	สนฺ	ติ		สุมนา		ดอกไม้ ที่ มี ใจดี(คือ เห็น แล้ว สบายใจ) 

ชื่อ ว่า สุมนา

ชาติ	สุมนา  (ชาติ+สุมนา)  มะลุลี.  สุ	คนฺธตฺ	ตา		ชาติ	สุมนา		ดอก มะลุลี ชื่อ ว่า ชาติ สุมนา เพราะ มี 
กลิ่น หอม.  ชาติ	สุ	มน	ปุปฺ	ผา	นิ		อุโภหิ		หตฺเถหิ		ภคว	โต		ปา	ทมูเล		โอกิ	ริตฺ	วา		ปู	เช	สิ๑  โปรย 
ดอก มะลุลี ด้วย มือ ทั้ง ๒ บูชา แทบ บาทมูล ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค

มาลกี  (มล ธาร เณ+ณฺวุ+อี)  มะลุลี.  มล	ติ		ธาเร	ตี	ติ		มาลกี		ดอก มะลุลี ที่ ทรง ไว้(ซึ่ง กลิ่น หอม) 
ชื่อ ว่า มาลกี (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, ลบ สระ หน้า) 

ชาติ  (ชน ชนเน+ติ)  มะลุลี.  ช	เนตี	ติ		ชาติ		ดอก มะลุลี ที่ เกิด ชื่อ ว่า ชาติ (อาเทศ นฺ เป็น อา, ลบ 
สระ หน้า)

วสฺ	สิกี  (วสฺส+อิก+อี)  มะลุลี.  วสฺ	สกา	ลสญฺ	ชาต	ปุปฺผ	ตาย		วสฺ	สิกี	 ดอก มะลุลี ชื่อ ว่า วัส สิกี เพราะ 
ออกดอก ใน ฤดู ฝน (ลบ สระ หน้า).  วสฺ	สิ	กี	ติ		ชาติ	สุมนา๒  บท ว่า วสฺ	สิกี	คือ ดอก มะลุลี

คัด	เค้า	๒	ศัพท์
ยูถิกา  (ยุถ หึ สายํ+อิ+ก+อา)  คัด เค้า.  ยุถ	ตี	ติ		ยูถิกา		ต้น คัด เค้า ที่ เบียดเบียน(เพราะ มี หนาม)  

ชื่อ ว่า ยูถิกา (ทีฆ ะ อุ เป็น อู, ลบ สระ หน้า).  ยูถิก	ปุปฺผํ		โอ	จิ	นิตฺ	วา		ภ	ควนฺ	ตํ		ปู	เช	สิ๓  เลือก 
เก็บ ดอก คัด เค้า บูชา พระ ผู้ มี พระ ภาค

มาคธี  (มคธ+ณ+อี)  คัด เค้า.  มคเธ		ภวา		มาคธี		ต้น คัด เค้า ที่ มี อยู่ ใน แคว้น มคธ ชื่อ ว่า มาคธี 
(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

  ต้น คัด เค้า มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  คณิกา,	อมฺพฏฺ€า

มะลิ	ซ้อน	๒	ศัพท์
สตฺ	ตลา  (สุ+ทล+อา)  มะลิ ซ้อน.  สุนฺ	ทรํ		ทล	เม	ติสฺ	สา	ติ		สตฺ	ตลา		มะลิ ซ้อน ที่ มี กลีบ สวยงาม  

ชื่อ ว่า สัต ตลา (อาเทศ อุ เป็น อ, ท เป็น ต, ซ้อน ตฺ, ลบ สระ หน้า).  สตฺต		ทลา	นิ		เอ	ติสฺ	สา	ติ		วา		
สตฺ	ตลา		หรือ มะลิ ซ้อน ที่ มี กลีบ ดอก ๗ ชั้น ชื่อ ว่า สัต ตลา (สตฺต+ทล+อา, ลบ ท และ สระ หน้า)

นว	มลฺ	ลิ	กา,	นว	มา	ลิ	กา  (นว+มลฺ ลิ กา)  มะลิ ซ้อน.  นวา		นู	ตนา		มลฺ	ลิ	กา		นว	มลฺ	ลิ	กา		ดอก 
มะลิ ซ้อน ที่ สด ใหม่ ชื่อ ว่า นว มัลลิกา

๑  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๘๘๗/๑๔๙ ๒  ธมฺม.อฏฺ. ๒๐/๘๐ ๓  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๑๓๐๗/๒๑๑ 
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	 [๕๗๗]	 วา	สนฺ	ติตฺถี		อติ	มุตฺ	โต	 กร	วี	โรสฺ	สมา	ร	โก
	 	 มา	ตุ	ลุงฺ	โค		พีช	ปู	โร	 อุมฺมตฺ	โต		ตุ		จ		มา	ตุโล.

ลำดวน	๒	ศัพท์
วา	สนฺ	ตี  (ว สนฺต+ณ+อี)  ลำดวน.  ว	สนฺ	เต		ปุปฺผ	ตี	ติ		วา	สนฺ	ตี		ดอก ลำดวน ที่ บาน ใน ฤดู ใบไม้ ผลิ 

ชื่อ ว่า วา สัน ตี (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

อติ	มุตฺ	ต  (อติ มุทสทฺ ทูปปท+ตนุ วิตฺ ถาเร+กฺ วิ)  ลำดวน.  อติ	มุทํ		ต	โน	ตี	ติ		อติ	มุตฺ	โต		ดอก ลำดวน 
ที่ แผ่ ความ อ่อน ช้อย ออก ไป ชื่อ ว่า อติ มุตตะ (ลบ สระ ที่ ท, อาเทศ ทฺ เป็น ตฺ, ลบ กฺ วิ  และ นฺ ที่สุด 
ธาตุ).  อติ	มุตฺ	ตา		อ	โสก	า		จ		ภคินี	มาลา		จ		ปุปฺ	ผิ	ตา๑  ดอก ลำดวน ดอก อโศก และ ดอก 
กุหลาบ บาน สะพรั่ง แล้ว

  ไม้ ลำดวน มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  มาธ	วี,	ลตา

ยี่โถ	๒	ศัพท์
กร	วีร  (กุสทฺ ทูปปท+รุ สทฺ เท+อีร)  ยี่โถ.  กุจฺฉิตํ		รวํ		เอ	เต	นา	ติ		กร	วี	โร		ดอก ยี่โถ ทำให้ ร้อง เสียง 

หลง ชื่อ ว่า กร วีระ (อาเทศ อุ เป็น อ, วุ ทธิ อุ ของ ธาตุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว)

อสฺ	สมา	รก  (อสฺสสทฺ ทูปปท+มร ปาณ จาเค+ณฺวุ)  ยี่โถ.  อสฺ	เส		มา	เร	ตี	ติ		อสฺ	สมา	ร	โก		ต้น ยี่โถ 
ที่ ฆ่า ม้า ให้ ตาย ได้ ชื่อ ว่า อัส สมา รกะ (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  ปฏิ	หาส	ศัพท์ ก็ แปล 
ว่า ยี่โถ

มะงั่ว,	มะกรูด,	ส้ม	โอ	๒	ศัพท์
มา	ตุ	ลุงฺ	ค  (มตฺตสทฺ ทูปปท+ลุช วิ นา เส+อ)  มะงั่ว, มะกรูด, ส้ม โอ.		มตฺ	โต		ลุชฺช	ติ		 เอ	เต	นา	ติ		 

มา	ตุ	ลุงฺ	โค		มะงั่ว ที่ ทำให้ หาย วิง เวียน (เพราะ มี กลิ่น หอม และ รส เปรี้ยว) ชื่อ ว่า มาตุ ลุง คะ (ลบ ตฺ, ทีฆ ะ 
อ เป็น อา, อาเทศ อ ที่ ต เป็น อุ, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น งฺ, ชฺ เป็น คฺ)

พีช	ปูร  (พีช+ปูร)  มะงั่ว, มะกรูด, ส้ม โอ.  	ปริ	ปุณฺณ	พีช	ตาย		พีช	ปู	โร		 มะกรูด ชื่อ ว่า พีช ปูระ  
เพราะ เมล็ด บริบูรณ์.  พีช	ปูร	ผลานิ		สตฺถุ		อุป	เน	สิ๒  น้อม ผล มะกรูด เข้าไป ถวาย แด่ พระ ศาสดา

ลำโพง,	มะเขือ	บ้า	๒	ศัพท์
อุมฺมตฺต  (อุ+มท อุมฺ มา เท+ต)  ลำโพง, มะเขือ บ้า.  อุคฺ	คํ		มชฺช	ติ		เอ	เต	นา	ติ		อุมฺมตฺ	โต		ต้น 

ลำโพง ที่ ทำให้ เมา หนัก ชื่อ ว่า อุ ม มัตตะ (ซ้อน มฺ, อาเทศ อ เป็น อุ, ทฺ เป็น ตฺ)

มา	ตุล  (มร ปาณ จาเค+อุล)  ลำโพง, มะเขือ บ้า.  มา	เร	ตี	ติ	 	 มา	ตุโล	 	 มะเขือ บ้า ที่ ทำให้ ตาย ได้  
ชื่อ ว่า มาตุละ (วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ รฺ เป็น ตฺ)

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๑๔๙/๒๓ ๒  เถร.อฏฺ. ๑/๓๗๐/๑๔๖ 
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  มะเขือ บ้า มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กิตว,	ธุตฺ	ต,	ธตฺ	ตูร,	กน	กาวฺ	หย,	มทน	

	 [๕๗๘]	 กร	มนฺ	โท		สุ	เส	โน		จ	 กุนฺ	ทํ		ตุ		มาฆฺ	ยมุจฺจ	เต
	 	 เทว	ตาโส		ตุ		ชีมู	โต-	 ถา	มิ	ลา	โต		มหา	สหา.

เล็บ	เหยี่ยว	๒	ศัพท์
กร	มนฺท,	กรม	ทฺท  (กรสทฺ ทูปปท+มทฺท มทฺทเน+อ)  เล็บ เหยี่ยว.  กณฺฏ	เกน		กรํ		หตฺถํ		มทฺท	ตี	ติ		 

กร	มนฺ	โท		ต้น เล็บ เหยี่ยว ที่ ทิ่ม แทง มือ ด้วย หนาม ชื่อ ว่า กร มัน ทะ (อาเทศ ทฺ เป็น นฺ บ้าง)

สุ	เสน  (สุ+สิ พนฺธเน+ยุ)  เล็บ เหยี่ยว.  สุฏฺ€ุ		สิ	โน	ตี	ติ		สุ	เส	โน		ต้น เล็บ เหยี่ยว ที่ เกาะ เกี่ยว ไว้ แน่น 
ชื่อ ว่า สุ เสนะ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ยุ เป็น อน ,ลบ อ)

คล้า	๒	ชื่อ
กุนฺ	ท  (กุณ สงฺ โกจเน+ท)  คล้า.  กุณ	ตี	ติ	 	กุนฺ	ทํ	 	ต้น คล้า ที่ ลำต้น เรียว ชื่อ ว่า กุน ทะ (อาเทศ ณฺ  

เป็น นฺ)

มาฆฺ	ย  (มาฆ+ย)  คล้า.  มาเฆ		ภวํ		มาฆฺ	ยํ		ต้น คล้า ที่ มี ใน เดือน ๓ ชื่อ ว่า มาฆ ยะ (ลบ อ ที่ ฆ)

หญ้า	หนวด	แมว	๒	ศัพท์
เทว	ตาส  (เทว ตาสทฺ ทูปปท+อส ภกฺขเน+อ)  หญ้า หนวด แมว.  	เทว	ตา		อ	สนฺ	ติ		ภกฺ	ขนฺ	ติ		ตนฺ	ติ		

เทว	ตาโส		หญ้า ที่ เทวดา กิน ชื่อ ว่า เทว ตา สะ (ลบ สระ หลัง)

ชี	มูต  (ชี มูต+ณ)  หญ้า หนวด แมว.  ชี	มู	ตกาเล		สญฺ	ชาต	ตฺ	ตา		ชีมู	โต		หญ้า หนวด แมว ชื่อ ว่าชี มู ตะ 
เพราะ เกิด ขึ้น ใน ฤดู ฝน (ลบ ณฺ, ลบ สระ หน้า)

บาน	ไม่รู้	โรย	๒	ศัพท์
อมิ	ลาต  (น+มิลาต)  บาน ไม่รู้ โรย.  ปุปฺ	ผมา	สุํ		น		มิ	ลา	ตมสฺส		ภว	ตี	ติ		อมิ	ลา	โต		ดอกไม้ ที่ ไม่มี 

ความ ร่วง โรย ตลอด กาล ชื่อ ว่า อมิ ลา ตะ (อาเทศ น เป็น อ)

มหา	สหา  (ม หนตฺสท ฺทปูปท+สห ขมเน+อ+อา)  บาน ไมรู่ ้โรย.  	ม	หน	ฺตมปฺ	ิ	กาล	ํ	สห	ต	ีต	ิ	มหาสหา		
ดอกไม้ ที่ ทน อยู่ ตลอด กาล นาน ชื่อ ว่า มหา สหา (อาเทศ ม หนฺต เป็น มหา, ลบ สระ หน้า)

	 [๕๗๙]	 อโถ	เส	เรยฺย	โก		ทาสี	 กึกิ	รา	โต		กุ	รณฺฑ	โก
	 	 อชฺ	ชุ	โก		สิต	ปณฺณาโส	 สมีร	โณ		ผณิชฺช	โก.

หญ้า	งวง	ช้าง	๔	ศัพท์
เส	เรยฺ	ยก  (สิริ+เณยฺ ยก)  หญ้า งวง ช้าง.  สิ	รี		วตฺ	ตติ		เอ	เต	นา	ติ		เส	เรยฺย	โก		หญ้า ที่ ช่วย ให้สิริ 

เป็น ไป ชื่อ ว่า เส เรย ยกะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลบ สระ หน้า). 	เส	เรยฺ	ยกํ		ค	เหตฺ	วาน		อา	กา	เส		 
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อุกฺ	ขิปึ		อหํ ๑  ข้าพเจ้า กำ เอา ดอก หญ้า งวง ช้าง โยน ขึ้น ไป บน อากาศ

ทาสี  (ทาส+อี)  หญ้า งวง ช้าง.  ทาส	นา	มกตฺ	ตา		ทาสี		หญ้า งวง ช้าง ชื่อ ว่า ทาสี เพราะ มี การ ตั้ง ชื่อ 
ทาส (ลบ สระ หน้า)

กึกิ	ราต  (กึสทฺ ทูปปท+กิร วิกฺ กิรเณ+อาต)  หญ้า งวง ช้าง.  กึ		กิร	ตี	ติ		กึกิ	รา	โต		หญ้า งวง ช้าง ที่ 
กระจัดกระจาย ไป ทั่ว ชื่อ ว่า กิ งกิ รา ตะ.  สตฺ	ถารํ		ทิสฺ	วา		ป	สนฺน	จิตฺ	โต		กึกิ	ราต	ปุปฺ	เผหิ		ปูชํ		
อกา	สิ๒  พบพระ ศาสดา แล้ว มี จิต เลื่อมใส ได้ ทำการ บูชา ด้วย ดอก หญ้า งวง ช้าง

กุ	รณฑฺก  (กรุ สทฺ เท+ฑ+ก)  หญา้ งวง ชา้ง.  กรุ	ตี	ติ		กุ	รณฑฺ	โก		หญา้ งวง ชา้ง ที ่ทำ เสียง ชือ่ ว่ากุรัณฑ กะ  
(ลง อํ อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น ณฺ)

แมงลัก	ขาว	๒	ศัพท์
อชฺ	ชุก  (อช คมเน+อุก)  แมงลัก ขาว.  อช	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อชฺ	ชุ	โก		แมงลัก ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า อัช ชุ กะ (ซ้อน 

ชฺ).  อคฺค	พีชํ		นาม		อชฺ	ชุกํ		ผณิชฺชํ		หิริ	เวรํ ๓  เม็ด แมงลัก ขาว แมงลัก เขียว และ เถา ย่านาง  
ชื่อ ว่า พืช ที่ เกิด จาก ยอด

สิต	ปณฺณาส  (สิต+ปณฺณาส)  แมงลัก ขาว.  สิ	โต		สุกฺ	โก		ปณฺณาโส		สิต	ปณฺณาโส	 แมงลัก ที่ มี 
สี ขาว ๕๐ เปอร์เซ็นต์ (ขาว ครึ่ง หนึ่ง) ชื่อ ว่า สิต ปัณณาส ะ 

แมงลัก	เขียว	๒	ศัพท์
สมี	รณ  (สมสทฺ ทูปปท+อีร กมฺปเน+ยุ)  แมงลัก เขียว.  สมํ		สนฺตํ		นิจฺ	จลํ		อีร	ยติ		กมฺ	เปตี	ติ		 

สมีร	โณ		แมงลัก เขียว ที่ ทำความ สงบ ให้ กระเพื่อม ชื่อ ว่า สมี รณะ (อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ, 
ลบ สระ หน้า)

ผณิชฺ	ชก,	 ผณิชฺฌก  (ผณิสทฺ ทูปปท+ชิ ชเย+อ)  แมงลัก เขียว.  ผณึ	 	 ชย	ตี	ติ	 	 ผณิชฺช	โก,	 
ผณิชฺฌ	โก		ต้น แมงลัก ที่ ชนะ งู ชื่อ ว่า ผณิช ชกะ และ ผณิชฌ กะ (ซ้อน ชฺ, รัสสะ อี เป็น อิ, วุ ทธิ อิ ของ 
ธาตุ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, ย เป็น ก, อาเทศ ช เป็น ฌ บ้าง, ลบ สระ หน้า).  	พหู		ชาตา		
ผณิชฺ	ชกา๔  ต้น แมงลัก เขียว เกิด ขึ้น จำนวน มาก

	 [๕๘๐]	 ชปา		ตุ		ชีว	สุ	มนํ	 กรี	โร		กก	โจ	ภเว
	 	 รุกฺ	ขาทนี		จ		วนฺ	ทา	กา	 จิตฺ	ต	โก		ตฺวคฺคิสญฺญิ	โต.

ดอก	ชบา	๒	ศัพท์
ชปา  (ชป จ วเน+อ+อา)  ดอก ชบา.  ช	ปติ		เอ	ตา	ยา	ติ		ชปา		ดอก ชบา ที่ ไหว ชื่อ ว่า ช ปา (ลบ สระ หน้า).   

ชว	ตี	ติ		ชปา		ดอก ชบา ที่ บาน เร็ว ชื่อ ว่า ช ปา (ชุ ชวเน+ป+อา, อาเทศ อุ เป็น อ, ลบ สระ หน้า)
๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๑๒๓/๒๒๒ ๒  ขุ.อฏฺ. ๓๒/๑๑๐/๓๔๑ ๓  วิ.มหาวิ. ๒/๓๕๕/๒๓๔
๔  ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๕๒/๔๐๙
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ชีว	สุมน (ชีว+สุมน) ดอก ชบา.  ชีว	ตฺถํ		สุ	มนํ		ชีว	สุ	มนํ		ดอก ชบา (มะลิ เพื่อ ชีวิต) ชื่อ ว่า ชีว สุมนะ 

สวาท	๒	ศัพท์
กรี	ร  (กร กรเณ+อีร)  สวาท.  ก	โรตี	ติ		กรี	โร		ต้น สวาท ที่ ทำ ชื่อ ว่า กรี ระ 

กกจ  (กจ พนฺธเน+อ)  สวาท.  กจ	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		กก	โจ		ต้น สวาท ที่ ผูกพัน ชื่อ ว่า กก จะ (ลง ก อาคม 
กลาง ธาตุ).  	คนฺถิล	ศัพท์ ก็ แปล ว่า ต้น สวาท

กาฝาก	๒	ศัพท์
รุกฺ	ขาทนี  (รุกฺ ขสทฺ ทูปปท+อทฺท หึ สายํ+ยุ+อี) กาฝาก.  รุกฺ	เข		ชาย	มา	นา		ตํ		อทฺท	ติ		หึ	สตี	ติ		

รุกฺ	ขาทนี		กาฝาก เมื่อ เกิด ขึ้น บน ต้นไม้ ย่อม เบียดเบียน ต้นไม้ นั้น จึง ชื่อ ว่า รุก ขาทนี (ลบ สระ หน้า, ลบ 
ทฺ, ทีฆ ะ สระ หลัง, อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ สระ หน้า)

วนฺ	ทา	กา  (วนฺท อภิ วา ทนถุ ตี สุ+อ+ก+อา)  กาฝาก.  วนฺ	ทีย	เต	ติ		วนฺ	ทา	กา		กาฝาก ที่ เขา ยกย่อง 
(ว่า ทำลาย ต้นไม้ ได้) ชื่อ ว่า วันทา กา (ทีฆ ะ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

  กาฝาก มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น 	รุกฺ	ข	รุ	หา,	ชี	วนฺ	ติ	กา

เจต	มูล	เพลิง	๒	ศัพท์
จิตฺ	ตก  (จิ ติ หึ สายํ+ณฺวุ)  เจต มูล เพลิง.  จิต	ติ		หึ	สตี	ติ		จิตฺ	ต	โก		ต้น เจต มูล เพลิง ที่ เบียดเบียน  

ชื่อ ว่า จิตต กะ (ซ้อน ตฺ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก)

อคฺคิสญฺญิ	ต  (อคฺคิ+ส�ฺ�ิ ต)  เจต มูล เพลิง.  อคฺคิสญฺญิ	โต	ติ		อคฺคิ	ปริยาย	นาม	โก		ต้น เจต มูล เพลิง 
ที่ มีชื่อ เกี่ยว กับ ไฟ ว่า อัคคิ สัญญิ ตะ

	 [๕๘๑]	 อกฺ	โก		วิกี	รโณ		ตสฺมึ	 ตฺวฬกฺ	โก		เสต	ปุปฺผ	เก
	 	 ปู	ติล	ตา		คโฬ	จี		จ	 มุพฺ	พา		มธุ	รสาปฺยถ.

ต้น	รัก	๒	ศัพท์
อกฺก  (อกฺก+ณ)  ต้น รัก.  อกฺ	โก		สูริ	โย,		ตปฺ	ปริยาย	นา	มกตฺ	ตา		อกฺ	โก  อักกะ แปล ว่า ดวง อาทิตย์, 

ต้น รัก ชื่อ ว่า อักกะ เพราะ ตั้ง ชื่อ ตาม ดวง อาทิตย์ นั้น (ลบ ณฺ และ สระ หน้า)

วิกี	รณ  (วิ+กิร วิกิ รเณ+ยุ)  ต้น รัก.  วิก	โรตี	ติ		วิกี	รโณ		ต้น รัก ที่ กระจาย ไป ชื่อ ว่า วิกี รณะ (ทีฆ ะ อิ 
เป็น อี, อาเทศ ยุ เป็น อน, น เป็น ณ)

  ต้น รัก มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  อกฺกวฺห,	วสุ	ก,	อปฺ	โผฏ,	มนฺ	ทาร,	อกฺกปณฺณ

รัก	ขาว
อฬกฺก  (อลํ+อกฺก) รัก ขาว.  	ตสฺมึ		อกฺ	เก		โย		เสต	ปุปฺผ	โก,		ตสฺมึ		อฬกฺ	โก		อฬกฺก	ศัพท์ เป็น 
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ไป ใน ต้น รัก ที่ มีด อก สี ขาว.   เสต	ปุปฺผ	ตาย		อลํ	ภู	โต		อกฺ	โก		อฬกฺ	โก	 ต้น รัก ที่ ประดับ ด้วย ดอก สี 
ขาว ชื่อ วาอฬัก กะ (อาเทศ ล เป็น ฬ, ลบ นิคหิต และ สระ หน้า).  ป	ตาปส	ศัพท์ ก็ แปล ว่า รัก ขาว

เถา	หัว	ด้วน,	เถา	หัว	เน่า	๒	ศัพท์
ปู	ติล	ตา  (ปูติ+ลตา)  เถา หัว ด้วน, เถา หัว เน่า.  ติตฺต	รสตฺ	ตา		ปูติ	ภู	ตา		ลตา		ปู	ติล	ตา		เถา ไม้ ที่ 

มี กลิ่น เหม็น เพราะ มี รส ขม ชื่อ ว่า ปู ติล ตา.  โร	คมลํ		ปุ	นา	ตี	ติ		ปูติ		พันธุ์ ไม้ ที่ ชำระ ความ สกปรก 
ของ โรค ชื่อ ว่า ปูติ (ปู ป วเน+ติ),  สา		เอว		ลตา		ปู	ติล	ตา		พันธุ์ ไม้ นั่น แหละ เป็น เถา ชื่อ ว่า 
 ปู ติล ตา.  สา		ลฑุ	กิก	า		สกุณิ	กา		ปูติ	ลาตาย		พนฺธเนน		พนฺธา๑  นาง นก มูลไถ นั้น ถูก ผูก 
ด้วย เถา หัว ด้วน

คโฬ	จี  (คฬ รกฺขเณ+โอจ+อี)  เถา หัว ด้วน, เถา หัว เน่า.  คฬ	ติ		รกฺข	ตี	ติ		คโฬ	จี		 เถา หัว ด้วน ที่ 
รักษา ไว้ ชื่อ ว่า คโฬ จี (ลบ สระ หน้า).  คโฬ	จีล	ตา		ปู	ติล	ตา	ติ	 	วุจฺจ	ติ๒  เถา หัว ด้วน ท่าน เรียก ว่า 
ปู ติล ตา

  เถา หัว ด้วน มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  อม	ตา,	มธุป	ณฺณี

ต้น	ชะเอม	๒	ศัพท์
มุพฺ	พา  (มุพฺพ พนฺธเน+อ+อา)  ต้น ชะเอม.  มุพฺ	พีย	เต	ติ		มุพฺ	พา		ต้น ชะเอม ที่ เขา ผูกมัด ไว้ ชื่อ ว่า 

มุพ พา (ลบ สระ หน้า)

มธุร	สา  (มธุรส+อา)  ต้น ชะเอม.  มธุ	รสตฺ	ตา		มธุร	สา		ต้น ชะเอม ชื่อ ว่า มธุร สา เพราะ มี รส หวาน
  ต้น ชะเอม มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น   เทวี,	โมรฏา	

	 [๕๘๒]	 กปิกจฺ	ฉุ		ทุผสฺโสถ	 มญฺ	ชิฏฺ€า		วิก	สา		ภเว
	 	 อมฺพฏฺ€า		จ		ตถา		ปา€า	 กฏุก	า		กฏุ	โรหิณี.

ตำแย,	หมา	มุ่ย,	อเนกคุณ	คัน	๒	ศัพท์
กปิกจฺ	ฉุ,	กปิกจฺ	จุ  (กปิ+กจฺ ฉุ) ตำแย, หมา มุ่ย, อเนกคุณ คัน.  ก	ปีนํ		วา	นรา	นํ		กจฺ	ฉุํ		ช	เนตี	ติ		

กปิกจฺ	ฉุ,		กปิกจฺ	จุ		ผล ตำแย ที่ ยัง อาการ คัน ของ ลิง ให้ เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า กปิกัจ ฉุ และ กปิกัจ จุ (อาเทศ ฉ 
เป็น จ บ้าง).  อหํ		ปน		กปิกจฺ	ฉุ	ผลานิ		ทุผสฺส	ผลานิ		อาหรึ ๓  ส่วน ข้าพเจ้า นำ เอา ผล ตำแย 
ที่ คัน มา แล้ว

ทุผสฺส  (ทุ+ผสฺส)  ตำแย, หมา มุ่ย, อเนกคุณ คัน.  ทุกฺ	ข	สมฺผสฺส	ตาย		ทุผสฺโส		ตำแย ชื่อ ว่า ทุ ผัสส ะ  
เพราะ มี สัมผัส เป็น ทุกข์

  เถา ตำแย มี อีก หลาย ศัพท์ เช่น อตฺต	คุตฺ	ตา,	ชฑา,	อพฺยณฺฑา,	กณฺฑู	รา,	ปาวุ	สา	ยินี,	สู	กสิ	มฺ	พี

๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๑๗๗/๑๘๒ ๒  ธมฺม.อฏฺ. ๒๒/๑๐๐ ๓  ขุ.อฏฺ. ๓๑/๑๖๗/๙๔
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เถา	หาง	ช้าง	๒	ศัพท์
มญฺ	ชิฏฺ€า  (มชฺช สุทฺธิยํ+€+อา)  เถา หาง ช้าง.  	มชฺช	ตี	ติ		มญฺ	ชิฏฺ€า	 เถา หาง ช้าง ที่ หมดจด ชื่อ ว่า 

มัญ ชิฏฐา (อาเทศ ชฺ เป็น �ฺ, ลง อิ อาคม, ซ้อน ฏฺ, ลบ สระ หน้า)

วิก	สา  (วิ+กาส ทิตฺ ติยํ+อ+อา)  เถา หาง ช้าง.  วิ	เส	เสน		กา	สตี	ติ		วิก	สา		เถา หาง ช้าง ที่ รุ่งเรือง เป็น 
พิเศษ (คือ อ้วน และ เติบโต เร็ว) ชื่อ ว่า วิก สา (รัสสะ อา เป็น อ, ลบ สระ หน้า)

  เถา หาง ช้าง มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สมงฺ	คา,	โย	ชนวลฺ	ลี

ตูม	กา	เถา,	เถา	ขี้กา	๒	ศัพท์
อมฺพฏฺ€า  (อมฺพ สทฺ เท+€+อา)  ตูม กา เถา, เถา ขี้กา.  อมฺพ	ตี	ติ		อมฺพฏฺ€า		ตูม กา เถา ที่ มี เสียง  

ชื่อ ว่า อัมพั ฏฐา (ซ้อน ฏฺ, ลบ สระ หน้า)

ปา€า  (ปา รกฺขเณ+€+อา)  ตูม กา เถา, เถา ขี้กา.  ปา	ติ	 	 รกฺข	ตี	ติ	 	ปา€า		 เถา ขี้กา ที่ รักษา ไว้  
ชื่อ ว่า ปาฐ า (ลบ สระ หน้า)

  ตูม กา เถา มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  เส	ตา,	ปาป	เจลี

ข่า	๒	ศัพท์
กฏุก	า  (กฏ วสฺ สาว รณค ตี สุ+อุ+ก+อา)  ข่า.  กฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กฏุก	า		ข่า ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า กฏุก า 

(ลบ สระ หน้า)

กฏุ	โรหิณี,	กฏุก	โรหิณี  (กฏุก สทฺ ทูปปท+รุห ชนเน+ยุ+อี)  ข่า.  	กฏุก	รสา			หุตฺ	วา			รุห	ตี	ติ		 
กฏุก	โรหิณี		ข่า ที่ เกิด ขึ้น มี รส เผ็ด ร้อน ชื่อ ว่า กฏุก โรหิณี (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ ยุ เป็น อน, น 
เป็น ณ, ลบ สระ หน้า, ลบ ก บ้าง).  อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		มูลา	นิ		เภสชฺ	ชา	นิ		หลิทฺ	ทํ		สิงฺ	คิ	
เวรํ		วจํ		วจตฺถํ		อติ	วิสํ		กฏุก	โรหิณึ		อุ	สีรํ		ภทฺ	ทมุตฺ	ตกํ ๑  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต หัว ที่ 
เป็น ยา คือ ขมิ้น ขิง ว่าน น้ำ ว่าน เปราะ ข่า หญ้า แฝก แห้ว หมู

	 [๕๘๓]	 อ	ปาม	คฺ	โค		เสข	ริ	โก	 ปิปฺ	ผลี		มาคธี		มตา
	 	 โคก	ณฺฏ	โก		จ		สิงฺ	ฆาโฏ	 โกลวลฺ	ลีภปิปฺ	ผลี.

หญ้า	เขี้ยว	งู,	หญ้า	พันธุ์	งู	๒	ชื่อ
อ	ปาม	คฺค  (อป+มชฺช มชฺชเน+ณ)  หญ้า เขี้ยว งู, หญ้า พันธุ์ งู.  วตฺ	ถาทิกํ		อ	ปมชฺ	ชนฺ	ติ		อเน	นา	ติ	 

อ	ปาม	คฺ	โค		หญ้า เขี้ยว งู ที่ ช่วย ให้ ไม่ หลงลืม ผ้า นุ่ง เป็นต้น ชื่อ ว่า อ ปา มัคคะ (ลบ ณฺ, ทีฆ ะ อ เป็น อา, 
อาเทศ ชฺชฺ เป็น คฺคฺ)

๑  วิ.มหา. ๕/๒๘/๔๑ 
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เสข	ริก  (สิขร+ณิก)  หญ้า เขี้ยว งู, หญ้า พันธุ์ งู.  สิ	ขรม	สฺ	สา	ติ		เสข	ริ	โก		หญ้า พันธุ์ งู ที่ มี ช่อ ดอก เหมือน 
หงอน ชื่อ ว่า เสข ริ กะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลบ สระ หน้า)

  หญ้า เขี้ยว งู มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ธามคฺคว,	วิ	มุข	ปุปฺ	ผี

ดีปลี	๒	ศัพท์
ปิปฺ	ผลี  (ปิตฺตสทฺ ทูปปท+ผล วิ ทาร เณ+อ+อี)  ดีปลี.  ปิตฺตํ		ผล	ตี	ติ		ปิปฺ	ผลี		ดีปลี ที่ ทำลาย น้ำดี 

ชื่อ ว่า ปิปผลี (ลบ ตฺต, ซ้อน ปฺ, ลบ สระ หน้า).  อ	ขา	ทนีย	ผล	ตาย		วิ	รูปํ		ผลํ		เอ	ติสฺ	สา	ติ		ปิปฺ	ผลี		 
ดีปลี ที่ มี ผล แปลก เพราะ มี ผล ไม่ น่า รับ ประทาน ชื่อ ว่า ปิปผลี (วิ+ผล+อี, อาเทศ ว เป็น ป, ซ้อน ปฺ, 
ลบ สระ หน้า).  ปิปฺ	ผลิ	มริจ	า	นิ๑  ดีปลี และ พริก

มาคธี  (มคธ+ณ+อี)  ดีปลี.  มคเธ		ภวา		มาคธี		ดีปลี มี อยู่ ใน แคว้น มคธ จึง ชื่อ ว่า มาคธี.  ตตฺร		
ป€มุปฺ	ปนฺนตฺ	ตา		มคธ	านํ		อยํ		วา		มาคธี		หรือ ดีปลี นี้ ของ คน ชาว มคธ เพราะ เกิด ขึ้น ใน ที่ นั้น 
ก่อน ชื่อ ว่า มาคธี (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

  ดีปลี มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  เว	เท	หี,	กณา,	โก	ลา	

หญ้า	โคก	กระสุน	๒	ศัพท์
โคก	ณฺฏก  (โค+กณฺฏก)  หญ้า โคก กระสุน.  ควํ		กณฺฏ	โก		โคก	ณฺฏ	โก		หญ้า โคก กระสุน ที่ เป็น ขวาก 

หนาม สำหรับ โค ชื่อ ว่า โค กัณฏกะ.  ควมฺหิ		ปถ	วิยํ		วา		ลคฺ	โค		กณฺฏ	โก		โคก	ณฺฏ	โก	 หรือ 
หนาม ที่ เกาะ ติด อยู่ ที่ พื้น ดิน ชื่อ ว่า โค กัณฏกะ.  อวนฺ	ติ	ทกฺ	ขิณ	าปเถ		ภนฺ	เต		กณฺ	หุตฺ	ตรา		ภูมิ		ขรา		
โคก	ณฏฺกห	ตา๒  ขา้ แต ่พระองค ์ผู ้เจรญิ พืน้ ดนิ ใน อ วนั ต ีทกั ขณิ าบ ถม ีดนิดำ มาก ขรขุระ หญา้โคกกระสนุ 
เต็ม ไป หมด

สิงฺ	ฆาฏ  (สิงฺ ฆ ฆายเน+อาฏ)  หญ้า โคก กระสุน.  สิงฺ	ฆ	ตี	ติ		สิงฺ	ฆาโฏ		หญ้า โคก กระสุน ที่ สูด กลิ่น  
ชื่อ ว่า สิง ฆาฏ ะ

  หญ้า โคก กระสุน มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ปลงฺ	ก	สา,		สา	ทุก	ณฺฏ

ดีปลี	ใหญ่,	ชะพลู,	พริก	ไทย	๒	ศัพท์
โกลวลฺ	ลี  (โกล+วลฺ ลี) ดีปลี ใหญ่, ชะพลู, พริก ไทย.  โก	ลา	กา	รา		ตํ	นา	มิ	กา		วา		วลฺ	ลี		โกลวลฺ	ลี		

ดีปลี ที่ มี เถา เหมือน จิงจ้อ หรือ มีชื่อ เช่น นั้น จึง ชื่อ ว่า โกล วัลลี

อิภปิปฺ	ผลี  (อิภ+ปิปฺ ผลี)  ดีปลี ใหญ่, ชะพลู, พริก ไทย.  อิ	ภานํ		หตฺ	ถีนํ		ปิปฺ	ผลี		อิภปิปฺ	ผลี		
ดีปลี ช้าง ชื่อ ว่า อิภ ปิปผลี

  ดีปลี ใหญ่ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กปิวลฺ	ลี,	ว	สิร	

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓๙๓/๔๗๗ ๒  วิ.มหา. ๕/๒๐/๓๒ 
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	 [๕๘๔]	 โค	โลมี		ตุ		วจา		จาถ	 คิริ	กณฺย	ปราชิต	า
	 	 สีห	ปุจฺฉี		ปญฺ	หิปณฺณี	 สาลปณฺณี		ตุ		จตฺ	ถิร	า.

ว่าน	น้ำ	๒	ศัพท์
โค	โลมี  (โค+โลม+อี)  ว่าน น้ำ.  คุนฺนํ		โลม	สมฺ	ปา	ตนฏฺ€าเน		ชาตา		โค	โลมี		ว่าน น้ำ ที่ เกิด ใน 

สถาน ที่ ซึ่ง มี ขน ของ โค ร่วง ลง ชื่อ ว่า โค โลมี (ลบ สระ หน้า)

วจา  (วจ วิยตฺ ติยํ วา จายํ+อ+อา)  ว่าน น้ำ.  วุจฺจ	ตี	ติ		วจา		ว่าน น้ำ ที่ ถูก กล่าว ถึง  ชื่อ ว่าว จา (ลบ 
สระ หน้า).  มูล	พีชํ		นาม		หลิทฺ	ทิ		สิงฺ	คิ	เวรํ		วจา๑  ขมิ้น ขิง ว่าน น้ำ ชื่อ ว่า พืช ที่ เกิด จาก หัว.  
สตปพฺพิ	กา	ศัพท์ ก็ แปล ว่าน น้ำ

ทุงเทง,	โทงเทง	๒	ศัพท์
คิริ	กณฺณี,	คิริ	กณฺณิก  (คิริ+กณฺณี)  ทุงเทง, โทงเทง.  	กณฺณสณฺ€าน	ปุปฺผ	ตาย		กณฺณี		ต้น 

ทุงเทง ชื่อ ว่า กัณณี เพราะ ดอก มี รูป ร่าง เหมือน ใบ หู (กณฺณ+อี).  	คิริ	มฺหิ		ชาตา		กณฺณี		คิริ		
กณฺณี	 ต้น ทุงเทง ที่ เกิด บน ภูเขา ชื่อ ว่า คิริ กัณณี

อปรา	ช	ิตา  (อปร สท ฺทปูปท+ช ิชเย+ต+อา)   ทงุเทง, โทงเทง. 	โร	คา	ทชิ	ิตต	ฺตา		อปรา	ช	ิตา		ตน้ทงุเทง 
ชื่อ ว่า อปรา ชิ ตา เพราะ เป็นต้น ไม้ ที่ ชนะ โรค เป็นต้น (ทีฆ ะ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

บัง	โกรย	ตัว	เมีย	๒	ศัพท์
สีห	ปุจฺฉี  (สีห+ปุจฺฉ+อี)  ต้น บัง โกรย ตัว เมีย.  	สีห	ปุจฺ	ฉาก	า	รกุ	สุม	มญฺ	ชริ	ตาย		สีห	ปุจฺฉี		ต้น บัง โกรย  

ตัว เมีย  ชื่อ ว่า สีห ปุจฉี เพราะ ช่อ ดอก เหมือน หาง ราชสีห์ (ลบ สระ หน้า)

ปญฺหิปณฺณี (ป�ฺหิ+ปณฺณ+อี) ต้น บัง โกรย ตัว เมีย.  ปญฺ	หิ		อปฺป	ตนุ,	ปญฺ	หิ		ปณฺณํ		เอ	ติสฺ	สา	ติ		 
ปญฺ	หิปณฺณี		ปัญหิ แปล ว่า บอบบาง,  ต้น บัง โกรย ตัว เมีย ที่ มี ใบ บอบบาง ชื่อ ว่า ปัญหิปัณณี (ลบ สระ 
หน้า)

  ต้น บัง โกรย ตัว เมีย มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ปุถุปณฺณี,	คุหา

ต้น	บัง	โกรย	ผู้	๒	ศัพท์
สาลปณฺณี  (สาลปณฺณ+อี)  ต้น บัง โกรย ตัวผู้.  สาลปณฺณสทิส	วิฏ	ตาย		สาลปณฺณี		ต้น บัง โกรย 

ตัวผู้ ชื่อ ว่า สาลปัณณี เพราะ มี ใบ เหมือน ใบ สาละ (ลบ สระ หน้า).  สาลํ		โสภ	น	ยุตฺ	ตํ		ปณฺณมสฺ	สา		
วา		สาลปณฺณี		หรือ ต้น บัง โกรย ตัวผู้ ที่ มี ใบ งาม ชื่อ ว่า สาลปัณณี (สาล+ปณฺณ+อี, ลบสระ หน้า)

ถิร	า  (€า คติ เถริ เยสุ+อิร+อา)  ต้น บัง โกรย ตัวผู้.  €าติ		ปวตฺต	ตี	ติ		ถิร	า		ต้น บัง โกรย ตัวผู้ ที่ เป็น ไป 
ชื่อ ว่า ถิร า (อาเทศ € เป็น ถ, ลบ สระ หน้า)

๑  ที.อฏฺ. ๔/๑๑/๗๘ 
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	 [๕๘๕]	 นิทิทฺธิ	กา		ตุ		พฺยคฺฆี		จ	 อถ		นี	ลี		จ		นี	ลิ	นี
	 	 ชิญฺ	ชุ	โก		เจว		คุญฺ	ชาถ	 ส	ตมู	ลี		ส	ตาว	ลี.

มะอึก	๒	ศัพท์
นิทิทฺธิ	กา  (นิ+ทห ธาร เณ+ณฺวุ+อา)  มะอึก.  กณฺฏกํ		นิทฺทห	ติ		ธาเร	ตี	ติ		นิทิทฺธิ	กา		ต้น มะอึก 

ที่ ทรง ไว้ ซึ่ง หนาม ชื่อ ว่า นิทิ ทธิ กา (อาเทศ อ ที่ ท เป็น อิ, หฺ เป็น ธฺ, ซ้อน ทฺ, อาเทศ ณฺวุ เป็น 
อก, อ เป็น อิ, ลบ สระ หน้า)

พฺยคฺฆ ี (พฺยคฺฆ+อี)  มะอึก.  ภ	ยก	รณว	เสน		พฺยคฺฆสทิส	ตาย		พฺยคฺฆี		ต้น มะอึก ชื่อ ว่า พยัคฆี 
เพราะ เหมือน เสือ โคร่ง โดย การ ทำให้ น่า กลัว (ลบ สระ หน้า)

  มะอึก มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  พฺรห	ตี,	ขุทฺ	ทา

คราม	๒	ศัพท์
นี	ลี  (นีล+อี)  คราม.  นี	ลวณฺณ	ตาย		นี	ลี		ต้น คราม ชื่อ ว่า นี ลี เพราะ มี สี คราม (ลบ สระ หน้า) 

นี	ลิ	นี  (นีล+อินี)  คราม.  นี	ลวณฺณ	ตาย		นี	ลิ	นี		ต้น คราม ชื่อ ว่า นี ลิ นี เพราะ มี สี คราม (ลบ สระ หน้า)

  คราม มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กาฬ	า,	คุตฺ	ถา

มะกล่ำ	๒	ศัพท์
ชิญฺ	ชุก  (ช�ฺ ช ยุทฺเธ+อุก)  มะกล่ำ.  ชญฺช	ตี	ติ		ชิญฺ	ชุ	โก		มะกล่ำ ที่ ต่อสู้ ชื่อ ว่า ชิญ ชุ กะ (อาเทศ อ 

เป็น อิ).  ชิญฺ	ชุก	สนฺ	นิภกฺขิ๑  ดวงตา เหมือน เม็ด มะกล่ำ

คุญฺ	ชา  (คุช สทฺ เท+อ+อา) มะกล่ำ.  คุช	ตี	ติ		คุญฺ	ชา		มะกล่ำ ที่ มี เสียง (เวลา ผล แห้ง) ชื่อ ว่า คุญ ชา 
(ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น �ฺ, ลบ สระ หน้า)

  มะกล่ำ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  รตฺ	ติ	กา,	รตฺต	ทลา,	จูฬา	มณี,	กาก	จิญฺ	จิ,	ตุลา	พีช,	กณฺ	หลา,	
สิขณฺฑิ	นี

ต้น	สามสิบ	๒	ศัพท์
ส	ตมู	ลี  (สต+มูล+อี)  ต้น สามสิบ.  สตํ		มูลา	นิ		อสฺ	สา	ติ		ส	ตมู	ลี		ต้น สามสิบ ที่ มี ๑๐๐ ราก  

ชื่อ ว่า ส ตมู ลี (ลบ สระ หน้า).  ท่าน กล่าว ว่า ต้น สามสิบ นี้ เมื่อ ฟ้าร้อง จึง งอก

ส	ตาว	ลี  (สตทฺ ทูปปท+อา+วร วรเณ+อ+อี)  ต้น สามสิบ.  สตํ		โรเค		อาว	ร	ตี	ติ		ส	ตาว	ลี		ต้น 
สามสิบ ที่ ป้องกัน โรค ได้ ๑๐๐ อย่าง ชื่อ ว่า ส ตาว ลี (อาเทศ ร เป็น ล, ลบ สระ หน้า)

	 [๕๘๖]	 มโหสธํ		ตฺว	ติ	วิ	สา	 พา	กุจี		โสม	วลฺ	ลิ	กา
	 	 ทาพฺ	พี		ทา	รุ	หลิทฺ	ทาถ	 พิฬงฺคํ		จิตฺ	รตณฺฑุ	ลา.

๑  ชา.อฏฺ. ๔๐/๒๕๑ 
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ชะเอม	ต้น	๒	ศัพท์
มโหสธ  (ม หนฺต+โอสธ)  ชะเอม ต้น.  มหา	วี	ริยํ		โอสธํ		มโหสธํ		ต้น ยา ที่ มี ความ พยายาม มาก  

ชื่อ ว่า มโหสธะ (อาเทศ ม หนฺต เป็น มหา, ลบ สระ หน้า)

อติ	วิ	สา  (อติ+วิส ปเวส เน+อ+อา)  ชะเอม ต้น.  เภสชฺช	ปโย	เคสุ		อ	ตีว		วิ	สตี	ติ		อติ	วิ	สา		ชะเอม ต้น 
ที่ เข้า ใน เครื่อง ประกอบ ยา มากกว่า (ตัว ยา อย่าง อื่น) ชื่อ ว่า อติ วิ สา (ลบ สระ หน้า).  อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		
มูลา	นิ		เภสชฺ	ชา	นิ		หลิทฺ	ทํ		สิงฺ	คิ	เวรํ		วจํ		วจตฺถํ		อติ	วิสํ ๑  ภิกษุทั้ง หลาย เรา อนุญาต หัว ที่ 
เป็น ยา คือ ขมิ้น ขิง ว่าน น้ำ ว่าน เปราะ ชะเอม ต้น

  ชะเอม ต้น มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  วิ	สา,	อรุณ	า,	สิงฺ	คี

กำยาน,	ยาง	ไม้	๒	ศัพท์
พา	กุจี  (วก อา ทาเน+อุจ)  กำยาน, ยาง ไม้.  	วก	ตี	ติ		พา	กุจี	 กำยาน ที่ ยึด ติด  ชื่อ ว่า พา กุจี (อาเทศ 

ว เป็น พ, ทีฆ ะ อ เป็น อา)

โสม	วลฺ	ลิ	กา  (โสม+วลฺ ลิ กา)  กำยาน, ยาง ไม้.  	โสม	สม	ตาย		กา	ริ	ตา		วลฺ	ลิ	กา		โสม	วลฺ	ลิ	กา		
ยาง ไม้ ที่ เขา ทำ เพราะ สี เหมือน ดวง จันทร์ ชื่อ ว่า โสม วัล ลิ กา

  กำยาน มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กณฺห	ผลา,	ปูติ	ผลา

ขมิ้น	๒	ศัพท์
ทาพฺ	พี  (ทร วิ ทาร เณ+พ+อี)  ขมิ้น.  ทร	ตี	ติ		ทาพฺ	พี		ขมิ้น ที่ ทำลาย ชื่อ ว่า ทาพ พี (ลบ รฺ, ทีฆ ะ อ 

เป็น อา, ซ้อน พฺ, ลบ สระ หน้า)

ทา	รุ	หลิทฺ	ทา,	หลิทฺ	ทา  (ทารุ+หลิทฺ ทา)  ขมิ้น.  หลิทฺ	ทวณฺณ	ทารุ	ตาย		ทา	รุ	หลิทฺ	ทา		ขมิ้น 
ชื่อ ว่า ทารุ หลิท ทา เพราะ ลำต้น มี สี เหลือง.  อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		มูลา	นิ		เภสชฺ	ชา	นิ		หลิทฺ	ทํ		
สิงฺ	คิ	เวรํ		วจํ ๒  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต ราก ไม้ ที่ เป็น ยา คือ ขมิ้น ขิง ว่าน น้ำ

พิ	ลังกา	สา	๒	ศัพท์
พิฬงฺค  (วิ+ลงฺค คมเน+อ)  พิ ลังกา สา.  วิ	ลงฺ	คติ	 	 คจฺฉ	ตี	ติ	 	 พิฬงฺคํ	 	 ต้น พิ ลังกา สา ที่ เป็น ไป  

ชื่อ ว่า พิฬัง คะ (อาเทศ ว เป็น พ, ล เป็น ฬ)

จิตฺ	รตณฺฑุ	ลา  (จิตฺ ร+ตณฺฑุล+อา)  พิ ลังกา สา. 	จิตฺ	รา	นิ		ตณฺฑุ	ลา	นิ		อสฺ	สา	ติ		จิตฺ	รตณฺฑุ	ลา		 
ต้น พิ ลังกา สา ที่ มี ผล เล็กๆ ชื่อ ว่า จิตร ตัณฑุล า (ลบ สระ หน้า)

  พิ ลังกา สามี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ตณฺฑุล,	กิ	มิส	ตฺถุ

๑  วิ.มหา. ๕/๒๘/๔๑ ๒  วิ.มหา. ๕/๒๘/๔๑ 
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	 [๕๘๗]	 นุ	หี		เจว		มหา	นา	โม	 มุทฺทิ	กา		ตุ		มธุร	สา
	 	 อ	ถาปิ		มธุ	กํ		ยฏฺ€ิ-	 มธุ	กา		มธุ	ยฏฺ€ิ	กา.

สลัดได	๒	ศัพท์
นุ	หี  (นุห อุคฺ คิรเณ+อ+อี)  สลัดได.  นุห	ตี	ติ		นุ	หี		ต้น สลัดได ที่ สำรอก ออก ชื่อ ว่า นุ หี (ลบ สระ หน้า).  

ชิวฺ	หามํ	สํ		นุ	หีปตฺตสณฺ€านํ ๑  เนื้อ ลิ้น เหมือน ใบ สลัดได

มหา	นาม  (ม หนฺต+นาม)  สลัดได.  ม	หนฺตํ		นาม	มสฺ	สา	ติ		มหา	นา	โม		ต้น สลัดได ที่ มีชื่อ ยิ่ง ใหญ่  
ชือ่ ว่า มหา นา มะ (อาเทศ ม หนฺต เปน็ มหา).  	อชฺ	ชุ	นา		อญฺ	ชกุ	ณณฺา		จ		มหา	นา	มา		จ		ปปฺุ	ผ	ิตา๒   
ดอก กุ่ม ดอก รกฟ้า และ ดอก สลัดได บาน แล้ว

  สลัดได มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สีหุ	ณฺฑ,	วชิร	ทุม,	คุฬา

องุ่น	๒	ศัพท์
มุทฺทิ	กา  (มุทุ+อิก+อา)  องุ่น.  มุทุ	คุณ	โย	คา		มุทฺทิ	กา		องุ่น ชื่อ ว่า มุททิ กา เพราะ มี ความ นุ่ม เป็น 

พิเศษ (ซ้อน ทฺ, ลบ สระ หน้า).  ผลา	ส	โว		นาม		มุทฺทิ	กา	ผลา	ที	นิ		มทฺ	ทิตฺ	วา		เตสํ		ร	เสน		 
กโต๓  น้ำ ที่ คั้น ผล องุ่น เป็นต้น แล้ว ปรุง น้ำ คั้น นั้น ด้วย รส ชื่อ ว่า ผลา สวะ

มธุร	สา  (มธุรส+อา)  องุ่น.  มธุร	โส		สาทุ	 มธุร สะ แปล ว่า รส หวาน, เพราะ ฉะนั้น คัมภีร์ เวช ชะ  
จึง กล่าว ไว้ ว่า “สา	ทุ	ลวณ	ติตฺ	ตมฺพิล	กฏุก	สาย	กา  รส หวาน รส เค็ม รส ขม รส เปรี้ยว และ รส เผ็ด”,  
มธุรส	โย	คา		มธุร	สา		องุ่น ชื่อ ว่า มธุร สา เพราะ มี รส หวาน (ลบ สระ หน้า)

  องุ่น มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  โคตฺถ	นี,	ทกฺ	ขา

ชะเอม	เถา	๒	ศัพท์
มธุ	ก  (มธุ+ก)  ชะเอม เถา.  มธุรส	ตาย		มธุ	กํ		ชะเอม เถา ชื่อ ว่า มธุ กะ เพราะ มี รส หวาน
ยฏฺ€ิ	มธุ	กา  (ยฏฺ€ิ+มธุ กา)  ชะเอม เถา.  ทณฺ	ฑาก	ารตฺ	ตา		ยฏฺ€ิ		จ		สา		มธุ	รสตฺ	ตา		มธุ	กา		เจ	ติ		

ยฏฺ€ิ	มธุ	กา		ชะเอม เถา นั้น เป็น ไม้ เท้า ได้ ด้วย มี รส หวาน ด้วย จึง ชื่อ ว่ายั ฏฐิ มธุ กา.  	ยฏฺ€ิ	มธุ	ก	เต	ลา	ทิ- 
เภสชฺชํ		กตฺ	วา๔  ปรุง ยา ด้วย น้ำมัน ของ ชะเอม เถา

มธุ	ยฏฺ€ิ	กา,	 มธุ	ลฏฺ€ิ	กา  (มธุ รสทฺ ทูปปท+€า คติ นิวตฺ ติมฺหิ+อิก+อา)  ชะเอม เถา.  มธุร	ภาเว		 
ติฏฺ€ตี	ติ		มธุ	ลฏฺ€ิ	กา		ชะเอม เถา ที่ ตั้ง อยู่ ใน ความ หวาน ชื่อ ว่า มธุ ยัฏฐิ กา (อาเทศ ร เป็น ย และ ล 
บ้าง, ซ้อน ฏฺ, ลบ สระ หน้า).  มธุ	ลฏฺ€ิ	กนฺ	ติ		ยฏฺ€ิ	มธุ	กํ ๕  บท ว่า มธุ	ลฏฺ€ิ	กํ	คือ ชะเอม เถา

	 [๕๘๘]	 วา	ติงฺ	คโณ		จ		ภณฺ	ฑากี	 วาตฺ	ตากี		พฺรห	ตีปฺยถ
	 	 นาค	พลา		เจว		ฌสา	 ลางฺ	คลี		ตุ		จ		สาร	ที.

๑  ขุ.อฏฺ. ๑๗/๓๗ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๕๑/๔๐๙ ๓  วิ.อฏฺ. ๒/๔๕๐
๔  องฺ.อฏฺ. ๑๕/๒๗๔/๑๕๒ ๕  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๘๙๕/๓๖๙
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มะเขือ	๒	ศัพท์
วา	ติงฺ	คณ  (วาต สทฺ ทูปปท+คณ คณเน+อ) มะเขือ.  วาต	หรณ	ตฺ	เถน		คณีย	เต	ติ		วา	ติงฺ	คโณ		มะเขือ 

ที่ ผู้ ต้องการ นำ ลม ไป พา กัน นับ ดู ชื่อ ว่า วา ติง คณะ (อาเทศ อ เป็น อิ, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต 
เป็น งฺ).  วา	ติงฺ	คณ	ผลสฺส		มชฺฌฏฺ€าเน		พนฺธิตฺ	วา๑  ผูก กลาง ผล มะเขือ

ภณฺ	ฑากี,	ภณฺฏากี  (ภณฺฑ ปริ ภาส เน+ณฺวุ+อี)  มะเขือ.  ภณฺฑีย	เต	ติ		ภณฺ	ฑากี	 มะเขือ ที่ ถูก ด่า 
ชื่อ ว่า ภัณฑ ากี (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, ทีฆ ะ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

  คัมภีร์ รภ สะ แสดง ชื่อ มะเขือ ไว้ ดังนี้

วา	ติงฺ	คโณ		ตุ		วาตฺ	ตา	สุ	 วาตฺ	ตา	โก		สาก	เวฬุ		จ,
ภณฺ	ฑากี		รา	ชกุมฺภณฺโฑ	 วาตฺ	ตากี		ทุปฺ	ปหาสิ	นี.			

มะแว้ง,	มะเขือ	ขาว	๒	ศัพท์
วาตฺ	ตากี  (วาตฺ ตสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+กฺ วิ)  มะแว้ง, มะเขือ ขาว.  วาตฺ	ตํ		นิ	ราม	ยํ		ก	โรตี	ติ		วาตฺ	ตากี		 

มะแว้ง ที่ ทำให้ ปราศจาก โรค ชื่อ ว่า วาต ตากี (ทีฆ ะ อ เป็น อา, ลบ กฺ วิ และ รฺ ที่สุด ธาตุ)

พฺรห	ตี  (พฺรห วุทฺธิยํ+ต+อี)  มะแว้ง, มะเขือ ขาว.  พฺรห	ตี	ติ		พฺรห	ตี		มะแว้ง ที่ เจริญ (คือ มี ผล ดก) 
ชื่อ ว่า พรห ตี (ลบ สระ หน้า)

แตง	หนู	๒	ศัพท์
นาค	พลา  (นาค+พล+อา)  แตง หนู.  โร	คห	รณตฺ	ตา		นาค	สฺส		พล	มิว		พล	เม	ติสฺ	สา	ติ	นาค	พลา		

แตง หนู ที่ มี พลัง เหมือน กำลัง ของ ช้าง เพราะ นำ เอา โรค ออก ไป ชื่อ ว่า นาค พลา (ลบ สระ หน้า)

ฌสา  (ฌส หึ สายํ+อ+อา)  แตง หนู.  ฌ	สติ		หึ	สตี	ติ		ฌสา		แตง หนู ที่ เบียดเบียน ชื่อ ว่า ฌ สา (ลบ 
สระ หน้า)

พลับพลึง,	ดองดึง	๒	ศัพท์
นงฺ	คลี,	ลางฺ	คลี  (นงฺคล+อี)  พลับพลึง, ดองดึง. 	นงฺคลสทิ	สมูล	ตาย		ลางฺ	คลี		พลับพลึง  ชื่อ ว่า 

ลาง คลี เพราะ มี ราก เหมือน ไถ (อาเทศ น เป็น ล และ ทีฆ ะ บ้าง, ลบ สระ หน้า)

สาร	ที  (สรท+ณ+อี)  พลับพลึง, ดองดึง.  สร	ทกาเล		สญฺ	ชาต	ตฺ	ตา		สาร	ที		ดอก พลับพลึง ชื่อ ว่า 
 สาร ที เพราะ เกิด ขึ้น ใน ฤดู ใบไม้ ร่วง (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

	 [๕๘๙]	 รมฺ	ภา		จ		กทลี		โม	โจ	 กปฺ	ปา	สี		พ	ทรา		ภเว
	 	 นาค	ล	ตา		ตุ		ตมฺ	พู	ลี			 อคฺคิ	ชาลา		ตุ		ธา	ตกี.

๑  วิ.ฏี. ๒/๒๓๘/๔๖๐ 
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กล้วย	๓	ศัพท์
รมฺ	ภา  (รมุ รมเน+ภ+อา)  กล้วย.  รมนฺ	ติ		อสฺ	สนฺ	ติ		รมฺ	ภา		ต้น กล้วย เป็น ที่ ยินดี ชื่อ ว่า รัมภา 

(ลบ สระ หน้า)

กทลี  (กท มาร เณ+อล+อี)  กล้วย.  กท	ตี	ติ		กทลี		ผล กล้วย ที่ ฆ่า(ต้น ของ ตน) ชื่อ ว่า กทลี (ลบ สระ 
หน้า).  เกน		วา	เตน		ทลีย	เต	ติ		กทลี		ต้น กล้วย ที่ ถูก ลม ทำลาย ชื่อ ว่า กทลี (กสทฺ ทูปปท+ทล  
วิ ทาร เณ+อ+อี, ลบ สระ หน้า).  กทลี		อตฺตวธาย		ผลํ		เท	ติ๑  ต้น กล้วย ออก ผล เพื่อ ฆ่า ตนเอง

โมจ  (มุจ โมจเน+ณ)  กล้วย.  รุกฺ	ขสฺ	มา		มุจฺจ	ตี	ติ		โม	โจ		ต้น กล้วย ที่ พ้น จาก ต้นไม้ (ไม่ใช่ ไม้ เนื้อ 
แข็ง) ชื่อ ว่า โม จะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อุ เป็น โอ).  	อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		อฏฺ€		ปา	นา	นิ		อมฺพ	ปานํ		
ชมฺ	พุ	ปานํ		โจจ	ปานํ		โมจ	ปานํ		มธุ	ปานํ		มุทฺทิก	ปานํ		สา	ลุก	ปานํ		ผา	รุ	สก	ปานํ ๒  ภิกษุทั้ง 
หลาย เรา อนุญาต น้ำ ปานะ ๘ อย่าง คือ น้ำ มะม่วง น้ำ หว้า น้ำ กล้วย มี เมล็ด น้ำ กล้วย ไม่มี เมล็ด น้ำ 
มะซาง น้ำ องุ่น น้ำ เหง้า บัว และ น้ำ มะปราง

ฝ้าย	๒	ศัพท์
กปฺ	ปา	สี  (กร กรเณ+ปาส+อี)  ฝ้าย.  ผลํ		กปฺ	ปาสํ		โลกา	นมุ	ปการํ		ก	โรตี	ติ		กปฺ	ปา	สี		ต้น 

ฝ้าย ที่ ทำ ผล ให้ มี อุปการะ แก่ ชาว โลก ชื่อ ว่า กัป ปา สี (ลบ รฺ ที่สุด ธาตุ, ซ้อน ปฺ, ลบ สระ หน้า)

พ	ทรา  (พท เถริ เย+อร+อา)  ฝ้าย.  พท	ตี	ติ		พ	ทรา		ผล ฝ้าย ที่ แก่ ชื่อ ว่า พ ทรา (ลบ สระ หน้า)

เถา	พลู	๒	ศัพท์
นาค	ล	ตา  (นาค+ลตา)  เถา พลู.  นาค	โล	เก		ชาตา		ลตา		นาค	ล	ตา		เถาวัลย์ ที่ เกิด ใน นาค พิภพ 

ชื่อ ว่า นาค ล ตา

ตมฺ	พู	ลี  (ตมฺ พล+อี)  เถา พลู.  ตมฺ	พลว	ณฺณํ		เอ	ติสฺ	สา	ติ		ตมฺ	พู	ลี		เถา พลู ที่ มี สี เหมือน ใบ พลู ชื่อ ว่า 
ตัม พู ลี.  ตมฺ	พูล	สฺส		อยํ		วา		ตมฺ	พู	ลี		หรือ ใบ พลู นี้ ของ เถา พลู ชื่อ ว่า ตัม พู ลี (ลบ สระ หน้า)

  เถา พลู มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ตมฺ	พูล	วลฺ	ลี,	นาค	วลฺ	ลี	

บัว	สัต	ตบุษย์	๒	ศัพท์
อคฺคิ	ชาลา  (อคฺคิ+ชาล+อา)  บัว สัต ตบุษย์.  อคฺคิ	ชาล	สมาน	ปุปฺผ	ตาย		อคฺคิ	ชาลา,		ตมฺพปุปฺ	ผี		

บัว สัต ตบุษย์ ชื่อ ว่า อัคคิ ชาลา เพราะ มีด อก เหมือน เปลว ไฟ, มีด อก สี แดง (ลบ สระ หน้า)

ธา	ตกี  (€ิ ติสทฺ ทูปปท+กร กรเณ+กฺ วิ+อี)  บัว สัต ตบุษย์.  อติ	สยํ		€ิ	ตึ		ก	โรตี	ติ		ธา	ตกี		บัว สัต ตบุษย์  
ที่ ทำให้ มั่นคง ยิ่ง ชื่อ ว่า ธา ตกี (อาเทศ €ฺ เป็น ธฺ, อิ เป็น อา และ อ, ลบ กฺ วิ และ รฺ ที่สุด ธาตุ, ลบ 
สระ หน้า).  ปุปฺ	ผา		สุ	คนฺธิ	กา		ธา	ตกี		ดอกไม้ ที่ มี กลิ่น หอม ชื่อ ว่า ธา ตกี

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๓๕๙/๑๗๑ ๒  วิ.มหา. ๕/๘๖/๑๒๓
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	 [๕๙๐]	 ติวุ	ตา		ติ	ปุฏ	า		จาถ	 สา	มา		กาฬ	า		จ		กถฺย	เต
	 	 อโถ		สิงฺ	คี		จ		อุสโภ	 เรณุ	กา		กปิ	ลา		ภเว.

จิงจ้อ	ขาว	๒	ศัพท์
ติวุ	ตา  (ติ+วุ ตา)  จิงจ้อ ขาว.  ติสฺโส		วุ	ตา		ต	จรา	ชิ	โย		เอ	ติสฺ	สา	ติ		ติวุ	ตา		ดอก จิงจ้อ ขาว ที่ มี 

เปลือก ๓ กลีบ ชื่อ ว่า ติวุ ตา

ติ	ปุฏ	า  (ติ+ปุฏ า)  จิงจ้อ ขาว.  ติสฺโส		ปุฏ	า		ต	จรา	ชิ	โย		เอ	ติสฺ	สา	ติ		ติ	ปุฏ	า		ดอก จิงจ้อ ขาว ที่ มี 
เปลือก ๓ กลีบ ชื่อ ว่า ติ ปุฏ า

  จิงจ้อ ขาว มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สร	ลา,	ติภณฺฑี,	โรจ	นี

จิงจ้อ	ดำ	๒	ศัพท์
สา	มา  (สา ตนุ กรเณ+ม+อา)  จิงจ้อ ดำ.  วิเร	จน	กรเณน		กายํ		โรคญฺ	จ		สาย	ตี	ติ		สา	มา		ผล 

จิงจ้อ ดำ ที่ ชำระ ร่างกาย และ โรค โดย การ ทำให้ สะอาด ชื่อ ว่า สา มา (ลบ สระ หน้า)

กาฬ	า  (กล สงฺขฺ ยาเน+ณ+อา)  จิงจ้อ ดำ.  กล	ตี	ติ		กาฬ	า		ดอก จิงจ้อ ดำ ที่ นับ ชื่อ ว่า กาฬ า (ลบ ณฺ, 
วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ ลฺ เป็น ฬฺ, ลบ สระ หน้า).  กาฬ	า		กณฺ	หา	ติวุ	ตายํ		นี	ลี	โย	ชนวลฺ	ลิ	กา		
ดอก จิงจ้อ ดำ นี้ มี เปลือก ดอก สี ดำ เถา มี สี เขียว คล้ำ

  จิงจ้อ ดำ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ม	สูร	วิ	ทลา,	อทฺธ	จนฺ	ทา,	กาฬ	เม	สิ	กา

ขิง	๒	ศัพท์
สิงฺ	ค ี  (สิงฺ ค+อี)  ขิง.  สิงฺ	คสทิส	ปุปฺผ	ตาย		สิงฺ	คี		ขิง ชื่อ ว่า สิงคี เพราะ มีด อก เหมือน เขา สัตว์ (ลบ 

สระหน้า)

อุสภ  (อุส ทา เห+อภ)  ขิง.  ปจฺจตฺถิ	เก		อุ	สา	เปตี	ติ		อุสโภ		ขิง ที่ ยัง พืช ตรง ข้าม ให้ เผ็ด ร้อน ชื่อ ว่า 
อุสภ ะ

  ขิง มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กุฬี	รสิงฺ	คี,	วกฺ	กงฺกี

หนาด	๒	ศัพท์
เรณุ	กา  (เรณุ คติ สทฺ เท สุ+ณุก+อา)  หนาด.  เรณ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เรณุ	กา		ต้น หนาด ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า 

เรณุ กา (ลบ ณฺ ของ ปัจจัย, ลบ สระ หน้า)

กปิ	ลา  (กปิ จลเน+อิล+อา) หนาด.  กปิตพฺ	พา		จลิตพฺ	พา	ติ		กปิ	ลา		ต้น หนาด ที่ ถูก เขย่า ชื่อ ว่า 
กปิ ลา (ลบ สระ หน้า)

  หนาด มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ทฺ	วิชา,	ห	เรณู,	โกนฺ	ตี,	ภสฺม	คนฺ	ธนี
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	 [๕๙๑]	 หิริ	เวรญฺ	จ		วาลญฺ	จ	 รตฺต	ผลา		ตุ		พิมฺพิ	กา
	 	 เส	เลยฺ	ยมสฺม	ปุปฺผญฺจ	 เอลา		ตุ		พหุ	ลา		ภเว.

เถา	ย่านาง	๒	ศัพท์
หิริ	เวร  (หิ รี+เวร)  เถา ย่านาง.  หิ	รี	นา	มิ	กาย		เทว	ธี	ตาย		สรีร	โต		ภญฺ	ชาต	ตฺ	ตา		หิริ	เวรํ		เถาย่านาง 

ชื่อ ว่า หิริ เวร ะ เพราะ ขาด ออก จาก ร่าง กาย ของ หิ รี เทพธิดา (รัสสะ อี เป็น อิ)

วาล  (วร วรเณ+ณ)  เถา ย่านาง.  วา	เร	ตี	ติ		วาลํ		เถา ย่านาง ที่ ให้ ระวัง ชื่อ ว่า วา ละ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ 
อ ต้นธาตุ เป็น อา, อาเทศ ร เป็น ล).  วาริ	นา	มกตฺ	ตา		วา		วาลํ		หรือ เถา ย่านาง ชื่อ ว่า วา ละ 
เพราะ ตั้ง ชื่อ ตาม แม่น้ำ (วาริ+ณ, ลบ ณฺ และ ลบ สระ หน้า, อาเทศ ร เป็น ล)

  เถา ย่านาง มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น 	อุท	จฺย,	เก	สมฺ	พุ	นาม

ตำลึง	๒	ศัพท์
รตฺต	ผลา  (รตฺต+ผล+อา)  ตำลึง.  รตฺตํ		ปกฺก	ผลมสฺ	สา	ติ		รตฺต	ผลา		ตำลึง ที่ มี ผล สุก สี แดง ชื่อ ว่า 

 รัต ต ผลา (ลบ สระ หน้า)

พิมฺพิ	กา  (พิมฺพ+อิก+อา)  ตำลึง.  โอฏฺ€วณฺณ	สมาน	ผล	ตาย		พิมฺพิ	กา		ตำลึง ชื่อ ว่า พิมพิ กา เพราะ 
มี ผล สี เหมือน กับ ริม ฝีปาก (ลบ สระ หน้า)

  เถา ตำลึง มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ตุณฺฑิ	เก	รี,	ปิ	ลุปณฺณี

กฤษณา	ดำ	๒	ศัพท์
เส	เลยฺ	ย  (สิลา+เณยฺย)  กฤษณา ดำ.  สิ	ลายํ		ปา	สาเณ		ภวํ		เส	เลยฺ	ยํ		กฤษณา ดำ มี อยู่ บน โขดหิน 

ชื่อ ว่า เส เลย ยะ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลบ สระ หน้า)

อสฺม	ปุปฺผ  (อสฺม+ปุปฺผ)  กฤษณา ดำ.  อสฺ	มโน		อสฺมสฺส		วา		ปุปฺผํ		อสฺม	ปุปฺผํ		ดอกไม้ ของ 
ก้อน หิน ชื่อ ว่า อัส ม ปุปผะ 

กระวาน	ใหญ่	๒	ศัพท์
เอลา  (อิล คมเน+ณ+อา)  กระวาน ใหญ่.  อิล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เอลา		กระวาน ใหญ่ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า เอลา 

(ลบ ณฺ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลบ สระ หน้า)

พหุ	ลา  (พหุ สทฺ ทูปปท+ลา อา ทาเน+อ+อา)  กระวาน ใหญ่.  พห	โว		อตฺเถ		ลา	ตี	ติ		พหุ	ลา		กระวาน 
ใหญ่ ที่ ถือ เอา ประโยชน์ หลาย อย่าง ชื่อ ว่า พหุ ลา (ลบ สระ หน้า).  	พหุ	โรเค		วา		ลุ	นา	ตี	ติ		พหุ	ลา		 
หรือ กระวาน ใหญ่ ที่ ตัด โรค หลาย อย่าง ให้ หาย(ใช้ รักษา โรค) ชื่อ ว่า พหุ ลา (พหุ สทฺ ทูปปท+ลา เฉท เน 
+อ+อา, ลบ สระ หน้า).  จนฺ	ทวา	ลา	ศัพท์ ก็ แปลก ระ วาน ใหญ่
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	 [๕๙๒]	 กุฏฺ€ญฺ	จ		พฺ	ยาธิ		กถิ	โต	 วา	เนยฺ	ยํ		ตุ		กุฏนฺนฏํ
	 	 โอสธี		ชา	ติมตฺ	ตมฺหิ	 โอสธํ		สพฺพม	ชา	ติยํ.

โกฐ	๒	ศัพท์
กุฏฺ€  (กุฏ เฉท เน+€)  โกฐ.  กุฏ	ติ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		กุฏฺ€ํ	 ต้น โกฐ ที่ ตัด ชื่อ ว่า กุฏฐะ.  กุยํ		ปถ	วิยํ		 

ติฏ€ฺตี	ติ		วา		กุฏฺ€	ํ หรือ ตน้ โกฐ ที ่ยืนตน้ อยู่ บน พื้น ดนิ ชือ่ ว่า กฏุฐะ (กสุท ฺทปูปท+€า คต-ินิวตฺ ตมิฺหิ+อ, 
ซ้อน ฏฺ, ลบ สระ หน้า)

พฺ	ยาธิ  (พฺ ยาธิ+ณ)  โกฐ.  พฺ	ยาธิ	นา	มกตฺ	ตา		พฺ	ยาธิ		ต้น โกฐ ชื่อ ว่า พยาธิ เพราะ ตั้ง ชื่อ ว่า พยาธิ 
(ลบ ณ และ สระ หลัง) 

  โกฐ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  โก	เวร,	ภาสุร,	ปา	ริ	ภาพฺ	ย,	คทา	หฺวย,	ปา	กล,	อุปฺ	ปล

แห้ว	๒	ศัพท์
วา	เนยฺ	ย  (วน+เณยฺย)  แห้ว.  วเน		ปา	นีเย		ชาตํ		วา	เนยฺ	ยํ		แห้ว ที่ เกิด ใน น้ำ ชื่อ ว่า วา เนย ยะ (ลบ 

ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

กุฏนฺนฏ  (กุฏ+นฏ)  แห้ว.  กุฏนฺนฏนฺ	ติ		สมุ	ทิต	นามํ		แห้ว ท่าน สมมุติ ชื่อ ว่า กุฏันนฏะ (ลง นิคหิต 
อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ)

ต้นไม้	ที่	ไม่	เป็น	ยา	รักษา	โรค
โอสธิ  (โอสธ+อิ)  ต้นไม้ ที่ ไม่ เป็น ยา รักษา โรค.  ผล	ปา	กนฺ	ตา	ทิช	า	ติมตฺต	เมว		โอสธิ		นาม		กล้วย 

และ ข้าว เป็นต้น เพียง เกิด มา ให้ ผล สุก เท่านั้น ชื่อ ว่า โอสธิ (ลบ สระ หน้า).  โอสธิ	ศัพท์ เป็นอิตถี ลิงค์

พืช	ที่	เป็น	ยา	รักษา	โรค
โอสธ  (อุส ทา เห+ธ)  พืช ที่ เป็น ยา รักษา โรค.  	อชา	ติยํ		สพฺพํ		โอสธํ		นาม		พืช ทุก อย่าง ไม่ เพียง 

แต่ เกิด มา เท่านั้น ใช้ เป็น ยา รักษา โรค ได้ ชื่อ ว่า โอสธะ.  โรคํ		โอ	สา	เปตี	ติ		โอสธํ		พืช ที่ ให้ เผา ผลาญ 
โรค ชื่อ ว่า โอสธะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ)

	 [๕๙๓]	 มูลํ		ปตฺตํ		กลี	รคฺคํ	 กนฺทํ		มิญฺ	ชา		ผลํ		ตถา
	 	 ตโจ		ปุปฺผญฺจ		ฉตฺ	ตนฺ	ติ	 สากํ		ทส	วิธํ		มตํ.

ส่วน	ต่างๆ	ของ	พืช	ผัก	ที่	ใช้	ทำ	เป็น	อาหาร	ได้	๑๐	อย่าง
	 	 อิ	ติ		ทส	วิธํ		สากํ		มตํ	 ส่วน ต่างๆ ของ พืช ผัก ท่าน รู้ ว่า มี ๑๐ อย่าง  คือ   มูลํ	ราก หรือหัว,  

ปตฺตํ	ใบ,  กลี	รํ	หน่อ,  อคฺคํ	ยอด,  กนฺทํ	เหง้า,  มิญฺ	ชา	เยื่อ หรือ เส้นใย,  ผลํ		ผล,  ตโจ	
เปลือก,  ปุปฺผํ	ดอก,  ฉตฺตํ	จ  และ เห็ด
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  ตตฺร		มูลํ		มูล	กา	ทีนํ,		ปตฺตํ		พา	กุ	จา	ทีนํ,		กลี	รํ		วํ	สา	ทีนํ,		อคฺคํ		เวตฺ	ตา	ทีนํ,		กนฺทํ		 
นี	ลุปฺ	ปลา	ทีนํ,	 	 มิญฺ	ชํ	 	 ตา	ลา	ทีนํ,	 	 ผลํ	 	 กุมฺ	ภณฺฑา	ทีนํ,	 	 ตโจ	 	 มา	ตุ	ลุงฺ	คา	ทีนํ,	 	 ปุปฺผํ		 
วงฺค	สุ	เส	นา	ทีนํ,		ฉตฺตํ		อหิ	ฉตฺ	ตา	ทีนํ.  

  ใน สว่น ตา่งๆ ของ พชื ผกั ทัง้ ๑๐ อยา่ง นัน้  ม ีหวั ของ เผอืก เปน็ตน้  ใบ ของ กำยาน เปน็ตน้  หนอ่ของ 
ไม้ไผ่ เป็นต้น  ยอด ของ หวาย เป็นต้น  เหง้า ของ ดอก อุบล เป็นต้น  เยื่อ ของ ผล ตาล เป็นต้น  ผลของ ฟัก 
เขียว เป็นต้น  เปลือก ของ มะกรูด เป็นต้น  ดอก ของ เล็บ เหยี่ยว เป็นต้น  และ ดอก เห็ด เป็นต้น

	 [๕๙๔]	 ป	ปุนฺ	นาโฏ		เอฬคโล	 ตณฺฑุ	เลยฺ	โยปฺ	ปมา	ริโส
	 	 ชี	วนฺ	ตี		ชีว	นี		จาถ	 มธุร	โก		จ		ชีว	โก.

ชุม	เห็ด	๒	ศัพท์
ป	ปุนฺ	นาฏ  (ป+ปุ ป วเน+นา+อฏ)  ชุม เห็ด.  ปกาเรน		ททฺ	ทุํ		ปุ	นา	ตี	ติ		ป	ปุนฺ	นาโฏ  ต้น ชุม เห็ด 

ที่ ชะล้าง โรค เรื้อน ได้ ดี ชื่อ ว่า ป ปุน นาฏ ะ (ซ้อน นฺ, ลบ สระ หลัง)

เอฬคล  (เอฬคสทฺ ทูปปท+ลุ เฉท เน+อ)  ชุม เห็ด.  เอฬคํ		ททฺ	ทุํ		ลุ	นา	ตี	ติ		เอฬคโล  ต้น ชุม เห็ด 
ที่ ตัด(ทำลาย)โรค เรื้อน ชื่อ ว่า เอฬ คละ (ลบ สระ หน้า)

  ชุม เห็ด มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ททฺ	ทุฆ,	จกฺ	กมทฺ	ทก,	อุ	รณาขฺย

ผัก	หนาม,	กะเพรา	๒	ศัพท์
ตณฺฑุ	เลยฺ	ย  (ตณฺฑุล+เณยฺย) ผัก หนาม, กะเพรา.  ตณฺฑุล	โต		ชาย	ตี	ติ		ตณฺฑุ	เลยฺ	โย  กะเพรา ที่ 

เกิด จาก แกลบ ชื่อ ว่า ตัณฑุ เลย ยะ (ลบ ณฺ, ลบ สระ หน้า)

อปฺ	ปมา	ริส  (อปฺป+มา ริส)  ผัก หนาม, กะเพรา.  อปฺปปตฺต	ตาย		อปฺ	โป		จ		โส		มาริ	สก	ติตฺ	ตา		
มา	ริโส		เจ	ติ		อปฺ	ปมา	ริโส  ผัก หนาม ชื่อ ว่า อัปปะ เพราะ มี ใบ น้อย และ ชื่อ ว่า มาริ สะ เพราะ เป็น 
พุ่ม เตี้ย เกิด ใน ที่ ชื้น แฉะ จึง รวม กัน เรียก ว่า อัป ปมา ริ สะ

ต้น	เยาว	พาณี	๒	ศัพท์
ชี	วนฺ	ตี  (ชีว ปาณ เน+อนฺต+อี)  ต้น เยาว พาณี.  ชี	วนฺ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		ชี	วนฺ	ตี	 ต้น เยาว พาณี ที่ ช่วย ให้ 

มี ชีวิต อยู่ ชื่อ ว่า ชีวัน ตี (ลบ สระ หน้า)

ชีว	นี  (ชีว ปาณ เน+ยุ+อี)  ต้น เยาว พาณี.  ชี	วนฺ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		ชีว	นี		ต้น เยาว พาณี ที่ ช่วย ให้ มี ชีวิต 
อยู่ ชื่อ ว่า ชีว นี (อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบ สระ หน้า)

  ต้น เยาว พาณี มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  ชีวา,	ชีว	นี	ยา,	มธุ

ต้น	กะเม็ง	๒	ศัพท์
มธุ	รก  (มธุร+ก)  ต้น กะเม็ง.  มธุรส	ตาย		มธุร	โก  ต้น กะเม็ง ชื่อ ว่า มธุร กะ เพราะ มี รส หวาน
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ชี	วก  (ชีว ปาณ เน+ณฺวุ)  ต้น กะเม็ง.  ชี	วา	เปตี	ติ		ชีว	โก  ต้น กะเม็ง ที่ ให้ มี ชีวิต อยู่ ชื่อ ว่า ชีว กะ (อาเทศ 
ณฺวุ เป็น อก)

  คัมภีร์ อมร โก สุค ฆาฏ น ฎีกา เป็นต้น แสดง ชื่อ ต้น กะเม็ง ไว้ ดังนี้

ชีว	โก		สิงฺ	ค	โก		เส	โก	 ทีฆายุ		กุจฺจ	สี	ส	โก,
รสฺ	สงฺ	โค		มธุ	โร		สาทุ	 ปาณ	โก		จิร	ชี	วิ	นี.๑

	 [๕๙๕]	 มหา	กนฺ	โท		จ		ล	สุณํ			 ปลณฺฑุ		ตุ		สุ	กนฺท	โก
	 	 ปโฏโล		ติตฺต	โก		จาถ	 ภิงฺ	ครา	โช		จ			มกฺก	โว.

กระเทียม	๒	ศัพท์
มหา	กนฺท  (ม หนฺต+กนฺท)  กระเทียม.  ปลณฺฑุ	กนฺท	โต		ม	หนฺ	ตกนฺท	ตาย		มหา	กนฺ	โท  กระเทียม 

ชื่อ ว่า มหา กันทะ เพราะ มี หัว ขนาด ใหญ่ กว่า หอมแดง.  ตสฺส		มูลํ		เสต	วณฺณํ	 หัว ของ กระเทียม 
นั้น มี สี ขาว

ล	สุณ  (รส+อูน)  กระเทียม.  อมฺพิเลเน	เกน		ร	เสน		อูร	ตาย		ล	สุณํ	 กระเทียม ชื่อ ว่า ล สุณ ะ เพราะ 
อ่อน รส เปรี้ยว อย่าง เดียว (มี ทุก รส ยกเว้น รส เปรี้ยว) (อาเทศ ร เป็น ล, น เป็น ณ, รัสสะ อู เป็น 
อุ, ลบ สระ หน้า). 	ล	สตี	ติ		ล	สุณํ	 กระเทียม ที่ ชอบ ชื่อ ว่า ล สุณ ะ (ลส กนฺ ติยํ+ยุ, อาเทศ ยุ เป็น 
อน, อ เป็น อุ, น เป็น ณ).  อญฺญตเรน		อุ	ปาส	เกน		ภิกฺ	ขุนี	สงฺโฆ		ล	สุเณน		ป	วาริ	โต		โหติ๒  
อุบาสก ท่าน หนึ่ง ปวารณา ภิกษุณี สงฆ์ ด้วย กระเทียม

  กระเทียม มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  มโหสธ,	อริ	ฏฺ€,	ร	โสน

หอมแดง	๒	ศัพท์
ปลณฺฑุ  (ปลฑิ คนฺธเน+อุ)  หอมแดง.  ปลณฺฑีย	เต	ติ		ปลณฺฑุ	 หอมแดง ที่ เขา ได้ กลิ่น ชื่อ ว่า ปลัณฑุ 

(ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น ณฺ)

สุ	กนฺ	ทก  (สุ+กนฺท+ก)  หอมแดง.  สุนฺท	โร		กนฺ	โท		อสฺ	สา	ติ		สุ	กนฺท	โก	 หอมแดง ที่ มี หัว สมบูรณ์ 
ชื่อ ว่า สุ กัน ทกะ

กระดอม	๒	ศัพท์
ปโฏล  (ปฏ คมเน+โอล)  กระดอม.  พฺ	ยาธึ		ปฏ	ติ		คจฺฉ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		ปโฏโล  กระดอม เป็น 

เหตุ ให้ ไป สู่ ความ มี พยาธิ ชื่อ ว่า ปโฏ ละ.  ปฏุ	รสํ		ลา	ตี	ติ		วา		ปโฏโล  หรือ กระดอม ที่ ถือ เอารสขม 
ชื่อ ว่า ปโฏ ละ (ปฏุสทฺ ทูปปท+ลา คหเน+อ, อาเทศ อุ เป็น โอ, ลบ สระ หน้า).  อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		
ปณฺณา	นิ		เภสชฺ	ชา	นิ		นิมฺพปณฺณํ		กุฏชปณฺณํ		ปโฏลปณฺณํ		สุ	ล	สิปณฺณํ		กปฺ	ปา	สิปณฺณํ ๓   

๑  อมรโกสฏีกา, จินฺตามณิฏีกา ๒  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๑๔๗/๙๔ ๓  วิ.มหา. ๕/๓๐/๔๒
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ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต ใบไม้ ที่ ใช้ เป็น ยา คือ ใบ สะเดา ใบ มวก เหล็ก ใบ กระดอม ใบ กะเพรา และ 
ใบ ฝ้าย

ติตฺ	ตก  (ติตฺต+ก)  กระดอม.  ติตฺต	รส	ตาย		ติตฺต	โก		กระดอม  ชื่อ ว่า ติต ตกะ  เพราะ มี รส ขม

ต้น	ตองแตก	๒	ศัพท์
ภิงฺ	ครา	ช  (ภิงฺคสทฺ ทูปปท+ร�ฺช ราเค+ณ)  ต้น ตองแตก.  ภิงฺ	โค		วุจฺจ	ติ		ภม	โร  แมลง ภู่ ท่าน เรียก ว่า 

 ภิง คะ,  ภิงฺคํ		ภมร	วณฺณํ		รญฺ	เช	ตี	ติ		ภิงฺ	ครา	โช  ต้น ตองแตก ที่ ชอบ สี ของ แมลง ภู่ (ใบ มี สี เหมือน 
ปีก แมลง ภู่) ชื่อ ว่า ภิง ครา ชะ (ลบ �ฺ และ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา)

มกฺกว,	มากฺ	กว  (มุจ โมจเน+อว)  ต้น ตองแตก.  มุจฺจ	ตี	ติ	 	มกฺก	โว	 ต้น ตองแตก ที่ พ้น ชื่อ ว่า 
มัก กวะ (อาเทศ อุ เป็น อ, จฺ เป็น กฺ, ซ้อน กฺ, ทีฆ ะ อ เป็น อา บ้าง)

	 [๕๙๖]	 ปุนนฺ	นวา		โสถ	ฆาตี	 วิ	ตุนฺ	นํ		สุ	นิ	สนฺ	นกํ
	 	 การ	เวลฺโล		ตุ		สุ	สวี	 ตุมฺพฺ	ยา	ลาพุ		จ	ลาพุ		สา.

ผัก	โหม,	ผัก	หัว	แหวน	๒	ศัพท์
ปุนนฺ	นวา (ปุน+นว+อา) ผัก โหม, ผัก หัว แหวน.  เอ	ตาย		โยคิ	ตาย		วุทฺโธปิ		ปุน		นโว		ภว	ตี	ติ		

ปุนนฺ	นวา	 ผัก โหม มี ฤทธิ์ ทำให้ คน แก่ แล้วก ลับ เป็น หนุ่ม อีก จึง ชื่อ ว่า ปุ นัน นวา (ซ้อน นฺ, ลบ สระ หน้า)

โสถ	ฆาตี  (โสถสทฺ ทูปปท+หน หึ สายํ+อ+อี)  ผัก โหม, ผัก หัว แหวน.  โสถํ	 	หนฺ	ตี	ติ	 	 โสถ	ฆาตี	  
ผัก โหม ที่ เบียดเบียน โรค บวม ชื่อ ว่า โสถ ฆาตี (อาเทศ หนฺ เป็น ฆาตฺ, ลบ สระ หน้า)

เบญจมาศ	๒	ศัพท์
วิ	ตุนฺ	น  (วิ+ตุท พฺยถเน+ต)  เบญจมาศ.  วิ	เส	เสน		ตุ	ทีย	เต	ติ		วิ	ตุนฺ	นํ		ดอก เบญจมาศ ที่ ถูก ทิ่ม แทง อยู่ 

บ่อยๆ ชื่อ ว่า วิ ตุน นะ (อาเทศ ต เป็น อนฺน, ลบ ทฺ และ สระ หลัง).  ขาทเน		วิคตํ		ตุนฺ	น	เมตสฺ	สา	ติ		 
วิ	ตุนฺ	นํ		ดอก เบญจมาศ ที่ ปราศจาก ความเร็ว ใน การ ดูด ซึม อาหาร ชื่อ ว่า วิ ตุน นะ (วิ+ตุนฺ น) 

สุ	นิ	สนฺ	นก  (สุ+นิ+สท วิ สรณ คตฺ ยา วสา เน สุ+ต+ก)  เบญจมาศ.  สุ	นิสท	ตี	ติ		สุ	นิ	สนฺ	นกํ  ต้น เบญจมาศ 
ที่ ยึด แน่น ชื่อ ว่า สุ นิ สัน นกะ (อาเทศ ต เป็น อนฺน, ลบ ทฺ และ สระ หลัง)

ผักไห่,	ผัก	โหม	๒	ศัพท์
การ	เวลฺล  (กุ+ลพิ อวสํสเน+อิลฺล)  ผักไห่, ผัก โหม.  	ติตฺต	รส	ตาย			กุจฺฉิ	ตา	กา	เรน		ลมฺพ	ตี	ติ		 

การ	เวลฺโล  ผักไห่ ที่ มี รส ขม มี เถา ย้อย ลุ่ม ล่าม ลง ชื่อ ว่า การ เวล ละ (อาเทศ อุ เป็น อา, ล เป็น ร, 
พ เป็น ว, อิ เป็น เอ)

สุ	สวี  (สส หึ สายํ+อว+อี)  ผักไห่, ผัก โหม.  ส	สติ		หึ	สตี	ติ		สุ	สวี	 ผักไห่ ที่ เบียดเบียน ชื่อ ว่า สุ สวี 
(อาเทศ อ เป็น อุ, ลบ สระ หน้า)
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น้ำ	เต้า	๓	ศัพท์
ตุมฺ	พี  (ตุมฺพ หึ สายํ+อ+อี)  น้ำ เต้า.  ตุมฺพ	ติ		หึ	สตี	ติ		ตุมฺ	พี	 น้ำ เต้า ที่ เบียดเบียน ชื่อ ว่า ตุมพี (ลบ 

สระ หน้า)

อ	ลาพุ  (น+ลพิ อวสํสเน+อุ)  น้ำ เต้า.  น		ลมฺพ	ติ		อวสํ	สตี	ติ		อ	ลาพุ	 น้ำ เต้า ที่ เถา ไม่ ย้อย ลง ชื่อ ว่า 
อ ลาพุ (อาเทศ น เป็น อ, วุ ทธิ อ เป็น อา). 	ผา	รุ	สกา		อ	ลา	พู		จ		ปุณฺฑ	รี	กา		จ		ปุปฺ	ผิ	ตา๑   
ดอก มะปราง ดอก น้ำ เต้า และ ดอก มะม่วง สวาย บาน แล้ว

ลาพุ  (น+ลพิ อวสํสเน+อุ)  น้ำ เต้า.  น		ลมฺพ	ติ		อวสํ	สตี	ติ		ลาพุ		น้ำ เต้า ที่ ไม่ ห้อย ลง ชื่อ ว่า 
ลาพุ (อาเทศ น เป็น อ แล้ว ลบ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  สา ทั้ง ๓ ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.  สเจ		ลตา		 
โห	ติ		สาปิ		ลาพุ		วา		กุมฺ	ภณฺฑี		วา		สา	มา		วา		กาฬ	วลฺ	ลี		วา		ปู	ติล	ตา		วา๒  หาก 
เถาวัลย์ นั้น เป็น เถา น้ำ เต้า เถา ฟัก เขียว เถา จิงจ้อ ดำ เถา ย่านาง หรือ เถา หัว ด้วน

	 [๕๙๗]	 เอฬา	ลุก	ญฺจ		กกฺ	กา	รี			 กุมฺ	ภณฺโฑ		ตุ		จ	วลฺ	ลิโภ
	 	 อินฺ	ทวา	รุณี		วิ	สา	ลา	 วตฺถุก		วตฺถุ	เลยฺ	ย	โก.

ฟักทอง,	แตงกวา	๒	ศัพท์
เอฬา	ลุก  (อิ รสทฺ ทูปปท+ลา อา ทาเน+อุ+ก)  ฟักทอง, แตงกวา.  อิรํ		วารึ		ลา	ติ		คณฺ	หา	ตี	ติ		 

เอฬา	ลุกํ		แตงกวา ที่ อม น้ำ ไว้ ชื่อ ว่า เอฬา ลุ กะ (อาเทศ อิ เป็น เอ, ร เป็น ฬ, ทีฆ ะ อ เป็น อา, ลบ 
สระ หน้า).  คัมภีร์ นานั ตถ สังคหะ กล่าว ว่า ็อิ	รา		วาริ	สุรา	ภูมิ	ภารตี	สุ		ป	ยุชฺช	เต	 อิ	รา	ศัพท์ ถูก 
ประกอบ ใน อรรถ ว่า น้ำ น้ำเมา แผ่นดิน และ คำ พูด้.  เอกา		เอฬา	ลุกํ		อ	ทา	สิ๓  หญิง คน หนึ่ง ได้ 
ถวาย แตงกวา

กกฺ	กา	ริก,	กกฺ	กา	รี,	กกฺ	กาฬี  (กุก อา ทาเน+อร+อี)  ฟักทอง, แตงกวา.  	กุก	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		 
กกฺ	กา	รี	 ฟักทอง ที่ ถือ เอา ชื่อ ว่า กัก กา รี (อาเทศ อุ เป็น อ, ซ้อน กฺ, ทีฆ ะ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า, 
อาเทศ ร เป็น ฬ บ้าง).  กกฺ	กา	ริ	กนฺ	ติ		ขุทฺท	เกฬา	ลุกํ		ติ	ปุ	สนฺ	ติ		จ		ว	ทนฺ	ติ๔  อาจารย์ บาง 
พวก กล่าว ว่า บท ว่า กกฺ	กา	ริกํ	คือ ฟักทอง ลูก เล็กๆ และ แตงโม

ฟัก	เขียว	๒	ศัพท์
กุมฺ	ภณฺฑ  (กุมฺ ภ+ฑ) ฟัก เขียว.  กุมฺ	ภปฺ	ปมาณ	ผล	ตาย		กุมฺ	ภณฺโฑ	 ฟัก เขียว ชื่อ ว่า กุม ภัณฑ ะ เพราะ 

มี ผล เท่า หม้อ (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น ณฺ).  กุมฺ	โภ		วิย		เฑ	ตี	ติ		วา		กุมฺ	ภณฺโฑ		หรือ 
ฟัก เขียว ที่ เป็น ไป เหมือน หม้อ ชื่อ ว่า กุม ภัณฑ ะ (กุมฺ ภสทฺ ทูปปท+ฑี คติ ยํ+อ, ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ 
นิคหิต เป็น ณฺ, ลบ สระ หน้า).  กํ		วาตํ		อุมฺเภ	ตี	ติ		วา		กุมฺ	ภณฺโฑ	 หรือ ฟัก เขียว ที่ อุ้ม น้ำ ไว้ มาก 

๑  ขุ.อปทาน. ๓๒/๓๘๙/๕๑๖ ๒  วิสุทฺธิ. ๑/๒๓๓ ๓  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๓๒๘/๑๕๙ 
๔  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๖๑๘/๑๖๖ 



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๕.	อรัญญวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 685

ชื่อ ว่า กุม ภัณฑ ะ (กสทฺ ทูปปท+อุมฺภ วฑฺฒเน+อณฺฑ, ลบ สระ หน้า)

วลฺ	ลิภ  (วลฺล สํวรเณ+อิภ)  ฟัก เขียว.  วลฺล	ติ		สํวร	ตี	ติ		วลฺ	ลิโภ  ฟัก เขียว ที่ ระวัง  ชื่อ ว่าวั ล ลิภะ.  
มหา	ผล	ตาย		สพฺ	พาสํ		วลฺ	ลิ	ชา	ตีนํ		ภา	ติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		วา		วลฺ	ลิโภ	 หรือ ฟัก เขียว ที่ เติบโต กว่า 
พืช ที่ เกิด มา เป็น เถา ทุก ชนิด เพราะ มี ผล ใหญ่ จึง ชื่อ ว่าวั ล ลิภะ (วลฺ ลิสทฺ ทูปปท+ภา ทิตฺ ติยํ+อ, ลบ สระ 
หน้า)

มูล	กา,	เถา	ขี้กา	๒	ศัพท์
อินฺ	ทวา	รุณี  (อินฺ ท+วารุณี)  มูล กา, เถา ขี้กา.  อินฺ	ทสฺส		สกฺกสฺส		วารุณี		สุรา		อินฺ	ทวา	รุณี		 

ของ มึนเมา สำหรับ พระอินทร์ ชื่อ ว่า อิน ทวา รุณี.  เอกํ		อินฺ	ทวา	รุณิ	รุกฺ	ขํ		โค	จร	คามํ		กตฺ	วา๑  ทำ 
ต้น มูล กา ต้น หนึ่ง ให้ เป็น โคจร คาม 

วิ	สา	ลา  (วิ+สร หึ สายํ+ณ+อา)  มูล กา, เถา ขี้กา.  วิ	เส	เสน		ส	รติ		หึ	สตี	ติ		วิ	สา	ลา  เถา ขี้กา ที่ 
เบียดเบียน หลาย อย่าง ชื่อ ว่า วิ สา ลา (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ รฺ เป็น ลฺ, ลบ สระ หน้า).   
วิ	ส	รติ		วิเรจ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		วา		วิ	สา	ลา  หรือ เถา ขี้กา ช่วย ชำระ ให้ สะอาด ชื่อ ว่า วิ สา ลา (วิ+สร 
วิเรจเน+ณ+อา, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, อาเทศ รฺ เป็น ลฺ, ลบ สระ หน้า)

ผัก	โหม	หัด	๒	ศัพท์
วตฺถุก  (วส นิ วา เส+รตฺถุ+ก)  ผัก โหม หัด.  ขาร	คุโณ		ว	สติ		ยสฺ	มินฺ	ติ		วตฺถุ	 ผัก โหม หัด ที่ มีพิษ 

แสบ คัน อยู่ ข้าง ใน ชื่อ ว่า วัตถุ (ลบ รฺ อนุพันธ์ และ สฺ ที่สุด ธาตุ, ลบ สระ หน้า).  วตฺถุ	เอว		วตฺถุโก  
วัตถุ นั่น แหละ ชื่อ ว่า วัตถุ กะ

วตฺถุ	เลยฺ	ยก  (วตฺถุ+เลยฺ ยก)  ผัก โหม หัด.  สพฺพ	โท	เส		ล	ยา	เปตี	ติ		เลยฺ	ย	โก  ผัก โหม ที่ ทำโทษ ทุก 
อย่าง ให้ เป็น ไป (ทั้ง ไม่มี ประโยชน์ ทั้ง มี หนาม มาก) ชื่อ ว่า เลย ยกะ (ลย คติ ยํ+ณฺวุ, อาเทศ อ เป็น เอ, 
ซ้อน ยฺ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  วตฺถุ		จ		โส		เลยฺ	ย	โก		จา	ติ		วตฺถุ	เลยฺ	ย	โก  ผัก โหม หัด ที่ มี 
พิษ แสบ คัน และ มี โทษ ทุก อย่าง ชื่อ ว่า วัตถุ เลย ยกะ

	 [๕๙๘]	 มูล	โก	นิตฺ	ถิยํ		จุจฺ	จุ	 ตมฺพ	โก		จ	กลมฺ	พ	โก
	 	 สาก	เภท	า		กา	สมทฺท-	 ฌชฺฌ	รีผคฺค	วาท	โย.

หัว	เผือก,	หัวมัน	๒	ศัพท์
มูล	ก  (มูล ปติ ฏฺ€ายํ+ณฺวุ)  หัว เผือก, หัวมัน.  มูล	ติ		ปติ	ฏฺ€า	ตี	ติ		มูล	โก  หัว เผือก ที่ ตั้ง แน่น ชื่อ ว่า  

มูล กะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  มูล	ย	ตี	ติ		วา		มูล	โก  หรือ หัว เผือก ที่ งอก ขึ้น ชื่อ ว่า มูล กะ (มูล 
โรหเน+ณฺวุ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  อ	นิตฺ	ถิยํ	 มูล	ก	ศัพท์ ใช้ ใน ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์

๑  ชา.อฏฺ.๓๙/๔๒๙
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จุจฺ	จุ  (จจฺจ ปริ ภา สนตชฺชเน สุ+อุ)  หัว เผือก, หัวมัน.  จจฺจ	ตี	ติ		จุจฺ	จุ	 หัว เผือก ที่ คุกคาม ชื่อ ว่า จุจ จุ  
(อาเทศ อ เป็น อุ).  มูล	ขชฺ	ชกนฺ	ติ		มูล	กมูลํ		ขา	รก	มูลํ		จุจฺ	จุ	มูลํ ๑  บท ว่า มูล	ขชฺ	ชกํ	คือ หัวเผือก 
ราก ไม้ ช้าง น้าว และ หัวมัน

ผัก	ทอดยอด,	ผัก	บุ้ง	๒	ศัพท์
ตมฺ	พก  (ตมุ กงฺ ขายํ+พฺ อาคม+ณฺวุ)  ผัก ทอดยอด, ผัก บุ้ง.  ต	เม	ตี	ติ		ตมฺพ	โก  ผัก ทอดยอด ที่ ให้ สงสัย 

ชื่อ ว่า ตัม พกะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, ลง พฺ อาคม)

กลมฺ	พก  (กสทฺ ทูปปท+ลมฺพ ลมฺพเน+ณฺวุ)  ผัก ทอดยอด, ผัก บุ้ง.  เก	ชเล		ลมฺพ	ตี	ติ		กลมฺ	พุ	โก  ผัก 
บุ้ง ที่ ทอดยอด ลง ไป ใน น้ำ ชื่อ ว่า กลัมพก ะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก).  อุ	โปทิ	กา	ศัพท์ ก็ แปล เหมือน กัน

ผัก	ชนิด	ต่างๆ	ที่	ใช้	ทำ	อาหาร	โดย	การ	ดอง	และ	ต้ม	แกง	
	 กา	สมทฺทฌชฺฌ	รีผคฺค	วาท	โย		สาก	เภท	า		สาก	วิ	เส	สา  ชนิด ของ ผัก ที่ ใช้ ดอง และ ต้ม แกง เช่น ผัก 

เสี้ยน ผักไห่ และ ผัก ขี้ เหล็ก เป็นต้น

กา	สมทฺท  (กาสสทฺ ทูปปท+มทฺท มทฺทเน+อ)  ผัก เสี้ยน, กะเพรา.  กาสํ		มทฺท	ตี	ติ		กา	สมทฺ	โท  
ผัก เสี้ยน ที่ บรรเทา โรค ไอ ชื่อ ว่า กา สมัท ทะ

ฌชฺฌ	รี  (ฌชฺฌ ปริ ภา สนตชฺชเน สุ+อร+อี)  มะรุม, ผักไห่, ผัก ปลัง, ผัก บุ้ง.  ฌชฺฌ	ตี	ติ	 	ฌชฺฌ	รี		 
ต้น มะรุม ที่ คุกคาม ชื่อ ว่า ฌัชฌ รี (ลบ สระ หน้า)

ผคฺคว  (ผสทฺ ทูปปท+คห อุ ปา ทาเน+อ)  ผัก ขี้ เหล็ก.  ผํ		วาตํ		คณฺ	หา	ตี	ติ		ผคฺค	โว  ผัก ขี้ เหล็ก 
ที่ รับ ลม ชื่อ ว่า ผัคค วะ (อาเทศ หฺ เป็น วฺ, ซ้อน คฺ).  ราชา		สพฺ	เพ		ปุ	จิ	มนฺ	เท		จ		ผคฺคเว		จ		
ฉินฺ	ทา	เปตฺ	วา๒  พระ ราชา รับสั่ง ให้ ตัด ต้น สะเดา และ ต้น ขี้ เหล็ก ทั้งหมด

	 [๕๙๙]	 สทฺทโล		เจว		ทุพฺ	พา		จ	 โค	โลมี		สา		สิ	ตา		ภเว
	 	 คุนฺ	ทา		จ		ภทฺ	ทมุตฺตญฺ	จ	 รสาโล		ตุจฺ	ฉุ		เวฬุ		ตุ.

	 [๖๐๐]	 ตจ	สา	โร		เวณุ		วํโส			 ปพฺพํ		ตุ		ผฬุ		คณฺ€ิ		โส
	 	 กิจ	กา		เต		สิ	ยุํ		เวณู	 เย		นทนฺตฺ	ยา	นิล	ทฺ	ธุต	า.

หญ้า	แพรก	๒	ศัพท์

สทฺ	ทล  (สุ+ทล)  หญ้า แพรก.  มงฺคล	ปาเ€		สุนฺ	ทรํ		ทลํ		ปตฺต	เมตสฺ	สา	ติ		สทฺทโล  หญ้า แพรก ที่ 
มี ใบ ดี ใช้ ใน เวลา สวด มงคล ชื่อ ว่า สัท ทละ (อาเทศ อุ เป็น อ, ซ้อน ทฺ).  สทฺทํ		มงฺคลสทฺทํ		ลนฺ	ติ		 
ภา	สนฺ	ติ		ป€นฺ	ติ		พฺรหฺมณา		เอ	เต	นา	ติ		วา		สทฺทโล  หรือ หญ้า แพรก ที่ พราหมณ์ ใช้ สวด เสียง ที่ 

๑  ขุ.อฏฺ. ๔๕/๑๕๙/๔๐๐ ๒  มงฺคลตฺถ. ๑/๒๗/๒๓ 
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เป็น มงคล ชื่อ ว่า สัท ทละ  (สทฺทสทฺ ทูปปท+ลา ภาส เน+อ, ลบ สระ หน้า). 	สทฺ	ทลา			หริ	ตา		ภูมิ๑  
พื้น ดิน เขียว ขจี ด้วย หญ้า แพรก

ทุพฺ	พา  (ทุพฺ พี หึ สายํ+อ+อา)  หญ้า แพรก.  อวมงฺคลํ		ทุพฺพ	ตี	ติ		ทุพฺ	พา  หญ้า แพรก ที่ เบียดเบียน 
สิ่ง ที่ ไม่ เป็น มงคล ชื่อ ว่า ทุพ พา (ลบ สระ หน้า).   ทุนฺ	นิ	มิตฺ	ตาท	โย		วา	เรนฺ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		วา		ทุพฺ	พา   
หรือ หญ้า แพรก ที่ ช่วย ป้องกัน เหตุ ร้าย เป็นต้น ชื่อ ว่า ทุพ พา (ทุ+วร วรเณ+กฺ วิ+อา, อาเทศ ว เป็น พ, 
ซ้อน พฺ, ลบ กฺ วิ และ รฺ ที่สุด ธาตุ, ลบ สระ หน้า)

  หญ้า แพรก มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สตปพฺพิ	กา,	ภคฺค	วี,	อนนฺ	ตา,	รุ	หา

หญ้า	แพรก	ขาว
โค	โลมี  (โค โลม+อี)  หญ้า แพรก ขาว.  สา		ทุพฺ	พา		สิ	ตา		สุกฺ	กา		โค	โลมี		นาม  หญ้า แพรก 

นั้น มี สี ขาว ชื่อ ว่า โค โลมี.  โค	โลม	ชตฺ	ตา		โค	โลมี	 หญ้า แพรก ขาว ชื่อ ว่า โค โลมี เพราะ เกิด ใน บริเวณ ที่ 
มี ขน ของ โค ร่วง (ลบ สระ หน้า)

  หญ้า แพรก ขาว มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สต	วี	ริยา,	คณฺฑา	ลี,	สกุล	ากฺขก

หญ้า	ปากกา,	แห้ว	หมู	๒	ศัพท์
คุนฺ	ทา  (คุ สทฺ เท+ท+อา)  หญ้า ปากกา, แห้ว หมู.  คุณา	ตี	ติ		คุนฺ	ทา  หญ้า ปากกา ที่ มี เสียง ชื่อ ว่า 

คุ นทา (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ, ลบ สระ หน้า).  อาย	สฺ	มา		มหา	กจฺ	จายโน		มธุ	รายํ		
วิห	รติ		คุนฺ	ทา	วเน๒  ท่าน พระ มหา กัจ จาย นะ พำนัก อยู่ ที่ ทุ่ง หญ้า ปากกา ใกล้ เมืองมธุ รา

ภทฺ	ทมุตฺต  (ภทฺท+มุตฺ ต)  หญ้า ปากกา, แห้ว หมู.   โร	คห	รณตฺ	ตา		ภทฺทญฺ	จ		ตํ		มุตฺ	ตญฺ	เจ	ติ		
ภทฺ	ทมุตฺตํ	 หญ้า ปากกา ที่ ดี เพราะ นำ โรค ออก ไป และ พ้น (จาก ความ ไม่ ดี) ชื่อ ว่า ภัท ทมุต ตะ

อ้อย	๒	ศัพท์
รสาล  (รสสทฺ ทูปปท+ลา อา ทาเน+อ)  อ้อย.  รสํ		ลา	ตี	ติ		รสาโล	 อ้อย ที่ ถือ เอารส หวาน ชื่อ ว่า 

รสา ละ (ทีฆ ะ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า)

อุจฺ	ฉุ  (อิสุ อิจฺ ฉายํ+อุ)  อ้อย.  อิจฺฉีย	ตี	ติ		อุจฺ	ฉุ	 อ้อย ที่ เขา ปรารถนา ชื่อ ว่า อุจฉุ (อาเทศ อิ เป็น อุ, 
สฺ เป็น จฺฉฺ).  สนฺ	ตาปํ		อ	สติ		ทห	ตี	ติ		อุจฺ	ฉุ	 อ้อย ที่ เผา ให้ ร้อน ชื่อ ว่า อุจฉุ (อุส ทา เห+อุ, อาเทศ 
สฺ เป็น จฺฉฺ).  ผฬุ	พีชํ		นาม		อุจฺ	ฉุ		เวฬุ		นโฬ๓  อ้อย ไม้ไผ่ และ ต้น อ้อ ชื่อ ว่า พืช ที่ เกิด จาก ข้อ

ไม้ไผ่	๔	ศัพท์
เวฬุ  (วี คมเน+ฬุ)  ไม้ไผ่.  เว	ติ		ปวตฺต	ตี	ติ		เวฬุ		ไม้ไผ่ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า เวฬุ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ).   

เวฬุ		อตฺตวธาย		ผลํ		เท	ติ๔  ไม้ไผ่ ย่อม แตก ขุย เพื่อ ฆ่า ตนเอง

๑  ขุ.ชา. ๒๘/๑๑๔๙/๔๐๘ ๒  องฺ.ทุก. ๒๐/๒๘๓/๘๖ ๓  วิ.มหาวิ. ๒/๓๕๕/๒๓๓
๔  วิ.จุลฺล. ๗/๓๕๙/๑๗๑
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ตจสาร  (ตจ+สาร)  ไม้ไผ่.  ต	โจว		สา	โร		อสฺ	สา	ติ		ตจ	สา	โร  ไม้ไผ่ ที่ มี เปลือก นั่น แหละ เป็น แก่น 
จึง ชื่อ ว่า ตจสาร ะ

โลโภ		โทโส		จ		โมโห		จ	 ปุ	ริสํ		ปาป	เจต	สํ
หึ	สนฺ	ติ		อตฺต	สมฺ	ภู	ตา	 ตจสารํ	ว		สปฺ	ผลํ.๑

 ความ โลภ ความ โกรธ และ ความ หลง เกิด ขึ้น ใน ตน แล้ว ย่อม เบียดเบียน บุรุษ ผู้ มี 
ใจ บาป  เหมือน ขุยไผ่ เบียดเบียน ไม้ไผ่ เอง ฉัน นั้น

เวณุ  (วี คมเน+อุ)  ไม้ไผ่.  เว	ติ		ปวตฺต	ตี	ติ		เวณุ	 ไม้ไผ่ ที่ เป็น ไป ชื่อ ว่า เวณุ (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, ลง 
นฺ อาคม, อาเทศ นฺ เป็น ณฺ).  วิ	นา	ติ		หึ	สตี	ติ		เวณุ		ไม้ไผ่ ที่ เบียดเบียน ชื่อ ว่า เวณุ (วิ หึ สายํ+ณุ, 
วุ ทธิ อิ เป็น เอ).  ตํ		เวณุ	คุมฺ	พํ		ฉินฺ	ทิตุํ		อารภิ๒  เริ่ม ตัด กอ ไผ่ นั้น

วํส  (วน สมฺภตฺ ติยํ+ส)  ไม้ไผ่.  วน	ติ		สมฺภ	ตี	ติ		วํโส  ไม้ไผ่ ที่ สำเร็จ ชื่อ ว่า วัง สะ (อาเทศ นฺ เป็น 
นิคหิต).  ว	สตี	ติ		วํโส  ไม้ไผ่ ที่ อยู่ ชื่อ ว่า วัง สะ (วส นิ วา เส+อ, ลง นิคหิต อาคม).  วํโส		วุจฺจ	ติ		
เวฬุ	คุมฺ	โพ๓  กอ ไผ่ ท่าน เรียก ว่า วัง สะ 

  ไม้ไผ่ มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  สตปพฺพ,	ยว	ผล,	มกฺ	กร,	เต	ชน

ข้อ	ไม้,	ปล้อง	ไม้,	ตา	ไม้	๓	ศัพท์
ปพฺพ (ปพฺพ ปูรเณ+อ) ข้อ ไม้, ปล้อง ไม้, ตา ไม้.  ปพฺพ	ติ		ปูร	ตี	ติ	ปพฺพํ		ข้อ ไม้ ที่ เต็ม ชื่อ ว่าปัพ พะ

ผฬุ  (ผล วิ สรเณ+อุ)  ข้อ ไม้, ปล้อง ไม้, ตา ไม้.  ผล	ตี	ติ		ผฬุ	 ปล้อง ไม้ ที่ เหยียด ออก ไป ชื่อ ว่า ผฬุ 

(อาเทศ ลฺ เป็น ฬฺ).  ภูต	คา	โม		นาม		ปญฺจ		พีช	ชาตา	นิ		มูล	พีชํ		ขนฺธ	พีชํ		ผฬุ	พีชํ		อคฺคพีชํ		

พีช	พีชํ ๔  การ เกิด ของ พืช มี ๕ อย่าง คือ พืช ที่ เกิด จาก เหง้า พืช ที่ เกิด จาก ลำต้น พืช ที่ เกิด จากข้อ  

พืช ที่ เกิด จาก ยอด และ พืช ที่ เกิด จาก เมล็ด ชื่อ ว่า ภูตคาม

คณฺ€ ิ (คนฺถ คนฺถเน+อิ)  ข้อ ไม้, ปล้อง ไม้, ตา ไม้.  คนฺเถ	ตี	ติ		คณฺ€ิ		ข้อ ไม้ ที่ ร้อย รัด ชื่อ ว่า คัณฐิ 

(อาเทศ นฺถฺ เป็น ณฺ€ฺ).  คนฺถ	ตี	ติ		คณฺ€ิ		ข้อ ไม้ ที่ คด ชื่อ ว่า คัณฐิ (คนฺถ โกฏิ ลฺเล+อิ, อาเทศ นฺถฺ 

เป็น ณฺ€ฺ).  โส 	คณฺ€ิ	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์

เสียง	ไม้ไผ่	เสียดสี	กัน
กจิ	กา  (จก ิจ�จฺเล+ณวฺ+ุอา)  เสยีง ไมไ้ผ ่เสยีดส ีกนั.  อนลิ	ท	ฺธตุ	า		อ	น	ิเลน		กม	ฺปติา		เย		เวณ	ู	นทน	ฺต,ิ		 

เต		กิจ	กา		นาม  ไม้ไผ่ ที่ ถูก ลม พัด ให้ ไหว แล้ว ส่ง เสียง เสียดสี กัน ชื่อ ว่า กี จกา.  จก	ตี	ติ		กี	จกา  
ไม้ไผ่ ที่ ไหว ชื่อ ว่า กี จกา (กลับ จกฺ เป็น กจฺ, อาเทศ อ เป็น อี, ณฺวุ เป็น อก, ลบสระ หน้า)

๑  สํ.สคาถ. ๑๕/๓๓๐/๑๐๒ ๒  ธมฺม.อฏฺ. ๑๙/๑๗ ๓  ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๖๗๖/๓๓๕
๔  วิ.มหาวิ. ๒/๓๕๕/๒๓๓ 
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	 [๖๐๑]	 นโฬ		จ		ธม	โน		โปฏ-	 กโล		ตุ		กา	สมิตฺ	ถิ		น
	 	 เตช	โน		ตุ		สโร		มูลํ			 ตู	สีรํ		พี	รณสฺส		หิ.

ต้น	อ้อ	๒	ศัพท์
นฬ  (นี นเย+อล)  ต้น อ้อ.  อุ	ทกํ		น	ยติ		อเน	นา	ติ		นโฬ  ไม้ อ้อ ที่ ใช้ นำ น้ำ ไป ชื่อ ว่าน ฬะ (อาเทศ ล 

เป็น ฬ, ลบ สระ หน้า).  อตฺต	โน		ผ	เลน		นฬ	ติ		นา	เส	ตี	ติ		นโฬ  ไม้ อ้อ ที่ เสื่อม เพราะ ขุย ของ ตน 
ชื่อ ว่าน ฬะ (นฬ นาสเน+อ).  นโฬ		อตฺตวธาย		ผลํ		เท	ติ๑  ไม้ อ้อ ย่อม ให้ ขุย เพื่อ ฆ่า ตนเอง

ธมน  (ธม สทฺทคฺคิสํ โย เคสุ+ยุ)  ต้น อ้อ.  ธม	ติ		เอ	เต	นา	ติ		ธม	โน		ต้น อ้อ ที่ ใช้ ก่อ ไฟ ชื่อ ว่า ธม นะ 
(อาเทศ ยุ เป็น อน)

กอ	เลา	๒	ศัพท์
โปฏ	กล  (ปุฏ สทฺ ทูปปท+คมุ คติ มฺหิ+อ)  กอ เลา.  ปุฏํ		อญฺญมญฺญํ		สํสคฺคํ		คจฺฉ	ตี	ติ		โปฏกโล  

กอ เลา ที่ ถึง ความ เกาะ พัน กัน และ กัน ชื่อ ว่า โปฏ กละ (อาเทศ อุ เป็น โอ, ค เป็น ก, มฺ เป็น ลฺ)

กาส  (กาส ทิตฺ ติยํ+อ)  กอ เลา.  กา	สติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		กาสํ		กอ เลา ที่ รุ่งเรือง ชื่อ ว่า กาสะ. 	น		อิตฺถี	 
ทั้ง ๒ ศัพท์ ไม่ เป็น อิตถี ลิงค์ คือ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์

กอ	แขม	๒	ศัพท์
เต	ชน  (ติช นิ สาเน+ยุ)  กอ แขม.  เต	ชีย	เต	ติ		เต	ชนํ		ต้น แขม ที่ ถูก เหลา ชื่อ ว่า เตช นะ (วุ ทธิ อิ เป็น 

เอ, อาเทศ ยุ เป็น อน)

สร  (สร คมเน+อ)  กอ แขม.  	ส	รนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		สโร  ต้น แขม ที่ ช่วย ให้ ไป ชื่อ ว่า สระ.  ส	รติ		 
หึ	สตี	ติ		สโร  ต้น แขม ที่ เบียดเบียน ชื่อ ว่า สระ (สร หึ สายํ+อ) 

ราก	หญ้า	แฝก
อุ	สีร  (วส กนฺ ติยํ+อีร)  ราก หญ้า แฝก.  พี	รณสฺส		เสต	กุ	สุม	สฺส		ติณ	วิ	เสสสฺส		มูลํ		อุ	สีรํ		นาม	 

ราก ของ หญ้า แฝก ซึ่ง เป็น หญ้า พิเศษ ที่ มีด อก สี ขาว ชื่อ ว่า อุ สี ระ.  วสี	ยติ		กมีย	ตี	ติ		อุ	สีรํ	 ราก หญ้า 
แฝก ที่ เขา ชอบใจ ชื่อ ว่า อุ สี ระ (อาเทศ ว เป็น อุ).  สรีรํ		อุ	สติ		ทห	ตี	ติ		อุ	สีรํ		ราก หญ้า แฝก ที่ 
เผา สรีระ ให้ ร้อน ชื่อ ว่า อุ สี ระ (อุส ทา เห+อีร) 

  ราก หญ้า แฝก มี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  อภย,	นลท,	เสพฺ	ย,	ชลาสย,	อมณาล,	ลาม	ชฺ	ชก

	 [๖๐๒]	 กุโส		วรหิสํ		ทพฺโภ	 ภู	ติ	นกํ		ตุ		ภู	ติณํ
	 	 ฆาโส		ตุ		ยวโส		จาถ	 ปู	โค		ตุ		กมุ	โก		ภเว.

๑  วิ.จุลฺล. ๗/๓๕๙/๑๗๑
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หญ้า	คา	๓	ศัพท์
กุส  (กุส เฉท เน+อ)  หญ้า คา.  กุ	สติ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		กุโส  หญ้า คา ที่ บาด ชื่อ ว่า กุ สะ.  กว	ติ		วา	เตน		

นท	ตี	ติ		กุโส  หญ้า คา ที่ ส่ง เสียง เพราะ ลม พัด ชื่อ ว่า กุ สะ (กุ สทฺ เท+ส).  กุ		สตฺถํ		วิย		คณฺ	หนฺ	ตานํ		 
หตฺถํ		ส	ยติ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		กุโส  หญ้า คา ที่ บาด มือ ของ ผู้ จับ เหมือน ศัสตรา ชื่อ ว่า กุ สะ (กุสทฺ ทูปปท+สิ 
เฉท เน+อ, ลบ สระ หน้า).  กุโส		ยถา		ทุคฺ	คหิ	โต		หตฺถ	เม	วา	นุ	กนฺ	ตติ๑  เหมือน หญ้า คา ที่ บุคคล 
จับ ไม่ ดี ย่อม บาด มือ ได้

วรหิส  (วรห ปา ธานฺย ปริ ภา สน หึ สา ทา เน สุ+อิส)  หญ้า คา.  วรห	ตี	ติ		วรหิสํ	 หญ้า คา ที่ เบียดเบียน 
ชื่อ ว่าว รหิ สะ

ทพฺภ  (ทุ ปริ ตาเป+อพฺภ)  หญ้า คา.  ทุ	โน	ติ		ปร	ตา	เปตี	ติ		ทพฺโภ  หญ้า คา ที่ ให้ เดือด ร้อน ชื่อ ว่า 
ทัพ ภะ (ลบ สระ หน้า).  ยา	นิ		จ		ทพฺภ	ติณ	า	นิ		ลายิ	ตฺ	วา๒  เกี่ยว หญ้า คา เหล่า ใด แล้ว

  หญ้า คามี อีก หลาย ศัพท์  เช่น  กุถ,	ป	วิตฺร

ตะไคร้	๒	ศัพท์
ภูติ	นก  (ภู+ติณ+ก)  ตะไคร้.  ภู	มิยํ		ลคฺคํ		ติณํ		ภู	ติ	นกํ	 ตะไคร้ ที่ คลุม อยู่ บน พื้น ดิน ชื่อ ว่าภู ติ นกะ 

(อาเทศ ณ เป็น น) 

ภู	ติณ  (ภู+ติณ) ตะไคร้. 	ภู	มิยํ	ลคฺคํ	ติณํ	ภู	ติณํ	 ตะไคร้ ที่ คลุม อยู่ บน พื้น ดิน ชื่อ ว่า ภู ติณ ะ

อาหาร	สัตว์,	หญ้า	สำหรับ	สัตว์	กิน	ทั่วไป	๒	ศัพท์
ฆาส  (ฆส อทเน+ณ)  อาหาร สัตว์, หญ้า.  ค	วา	ทีนํ		อ	ทนีเย		ติเณ		ฆาโส  ฆาส	ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ 

ว่า หญ้า อัน น่า เคี้ยว กิน สำหรับ โค เป็นต้น.  ฆ	สีย	เต	ติ		ฆาโส  หญ้า ที่ ถูก สัตว์ กิน ชื่อ ว่า ฆา สะ (ลบ 
ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  พทฺธ	สู	กรสฺส		ฆาสญฺจ		ปา	นียญฺจ		ทตฺ	วา๓  ให้ อาหาร และ น้ำ แก่ สุกร 
ที่ ถูก ล่าม ไว้

ยวส  (ยุ มิสฺ สเน+อส)  อาหาร สัตว์, หญ้า.  ย	วี	ยติ		มิสฺ	สีย	ตี	ติ		ยวโส  หญ้า ที่ ถูก ผสม ชื่อ ว่า 
ย วสะ (วุ ทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว).  ทฺ	วีหิ		มุ	เขหิ		ยวสํ		ขาท	ติ๔  เคี้ยว กิน หญ้า ด้วย 
ริม ฝีปาก ทั้ง ๒ ด้าน

ต้น	หมาก	๒	ศัพท์
ปูค  (ปูช ปู ชายํ+อ)  ต้น หมาก.  ปู	ชีย	เต	ติ		ปู	โค  ต้น หมาก ที่ ถูก บูชา ชื่อ ว่า ปู คะ (อาเทศ ชฺ เป็น คฺ).  

ปู	ครุกฺ	ขกฺ	ขนฺธปฺ	ปมาณา		อุจฺ	ฉู๕  ลำ อ้อย มี ขนาด เท่ากับ ลำต้น หมาก

๑  สํ.สคาถ. ๑๕/๒๓๙/๖๘ ๒  ที.อฏฺ. ๔/๓๔๕/๒๖๙ ๓  วิ.อฏฺ. ๑/๔๗๐
๔  ชา.อฏฺ. ๓๖/๑๕๒ ๕  สํ.อฏฺ. ๑๑/๒๑๗/๒๖๗ 
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กมุก  (กมุ อิจฺ ฉายํ+ณฺวุ)  ต้น หมาก.  กมีย	เต		อิจฺฉีย	เต	ติ		กมุ	โก	 ผล หมาก ที่ เขา ต้องการ ชื่อ ว่า 
กมุ กะ (อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อุ)

	 [๖๐๓]	 ตาโล		วิ	เภทิ	กา		จาถ	 ขชฺ	ชู	รี		สินฺ	ทิ		วุจฺจ	ติ.

	 [๖๐๔]	 หินฺ	ตาล		ตาล		ขชฺ	ชู	รี			 นาฬิเก	รา		ตเถว		จ
	 	 ตาฬี		จ		เก	ตกี		นารี	 ปู	โค		จ		ติณ	ปาท	ปา.

ต้นตาล	๒	ศัพท์
ตาล  (ตล ปติ ฏฺ€ายํ+ณ)  ต้นตาล.  ตล	ติ	 	 ปติ	ฏฺ€า	ตี	ติ	 	 ตาโล  ต้นตาล ที่ ยืน ตระหง่าน ชื่อ ว่า 

ตา ละ (ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ตาโล		มตฺ	ถกจฺ	ฉินฺ	โน		อ	ภพฺ	โพ		ปุน		วิ	รุฬฺหิ	ยา๑  ต้นตาล 
ยอด ด้วน แล้ว ไม่ สามารถ งอก ขึ้น ได้ ใหม่

วาต	โฆ		พฺ	รูห	โน		จาปิ			 กิ	มิ	หา		กุฏฺ€นาส	โน,
รตฺตปิตฺตห	โร		สาทุ	 ตาโล		สตฺต	คุโณ		มโต.

 ทา่น รู้ ว่า ตน้ตาล มี คุณสมบตั ิ๗ อย่าง คอื ตา้นทาน ลม ได ้เจรญิ เตบิโต ปราศจาก 
หนอน เจาะ ไช เป็น ยา รักษา โรค เรื้อน โรค โลหิต โรค น้ำดี และ มี รส หวาน

วิ	เภทิ	กา  (วิ+ภิทิ เภท เน+ณฺวุ+อา)  ต้นตาล.  วา	ตาท	โย		วิ	ภินฺ	ท	ตี	ติ		วิ	เภทิ	กา	 ต้นตาล ที่ ต้านทาน 
ลม เป็นต้น ได้ ชื่อ ว่า วิ เภทิ กา (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, อ เป็น อิ, ลบ สระ หน้า).   
วิ	เภทิ	กา	ติ		ตา	ลา๒  บท ว่า วิ	เภทิ	กา	คือ ต้นตาล

อินทผลัม,	ต้น	เป้ง	๒	ศัพท์
ขชฺ	ชู	รี  (ขชฺช ขชฺชเน+อุร+อี)  อินทผลัม, ต้น เป้ง, หวาย, ปาล์ม.  ขชฺ	ชย	ตี	ติ		ขชฺ	ชู	รี		ผล อินทผลัม ที่ 

ถูก เคี้ยว กิน ชื่อ ว่า ขัช ชู รี (ทีฆ ะ อุ เป็น อู, ลบ สระ หน้า).  สุว	ณฺณมยํ		ขชฺ	ชู	ริ	ผลสณฺ€านํ ๓  มี สัณฐาน 
เหมือน ผล อินทผลัม ที่ ทำ ด้วย ทองคำ

สินฺ	ทิ  (สิท โมจเน+อิ)  อินทผลัม, ต้น เป้ง, หวาย, ปาล์ม.  สิท	ตี	ติ		สินฺ	ทิ	 ผล อินทผลัม ที่ หล่น  
ชื่อ ว่า สิ นทิ (ลง นิคหิต อาคม, อาเทศ นิคหิต เป็น นฺ).  สนฺท	ตี	ติ		สินฺ	ทิ	 ต้น เป้ง ที่ เกิด ขึ้น ชื่อ ว่า สิ นทิ 
(สนฺท ปส วเน+อิ, อาเทศ อ เป็น อิ)

ต้นไม้	ที่	ไม่มี	แก่น,	ต้นไม้	จำพวก	หญ้า
	 อิ	เม		ติณ	ปาท	ปา  ต้นไม้ ไม่มี แก่น เหล่า นี้  คือ  หิน	ตา	ละ	 ต้น เต่า ร้าง,  ตา	ละ	ต้นตาล,  ขัช	ชู	รี	 

ต้น เป้ง, นาฬิเก	ระ	ต้น มะพร้าว, ตาฬี	ต้น ลาน, เก	ตกี	ต้น ลำเจียก (การะเกด), ปู	คะ ต้นหมาก

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๒๓๕/๑๗๔ ๒  ชา.อฏฺ. ๔๔/๓๙๗ ๓  ชา.อฏฺ. ๔๔/๔๙๖ 
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ติณ  (ติณ อทเน+อ)  ต้นไม้ จำพวก หญ้า.  ติณี	ย	เต	ติ		ติณํ		หญ้า ที่ สัตว์ กิน ชื่อ ว่า ติณ ะ.  หริ	ตา	นิ		
เจว		ติณ	า	นิ		ขา	ทนฺ	ตุ		สี	ตา	นิ		จ		ปา	นี	ยา	นิ		ปิ	วนฺ	ตุ๑  จง เคี้ยว กิน หญ้า ที่ เขียว สด และ ดื่ม น้ำ ที่ 
ใส สะอาด

หินฺ	ตาล  (หีน+ตาล)  ต้น เต่า ร้าง.  ปมาณ	โต		ตาล	โต		หี	โน		หินฺ	ตาโล  ต้น เต่า ร้าง ที่ เล็ก กว่า ต้นตาล 
โดย ประมาณ (รัสสะ อี เป็น อิ, ลบ อ ที่ น).  น		หินฺ	ตาล	ปาทุกา		ธาเรตพฺ	พา๒  ภิกษุ ไม่ ควร 
สวม ใส่ รองเท้า ที่ ทำ ด้วย ต้น เต่า ร้าง

ตาล  (ตล ตลเน+ณ)  ต้นตาล.  ตล	ติ		ปติ	ฏฺ€า	ตี	ติ		ตาโล  ต้นตาล ที่ ยืน ตระหง่าน ชื่อ ว่า ตา ละ (ลบ 
ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา).  ตาโล		มตฺ	ถกจฺ	ฉินฺ	โน		อ	ภพฺ	โพ		ปุน		วิ	รุฬฺหิ	ยา๓  ตาล ยอด ด้วน แล้ว ไม่ 
สามารถ งอก ขึ้น ได้ อีก

ขชฺ	ชู	รี  (ขชฺช ขชฺชเน+อูร+อี)  ต้น เป้ง, อินทผลัม, หวาย, ปาล์ม.  ขชฺ	ชย	ตี	ติ		ขชฺ	ชู	รี	 ผล อินทผลัม ที่ 
ถูก เคี้ยว กิน ชื่อ ว่า ขัช ชู รี (ทีฆ ะ อุ เป็น อู, ลบ สระ หน้า).  สุว	ณฺณมยํ		ขชฺ	ชู	ริ	ผลสณฺ€านํ ๔  มี สัณฐาน 
เหมือน ผล เป้ง ที่ ทำ ด้วย ทองคำ

นาฬิเก	ร  (นาฬิ+กฺ อาคม+อิร)  ต้น มะพร้าว.  นาฬิ		วิย		ชาย	ตี	ติ		นาฬิเก	โร  ต้น มะพร้าว ที่ เกิด 
เหมือน ลำต้น ชื่อ ว่า นาฬิเก ระ (อาเทศ อิ เป็น เอ)

ตาฬี  (ตาล+อี)  ต้น ลาน.  สณฺ€าน	โต		ตาล	สทิส	ตาย		ตาฬี	 ต้น ลาน ชื่อ ว่า ตาฬี เพราะ เหมือน 
ต้นตาล โดย สัณฐาน (ลบ สระ หน้า, อาเทศ ลฺ เป็น ฬฺ).  ตฬ	ติ		อาฆา	เต	ตี	ติ		ตาฬี		ต้น ลาน ที่ ยัง ผล 
ให้ อาฆาต ชื่อ ว่า ตาฬี (ตฬ อาฆา เต+ณ+อี, ลบ ณฺ, วุ ทธิ อ เป็น อา, ลบ สระ หน้า) 

เก	ตกี  (กิต นิวาส โร คา ปนยเน สุ+ณฺวุ+อี)  ต้น ลำเจียก.  กิต	ตี	ติ	 	 เก	ตกี	 ต้น ลำเจียก ที่ อยู่ ชื่อ ว่า 
เก ตกี (วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ ณฺวุ เป็น อก, ลบ สระ หน้า).  นารี	 	 เก	ตกี	ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์.   
เก	ตกึ		ปุปฺ	ผิตํ		ทิสฺ	วา๕  เห็น ต้น ลำเจียก มีด อก บาน แล้ว

อร�ฺ�วคฺ โค  นิฏฺ€ิ โต.
ว่า ด้วย ป่า และ ต้นไม้ จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑  ที.สีล. ๙/๒๓๖/๑๘๙ ๒  วิ.มหา. ๕/๑๒/๒๒ ๓  วิ.มหาวิ. ๑/๒๓๕/๑๗๔
๔  ชา.อฏฺ. ๔๔/๔๙๖ ๕  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๑๑/๑๗๗



๒.๖. เสล วัค ค วัณ ณ นา
พรรณนาวรรคว่าด้วยพื้นที่ภูเขา

๒.๖.๑. เส ลา ทิวั ณณ นา
พรรณนาชื่อของภูเขาเป็นต้น

	 [๖๐๕]	 ปพฺพ	โต		คิริ		เสโล	ทฺทิ	 น	คา	จล	สิ	ลุจฺจ	ยา
	 	 สิขรี		ภูธ	โรถพฺภ-	 ปา	สาณ	าสฺ	โมปโล		สิลา.

ภูเขา	๙	ศัพท์
ปพฺพต(ปพฺพปูรเณ+ต)ภูเขา.ปพฺพ	ติ		ปูร	ตี	ติ		ปพฺพ	โตภูเขาที่เต็มชื่อว่าปัพพตะ.ปกาเรน		

ตํ	ตํ		€านํ		วุ	โน	ตี	ติ		ปพฺพ	โตภูเขาที่ล้อมรอบที่นั้นๆชื่อว่าปัพพตะ(ป+วุสํวรเณ+ต,ซ้อนวฺ,
อาเทศวฺวเป็นพฺพ,อุเป็นอ)

ยถา	ปิ		ปพฺพ	โต		เสโล	 อจโล		สุ	ปติ	ฏฺ€ิ	โต
เอวํ		โม	หกฺข	ยา		ภิกฺขุ	 ปพฺพ	โตว		น		เวธ	ติ.๑ 

ภเูขาศลิาตัง้มัน่ดแีลว้ไม่หวัน่ไหวฉนัใดภกิษุยอ่มไม่หวัน่ไหวเหมอืนภเูขาเพราะ
สิ้นโมหะฉันนั้น

คิริ (คิรนิคฺคิรเณ+อิ)ภูเขา.โอสธาท	โย		คิ	รติ		ปสว	ตี	ติ		คิริ	ภูเขาที่ยังยาสมุนไพรเป็นต้นให้
ไหลออก(เกิดขึ้นมากมาย)ชื่อว่าคิริ.ราช	คหํ		ปริ	วา	เรตฺ	วา		€ิ	โต		คิริ๒  ภูเขาตั้งรายล้อมกรุง
ราชคฤห์

เสล (สิลา+ณ)ภูเขา.สิ	ลานํ		รา	สิ		เสโลกองของหินชื่อว่าเสละ.สิลา		ป	จุ	รา		สนฺ	ติ		 
เอตฺ	ถา	ติ		วา		เสโลภูเขาที่มีหินอยู่มากมายชื่อว่าเสละ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,ลบสระหน้า).
เสล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เสโลภูเขาที่เป็นไปชื่อว่าเสละ(เสลคติยํ+อ).เสโล		ยถา		เอก	ฆ	โน		วา	
เตน		น		สมีร	ติ๓ดุจภูเขาศิลาแท่งทึบเป็นอันเดียวกันย่อมไม่เคลื่อนไหวเพราะลม

อทฺทิ (อทฺทคติมฺหิ+อิ)ภูเขา.อทฺท	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อทฺทิ	ภูเขาที่เป็นไปชื่อว่าอัททิ.	อทฺ	ทีย	ตี	ติ		
อทฺทิ	ภูเขาที่ถูกขอชื่อว่าอัททิ(อทฺทยาจเน+อิ).อทฺท	ติ		หึ	สตี	ติ		อทฺทิ	ภูเขาที่เบียดเบียน(น่า
สะพรึงกลัว)ชื่อว่าอัททิ(อทฺทหึสายํ+อิ)

นค(น+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)ภูเขา.น		คจฺฉ	ตี	ติ		นโคภูเขาที่ไม่เคลื่อนย้ายไปชื่อว่านคะ(ลบมฺ
ที่สุดธาตุและกฺวิ,ไม่อาเทศนเป็นอบ้าง).	เต		มยํ		วิ	จริสฺ	สาม		คา	มา		คามํ		นคา		 

๑ขุ.อุทาน.๒๕/๗๖/๑๑๒ ๒ขุ.อฏฺ.๒๘/๗๕/๑๓๗ ๓วิ.มหา.๕/๔/๑๒
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นคํ ๑พวกเรานั้นจักเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากภูเขาสู่ภูเขา

อจล (น+จลจลเน+อ)ภูเขา.น		จล	ตี	ติ		อจโลภูเขาที่ไม่หวั่นไหวชื่อว่าอจละ (อาเทศน 
เป็นอ)

สิ	ลุจฺจย(สิลา+อุจฺจย)ภูเขา.สิ	ลา	นมุจฺจ	โย		อุพฺ	เพโธ		ถู	โป		วา		สิ	ลุจฺจ	โย	ภูเขาที่มีหินสูง
ตระหง่านหรือมีหินตั้งขึ้นเป็นยอดชื่อว่าสิลุจจยะ(ลบสระหน้า).เมรุ		น	คานํ		ปว	โร		สิ	ลุจฺจ	โย๒ 
เขาพระสุเมรุประเสริฐกว่าภูเขาทั้งหลาย

สิขรี (สิขร+อี)ภูเขา.สิขร	โย	คา		สิขรี	ภูเขาชื่อว่าสิขรีเพราะมียอด(ลบสระหน้า)
ภูธร(ภูสทฺทูปปท+ธรธารเณ+อ)ภูเขา.ภุํ		ภูมึ		ธร	ตี	ติ		ภูธ	โร		ภูเขาที่ทรงภูมิประเทศไว้ชื่อว่า 

ภูธระ.ภุ	ยา		ธรีย	ตี	ติ		วา		ภูธ	โรหรือภูเขาที่ที่แผ่นดินรองรับไว้ชื่อว่าภูธระ

  ภูเขามีอีกหลายศัพท์เช่นอ	หา	ริย,	โคตฺต

ศิลา,	หิน	๕	ศัพท์
อพฺภ(อมคติยํ+ภ)ศิลา,หิน.อม	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อพฺโภหินที่เป็นไปชื่อว่าอัพภะ(อาเทศมฺ

เป็นพฺ)

ปาสาณ(ป+สณสมฺภตฺติยํ+ณ)ศิลา,หิน.ปสณ	ติ		พฺ	ยา	เปตี	ติ		ปา	สาโณหินที่แผ่ไปชื่อว่า
ปาสาณะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,ทีฆะอที่ปเป็นอา).ป	สติ		พนฺธ	ตี	ติ		ปา	สาโณ	หินที่
ติดกันเป็นแผ่นชื่อว่าปาสาณะ(ปสพนฺธเน+ยุ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศยุเป็นอน,ทีฆะอเป็น
อา,อาเทศนเป็นณ).ภควา		ปริตฺ	ตํ		ปาณิ	มตฺตํ		ปา	สาณํ		ค	เหตฺ	วา๓พระผู้มีพระภาค
ทรงหยิบก้อนหินขนาดเล็กเท่าฝ่ามือขึ้นมา

อสฺม  (อสุ เขปเน+ม)  ศิลา, หิน.  อส	เต	ติ	 	 อสฺ	มา	  ก้อนหินที่ตกไป ชื่อว่าอัสมะ.  อ	สติ		 
พฺ	ยา	เปตี	ติ		อสฺ	มาหินที่แผ่ไปชื่อว่าอัสมะ(อสุพฺยาปเน+ม,รูปสำเร็จอาเทศสิวิภัตติเป็นอา
เพราะเป็นราชาทิคณะ).อสฺ	มา	ติ		ปา	สาณ	าธิว	จน	เมตํ ๔ บทว่าอสฺ	มา	นี้เป็นชื่อของหิน

อุป	ล (อุ+ปลรกฺขเณ+อ)ศิลา,หิน.อุทฺ	ธํ		ปล	ตี	ติ		อุป	โล		หินที่รักษาด้านบนไว้ชื่อว่าอุปละ.
อุป	ตี	ติ		อุป	โลหินที่เป็นก้อนชื่อว่าอุปละ(อุปเทเห+อล)

สิลา(สิลอุจฺเจ+อ+อา)ศิลา,หิน.สิล	ตี	ติ		สิลาหินที่สูงชื่อว่าสิลา.สกฺ	เกหิ		เส	ตี	ติ		สิลา  
หินที่ผู้มีความสามารถ(มีกำลัง)ใช้สอยชื่อว่าสิลา (สิ เสวายํ+ล+อา,ลบสระหน้า).สิลาศัพท์เป็น
อิตถีลิงค์.อุปริ	เมน		ภิกฺ	ขุน	า		ทุคฺ	คหิ	ตา		สิลา		เหฏฺ€ิ	มสฺส		ภิกฺขุ	โน		มตฺถ	เก		อวตฺ	ถา	สิ๕ 
ก้อนหินที่ภิกษุรูปที่อยู่ข้างบนถือไว้ไม่ดีหล่นลงบนกระหม่อมของภิกษุรูปที่อยู่ข้างล่าง

๑ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๐๙/๓๕๙ ๒ขุ.อปทาน.๓๒/๑๓๓/๒๓๖ ๓มชฺ.อุปริ.๑๔/๔๗๔/๓๑๕
๔วิ.ฏี.๓/๒๘๔/๓๙๑ ๕วิ.มหาวิ.๑/๒๑๑/๑๕๑
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	 [๖๐๖]	 คิชฺฌ	กูโฏ		จ		เว	ภา	โร	 เว	ปุลฺโล	สิ	คิ	ลี		นคา
	 	 วิญฺโฌ		ปณฺฑว	วงฺ	กา	ที	 ปุพฺพ	เสโล		ตุ		โจท	โย
	 	 มนฺท	โร	ปร	เสโล	ตฺ	โถ	 หิมวา		ตุ		หิม	าจโล.

ภูเขา	สัต	ตบร	รพต	๗	คือ		
คิชฺฌ	กูฏ(คิชฺฌ+กูฏ)ภูเขาคิชฌกูฏ.คิชฺฌา		สกุณ	วิ	เส	สา		อสฺส		กูเฏ		ว	สนฺ	ติ,		คิชฺฌสทิส-

กูฏ	ยุตฺ	ต	ตาย	 	 วา	 	 คิชฺฌ	กูโฏ	  ภูเขาที่มีแร้งอยู่บนยอด หรือเพราะมียอดเหมือนแร้ง จึงชื่อว่า 
คิชฌกูฏะ.ภควา		สมฺ	พหุ	เลหิ		ภิกฺ	ขูหิ		สทฺธึ		คิชฺฌ	กูฏ	า		ปพฺพ	ตา		โอ	โร	หนฺ	โต๑พระผู้มี
พระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมาก

เว	ภาร (วิ+ภาทิตฺติยํ+อร)ภูเขาเวภาระ.วิ	เส	เสน		ภา	ตี	ติ		 เว	ภา	โรภูเขาที่สว่างเป็นพิเศษ 
ชื่อว่าเวภาระ(อาเทศอิเป็นเอ,ลบสระหลัง).ปสฺสถ		โน		ตุมฺ	เห		ภิกฺขเว		เอตํ		เว	ภารํ		
ปพฺพตํ ๒ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภูเขาเวภาระนั่นหรือไม่

เว	ปุลฺล (วิ+ปุลมหตฺเต+ล)ภูเขาเวปุลละ.วิ	เส	เสน		ปุล	ตี	ติ		เว	ปุลฺโลภูเขาที่ใหญ่เป็นพิเศษ
ชื่อว่าเวปุลละ(อาเทศอิเป็นเอ).อิมสฺส		เว	ปุลฺลสฺส		ปพฺพตสฺส		เว	ปุลฺโล	เตฺวว		สมญฺญา		
อุท	ปาทิ๓ภูเขาเวปุลละนี้จึงเกิดชื่อว่าเวปุลละขึ้น

อิสิ	คิ	ลิ  (อิสิสทฺทูปปท+คิลอทเน+อิ)ภูเขาอิสิคิลิ.อิส	โย		คิล	ตี	ติ		อิสิ	คิ	ลิ		ภูเขาที่กลืนกินฤาษี
ชื่อว่าอิสิคิลิ.อยํ		ปพฺพ	โต		อิ	เม		อิสี		คิล	ตี	ติ		อิสิ	คิ	ลิ๔ภูเขานี้กลืนกินฤาษีเหล่านี้จึงชื่อว่า
อิสิคิลิ

วิญฺฌ  (วิ+เฌจินฺตายํ+อ)ภูเขาวิญฌะ.อาทิ	จฺจ	คมน	วิ	โร	เธน		วิ	รุทฺธํ		ฌาย	ตี	ติ		วิญฺโฌ		ภูเขาที่
ตั้งขวางทางโคจรของดวงอาทิตย์ชื่อว่าวิญฌะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นญฺ,ลบสระหน้า)

ปณฺฑว(ปณฺฑุ+ณ)ภูเขาปัณฑวะ.ปณฺฑุวณฺณ	ตาย		ปณฺฑ	โว		ภูเขาชื่อว่าปัณฑวะเพราะมีสี
เหลืองอ่อน(ลบณฺ,อาเทศอุเป็นอว,ลบสระหน้า).ปณฺฑ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปณฺฑ	โว		ภูเขาที่
เป็นไปชื่อว่าปัณฑวะ(ปณฺฑคติยํ+อว).นคร	โต		นิกฺ	ขมิตฺ	วา		ปณฺฑวปพฺพ	ตาภิ	มุ	โข		คนฺตฺ	วา๕  
ออกจากเมืองมุ่งหน้าไปทางภูเขาปัณฑวะ

วงฺก,	วงฺกต(วงฺกโกฏิลฺเล+อ)ภูเขาวังกะ,ภูเขาวงกต.กุฏิ	ล	ตาย		วงฺ	โก		ภูเขาชื่อว่าวังกะเพราะ
มีความคดเคี้ยว.วงฺกํ		คจฺฉา	มิ		ปพฺพตํ ๖ เราจะไปยังภูเขาวังกะ.	ทูเร		วงฺกตปพฺพ	โต๗ภูเขา
วงกตอยู่ไกล.อาทิ	ศัพท์รวมเอาภูเขามลยะและภูเขาทัททุระ

๑วิ.มหาวิ.๑/๗๙/๗๗ ๒มชฺ.อุปริ.๑๔/๒๔๘/๑๗๕ ๓สํ.นิทาน.๑๖/๔๖๐/๒๒๗
๔มชฺ.อุปริ.๑๔/๒๔๙/๑๗๖ ๕ขุ.อฏฺ.๕๑/๙๘๖/๔๑๒ ๖ขุ.ชา.๒๘/๑๐๘๖/๓๘๓
๗ขุ.ชา.๒๘/๑๑๐๘/๓๙๐



 อภิธานวรรณนา  ๒.	ภูกัณฑ์	๒.๖.	เสลวัคควัณณนา	๒.๖.๑.	เสลาทิวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 696

ภูเขา	ทิศ	ตะวัน	ออก	๒	ศัพท์
ปุพฺพ	เสล(ปุพฺพ+เสล)ภูเขาทิศตะวันออก.อปร	เส	ลา	เปกฺ	ขาย		ปุพฺพ	เสโลภูเขาชื่อว่าปุพพเสละ 

เพราะหันหน้าไปทางภูเขาทิศตะวันตก

อุท	ย(อุ+ทยคติมฺหิ+อ)ภูเขาทิศตะวันออก.อุท	ยนฺตฺยสฺ	มา		สู	ริ	ยาท	โย	ติ		อุท	โยภูเขาที่เป็นทาง
เดินของดวงอาทิตย์เป็นต้นชื่อว่าอุทยะ.สุริยา	ที	นมุทย	โยค	โต		วา		อุท	โยหรือภูเขาชื่อว่าอุทยะ
เพราะเป็นทางขึ้นของดวงอาทิตย์เป็นต้น.	อุท	ยปพฺพ	ตกูฏ	โต			ปุณฺณ	จนฺ	โท			วิย๑เหมือนดวง
จันทร์เต็มดวงลอยขึ้นจากยอดเขาทิศตะวันออก

ภูเขา	ทิศ	ตะวัน	ตก	๓	ศัพท์
มนฺ	ทร (มนฺทมนฺทเน+อร)ภูเขาทิศตะวันตก.มนฺท	ยติ		สูริ	โย		เอตฺ	ถา	ติ		มนฺท	โรภูเขาที่อยู่

ทางดวงอาทิตย์อ่อนแสงลงชื่อว่ามันทระ.มนฺทปฺปโภ		วา		สูริ	โย		อร	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		มนฺท	โร  
หรือภูเขาทางที่ดวงอาทิตย์อ่อนแสงโคจรไปชื่อว่ามันทระ(มนฺท+ร)

อปร	เสล(อปร+เสล)ภูเขาทิศตะวันตก.ปุพฺพ	เส	ลา	เปกฺ	ขาย		อปร	เสโลภูเขาชื่อว่าอปรเสละ
เพราะหันหน้าไปทางภูเขาทิศตะวันออก

อตฺถ(อตฺถ+ณ)ภูเขาทิศตะวันตก.อตฺถํ		อนุ	ปลทฺธึ		อทสฺ	สนํ		คห	นกฺขตฺ	ตานํ		ก	โรตี	ติ		อตฺ	โถ  
ภูเขาที่สร้างประโยชน์อันไม่เคยไปรากฏให้แก่ดาวพระเคราะห์ชื่อว่าอัตถะ(ลบณฺและสระหน้า)

ภูเขา	หิมาลัย	๒	ศัพท์
หิม	วนฺ	ตุ (หิม+วนฺตุ)ภูเขาหิมาลัย,ภูเขามีหิมะ.หิม	ปฺป	จุร	ตาย		หิมวาภูเขาชื่อว่าหิมวันตุเพราะ

มีหิมะมาก(รูปสำเร็จอาเทศนฺตุกับสิเป็นอา,ลบสระหน้า).หิมํ		วา		วม	ตี	ติ		หิมวา	หรือ
ภูเขาที่คายหิมะออกมาชื่อว่าหิมวา(หิมสทฺทูปปท+วมุอุคฺคิรเณ+กฺวิ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ,
รูปสำเร็จอาเทศสิเป็นอาเพราะเป็นราชาทิคณะ).	ปพฺพ	ตรา	ชา		หิมวา		ปว	โรปิ		สิ	ลุจฺจ	โย๒  
ภูเขาหิมาลัยเป็นเจ้าแห่งภูเขาประเสริฐที่สุด

หิม	า	จล(หิม+อจล)ภูเขาหิมาลัย,ภูเขามีหิมะ.หิม	ยุตฺ	ตา		อจโล		หิม	าจโลภูเขาที่ไม่หวั่นไหว
เพราะมีหิมะมากจึงชื่อว่าหิมาจละ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง)

	 [๖๐๗]	 คนฺ	ธมา	ทน		เก	ลาส-	 จิตฺ	ตกูฏ		สุทสฺ	สนา
	 	 กาฬ	กูโฏ	ติ		กูฏ	าสฺส	 ปตฺ	โถ		ตุ		สา	นุ	นิตฺ	ถิยํ.

ภูเขา	ที่	เป็น	ยอด	ของ	เทือก	เขา	หิมาลัย	๕
	 คนฺ	ธมา	ทน	เก	ลาส	จิตฺ	ตกูฏ	สุทสฺ	สนา		กาฬ	กูโฏ		อิ	ติ		อสฺส		อิ	เม		กูฏ	า	ภูเขาที่เป็นยอดของ

๑มชฺ.อฏฺ.๙/๒๒/๑๖ ๒ขุ.อปทาน.๓๒/๔๐๕/๕๔๐
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เทือกเขาหิมาลัยนั้นคือภูเขาคันธมาทน์ไกรลาสจิตตกูฏสุทัศน์และกาฬกูฏ

คนฺ	ธมา	ทน  (คนฺธสทฺทูปปท+มทโมทเน+ยุ)ภูเขาคันธมาทน์.	อตฺ	ตนิ			สญฺชาต	คนฺธทพฺ	พานํ		

คนฺเธหิ		โล	เก		มท	ยติ		โมทย	ตี	ติ		วา		คนฺ	ธมาท	โนภูเขาที่ให้ชาวโลกยินดีด้วยกลิ่นของหอม

อันเกิดขึ้นในตนชื่อว่าคันธมาทนะ(วุทธิอเป็นอา,อาเทศยุเป็นอน).	คนฺ	ธมา	ทน	เสโล	ว		

คุณ	คนฺธ	วิภู	สิ	โต๑ดุจภูเขาคันธมาทน์อบอวลไปด้วยของหอมที่มีคุณประโยชน์

เก	ลาส(กสทฺทูปปท+ลสกนฺติยํ+ณ)ภูเขาไกรลาส.เก		ชเล		ล	สตี	ติ		เก	ลาโส	ภูเขาที่ยินดีใน

น้ำชื่อว่าเกลาสะ(ไม่ลบสัตตมีวิภัตติ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).ทกฺ	ขิณ	ปา	เทน		สฏฺ€ิ	โยชนมตฺตํ		

เก	ลาสปพฺพ	ตกูฏํ		อกฺ	กมิ๒ก้าวเหยียบยอดภูเขาไกรลาสที่สูง๖๐โยชน์ด้วยเท้าข้างขวา

จิตฺ	ตกูฏ(จิตฺต+กูฏ)ภูเขาจิตตกูฏ.วิ	จิตฺ	ตกูฏ	ยุตฺ	ต	ตาย		จิตฺ	ตกูโฏภูเขาชื่อว่าจิตตกูฏะเพราะมี

ยอดงามวิจิตร.ป	ทุ	โม		นาม		สมฺ	พุทฺโธ		จิตฺ	ตกูเฏ		วสี		ตทา๓ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระนาม

ว่าปทุมะประทับอยู่ที่ภูเขาจิตตกูฏ

สุทสฺ	สน(สุ+ทิสเปกฺขเน+ยุ)ภูเขาสุทัศน์.สุขํ		ทสฺ	สนํ		ยสฺส		ยสฺมึ		วา		สุทสฺส	โนภูเขาที่มอง
เห็นได้ง่ายชื่อว่าสุทัสสนะ(อาเทศทิสเป็นทสฺส,ยุเป็นอน).เอ	เตสํ		ปพฺพ	ตานํ		สพฺพพาหิ	โร		 

สุทสฺ	สนปพฺพ	โต		นาม๔ธรรมดาภูเขาสุทัศน์ตั้งอยู่ภายนอกภูเขาเหล่านี้

กาฬ	กฏู (กาฬ+กฏู)ภเูขากาฬกฏู.กาฬ	วณณฺ	กฏู	ตาย		กาฬ	กโูฏ	ภเูขาชือ่วา่กาฬกฏูะเพราะมียอด

สีดำทะมึน.	อ	โนตตฺตทโห		สุทสฺ	สน	กูฏํ		จิตฺ	ตกูฏํ		กาฬ	กูฏํ		คนฺ	ธมา	ทน	กูฏํ		เก	ลาสกูฏ	นฺ	ติ		 

อิ	เมหิ		ปญฺจหิ		ปพฺพ	เตหิ		ปริกฺ	ขิตฺ	โต๕สระอโนดาตล้อมรอบด้วยภูเขา๕ลูกเหล่านี้คือภูเขา

สุทัศน์จิตตกูฏกาฬกูฏคันธมาทน์และภูเขาไกรลาส.ติ	กูฏ	ศัพท์ก็เป็นชื่อภูเขาที่เป็นยอดของเทือก

เขาหิมาลัยเหมือนกัน

พื้นที่	ราบ	บน	ภูเขา,	ที่ราบสูง,	เนิน	เขา	๒	ศัพท์
ปตฺถ  (ป+€าคตินิวตฺติมฺหิ+อ)พื้นที่ราบบนภูเขา,ที่ราบสูง,เนินเขา.	ปติ	ฏฺ€เต		อสฺ	มินฺ	ติ		ปตฺ	โถ  

สถานที่ซึ่งมีภูเขาตั้งอยู่ชื่อว่าปัตถะ(อาเทศ€เป็นถ,ซ้อนตฺ,ลบสระหน้า)

สาน ุ(สนสมฺภตฺติยํ+ณุ)พื้นที่ราบบนภูเขา,ที่ราบสูง,เนินเขา.สมฺภ	ชีย	เต		เส	วีย	เต	ติ		สานุ	 

สถานที่ที่บุคคลอยู่อาศัยชื่อว่าสานุ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).อ	นิตฺ	ถิยํ	 สานุ ศัพท์ใช้เป็นปุงลิงค์
และนปุงสกลิงค์.เอกํ		สา	นุปพฺพตํ		อา	รุยฺ	ห		ผา	สุก	ฏฺ€าเน		นิปชฺ	ชิ๖ขึ้นสู่เนินเขาลูกหนึ่ง

แล้วนอนในที่สบาย

๑ขุ.อปทาน.๓๓/๑๔๐/๒๔๙ ๒สํ.อฏฺ.๑๑/๒๔๖/๓๐๕ ๓ขุ.อปทาน.๓๒/๓๖๗/๔๔๘
๔ชา.อฏฺ.๔๓/๒๑๕ ๕มชฺ.อฏฺ.๙/๓๑/๒๗ ๖ชา.อฏฺ.๔๔/๔๑๔
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	 [๖๐๘]	 กูโฏ		วา		สิขรํ		สิงฺ	คํ	 ป	ปา	โต		ตุ		ตโฏ		ภเว
	 	 นิ	ตมฺ	โพ		กฏ	โก	นิตฺ	ถี	 นิชฺฌ	โร		ปส	โวมฺ	พุ	โน.

ยอด	เขา	๓	ศัพท์
กูฏ(กุฏคติยํ+อ)ยอดเขา.กุฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กูโฏยอดเขาที่เป็นไปชื่อว่ากูฏะ(ทีฆะอุเป็น

อู).กุฏ	ติ		ทห	ตี	ติ		กูฏํ	ยอดเขาที่ร้อนชื่อว่ากูฏะ(กุฏทาเห+อ).วา	ศัพท์ให้รู้ว่ากูฏ	ศัพท์
เป็นนปุงสกลิงค์ได้บ้าง.เทฺว		ปพฺพ	ตกูฏา		สมา	คนฺตฺ	วา		ตํ		สิลํ		สมฺ	ปฏิ	จฺฉึ	สุ๑ยอดเขา 
ทั้ง๒รวมกันรับเอาก้อนหินนั้นไว้

สิขร (สิขสทฺทูปปท+รุหชนเน+กฺวิ)ยอดเขา.	สิขํ		รุห	ตี	ติ		สิขรํยอดภูเขาที่โผล่ขึ้นไปชื่อว่าสิขระ 
(ลบกฺวิและหฺที่สุดธาตุ,อาเทศอุเป็นอ).	อา	รุยฺ	ห		เสล	สิขรํ		ยุญฺ	ชิตฺ	วา		ชิน	สา	สน ํ๒ ขึ้น
ไปยังยอดเขาแล้วบำเพ็ญเพียรตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

สิงฺ	ค(สิขสทฺทูปปท+อิงฺคคมเน+อ)ยอดเขา.สิขํ		อิงฺ	คติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สิงฺ	คํ	ยอดเขาที่เป็นไป 
ชื่อว่าสิงคะ(ลบข,ลบสระหน้า)

เหว,	หน้าผา	๒	ศัพท์
ป	ปาต(ป+ปตอโธคมเน+ณ)เหว,หน้าผา.ปป	ตนฺ	ติ		อสฺ	มา	ติ		ป	ปา	โตหน้าผาที่สัตว์เป็นต้น

ตกลงชื่อว่าปปาตะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).	อิมมฺ	หา		ป	ปา	ตา		อญฺโญ		ป	ปา	โต		ม	หนฺตต	โร		 
จ		ภ	ยา	นกต	โร		จ๓มีหน้าผาอื่นที่ใหญ่กว่าและน่ากลัวกว่าหน้าผานี้

ตฏ(ตฏสมุสฺสเย+อ)เหว,หน้าผา.ตฏ	ติ		สมุสฺสย	ตี	ติ		ตโฏหน้าผาที่สูงชื่อว่าตฏะ.ตเฏ		
€ตฺ	วา		อา	กาสํ		โอ	โล	เกนฺ	โต๔ยืนอยู่บนหน้าผาแล้วมองดูท้องฟ้า

ลาด	เขา,	ไหล่	เขา	๒	ศัพท์
นิ	ตมฺพ (นิ+ตมฺพคติยํ+อ)ลาดเขา,ไหล่เขา.นิสฺส	เยน		ตมฺพ	ตี	ติ		นิ	ตมฺ	โพไหล่เขาที่เป็นไป

โดยอาศัยกันชื่อว่านิตัมพะ

กฏก(กฏคติยํ+ณฺวุ)ลาดเขา,ไหล่เขา.กฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กฏ	โกไหล่เขาที่เป็นไปชื่อว่ากฏกะ
(อาเทศณฺวุเป็นอก).อ	นิตฺ	ถี	 กฏก	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์

น้ำตก
นิชฺฌร(นิ+ฌร)น้ำตก.อมฺ	พุ	โน		ปส	โว		นิชฺฌ	โรน้ำที่ไหลลงจากภูเขาชื่อว่านิชฌระ(ซ้อน

ชฺ).อมฺ	พุ	โน		นิสฺ	สรณํ		นิชฺฌ	โรการไหลลงของน้ำชื่อว่านิชฌระ(นิ+สรคติยํ+อ,อาเทศส
เป็นฌ,ซ้อนชฺ)

๑วิ.จุลฺล.๗/๓๗๒/๑๘๓ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๑๒๕/๑๙๖ ๓สํ.มหา.๑๙/๑๗๒๘/๕๖๐
๔ชา.อฏฺ.๓๕/๓๔๗
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 [๖๐๙]	 ทรีตฺถี		กนฺท	โร		ทฺ	วี	สุ			 เลณํ		ตุ		คพฺภรํ		คูหา
	 	 สิ	ลา	โปกฺ	ข	รณี		โสณฺ	ฑี	 กุญฺชํ		นิ	กุญฺ	ชมิตฺถิ		น.

ซอก	เขา	๒	ศัพท์
ทรี (ทรวิทารเณ+อี)ซอกเขา.ทร	ตี	ติ		ทรี	ซอกเขาที่แตกแยกออกจากกันชื่อว่าทรี.	อิตฺถี	  

ทรี	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.

กนฺ	ทร,	กนฺ	ทรา(กํสทฺทูปปท+ทรวิทารเณ+อ+อา)ซอกเขา.กํ		ชล	วา	จกมพฺยยํ,		เกน		ทรีย	เต		 
กนทฺ	โร,		กน	ฺทรากํเปน็นบิาตแปลวา่นำ้,ซอกเขาที่ถกูนำ้กดัเซาะชือ่วา่กนัทระและกนัทรา(อาเทศ
นิคหิตเป็นนฺ,ลบสระหน้า).ทฺ	วี	สุ	 กนฺ	ทร	ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์

ถ้ำ	๓	ศัพท์
เลณ  (ลี สิเลสเน+ยุ)  ถ้ำ. นิ	ลียนฺ	ติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	 เลณํ	  ถ้ำเป็นสถานที่หลบซ่อน ชื่อว่าเลณะ 

(วุทธิอีเป็นเอ,อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ,ลบอ).เลณ	า		นิกฺ	ขมิสฺ	สา	มิ๑ เราจักออกไป
จากถ้ำ

คพฺภร(คพฺภธารเณ+อร)ถ้ำ.คตึ		คพฺภ	ตี	ติ		คพฺภรํ	ถ้ำที่คงไว้ซึ่งช่องทางไปชื่อว่าคัพภระ.
คตึ		ภรติ		กุฏิ	ลย	ตี	ติ		วา		คพฺภรํ	หรือถ้ำที่เป็นโพรงคดไปคดมาชื่อว่าคัพภระ(คติสทฺทูปปท
+ภรโกฏิลฺเล+อ,ลบติ,ซ้อนพฺ)

คุหา (คุหสํวรเณ+อ+อา)คูหา,ถ้ำ.คุห	ตี	ติ		คุหาถ้ำที่ปกปิด(ซ่อนเร้น)ชื่อว่าคุหา(ลบสระ
หน้า).คุหา		กา	รา	ปิตา		โห	ติ๒ให้สร้างถ้ำ

ตะพัง	หิน,	แอ่ง	หิน	๒	ศัพท์
สิ	ลา	โปกฺ	ข	รณี (สิลา+โปกฺขรณี)ตะพังหิน,แอ่งหิน.สิ	ลาย		โปกฺ	ข	รณี		สิ	ลา	โปกฺ	ข	รณี		แอ่งหิน

ชื่อว่าสิลาโปกขรณี

โสณฺ	ฑี (โสฑคพฺเภ+อ+อี)ตะพังหิน,แอ่งหิน.โสฑ	ตี	ติ		โสณฺ	ฑี	ตะพังหินชื่อว่าโสณฑี(ลงณฺ
อาคมท่ามกลางธาตุ,ลบสระหน้า)

ถ้ำ	ที่	ปกคลุม	ด้วย	เถาวัลย์	ต้นไม้	และ	หญ้า	๒	ชื่อ
กุญฺช(กุêฺชอพฺยตฺตสทฺเท+อ)ถ้ำที่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์ต้นไม้และหญ้า.	กุญฺช	ติ		อเน	นา	ติ		กุญฺชํ	  

ถ้ำที่ทำให้ได้ยินเสียงไม่ชัดเจนชื่อว่ากุญชะ

นิ	กุญฺช  (นิ+กุêฺชอพฺยตฺตสทฺเท+อ)ถ้ำที่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์ต้นไม้และหญ้า.	นิ	กุญฺช	ติ		อเน	นา	ติ		
นิ	กุญฺชํ		ถ้ำที่ทำให้ได้ยินเสียงไม่ชัดเจนชื่อว่านิกุญชะ.น	อิตฺถี		ทั้ง๒ศัพท์ไม่ใช่อิตถีลิงค์

๑ขุ.มหานิ.๒๙/๘๑/๗๘ ๒วิ.มหา.๔/๒๑๐/๒๗๕
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	 [๖๑๐]	 อุทฺ	ธมธิจฺ	จกา		เสล-	 สฺ	สา	สนฺ	นา		ภูมฺ	ยุปจฺ	จกา
	 	 ปา	โท		ตุ	ปนฺต	เสโล	ถ	 ธาตุ	ตฺ	โต		เค	ริ	กาทิ	โก.

พื้นที่	บน	ภูเขา
อธิ	จฺ	จกา(อธิ+อจฺจก+อา)พื้นที่บนภูเขา.เสล	สฺส		อุทฺ	ธํ		อธิ	จฺ	จกา		นามพื้นที่บนของภูเขา 

ชื่อว่าอธิจจกา.ปพฺพตสฺส		อุทฺ	ธํ		อจฺจ	โก		ภูมิ		อธิ	จฺ	จกาพื้นที่บนภูเขาชื่อว่าอธิจจกา(ลบ
สระอ)

พื้นที่	ใกล้	ภูเขา
อุป	จฺ	จกา	(อุป+อจฺจก+อา)พื้นที่ใกล้ภูเขา.เสล	สฺส		อจฺจ	โก		อา	สนฺ	นา		ภูมิ		อุป	จฺ	จกา		นาม   

พื้นที่ใกล้ภูเขาชื่อว่าอุปัจจกา(ลบสระหน้า)

ภูเขา	เล็ก	ที่	ล้อม	รอบ,	เทือก	เขา	๒	ศัพท์
ปาท(ปทคติมฺหิ+ณ)ภูเขาเล็กที่ล้อมรอบ,เทือกเขา.มูล	ปพฺพตสฺ	สนฺ	เต		ปริ	วา	เรตฺ	วา		€ิ	ตา		

ขุทฺทปพฺพ	ตา		ปา	ทา		นามภูเขาเล็กที่ตั้งอยู่ล้อมรอบใกล้เชิงเขาชื่อว่าปาทะ.ปชฺช	เต		คมฺย	
เต	ติ		ปา	โทภูเขาที่ท่านรู้จักชื่อว่าปาทะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

อุ	ปนฺต	เสล(อุปนฺต+เสล)ภูเขาเล็กที่ล้อมรอบ,เทือกเขา.เสล	สฺส		อุ	ปนฺ	เต		สมี	เป		ปพฺพ	โต		
อุ	ปนฺต	เสโล	ภูเขาเล็กที่อยู่ใกล้ภูเขาใหญ่ชื่อว่าอุปันตเสละ

แร่	ธาตุ	ที่	เกิด	บน	ภูเขา
ธาตุ (ธาธารเณ+ตุ)แร่ธาตุที่เกิดบนภูเขา.เค	ริก	มโน	สิลา	หริ	ตาล	กฏฺ€ิ	นฺ	ยาทิ	โก		สพฺ	โพ		เอว		

สิลา	วิ	กา	โร		 “ธา	ตู”ตฺ	ยุตฺ	โตแร่ธาตุทุกอย่างมีดินสอพองมโนศิลาและหรดาลเป็นต้นที่แปรรูปมา
จากหินท่านเรียกว่าธาตุ.มูลํ		ธาเร	ตี	ติ		ธาตุ	แร่ธาตุที่ทรงไว้ซึ่งมูลค่าชื่อว่าธาตุ

เส ลา ทิว ณฺณ นา  นิฏฺ€ิ ตา.
ว่าด้วยภูเขาเป็นต้นจบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯



๒.๖.๒. สี หา ทิวั ณณ นา
พรรณนาชื่อของสัตว์ป่ามีราชสีห์เป็นต้น

	 [๖๑๑]	 มิคิ	นฺ	โท		เกสรี		สีโห	 ตรจฺ	โฉ		ตุ		มิ	คาท	โน
	 	 พฺยคฺโฆ		ตุ		ปุณฺฑ	รี	โกถ	 สทฺ	ทูโล		ทีปิ	นี	ริ	โต.

ราชสีห์,	สิงโต	๓	ศัพท์
มิคิ	นฺท(มิค+อินฺท)ราชสีห์,สิงโต.มิ	คานํ		อินฺ	โท		มิคิ	นฺ	โทเจ้าแห่งสัตว์ทั้งหลายชื่อว่ามิคินทะ

(ลบสระหน้า)

เกสรี (เกสร+อี)ราชสีห์,สิงโต.เกส	โร		ชฏา,		ตํ	โย	คา		เกสรี	เกสระแปลว่าชฎา,ราชสีห์ 
ชื่อว่าเกสรีเพราะมีขนเป็นแผงเหมือนชฎา(ลบสระหน้า).มิ	คมชฺเฌว		เกสรี๑เหมือนราชสีห์ใน
ท่ามกลางฝูงสัตว์

สีห(สีหหึสายํ+อ)ราชสีห์,สิงโต.มิเค		หึ	สตี	ติ		สีโห	สัตว์ที่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายชื่อว่า
สีหะ.มิเค		หนฺ	ตุํ		สํ	วิชฺ	ชมา	นา		อี	หา		อสฺ	สา	ติ		วา		สีโหหรือราชสีห์ที่มีความพยายาม
เพื่อจะฆ่าสัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่าสีหะ  (สํ+อีหา+ณ, ลบนิคหิต, ลบ ณฺ และสระหน้า).	 	 สห	ตี	ติ		
วา		สีโห	หรือสัตว์ที่มีความอดทนชื่อว่าสีหะ(สหขมเน+อ,อาเทศอเป็นอี).	โส		สีโห		 
มิค	ราชา		อญฺญตรํ		วนสณฺฑํ		นิสฺ	สาย		อาสยํ		กปฺเป	สิ๒พญาราชสีห์นั้นอาศัยแนวป่าแห่ง
หนึ่งพักอยู่

  ราชสีห์มีอีกหลายศัพท์เช่นปญฺ	จสฺส,	หริ	

หมาป่า	๒	ศัพท์
ตรจฺฉ(ตรตรเณ+ฉ)หมาป่า.ตร	ตี	ติ		ตรจฺ	โฉหมาป่าที่กระโดดข้ามชื่อว่าตรัจฉะ(ซ้อนจฺ).

ท่านเรียกว่าสุ	นขพฺยคฺฆ ก็มี. ตรจฺฉา	 	 ตรจฺ	ฉมํส	คนฺเธน	 	ภิกฺ	ขู	 	 ปริ	ปา	เตนฺ	ติ๓ หมาป่า 
ทั้งหลายรุมกัดหมู่ภิกษุเพราะกลิ่นแห่งเนื้อหมาป่า

มิ	คา	ทน(มิคสทฺทูปปท+อทภกฺขเน+ยุ)หมาป่า.มิเค		อท	ตี	ติ		มิ	คาท	โน	หมาป่าที่กัดกินเนื้อ
ทั้งหลายชื่อว่ามิคาทนะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง,อาเทศยุเป็นอน)

เสือ	โคร่ง	๒	ศัพท์
พฺยคฺฆ (วิ+อา+ฆาคนฺโธปาทาเน+อ)เสือโคร่ง.วิ	นิ	หนฺตฺ	วา		อาฆาย	ตี	ติ		พฺยคฺโฆเสือโคร่งที่

จ้องปองร้ายชื่อว่าพยัคฆะ(อาเทศอิเป็นย,วฺเป็นพฺ,ซ้อนคฺ,รัสสะอาเป็นอ,ลบสระหน้า).

๑วิ.ปริ.๘/๑๓๖๖/๕๕๔ ๒ที.ปาฏิก.๑๑/๙/๒๔ ๓วิ.มหา.๕/๖๐/๗๖
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เอ	โกว		พฺยคฺโฆ		มิค	สงฺฆปตฺ	โต๑เหมือนเสือโคร่งตัวเดียวเข้าถึงฝูงเนื้อ

ปุณฺฑ	รีก(ปํุสทฺทูปปท+ทลวิทารเณ+ณฺวุ)เสือโคร่ง.ปํุ		ปุ	มา	โน		ทา	เลตี	ติ		ปุณฺฑ	รี	โกเสือ
โคร่งที่ทำร้ายสัตว์ตัวผู้ชื่อว่าปุณฑรีกะ(อาเทศทเป็นฑ,นิคหิตเป็นณฺ,ลฺเป็นรฺ,ณฺวุเป็นอก,
อเป็นอี)

ปุณฺฑ	รีกํ		สิต	พฺโภเช	 สิต	จฺฉ	เตฺร		จ		เภสชฺเช,
โกส	กา	รนฺตเร		พฺยคฺเฆ	 โส		ทิ	สา	วา	รณคฺคิ	สุ.๒

 ปุณฺฑ	รีก	ศัพท์ใช้ในดอกบัวขาว ฉัตรขาว ยาสมุนไพร รังไหม เสือโคร่ง ช้าง
ประจำทิศอาคเนย์และไฟ

เสือ	ดาว	๒	ศัพท์
สทฺ	ทูล(สรคติยํ+อูล)เสือดาว.สร	ตี	ติ		สทฺ	ทูโลเสือดาวที่วิ่งไปชื่อว่าสัททูละ(ลงทฺอาคม,

อาเทศรฺเป็นทฺ).สทฺ	เทน		อุล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		วา		สทฺ	ทูโลหรือเสือดาวที่ไปตามเสียงชื่อว่า
สัททูละ(สทฺทสทฺทูปปท+อุลคติยํ+อ,ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).มณฺฑุ	โก		สทฺ	ทู	ลา	นุ	พนฺโธ		
วิย๓เหมือนกบกระโดดตามหลังเสือดาวฉันนั้น

ทีปิ (ทีป+อิ)เสือดาว.ทีปํ		ตจฺ	จมฺมํ,		ตํ	โย	คา		ทีปิ	หนังของเสือนั้นชื่อว่าทีปะ,เสือดาวชื่อว่า 
ทีปิเพราะมีหนังนั้น(ลบสระหน้า)

สี	หา		พฺยคฺฆา		จ		ทีปิ		จ	 อจฺฉ	โกก	ตรจฺฉ	โย
เต		มํ		ปมตฺตํ		หึ	เสยฺ	ยุํ	 เต		ตฺวํ		ทิสฺ	วา		นิ	วาร	เย.๔

ราชสีห์เสือโคร่งเสือดาวหมีหมาไนและหมาป่าเหล่านั้นจะพึงเบียดเบียนเรา
ผู้พลั้งเผลอท่านเห็นสัตว์เหล่านั้นแล้วควรระวังไว้

	 [๖๑๒]	 อจฺ	โฉ		อิกฺ	โก		จ		อิสฺ	โส		ตุ	 กาฬ	สีโห		อิโสปฺยถ
	 	 โรหิโส		โรหิ	โต		จาถ	 โคก	ณฺโณ		คณิกณฺฏ	กา.

หมี	๒	ศัพท์
อจฺฉ (อสุ เขปเน+ฉ)หมี. อ	สติ	 	ขิป	ตี	ติ	 	อจฺ	โฉหมีที่พุ่งไป(ข้างหน้า)ชื่อว่าอัจฉะ (อาเทศ 

สฺเป็นจฺ).อจฺฉา		อจฺ	ฉมํส	คนฺเธน		ภิกฺ	ขู		ปริ	ปา	เตนฺ	ติ๕หมีโจมตีภิกษุทั้งหลายเพราะกลิ่นของ
เนื้อหมี

อิกฺ	ก(อิจสุติยํ+อ)หมี.อิจ	ตี	ติ		อิกฺ	โกหมีที่ส่งเสียงชื่อว่าอิกกะ(อาเทศจฺเป็นกฺ,ซ้อนกฺ).
อิกฺ	กา	ติ		อจฺฉา๖บทว่าอิกฺ	กา	คือหมี.ภลฺ	ลุก	ศัพท์ก็แปลว่าหมี

๑ขุ.ชา.๒๗/๑๙๘๓/๓๙๓ ๒นานตฺถสงฺคห ๓มิลินฺท.๓๔
๔ขุ.ชา.๒๗/๒๓๗๑/๕๐๖ ๕วิ.มหา.๕/๖๐/๗๕ ๑ชา.อฏฺ.๔๔/๔๑๐
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หมี	ดำ,	หมี	ควาย	๓	ศัพท์
อิสฺ	ส(อีสคติหึสาทาเนสุ+ส)หมีดำ,หมีควาย.อีส	ตี	ติ		อิสฺ	โสหมีควายที่เดินไปชื่อว่าอิสสะ

(รัสสะอีเป็นอิ)

กาฬ	สีห (กาฬ+สีห)หมีดำ,หมีควาย.กาฬ	วณฺโณ		สีโห		กาฬ	สีโหหมีดำชื่อว่ากาฬสีหะ.
กาฬ	สีโห	 	 กาฬ	า	คา	วี	สทิโส	 	 ติณ	ภกฺ	โขเยว๑ หมีดำรูปร่างเหมือนควายดำ กินหญ้าเป็นอาหาร
เท่านั้น

อิส(อีสคติหึสาทาเนสุ+อ)หมีดำ,หมีควาย.อีส	ตี	ติ		อิโสหมีควายที่เดินไปชื่อว่าอิสะ(รัสสะ
อีเป็นอิ)

ละมั่ง	๒	ศัพท์
โรหิส (โลหิต+ณ)ละมั่ง.  โลหิต	วณฺณ	ตาย		 โรหิโสละมั่ง ชื่อว่าโรหิสะ เพราะมีสีน้ำตาลแดง 

(อาเทศลเป็นร,ตเป็นส,ลบณฺและสระหน้า)

โรหิต (โลหิต+ณ)ละมั่ง.  โลหิต	วณฺณ	ตาย		 โรหิ	โตละมั่ง ชื่อว่าโรหิตะ เพราะมีสีน้ำตาลแดง
(อาเทศลเป็นร,ลบณฺและสระหน้า)

วัว	กระทิง	๓	ศัพท์
โคก	ณฺณ(โค+กณฺณ)วัวกระทิง.ควสฺส		กณฺโณ		วิย		กณฺโณ	ติ		โคก	ณฺโณวัวกระทิงที่มี

หูเหมือนหูโคชื่อว่าโคกัณณะ.เอ	โก		สูก	โร		เอ	โก		โคก	ณฺโณ		เอ	โก		มหิ	โส๒สุกร๑ตัว 
วัวกระทิง๑ตัวกระบือ๑ตัว

คณี (คณ+อี)วัวกระทิง.คณ	ยุตฺ	ต	ตาย		คณี	วัวกระทิงชื่อว่าคณีเพราะมีฝูงใหญ่(ลบสระหน้า)

กณฺฏก(กณฺฏก+ณ)วัวกระทิง.กณฺฏกสทิส	สิงฺ	ค	ตาย		กณฺฏ	โกวัวกระทิงชื่อว่ากัณฏกะเพราะ
มีเขาเหมือนหนาม(ลบณฺและสระหน้า)

	 [๖๑๓]	 ขคฺค	ขคฺค	วิ	สาณ	า		ตุ	 ปลา	สาโท		จ		คณฺฑ	โก
	 	 พฺยคฺฆาทิ	เก		วาฬ	มิ	โค	 สาป	โทถ		ปฺ	ลวงฺ	ค	โม.

	 [๖๑๔]	 มกฺกโฏ		วาน	โร		สาขา-	 มิ	โค		กปิ		วลี	มุ	โข
	 	 ป	ลวงฺ	โค		กณฺห	ตุณฺโฑ	 โค	นงฺ	คุ	โล	ติ		โส		มโต.

แรด	๔	ศัพท์
ขคฺค(ขคฺค+ณ)แรด.สิงฺ	คํ		ขคฺ	คาขฺยํ,		ตํ	โย	คา		ขคฺ	โคนอท่านเรียกว่าขัคคะ,แรดชื่อว่า

๑องฺ.อฏฺ.๑๕/๓๓/๓๒๘ ๒ชา.อฏฺ.๓๘/๓๒๑
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ขัคคะเพราะมีนอ(ลบณฺและสระหน้า).คัมภีร์นานัตถสังคหะกล่าวว่า“ขคฺ	โค		คณฺฑกสิงฺ	คา	- 
สิวุ	ทฺธเภ	เท	สุ		คณฺฑ	เก  ขคฺคศัพท์เป็นไปในแรดเขาสัตว์ดาบความเจริญและฝี”

ขคฺค	วิ	สาณ  (ขคฺค+วิสาณ)แรด.ขคฺคสทิสํ		วิ	สาณ	มสฺส		สณฺ€าน	โต	ติ		ขคฺค	วิ	สาโณ		แรด
มีนอสัณฐานเหมือนดาบชื่อว่าขัคควิสาณะ. เอตฺถ		ขคฺคสทฺ	โท		อสิ	ปริ	ยา	โย		ขคฺค	ศัพท์ใน
ที่นี้เป็นปริยายศัพท์ของอสิ	ศัพท์.ขคฺคํ		วิ	สาณํ		ยสฺส		มิค	สฺส		โสยํ		มิ	โค		ขคฺค	วิ	สาโณ๑  
แรดที่มีเขาเหมือนดาบชื่อว่าขัคควิสาณะ

ปลา	สาท  (ปลาสสทฺทูปปท+อทภกฺขเน+อ)แรด.ปลา	สมท	ตี	ติ		ปลา	สาโท		แรดที่เคี้ยวกินใบไม้
ชื่อว่าปลาสาทะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง)

คณฺฑก(คณฺฑวทเนกเทเส+ณฺวุ)แรด.คณฺฑ	ตี	ติ		คณฺฑ	โก		แรดที่หันหน้าไปทางเดียวชื่อว่า
คัณฑกะ(อาเทศณฺวุเป็นอก)

ปส	ทา		จ		ว	รา	หา		จ	 จม	รา		คณฺฑ	กา		พหู
โรหิจฺ	จา		สุก	โป	ตา		จ	 อุป	ชี	วนฺ	ติ		ตํ		สรํ.๒

อีเก้งหมูป่าจามรีแรดละมั่งและเนื้อสุกโปตะจำนวนมากพากันเข้าไปอาศัย
อยู่ใกล้สระน้ำแห่งนั้น

สัตว์	ร้าย	๒	ศัพท์
	 พฺยคฺฆาทิ	เก		วาฬ	มิ	โค		สาป	โท  วาฬมิค	ศัพท์และสาป	ทศัพท์ใช้ในอรรถว่าสัตว์ร้ายมีเสือโคร่ง

เป็นต้น.พฺยคฺฆสฺ	สา	ติส	เยน		มนุ	สฺ	สา	ทีนํ		หึ	สน	โต		ทุฏฺ€ตา		ปาก	ฏาเสือโคร่งจะปรากฏตัว
ให้เห็นมากกว่าเพราะคอยเบียดเบียนมนุษย์เป็นต้น

วาฬมิค  (วาฬ+มิค)สัตว์ร้าย.ว	ลนฺ	ติ		อตฺ	ตา	นมสฺ	มา	ติ		วาโฬสัตว์ร้ายที่มนุษย์คอยระวังตัวให้
ห่างชื่อว่าวาฬะ(วลสํวรเณ+ณ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศลฺเป็นฬฺ).	วาโฬ		จ		โส		
มิ	โค		เจ	ติ		วาฬ	มิ	โค,		ทุฏฺ€มิ	โคตฺยตฺ	โถสัตว์ที่ดุร้ายชื่อว่าวาฬมิคะ,ได้แก่สัตว์ที่จ้องทำร้าย.
เก	สุจิ		€าเน	สุ		วาฬ	มิ	คา		วา		อม	นุสฺ	สา		วา		โหนฺ	ติ๓ในที่ไหนมีสัตว์ร้ายหรืออมนุษย์อยู่

สาป	ท  (สปอกฺโกเส+อท)สัตว์ร้าย.“พฺยคฺโฆ		ตํ		ขาท	ตู”ตฺ	ยา	ทิน	า		ส	ปนฺ	ติ		เยน	า	ติ		สาป	โท   
สัตว์ร้ายที่เป็นเหตุให้มนุษย์สาปแช่งกันด้วยคำว่า“ขอให้เสือกัดกินเจ้า”เป็นต้นชื่อว่าสาปทะ(วุทธิ
อเป็นอา)

ลิง	๗	ศัพท์
ปฺ	ลวงฺ	คม(ปฺลวสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+อ)ลิง.	ปฺล	โว			คติ	เภ	โท,			เตน			คจฺฉ	ตี	ติ			ปฺ	ลวงฺ	ค	โม   

ปลวะเป็นอาการกระโดดไปอย่างหนึ่ง,ลิงที่ไปโดยอาการนั้นชือ่ว่าปลวังคมะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศ

๑ขุ.อฏฺ.๔๙/๑๓๑/๒๔๔ ๒ขุ.อฏฺ.๔๙/๑๖๔/๒๖๐ ๓วิ.อฏฺ.๓/๔๓๕
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นิคหิตเป็นงฺ)

มกฺกฏ  (มร ปาณจาเค+อฏ)  ลิง.  มร	ตี	ติ	 	 มกฺกโฏ  ลิงที่จะต้องตาย(เหมือนสัตว์อื่น) ชื่อว่า 
มักกฏะ(อาเทศรฺเป็นกฺ,ซ้อนกฺ).ตํ		ตโย		สหาย	า		อุ	ปนิสฺ	สาย		วิหรึ	สุ		ติตฺ	ติ	โร		จ		
มกฺกโฏ		จ		หตฺถิ	นา	โค		จ๑สัตว์๓สหายคือนกกระทาลิงและช้างพากันเข้าไปอยู่อาศัย
ป่านั้น

วานร  (วา+นร)ลิง. นโร		อิว		วาน	โรลิงที่เหมือนคนชื่อว่าวานระ.วาสทฺ	โท		อิวตฺเถ  
วา	ศัพท์ใช้ในอรรถว่าเหมือน.ผล	มิจฺฉํว		วนสฺมึ		วาน	โร๒เหมือนลิงที่ต้องการผลไม้ในป่า

สาขา	มิค  (สาขา+มิค)  ลิง. สา	ขายํ	 	 ปสุ	โต	 	 มิ	โค	 	 สาขา	มิ	โค	  สัตว์ที่เกิดบนกิ่งไม้ ชื่อว่า 
สาขามิคะ.ปสฺส		สา	ขา	มิคํ		ชมฺมํ	๓ ท่านจงดูลิงตัวลามก

กปิ (กปิจลเน+อิ)ลิง.คตฺยตฺถ	ตาย		กฺ	ริ	ยาย		ปโย	คา		กปิ	ลิงชื่อว่ากปิเพราะมีกิริยาเหมือน
ต้องการจะไป.ก	ปติ		จล	ตี	ติ		กปิ	ลิงที่เคลื่อนไหว(ไม่อยู่นิ่ง)ชื่อว่ากปิ.วญฺ	เจยฺย		กปิ	โน		 
กปิ๔ลิงหลอกลิง

วลี	มุข (วลี+มุข)ลิง.วลี		สิถิลํ		จมฺมํ		มุ	เข		อสฺ	สา	ติ		วลี	มุ	โขลิงที่มีหนังอ่อนๆบนใบหน้าชื่อ
ว่าวลีมุขะ.นายํ		ฆ	รานํ		กุ	สโล		โลโล		อยํ		วลี	มุ	โข๕ลิงตัวนี้ไม่ฉลาดสร้างบ้านเป็นลิงโลเล

ป	ลวงฺ	ค(ปลวสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)ลิง.		ปล	โว		คติ	เภ	โท,		เตน		คจฺฉ	ตี	ติ		ป	ลวงฺ	โค   
ปลวะเป็นอาการกระโดดไปอย่างหนึ่ง,ลิงที่ไปด้วยอาการนั้นชื่อว่าปลวังคะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศ
นิคหิตเป็นงฺ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ)

  ลิงมีอีกหลายศัพท์เช่นกิส,	ว	โนก	

ชะนี
โค	นงฺ	คุล (โค+นงฺคุล)ชะนี.โส		กณฺห	ตุณฺโฑ		โค	นงฺ	คุ	โล	ติ		มโตชะนีนั้นมีหน้าสีดำมีหางยาว

เหมือนโคท่านรู้แล้วว่าโคนังคุละ.คุนฺนํ		นงฺ	คุลสทิส	ตาย		โค	นงฺ	คุโลชะนีชื่อว่าโคนังคุละเพราะ
มีหางเหมือนหางโค.โค	นงฺ	คุโล		ทรีจ	โร๖ ชะนีท่องเที่ยวไปตามซอกเขา

	 [๖๑๕]	 สิงฺ	คาโล	ชมฺ	พุ	โก		โกตฺถุ	 เภร	โว	จ		สิ	วาปฺยถ
	 	 พิฬา	โร		พพฺ	พุ		มญฺ	ชา	โร	 โก	โก		ตุ		จ		วโก		ภเว.

หมาจิ้งจอก	๕	ศัพท์
สิงฺ	คาล,	สิคาล(สรคติหึสาจินฺตาสุ+อล)หมาจิ้งจอก.สร	ตี	ติ		สิงฺ	คาโล		สิ	คาโล		จหมาจิ้งจอก

ที่วิ่งไปชื่อว่าสิงคาละและสิคาละ.ส	สาท	โย		ส	รติ		หึ	สตี	ติ		สิงฺ	คาโลหมาจิ้งจอกที่เบียดเบียน

๑วิ.จุลฺล.๗/๒๖๒/๑๑๖ ๒ขุ.ธมฺม.๒๕/๓๔/๖๐ ๓ชา.อฏฺ.๓๗/๙๖
๔ขุ.ชา.๒๗/๔๙๕/๑๒๕ ๕ขุ.ชา.๒๗/๓๗๐/๑๐๒ ๖ขุ.ชา.๒๗/๒๓๗๑/๕๐๕
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กระต่ายเป็นต้นชื่อว่าสิงคาละ(อาเทศสรฺเป็นสิงฺคฺ,ทีฆะอเป็นอา,ลบงฺบ้าง).ติรจฺ	ฉาน	ค	ตา		 
ปาณา		คูถภกฺ	ขา		กุกฺ	กุฏา		สู	กรา		โสณ	า		สิงฺ	คา	ลา๑สัตว์ดิรัจฉานที่กินอุจจาระเป็นอาหาร
คือไก่สุกรสุนัขและหมาจิ้งจอก

ชมฺ	พุก  (ชมุอทเน+ณฺวุ)หมาจิ้งจอก.ชม	ตี	ติ		ชมฺ	พุ	โกหมาจิ้งจอกที่กัดกินชื่อว่าชัมพุกะ(อาเทศ
ณฺวุเป็นอก,อเป็นอุ,ลงพฺอาคม).ชมฺ	พุ	กสิ	งฺ	คา	ลิ	ยา		เอ	กงฺคํ		ค	เหตพฺพํ	๒ ควรยึดเอา
อวัยวะส่วนหนึ่งจากนางจิ้งจอก

โกตฺถุ  (กุสอกฺโกเส+ถุ)หมาจิ้งจอก.กุสย	ตี	ติ		โกตฺถุ	หมาจิ้งจอกที่ถูกด่าชื่อว่าโกตถุ(วุทธิอุ
เป็นโอ,อาเทศสฺเป็นตฺ).อมญฺญิ		โกตฺถุ		มิค	รา	ชาหมสฺ	มิ๓หมาจิ้งจอกสำคัญผิดว่าเรา
เป็นมิคราช

เภรว(เภรว+ณ)หมาจิ้งจอก.เภรว	ยุตฺ	ต	ตาย		เภร	โวหมาจิ้งจอกชื่อว่าเภรวะเพราะมีเสียงน่า
หวาดกลัว(ลบณฺและสระหน้า).“เภ”อิ	ติ		รว	ตี	ติ		วา		เภร	โว	หรือสัตว์ที่หอนเสียงดังว่า
“เภ”ชื่อว่าเภรวะ(เภสทฺทูปปท+รุสทฺเท+อ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว)

สิ	วา  (สมุอุปสเม+อิว+อา)หมาจิ้งจอก.ส	เม	ตี	ติ		สิ	วา	หมาจิ้งจอกที่ทำให้สัตว์อื่นเงียบเสียง 
ชื่อว่าสิวา(ลบมฺที่สุดธาตุ,ลบสระหน้า).นารี	 สิ วา ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์

  หมาจิ้งจอกมีอีกหลายศัพท์เช่นมิค	ธุตฺ	ต,	วญฺ	จก	

แมว	๓	ศัพท์
พิฬาร (พิลเภทเน+อร)แมว.มูสิก	าทึ		พิล	ตี	ติ		พิฬา	โรแมวที่ทำร้ายหนูเป็นต้นชื่อว่าพิฬาระ 

(อาเทศลฺเป็นฬฺ,ทีฆะอเป็นอา).มูสิก	าทิ	ขาทเนน		พล	ติ		ชีว	ตี	ติ		พิฬา	โรแมวที่มี
ชีวิตอยู่ด้วยการจับหนูเป็นต้นกินชื่อว่าพิฬาระ(พลปาณเน+อาร,อาเทศอเป็นอิ,ลฺเป็นฬฺ). 
อาคจฺ	เฉยฺ	ย		สโส		วา		พิฬา	โร		วา๔กระต่ายหรือแมวก็ควรมา

พพฺ	พุ (พพฺพคติยํ+อุ)แมว.พพฺพ	ตี	ติ		พพฺ	พุ	แมวที่วิ่งไปชื่อว่าพัพพุ
ยตฺเถ	โก		ลภ	เต		พพฺ	พุ	 ทุ	ติ	โย		ตตฺต		ชาย	ติ
ต	ติ	โย		จ		จตุ	ตฺ	โถ		จ	 อิ	ทนฺ	เต		พพฺ	พุกา		พิลํ.๕

แมวตัวที่หนึ่งได้หนูในที่ใดแมวตัวที่๒,๓และ๔ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นแมว
เหล่านั้นพากันเฝ้าช่องนี้เอาไว้

มญฺ	ชาร,	มชฺ	ชาร (มชสุทฺธิยํ+อาร)แมว.มช	ตี	ติ		มญฺ	ชา	โร		มชฺ	ชา	โร		จแมวที่สะอาดชื่อว่า 
มัญชาระและมัชชาระ(ลงนิคหิตอาคมบ้าง,อาเทศนิคหิตเป็นญฺ.หรือซ้อนชฺ).	ตโต		อนุ	กฺก	เมน		 

๑มชฺ.อุปริ.๑๔/๔๗๗/๓๑๗ ๒มิลินฺท.๔๗๑ ๓ที.ปาฏิก.๑๑/๙/๒๖
๔องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๖ ๕ขุ.ชา.๒๗/๑๓๗/๔๔
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กีฏ	า		มูสิก	า		กุกฺ	กุฏา		สู	กรา		สุ	นขา		มชฺ	ชา	รา		คา	โว	(มรนฺ	ติ)๑จากนั้นแมลงวันหนูไก่
สุกรสุนัขแมวและโคจึงตายตามลำดับ

  แมวมีอีกหลายศัพท์เช่นโอ	ตุ,	อาขุ	ภุช

หมา	ไน	๒	ศัพท์
โกก(กุกอาทาเน+ณ)หมาไน.กุก	ตี	ติ		โก	โกหมาไนที่คาบเอาอาหารชื่อว่าโกกะ(ลบณฺ,วุทธิ

อุเป็นโอ).โก	กา		นํ		ปริ	วาร	ยุํ ๒  ฝูงหมาไนจะพากันล้อมเขาไว้

วก(วกอาทาเน+อ)หมาไน.วก	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		วโกหมาไนที่คาบเอาชื่อว่าวกะ.ขา	ทนฺ	ติ		
นํ		สุ	วาณา		จ		สิงฺ	คา	ลา		จ		วกา		กิ	มิ๓หมาหมาป่าหมาไนและหนอนพากันกัดกินเขา.
อี	หา	มิค	ศัพท์ก็แปลว่าหมาไน

	 [๖๑๖]	 ม	หึโส		จ		ลุ	ลา	โยถ	 ควโช		คว	โย		สมา
	 	 สลฺโล		ตุ		สลฺล	โก	ถาสฺส	 โลม	มฺหิ		สลลํ		สลํ.

กระบือ,	ควาย	๒	ศัพท์
ม	หึส,	มหิ	ส(มหีสทฺทูปปท+สิสเย+อ)กระบือ,ควาย.มหิ	ยํ		เส	ตี	ติ		ม	หึโส		มหิ	โส		จ  

กระบือที่นอนบนพื้นดินชื่อว่ามหิงสะและมหิสะ(รัสสะอีเป็นอิ,ลงนิคหิตอาคมบ้าง).	โพธิ	สตฺ	โต		 
หมิ	วนฺตปปฺ	เท	เส		ม	หสึ	โย	นยิ	ํ	นพิพฺต	ฺตติ	ฺวา๔พระโพธสิตัว์เกดิในครรภ์นางกระบอืในหมิวนัตประเทศ.
สูก	โร		โห	ติ		มหิ	โส		โห	ติ๕เป็นสุกรเป็นกระบือ

ลุลาย(ลลอิจฺฉายํ+อย)กระบือ,ควาย.อุ	ทกํ		ลล	ตี	ติ		ลุ	ลา	โยกระบือที่ชอบน้ำชื่อว่าลุลายะ
(อาเทศอเป็นอุ,ทีฆะอเป็นอา)

โค	ลาน	๒	ศัพท์
ควช(โคสทฺทูปปท+วชชนเน+อ)โคลาน.โค		วิย		วช	ติ		ชาย	ตี	ติ		ควโชโคลานที่เกิดเหมือน

โคชื่อว่าควชะ(อาเทศโอเป็นอ).คว	ชาติ		ควย	า๖บทว่าควย	า	คือโคลานทั้งหลาย

ควย(โคสทฺทูปปท+อยคติมฺหิ+อ)โคลาน.โค		วิย		อย	ตี	ติ		คว	โยโคลานที่ไปเหมือนโคชื่อว่า
ควยะ(อาเทศโอเป็นอ).ขคฺ	คาปิ		ควย	า		ชาน	นฺ	ตี	ติ๗ แม้แรดก็คิดว่าโคลานจะรู้จัก

เม่น	๒	ศัพท์
สลฺล  (สลฺล อาสุคติยํ+อ)  เม่น.  สลฺล	ตี	ติ	 	 สลฺโล  เม่นที่เดินไปอย่างเชื่องช้า ชื่อว่าสัลละ. 

๑ธมฺม.อฏฺ.๑๙/๒๗ ๒ขุ.ชา.๒๘/๑๑๓๔/๓๙๙ ๓ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๑๒/๓๖๒
๔ขุ.อฏฺ.๕๒/๑๘๓/๑๖๖ ๕อภิ.กถา.๓๗/๘๓/๔๒ ๖ชา.อฏฺ.๔๒/๓๒๐
๗ชา.อฏฺ.๓๘/๓๒๒
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อตฺต	โน		สรีร	ชา	เตน		สลฺ	เลน		สุ	นขํ		สล	ติ		หึ	สตี	ติ		วา		สลฺโลหรือเม่นที่ทำร้ายสุนัขด้วย
ลูกศร(ขนของตนเอง)ที่เกิดในร่างกายของตนชื่อว่าสัลละ(สลหึสายํ+ล)

สลฺลก(สลหึสายํ+ล+ก)เม่น.อตฺต	โน		สรีร	ชา	เตน		สลฺ	เลน		สุ	นขํ		สล	ติ		หึ	สตี	ติ		สลฺล	โก   
เม่นที่ทำร้ายสุนัขด้วยลูกศร(ขนของตนเอง)ที่เกิดในร่างกายของตนชื่อว่าสัลลกะ

ขน	เม่น	๒	ศัพท์
	 อสฺส		สลฺลสฺส		โลม	มฺหิ		สลฺลํ		สลญฺ	จ		ภเว 	สลฺล	ศัพท์และสล	ศัพท์ใช้ในอรรถว่าขนของเม่น

นั้น

สลฺล,	สลฺ	ลี	(สลคติยํ+ล)ขนเม่น.สล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สลฺลํ	ขนเม่นที่ชี้ไปชื่อว่าสัลละ
สล(สลคติยํ+อ)ขนเม่น.สล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สลํ	ขนเม่นที่ชี้ไปชื่อว่าสละ

	 [๖๑๗]	 หริ	โณ		มิค		สา	รงฺ	คา	 มโค		อชิน	โย	นิ		จ
	 	 สูก	โร		ตุ		ว	ราโหถ	 เปล	โก		จ		สโส		ภเว.

เนื้อ,	สัตว์	มี	ชีวิต	๕	ศัพท์
หริ	ณ(หรหรเณ+ยุ)เนื้อ,สัตว์.ห	รีย	เตติหริโณสัตว์ที่ถูกนำไปชื่อว่าหริณะ(อาเทศยุเป็น

อน,อเป็นอิ,นเป็นณ)

มิค(มรปาณจาเค+อ)เนื้อ,สัตว์.มร	ตี	ติ		มิ	โคสัตว์ที่จะตายชื่อว่ามิคะ(อาเทศรฺเป็นคฺ,อ
เป็นอิ).จา	ทิตุ	กา	เมหิ		มี	ยติ		หึ	สีย	ตี	ติ		มิ	โคเนื้อที่ถูกผู้ต้องการกินเบียดเบียนชื่อว่ามิคะ 
(มิหึสายํ+ค).อิ	โต		จิ	โต		โค	จรํ		มิค	ติ		อเนฺว	สตี	ติ		มิ	โคสัตว์ที่เสาะหาอาหารทางโน้น 
ทางนี้ชื่อว่ามิคะ(มาอเนฺวสเน+ค,อาเทศอาเป็นอิ).อญฺญตโร		ภิกฺขุ		ปา	เส		พทฺธํ		มิคํ		
กา	รุญฺเญน		มุญฺ	จิ๑ภิกษุรูปหนึ่งปล่อยเนื้อที่ติดบ่วงไปด้วยความสงสาร

สา	รงฺค (สาสทฺทูปปท+รงฺคคมเน+อ)เนื้อ,สัตว์.เสน		สุน	เขน		รงฺ	คติ		คจฺฉ	ติ		ปลาย	ตี	ติ		 
สา	รงฺ	โคสัตว์ที่วิ่งหนีไปเพราะสุนัขชื่อว่าสารังคะ

มค(มรปาณจาเค+อ)เนื้อ,สัตว์.มร	ตี	ติ		มโคสัตว์ที่จะตายชื่อว่ามคะ(อาเทศรฺเป็นคฺ).
ยถา		มคา		ตสฺมึ		ปพฺพต	ปา	เท		วา		วนสณฺเฑ		วา		วิ	จรนฺ	ตา๒เหมือนฝูงเนื้อท่องเที่ยว
ไปในเชิงเขาหรือแนวป่า

อชิน	โย	นิ (อชิน+โยนิ)เนื้อ,สัตว์.อชิน	สฺโสป	ยุชฺ	ชมา	นสฺส		โย	นิ		อชิน	โย	นิ	กำเนิดของสัตว์
ที่มีหนังเป็นประโยชน์ชื่อว่าอชินโยนิ.ภูต	สฺ	สา	ชิน	สฺสปฺปตฺ	ติ	กา	รณตฺ	ตา		อชิน	โย	นิ	สัตว์ชื่อว่า 
อชินโยนิเพราะเหตุแห่งการเกิดขึ้นของสัตว์ที่มีหนังเป็นประโยชน์

๑วิ.มหาวิ.๑/๑๕๓/๑๑๗ ๒สํ.อฏฺ.๑๑/๒๒๔/๒๗๖
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  เนื้อมีอีกหลายศัพท์เช่นกุ	รงฺค,	อว	ตา	ยุ

สุกร,	หมู	๒	ศัพท์
สู	กร(สุ+กรกรเณ+อ)สุกร,หมู.สุนฺ	ทรํ		ผลํ		ก	โรตี	ติ		สูก	โรสุกรที่ทำให้ได้ผลดีชื่อว่า 

สูกระ.สุขํ		ก	โรตี	ติ		วา		สูก	โรหรือสัตว์ที่ทำให้มีความสุขชื่อว่าสูกระ (ทีฆะอุ เป็นอู). 
สุนฺท	โร		กโร		ยสฺ	สา	ติ		วา		สูก	โร	หรือสัตว์ที่มีเล็บเท้างามชื่อว่าสูกระ(สุ+กร,ทีฆะอุเป็น
อู).อญฺญตโร		ภิกฺขุ		ปา	เส		พทฺธํ		สู	กรํ		กา	รุญฺเญน		มุญฺ	จิ๑ภิกษุรูปหนึ่งปล่อยหมูที่ติด
บ่วงไปด้วยความสงสาร

ว	ราห(วรสทฺทูปปท+อา+หนหึสายํ+กฺวิ)สุกร,หมู.วเร		อา	หนฺ	ตี	ติ		ว	ราโหสุกรที่ฆ่าความ
ดี(ทำลายความสะอาด)ชื่อว่าวราหะ.วเร		สติ		อา	หนฺตพฺ	โพ	ติ		วา		ว	ราโหหรือเมื่อมีงาน
มงคลสุกรที่ถูกฆ่าชื่อว่าวราหะ(ลบสระหน้า,ลบกฺวิและนฺที่สุดธาตุ).ว	รีย	ตี	ติ		ว	ราโหสุกร
ที่เขาขังไว้ชื่อว่าวราหะ(วรวรเณ+อห,ทีฆะอเป็นอา).สี	หา		พฺยคฺฆา		ว	รา	หา		จ๒ ราชสีห์
เสือโคร่งและสุกร

  สุกรมีอีกหลายศัพท์เช่นโกล,	ถทฺธ	โลม,	ภู	ทาร

กระต่าย	๒	ศัพท์
เปล	ก  (เปลคติยํ+ณฺวุ)กระต่าย.เปล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เปล	โก		กระต่ายที่กระโดดไปชื่อว่าเปลกะ

(อาเทศณฺวุเป็นอก).เปล	กา		จ		วิฆาส	า	ทา		สี	หา๓ กระต่ายอีแร้งและราชสีห์

สส(สสปฺลุตคติยํ+อ)กระต่าย.ส	สตี	ติ		สโส		กระต่ายที่กระโดดไปชื่อว่าสสะ.		อาคจฺ	เฉยฺ	ย		
สโส		วา		พิฬา	โร		วา๔ กระต่ายหรือแมวควรมา

	 [๖๑๘]	 เอเณยฺ	โย		เอณิ	มิ	โค		จ	 ปมฺปฏ	โก		ตุ		ปมฺป	โก
	 	 วาต	มิ	โค		ตุ		จลนี			 มู	สิ	โก		ตฺ	วาขุ		อุนฺ	ทู	โร.

เนื้อ	ทราย,	ละมั่ง	๒	ศัพท์
เอเณยฺย (เอณิ+เณยฺย)เนื้อทราย,ละมั่ง.เอณิ	ยา		มิคิ	ยา		เอณสฺส		วา		อปจฺจํ		เอเณยฺ	โย  

ลูกหลานของแม่เนื้อทรายหรือพ่อเนื้อทรายชื่อว่าเอเณยยะ(ลบณฺ,ลบสระหน้า).เอเณยฺ	ยา		จ		
ว	รา	หา		จ		คณิ	โน		นีก	สู	กรา๕เนื้อทรายหมูป่าวัวกระทิงกวางนีกะและสุกร

เอณิ	มิค  (เอณิ+มิค)เนื้อทราย,ละมั่ง.เอณิ	ยา		อิตฺถิ	ยา		ปุตฺ	โต		มิ	โค		เอณิ	มิ	โค		เนื้อทราย
ที่เป็นลูกของแม่เนื้อทรายชื่อว่าเอณิมิคะ.	เทฺว		มิ	คา		เอณิ	มิ	โค		จ		สรภ	มิ	โค		จ๖เนื้อทั้ง
๒คือเนื้อทรายและกวางสรภะ

๑วิ.มหาวิ.๑/๑๕๓/๑๑๗ ๒ขุ.ชา.๒๘/๒๘๖/๑๐๑ ๓ขุ.ชา.๒๘/๑๑๕๕/๔๑๑
๔องฺ.ทสก.๒๔/๙๙/๒๑๖ ๕ขุ.ชา.๒๘/๒๘๖/๑๐๑ ๔ขุ.จูฬนิ.๓๐/๖๘๐/๓๓๘
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ลิงลม,	นางอาย	๒	ศัพท์
ปมฺปฏก(ป+ปฏคมเน+ณฺวุ)ลิงลม,นางอาย.ปกาเรน		ปฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปมฺปฏ	โก		ลิงลมที่

ไปโดยอาการนั้นชื่อว่าปัมปฏกะ(ลงนิคหิตอาคมหลังอุปสัค,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ณฺวุเป็นอก)

ปมฺ	ปก(ป+ปพฺพคติยํ+ณฺวุ)ลิงลม,นางอาย.ปกาเรน		ปพฺพ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปมฺป	โกลิงลมที่
ไปโดยอาการนั้นชื่อว่าปัมปกะ(ลงนิคหิตอาคมหลังอุปสัค,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ณฺวุเป็นอก,ลบ
พฺพฺและสระหน้า).ปมฺ	ปกา		ชีวํ	ชีวา		จ		อุป	ชี	วนฺ	ติ		ตํ		สรํ ๑ลิงลมและนกโพระดกเข้าไป
อาศัยอยู่ใกล้สระน้ำแห่งนั้น

เนื้อ	สมัน	๒	ศัพท์
วาต	มิค (วาต+มิค)เนื้อสมัน.คมเนน		วาต	ส	โม		มิ	โค		วาต	มิ	โค		เนื้อที่ไปเหมือนลม(ไม่ทัน

เห็นตัวเห็นแต่ใบไม้ไหวเหมือนลมพัด)ชื่อว่าวาตมิคะ.วเน		วาต	มิ	โค		ยถา๒เหมือนเนื้อสมัน
ในป่า

จลนี  (จลจลเน+ยุ+อี)เนื้อสมัน.จล	ตี	ติ		จลนี	เนื้อสมันที่เคลื่อนไหวเร็วชื่อว่าจลนี(อาเทศยุ
เป็นอน,ลบสระหน้า).จามรี		จลนี๓จามรีเนื้อสมัน

หนู	๓	ศัพท์
มูสิก,	มูสิก	า(มุสเถยฺเย+ณฺวุ)หนู.มุ	สติ		เถ	เนตี	ติ		มู	สิ	โกหนูที่ขโมยชื่อว่ามูสิกะ(อาเทศ

ณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ).มุ	เสน		หร	ตี	ติ		มู	สิ	โกหนูที่นำไปโดยการขโมยชื่อว่ามูสิกะ(มุส+อิก,
ลบสระหน้า,ทีฆะอุเป็นอู).จตสฺโส		อิ	มา		ภิกฺขเว		มูสิก	า,		ก	ตมา		จตสฺโส,		คาธํ		 
กตฺ	ตา		โน		ว	สิ	ตา,		ว	สิ	ตา		โน		คาธํ		กตฺ	ตา,		เนว		คาธํ		กตฺ	ตา		โน		ว	สิ	ตา,		คาธํ		 
กตฺ	ตา		จ		ว	สิ	ตา		จ,	...	จตฺ	ตา	โร	เม		มูสิกู	ปมา		ปุคฺ	คลา		สนฺ	โน		สํ	วิชฺ	ชา	มา	นา		โลก	สฺมึ ๔  
ภิกษุทั้งหลายหนูมีอยู่๔จำพวก๔จำพวกอะไรบ้างคือหนูที่ขุดรูแต่ไม่อยู่หนูที่อยู่แต่ไม่ขุดรู
หนูทั้งที่ไม่ขุดรูและไม่อยู่หนูที่ทั้งขุดรูและอยู่...บุคคลที่มีอยู่ในโลกก็อุปมาเหมือนหนู๔จำพวกนี้

อาขุ  (อา+ขนุอวทารเณ+อุ)หนู.อาขญฺญตี	ติ		อาขุ	หนูที่ขุดรูชื่อว่าอาขุ (ลบนฺ,ลบสระ
หน้า)

อุนฺ	ทูร (อุนฺทปสวนเกฺลทเนสุ+อูร)หนู.ปํ	สุํ		อุนฺท	ติ		ปสว	ตี	ติ		อุนฺ	ทู	โร	หนูที่ขุดคุ้ยดินชื่อว่า
อุนทูระ.อุนฺ	ทูเรหิปิ		อุป	จิ	กาหิปิ		ขชฺช	ติ๕ ถูกหนูบ้างปลวกบ้างกัดจนขาด

	 [๖๑๙]	 จม	โร		ปส	โท		เจว	 กุ	รุงฺ	โค		มิค	มาตุ	กา
	 	 รุรุ		รงฺ	กุ		จ		นี	โก		จ	 สร	ภา	ที		มิ	คนฺ	ตรา.

๑ขุ.อฏฺ.๓๓/๙๘๐/๔๑๖ ๒สํ.สคาถ.๑๕/๗๘๒/๒๙๖ ๓ขุ.ชา.๒๘/๑๑๕๕/๔๑๑
๔องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๐๗/๑๔๔ ๕วิ.จุลฺล.๗/๖๖/๒๖
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เนื้อพิเศษชนิดต่างๆ คือ  จม	โร จามรี,  ปส	โท เก้ง,  กุ	รุงฺ	โค กวาง,   
มิค	มาตุ	กา	แม่เนื้อ,รุรุ	กวางทอง,รงฺ	กุ	กวางรังกุ,นี	โกกวางนีกะ,
สร	ภา	ที	กวางสรภะเป็นต้น

เนื้อ	พิเศษ	๘	ชนิด
จมร,	จมรี,	จามรี	(จมุอทเน+อร)จามรี.จม	ติ		อท	ตี	ติ		จม	โรเนื้อที่กิน(หญ้าเป็นต้น) 

ชื่อว่าจมระ.ปส	ทา		จ		ว	รา	หา		จ		จม	รา		คณฺฑ	กา		พหู๑ เก้งหมูป่าจามรีและแรด
จำนวนมาก

ปสท (ปสพนฺธเน+อท)เก้ง.ป	สติ		พนฺธ	ตี	ติ		ปส	โท		จิตฺ	ต	โลมี	เก้งที่รวมกันเป็นฝูงชื่อว่า 
ปสทะ,ได้แก่สัตว์ที่มีขนมันละเอียด

หํ	สา		โกญฺ	จา		มยูร	า		จ	 หตฺถิ	โย		ปส	ทา		มิ	คา
สพฺ	เพ		สีห	สฺส		ภาย	นฺ	ติ	 นตฺถิ		กาย	สฺมึ		ตุลฺย	ตา.๒

หงส์นกกระเรียนนกยูงช้างเก้งกวางทั้งหมดมีร่างกายไม่ทัดเทียมกับราชสีห์
จึงพากันเกรงกลัวต่อราชสีห์

กุ	รุงฺค(กุสทฺทูปปท+รคิสปฺปเน+อ)กวาง.กุยํ		ปถ	วิยํ		รงฺค	ตี	ติ		กุ	รุงฺ	โคกวางที่ไปบนพื้น
ดิน ชื่อว่ากุรุงคะ (อาเทศ อ เป็น อุ, ลงนิคหิตอาคม, อาเทศนิคหิตเป็น งฺ). 	 กุ	รุงฺ	โค	 	 ปา	วิ	สิ		 
วนํ	๓ กวางเข้าไปสู่ป่าแล้ว

มิค	มาตุ	กา(มิค+มาตุ+ก+อา)แม่เนื้อ,เนื้อจ่าฝูง.สพฺ	เพ	สมฺปิ		มิ	คานํ		มา	ตุฏฺ€าเน		ติฏฺ€ตี	ติ		
มิค	มาตุ	กาเนื้อที่ดำรงอยู่ในฐานะแม่ของเนื้อทุกจำพวกชื่อว่ามิคมาตุกา(ลบสระหน้า)

น		วิสฺส	เส		อ	วิสฺสตฺเถ	 วิสฺสตฺเถปิ		น		วิสฺส	เส
วิสฺ	สา	สา		ภ	ยมเนฺว	ติ	 สีหํ	ว		มิค	มาตุ	กา.๔

ไม่ควรไว้วางใจในบุคคลที่ยังไม่คุ้นเคยแม้ในบคุคลที่คุ้นเคยกันก็ไม่ควรไว้วางใจ
ภัยมักมาจากบุคคลที่คุ้นเคยกันเหมือนภัยจากแม่เนื้อมาสู่ราชสีห์

รุรุ (รุสทฺเท+รุ)กวางทอง.รว	ตี	ติ		รุรุ	กวางทองที่ร้องเสียงดังชื่อว่ารุรุ.มิค	ราชา		รุรุ		นาม		
ปรม	สีล	สมา	หิ	โต๕ มิคราชชื่อรุรุสมาทานศีลอันประเสริฐสุด

รงฺ	กุ (รุณสทฺทูปปท+กรกรเณ+อุ)กวางรังกุ.รณํ		ก	โรตี	ติ		รงฺ	กุ	กวางที่ร้องเสียงดังชื่อว่ารังกุ(ลบ
ณ,อาเทศอุเป็นอ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบรฺที่สุดธาตุ,ลบสระหน้า)

นีก (นี+กรกรเณ+กฺวิ)กวางนีกะ.อตฺ	ตานํ		นีจํ		ก	โรตี	ติ		นี	โกกวางที่ทำตนให้ต่ำชื่อว่านีกะ
(ลบกฺวิและรฺที่สุดธาตุ).คณิ	โน		นีก	สู	กรา๖ วัวกระทิงกวางนีกะและสุกร

๑ขุ.อฏฺ.๔๙/๑๖๔/๒๖๐ ๒ขุ.ชา.๒๗/๒๕๓/๗๔ ๓ขุ.ชา.๒๗/๒๖๒/๗๖
๔ขุ.ชา.๒๗/๙๓/๓๐ ๕ขุ.อปทาน.๓๓/๒๒๔/๕๗๓ ๖ขุ.ชา.๒๘/๒๘๖/๑๐๑
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สรภ(สรคติยํ+อภ)กวางสรภะ.สร	ตี	ติ		สรโภ	กวางที่วิ่งไปชื่อว่าสรภะ.เอณิ	มิ	คา		จ		สร	ภา		 
เภ	รณฺฑา		สู	กรา		พหู๑ เนื้อทรายกวางสรภะหมาจิ้งจอกและสุกรจำนวนมาก

	 [๖๒๐]	 ปิย	โก		จมู	รุ		กทลี-	 มิ	คา	ที		จมฺม	โย	นิ	โย
	 	 มิ	คา		ตุ		ปส	โว	สี	หา-	 ทโย		สพฺพ	จตุ	ปฺป	ทา.

เนื้อที่	มี	หนัง	เป็น	ประโยชน์	๓	ชนิด
	 ปิย	โก		จมู	รุ		กทลี	มิ	คา	ที		จมฺม	โย	นิ	โย		นามกวางปิยกะกวางจมูรุและชะมดเป็นต้นชื่อว่า

เนื้อที่มีหนังเป็นประโยชน์(มนุษย์นำหนังของเนื้อเหล่านี้มาใช้เป็นประโยชน์ เช่นทำเครื่องนุ่งห่ม ยาน
พาหนะอาวุธและของใช้ในบ้านเรือน)

ปิย	ก(ปีตปฺปนกนฺตีสุ+ณฺวุ)กวางปิยกะ.ปี	เนตี	ติ		ปิย	โกกวางที่ทำให้ยินดีชื่อว่าปิยกะ(อาเทศ
ณฺวุเป็นอก,อีเป็นอิย)

จมู	รุ (จมฺม+อูรุ)กวางจมูรุ.อู	รุมฺ	หิ		อติ	สย	จมฺม	ยุตฺ	ต	ตาย		จมู	รุ	กวางชื่อว่าจมูรุเพราะมีหนังที่
ขาอ่อนดีที่สุด(ลบมฺ,ลบสระหน้า)

กทลี	มิค  (กทลี+มิค)ชะมด.กท	ตี	ติ		กทลี	สัตว์ที่ส่งเสียงเรียกชื่อว่ากทลี(กทอวฺหาเน+อล+อี,
ลบสระหน้า).กทลี		จ		โส		มิ	โค		จา	ติ		กทลี	มิ	โคสัตว์ที่ส่งเสียงเรียกนั้นเป็นเนื้อชื่อว่า 
กทลีมิคะ

มกฺกโฏ		กาฬ	สีโห		จ	 สรโภ		กทลี	มิ	โค
เย		จ		วาฬ	มิ	คา		เกจิ	 เตสํ		จมฺมํ		น		วฏฺฏ	ติ.๒

ลิงหมีกวางสรภะชะมดและสัตว์ร้ายบางจำพวกหนังของมันไม่สมควร(นำ
มาใช้)

สัตว์	๔	เท้า,	สัตว์	เลี้ยง,	ปศุสัตว์
	 สี	หาท	โย	 	 สพฺพ	จตุ	ปฺป	ทา	 	 มิ	คา	 	 ปส	โว	  สัตว์สี่เท้าทั้งหมดมีราชสีห์เป็นต้น ชื่อว่ามิคะ 

และปสุ

มิค(มรปาณจาเค+อ)สัตว์๔เท้า,สัตว์เลี้ยง.มร	ตี	ติ		มิ	โคสัตว์ที่จะตายชื่อว่ามิคะ(อาเทศ
รฺเป็นคฺ,อเป็นอิ).จา	ทิตุ	กา	เมหิ		มี	ยติ		หึ	สีย	ตี	ติ		มิ	โคเนื้อที่ถูกผู้ต้องการกินเบียดเบียน
ชื่อว่ามิคะ(มิหึสายํ+ค).อิ	โต		จิ	โต	จ		โค	จรํ		มิค	ติ		อเนฺว	สตี	ติ		มิ	โคสัตว์ที่เสาะหา
อาหารทางโน้นทางนี้ชื่อว่ามิคะ(มาอเนฺวสเน+ค,อาเทศอาเป็นอิ).เทฺว		มิ	คา		ติณ	มิ	โค		จ		 
ปส	ทมิ	โค		จ๓เนื้อมี๒ชนิดคือสัตว์กินหญ้าและกวาง

๑ขุ.อปทาน.๓๓/๒/๕ ๒วิ.อฏฺ.๓/๑๘๗ ๓ขุ.อฏฺ.๒๘/๓๙/๗๗
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ปสุ  (ป+สุ อภิสเว+อุ)  สัตว์ ๔ เท้า, สัตว์เลี้ยง, ปศุสัตว์. ป	สวนฺ	ตี	ติ	 	 ปส	โว  สัตว์ที่เกิดมา 
ชื่อว่าปสุ.ป	สีย	เต		พนฺธีย	เต	ติ		ปสุ	สัตว์ที่ถูกล่ามไว้ชื่อว่าปสุ(ปสพนฺธเน+อุ).ยํ		ปสุ		ขีรํ		
ฉฑฺเฑ	ติ๑  สัตว์เลี้ยงหลั่งน้ำนมทิ้งเอง

	 [๖๒๑]	 ลูตา		ตุ		ลู	ติ	กา		อุณฺณา-	 นาภิ		มกฺกฏ	โก		สิ	ยา
	 	 วิจฺฉิ	โก		ตฺ	วาฬิ		กถิ	โต	 ส	รพู		ฆร	โคฬิ	กา.

แมงมุม	๔	ศัพท์
ลูตา  (ลู เฉทเน+ต+อา)  แมงมุม.  ลุ	นา	ตี	ติ	 	 ลูตา  แมงมุมที่ขึงใย ชื่อว่าลูตา (ลบสระหน้า). 

มกฺกฏก	สุตฺ	ตนฺ	ติ		ลูตา	สุตฺ	ตํ ๒ บทว่ามกฺกฏก	สุตฺ	ตํ	คือใยแมงมุม

ลู	ติ	กา(ลูเฉทเน+ต+อิก+อา)แมงมุม.ลุ	นา	ตี	ติ		ลู	ติ	กา	แมงมุมที่ขึงใยชื่อว่าลูติกา(ลบสระ
หน้า)

อุณฺณา	นาภิ,	อุณฺณา	นาภี  (อุณฺณา+นาภิ) แมงมุม.อุณฺณา	ปา	โย		ตนฺ	ตุ	 	อุณฺณา,		สา		 
นาภิ	ยํ		อสฺ	สา	ติ		อุณฺณา	นาภิ	เส้นใยชื่อว่าอุณณา,แมงมุมมีเส้นใยในท้องชื่อว่าอุณณานาภิ.
อุณฺณา	นาภี	ติ		โลม	สนาภิ	โก		มกฺกฏ	โก๓บทว่าอุณฺณา	นาภี	คือแมงมุมที่ท้องมีขน

มกฺกฏก(มกฺกฏ+ก)แมงมุม.มกฺกโฏ		วิย		สา	ขายํ		อตฺต	โน		ตนฺ	ตุมฺหิ		คจฺฉ	ตี	ติ		มกฺกฏ	
โก	  แมงมุมที่ไต่อยู่บนเส้นใยของตนบนกิ่งไม้เหมือนลิง ชื่อว่ามักกฏกะ.  นิกฺ	ขมนฺตํ	 	 มกฺกฏกํ		 
มุคฺคเรน		โปเถตฺ	วา		ชี	วิ	ตกฺขยํ		ปา	เป	สิ๔ใช้ไม้ค้อนทุบตีแมงมุมที่ออกมาให้ถึงความตาย

แมงป่อง	๒	ศัพท์
วิจฺฉิก(วิจฺฉคมเน+ณฺวุ)แมงป่่อง.วิจฺฉ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		วิจฺฉิ	โกแมงป่องที่เดินไปชื่อว่าวิจฉิกะ

(อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ).วิจฺฉิ	โก		วา		มํ		ฑํ	เสยฺ	ย๕หรือแมงป่องอาจจะกัดเรา

อาฬี (อาฬ+อี)แมงป่อง.อาฬํ		วิจฺฉิ	กนงฺ	คุลํ,		ตํ	โย	คา		อาฬิ		อาฬะแปลว่าหางแมงป่อง,
แมงป่องชื่อว่าอาฬีเพราะมีหางนั้น(ลบสระหน้า).กถิ	โตท่านกล่าวว่าทั้ง๒ศัพท์เป็นปุงลิงค์

จิ้งจก,	ตุ๊กแก	๒	ศัพท์
ส	รพู  (สรคติยํ+อู) จิ้งจก,ตุ๊กแก.สร	ตี	ติ	 	ส	รพู	จิ้งจกที่เดินไปชื่อว่าสรพู (ลงพฺอาคม). 

ส	รพู	ติ		ฆร	โค	ลิ	กา๖บทว่าส	รพู	คือจิ้งจก

ฆร	โค	ลิ	กา,	ฆร	โคฬิ	กา(ฆร+โคธา+ก+อา)จิ้งจก,ตุ๊กแก.ฆรํ		นิสฺ	สิ	ตา		โคธา		ฆร	โคฬิ	กา	  
เหี้ยน้อย(จิ้งจก)ที่อาศัยเรือนอยู่ชื่อว่าฆรโคลิกา(อาเทศธเป็นล,ลเป็นฬบ้าง,อาเป็นอิ,ลบ

๑ขุ.ชา.๒๗/๒๔๓๐/๕๒๗ ๒วิสุทฺธิ.ฏี.๑/๑๖๔/๒๓๔ ๓องฺ.อฏฺ.๑๕/๔๖๓/๓๕๖
๔ชา.อฏฺ.๔๓/๓๗๐ ๕องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๙๑/๓๔๑ ๖องฺ.อฏฺ.๑๕/๔๖๓/๓๕๖
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สระหน้า)

	 [๖๒๒]	 โคธา		กุณฺโฑปฺย	โถ		กณฺณ-	 ชลูกา		สตปทฺยถ
	 	 กลนฺท	โก		กาฬ	กาถ	 นกุโล	มงฺ	คุโส		ภเว.

เหี้ย,	ตะกวด	๒	ศัพท์
โคธา(คุธโรเส+อ+อา)เหี้ย,ตะกวด.คุธ	ตี	ติ		โคธาสัตว์ที่ชอบโกรธชื่อว่าโคธา(วุทธิอุเป็น

โอ,ลบสระหน้า).โคธา		ปลายิ	ตฺ	วา		เอกํ		วมฺ	มิกํ		ปา	วิ	สิ๑เหี้ยวิ่งหนีเข้าไปยังจอมปลวก 
แห่งหนึ่ง

กุณฺฑ(กุณฺฑทาเห+อ)เหี้ย,ตะกวด.กุณฺฑ	ตี	ติ		กุณฺโฑสัตว์ที่เดือดร้อนชื่อว่ากุณฑะ

ตะขาบ,	กิ้งกือ	๒	ศัพท์
กณฺณ	ชลูกา(กณฺณ+ชลูกา)ตะขาบ,กิ้งกือ.กณฺณา		ชลูกา		รตฺต	ปาส	ทิ	สา		กณฺณ	ชลูกา  

ตะขาบเหมือนปลิงที่มีขารอบข้างชื่อว่ากัณณชลูกา

สตป	ที  (สต+ปท+อี)ตะขาบ,กิ้งกือ.สตํ		ปทา		อสฺ	สา	ติ		สตป	ที	ตะขาบที่มี๑๐๐ขา 
ชื่อว่าสตปที(ลบสระหน้า).พหุ	ปฺปทํ		นาม		วิจฺฉิ	กา		สตป	ที		อุจฺ	จา	ลิงฺ	ค	ปาณ	กา๒แมงป่อง
ตะขาบและตัวบุ้งชื่อว่าสัตว์มีเท้ามาก

กระรอก,	กระแต	๒	ศัพท์
กลนฺ	ทก  (กนฺท อวฺหานโรทเนสุ+ณฺวุ)  กระรอก, กระแต.  กนฺท	ตี	ติ	 	 กลนฺท	โก  กระรอกที่ส่ง

เสียงร้องชื่อว่ากลันทกะ (ลงลอาคมท่ามกลางธาตุ,อาเทศณฺวุ เป็นอก).กลนฺ	ทกา	ติ		หิ		 
กาฬ	กานํ		เอตํ		นามํ	๓บทว่ากลนฺ	ทกา	นี้เป็นชื่อของกระรอก

กาฬ	กา (กาฬ+ก+อา)กระรอก,กระแต.กาฬ	วณฺณ	ตาย		กาฬ	กา	กระแตชื่อว่ากาฬกาเพราะ
มีสีดำ(ลบสระหน้า).กลนฺ	ทกา		นาม		กาฬ	กา		วุจฺจ	ติ๔กระรอกท่านเรียกว่ากาฬกา

พังพอน	๒	ศัพท์
นกุล (น+กุล)พังพอน.สปฺเป	สุ		เอตสฺส		กุลํ		นตฺถี	ติ		นกุโล,		อริ	สปฺ	โปสัตว์ที่สิ้นตระกูล

เพราะงูชื่อว่านกุละได้แก่สัตว์ที่มีงูเป็นศัตรู.สปฺเป		นา	เส	ตี	ติ		นกุโลพังพอนที่ทำให้งูพินาศ 
ชื่อว่านกุละ(นกนาสเน+อุล,ลบกฺและสระหน้า).เอกสฺ	มึ		วมฺ	มิ	เก		นกุโล		ติฏฺ€ติ๕  พังพอน 
ยืนอยู่ใกล้จอมปลวกแห่งหนึ่ง

มงฺ	คุส(มงฺคคติยํ+อุส)พังพอน.มงฺค	ตี	ติ		มงฺ	คุโส	พังพอนที่วิ่งไปชื่อว่ามังคุสะ

๑ธมฺม.อฏฺ.๒๒/๓๙ ๒วิ.มหาวิ.๑/๑๑๕/๙๘ ๓วิ.อฏฺ.๒/๗๗
๔ขุ.อฏฺ.๒๙/๕๑๕/๒๔๓ ๕ชา.อฏฺ.๓๗/๖๘
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	 [๖๒๓]	 กกณฺฏ	โก		จ		สรโฏ	 กีโฏ		ตุ		ปุฬ	โว		กิ	มิ
	 	 ปาณ	โก		จาปฺ	ย	โถ		อุจฺ	จา-	 ลิงฺ	โค		โลม	ส	ปาณ	โก.

กิ้งก่า,	จิ้งเหลน	๒	ศัพท์
กกณฺฏก  (กุ+กณฺฏก) กิ้งก่า, จิ้งเหลน. กุจฺฉิ	โต	 	กณฺฏ	โก	 	อสฺ	สา	ติ	 	กกณฺฏ	โก กิ้งก่าที่

มีครีบเป็นหนามน่าเกลียด ชื่อว่ากกัณฏกะ (อาเทศ อุ เป็น อ). มหา	วฑฺฒกี	 	 ตํ	 	 กกณฺฏกํ		 
ทิสฺ	วา๑นายช่างใหญ่มองเห็นกิ้งก่าตัวนั้น

สรฏ (สรคติยํ+อฏ)กิ้งก่า,จิ้งเหลน.ส	รติ		ธาว	ตี	ติ		สรโฏกิ้งก่าที่วิ่งไปชื่อว่าสรฏะ

หนอน,	แมลง,	ตั๊กแตน,	มอด	๔	ศัพท์
กีฏ(กิฏพนฺธเน+อ)หนอน,แมลง,ตั๊กแตน,มอด.กิฏ	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		กีโฏหนอนที่พัน(ด้วย

ใย) ชื่อว่ากีฏะ (ทีฆะ อิ เป็น อี). กิฏ	ติ	 	 คจฺฉ	ตี	ติ	 	 กีโฏ	   หนอนที่ไต่ไป ชื่อว่ากีฏะ (กิฏ 
คมเน+อ,ทีฆะอิเป็นอี).พหู		กีฏ	า		ปฏงฺ	คา		จ		มก	สา		มธุ	มกฺ	ขิก	า๒หนอนตั๊กแตน
ยุงและผึ้งมีมาก

ปุฬว,	ปุฬุว(ปุลมหตฺเถ+อว)หนอน,แมลง,ตั๊กแตน,มอด.ปุล	ตี	ติ		ปุฬ	โวหนอนตัวใหญ่
ชื่อว่าปุฬวะ(อาเทศลเป็นฬ).นวหิ		วณ	มุ	เขหิ		ปุฬ	วา		ปคฺฆรึ	สุ๓หนอนทั้งหลายไหลออก
จากปากแผลทั้ง๙แห่ง

กิ	มิ (กุ+อมคติยํ+อิ)หนอน,แมลง,ตั๊กแตน,มอด.	กุจฺฉิตํ		อม	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กิ	มิ	หนอน
ที่ถึงความน่าเกลียดชื่อว่ากิมิ (อาเทศอุ เป็นอิ,ลบสระหลัง).อค	เท		กิ	มิ		น		สณฺ€าติ๔                    
หนอนไม่อาศัยอยู่ในยาพิษ

ปาณก  (ป+อน ปาณเน+ณฺวุ)  หนอน, แมลง, ตั๊กแตน, มอด. ปกาเรน	 	 อน	ตี	ติ	 	 ปาณ	โก	 
หนอนที่มีชีวิตทั่วไปชื่อว่าปาณกะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง,อาเทศนฺเป็นณฺ,ณฺวุเป็นอก). 
เต	หายํ		ขุทฺท	โก		ปาณ	โก		ทิฏฺโ€๕พวกเขาเห็นหนอนตัวเล็กนี้แล้ว

บุ้ง,	หนอน	มี	พิษ	๒	ศัพท์
อุจฺ	จา	ลิงฺ	ค  (อุจฺจสทฺทูปปท+อา+ลิงฺค คติยํ+อ)  บุ้ง, หนอนมีพิษ.  อุจฺ	จํ	 	 €านํ	 	 อา	ลิงฺ	ค	ตี	ติ		 

อุจฺ	จา	ลิงฺ	โค  บุ้งที่ไต่ไปสู่ที่สูง ชื่อว่าอุจจาลิงคะ (ลบสระหน้า).  อุป	คนฺตฺ	วา	 	 จล	ติ	 	 กมฺป	ตี	
ติ	 	อุจฺ	จา	ลิงฺ	โค	 บุ้งที่เข้าใกล้แล้วกระดืบๆชื่อว่าอุจจาลิงคะ (อุ+จลกมฺปเน+ค,ซ้อนจฺ,ทีฆะ
อเป็นอา,ลงอิและนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ).	พหุ	ปฺปทํ		นาม		วิจฺฉิ	กา		สตป	ที		 
อุจฺ	จา	ลิงฺ	ค	ปาณ	กา๖แมงป่องตะขาบบุ้งขนชื่อว่าสัตว์มีเท้ามาก

๑ชา.อฏฺ.๓๖/๓๑๓ ๒ขุ.ชา.๒๘/๑๐๙๒/๓๘๔ ๓ธมฺม.อฏฺ.๒๒/๙๗
๔ขุ.อปทาน.๓๒/๘/๖๖ ๕วิ.มหา.๕/๑๓๒/๑๘๐ ๖วิ.มหาวิ.๑/๑๑๕/๙๘
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โลม	ส	ปาณก(โลม+ส+ปาณก)บุ้ง,หนอนมีพิษ.พหุ	โลม	ยุตฺ	โต		ปาณ	โก		โลม	ส	ปาณ	โกหนอน
ที่มีขนมากชื่อว่าโลมสปาณกะ.อุจฺ	จา	ลิงฺ	ค	ปาณ	กา		นาม		โลม	ส	ปาณ	กา		โหนฺ	ติ๑หนอนที่มี
ขนมากชื่อว่าบุ้ง

	 [๖๒๔]	 วิ	หงฺ	โค		วิห	โค		ปกฺขี	 วิ	หงฺ	คมขคณฺฑ	ชา	
	 	 สกุโณ		จ		สกุนฺ	โตปิ	 ป	ตงฺ	โค		สกุณี		ทฺ	วิโช.

	 [๖๒๕]	 วกฺ	กงฺ	โค		ปตฺต	ยา	โน		จ		 ป	ตนฺ	โต		นีฬโช		ภเว
	 	 ตพฺ	เภท	า		วฏฺฏ	กา		ชีว	ญฺ-	 ชี	โว		จ	โก	รติ	ตฺ	ติ	รา.

	 [๖๒๖]	 สาฬิ	กา		กร	วี	โก		จ	 รวิ	หํโส		กุ	กุตฺถ	โก
	 	 กา	รณฺฑ	โว		จ		ปิล	โว	 โปกฺ	ข	รสา	ตกาท	โย.

นก	๑๕	ศัพท์
วิ	หงฺค  (วิหสทฺทูปปท+คม คติมฺหิ+กฺวิ)  นก.  วิ	เห	 	 อา	กา	เส	 	 คจฺฉ	ตี	ติ	 	 วิ	หงฺ	โค  นกที่บิน

ไปในอากาศ ชื่อว่าวิหังคะ (ลงนิคหิตอาคม, อาเทศนิคหิตเป็น งฺ, ลบ กฺวิ และ มฺ ที่สุดธาตุ). 
อา	กา	ส	ปริ	ยา	โย		เจตฺ	ถ		วิหสทฺ	โท,		เวหาส	สฺส		วา		วิ	หา	เทโส  วิห	ศัพท์ในที่นี้เป็นปริยาย 
ของ อา	กาส	ศัพท์  หรือมีการอาเทศ เวหาส เป็น วิห.  กถํ	 	 ปนายํ	 	 วิ	หงฺ	โค	 	 นาทฺ	ทส		 
ปาส	โมฑฺฑิตํ	๒เพราะอะไรนกตัวนี้จึงไม่เห็นบ่วงที่เขาดักไว้

วิหค(วิหสทฺทูปปท+คมคติมฺหิ+กฺวิ)นก,วิหค.วิ	เห		อา	กา	เส		คจฺฉ	ตี	ติ		วิห	โค	นกที่บินไป
ในอากาศชื่อว่าวิหคะ(ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ)

ปกฺขี  (ปกฺข+อี)นก,ปักษี.ปกฺข	ยุตฺ	ต	ตาย		ปกฺขี	นกชื่อว่าปักขีเพราะมีปีก(ลบสระหน้า).พลี		
ปกฺขี		ทิชุ	ตฺต	โม๓นกตัวมีกำลังเป็นนกดีที่สุดในฝูง

วิ	หงฺ	คม(วิหสทฺทูปปท+คมคติมฺหิ+อ)นก.วิ	เห		อา	กา	เส		คจฺฉ	ตี	ติ		วิ	หงฺค	โมนกที่บินไปใน
อากาศชื่อว่าวิหังคมะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ).สุ	ทุกฺ	กรํ		กมฺม	มกา	สิ		อณฺฑ	โชยํ		
วิ	หงฺค	โม๔ นกที่เกิดจากไข่ตัวนี้ทำกรรมที่ทำได้ยากยิ่ง

ขค (ขสทฺทูปปท+คมคติมฺหิ+กฺวิ)นก.เขน		ขสฺมึ		วา		คจฺฉ	ตี	ติ		ขโค,		อณฺฑ	โต		ชา	โต  
นกที่บินไปทางอากาศหรือในอากาศชื่อว่าขคะได้แก่สัตว์ที่เกิดจากไข่ (ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ).
ขคา		นภมฺ	หาปิ		จ		รุกฺ	ข	โต		จ		หฏฺ€าว		เหฏฺ€า		ป€วึ		ภชึ	สุ๕เหมือนนกทั้งหลายตกลง
จากท้องฟ้าและต้นไม้กระทบกับพื้นดินข้างล่าง

๑วิ.อฏฺ.๒/๙ ๒ขุ.ชา.๒๘/๑๗๐/๗๐ ๓ขุ.ชา.๒๗/๑๒๑๐/๒๕๓
๔ขุ.ชา.๒๗/๑๘๙๖/๓๗๒ ๕ขุ.อฏฺ.๕๑/๑๑๔/๑๒๔
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อณฺฑช  (อณฺฑสทฺทูปปท+ชน ชนเน+กฺวิ)  นก. อณฺฑ	โต	 	 ชา	โต	 	 อณฺฑโช  นกที่เกิดจากไข่ 
ชื่อว่าอัณฑชะ (ลบ กฺวิ และ นฺ ที่สุดธาตุ). สุ	ทุกฺ	กรํ	 	 กมฺม	มกา	สิ	 	 อณฺฑ	โชยํ	 	 วิ	หงฺค	โม๑  
นกที่เกิดจากไข่ตัวนี้ทำกรรมที่ทำได้ยากยิ่ง

สกุณ (สกสตฺติยํ+อุณ)นก,สกุณา.สกฺ	โก	ติ		อุทฺ	ธํ		คนฺ	ตุนฺ	ติ		สกุโณนกที่สามารถบินไปใน
ที่สูงได้ชื่อว่าสกุณะ.สกุโณ		มยฺห	โก		นาม		คิริ	สา	นุ	ทรีจ	โร๒นกชื่อมัยหกะเที่ยวไปตามไหล่เขา
และซอกเขา

สกุนฺ	ต,	สกุนฺ	ตก(สกสตฺติยํ+อุนฺต)นก.สกฺ	โก	ติ		อุทฺ	ธํ		คนฺ	ตุนฺ	ติ		สกุนฺ	โต	นกที่สามารถบิน
ไปในที่สูงได้ชื่อว่าสกุนตะ.สกุนฺ	โต		ชา	ลมุตฺ	โตว๓ เหมือนนกหลุดพ้นจากข่าย

ป	ตงฺค(ปตฺตสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)นก.ปตฺ	เตน		คจฺฉ	ตี	ติ		ป	ตงฺ	โคนกที่บินไปด้วยปีก 
ชื่อว่าปตังคะ(ลบตฺ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ)

สกุณี (สกสตฺติยํ+อุณ+อี)นก,สกุณี.สกฺ	โก	ติ		อุทฺ	ธํ		คนฺ	ตุนฺ	ติ		สกุณี	นกที่สามารถบินขึ้นไป
สู่ที่สูงชื่อว่าสกุณี(ลบสระหน้า).สกุณี		หต	ปุตฺ	ตาว		สุญฺญํ		ทิสฺ	วา		กุ	ลา	วกํ ๔เหมือนนกที่
ปราศจากลูกเห็นแต่รังว่างเปล่า

ทฺ	วิช,	ทิช(ทฺวิสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)นก.	มา	ตุ	กุจฺฉิ	โต		อณฺฑ	โต		จา	ติ		ทฺ	วิกฺ	ขตฺ	ตุํ		ชาย	ตี	ติ		 
ท	ฺวโิชนกที่เกดิ๒ครัง้คอืเกดิจากทอ้งแม่และจากไข่จงึชือ่วา่ทวิชะ(ลบกฺวิและนฺทีส่ดุธาต,ุอาเทศ
ทฺวิเป็นทิบ้าง).ทฺ	วิ	โชติ		อณฺฑโช,		โส		หิ		มา	ตุ	กุจฺฉิ	โต		อณฺฑโกส	โต		จา	ติ		ทฺ	วิกฺ	ขตฺ	ตุํ		 
ชาย	ติ๕บทว่าทฺ	วิโช	คือนก,จริงอยู่นกนั้นเกิด๒ครั้งคือเกิดจากท้องของแม่และจากไข่

วกฺ	กงฺค (วกฺกสทฺทูปปท+องฺคคติยํ+อ)นก.วกฺ	เกน		คมเนน		องฺค	ตี	ติ		วกฺ	กงฺ	โคนกที่บินวน
ไปวนมาชื่อว่าวักกังคะ(ลบสระหน้า)

ปตฺต	ยาน  (ปตฺตสทฺทูปปท+ยา คมเน+ยุ)  นก.  ปตฺ	เตน	 	 ยา	ตี	ติ	 	 ปตฺต	ยา	โน  นกที่บินไป
ด้วยปีกชื่อว่าปัตตยานะ (อาเทศยุ เป็นอน,ลบสระหลัง). ปตฺตํ	 	 วา	 	ยานํ	 	 เอตสฺ	สา	ติ		 
ปตฺต	ยา	โนหรือนกที่มีปีกเป็นเครื่องนำไปชื่อว่าปัตตยานะ(ปตฺต+ยาน).	สนฺ	ติ		อญฺเญปิ		สกุณา		
ปตฺต	ยา	นา		วิ	หงฺ	คมา๖ นกเหล่าอื่นที่มีปีกบินไปในอากาศมีอยู่มากมาย

ป	ตนฺต (ปตคมเน+อนฺต) นก. ปต	ตี	ติ	 	ป	ตนฺ	โตนกที่บินไปชื่อว่าปตันตะ.  โส	 	ป	ตนฺ	โต		 
อา	กา	เสเยว		จุณฺ	ณ	วิ	จุณฺ	โณ		อโหสิ๗ นกตัวนั้นแหลกเป็นจุณบนอากาศนั่นเอง

นีฬช (นีฬสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)นก.นีเฬ		กุ	ลาว	เก		ชาย	ตี	ติ		นีฬโชนกที่เกิดในรัง 
ชื่อว่านีฬชะ(ลบกฺวิและนฺที่สุดธาตุ)

๑ขุ.ชา.๒๗/๑๘๙๖/๓๗๒ ๒ขุ.ชา.๒๗/๙๓๑/๒๐๔ ๓ขุ.ธมฺม.๒๕/๒๓/๓๘
๔ขุ.ชา.๒๘/๗๓๒/๒๕๓ ๕ขุ.อฏฺ.๒๘/๑๑๖/๑๘๓ ๖ขุ.ชา.๒๗/๘๖๕/๑๙๒
๗องฺ.อฏฺ.๑๔/๒๔๓/๓๒๘
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นก	ชนิด	ต่างๆ
วฏฺฏ	กา (วฏฺฏวฏฺฏเน+ณฺวุ+อา)นกคุ่ม.วฏฺฏ	ตี	ติ		วฏฺฏ	กานกที่บินไปชื่อว่าวัฏฏกา(อาเทศ

ณฺวุเป็นอก,ลบสระหน้า)

ชีว	ญฺ	ชีว,	 ชีว	ชีว,	 ชีว	ชี	วก  (ชีวชีว+ณ)  นกโพระดก.  มยูร	ปฺ	ปมาโณ	 	 ต	ทาก	ติ	จิตฺ	ต	ปกฺ	โข		 
ชีวญฺ	ชี	โว	 	ทกฺ	ขิณ	ปกา	ที	สุ	 	 ชาย	เตนกโพระดกปรกติจะมีลายวิจิตรสวยงามตัวเท่านกยูงมีถิ่น
กำเนิดที่ทักขิณปกชนบทเป็นต้น.“ชีว	ชีวา”ติ		สทฺทํ		ก	โรตี	ติ		ชีวญฺ	ชี	โว,		ชีว	ชี	โวนกโพระดก
ที่ส่งเสียงร้องว่า“ชีวะชีวะ”ชื่อว่าชีวัญชีวะและชีวชีวะ(ลงนิคหิตอาคมบ้าง,อาเทศนิคหิตเป็นญฺ).
จมฺ	ปกา		ชีว	ชีวา		จ		อุป	ชี	วนฺ	ติ		ตํ		สรํ ๑  ไก่ป่าและนกโพระดกพากันเข้าไปอาศัยอยู่ใกล้สระน้ำ
แห่งนั้น.ชีว	ชีวา	ติ		เอวํ		วิ	รวนฺ	ตานํ		ชีว	ญฺ	ชี	วก	สกุณา	นํปิ		เอตฺถ		สทฺ	โท		อตฺถิ๒เสียง
ของนกโพระดกที่ร้องอย่างนี้ว่าชีวะชีวะมีอยู่ในที่นี้

จ	โกร,	จงฺ	โกร(จกปริวตฺตเน+อุร)นกกด,นกกะปูด,นกเขาไฟ.จก	ติ		ปริ	วตฺต	ตี	ติ		จ	โก	โร   
นกกดที่เที่ยวบินไป ชื่อว่าจโกระ (อาเทศ อุ เป็น โอ, ลงนิคหิตอาคมบ้าง, อาเทศนิคหิตเป็น งฺ). 
จงฺ	โก	รา	ติ		จงฺ	โก	รส	กุณา๓ บทว่าจงฺ	โก	รา	คือนกกด

ติตฺ	ติร  (ตร ตรเณ+อิร)  นกกระทา. ตุ	ริ	โต	 	 ตร	ตี	ติ	 	 ติตฺ	ติ	โร  นกกระทาที่กระโดดไปโดยเร็ว 
ชื่อว่าติตติระ(อาเทศอเป็นอิ,ซ้อนตฺ).ติตฺ	ติ	โร		มกฺกฏญฺจ		หตฺถิ	นาค	ญฺจ		ปญฺจ	สุ		สีเล	สุ		 
สมา	ทเป	สิ๔ นกกระทาให้ลิงและช้างรับเอาศีล๕

สาลิกา,	สาฬิ	กา  (สลคติยํ+ณิก+อา)นกสาลิกา.สล	ตี	ติ		สาลิกา,	สาฬิ	กา		นกที่บินไป 
ชื่อว่าสาลิกา(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศลฺเป็นฬฺบ้าง,ลบสระหน้า).	ทินฺ	ทิ	ภา			สาลิกา		
เจตฺ	ถ		จมฺ	ปกา		ชีว	ชีว	กา๕ นกต้อยตีวิดนกสาลิกาไก่ป่าและนกโพระดกมีอยู่ในที่นี้

กร	วีก(กลสทฺทูปปท+รุสทฺเท+อีก)นกการเวก.กลํ		รว	ตี	ติ		กร	วี	โกนกการเวกที่ร้องเสียงอ่อน
หวานชื่อว่ากรวีกะ(ลบล,อาเทศอุเป็นโอ,โอเป็นอว,ลบสระหน้า).สโร		ภคว	โต		สเรน		
อุ	ปมีย	เต,		โส		วุจฺจ	ติ		“กร	วี	โก”ติ	นกที่มีเสียงเปรียบด้วยเสียงของพระผู้มีพระภาคท่านเรียก
ว่ากรวีกะ.อเถตฺถ		สกุณา		สนฺ	ติ		กร	วี	กา		นาม		เต		ทิช	า๖ นกเหล่านั้นชื่อการเวกมีอยู่
ในที่นี้

รวิ	หํส(รวิ+หํส)นกคับแค,นกเป็ดน้ำ,หงส์.ช	เวน		รวิ	นา		สทิโส		หํโส		รวิ	หํโสหงส์ที่มี
ความเร็วเหมือนเสียงชื่อว่ารวิหังสะ.ปา	เรว	ตา		รวิ	หํ	สา		จาก	วา	กา		นที	จรา๗ นกเขาหงส์
นกจากพรากพากันเที่ยวไปตามแม่น้ำ

๑ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๒๔ ๒ที.อฏฺ.๖/๒๘๑/๑๖๐ ๓ชา.อฏฺ.๔๔/๔๑๑
๔วิ.จุลฺล.๗/๒๖๒/๑๑๗ ๕ขุ.อปทาน.๓๒/๔๐๑/๕๒๔ ๖ขุ.ชา.๒๘/๑๑๕๖/๔๑๓
๑ขุ.ชา.๒๘/๑๑๕๖/๔๑๓
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กุ	กุตฺ	ถก  (กุ+กุสสทฺเท+ถก) นกกวัก. กุจฺฉิตํ	 	 กุ	สตี	ติ	 	 กุ	กุตฺถ	โก นกที่ร้องเสียงน่ารำคาญ 
ชื่อว่ากุกุตถกะ(อาเทศสฺเป็นตฺ).กุ	กุตฺ	ถกา	ติ		เอวํ		นา	มิ	กา		ปกฺขี		จ๑ บทว่ากุ	กุตฺ	ถกา	
คือนกที่มีชื่ออย่างนั้น

กา	รณฺฑว  (กรณฺฑ ภาชนตฺเถ+อว)  นกค้อนหอย, นกช้อนหอย, นกกระเต็น.  กรณฺฑ	ตี	ติ		 
กรณฺฑ	โว,		ชลจ	โร		ปกฺขี	นกที่เหมือนช้อนชื่อว่าการัณฑวะได้แก่นกที่เที่ยวหากินตามลำธาร 
(วุทธิอเป็นอา).กา	รณฺฑเวหิ		กา	ทมฺ	เพหิ		โกกิ	เลหิ		อญฺเญหิ		จ		ทิเชหิ		อภิ	นา	ทิตํ ๒  

นกค้อนหอยนกกาน้ำนกดุเหว่าและนกเหล่าอื่นพากันยินดียิ่ง

ปิลว(ปิลุปติตฺถมฺเภ+อว)นกนางนวล,นกกะลิง.ปิ	ลุ	นา	ตี	ติ		ปิล	โวนกที่อยู่ตามท่าน้ำชื่อว่า 
ปิลวะ.ปิล	วา	ติ		ลทฺ	ธนา	เมหิ		อุ	ทก	สกุเณหิ		หํส	ราเชหิ		จ		ตหึ		ตหึ		วิ	จริตํ ๓ นกที่อยู่
ตามน้ำได้ชื่อว่าปิลวะและพญาหงส์ท่องเที่ยวไปในที่นั้นๆ

โปกฺ	ข	รสา	ตก(โปกฺขร+สญฺญา+ก)นกดอกบัว.โปกฺ	ข	รสฺส		สญฺญา		ยสฺส		โส		โปกฺ	ข	รสาต	โก   
นกที่มีชื่อสระน้ำชื่อว่าโปกขรสาตกะ(อาเทศญาเป็นต,ลบญฺ,ทีฆะอเป็นอา).โปกฺ	ขเร		 
สาท	ตี	ติ	 	 โปกฺ	ข	รสาต	โก  นกที่ยินดีในสระน้ำ ชื่อว่าโปกขรสาตกะ (โปกฺขรสทฺทูปปท+สาท 
อสฺสาทเน+ณฺวุ,อาเทศทฺ เป็นตฺ,ณฺวุ เป็นอก). โปกฺ	ข	รสา	ตกา		นาม		สกุณา๔นกชื่อ 
โปกขรสาตกะ

	 [๖๒๗]	 ปตตฺตํ		เปขุณํ		ปตฺตํ	 ปกฺ	โข		ปิญฺฉํ		ฉโท		ครุ
	 	 อณฺฑํ		ตุ		ปกฺขิ	พีเชถ	 นีโฬ	นิตฺ	ถี		กุ	ลา	วกํ.

ปีกนก	๗	ศัพท์
ปตตฺต(ปตคมเน+ต)ปีกนก.ป	ตนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		ปตตฺตํ		ปีกที่ช่วยให้นกบินไปชื่อว่าปตัตตะ

(ซ้อนตฺ)

เปขุณ (ป+อุขคติยํ+ยุ)ปีกนก.ปกาเรน		อุข	ตี	ติ		เปขุณํ	ปีกนกที่กระพือบินชื่อว่าเปขุณะ(ลบ
สระหน้า,อาเทศอุเป็นเอ,ยุเป็นอน,อเป็นอุ,นเป็นณ)

ปตฺต  (ปต คมเน+ต)  ปีกนก.  ป	ตนฺ	ติ	 	 เอ	เต	นา	ติ	 	 ปตฺตํ	 	 ปีกที่นกใช้บินไป ชื่อว่าปัตตะ. 
ปาต	โต	 	 ตาย	ตี	ติ	 	 วา	 	 ปตฺตํ  หรือปีกนกที่ผึ่งแดดแต่เช้า  ชื่อว่าปัตตะ (ปาตสทฺทูปปท+ตา 
สนฺตาเป+อ,ลบอที่ต,รัสสะอาเป็นอ,ลบสระหน้า).ปตํ		ตาย	ตี	ติ		ปตฺตํ		ปีกที่รักษา
การบินชื่อว่าปัตตะ(ปตสทฺทูปปท+ตารกฺขเน+อ,ลบอที่ต,ลบสระหน้า).ยสฺส	ปตฺ	เตหิ		วา	
ชิตํ ๕ติด(หางธนู)ด้วยปีกของนกใด

๑ขุ.อฏฺ.๔๙/๑๖๑/๒๖๐ ๒ขุ.อฏฺ.๓๐/๖๕๗/๑๘๔ ๓ขุ.อฏฺ.๓๐/๖๕๗/๑๘๔
๔ที.อฏฺ.๖/๒๘๑/๑๖๐ ๕มชฺ.มชฺ.๑๓/๑๕๐/๑๔๙
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ปกฺข (ปตคมเน+ข)ปีกนก.ป	ตนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		ปกฺ	โข	ปีกที่นกใช้บินไปชื่อว่าปักขะ(อาเทศตฺ
เป็นกฺ).ปกฺ	เขหิ		จ		มุข	ตุณฺเฑน		จ		ปริ	คฺค	เหตฺ	วา๑ ใช้ปีกและจะงอยปากคุ้ยหา

ปิญฺฉ  (ปตสทฺทูปปท+อุสอิจฺฉากนฺตีสุ+อ) ปีกนก. ปติ	ตุํ	 	 อิจฺฉ	ติ	 	 เอ	เต	นา	ติ	 	ปิญฺ	ฉํ	 ปีก
ที่ช่วยให้นกต้องการบิน ชื่อว่าปิญฉะ (ลบ ต, อาเทศ อุ เป็น อิ, สฺ เป็น ญฺฉฺ, ลบสระหน้า). 
ป	ตนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		ปิญฺฉํ	ปีกที่นกใช้บินไปชื่อว่าปิญฉะ(ปตคมเน+ฉ,ลบตฺ,อาเทศอเป็น
อิ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นญฺ).อกฺขี	นิ		มณิม	ยา	นิ,		ตถา		คี	วา		จ		ปิญฺ	ฉานิ		 
จ๒ดวงตาทำด้วยแก้วมณีคอและปีกก็เหมือนกัน

ฉท(ฉทปิธารเณ+อ)ปีกนก.ฉาทิย	เต		อเน	นา	ติ		ฉโทปีกที่นกใช้ปกปิดร่างกายชื่อว่าฉทะ

ครุ  (คิร นิคฺคิรเณ+อุ) ปีกนก. คิร	ตี	ติ	 	 ครุ	 ปีกที่กระพือออกชื่อว่าครุ (อาเทศอิ เป็นอ). 
คจฺฉ	ตี	ติ		ครุ	ปีกที่เป็นไปชื่อว่าครุ(คมุคมเน+อุ,อาเทศมฺเป็นรฺ)

ไข่
อณฺฑ (อฑิอณฺฑตฺเถ+อ)ไข่.ปกฺขีนํ		พีเช		อณฺฑํ	 อณฺฑ	ศัพท์ใช้ในอรรถว่าไข่นก.อฑี	ยติ		 

นิพฺพตฺ	ตีย	ตี	ติ		อณฺฑํ	ไข่ที่นกให้เกิดชื่อว่าอัณฑะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ).กิกี	ว		
อณฺฑํ		รกฺ	เขยฺ	ย๓ เหมือนนกต้อยตีวิดรักษาไข่ไว้

  ไข่มีอีกหลายศัพท์เช่นก,	เป	สิ,	โกส

รังนก	๒	ศัพท์
นีฬ  (นีล วณฺเณ+อ)  รังนก.  นี	เลตี	ติ	 	 นีโฬ  รังนกที่มีสีดำคล้ำ ชื่อว่านีฬะ (อาเทศ ลฺ เป็น

ฬฺ).  เนตี	ติ	 	 นีโฬ	  รังนกที่นำไป ชื่อว่านีฬะ (นี นเย+อล, อาเทศ ล เป็น ฬ, ลบสระหลัง). 
นี	ลวณฺณ	ตาย		นีโฬ	รังนกชื่อว่านีฬะเพราะมีสีดำคล้ำ(นีล+ณ,ลบณฺและสระหน้า,อาเทศล
เป็นฬ).อ	นิตฺ	ถี		นีฬ	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.นีฬํ		คนฺตฺ	วา		นิปชฺชหํ ๔  เรากลับไป
รังแล้วนอน

กุลา	วก (กุสทฺทูปปท+ลุเฉทเน+ณฺวุ)รังนก.กุจฺฉิตํ		อณฺฑ	วิ	นา	สนาทิกํ		ลุ	นา	ตี	ติ		กุ	ลา	วกํ	  
รังที่ป้องกันความเสียหายของไข่ที่น่าเสียดายเป็นต้น ชื่อว่ากุลาวกะ (วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ
โอ เป็น อาว,ณฺวุ เป็น อก, ลบสระหน้า). สกุนฺ	ตกา	 	 รุกฺ	ขคฺ	เคสุ	 	 กุ	ลาว	กา	นิ	 	 กริตฺ	วา๕  
หมู่นกพากันสร้างรังไว้บนยอดต้นไม้

	 [๖๒๘]	 สุปณฺณ	มาตา		วิน	ตา	 มิ	ถุนํ		ถี	ปุม	ทฺวยํ
	 	 ยุคํ		ตุ		ยุค	ฬํ		ทฺ	วนฺทํ	 ยมกํ		ยมลํ		ยมํ.

๑ขุ.ชา.๒๘/๒๙๙/๑๑๒ ๒ธมฺม.อฏฺ.๒๐/๕๔ ๓ขุ.อปทาน.๓๒/๑๘/๘๗
๔ขุ.อฏฺ.๓๓/๔๖๕/๑๔๒ ๕วิ.มหา.๔/๒๐๕/๒๗๑
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แม่	ครุฑ	๒	ศัพท์
สุปณฺณ	มาตุ (สุปณฺณ+มาตุ)แม่ครุฑ.สุปณฺณสฺส		มาตา		สุปณฺณ	มาตา	แม่ของครุฑชื่อว่า

สุปัณณมาตุ(รูปสำเร็จอาเทศอุเป็นอาแล้วลบสิวิภัตติ)

วิน	ตา(วิ+นมุนมเน+ต+อา)แม่ครุฑ.วิ	โน		ปกฺขิ	โน		ตํ		มนนฺ	ตี	ติ		วิน	ตาแม่ครุฑที่หมู่นก
พากันนอบน้อมชื่อว่าวินตา(ลบมฺที่สุดธาตุ,ลบสระหน้า)

คู่	หญิง	ชาย,	คู่	ผัว	ตัว	เมีย,	คู่	เรียง	เคียง	หมอน
มิถุน  (มิถสงฺคเม+อุน)คู่หญิงชาย,คู่ผัวตัวเมีย,คู่เรียงเคียงหมอน.ถี	ปุม	ทฺวยํ		อิตฺถิ	ปุ	ริ	สานํ		

ทฺวยํ		มิ	ถุนํ		นาม	คู่แห่งหญิงชายชื่อว่ามิถุนะ.สงฺขฺ	ยาน	สฺส		สงฺ	เขฺยยฺ	นิสฺ	สิต	ตาย		อิตฺถิ- 
ปุ	ริ	สาเยว		มิ	ถุนํ		หญิงและชาย(ตัวผู้และตัวเมีย)เท่านั้นชื่อว่ามิถุนะเพราะอาศัยวิธีการนับของ
สังขยา(มิถุนะแปลว่า๒).มิ	ถุย	เต		มิ	ถุนํ	ความเป็นคู่กันชื่อว่ามิถุนะ.ราค	ปริ	ยุฏฺ€าเนน		 
สทิ	สภา	วาปตฺ	ติ	ยา		มิ	ถุน	านํ		อิทํ ๑  การกระทำนี้เป็นของคนคู่กันเพราะถึงความเป็นเช่นเดียวกัน
โดยการเกิดขึ้นแห่งความกำหนัด

คู่	๖	ศัพท์
ยุค (ยุชโยเค+อ)คู่.ยุช	ตี	ติ		ยุคํ	คู่ที่ประกอบกันชื่อว่ายุคะ(อาเทศชฺเป็นคฺ).	สี	เหน		 

มิค	รญฺญา		สทฺธึ		ยุคํ		สมา	คมา		สมา	คนฺตฺ	วา๒ มาเป็นคู่กับพญาราชสีห์

ยุคล,	ยุค	ฬ(ยุชโยเค+อล)คู่.ยุช	ตี	ติ		ยุคลํ	คู่ที่ประกอบกันชื่อว่ายุคละ(อาเทศชฺเป็นคฺ,
ลเป็นฬบ้าง).อคฺค	สาวก	ยุ	คา	ที	นิ		ยุค	ลา	นิ๓ มีคู่ของพระอัครสาวกเป็นต้น

ทฺ	วนฺท(อุภปูรเณ+อ)คู่.อุภ	ติ		ปูร	ตี	ติ		ทฺ	วนฺทํ	คู่ที่เต็มพอดีชื่อว่าทวันทะ(อาเทศอุภเป็น
ทฺวนฺท).อฏฺ€กถา	ยมฺ	ปน		ทฺ	วนฺทํ		อคฺค	เหตฺ	วา๔ส่วนในอรรถกถาไม่ถือเอาทั้งคู่.สันสกฤต
เป็นทฺวนฺทว

ยมก(ยมุอุปรเม+ณฺวุ)คู่.เอก	โต		ยม	ตี	ติ		ยมกํ	คู่ที่เว้นจากเดี่ยวชื่อว่ายมกะ(อาเทศณฺวุเป็น
อก).ตสฺ	มา		ยมกํ		กตฺ	วา		นิทฺทิฏฺ€ํ ๕ เพราะเหตุนั้นท่านรวมกันเป็นคู่แล้วจึงแสดง

ยมล(ยมุอุปรเม+อล)คู่.เอก	โต		ยม	ตี	ติ		ยมลํ	คู่ที่เว้นจากเดี่ยวชื่อว่ายมละ.ยุคล	ญฺหิ		 
ยม	กนฺ	ติ		วุจฺจ	ติ๖ จริงอยู่คู่(เขา)เรียกว่ายมก

ยม(ยมุอุปรเม+อ)คู่.เอก	โต		ยม	ตี	ติ		ยมํ	คู่ที่เว้นจากเดี่ยวชื่อว่ายมะ

	 [๖๒๙]	 สมูโห		คณ	สงฺ	ฆาต	า	 สมุ	ทา	โย		จ		สญฺ	จ	โย
	 	 สนฺ	โทโห		นิวโห		โอโฆ	 วิ	ส	โร		นิก	โร		จโย.

๑วิสุทฺธิ.ฏี.๑/๖๓/๑๒๓ ๒ขุ.มหานิ.๒๙/๓๒๐/๒๑๕ ๓ขุ.อฏฺ.๕๑/๔๘๕/๒๕๘
๔มงฺคลตฺถ.๒/๙๑/๘๐ ๕ขุ.อฏฺ.๔๘/๑๘๕/๑๕๔ ๖อภิ.อฏฺ.๕๕/๑๕๙๐/๓๒๗
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	 [๖๓๐]	 กา	โย		ขนฺโธ		สมุท	โย	 ฆฏา		สมิติ		สํห	ติ
	 	 รา	สิ		ปุญฺโช		สม	วาโย			 ปู	โค		ชาตํ		ก	ทมฺ	พกํ.

	 [๖๓๑]	 พฺ	ยูโห		วิ	ตาน	คุมฺ	พา		จ			 กลา	โป		ชาล		มณฺฑลํ.

หมู่,	คณะ,	กอง,	พรรค,	การ	รวบรวม,	การ	สะสม,	การ	สมคบ	๒๙	ศัพท์
สมูห(สํ+อูหคณเน+ณ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.	สมฺ	มา		

วิ	เส	เสน		จ		อูห	เต	ติ	 	สมูโห หมู่ที่นับรวมกันให้ดีและพิเศษชื่อว่าสมูหะ (อาเทศนิคหิตเป็น
มฺ,ลบณฺ).สมํ		สห		อวย	เวน		อูห	ติ		ติฏฺ€ตี	ติ		วา		สมูโหหรือหมู่ที่ตั้งอยู่โดยส่วนรวม 
ชื่อว่าสมูหะ (สมสทฺทูปปท+อูห €าเน+อ, ลบสระหน้า).  สํ	 	 เอก	โต	 	 อู	หี	ยติ	 	 ญาย	ตี	ติ		
สมูโห  หมู่ที่ท่านรู้ว่า เป็นส่วนเดียวกัน ชื่อว่าสมูหะ (สํ+อูห ญาเณ+อ, อาเทศนิคหิตเป็น มฺ).  
ปริ	นิพฺ	พุ	ตานํ		อร	หนฺ	ตานํ		สมูโห๑หมู่แห่งพระอรหันต์ผู้ปรินิพพานแล้ว

คณ  (คณ สงฺขฺยาเน+อ)  หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ. คณี	
ยติ	 	อวย	เวน		สหา	ติ	 	คโณคณะที่ถูกนับพร้อมกันกับส่วนต่างๆชื่อว่าคณะ.อยํ	 	คโณ		 
สุ	ปฏิ	ปนฺ	โน๒คณะนี้ปฏิบัติดี

สงฺ	ฆาต(สํ+หนคมเน+อ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.สห		
อวย	เวน		หน	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สงฺฆา	โต		หมู่ที่เป็นไปพร้อมกับส่วนรวมชื่อว่าสังฆาตะ(อาเทศหนฺ
เป็นฆาตฺ,นิคหิตเป็นงฺ).พหู		พหู		หุตฺ	วา		จ		สงฺ	ฆาต	า๓เป็นหมู่จำนวนมาก

สมุ	ทาย(สํ+อุ+อยคมเน+อ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.สห		
อวย	เวน		อุท	ย	ตี	ติ		สมุ	ทา	โย	หมู่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับส่วนรวมชื่อว่าสมุทายะ(อาเทศนิคหิตเป็น
มฺ,ลงทฺอาคม,วุทธิอเป็นอา).อวย	ว	โต		สมุ	ทายํ		ภินฺ	นํ		กตฺ	วา๔ทำหมู่ให้แตกออกเป็น
ส่วนๆ

สญฺ	จย (สํ+จิจเย+อ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.สญฺ	จิ	โน	ติ		
อวย	วนฺ	ติ		สญฺ	จ	โยหมู่ที่รวบรวมเป็นส่วนเดียวชื่อว่าสัญจยะ(อาเทศนิคหิตเป็นญฺ,วุทธิอิเป็น
เอ,อาเทศเอเป็นอย).อญฺ	ชนา	นํ		ขยํ		ทิสฺ	วา		วมฺ	มิ	กาน	ญฺจ		สญฺจยํ	๕   เห็นการสิ้นไปของ
ยาหยอดตาและการก่อตัวของจอมปลวก

สนฺ	โทห (สํ+ทุหปปูรเณ+ณ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.สห		
อวย	เวน		ทุหย	ตี	ติ		สนฺ	โทโห	หมู่ที่เต็มพร้อมกับส่วนรวมชื่อว่าสันโทหะ(อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,
ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ)

๑ขุ.อฏฺ.๔๕/๔๕/๒๕๔ ๒ขุ.มหานิ.๒๙/๗๘/๗๖ ๓มชฺ.อฏฺ.๙/๔๒๓/๒๙๙
๔วิสุทฺธิ.ฏี.๑/๑/๙ ๕ที.อฏฺ.๔/๔๔๔/๓๑๘
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นิวห  (นิ+วห ปาปุณเน+อ)  หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ. 
นิสฺ	เส	ส	โต		วห	ติ		อวย	วนฺ	ติ		นิวโห	กองที่นำส่วนไปโดยไม่เหลือชื่อว่านิวหะ

โอฆ (อวสทฺทูปปท+หนคมเน+อ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ,
ห้วง.อวย	วํ		กตฺ	วา		พฺย	ปิย	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		โอโฆหมู่ที่ถึงการทำเป็นส่วนรวมชื่อว่าโอฆะ(อาเทศ
อวเป็นโอ,หนฺเป็นฆ,ลบสระหน้า)

วิสร  (วิสปเวสเน+อร)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.อวย	วา		 
วิ	สนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		วิ	ส	โรกองเป็นที่เข้าไปของส่วนรวมชื่อว่าวิสระ

นิกร  (นิ+กรกรเณ+อ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.อวย	วํ		 
สมี	เป		ก	โรตี	ติ		นิก	โร	กองที่ทำส่วนไว้ใกล้กันชื่อว่านิกระ

จย(จิจเย+อ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.จิ	นา	ตี	ติ		จโย   
กองที่สะสมไว้ชื่อว่าจยะ(วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอย,ลบสระหน้า)

กาย(กสทฺทูปปท+อายคมเน+อ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ. 
เอ	เก	กา	เปกฺ	ขาย		อปฺปตฺ	เตน		ก	สงฺ	ขา	ตา		อวย	วา		อายนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		กา	โยกะคืออวัยวะ
ที่เป็นไปไม่สิ้นสุดเพราะมุ่งเอาส่วนเดียวกันในกองสังขารนั้นฉะนั้นกองนั้นชื่อว่ากายะ(ลบสระหน้า).
อถ	วา		กุจฺฉิ	ตานํ		เก	สา	ทีนํ		อา	โย	ติ		กา	โย,		โส		วิย		อวย	วานํ		อุปฺ	ปตฺ	ติฏฺ€านํ		กา	โย	ติ		 
อธิ		สมโูห		วตุ	ฺโตอกีอยา่งหนึง่กองทา่นกลา่วไว้ในที่นี้วา่“สว่นของสิง่สกปรกมีผมเปน็ตน้ชือ่วา่กายะ 
เปรียบเหมือนร่างกายนั้นเป็นที่เกิดขึ้นของอวัยวะทั้งหลาย”(กุ+อาย,ลบสระหน้า).	องฺคปจฺ	จงฺ	คานํ		
เก	สา	ทีนญฺจ		ธมฺ	มานํ		สมูหฏฺเ€น		หตฺถิ	กาย	รถ	กา	ยาท	โย		วิย		กา	โย๑ชื่อว่ากายะเพราะ
อรรถว่าหมู่ของอวัยวะน้อยใหญ่และธรรมทั้งหลายเหมือนร่างกายช้างและตัวถังรถเป็นต้น

ขนฺธ(ขํสทฺทูปปท+ธาธารเณ+อ)ขันธ์,หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การ
สมคบ.ขํ	สงฺ	ขาตํ		อวย	วํ		ธาเร	ตี	ติ		ขนฺโธขันธ์ที่ทรงอวัยวะคืออินทรีย์ไว้ชื่อว่าขันธะ.ขา	นิ		 
จกฺ	ขุนฺ	ทฺ	ริ	ยา	ที	นิ		ธาเร	ตี	ติ		ขนฺโธขันธ์ที่ทรงไว้ซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายมีจักขุนทรีย์เป็นต้นชื่อว่าขันธะ.
อตฺ	ตนิจฺ	จา	ทีหิ		ขํ		สุญฺญํ		ธาเร	ตี	ติ		ขนฺโธขันธ์ที่ทรงความว่างเปล่าไว้ด้วยลักษณะความไม่เที่ยง
ในตนเป็นต้นชื่อว่าขันธะ.ขํ		สคฺคํ		ธา	ติ		วิทธา	ตี	ติ		ขนฺโธขันธ์ที่จำแนกสวรรค์ชื่อว่าขันธะ
(อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,ลบสระหน้า).อวย	เว		ขาท	ตี	ติ		วา		ขนฺโธหรือขันธ์ที่เคี้ยวกินอวัยวะ
ทั้งหลายชื่อว่าขันธะ.ชาติ	ชรา	มรณ	า	ทีหิ		ขา	ทิต	พฺ	โพ	ติ		ขนฺโธขันธ์ที่ถูกความเกิดความแก่
และความตายเคี้ยวกินชื่อว่าขันธะ(ขาทภกฺขเน+อ,อาเทศขาทฺเป็นขนฺธฺ).ทาน	ผลํ		ขณฺฑ	ตี	ติ		 
ขนฺโธ	ขันธ์ที่ทำลายผลของทานชื่อว่าขันธะ(ขณฺฑขณฺฑเน+อ,อาเทศณฺฑเป็นนฺธ).รา	สิ	โต		
ขนฺโธ		นาม๒ชื่อว่าขันธ์เพราะเป็นกอง

๑ที.อฏฺ.๕/๓๗๓/๓๗๑ ๒อภิ.อฏฺ.๕๔/๑/๒
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สมุทย(สํ,อุ+อยคมเน+อ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.สห		
อวย	เวน		อุท	ย	ตี	ติ		สมุท	โยหมู่ที่เกิดขึ้นพร้อมกับส่วนรวมชื่อว่าสมุทยะ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,
ลงทฺอาคม)

ฆฏา (ฆฏฆฏเน+อ+อา)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.ฆฏนํ		
รา	สิ	ภ	วนนฺ	ติ		ฆฏาความเป็นหมู่ชื่อว่าฆฏา.สห		อวย	เวน		ฆเฏนฺ	ตี	ติ		ฆฏากองที่ติดแน่น
กับส่วนรวมชื่อว่าฆฏา(ลบสระหน้า)

สมิติ  (สํ+อิ คติมฺหิ+ติ)  หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ.  สห		 
อวย	เวน	 	 เอ	ตี	ติ	 	 สมิติ	 กองที่เป็นไปพร้อมกันกับส่วนรวม ชื่อว่าสมิติ (อาเทศนิคหิตเป็นมฺ). 
น		อม	นุสฺโส		ลเภยฺย		ยกฺ	ขานํ		สมิตึ		คนฺ	ตุํ ๑อมนุษย์ไม่พึงไปร่วมคณะของพวกยักษ์

สํห	ติ  (สํ+หน คติยํ+ติ)  หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ.  สห			
อวย	เวน	 	 หน	ติ	 	 คจฺฉ	ตี	ติ	 	 สํห	ติ	  กองที่เป็นไปพร้อมกับส่วนรวม ชื่อว่าสังหติ (ลบ นฺ 
ที่สุดธาตุ)

รา	สิ (รสอสฺสาทเน+อิณฺ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.รสียติ		
สโมสรี	ย	ตี	ติ	 	 รา	สิ	  กองที่ส่วนต่างๆ มารวมกันเข้า ชื่อว่าราสิ (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา).
ปุคฺคลสฺสฏฺ€ิสญฺจ	โย		สิ	ยา		ปพฺพตส	โม		รา	สิ๒การทับถมของกระดูกคนเป็นกองเท่าภูเขา

ปุญฺ	ช  (ปุญฺช กุจฺฉายํ+อ)  หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ. 
ปุญฺช	ตี	ติ		ปุญฺโช	หมู่ที่เป็นกองชื่อว่าปุญชะ.	ปุญฺโช		ทุกฺ	ขสฺส		เกวโล๓ เป็นกองแห่งความ
ทุกข์ทั้งสิ้น

สมวาย(สหสทฺทูปปท+วิ+อยคมเน+อ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การ
สมคบ.สห		อวย	เวน		พฺ	ยา	เปตฺ	วา		อย	ตี	ติ		สม	วาโยหมู่ที่แผ่ออกไปพร้อมกับส่วนรวมชื่อว่า
สมวายะ(อาเทศหเป็นม,ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).ปญฺ	จนฺนํ		อุ	ปา	ทา	นกฺ	ขนฺธานํ		สงฺคโห		
สนฺ	นิ	ปา	โต		สม	วาโย		โห	ติ๔ หมู่การประชุมการรวบรวมแห่งอุปาทานขันธ์๕

ปูค(ปูสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.ปํุ		
สมูห	ภาวํ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปู	โคกองที่ถึงความเป็นหมู่ชื่อว่าปูคะ(ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ).ปว	ตี	ติ		
ปู	โค	กองที่รวมกันชื่อว่าปูคะ(ปูสมวาเย+ค).ปู	โค		นาม		ยตฺถ		ปู	โค		อนุ	สา	สติ		ปู	โค		 
อปโล	เกตพฺ	โพ๕ชื่อว่าคณะคือคณะปกครองในถิ่นใดต้องบอกคณะในถิ่นนั้น

ชาต  (ชน ชนเน+ต)  หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ.  อวย	เว		 
ช	เนตี	ติ		ชาตํ	กองที่ยังส่วนทั้งหลายให้เกิดขึ้นชื่อว่าชาตะ(อาเทศนฺเป็นอา,ลบสระหน้า)

๑ที.ปาฏิก.๑๑/๒๑๔/๒๑๖ ๒ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๒/๒๔๒ ๓ขุ.อปทาน.๓๓/๑๒๒/๑๘๔
๔มชฺ.มูล.๑๒/๓๔๖/๓๕๙ ๕วิ.ภิกฺขุนี.๓/๓๖/๒๙
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ก	ทมฺ	พก (กทสทฺทูปปท+วกอาทาเน+อ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การ
สมคบ.กํ		อตฺ	ตานํ		เท	ตี	ติ		กโท,		จกฺ	ขาทิ	โก		สรีร	าวย	โว	อวัยวะที่ให้ซึ่งตนชื่อว่ากทะได้แก่
อวัยวะในร่างกายมีตาเป็นต้น.กโท		วิย		กโท,		อวย	โว,		ตํ		วก	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		ก	ทมฺ	พกํ	  
ส่วนต่างๆที่เหมือนอวัยวะชื่อว่ากทะ,กองที่ถือเอาส่วนต่างๆ เหมือนอวัยวะนั้นชื่อว่ากทัมพกะ
(ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศวเป็นพ,นิคหิตเป็นมฺ)

พฺ	ยูห(วิ+อูหคมเน+อ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.วิ	เส	เสน		
อวย	วา			อู	หนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		พฺ	ยูโหกองเป็นที่มีส่วนต่างๆเข้าถึงชื่อว่าพยูหะ(อาเทศอิเป็น
ย,วฺเป็นพฺ,ลบสระหน้า)

วิ	ตาน  (วิ+ตนุ วิตฺถาเร+ณ)  หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ. 
วิต	โน	ติ		อวย	เว	ติ		วิ	ตานํ	กองที่แผ่ไปสู่ส่วนทั้งหลายชื่อว่าวิตานะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

คุมฺ	พ(คุปรกฺขเณ+พ)หมู่,คณะ,กอง,กอ,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.อวย	เว		
คุปติ		รกฺข	ตี	ติ		คุมฺ	โพ,		คุมฺ	พํ	กองที่รักษาส่วนรวมไว้ชื่อว่าคุมพะ(อาเทศปฺเป็นมฺ)

กลาป  (กลาสทฺทูปป+ปา รกฺขเณ+อ)  หมู่, คณะ, กอง, มัด, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, 
การสมคบ.กลํ		อวย	ว	ภาวํ		ปา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		กลา	โปกองที่รักษาความเป็นส่วนๆไว้ชื่อว่า
กลาปะ(ลบสระหน้า).ท่านกล่าวไว้ว่า“กลา		โสฬส	โม		ภา	โคกลาคือส่วนที่๑๖”.หมาย
ถึงกลา	ศัพท์เท่ากับ๑ใน๑๖ส่วน(ย้อนไปดูคาถาที่๕๓).โส		โอ	สา	นก	ลาเป		อย	สลา	กาย		
กิ	รี	ติ		สทฺทํ		สุตฺ	วา๑ พันธุลกุมารได้ยินเสียงซี่เหล็กดังกิริในมัดสุดท้าย

ชาล  (ชลทิตฺติยํ+ณ)หมู่,คณะ,กอง,พรรค,การรวบรวม,การสะสม,การสมคบ.อวย	เวน		 
ชล	ตี	ติ		ชาลํ	คณะที่รุ่งเรืองด้วยส่วนต่างๆชื่อว่าชาละ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

มณฺฑล  (มณฺฑ วิภูสายํ+อล)  หมู่, คณะ, กอง, พรรค, การรวบรวม, การสะสม, การสมคบ. 
อวย	เวน		มณฺฑ	ตี	ติ		มณฺฑลํ	กองที่ตกแต่งด้วยส่วนต่างๆชื่อว่ามัณฑละ

วรรค,	พรรค,	พวก,	หมู่,	คณะ
วคฺค(วชฺชวชฺชเน+ณ)วรรค,พรรค,พวก.ชาตฺ	ยา	ทีหิ		สมา	นานํ		ปาณี	นํ		อ	ปาณี	นญฺ	จ		คโณ		

วคฺ	โค		นามหมู่แห่งสัตว์และวัตถุที่เหมือนกันโดยชาติเป็นต้นชื่อว่าวัคคะ เช่นพนฺธุวคฺ	โคหมู่
ญาติ,กวคฺ	โค	วรรคที่มีกอักษรเป็นต้น.อ	สมาน	ชาตฺ	ยาท	โย		วชฺเช	ตี	ติ		วคฺ	โคหมู่ที่เว้นสิ่ง
ที่มีชาติไม่เหมือนกันเป็นต้นชื่อว่าวัคคะ(อาเทศชฺชเป็นคฺค,ลบณฺ)

 [๖๓๒]	 สมา	นานํ		คโณ		วคฺ	โค	 สํโฆ		สตฺ	โถ		ตุ		ชนฺ	ตุนํ
	 	 ส	ชา	ติ	กานํ		ตุ		กุลํ		 นิ	กา	โย		ตุ		ส	ธมฺ	มินํ
	 	 ยู	โถ	นิตฺ	ถี		ส	ชา	ติย-	 ติรจฺ	ฉาน	า	นมุจฺจ	เต.

๑ธมฺม.อฏฺ.๒๐/๖
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หมู่,	คณะ,	พวก	๒	ศัพท์
	 ชนฺ	ตูนํ		สมาน	ชา	ติ	ยานํ		วิชา	ติ	ยานญฺ	จ		คโณ		“สํโฆ,	สตฺ	โถ”ติ		จ		วุจฺจ	เต	หมู่แห่งสัตว์ที่

เหมือนกันและต่างกันโดยชาติเป็นต้นชื่อว่าสังฆะและสัตถะเช่นภิกฺขุสํโฆ	หมู่ภิกษุ,	วาณิช	สตฺ	โถ  
คณะพ่อค้า

สงฺฆ,	สํฆ (สํ+หนคมเน+อ)สงฆ์,หมู่,คณะ,พวก.สํหญฺญนฺ	เต		นิพฺพิ	เส	เสน		ญายนฺ	เต		 
อวย	วา		เอตฺ	ถา	ติ		สํโฆหมู่เป็นที่รวบรวมส่วนต่างๆชื่อว่าสังฆะ(อาเทศหนฺเป็นฆา,นิคหิต
เป็นงฺบ้าง,ลบสระหน้า)

สตฺถ (สรคมเน+ถ)หมู่,คณะ,พวก.ส	รนฺ	ติ		วตฺ	ตนฺ	ติ		อวย	วา		เอตฺ	ถา	ติ		สตฺ	โถหมู่เป็นที่
ให้ส่วนต่างๆเป็นไปชื่อว่าสัตถะ(อาเทศรฺเป็นตฺ)

ตระกูล,	หมู่,	คณะ,	สาย	พันธุ์
กุล  (กุล สงฺขฺยานพนฺธูสุ+อ)  ตระกูล, หมู่, คณะ, สายพันธุ์.  	 ส	ชา	ติ	กานํ	 	 	 สมาน	ชา	ติ	กานํ		 

ชนฺ	ตูน	เมว		คโณ		กุลํ		นามหมู่แห่งสัตว์ผู้มีชาติเหมือนกันเท่านั้นชื่อว่ากุละเช่นขตฺ	ติยกุลํ	
ตระกูลกษัตริย์หรือราชวงศ์,โค	กุลํ	สายพันธุ์โค.กุ	ลีย	เต	ติ		กุลํ		ตระกูลที่ถูกนับรวมเข้าชื่อว่า
กุละ.กุล	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		กุลํ		ตระกูลที่มีความผูกพันกันชื่อว่ากุละ(กุลพนฺธเน+อ)

นิกาย,	หมู่,	คณะ,	กลุ่ม
นิกาย(นิ+จิจเย+ณ)นิกาย,หมู่,คณะ,กลุ่ม.ส	ธมฺ	มีนํ		สมาน	ธมฺ	มาน	เมว		ชนฺ	ตูนํ		คโณ		 

นิ	กา	โย		นามกลุ่มของบุคคลผู้มีความประพฤติเหมือนกันเท่านั้นชื่อว่านิกายะเช่น	ภิกฺ	ขุนิ	กา	โย 
หมู่ภิกษุ,ภิกขุนี	นิ	กา	โยหมู่ภิกษุณี.นิพฺพิ	เส	เสน		อวย	เว		จิ	โน	ตี	ติ		นิ	กา	โยหมู่ที่รวมเข้าทุก
ส่วนโดยไม่มีเหลือชื่อว่านิกายะ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอาย,จฺเป็นกฺ)

ฝูง,	หมู่,	คณะ,	โขลง
ยูถ (ยุมิสฺสเน+ถ)ฝูง,หมู่,คณะ,โขลง.ส	ชา	ติ	ยติ	รจฺ	ฉาน	านํเยว		คโณ		“ยู	โถ”ตฺ	ยุจฺจ	เต	หมู่

แห่งสัตว์ดิรัจฉานที่มีชาติเหมือนกันท่านเรียกว่ายูถะเช่น	หตฺถิ	ยู	โถโขลงช้าง,มิค	ยูถํ	ฝูง
เนื้อ.	ยว	ตี	ติ		ยู	โถ	ฝูงที่ผสมกันชื่อว่ายูถะ(ทีฆะอุเป็นอู).	อ	นิตฺ	ถี	 ยูถ	ศัพท์เป็นปุงลิงค์
และนปุงสกลิงค์

	 [๖๓๓]	 สุปณฺโณ		เวน	เตยฺ	โย		จ	 ครุ	โฬ		วิหค	าธิ	โป
	 	 ปร	ปุฏฺ	โ€		ปรภ	โต	 กุณาโล		โก	กิโล		ปิ	โก.

ครุฑ	๔	ศัพท์
สุปณฺณ(สุ+ปณฺณ)ครุฑ.กนก	รุ	จิร	ตฺ	ตา		โสภ	โน		ปณฺโณ		ปกฺ	โข		อสฺ	สา	ติ		สุปณฺโณ	ครุฑที่
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มีปีกสวยงามเพราะเจิดจ้าเหมือนทองชื่อว่าสุปัณณะ.	นาคา			สุปณฺณา			สรณ	มกํ	สุ		พุทฺธํ ๑   
ทั้งนาคและครุฑพากันกระทำ(คือน้อมรับ)พระพุทธเจ้าให้เป็นที่พึ่ง

เวน	เตยฺ	ย (วินตา+เณยฺย)ครุฑ.วิน	ตาย		นาม		มาตุ	ยา		อปจฺจํ		เวน	เตยฺ	โยลูกหลาน
ของแม่ครุฑชื่อวินตา ชื่อว่าเวนเตยยะ (ลบ ณฺ และสระหน้า, วุทธิ อิ เป็น เอ).  ครุ	โฬ	 	 ปน		 
เวน	เตยฺ	โย		กิ	มาห๒ ครุฑกล่าวอย่างไร

ครุ	ฬ,	ครุฑ(ครสทฺทูปปท+หนหึสายํ+ณ)ครุฑ.ครํ		วิส	ธรํ		หน	ตี	ติ		ครุ	โฬครุฑผู้ฆ่านาค 
(งูพิษขนาดใหญ่)ชื่อว่าครุฬะ(ลบณฺ,อาเทศหนฺเป็นฬ,อเป็นอุ,ฬเป็นฑบ้าง,ลบสระ
หน้า).น		ทิฏฺโ€		ครุ	โฬ		มยา๓ เราไม่เคยเห็นครุฑ

วิหค	าธิป (วิหค+อธิป)ครุฑ.วิหค	านํ		อธิ	โป		วิหค	าธิ	โป	ครุฑผู้เป็นใหญ่แห่งนกทั้งหลาย 
ชื่อว่าวิหคาธิปะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง)

  ครุฑมีอีกหลายศัพท์เช่นปกฺขิ	สีห,	อุ	รูภีส,	วชิร	ตุณฺฑ,	สุธา	หร,	สุว	ณฺณ	ปกฺข,	ภุช	คา	สน

นก	ดุเหว่า,	กาเหว่า	๕	ศัพท์
ปร	ปุฏฺ€(ปรสทฺทูปปท+ปุสโปสเน+ต)นกดุเหว่า,กาเหว่า.ปเรน		วิชา	ติ	เยน		กา	เกน		โป	ลิ	โต	ติ		 

ปร	ปุฏฺ	โ€นกดุเหว่าที่กาผู้มีชาติต่างกันเลี้ยงดูชื่อว่าปรปุฏฐะ(อาเทศสฺตเป็นฏฺ€)

ปรภต(ปรสทฺทูปปท+ภรธารณโปสเนสุ+ต)นกดุเหว่า,กาเหว่า.ปเรน		ภโต		ปุฏฺ	โ€		ปรภ	โต  
นกดุเหว่าที่นกชนิดอื่นเลี้ยงดูชื่อว่าปรภตะ(ลบรฺที่สุดธาตุ)

กุณาล(กุณสทฺโทปกรเณสุ+อล)นกดุเหว่า,กาเหว่า.กุณ	ตี	ติ		กุณาโลนกดุเหว่าที่ร้องเสียง
ดังชื่อว่ากุณาละ(ทีฆะอเป็นอา).รมฺ	เม		วนสณฺเฑ		กุณาโล		นาม		สกุโณ		ปฏิ	ว	สติ๔  
นกดุเหว่าอยู่ประจำในแนวป่าที่ร่มรื่น

โกกลิ  (กกุอาทาเน+อลิ)นกดเุหวา่,กาเหวา่.	อตตฺ	โน			นา	เทน			สต	ฺตานํ			มน	ํ		กกุ	ต	ีต	ิ	โก	กโิล   
นกดุเหว่าที่ใช้เสียงของตนจับใจสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าโกกิละ(วุทธิอุเป็นโอ).โกกิลา		สุว	สาลิกา		
อุป	ชี	วนฺ	ติ		ตํ		สรํ ๕  นกดุเหว่านกแก้วและนกสาลิกาพากันเข้าไปอาศัยอยู่ใกล้สระน้ำแห่งนั้น

ปิก(อปิ+กรกรเณ+กฺวิ)นกดุเหว่า,กาเหว่า.อปิหิ	โต		การ	ย	ตี	ติ		ปิ	โกนกดุเหว่าที่ทำให้มีเสียง
ไม่เว้นว่างเว้นชื่อว่าปิกะ(ลบอของอปิ,ลบกฺวิและรฺที่สุดธาตุ)

	 [๖๓๔]	 โม	โร		ม	ยูโร		วร	หี	 นีล	คีว	สิขณฺฑิ	โน
	 	 กลาปี		จ		สิขี		เกกี	 จูฬา		ตุ		จ	สิขา		ภเว.

๑ที.มหา.๑๐/๒๔๔/๒๙๓ ๒ขุ.ชา.๒๗/๑๓๔๘/๒๗๕ ๓ขุ.ชา.๒๘/๗๑๕/๒๕๐
๔ขุ.ชา.๒๘/๒๙๖/๑๐๖ ๕ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๒๔
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นก	ยูง	๘	ศัพท์
โมร  (มุร สํวรเณ+ณ) นกยูง. มุร	ตี	ติ	 	 โม	โร นกยูงที่คอยระวัง(ขี้ระแวง) ชื่อว่าโมระ (ลบณฺ, 

วุทธิ อุ เป็น โอ). มหิ	ยํ	 	 รว	ตี	ติ	 	 โม	โร	  นกยูงที่ร้องบนพื้นดิน ชื่อว่าโมระ (มหีสทฺทูปปท+ 
รุสทฺเท+อ,ลบหี,อาเทศอเป็นโอ,ลบสระหน้า).โม	โร		อา	กา	เสเยว		ปกฺ	เข		ป	สา	เรติ๑  
นกยูงกางปีกออกไปในอากาศ

มยูร(มยคติยํ+อูร)นกยูง.ม	ยติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ม	ยูโรนกยูงที่ย่างเดินไปชื่อว่ามยูระ.มหิ	ยํ		 
รว	ตี	ติ		วา		ม	ยูโรหรือนกยูงที่ร้องบนพื้นดินชื่อว่ามยูระ(มหีสทฺทูปปท+รุสทฺเท+อ,อาเทศหี
เป็นยู,ลบสระหน้า).เวช	ยนฺต	ปา	สา	เท		สิขี	โน		มยูร	า		นจฺ	จนฺ	ติ๒ นกยูงมีหงอนฟ้อนรำอยู่ใน
เวชยันตปราสาท

วร	หี  (วรห+อี)นกยูง.วรหํ		สิขณฺโฑ,		ตํ	โย	คา		วร	หี	วรหะแปลว่าหาง,นกยูงชื่อว่าวรหี
เพราะมีหางงาม(ลบสระหน้า)

นีล	คีว  (นีล+คีวา+ณ)นกยูง.นี	ลา		คี	วา		กณฺโ€		อสฺ	สา	ติ		นีล	คี	โว	นกยูงที่มีคอสีเขียวชื่อว่า 
นีลคีวะ(ลบณฺและสระหน้า).มณิทณฺฑสทิ	สาย		คี	วาย		นีล	คี	โว	ติ		จ		ม	ยูโร		วิ	หงฺค	โม		
วุจฺจ	ติ๓ นกยูงท่านเรียกว่านีลคีวะเพราะคอเหมือนแท่งมณี

สิขณฺฑี (สิขณฺฑ+อี)นกยูง.สิขณฺโฑ		อสฺสตฺถี	ติ		สิขณฺฑี	นกยูงที่มีหางสวยชื่อว่าสิขัณฑี(ลบ
สระหน้า).พหู		จิตฺ	รา		สิขณฺฑี		ชีว	ชีว	กา๔ มีนกยูงและนกโพระดกที่ลายวิจิตรจำนวนมาก

กลาปี (กลาป+อี)นกยูง.กลา	โป		ปิญฺชํ		อสฺสตฺถี	ติ		กลาปี		นกยูงที่มีหางดกชื่อว่ากลาปี
(ลบสระหน้า)

สิขี (สิขา+อี)นกยูง.สิขา		อสฺสตฺถี	ติ		สิขี	นกยูงที่มีหงอนชื่อว่าสิขี(ลบสระหน้า).	สิขี		ยถา		
นีล	คี	โว		วิ	หงฺค	โม		หํสสฺส		โน	เปติ		ชวํ		กุ	ทา	จนํ ๕  นกยูงมีคอสีเขียวบินไปในอากาศยังไม่เท่า
ความเร็วของหงส์ไม่ว่ากาลไหนๆฉันใด

เกกี (เกกา+อี)นกยูง.เก	กา		อสฺสตฺถี	ติ		เกกี	นกยูงที่มีเสียงร้องชื่อว่าเกกี.“เก	กา”อิ	ติ		สทฺทํ		
ก	โรตี	ติ		เกกี	นกยูงที่ร้องว่าเกกาชื่อว่าเกกี(ลบสระหน้า)

หงอน	๒	ศัพท์
จูฬา(จูฬสญฺโจทเน+อ+อา)หงอน.จูฬ	ตี	ติ		จูฬา	หงอนที่งอกขึ้นชื่อว่าจูฬา(ลบสระหน้า). 

จว	ตี	ติ		จูฬา	หงอนที่สั่นไหวชื่อว่าจูฬา(จุจวเน+ฬ+อา,ทีฆะอุเป็นอู).มตฺถ	เก		จูฬา		วิย		
โถ	กา	นิ		โลมา	นิ		อฏฺ€ํสุ๖ ขนเล็กน้อยงอกขึ้นบนกระหม่อมเหมือนหงอน

๑วิ.อฏฺ.๑/๓๙๐ ๒ขุ.อฏฺ.๔๙/๔๒/๑๓๐ ๓ขุ.อฏฺ.๒๘/๒๒๓/๓๐๙
๔ขุ.อฏฺ.๒๘/๒๒๓/๓๐๙ ๕ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๑๓/๓๖๖ ๖ชา.อฏฺ.๓๖/๓๔๐
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สิขา(สินิสาเน+ข+อา)หงอน.สิ	โน	ติ		นิ	สา	นี		ภว	ตี	ติ		สิขาหงอนที่ปลายแหลมชื่อว่าสิขา
(ลบสระหน้า).สิ	เนติ		พนฺธ	ตี	ติ		สิขา	หงอนที่ติดแน่นชื่อว่าสิขา(สิพนฺธเน+ข+อา,ลบสระ
หน้า).อู	กาท	โย		สยนฺ	ติ		เอ	ตาย	นฺ	ติ		สิขาหงอนเป็นที่พักนอนของเหาเป็นต้นชื่อว่าสิขา(สิ
สเย+ข+อา,ลบสระหน้า).สิร	สิ		ปิฬนฺ	ธนตฺ	เถน		สิขา		วุจฺจ	ติ		จูฬา๑ หงอนท่านเรียกว่าสิขา
เพราะมีอรรถว่าประดับอยู่บนหัว

	 [๖๓๕]	 สิขณฺโฑ		วรหํ		เจว	 กลา	โป		ปิญฺ	ฉมปฺยถ
	 	 จนฺท	โก		เมจ	โก		จาถ	 ฉปฺป	โท		จ		มธุ	พฺพ	โต.

	 [๖๓๖]	 มธุ	ลีโห		มธุ	ก	โร	 มธุ	โป		ภม	โร		อฬิ
	 	 ปา	ราว	โต		ก	โป	โต		จ	 กกุโฏ		จ		ปา	เรว	โต.

หาง	นก	๔	ศัพท์
สิขณฺฑ (สิขณฺฑี+ณ)หางนก.สิขณฺฑิ	โน		อยํ		สิขณฺโฑหางนี้ของนกยูงชื่อว่าสิขัณฑะ(ลบ

ณฺและสระหน้า)

วรห(วรหวุทฺธิยํ+อ)หางนก.วรห	ตี	ติ		วรหํ	หางที่เจริญงอกงามชื่อว่าวรหะ

กลาป(กสทฺทูปปท+ลสวิลาเส+ณ)หางนก.โก		ม	ยูโร		ล	สติ		อเน	นา	ติ		กลา	โปหางที่ช่วย
ให้นกยูงสวยงามชื่อว่ากลาปะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,อาเทศสฺเป็นปฺ)

ปิญฺฉ(ปีตปฺปนกนฺตีสุ+ฉ)หางนก.ปีย	ตี	ติ		ปิญฺฉํ	หางที่นกยินดีชื่อว่าปิญฉะ(รัสสะอีเป็นอิ,
ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นญฺ).อกฺขี	นิ		มณิม	ยา	นิ,		ตถา		คี	วา		จ		ปิญฺ	ฉานิ		จ๒  
ดวงตาทำด้วยแก้วมณีคอและหางก็เหมือนกัน

แวว	หาง	นก	ยูง	๒	ศัพท์
จนฺ	ทก(จทิหิลาทนทิตฺตีสุ+ณฺวุ)แววหางนกยูง.จนฺ	ทิต	พฺ	โพ	ติ		จนฺท	โกแววหางที่นกยูงพอใจชื่อ

ว่าจันทกะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,ณฺวุเป็นอก)

เม	จก(มจตกฺกเน+ณฺวุ)แววหางนกยูง.กณฺ	หาทิกํ		มจ	ตี	ติ		เมจ	โกแววหางที่นึกถึงสีดำเป็นต้น
ชื่อว่าเมจกะ(อาเทศอเป็นเอ,ณฺวุเป็นอก)

ผึ้ง,	แมลง	ภู่	๗	ศัพท์
ฉปฺปท(ฉ+ปท)ผ้ึง,แมลงภู่.ฉ	ป	ทา	นิ		อสฺ	สา	ติ		ฉปฺป	โทผ้ึงท่ีมี๖ขาช่ือว่าฉัปปทะ(ซ้อนปฺ)

มธุ	พฺพต(มธุสทฺทูปปท+วตโภชเน+อ)ผึ้ง,แมลงภู่.มธุํ		วต	ยติ		ภุญฺ	ช	เต		มธุ	พฺพ	โตผึ้งที่
ดูดน้ำหวานชื่อว่ามธุพพตะ(ซ้อนวฺ,อาเทศวฺวเป็นพฺพ)

๑ขุ.อฏฺ.๕๐/๗๘๖/๑๓๑ ๒ธมฺม.อฏฺ.๒๐/๕๔
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มธุ	ลีห(มธุสทฺทูปปท+ลีหอสฺสาทเน+อ)ผึ้ง,แมลงภู่.มธุํ		ลีห	ตี	ติ		มธุ	ลีโหผึ้งที่ชอบน้ำหวาน
ชื่อว่ามธุลีหะ

มธุกร(มธุสทฺทูปปท+กรกรเณ+อ)ผึ้ง,แมลงภู่.มธุํ		ก	โรตี	ติ		มธุ	ก	โรผึ้งที่สร้างน้ำหวาน 
ชื่อว่ามธุกระ.ภม	โร	ติ		ยา	กา	จิ		มธุกร	ชาติ๑ บทว่าภม	โร	คือสายพันธุ์ของผึ้งทุกชนิด

มธุป (มธุสทฺทูปปท+ปาปาเน+อ)ผึ้ง,แมลงภู่.มธุํ		ปิว	ตี	ติ		มธุ	โปผึ้งที่ดื่มน้ำหวานชื่อว่า 
มธุปะ(ลบสระหน้า)

ภมร (ภมอนวฎฺ€าเน+อร)ผึ้ง,แมลงภู่.ปุปฺ	ผมตฺถ	เก		ภม	ตี	ติ		ภม	โรผึ้งที่โผบินไปบนเกสร
ดอกไม้ชื่อว่าภมระ

ยถา	ปิ		ภม	โร		ปุปฺผํ	 วณฺณ	คนฺธํ		อเห€ยํ
ปา	เลติ		รส	มา	ทาย	 เอวํ		คา	เม		มุนี		จเร.๒

ผึ้งไม่เบียดเบียนสีและกลิ่นของดอกไม้ถือเอาน้ำหวานแล้วบินไปฉันใดพระ
มุนีก็พึงจาริกไปในหมู่บ้านฉันนั้น

อฬิ (อรคมเน+อิ)ผึ้ง,แมลงภู่.อร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อฬิ	ผึ้งที่บินไปชื่อว่าอฬิ(อาเทศรฺเป็นฬฺ)

นก	พิราบ,	นกเขา	๔	ศัพท์
ปา	ราปต,	ปา	ราว	ต (ปารสทฺทูปปท+อา+ปตปตเน+อ)นกพิราบ,นกเขา.ปา	เรน		สพ	เลน		

อาปต	ตี	ติ		ปา	ราป	โต		ปา	ราว	โต	นกพิราบที่โผบินไปด้วยกำลังของตนชื่อว่าปาราปตะ(ลบสระ
หน้า,รูปเป็นวตธาตุก็มี).มยฺหํ		อสฺ	สมปทํ		พหู		ปา	ราว	ตา		อาคจฺฉนฺ	ติ๓นกพิราบจำนวน
มากมายังอาศรมบทของเรา

ก	โปต(กปอจฺฉาทเน+โอต)นกพิราบ,นกเขา.กป	ตี	ติ		ก	โป	โตนกพิราบที่ปกปิด(ความลับ)ชื่อ
ว่ากโปตะ.กมฺป	ตี	ติ		ก	โป	โตนกพิราบที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดชื่อว่ากโปตะ(กมฺปจลเน+โอต,
ลบมฺ).ก	โป	โต		อา	สหํ		ตหึ	๔ ครั้งนั้นเราเป็นนกพิราบ

กกุฏ (กุกอาทาเน+อุฏ)นกพิราบ,นกเขา.กุก	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		กกุโฏนกพิราบที่คาบเอาไปชื่อ
ว่ากกุฏะ(อาเทศอุของธาตุเป็นอ).ปสฺส	สิ		โน		ตฺวํ		นนฺท		อิ	มา	นิ		ปญฺจ		อจฺฉ	ราส	ตา	นิ		
กกุฏป	ทา	นิ๕  นันทะเธอเห็นเทพธิดาทั้ง๕๐๐ผู้มีสีผิวดุจเท้านกพิราบเหล่านี้หรือไม่

ปา	เรวต,	ปเรวต,	ปเรวฏ(ป+รุสทฺเท+อฏ)นกพิราบ,นกเขา.ปกาเรน		รว	ตี	ติ		ปา	เรว	โต,	 
ปเรว	โต,	ปา	เรวโฏ,	ปเรวโฏ	นกพริาบที่ร้องอยู่ทัว่ไปชือ่ว่าปาเรวตะปเรวตะปาเรวฏะและปเรวฏะ
(ทีฆะสระของอุปสัคบ้าง,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว,อเป็นเอ,ฏเป็นตบ้าง,ลบสระ
หน้า).ปา	เรว	ตา		ว	ริหํ	สา		จาก	วา	กา		นที	จรา๖ นกพิราบนกเป็ดน้ำและนกจากพรากพา

๑ธมฺม.อฏฺ.๒๐/๓๖ ๒ขุ.ธมฺม.๒๕/๑๔/๒๑ ๓ชา.อฏฺ.๓๘/๑๓๓
๔ขุ.อปทาน.๓๓/๑๓๙/๒๔๖ ๕ขุ.อุทาน.๒๕/๖๘/๑๐๔ ๖ขุ.ชา.๒๘/๑๑๕๖/๔๑๓
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กันเที่ยวไปตามแม่น้ำ

  คัมภีร์รภสะแสดงชื่อนกพิราบหรือนกเขาไว้ดังนี้

ปา	ราว	โต		จ		เฉชฺโช		จ,	 ก	โป	โต		รตฺตโลจ	โน,
ปา	ราป	โต		กลร	โว	 ปตฺ	ตี		เส	โน		ส	สาท	โน.

	 [๖๓๗]	 คิชฺโฌ		คทฺโธถ		กุล	โล	 เส	โน		พฺยคฺฆีนโสปฺยถ
	 	 ตพฺ	เภท	า		สกุณ	คฺฆิตฺถี	 อาโฏ		ทพฺ	พิมุข	ทฺ	วิโช.

นก	แร้ง	๒	ศัพท์
คิชฺฌ(คิธอภิกงฺขายํ+ย)นกแร้ง.คิธ	ตี	ติ		คิชฺโฌ	นกแร้งขี้สงสัยชื่อว่าคิชฌะ(อาเทศธฺยเป็น

ฌ,ซ้อนชฺ).ยนฺ	นุ		คิชฺโฌ		โย	ชนสตํ		กุณ	ปา	นิ		อ	เวกฺ	ข	ติ๑ นกแร้งมองเห็นซากศพไกลตั้ง
๑๐๐โยชน์มิใช่หรือ

คทฺธ (คิธอภิกงฺขายํ+ต)นกแร้ง.คิธ	ตี	ติ		คทฺโธนกแร้งขี้สงสัยชื่อว่าคิทธะ(อาเทศตเป็น
ธ,ธฺเป็นทฺ)

เหยี่ยว	๓	ศัพท์
กุล	ล(กุลสทฺทูปปท+ลุเฉทเน+อ)เหยี่ยว.กุกฺ	กุฏา	ทีนํ		กุลํ		ลุ	นา	ติ			ฉินฺ	ท	ตี	ติ			กุล	โลเหยี่ยว

ที่ตัดตระกูลของไก่เป็นต้นชื่อว่ากุลละ(ลบสระหน้า).ปกฺ	เข		ป	สา	เร	ตี	ติ		กุล	โลเหยี่ยวที่กาง
ปีกออกชื่อว่ากุลละ(กุลสนฺตาเน+อล).กา	กา		วา		กุล	ลา		วา		น		อูห	ทนฺ	ติ๒ พวกกาหรือ
เหยี่ยวไม่ถ่ายรดลง

เสน  (เส คมเน+น)  เหยี่ยว.  เส	ติ	 	 คจฺฉ	ตี	ติ	 	 เส	โน  นกเหยี่ยวที่บินไป ชื่อว่าเสนะ.  เส	ติ		 
พนฺธ	ตี	ติ		เส	โน	เหยี่ยวที่โฉบเอาชื่อว่าเสนะ(สิพนฺธเน+น,วุทธิอิเป็นเอ).เอ	โกว		เส	โน		
หนฺ	ติ		ทิเช		ปสยฺห๓ เหมือนเหยี่ยวตัวหนึ่งข่มขู่พวกนกแล้วจึงฆ่า

พฺยคฺฆินส  (พฺยคฺฆิ+นส)  เหยี่ยว. สตฺ	ตานํ	 	 หึ	สน	โต	 	พฺยคฺโฆ	 	 วิย	 	พฺยคฺฆิ	 	 นกที่ร้าย
เหมือนเสือ เพราะชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่าพยัคฆิ (พฺยคฺฆ+อิ, ลบสระหน้า).  สตฺ	เต		 
นา	เส	ตี	ติ		นโสเหยี่ยวที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้พินาศชื่อว่านสะ(นสวินาเส+อ).พฺยคฺฆิ		เอว		นโส		
พฺยคฺฆินโสนกที่ร้ายเหมือนเสือนั่นแหละคือเหยี่ยวจึงชื่อว่าพยัคฆินสะ.พฺยคฺฆิน	สา	ติ		เสนา๔  
บทว่าพฺยคฺฆิน	สา	คือเหยี่ยว

นก	ใน	ตระกูล	เหยี่ยว	๓	ศัพท์
	 อิ	เม		ตพฺ	เภท	า	นกเหล่านี้เป็นนกในตระกูลเหยี่ยวนั้นคือ

๑ขุ.ชา.๒๗/๑๗๗/๕๗ ๒วิ.มหาวิ.๒/๓๗๕/๒๔๔ ๓ขุ.ชา.๒๗/๑๙๘๓/๓๙๓
๔ชา.อฏฺ.๔๔/๔๑๑
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สกุณ	คฺฆิ (สกุณสทฺทูปปท+หนหึสายํ+อิ)เหยี่ยวนกเขา.สกุณํ		หน	ตี	ติ		สกุณ	คฺฆิ	เหยี่ยว

นกเขาที่เบียดเบียนนกชนิดอื่นชื่อว่าสกุณัคฆิ(อาเทศหนฺเป็นฆา,ซ้อนคฺ,ลบสระหน้า).อิตฺถี	  

สกุณ	คฺฆิ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.เอหิ		โข	ทา	นิ		เม		สกุณ	คฺฆิ๑ นี่เหยี่ยวเจ้าจงมาเวลานี้

อาฏ(อฏคมเน+ณ)นกเงือก.อฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อาโฏนกเงือกที่บินไปชื่อว่าอาฏะ(ลบณฺ, 

วุทธิอเป็นอา).อาฏา	ติ		ทพฺ	พีสณฺ€า	นมุข	สกุณา๒ บทว่าอาฏา	คือนกที่ปากเหมือนจวัก

ทพฺ	พิมุข	ทฺ	วิช  (ทพฺพิ+มุข+ทฺวิช)  นกปากจวัก. ทพฺพิสทิสํ	 	 ตุณฺฑํ	 	 ยสฺส	 	ทฺ	วิชสฺส	 	 โส		 

ทพฺ	พิมุข	ทฺ	วิโชนกที่มีปากเหมือนจวักชื่อว่าทัพพิมุขทวิชะ.อีกนัยหนึ่งสกุณ	คฺฆิ	แปลว่าเหยี่ยว

นกเขา,อาฏและทพฺ	พิมุข	ทฺ	วิชแปลว่านกเงือก

	 [๖๓๘]	 อุ	หุงฺ	กา	โร		อุ	ลู	โก		จ	 โก	สิ	โย		วาย	สา	ริ		จ
	 	 กา	โก		ตฺว	ริฏฺโ€		ธงฺ	โก		จ	 พลิ	ปุฏฺ	โ€		จ		วา	ยโส.

นก	ฮูก	๔	ศัพท์
อุ	หุงฺ	การ(อุหุํสทฺทูปปท+กรกรเณ+ณ)นกฮูก.“อุหุ”นฺ	ติ		สทฺทํ		ก	โรตี	ติ		อุ	หุงฺ	กา	โรนกฮูก

ที่ร้องว่า“อุหุง”ชื่อว่าอุหุงการะ(อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).	อุ	หุงฺ	กา	รา		จ		

กุกฺ	กุ	หา๓นกฮูกและนกไก่นา

อุลูก(อุลคเวสเน+อูก)นกฮูก.อุล	ติ		คเว	สตี	ติ		อุ	ลู	โกนกฮูกที่แสวงหาอาหารชื่อว่าอุลูกะ.
อุทฺ	ธํ		กณฺณา		อสฺ	สา	ติ		อุ	ลู	โก	นกฮูกที่หูตั้งขึ้นชื่อว่าอุลูกะ(อุ+กณฺณ,อาเทศกณฺณเป็นลูก).

กา	กา		อุ	ลูก	า		จ		มนฺตเยยฺ	ยุํ ๔ พวกกาและนกฮูกปรึกษากัน

โก	สิย(กุสอกฺโกเส+อิย)นกฮูก.ยสฺส			อม	นาป	ตาย			สทฺ	เทน		โลกา		โก	สนฺ	ติ,		โส		 
โก	สิ	โย	  นกฮูกที่ถูกชาวโลกด่า เพราะมีเสียงไม่น่ายินดี ชื่อว่าโกสิยะ (วุทธิ อุ เป็น โอ).  

โกฏเร	 	 ว	สตี	ติ	 	 วา	 	 โก	สิ	โย  หรือนกฮูกที่อยู่ในโพรงไม้ ชื่อว่าโกสิยะ (โกฏรสทฺทูปปท+วส 

นิวาเส+อิย,ลบฏรและว).โก	สิ	ยา		สิงฺ	คา	ลา		พหู๕นกฮูกและสุนัขจิ้งจอกจำนวนมาก

วาย	สา	ริ  (วายส+อริ)นกฮูก.วาย	สานํ		กา	กานํ		อริ		สตฺ	ตุ		วาย	สา	ริ		นกฮูกที่เป็นศัตรูของ
กาชื่อว่าวายสาริ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง)

  นกฮูกมีอีกหลายศัพท์  เช่น  สกฺกวฺหย,	 ทิวา	นฺธ,	 วกฺ	กนา	ลิก,	 หริ	เนตฺ	ต,	 ทิวา	ภีต,	 

กาก	ภีรุ,	รตฺ	ติ	จารี

๑สํ.มหา.๑๙/๖๙๘/๑๙๗ ๒ชา.อฏฺ.๔๔/๔๑๓ ๓ขุ.ชา.๒๘/๑๑๕๕/๔๑๒
๔ขุ.ชา.๒๗/๑๑๙๕/๒๕๑ ๕ขุ.อปทาน.๓๒/๔๐๑/๕๒๕
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กา,	อีกา	๕	ศัพท์
กาก(กาสทฺทูปปท+กาสทฺเท+อ)กา,อีกา.“กา”อิ	ติ		สทฺทํ		กาย	ตี	ติ		กา	โกอีกาที่ร้องว่า

“กา”ชื่อว่ากากะ(ลบสระหน้า).กา	กา		คิชฺฌา		จ		ขา	ทนฺ	ติ๑อีกาและนกแร้งพากันจิกกิน

อริ	ฏฺ€(น+ริฏฺ€)กา,อีกา.ริฏฺ€ํ		มรณ	ลกฺขณํ,		ตทสฺส		นตฺถิ		อริ	ฏฺโ€ริฏฐะแปลว่าลางแห่ง
ความตาย,อีกาไม่มีลางแห่งความตายนั้นจึงชื่อว่าอริฏฐะ(อาเทศนเป็นอ)

ธงฺก  (ธงฺกปริฆาเต+อ) กา, อีกา. ธงฺก	ติ	 	ปริ	ฆา	เต	ตี	ติ	 	 ธงฺ	โก อีกาที่คุกคามชื่อว่าธังกะ. 
ธงฺ	กา		สิงฺ	คา	ลา		ปริ	วตฺตยนฺ	ติ๒อีกาและสุนัขจิ้งจอกวนเวียนอยู่

พลิ	ปุฏฺ€  (พลิ+ปุฏฺ€)กา,อีกา.พลิ	นา		ปุฏฺ	โ€		ภโต		พลิ	ปุฏฺ	โ€อีกาที่ถูกเลี้ยงด้วยเครื่อง
บูชายัญชื่อว่าพลิปุฏฐะ

วาย	ส(วยคมเน+อ+ส)กา,อีกา.วย	ตี	ติ		วโย,		วโย		เอว		วา	ยโสอีกาที่บินไปชื่อว่าวยะ,
อีกานั่นแหละชื่อว่าวายสะ(ทีฆะอเป็นอา).อาคจฺฉ		จณฺโฑ		เม		วา	ยโส		สขา๓ท่านจง
มาเถิดกาสหายของเราดุร้าย

  กามีอีกหลายศัพท์เช่นสกึปช,	อตฺตโฆส,	ปรภร,	พลิ	ทุช,	คุฬฺห	เมถุน	

	 [๖๓๙]	 กา	โกโฬ		วน	กา	โกถ	 ลา	โป		ลฏุ	กิก	าปฺยถ
	 	 วาร	โณ		หตฺถิ	ลิงฺ	โค		จ	 หตฺถิ	โสณฺ	ฑ	วิ	หงฺค	เม.

กา	ป่า	๒	ศัพท์
กา	โกล,	กา	โกฬ(กากสทฺทูปปท+อุลคมเน+อ)กาป่า.กา	โก		วิย		อุล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กา	โกโฬ   

กาป่าที่ไปเหมือนกา ชื่อว่ากาโกฬะ (วุทธิ อุ เป็น โอ, ลบสระหน้า, อาเทศ ลฺ เป็น ฬฺ บ้าง).   
กา	โก	ลา		จ		อ	โย	มุ	ขา		วิปฺผนฺ	ทมานํ		ขา	ทนฺ	ติ๔กาปากเหล็กจิกกินผู้กำลังดิ้นรน

วน	กาก (วน+กาก)กาป่า. วเน		กา	โก		ปฏิ	ว	สตี	ติ	 	 วน	กา	โกกาที่ประจำอยู่ในป่าชื่อว่า 
วนกากะ.กา	โก	ลา	ติ		วน	กา	กา๕บทว่ากา	โก	ลา	คือฝูงกาป่า

  กาป่ามีอีกหลายศัพท์เช่นโทณ	กาก,	ททฺธ	กาก

นก	มูลไถ	๒	ศัพท์
ลาป,	ลาว(ลูเฉทเน+ณ)นกมูลไถ.ลุ	นา	ตี	ติ		ลา	โปนกมูลไถที่ตัดชื่อว่าลาปะ(ลบณฺ,วุทธิ 

อูเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอาว,วเป็นปบ้าง,ลบสระหน้า).ลา	โป		สกุโณ		สกุณ	คฺฆิ	ยา		
หริ	ยมา	โน๖นกมูลไถถูกเหยี่ยวนกเขาโฉบไป

๑ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๑๒/๓๖๓ ๒ขุ.เปต.๒๖/๑๑๕/๒๑๔ ๓ขุ.ชา.๒๗/๔๒๑/๑๒๒
๔ขุ.ชา.๒๘/๙๒/๔๕ ๕ชา.อฏฺ.๓๙/๒๖ ๖สํ.มหา.๑๙/๖๙๘/๑๙๖
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ลฏุ	กิก	า (ลฏุสทฺทูปปท+อกคมเน+ณฺวุ+อา)นกมูลไถ.ลฏุ		วิย		อก	ตี	ติ		ลฏุ	กิก	า	นกที่เป็น
ไปเหมือนก้อนดินชื่อว่าลฏุกิกา(อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ,ลบอของธาตุ,ลบสระหน้า). 
ลฏ	ตี	ติ		ลฏุ	กิก	านกที่ส่งเสียงร้องชื่อว่าลฏุกิกา(ลฏพาลฺยอุตฺตีสุ+ณฺวุ+อิก+อา,อาเทศณฺวุเป็น
อก,อเป็นอุ,ลบสระหน้า)

นก	หัสดี	ลิงค์	๓	ศัพท์
วารณ  (วารณ+ณ) นกหัสดีลิงค์. วา	รณ	สทิสตฺ	ตา	 	 วาร	โณ	 นกหัสดีลิงค์ชื่อว่าวารณะ เพราะ

ตัวโตเหมือนช้าง(ลบณฺและสระหน้า).วา	รณา	ติ		หตฺถิ	ลิงฺ	ค	สกุณา๑บทว่าวา	รณาคือนก 
หัสดีลิงค์

หตฺถิ	ลิงฺ	ค  (หตฺถิ+ลิงฺค)  นกหัสดีลิงค์. หตฺถิ	โน	 	 ลิงฺ	คํ	 	ญา	ปกํ	 	 โสณฺ	ฑํ	 	 อสฺมึ	 	 วิชฺช	ตี	ติ		 
หตฺถิลิงฺ	โคนกที่มีงวงเหมือนลึงค์ของช้างชื่อว่าหัตถิลิงคะ.เอ	โก		หตฺถิ	ลิงฺ	ค	สกุโณ		มํสเป	สี	ติ		
มญฺญมา	โน๒นกหัสดีลิงค์ตัวหนึ่งสำคัญ(ผิด)ว่าก้อนเนื้อ

หตฺถิ	โสณฺ	ฑ	วิ	หงฺ	คม,	หตฺถิ	วิ	หงฺ	คม,	หตฺถิ	สกุณ	(หตฺถิ+โสณฺฑ+วิหงฺคม)นกหัสดีลิงค์.	หตฺถิ	
โสณฺ	ฑํ		ยสฺมึ		วิชฺช	ติ,		โส		หตฺถิ	โสณฺ	โฑ		จ		วิ	หงฺค	โม		เจ	ติ		หตฺถิ	โสณฺ	ฑ	วิ	หงฺค	โมนก
ที่มีงวงเหมือนช้างชื่อว่าหัตถิโสณฑวิหังคมะ.ตํ		มํสเป	สี	ติ		สลฺลกฺ	เขตฺ	วา		หตฺถิ	โสณฺ	ฑ	สกุณา		
อุกฺ	ขิปิตฺ	วา๓นกหัสดีลิงค์คิดว่าเด็กนั้นเป็นก้อนเนื้อจึงโฉบขยุ้มขึ้นไป

	 [๖๔๐]	 อุกฺ	กุโส		กุร	โร		โกลฏฺ-	 €ิปกฺ	ขิมฺ	หิ		จ		กุกฺ	กุโห
	 	 สุ	โว		ตุ		กี	โร	จ		สุ	โก	 ตมฺพ	จูโฬ		ตุ		กุกฺ	กุโฏ.

นก	ออก	๒	ศัพท์
อุกฺ	กุส(อุ+กุสสทฺเท+อ)นกออก.อุจฺ	จํ		โกส	ตี	ติ		อุกฺ	กุโสนกที่ร้องเสียงสูงชื่อว่าอุกกุสะ(ซ้อน

กฺ).ปา	จีน	ปสฺ	เส		อุกฺ	กุส	สกุณ	ราชา		ว	สติ๔พญานกออกอยู่ด้านทิศตะวันออก

กุรร,	กุร	รี (กุรสทฺเท+อร)นกออก.กุร	ตี	ติ		กุร	โรนกออกที่ส่งเสียงร้องชื่อว่ากุรระ.ติยํ	  
กุรร	ศัพท์มีใช้ในลิงค์ทั้ง๓ในอิตถีลิงค์มีการลงอีปัจจัย

นกเขา,	นก	ไก่นา	๒	ศัพท์
โกลฏฺ€ิปกฺขี  (โกลฎฺ€ิ+ปกฺขี)นกเขา,นกไก่นา.โกลฏฺ€ิ	อชฺโฌ	หาร	โก		ปกฺขี		โกลฏฺ€ิปกฺขี	นกเขา

ที่กลืนกินเมล็ดกระเบาชื่อว่าโกลัฏฐิปักขี

กุกฺ	กุห(กุกฺกุ+ห)นกเขา,นกไก่นา.“กุกฺ	กุ”อิ	ติ		สทฺ	ทาย	ตี	ติ		กุกฺ	กุโห	นกเขาที่ร้องว่า“กุกกุ”
ชื่อว่ากุกกุหะ.กุก	ตี	ติ		กุกฺ	กุโห	นกเขาที่ส่งเสียงเรียกชื่อว่ากุกกุหะ(กุกอวฺหาเน+อุห).พหู		

๑ชา.อฏฺ.๔๔/๔๑๓ ๒มชฺ.อฏฺ.๙/๓๔๓/๒๓๕ ๓วิ.อฏฺ.๓/๒๒๕
๔ชา.อฏฺ.๔๐/๒๖๗
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หํ	สา		โกญฺ	จา		มยูร	า		จ		จกฺ	กวา	กา		จ		กุกฺ	กุ	หา๑ หงส์นกกระเรียนนกยูงนกจากพราก
และนกเขามีอยู่จำนวนมาก

นกแก้ว,	นก	แขก	เต้า	๓	ศัพท์
สุว (สุสวเน+อ)นกแก้ว,นกแขกเต้า.มนุ	สฺสสทฺ	ทมฺปิ		สุณ	า	ตี	ติ		สุ	โวนกแก้วที่ฟังเสียงของ

มนุษย์ชื่อว่าสุวะ(อาเทศอุเป็นอุว).เส	สา		สุ	วา		ยาว	ทตฺถํ		สาลึ		ขา	ทิตฺ	วา๒นกแก้วที่
เหลือพากันจิกกินข้าวสาลีตามต้องการ

กีร(กีสทฺทูปปท+กรกรเณ+อ)นกแก้ว,นกแขกเต้า.“กี”อิ	ติ		สทฺทํ		ก	โรตี	ติ		กี	โรนกแก้วที่
ร้องว่า“กีกี”ชื่อว่ากีระ(ลบกต้นธาตุ).มนุ	สฺสสทฺทํ		ก	โรตี	ติ		วา		กี	โรหรือนกแก้วที่ทำ
ตามเสียงของมนุษย์ชื่อว่ากีระ(กรกรเณ+อ,อาเทศอของธาตุเป็นอี)

สุก(สุ+กาสทฺเท+อ)นกแก้ว,นกแขกเต้า.สุนฺ	ทรํ		สุฏฺ€ุ		วา		มนุ	สฺสสทฺทํ		กาย	ตี	ติ		สุ	โก   
นกแก้วที่พูดตามเสียงของมนุษย์ได้ง่ายชื่อว่าสุกะ (ลบสระหน้า).  มนาเปน		คมเนน		 โสก	ติ		
คจฺฉ	ตี	ติ		สุ	โกนกแก้วที่ไปโดยการเดินที่น่าชอบใจชื่อว่าสุกะ (สกคติยํ+อ).สุก	ราชา		ปน		 
อห	เมว๓ส่วนพญานกแก้วเป็นเราตถาคตเอง

ไก่	๒	ศัพท์
ตมฺพ	จูฬ(ตมฺพ+จูฬา+ณ)ไก่.ตมฺ	พา		จูฬา		อสฺ	สา	ติ		ตมฺพ	จูโฬไก่ที่มีหงอนสีแดงชื่อว่า

ตัมพจูฬะ(ลบณฺและสระหน้า)

กุกฺ	กุฏ (กุกฺกุฏสทฺเท+อ)ไก่.กุกฺ	กุฏ	ตี	ติ		กุกฺ	กุโฏไก่ที่ทำเสียงกุกกุฏะชื่อว่ากุกกุฏะ.โค	จรํ		
วา		กุก	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		กุกฺ	กุโฏไก่ที่จิกกินอาหารชื่อว่ากุกกุฏะ(กุกอาทาเน+อุฏ,ซ้อนกฺ).
กุํ		ปถวึ		กุฏ	ตี	ติ		กุกฺ	กุโฏ	ไก่ที่คุ้ยเขี่ยพื้นดินชื่อว่ากุกกุฏะ(กุสทฺทูปปท+กุฏเฉทเน+อ,ซ้อน
กฺ).ยสฺ	มา		คา	มา		นิกฺ	ขมิตฺ	วา		กุกฺ	กุโฏ		ป	ทสา	ว		อญฺญํ		คามํ		คจฺฉ	ติ๔ ไก่ออกจาก
หมู่บ้านใดแล้วเดินไปหมู่บ้านอื่น

	 [๖๔๑]	 วน	กุกฺ	กุโฏ		จ		นิชฺ	ชิวฺโห	 อถ		โกญฺ	จา		จ		กุนฺ	ตนี
	 	 จกฺ	กวา	โก		ตุ		จกฺก	โวฺห	 สา	รงฺ	โค		ตุ		จ		จาต	โก.

ไก่ป่า	๒	ศัพท์
วน	กุกฺ	กุฏ (วน+กุกฺกุฏ)ไก่ป่า.วเน		กุกฺ	กุโฏ		วน	กุกฺ	กุโฏไก่ในป่าชื่อว่าวนกุกกุฏะ.	กุกฺ	กุฏา	ติ		 

วน	กุกฺ	กุฏา๕ บทว่ากุกฺ	กุฏา	คือไก่ป่า

๑ขุ.ชา.๒๘/๙๒๔/๓๒๕ ๒ชา.อฏฺ.๔๐/๒๕๐ ๓ชา.อฏฺ.๓๘/๒๙
๔วิ.อฏฺ.๒/๓๗๗ ๕ชา.อฏฺ.๔๔/๔๑๑
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นิชฺ	ชิวฺห (นิ+ชิวฺหา+ณ)ไก่ป่า.นตฺถิ		ชิวฺ	หา		อสฺ	สา	ติ		นิชฺ	ชิวฺโหไก่ป่าที่ไม่มีลิ้นชื่อว่านิชชิวหะ
(ซ้อนชฺ,ลบณฺและสระหน้า).จมฺ	ปก	ศัพท์ก็แปลว่าไก่ป่า

นก	กระเรียน	๒	ศัพท์
โกญฺ	จา (โกญฺจโกฏิลฺยปฺปีภาเวสุ+อ+อา)นกกระเรียน.โกญฺจ	ตี	ติ		โกญฺ	จา	นกกระเรียนที่ร่างกาย

คดชื่อว่าโกญจา(ลบสระหน้า).อิ	เม		หํ	สา		จ		โกญฺ	จา		จ		มยูร	า		จิตฺ	รเปขุณา๑นกเหล่า
นี้คือหงส์นกกระเรียนและนกยูงเป็นนกที่งามวิจิตร

กุนฺ	ตนี (กนฺตเฉทเน+ยุ+อี)นกกระเรียน.กนฺต	ตี	ติ		กุนฺ	ตนี	นกที่จิกชื่อว่ากุนตนี(อาเทศยุ
เป็อน,ลบสระหน้า).อิตฺถิ	ลิงฺ	เคน		มิ	ถุน	านํ		นา	มา	นิ	ชื่อของนกกระเรียนทั้งตัวผู้และตัวเมีย
ท่านแสดงด้วยอิตถีลิงค์

นกจาก	พราก	๒	ศัพท์
จกฺ	กวา	ก,	จาก	วาก (จกฺกสทฺทูปปท+วจวิยตฺติยํวาจายํ+ณ)นกจากพราก.จกฺ	เกน		จกฺกสทฺ	เทน		 

อุจฺ	จ	เต	ติ		จกฺ	กวา	โกนกที่ท่านเรียกด้วยจกฺก	ศัพท์ชื่อว่าจักกวากะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,
อาเทศจฺเป็นกฺ).จกฺ	กวา	กา		นที	จรา๒ นกจากพรากเที่ยวหากินไปตามแม่น้ำ

จกฺกวฺห (จกฺก+อวฺหา+ณ)นกจากพราก.จกฺ	กมิจฺ	จาวฺ	หา		อสฺ	สา	ติ		จกฺก	โวฺหนกที่เขาเรียกว่า
จักกะชื่อว่าจักกวหะ(ลบณฺและสระหน้า)

นก	กระเต็น	๒	ศัพท์
สา	รงฺค(สารสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)นกกระเต็น.สรณํ		สา	โร,		ตํ		คจฺฉ	ตี	ติ			สา	รงฺ	โคการ

เบียดเบียนชื่อว่าสาระ(สรหึสายํ+ณ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา),นกกระเต็นที่ไปสู่การเบียดเบียน
ชื่อว่าสารังคะ(ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ)

จา	ตก (จตยาจเน+ณฺวุ)นกกระเต็น.จต	ตี	ติ		จาต	โกนกกระเต็นที่ขอชื่อว่าจาตกะ(วุทธิอเป็น
อา,อาเทศณฺวุเป็นอก)

	 [๖๔๒]	 ตุ	ลิ	โย		ปกฺขิพิฬาโล	 สตปตฺ	โต		ตุ		สาร	โส
	 	 พโก		ตุ		สุกฺ	กกา	โกถ	 พลา	กา		วิ	สกณฺ€ิกา.

นกเค้าแมว	๒	ศัพท์
ตุ	ลิย (ตุลอุมฺมาเน+อิย)นกเค้าแมว.ตุลย	ตี	ติ		ตุ	ลิ	โยนกเค้าแมวที่ตามัวชื่อว่าตุลิยะ.ตุ	ลิ	ยา	ติ		 

ปกฺขิ	วิฬาร	า๓ บทว่าตุ	ลิ	ยา	คือนกเค้าแมว

๑ขุ.ชา.๒๘/๑๑๙๓/๔๓๐ ๒ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๒๔ ๓ชา.อฏฺ.๔๔/๔๑๐
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ปกฺขิพิฬาล,	 ปกฺขิ	วิฬาร  (ปกฺข+พิฬาล)  นกเค้าแมว. ปกฺข	ยุตฺ	โต	 	พิฬาโล	 	 ปกฺขิพิฬาโล   
แมวที่มีปีกชื่อว่าปักขิพิฬาละ(อาเทศอเป็นอิ)

นก	หัว	ขวาน	๒	ศัพท์
สตปตฺต(สต+ปตฺต+ณ)นกหัวขวาน.สตํ		ปตฺ	ตา	นิ		อสฺ	สา	ติ		สตปตฺ	โตนกที่มีขนปีก๑๐๐

ชื่อว่าสตปัตตะ(ลบณฺและสระหน้า).เอกสฺ	มึ		รุกฺ	ขคฺเค		สตปตฺ	โต		นิ	สีทิ๑นกหัวขวานจับ
อยู่บนยอดต้นไม้ต้นหนึ่ง

สา	รส(สรหึสายํ+ณ+ส)นกหัวขวาน.กีเฏ		สร	ตี	ติ		สาร	โสนกหัวขวานที่เบียดเบียนแมลง 
ชื่อว่าสารสะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,สสกัตถปัจจัย)

นก	กระยาง	๔	ศัพท์
พก (วกอาทาเน+อ)นกกระยาง.โค	จรํ		วก	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		พโก	นกกระยางที่ยึดแหล่งหา

อาหารชื่อว่าพกะ(อาเทศวเป็นพ).พโก		วตํ		สมา	ทาย		อุป	ปชฺ	ชิ		อุ	โปสถํ ๒ นกกระยาง
สมาทานเอาข้อปฏิบัติแล้วเข้าจำอุโบสถ

สุกฺ	กกาก  (สุกฺก+กาก)นกกระยาง.เสต	วณฺณ	ตาย		สุกฺ	โก		จ		โส		กา	เกหิ		สทฺธึ		นิ	วา	สน	โต		 
กาก	สณฺ€านตฺ	ตา		วา		กา	โก		เจ	ติ		สุกฺ	กกา	โก	นกกระยางชื่อว่าสุกกะเพราะมีสีขาวและชื่อ
ว่ากากะเพราะอยู่ร่วมกับพวกกาหรือมีรูปร่างเหมือนกาจึงรวมกันชื่อว่าสุกกกากะ

พลา	กา (พลปาณเน+ณฺวุ+อา)นกกระยาง.พล	ตี	ติ		พลา	กา	นกกระยางที่มีชีวิตชื่อว่าพลากา 
(อาเทศณฺวุ เป็นอก,ทีฆะอ เป็นอา,ลบสระหน้า).พลา	กา	ติ		พลา	กา	สกุณิ	กา๓ บทว่า 
พลา	กา	คือนกกระยาง

วิ	สกณฺ€ิกา(วิส+กณฺ€+อิก+อา)นกกระยาง.วิสสทิโส		กาฬ	วณฺโณ		กณฺโ€		ยสฺ	สา		สา		 
วิ	สกณฺ€ิกานกกระยางที่มีคอสีดำเหมือนงูพิษชื่อว่าวิสกัณฐิกา(ลบสระหน้า)

  อีกนัยหนึ่งพกและสุกฺ	กกากแปลว่านกกระยางโทน.ส่วนพลา	กาและวิ	สกณฺ€ิกา 
แปลว่านกกระยางกอก

  ท่านกล่าวว่านกกระยางนั้นไม่มีตัวผู้ดังปรากฏอยู่ในพระบาลีอปทานว่า

ยถา		พลาก	โย	นิมฺหิ	 น		วิชฺช	ติ		ปุ	มา		สทา,
เมเฆ	สุ		คชฺ	ชมา	เน	สุ	 คพฺภํ		คณฺ	หนฺ	ติ		ตา		สทา.๔

ปรกติในกำเนิดของนกกระยางไม่มีตัวผู้เมื่อเมฆฝนคำรามพวกมันจึงตั้งครรภ์
ทุกครั้ง

๑ชา.อฏฺ.๓๗/๒๐๓ ๒ขุ.ชา.๒๗/๔๙๙/๑๒๖ ๓ขุ.อฏฺ.๓๓/๓๑๐/๓๕
๔ขุ.อปทาน.๓๒/๘/๖๐
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	 [๖๔๓]	 โลหปิฏฺโ€		ตถา		กงฺ	โก	 ขญฺ	ชรีโฏ		ตุ		ขญฺ	ช	โน
	 	 กล	วิงฺ	โก		ตุ		จาฏ	โก	 ทินฺ	ทิโภ		ตุ		กิกี		ภเว.

เหยี่ยว	แดง,	นก	กระยาง	แดง,	นก	อีลุ้ม	๒	ศัพท์
โลหปิฏฺ€ (โลห+ปิฏฺ€+ณ)เหยี่ยวแดง,นกกระยางแดง,นกอีลุ้ม.โลหสทิโส		ปิฏฺ€ิ		อสฺ	สา	ติ		 

โลหปิฏฺโ€  เหยี่ยวที่มีหลังสีแดงเหมือนเหล็กเป็นสนิม ชื่อว่าโลหปิฏฐะ (ลบ ณฺ และสระหน้า).
โลหปิฏฺ€าติ		โลหิต	วณฺณ	สกุณา๑บทว่าโลหปิฏฺ€า	คือนกที่มีสีแดง

กงฺก (กงฺกโลเลฺย+อ)เหยี่ยวแดง,นกกระยางแดง,นกอีลุ้ม.กงฺก	ตี	ติ		กงฺ	โกเหยี่ยวแดงที่ลังเล
ชื่อว่ากังกะ.กงฺ	โก		วา		กุล	โล		วา		มํสเปสึ		อา	ทาย๒เหยี่ยวแดงหรือเหยี่ยวขยุ้มเอา 
ก้อนเนื้อ

นก	ไส้,	นก	กระเด้า	ดิน	๒	ศัพท์
ขญฺ	ชรีฏ(ขญฺชสทฺทูปปท+จรจรเณ+อีฏ)นกกระเด้าดิน,นกไส้.ขญฺ	โช		วิย		จร	ตี	ติ		ขญฺ	ชรีโฏ  

นกกระเด้าดินที่เดินไปเหมือนขากระเผลกชื่อว่าขัญชรีฏะ(ลบจต้นธาตุ)

ขญฺ	ชน(ขสทฺทูปปท+ชนชนเน+อ)นกกระเด้าดิน,นกไส้.	ปสฺ	สนฺ	ตานํ		ขํ		สุขํ		ช	เนตี	ติ		ขญฺ	ช	โน   
นกกระเดา้ดนิที่ยงัความสขุให้เกดิแก่ผู้พบเหน็ชือ่วา่ขญัชนะ(ไม่ลบทุติยาวภิตัต,ิอาเทศนคิหติเปน็ญ)ฺ. 
ขญฺช	ตี	ติ	วา		ขญฺช	โนนกที่กระเด้าดินชื่อว่าขัญชนะ(ขญฺชคติเวกเลฺย+ยุ,อาเทศยุเป็นอน)

นก	กระจอก	บ้าน,	นก	กระจอก	เทศ	๒	ศัพท์
กล	วิงฺ	ก  (กลหสทฺทูปปท+รุ สทฺเท+ณฺวุ)  นกกระจอกบ้าน, นกกระจอกเทศ. กลหํ	 รว	ตี	ติ		 

กล	วิงฺ	โกนกกระจอกที่ร้องจ้อกแจ้กจอแจชื่อว่ากลวิงกะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว,
ลบหและร,อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ).กํ			สุขํ			
ลุ	นา	ตี	ติ		วา		กล	วิงฺ	โก	หรือนกที่ทำลายความสุขชื่อว่ากลวิงกะ (กสทฺทูปปท+ลู เฉทเน+อิก, 
วุทธิอูเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ)

จาฏก  (จฏเภเท+ณฺวุ)นกกระจอกบ้าน,นกกระจอกเทศ.สุขํ		จฏ	ตี	ติ		จาฏ	โกนกกระจอกที่
ทำลายความสุขชื่อว่าจาฏกะ(วุทธิอเป็นอา,อาเทศณฺวุเป็นอก)

นก	ต้อยตีวิด	๒	ศัพท์
ทินฺ	ทิภ  (ทิต สนฺถมฺเภ+อิภ)  นกต้อยตีวิด. ทินฺ	ต	ตี	ติ	 	 ทินฺ	ทิโภ  นกต้อยตีวิดที่กระด้าง ชื่อว่า 

ทินทิภะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,ตฺเป็นทฺ).ทินฺ	ทิ	ภา		สุว	โป	ตา		จ		อุป	ชี	วนฺ	ติ		
ตํ		สรํ ๓ นกต้อยตีวิดและนกแขกเต้าพากันเข้าไปอาศัยอยู่ใกล้สระน้ำแห่งนั้น

๑ชา.อฏฺ.๔๔/๔๑๑ ๒ขุ.อฏฺ.๔๕/๓/๓๑ ๓ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๒๔
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กิกี (กิสทฺทูปปท+กาสทฺเท+ณี)นกต้อยตีวิด.“กิ”อิ	ติ		สทฺทํ		กาย	ตี	ติ		กิกี	นกที่ร้องว่า“กิกิ”
ชื่อว่ากิกี(ลบณฺและสระหน้า).กิกี	ว		อณฺฑํ		รกฺ	เขยฺ	ย		จาม	รี	ริว		วาล	ธึ ๑ ดุจนกต้อยตีวิด
รักษาไข่เหมือนจามรีรักษาขนหางฉะนั้น

	 [๖๔๔]	 กา	ทมฺ	โพ		กาล	หํโสถ	 สกุนฺ	โต		ภาส	ปกฺขิ	นี	
	 	 ธูมฺ	ยาโฏ		ตุ		กลิงฺ	โคถ	 ทาตฺ	ยูโห		กาฬ	กณฺ€โก.

หงส์	ดำ,	เป็ด	๒	ศัพท์
กา	ทมฺพ(กทมฺพ+ณ)หงส์ดำ,เป็ด.ก	ทมฺพ	โย	คา		กา	ทมฺ	โพหงส์ดำชื่อว่ากาทัมพะเพราะมี

ฝูง(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).กา	ทมฺ	เพหิ		โกกิ	เลหิ		อญฺเญหิ		จ		ทิเชหิ		อภิ	นา	ทิตํ ๒   
ป่าที่พวกหงส์ดำนกดุเหว่าและนกจำพวกอื่นพากันยินดียิ่ง

กาล	หํส(กาฬ+หํส)หงส์ดำ,เป็ด.กาล	วณฺโณ		หํโส		กาล	หํโสหงส์สีดำชื่อว่ากาลหังสะ

นก	แซงแซว	๒	ศัพท์
สกุนฺ	ต(สกสตฺติมฺหิ+อุนฺต)นกแซงแซว.สกฺ	โก	ติ		อุทฺ	ธํ		คนฺ	ตุนฺ	ติ		สกุนฺ	โตนกแซงแซวที่

สามารถบินไปในที่สูงชื่อว่าสกุนตะ

ภาส	ปกฺขี (ภาส+ปกฺข+อี)นกแซงแซว.สุนฺ	ทรา	กา	เรน		ปกฺ	เขน		ยุตฺ	โต		สกุโณ		ภาส	ปกฺขี	  
นกที่มีปีกและหางสวยงามชื่อว่าภาสปักขี(ลบสระหน้า).คัมภีร์นานัตถสังคหะกล่าวว่า“ภา	สนฺ	โต		
สุนฺ	ทรา	กาเร,		ภา	สนฺ	โต		ภาส	ปกฺขิ	นิ	 ภาส	ศัพท์ใช้ในอรรถว่าอาการที่สวยงามและนกแซงแซว”

นก	กระแวน	๒	ศัพท์
ธูมฺ	ยาฏ(ธูมฺยสทฺทูปปท+อฏคมเน+ณ)นกกระแวน.ธูมฺยํ		ธูมํ		อฏ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ธูมฺ	ยาโฏ,		 

นี	ลปกฺ	ขี	นกกระแวนที่บินไปสู่ที่มีควันไฟ(เพื่อกินแมลงที่หนีไฟ)ชื่อว่าธูมยาฏะได้แก่นกสีเขียว(ลบ
ณฺ,วุทธิอเป็นอา,ลบสระหน้า)

กลิงฺค(กุ+ลิงฺค)นกกระแวน.กาฬ	วณฺณ	ตาย		กุจฺฉิตํ		ลิงฺ	คํ		อสฺ	สา	ติ		กลิงฺ	โคนกที่มีรูปร่าง
น่าเกลียดเพราะมีสีดำชื่อว่ากลิงคะ(อาเทศอุเป็นอ).ภิงฺค	ศัพท์ก็แปลว่านกกระแวน

นก	กาน้ำ,	นก	ไก่นา	๒	ศัพท์
ทาตฺ	ยูห(ทาติสทฺทูปปท+อูหอุสฺสหเน+อ)นกกาน้ำ,นกไก่นา.ทา	ติ		ลว	ตี	ติ		ทา	ติ		นกที่ชอบ 

คุ้ยเขี่ยชื่อว่าทาติ(ทาลวเน+ติ).ทา	ติ		อูห	ติ		อุสฺ	สห	ตี	ติ		ทาตฺ	ยูโหนกกาน้ำที่มีความพยายาม
ชื่อว่าทาตยูหะ(อาเทศอิเป็นย,ลบสระหน้า)

๑ขุ.อปทาน.๓๒/๑๘/๘๗ ๒ขุ.อฏฺ.๓๐/๖๕๗/๑๘๔
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กาฬ	กณฺ€ก(กาล+กณฺ€+ก)นกกาน้ำ,นกไก่นา.กาเล		สสฺ	สมุ	ตุมฺหิ		กณฺโ€		กณฺ€ทฺ	ธนิ		ยสฺส		

กาฬ	กณฺ€โก  นกที่ชูคอในฤดูข้าวกล้าชื่อว่ากาฬกัณฐกะ(อาเทศลเป็นฬ)

	 [๖๔๕]	 ขุทฺ	ทา	ที		มกฺ	ขิก	า	เภท	า	 ฑํโส		ปิงฺค	ลมกฺ	ขิก	า
	 	 อา	สาฏิก	า		มกฺ	ขิก	าณฺฑํ	 ปฏงฺ	โค		สลโภ		ภเว.

มิ้ม,	ผึ้ง	เล็ก
มกฺ	ขิก	า(มกฺขิสงฺฆาเต+ณฺวุ+อา)มิ้ม,ผึ้งเล็ก.ขุทฺ	ทา	ที		มกฺ	ขิก	า	เภท	าผึ้งเล็กเป็นต้นจัดเข้าใน

จำพวกแมลงวัน.มกฺข	ตี	ติ		มกฺ	ขิก	ามิ้มที่รวมกันอยู่ชื่อว่ามักขิกา(อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็น
อิ,ลบสระหน้า)

เหลือบ	๒	ศัพท์
ฑํส,	ทํส(ฑํสฑํสเน+อ)เหลือบ.	ฑํ	สตี	ติ		ฑํโสเหลือบที่กัดชื่อว่าฑังสะ.	ฑํ	สติ		ขาท	ตี	ติ		 

ฑํโส	เหลือบที่กัดดูดเลือดชื่อว่าฑังสะ(ฑํสขาทเน+อ).ฑํ	สา		วุจฺ	จนฺ	ติ		ปิงฺค	ลมกฺ	ขิก	า๑เหลือบ
ท่านเรียกว่าฑังสะ

ปิงฺค	ลมกฺ	ขิก	า (ปิงฺคล+มกฺขิกา)เหลือบ.ปิงคล	วณฺณา		มกฺ	ขิก	า		ปิงฺค	ลมกฺ	ขิก	า	แมลงวันสี
น้ำตาลชื่อว่าปิงคลมักขิกา.ฑํ	สา	ติ		ปิงฺค	ลมกฺ	ขิก	า๒ บทว่าฑํ	สา	คือเหลือบ

ไข่	แมลงวัน	๒	ศัพท์
อา	สาฏิก,	อา	สาฏิก	า (อา+สฏอวยเว+ณฺวุ+อา)ไข่แมลงวัน.มกฺ	ขิก	าย		อณฺฑํ		อา	สาฏิก	า		 

นาม	ไข่แมลงวนัชือ่วา่อาสาฏกิา.อาสฏ	ต	ีต	ิ	อา	สาฏกิ	า	ไข่แมลงวนัที่เปน็ตวัออ่นชือ่วา่อาสาฏกิา 
(วุทธิอเป็นอา,อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ,ลบสระหน้า).ตตฺถ		นี	ลมกฺ	ขิก	าอณฺฑา	นิ		
ปา	เตนฺ	ติ,		เตสํ		อา	สาฏิก	า	นิ		นาม๓ ไข่แมลงวันตกลงที่แผลนั้นชื่อว่าอาสาฏิกา

มกฺ	ขิก	าณฺฑ(มกฺขิกา+อณฺฑ)ไข่แมลงวัน.มกฺ	ขิก	าย		อณฺฑํ		มกฺ	ขิก	าณฺฑํ	ไข่แมลงวันชื่อว่า
มักขิกาณฑะ(ลบสระหลัง)

ตั๊กแตน	๒	ศัพท์
ปฏงฺค(ปฏํสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)ตั๊กแตน.ปฏํ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปฏงฺ	โคตั๊กแตนที่บินไปดังปฏะๆ

ชื่อว่าปฏังคะ(อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ).พหู		กีฏ	า		ปฏงฺ	คา		จ		มก	สา		
มธุ	มกฺ	ขิก	า๔ พวกเหลือบตั๊กแตนยุงและผึ้งมีมาก

๑ขุ.มหานิ.๒๙/๙๓๒/๕๙๖ ๒ขุ.อฏฺ.๒๘/๕๒/๙๗ ๓มชฺ.อฏฺ.๘/๓๔๖/๑๖๖
๔ขุ.ชา.๒๘/๑๐๙๒/๓๘๔
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สลภ (สรหึสายํ+อภ)ตั๊กแตน.ส	รติ		หึ	สตี	ติ		สลโภตั๊กแตนที่เบียดเบียนข้าวกล้าชื่อว่าสลภะ
(อาเทศรฺเป็นลฺ).สล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สลโภตั๊กแตนที่บินไปชื่อว่าสลภะ(สลคมเน+อภ)

	 [๖๔๖]	 สูจิ	มุ	โข		จ		มกโส	 จี	รี		ตุ		ฌลฺ	ลิ	กาถ		จ
	 	 ช	ตุ	กา	ชิน	ปตฺ	ตาถ	 หํโส		เสต	จฺฉ	โท		ภเว.

ยุง,	ริ้น	๒	ศัพท์
สูจิ	มุข (สูจิ+มุข)ยุง,ริ้น.	สูจิ		วิย		มุ	โข		อสฺ	สา	ติ		สูจิ	มุ	โขยุงมีปากเหมือนเข็มชื่อว่าสูจิมุขะ. 

คู	ถ	นิรเย		สูจิ	มุ	ขา		ปาณา		ฉวึ		ฉินฺ	ทนฺ	ติ๑  ในนรกคูถมียุงคอยกัดผิวหนัง

มกส (มกปาเณ+อส)ยุง,ริ้น. โลหิตํ	 	มก	ติ		ปิว	ตี	ติ		มกโสยุงที่ดูดเลือดชื่อว่ามกสะ. 
มก	เสตฺ	วา		คเว	เสตฺ	วา		อ	สติ		ขาท	ตี	ติ		มกโสยุงที่แสวงหากินชื่อว่ามกสะ(มกสทฺทูปปท
+อสขาทเน+อ,ลบสระหน้า).มกสํ		วธิสฺ	สนฺ	ติ๒ จักฆ่ายุง

จิ้งหรีด,	จักจั่น	๒	ศัพท์
จี	รี,	จี	ริฬิ	กา (จีรี+อี)จิ้งหรีด,จักจั่น.“จี	รี”ติ		สทฺ	ทาย	ตี	ติ		จี	รี	จิ้งหรีดที่ร้องว่า“จีรี”ชื่อว่า

จีรี(ลบสระหน้า).จิร	ติ		หึ	สตี	ติ		จี	รี	จิ้งหรีดที่เบียดเบียน(ด้วยเสียง)ชื่อว่าจีรี(จิริหึสายํ+อี,
ทีฆะอิเป็นอี)

ฌลฺ	ลิ	กา(ฌลฺลสทฺเท+ณฺวุ+อา)จิ้งหรีด,จักจั่น.ฌลฺล	ตี	ติ		ฌลฺ	ลิ	กาจักจั่นที่ร้องระงมชื่อว่า 
ฌัลลิกา(อาเทศณฺวุเป็นอก,อเป็นอิ,ลบสระหน้า)

ค้างคาว	๒	ศัพท์
ช	ตุ	กา(ชตุ+ก+อา)ค้างคาว.ชตุ		วิย		ช	ตุ	กาค้างคาวที่เกาะติดกิ่งไม้เหมือนครั่งชื่อว่าชตุกา

(ลบสระหน้า)

อชิน	ปตฺ	ตา (อชิน+ปตฺต+อา)ค้างคาว.อชินํ		จมฺมํ		ปตฺตํ		อสฺ	สา	ติ		อชิน	ปตฺ	ตาค้างคาวที่
มีปีกเป็นหนังชื่อว่าอชินปัตตา(ลบสระหน้า)

หงส์	๒	ศัพท์
หํส(หนคติยํ+ส)หงส์.อทฺธานํ		หน	ติ		หํโส	หงส์ที่บินไปไกลชื่อว่าหังสะ(อาเทศนฺเป็นนิคหิต).

อญฺญมญฺญํ		ห	สตี	ติ		หํโสหงส์ที่หยอกเล่นซึ่งกันและกันชื่อว่าหังสะ(หสหสเน+อ,ลงนิคหิต
อาคม).หญฺญเต	ติ		หํโส	หงส์ที่ถูกเบียดเบียนชื่อว่าหังสะ(หนหึสายํ+ส,อาเทศนฺเป็นนิคหิต).
อยํ		หํโส		อมฺ	หากํ		เอ	เกกํ		ปตฺตํ		เท	ติ๓ หงส์ตัวนี้ให้ขนปีกอันหนึ่งๆแก่พวกเรา

๑มชฺ.อุปริ.๑๔/๕๑๗/๓๔๓ ๒ขุ.ชา.๒๗/๔๔/๑๕ ๓วิ.ภิกฺขุนี.๓/๑๔๘/๙๕
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เสต	จฺฉท(เสต+ฉท)หงส์.เส	โต		ฉโท		ปตฺตํ		อสฺ	สา	ติ		เสต	จฺฉ	โทหงส์ที่มีปีกสีขาวชื่อว่า
เสตัจฉทะ(ซ้อนจฺ).ท่านรวมเอาหงส์ที่มีปีกสีอื่นด้วย

  หงส์มีอีกหลายศัพท์เช่นจกฺ	กงฺค,	มาน	โสก	

	 [๖๔๗]	 เต		ราช	หํ	สา		รตฺ	เตหิ	 ปาท	ตุณฺเฑหิ		ภา		สิ	ตา
	 	 มลฺ	ลิ	กาขฺ	ยา		ธตรฏฺ€า	 มลีเนหฺย	สิ	เตหิ		จ.

พญา	หงส์
ราช	หํส(ราช+หํส)พญาหงส์.	เย		รตฺ	เตหิ		โลหิ	เตหิ		ปาท	ตุณฺเฑหิ		จรณจญฺ	ชูหิ		วิสิฏฺ€า		

สิ	ตา		จ		ส	รีเร,		เต		ราช	หํ	สา		นามหงส์สีขาวสวยงามเท้าและจะงอยปากสีแดงชื่อว่า 
ราชหังสะ.หํ	สานํ		ราชา	โน		ราช	หํ	สา		พญาของหงส์ชื่อว่าราชหังสะ.วิ	สุทฺธ	ปุคฺคโล		ราช	หํโส		
วิย		อุกฺ	การ	ฏฺ€าเน		ปาเป		สงฺกิ	ลิฏฺ€ธมฺ	เม		น		รม	ติ		นา	ภิน	นฺท	ติ๑บุคคลผู้ชำระร่างกายให้
สะอาดแล้วย่อมไม่ยินดีไม่ชอบใจความสกปรกที่น่ารังเกียจบนกองขยะเหมือนพญาหงส์

พญา	หงส์	มัล	ลิ	กะ
มลฺ	ลิก(มลฺลธารเณ+อิก+อา)พญาหงส์มัลลิกะ.	ลีเนหิ		ปาท	ตุณฺเฑหิ		วิ	สิฏฺ€า		เย		เต		 

มลฺ	ลิ	กาขฺ	ยา	หงส์สีขาวสวยงามเท้าและจะงอยปากสีหม่นท่านเรียกว่ามัลลิกะ.คัมภีร์รุททะกล่าว
ว่า“มลฺ	ลิ	โก		หํสเภ	เท		จ,		ติณ	สูเล		จ		มลฺ	ลิเก  มลฺ	ลิก	ศัพท์ใช้ในอรรถว่าหงส์ชนิดหนึ่งมะลิ
ซ้อนและมะลิวัลย์”.มลฺ	ลีย	เต		ธารี	ย	เต		สพฺ	เพ	หี	ติ		มลฺ	ลิ	โกพญาหงส์ที่นกทั้งหลายยกย่อง
ชื่อว่ามัลลิกะ

หงส์	ทอง	ธตรฐ
ธตรฏฺ€(ธตรฏฺ€+ณ)หงส์ทองธตรฐ.อสิ	เตหิ		กณฺ	เหหิ		ปาท	ตุณฺเฑหิ		วิ	สิฏฺ€า		เย,		เต		

ธตรฏฺ€า		นามหงส์สีขาวสวยงามเท้าและจะงอยปากสีดำชื่อว่าธตรัฏฐะ.ธตรฏฺ€านํ		อปจฺ	จา	นิ		 
ธตรฏฺ€า  หงส์ที่เป็นลูกหลานของหงส์ธตรฐ ชื่อว่าธตรัฏฐะ (ลบ ณฺ และสระหน้า).  ธตรฏฺโ€		 
สุว	ณฺณหํโส		น		คาม	ทฺ	วาเร		อา	วาฏ	กา	ที	สุ		ปฏิ	ว	สติ๒หงส์ทองธตรัฏฐะไม่ลงอยู่ในบ่อน้ำเป็นต้น
ใกล้ประตูหมู่บ้าน

	 [๖๔๘]	 ติรจฺ	โฉ		ตุ		ติรจฺฉา	โน	 ติรจฺ	ฉาน	ค	โต		สิ	ยา.

สัตว์	ดิรัจฉาน	๓	ศัพท์
ติรจฺฉ(ติริย+อญฺชอายาเม+อ)สัตว์ดิรัจฉาน.ติ	ริยํ		อญฺ	ช	ตี	ติ		ติรจฺ	โฉสัตว์ดิรัจฉานที่ยาวไป

ทางนอนชื่อว่าติรัจฉะ(อาเทศติริยเป็นติร,อญฺชเป็นจฺฉ,ลบสระหน้า)

๑ขุ.อฏฺ.๒๖/๔๖/๓๓๖ ๒มชฺ.อฏฺ.๗/๑๓๙/๓๒๖
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ติรจฺ	ฉาน (ติริย+อญฺชอายาเม+ยุ)สัตว์ดิรัจฉาน.ติ	ริยํ		อญฺ	ช	ตี	ติ		ติรจฺฉา	โนสัตว์ดิรัจฉานที่
ยาวไปทางนอนชื่อว่าติรัจฉานะ(อาเทศติริยเป็นติร,อญฺชเป็นจฺฉ,ยุเป็นอน,ทีฆะอเป็น
อา).ปญฺจ		คติ	โย		นิร	โย		ติรจฺ	ฉาน	โย	นิ		เปตฺ	ติ	วิส	โย		มนุ	สฺ	สา		เท	วา๑ คติมี๕คือนรก
กำเนิดดิรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดา

ติรจฺ	ฉาน	คต(ติรจฺฉาน+คต)สัตว์ดิรัจฉาน.		ติรจฺฉา	โนเยว		ติรจฺ	ฉาน	คตํ		สัตว์ดิรัจฉานนั่นแหละ
ชื่อว่าติรัจฉานคตะ (คตศัพท์เป็นตัพภาวะไม่มีเนื้อความพิเศษ).สนฺ	ติ		ภิกฺขเว		ติรจฺ	ฉาน	ค	ตา		
ปาณา		ติณ	ภกฺ	ขา๒ ภิกษุทั้งหลายสัตว์ดิรัจฉานที่กินหญ้าเป็นอาหารมีอยู่

  บทว่า“สิ	ยา”ในคาถาเป็นกิริยาอาขยาตแปลว่าพึงมีพึงเป็นเหมือนกับบทว่า“ภเว”

สี หา ทิว ณฺณ นา  สมตฺ ตา.
ว่าด้วยสัตว์ป่ามีราชสีห์เป็นต้นจบ

อร�ฺ�าทิวคฺโคนิฏฺ€ิโต.
ว่าด้วยพื้นที่ในป่าเป็นต้นจบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑ที.ปาฏิก.๑๑/๒๘๑/๒๔๖ ๒มชฺ.อุปริ.๑๔/๔๗๖/๓๑๗



๒.๗. ปา ตาล วัค ค วัณ ณ นา
พรรณนา ชื่อ ของ โลก บาดาล เป็นต้น

	 [๖๔๙]	 อโธภุ	วนํ		ปา	ตาลํ	 นาค	โล	โก		รสา	ตลํ
	 	 รนฺธํ		ตุ		วิว	รํ		ฉิทฺทํ	 กุหรํ		สุ	สิรํ		พิลํ.

	 [๖๕๐]	 สุ	สิตฺ	ถี		ฉิคฺคลํ		โสพฺภํ	 สจฺฉิทฺ	เท		สุ	สิรํ		ติ	สุ
	 	 ถิยํ		ตุ		กา	สุ		อา	วาโฏ		 สปฺ	ปรา	ชา		ตุ		วา	สุกี.

โลก	บาดาล,	นาค	พิภพ	๔	ศัพท์
อโธภุ วน (อโธ+ภุวน)โลกบาดาล,นาคพิภพ.อ	ธรํ		ภู	วนํ		อโธภุ	วนํ	โลกใต้พิภพชื่อว่าอโธภุวนะ
ปา ตาล  (ปตคมเน+อล) โลกบาดาล,นาคพิภพ.ป	ตนฺ	ติ		 เอตฺ	ถา	ติ		ปา	ตาลํ	 โลกที่มีนาค

ท่องเที่ยวไปชื่อว่าปาตาละ(วุทธิอของธาตุเป็นอา,ทีฆะอเป็นอา).อตฺถิ		มหา	สมุทฺ	เท		 
ปา ตาโล๑ โลกบาดาลในมหาสมุทรมีอยู่

นาค	โลก  (นาค+โลก)โลกบาดาล,นาคพิภพ.นา	คานํ		โล	โก		นาค	โล	โกโลกของนาคชื่อว่า 
นาคโลกะ.มํ		มณิ	นา		ปู	เชตฺ	วา		นาค	โลกํ		คโต๒ บูชาเราด้วยแก้วมณีแล้วไปสู่โลกบาดาล

รสา	ตล(รสา+ตล)โลกบาดาล,นาคพิภพ.รสาย		ตลํ		รสา	ตลํ	พื้นพิภพชื่อว่ารสาตละ

รู,	ป่อง,	ช่อง	๙	ศัพท์
รนฺธ(รณสทฺเท+ธ)รู,ป่อง,ช่อง.รณ	ตี	ติ		รนฺธํ	ช่องที่มีเสียงดังชื่อว่ารันธะ(อาเทศณฺเป็น

นฺ).รนฺธํ		น		ปสฺ	สนฺ	ติ๓ ไม่เห็นช่อง

วิว	ร  (วิ+วรทิตฺติยํ+อ)รู,ป่อง,ช่อง.วิค	โต		วโร		วา	รณํ		อสฺ	สา	ติ		วิว	รํ	ช่องที่ปราศจากสิ่ง
ปกปิดชื่อว่าวิวระ.วิว	รํ		อ	ทา	สิ		ป€วี ๔ แผ่นดินแยกให้ช่องแล้ว

ฉิทฺท  (ฉิทิ ทฺวิธากรเณ+ท)  รู, ป่อง, ช่อง.  ฉินฺ	ท	ตี	ติ	 	 ฉิทฺทํ	  ช่องที่แยกออก ชื่อว่าฉิททะ. 
ฉิชฺช	ตี	ติ		ฉิทฺทํ		ช่องที่ถูกเจาะชื่อว่าฉิททะ.มชฺเฌ		ฉิทฺทํ		กตฺ	วา		วจฺจํ		กา	ตุํ ๕  ทำเป็นช่อง
ไว้ตรงกลางเพื่อขับถ่าย

กุหร(กุหวิมฺหยเน+อร)รู,ป่อง,ช่อง.กุห	ตี	ติ		กุหรํ	ช่องที่น่าอัศจรรย์ชื่อว่ากุหระ
สุ	สิร (สุสโสสเน+อิร)รู,ป่อง,ช่อง.สุ	สตี	ติ		สุ	สิรํ	รูที่แห้งชื่อว่าสุสิระ.อนฺ	โต		สุ	สิรํ		กตฺ	วา		

ตุลา	ที	นิ		ปู	เรตฺ	วา๖ ทำเป็นรูไว้ภายในแล้วใส่ให้เต็มตราชั่งเป็นต้น.“สุ	สิร”นฺ	ติ		ฉิทฺ	ทสา	ม�ฺ	เ�		

๑สํ.สฬา.๑๘/๓๖๕/๒๕๕ ๒ชา.อฏฺ.๔๔/๓๐๙ ๓ขุ.เถร.๒๖/๓๗๒/๓๕๐
๔ขุ.อปทาน.๓๓/๑๘/๕๗๖ ๕วิ.จุลฺล.๗/๑๙๐/๗๔ ๖มชฺ.อฏฺ.๗/๑๖๑/๓๗๔
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ยํ		นปํุ	สก	ว	จนํ,	ตํ		สจฺฉิทฺ	เท		ฉิทฺทว	ติ		ทพฺ	เพ		ตี	สุ	 สุ	สิร	ศัพท์เป็นนปุงสกลิงค์ใช้ในอรรถว่า
ช่องธรรมดาทั่วไป,แต่ถ้าใช้ในวัตถุที่มีช่องมีรูปจะมีใช้ในลิงค์ทั้ง๓เช่นสุ	สิ	โร		รุกฺ	โขต้นไม้มีรู,
สุ	สิ	รา		จิ�ฺ	จาต้นมะขามมีรู,สุ	สิรํ		กฏฺ€ํ	ท่อนไม้มีรูเป็นต้น

พิล  (พิล เภทเน+อ)  รู, ป่อง, ช่อง. พิล	ตี	ติ	 	 พิลํ	  ช่องที่แตกแยก ชื่อว่าพิละ.  จตุ	ทฺทิ	สา		 
พิ	ลา	นิ		นิกฺขิปถ๑ จงวางช่องทางไว้ในทิศทั้ง๔

สุ	สิ (สุสโสสเน+อิ)รู,ป่อง,ช่อง.	สุ	สตี	ติ		สุ	สิ		รูที่แห้งชื่อว่าสุสิ
ฉิคฺคล  (ฉิสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+อล)รู,ป่อง,ช่อง.ฉินฺ	ทิตฺ	วา		คจฺฉ	ตี	ติ		ฉิคฺคลํ	ช่องที่ตัดไป

ชื่อว่าฉิคคละ(ซ้อนคฺ,ลบมฺที่สุดธาตุ,ลบสระหน้า)

โสพฺภ  (สุ+อพฺภ)รู,ป่อง,ช่อง.สุฏฺ€ุ		อพฺภํ		อา	กาสํ		เอตฺ	ถา	ติ		โสพฺภํ		ช่องที่มีอากาศถ่ายเท
สะดวกชื่อว่าโสพภะ(อาเทศอุเป็นโอ,ลบสระหลัง)

บ่อ,	หลุม,	อ่าง	๒	ศัพท์
กา	สุ (กาสทิตฺติยํ+อุ)บ่อ,หลุม,อ่าง.กา	สติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		กา	สุ	บ่อที่มีน้ำสะท้อนแสงระยิบระยับ

ชื่อว่ากาสุ.ก	สติ		วิ	เลข	ตี	ติ		กา	สุ	บ่อขุดชื่อว่ากาสุ(กสวิเลขเน+ณุ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).
ถิยํ	 กา	สุ	ศัพท์ใช้ในอิตถีลิงค์.เอตฺถ		หิ		อา	วาโฏ		กา	สุ		นาม๒ บ่อในที่นี้ชื่อว่ากาสุ

อ	วาฏ,	อา	วาฏ(อวรกฺขเณ+อาฏ)บ่อ,หลุม,อ่าง.อุ	ทกํ		อว	ติ		รกฺข	ตี	ติ		อา	วาโฏ	บ่อที่
รักษาน้ำไว้ชื่อว่าอาวาฏะ(วุทธิอของธาตุเป็นอาบ้าง).อว�ฺ�เต		ข�ฺ�เต	ติ		อา	วาโฏบ่อ
ที่เขาขุดชื่อว่าอาวาฏะ(อวขญฺญายํ+อาฏ,วุทธิอเป็นอา).มณฺฑล	ภูตํ		สณฺ€านํ		อาภุโส		
วา	เรติ		เอตฺ	ถา	ติ		อา	วาโฏบ่อเป็นสถานที่กั้นขอบเป็นวงกลมเอาไว้โดยมากชื่อว่าอาวาฏะ(อา+
วารนิวาเร+ฏ,ลบรฺที่สุดธาตุ).อา	วาโฏ		น		ป�ฺ�า	ยติ๓ หลุมไม่ปรากฏ(มองไม่เห็นหลุม)

นาคราช,	พญานาค	๒	ศัพท์
สปฺ	ปราช (สปฺป+ราช)นาคราช,พญานาค.สปฺ	ปานํ		ราชา		สปฺ	ปรา	ชา		พญานาคชื่อว่า 

สัปปราชะ(รูปสำเร็จอาเทศสิวิภัตติเป็นอา,ลบสระหน้า)

วา	สุกี  (วสุ+กฺอาคม+ณี)นาคราช,พญานาค.วสุ		รตนํ		อสฺสตฺถี	ติ		วา	สุกี	พญานาคที่มีแก้ว

ชื่อว่าวาสุกี(ไม่ลบสระที่สุดธาตุบ้าง,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

	 [๖๕๑]	 อนนฺ	โต		นาค	รา	ชาถ	 วาหโสชค	โร		ภเว
	 	 โคน	โส		ตุ		ติ	ลิจฺ	โฉถ	 เทฑฺฑุโภ		รา	ชุโล		ภเว.

๑วิ.มหา.๕/๒๔๔/๓๒๖ ๒มชฺ.อฏฺ.๗/๑๕๔/๓๕๘ ๓ธมฺม.อฏฺ.๒๐/๙๑
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อนันตนาค	ราช	๒	ศัพท์
อนนฺต  (น+อนฺต)อนันตนาคราช.เท	เวหิปฺยสฺ	สนฺ	โต		โนปลทฺโธ	ติ		อนนฺ	โต		นาคราชที่ยมราช

ไม่ได้ที่สุด(ไม่รู้จักตาย)ชื่อว่าอนันตะ(อาเทศนเป็นอน,ลบสระหน้า)

นาคราช(นาค+ราช)อนันตนาคราช.นา	คานํ		ราชา		นาค	ราชา		พญานาคชื่อว่านาคราชะ 

(รูปสำเร็จอาเทศสิวิภัตติเป็นอา,ลบสระหน้า).มณิกณฺโ€		นาค	ราชา		คงฺคํ		นทึ		อุตฺ	ตริ	ตฺ	วา๑   

นาคราชตัวมีแก้วมณีที่คอโผล่ขึ้นเหนือแม่น้ำคงคา.เสส	ศัพท์ก็แปลว่าอนันต-นาคราช

งู	เหลือม	๒	ศัพท์
วาหส(วหปาปุณเน+อส)งูเหลือม.วห	ตี	ติ	วาหโสงูเหลือมท่ีนำไปช่ือว่าวาหสะ(วุทธิอเป็นอา)

อชคร(อชสทฺทูปปท+คิลคิลเน+อ)งูเหลือม.อชํ		ฉาคํ		คิล	ตี	ติ		อชค	โร	งูเหลือมที่กลืนกินแพะ
ได้ชื่อว่าอชคระ(อาเทศอิเป็นอ,ลฺเป็นรฺ).อชค	โร		มํ		ปีเฬ	ติ๒ งูเหลือมจักเบียดเบียน(ฆ่่า)
เรา.ส	ยี	ศัพท์ก็แปลว่างูเหลือม

งู	ขว้าง	ค้อน	๒	ศัพท์
โคน	ส (โค+นาสา+ณ)งูขว้างค้อน.ควสฺ	เสว		นาสา		อสฺ	สา	ติ		โคน	โส		งูที่มีจมูกเหมือนโค 

ชื่อว่าโคนสะ (รัสสะ อา เป็น อ, ลบ ณฺ และสระหน้า).  โคน	สา	ติ	 	 สปฺป	วิ	เสโส๓  บทว่า 

โคน	สา	คืองูชนิดหนึ่ง

ติ	ลิจฺฉ(ติลสทฺทูปปท+อิสุอิจฺฉากนฺตีสุ+อ)งูขว้างค้อน.ติลํ		อิจฺฉ	ตี	ติ		ติ	ลิจฺ	โฉงูที่ต้องการงา
ชื่อว่าติลิจฉะ(อาเทศสฺเป็นจฺฉฺ,ลบสระหน้า).ติ	ริยํ		อ�ฺ	ช	ตี	ติ		วา		ติ	ลิจฺ	โฉ	หรืองูที่เลื้อย

ไปทางขวางชื่อว่าติลิจฉะ(ติริยสทฺทูปปท+อญฺชคมเน+อ,อาเทศติริยเป็นติล,อญฺชฺเป็นอิจฺฉฺ,

ลบสระหน้า)

งู	น้ำ,	งู	ปลา	๒	ศัพท์
เทฑฺฑุภ,	 เลฑฺฑุภ  (เทฑฺฑุ+อุภ ปูรเณ+อ)  งูน้ำ, งูปลา.  เทฑฺฑุ	นา	 	 ราชิ	ยา	 	 อุภ	ตี	ติ		

เทฑฺฑุโภ,		ชลสปฺ	โป		งูที่เต็มด้วยลายเป็นแนวยาวชื่อว่าเทฑฑุภะได้แก่งูที่อยู่ในน้ำ(ลบสระหน้า). 

เทฑฺฑุภ	สี	สนฺ	ติ		อุ	ทกสปฺป	สีสสณฺ€านํ ๔  บทว่าเทฑฺฑุภ	สีสํ	คือมีรูปร่างเหมือนหัวงูน้ำ

รา	ชุล,	รา	ชิล (ราชิ+อุล)งูน้ำ,งูปลา.ปิฏฺเ€		ราชิ	โย	คา		รา	ชุโล		งูน้ำชื่อว่าราชุละเพราะมี
ลายเป็นแนวยาวบนหลัง(ลบสระหน้า)

๑วิ.มหาวิ.๑/๔๙๙/๓๓๒ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๑๑/๒๔ ๓วิ.ฏี.๒/๕๑/๑๓๑
๔วิ.ฏี.๒/๖๘/๑๘๖
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	 [๖๕๒]	 กมฺพโลสฺสต	โร		เมรุ-	 ปา	เท		นา	คาถ		ธมฺ	มนี
	 	 สิ	ลุตฺ	โต		ฆ	รสปฺ	โปถ	 นีลสปฺ	โป		สิ	ลาภุ		จ.

พญานาค	ที่	มี	ถิ่น	กำเนิด	อยู่	แถบ	เชิง	เขา	พระสุเมรุ	๒	สาย	พันธุ์
	 กมฺพโล		จ		อสฺสต	โร		จา	ติ		อิ	เม		เทฺว		นาค	กุลา		เมรุ	ปา	เท		ว	สนฺ	ติ	พญานาคที่มีถิ่น

กำเนิดอยู่แถบเชิงเขาพระสุเมรุ๒สายพันธุ์คือกัมพละและอัสสตระ

กมฺ	พล  (กสทฺทูปปท+ปารกฺขเณ+อล)พญานาคกัมพล.กํ		อุ	ทกํ		ปา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		กมฺพโล  
พญานาคที่รักษาน้ำชื่อว่ากัมพละ(ไม่ลบทุติยา,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ปเป็นพ,ลบสระหน้า)

อสฺสตร(อสฺส+ตร)พญานาคอัสดร.อสฺสสฺส		นาค	สฺส		วิ	เสโส		ปเภ	โท		อสฺสต	โรพญานาค
ชนิดหนึ่งชื่อว่าอัสสตระ

งู	เรือน	๓	ศัพท์
ธมฺ	มนิ,	ธมฺ	มนี		 (ธมฺมสทฺทูปปท+นีนเย+กฺวิ)งูเรือน.ธมฺมํ		เนตี	ติ		ธมฺ	มนี		งูที่นำธรรมไป

(เพราะไม่เบียดเบียน)ชื่อว่าธัมมนี(ลบกฺวิปัจจัย)

สิ	ลุตฺ	ต(สีล+อตฺต)งูเรือน.สีล	ยุตฺ	ตํ		อตฺตํ		มโน		เอตฺ	ถา	ติ		สิ	ลุตฺ	โตงูที่มีใจประกอบด้วยศีล
ชื่อว่าสิลุตตะ(รัสสะอีเป็นอิ,ลบสระหน้า,อาเทศอเป็นอุ)

ฆ	รสปฺป(ฆร+สปฺป)งูเรือน.ฆเร		สปฺ	โป		ว	สตี	ติ		ฆ	รสปฺ	โปงูที่อยู่ในเรือนชื่อว่าฆรสัปปะ

งู	เขียว	๒	ศัพท์
นีลสปฺป(นีล+สปฺป)งูเขียว.นีโล		สปฺ	โป		นีลสปฺ	โปงูเขียวชื่อว่านีลสัปปะ

สิ	ลาภุ,	สิลา	ภู (สิลาสทฺทูปปท+ภูสตฺตายํ+กฺวิ)งูเขียว.สิ	ลายํ		ภว	ตี	ติ		สิลา	ภู	งูที่มีอยู่บน
ก้อนหินชื่อว่าสิลาภู

	 [๖๕๓]	 อา	สี	วิโส		ภุช	งฺ	โคหิ	 ภุช	โค		จ		ภุช	งฺค	โม
	 	 ส	รีส	โป		ผณี		สปฺ	ปา-	 ลคทฺ	ทา		โภคิ	ปนฺน	คา.

	 [๖๕๔]	 ทฺ	วิ	ชิวฺโห		อุร	โค		วาโฬ		 ทีโฆ		จ		ทีฆ	ปิฏฺ€ิ	โก
	 	 ปา	ทูท	โร		วิสธ	โร	 โภ	โค		ตุ		ผณิ	โน		ตนุ.

งู	๑๘	ศัพท์
อา	สี	วิส  (อาสี+วิส)งู.อา	สี		สปฺป	ทา€า		อาสีแปลว่าเขี้ยวงู.อา	สิยํ		วิสํ		 เอตสฺ	สา	ติ		 

อา	สี	วิโส		งูมีพิษที่เขี้ยวชื่อว่าอาสีวิสะ.จตฺ	ตา	โร		อา	สี	วิ	สา		อุคฺ	ค	เต	ชา		โฆรวิส	า๑งูที่มีเดชมาก

๑สํ.สฬา.๑๘/๓๐๙/๒๑๖
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มีพิษร้ายแรง๔ชนิดคือ(๑)กฏฺ€มุขทำให้ผู้ถูกกัดคางแข็งร่างกายแข็งทื่อเหมือนไม้(๒)ปูติ	มุข  
ทำให้ผู้ถูกกัดมีแผลเปื่อยเน่า(๓)อคฺคิ	มุขทำให้ผู้ถูกกัดมีรอยไหม้เหมือนถูกไฟไหม้(๔)สตฺ	ถมุข 
ทำให้ผู้ถูกกัดมีบาดแผลเหวอะหวะเหมือนถูกของมีคมกรีด

ภุช	งฺค  (ภุชสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)งู.ภุช	ตี	ติ		ภุโช		สัตว์ที่เลื้อยคดไปคดมาชื่อว่าภุชะ(ภุช
โกฏิเลฺย+อ).ภุ	เชน		คจฺฉ	ตี	ติ		ภุช	งฺ	โค		งูที่ไปโดยการเลื้อยคดไปคดมาชื่อว่าภุชังคะ(ลงนิคหิต
อาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ)

อหิ (อหคมเน+อิ)งู.อห	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อหิ		งูที่เลื้อยไปชื่อว่าอหิ.อปทํ		นาม		อหิ		มจฺฉา๑ 
งูและปลาชื่อว่าสัตว์ไม่มีเท้า

ภุชค  (ภุชสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)งู.ภุช	ตี	ติ		ภุโช		สัตว์ที่เลื้อยคดไปคดมาชื่อว่าภุชะ(ภุช
โกฏิเลฺย+อ).ภุ	เชน		คจฺฉ	ตี	ติ		ภุช	โค		งูที่ไปโดยการเลื้อยคดไปคดมาชื่อว่าภุชคะ(ลบกฺวิและ
มฺที่สุดธาตุ).ภุช	นฺ	โต	คจฺฉ	ตี	ติ		ภุช	โค๒ งูที่เลื้อยคดไปคดมาชื่อว่าภุชคะ

ภุช	งฺ	คม  (ภุชสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+อ)งู.ภุช	ตี	ติ		ภุโช		สัตว์ที่เลื้อยคดไปคดมาชื่อว่าภุชะ(ภุช
โกฏิเลฺย+อ).ภุ	เชน		คจฺฉ	ตี	ติ		ภุช	งฺค	โม		งูที่ไปโดยการเลื้อยคดไปคดมาชื่อว่าภุชังคมะ(ลงนิคหิต
อาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ).คา	เม	วา		ยทิ		วาร	�ฺเ�		ยตฺถ		ปสฺ	เส		ภุช	งฺ	คมํ ๓ควรดูงูใน
หมู่บ้านหรือในป่า

ส	รีสป,	สิ	ริสป (สรสทฺทูปปท+สปฺปคมเน+อ)งู.ส	รนฺ	โต		สปฺ	ปติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ส	รีส	โป		งูที่
กำลังเลื้อยชื่อว่าสรีสปะ(อาเทศอเป็นอี,ลบปฺ).	ภุสํ		ปุปปฺ	ปุนํ		วา		กุฏิ	ลํ		สปฺป	ตี	ติ		 
ส	รีส	โป		งูที่เลื้อยไปเรื่อยๆหรือคดไปคดมาชื่อว่าสรีสปะ,ในที่นี้ภุสํ	และปุนปฺ	ปุนํ	เป็นอรรถของ 
สร	ศัพท์.  สิ	เรน	 สุป	ตี	ติ	 	 สิ	ริส	โป๔ งูที่นอนด้วยหัว ชื่อว่าสิริสปะ (สิรสทฺทูปปท+สุป นิทฺทายํ 
+อ,อาเทศอเป็นอิ,อุเป็นอ).สีสํ		โภค	นฺตเร		กตฺ	วา		สุ	ปน	ภา	เวน		สิร	สา		สุป	ตี	ติ		 
ส	รีส	โป๕ งูที่นอนด้วยหัว โดยซ่อนหัวเข้าในระหว่างขนดแล้วนอน ชื่อว่าสรีสปะ (สิรสทฺทูปปท+สุป 
นิทฺทายํ+อ,อาเทศอิเป็นอ,อเป็นอี,อุเป็นอ)

ผณ ี(ผณ+อี)งู.ผณ	โย	คา		ผณี		งูชื่อว่าผณีเพราะมีพังพาน(ลบสระหน้า)

สปฺป  (สปฺปคมเน+อ)งู.สปฺป	ตี	ติ		สปฺ	โป		งูที่เลื้อยไปชื่อว่าสัปปะ.สํสปฺ	ปนฺ	โต		คจฺฉ	ตี	ติ		 
สปฺ	โป  งูที่เลื้อยไปเรื่อยๆชื่อว่าสัปปะ.	อา	สี	วิโส		สปฺ	โป		ผณํ		กริตฺ	วา๖ งูพิษร้ายแผ่พังพาน

อลคทฺท  (อรสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+ท)งู.อรํ		สีฆํ		คจฺฉ	ตี	ติ		อลคทฺ	โท		งูที่เลื้อยไปเร็วชื่อว่า
อลคัททะ(อาเทศรเป็นล,มฺเป็นทฺ).โส		อลคทฺ	โท		ปฏิ	วตฺ	ติตฺ	วา		หตฺเถ		วา		พา	หาย		
วา		อ�ฺ�ต	รสฺมึ		วา		องฺคปจฺ	จงฺเค		ฑํ	เสยฺ	ย๗ งูตัวนั้นฉกกลับแล้วอาจจะกัดที่มือแขนหรือ

๑วิ.มหาวิ.๑/๑๑๒/๙๗ ๒ขุ.มหานิ.๒๙/๑๓/๘ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๓๒๔/๙๙
๔ขุ.มหานิ.๒๙/๑๓/๘ ๕ขุ.อฏฺ.๔๕/๓/๓๖ ๖ขุ.ชา.๒๗/๑๐๑๘/๒๑๙
๗มชฺ.มูล.๑๒/๒๗๘/๒๖๘
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อวัยวะน้อยใหญ่ที่ใดที่หนึ่ง

โภคี  (โภค+อี)งู.โภ	โค		ผณิ	กา	โย,		ตํ	โย	คา		โภคี		โภคะแปลว่าลำตัวงู,งูชื่อว่าโภคีเพราะ
มีลำตัว(ลบสระหน้า).โภคี	ติ		โภคิ	โน		นาคา๑บทว่าโภคี	คืองูที่มีลำตัวยาว

ปนฺนค  (ปนฺนสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)งู.ปนฺนํ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปนฺน	โค		งูที่เลื้อยก้มหัวไปชื่อว่า
ปันนคะ.ปนฺน	สิ	โร		คจฺฉ	ตี	ติ		ปนฺน	โค๒งูที่ก้มหัวลงแล้วเลื้อยไปชื่อว่าปันนคะ(ลบกฺวิและมฺ
ที่สุดธาตุ).ปา	เทหิ		วา		น		คจฺฉ	ตี	ติ		ปนฺน	โค		หรืองูที่ไม่ได้ไปด้วยเท้าชื่อว่าปันนคะ(ปาทสทฺ
ทูปปท+น+คมุคติมฺหิ+กฺวิ,ลบท,ซ้อนนฺ,รัสสะอาเป็นอ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ).ครุ	ฬา		
ปนฺน	คา		เจว		ว	สนฺ	ติ		มม		อสฺส	เม๓ ครุฑและงูพากันอยู่ใกล้อาศรมของเรา

ทฺ	วิ	ชิวฺห,	ทุ	ชิวฺ	หา(ทฺวิ+ชิวฺหา+ณ)งู.เทฺว		ชิวฺ	หา		อสฺ	สา	ติ		ทฺ	วิ	ชิวฺโห		งูที่มีลิ้น๒แฉก 
ชื่อว่าทวิชิวหะ(ลบณฺและสระหน้า).ปสฺ	เส	ลมูคํ		อุรคํ		ทฺ	วิ	ชิวฺหํ ๔  จงดูงูลิ้น๒แฉกพ่นพิษ. 
ทุ	ชิวฺ	หา		อุร	โค		ยถา๕ เหมือนงูมีลิ้น๒แฉก

อุรค  (อุรสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)งู.อุร	สา		คจฺฉ	ตี	ติ		อุร	โค		งูที่เลื้อยไปด้วยอกชื่อว่าอุรคะ
(ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ).อุ	เรน		คจฺฉ	ตี	ติ		อุร	โค๖ งูที่เลื้อยไปด้วยอกชื่อว่าอุรคะ.อุจฺ	จาว	เจหิ		 
วณฺเณหิ		อุร	โค		จร	ติ		เตช	สี๗ งูตัวมีเดชด้วยสีเข้มและจางกำลังเลื้อยไป

วาฬ (วิ+อาลอาทาเน+อ)งู.วิ	เส	เสน		อา	ยุํ		อา	ลา	ติ		คณฺ	หา	ตี	ติ		วาโฬ		งูที่ถือเอาอายุโดย
พิเศษชื่อว่าวาฬะ(อาเทศลฺเป็นฬฺ,ลบสระหน้า).วาย	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		วาโฬ		งูที่เลื้อยไปชื่อว่า
วาฬะ(วาคมเน+อฬ,ลบสระหลัง).ตํ		วาฬ	า		ชี	วิ	ตา		โว	โร	เป	สุํ ๘  งูกัดเขาจนเสียชีวิตแล้ว

ทีฆ (ทีฆ+ณ)งู. ทีฆ	สรีร	ตาย		ทีโฆ		 งูชื่อว่าทีฆะ เพราะมีลำตัวยาว (ลบณฺและสระหน้า). 
ที	ฆาติ	 	 ทีฆ	ตฺต	ภา	วา	 	 นา	คมจฺฉ	โคธา	ท	โย๙ บทว่าทีฆ	า คือ งู ปลา และเหี้ย เป็นต้น ที่มี 
ลำตัวยาว

ทีฆ	ปิฏฺ€ิ	ก  (ทีฆ+ปิฏฺ€ิ+ก)งู.	ทีฆ	า		ปิฏฺ€ิ		อสฺ	สา	ติ		ทีฆ	ปิฏฺ€ิ	โก		งูที่มีสันหลังยาวชื่อว่า 
ทีฆปิฏฐิกะ.ปา	ทูทเรปิ		ชา	นาถ		อุร	เค		ทีฆ	ปิฏฺ€ิ	เก๑๐ จงรู้จักงูมีอกเป็นเท้ามีสันหลังยาว

ปา	ทู	ทร (ปาท+อุทร)งู.อุ	ทร	เมว		ปา	โท		อสฺ	สา	ติ		ปา	ทูท	โร		งูที่มีอกนั่นแหละเป็นเท้าชื่อว่า
ปาทูทระ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).ปา	ทูท	เรติ		อุทร	ปา	เท,		อุ	ทรํเยว		เตสํ		ปา	ทา๑๑ บท 
ว่าปา	ทูทเร	คืองูที่มีอกเป็นเท้า,อกนั่นแหละเป็นเท้าของงูเหล่านั้น

วิส	ธร  (วิสสทฺทูปทท+ธรธารเณ+อ)งู.วิสํ		ธร	ตี	ติ		วิสธ	โร		งูที่ทรงไว้ซึ่งพิษชื่อว่าวิสธระ

๑ชา.อฏฺ.๔๔/๒๙๕ ๒ขุ.มหานิ.๒๙/๑๓/๘ ๓ขุ.อปทาน.๓๒/๔๐๗/๕๔๗
๔มชฺ.อฏฺ.๗/๔๘/๑๒๗ ๕ขุ.ชา.๒๘/๓๐๐/๑๑๔ ๖ขุ.มหานิ.๒๙/๑๓/๘
๗สํ.สคาถ.๑๕/๓๒๖/๑๐๐ ๘วิ.มหาวิ.๑/๒๑๙/๑๖๑ ๙ขุ.อฏฺ.๑๗/๖๓/๒๒๐
๑๐มชฺ.มชฺ.๑๓/๗๐๗/๖๔๓ ๑๑ขุ.อฏฺ.๒๙/๖๑๐/๒๙๓
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  งูมีอีกหลายศัพท์เช่นจกฺกี,	กุณฺฑ	ลี,	คูฬฺห	ปาท,	จกฺขุสฺสว,	กา	โก	ทร,	พิเลสย,	ชิมฺ	หค,	
ป	วนา	สน

ลำ	ตัว	งู,	ขนด	งู
โภค(ภุชโกฏิเลฺย+ณ)ลำตัวงู,ขนดงู.ผณิ	โน		สปฺปสฺส		ตนุ		กา	โย		โภ	โค		นาม	ลำตัวของ

งูชื่อว่าโภคะ.ภุช	ตี	ติ		โภ	โค		ลำตัวงูที่คดไปคดมาชื่อว่าโภคะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศ
ชฺเป็นคฺ)

	 [๖๕๕]	 อา	สิตฺ	ถี		สปฺป	ทา€าถ	 นิมฺ	โม	โก		ก�ฺ	จุ	โก		สมา	
	 	 วิสํ		ตฺ	วนิตฺถี		ครฬํ	 ตพฺ	เภท	า		วา		หลา	หโล.

	 [๖๕๖]	 กาฬ	กูฏ	าท	โย		จาถ	 วาฬ	คาหฺ	ยา	หิตุ	ณฺฑิ	โก.

เขี้ยว	งู	๒	ศัพท์
อา	สี  (อส+ณี)เขี้ยวงู.อ	สติ		อเน	นา	ติ		อสํ,	มุขํ		อวัยวะที่ใช้เคี้ยวกินชื่อว่าอสะได้แก่ปาก 

(อสภกฺขเน+อ).ตสฺมึ		ภวา		อา	สี		เขี้ยวที่มีอยู่ในปากนั้นชื่อว่าอาสี (ลบณฺ,วุทธิอเป็น
อา,ลบสระหน้า).อิตฺถี		อาสีศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.อา	สี	ติ		วา		ทา€า		วุจฺจ	ติ๑ เขี้ยวท่านเรียก
ว่าอา	สี	ก็มี

สปฺป	ทา€า(สปฺป+ทา€า)เขี้ยวงู.สปฺปสฺส		ทา€า		สปฺป	ทา€า,		ทนฺ	ตุตฺ	ตมา		 เขี้ยวของงู 
ชื่อว่าสัปปทาฐาคือเขี้ยวที่ยาวที่สุด

คราบ	งู,	เปลือก	๒	ศัพท์
นิมฺ	โมก(นิ+มุจโมจเน+ณ)คราบงู.นิ	มุจฺจ	เต		อสฺ	มา		สปฺ	โป	ติ		นิมฺ	โม	โก		คราบที่งูหลุดออก

ไปชื่อว่านิมโมกะ(ซ้อนมฺ,ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศจฺเป็นกฺ)

ก�ฺ	จุก(กญฺจุก+ณ)คราบงู.ก�ฺ	จุก	สทิสตฺ	ตา		ก�ฺ	จุ	โก		คราบงูชื่อว่ากัญจุกะเพราะเป็นเหมือน
กับเสื้อเกราะ(ลบณฺและสระหน้า).สมา	ทั้ง๒บทมีอรรถเหมือนกัน.อุร	โค		อตฺต	โน	...	 
ก�ฺ	จุกํ		โอ	มุ�ฺ	จนฺ	โต		วิย๒ เหมือนงูลอกคราบของตนออก...

ยา	พิษ,	พิษ	งู	๒	ศัพท์
วิส(วิสปเวสเน+อ)ยาพิษ,พิษงู.เทหํ		วิ	สตี	ติ		วิสํ		พิษที่เข้าไปสู่ร่างกายชื่อว่าวิสะ.อ	นิตฺ	ถี	 

วิส	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.อ�ฺ�ต	รสฺส		ภิกฺขุ	โน		วิสํ		อ	ทา	สิ๓ ให้ยาพิษแก่ภิกษุรูป
หนึ่ง.วีสํ		นาค	สฺส		วิชฺช	ติ๔พิษของงูมีอยู่

๑วิ.ฏี.๒/๑๔/๓๕ ๒ขุ.อฏฺ.๓๑/๘๖/๖๗ ๓วิ.มหาวิ.๑/๒๑๐/๑๕๑
๔ขุ.ชา.๒๘/๗๔๘/๒๕๕
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ครฬ  (คิร ชิคิรเณ+อฬ) ยาพิษ,พิษงู. ชี	วนํ	 	คิร	ตี	ติ	 	ครฬํ	 	พิษที่กลืนกินชีวิต ชื่อว่าครฬะ 
(อาเทศอิเป็นอ)

พิษ	งู	ชนิด	ต่างๆ
	 หลา	หโล		กาฬ	กูโฏ		อาทิ	นา		กา	โก	ลาท	โย		จ		สตฺ	ตา	ติ		อิ	เม		นว		ตพฺ	เภท	า		ตสฺส	

วิสสฺส		เภท	าพิษหลาหละพิษกาฬกูฏะและพิษกาโกละเป็นต้น(อาทิศัพท์เอาโสรฏฺ€ิกสุกฺกเกยฺย 
พฺรหฺมปุตฺต ปทีปน ทารท วจฺฉนาภ) เป็นชนิดของพิษงูนั้น.  วา  หลาหล	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และ 
นปุงสกลิงค์

  พิษงูมีหลายอย่างคัมภีร์อมรโกสอภิธานจึงกล่าวไว้ว่า

ปุ	เม		ปณฺเฑ		จ		กา	โกล-	 กาฬ	กูฏ	หลา	หลา,
โสรฏฺ€ิ	โก		สุกฺ	กิ	เกยฺ	โย	 พฺรหฺม	ปุตฺ	โต		ปทีป	โน,
ทาร	โท		วจฺฉ	นาโภ		จ	 วิส	เภท	า		อิ	เม		นว.๑

พิษงูมี๙ชนิดเหล่านี้คือกาโกละกาฬกูฏะหลาหละโสรัฏฐิกะสุกกิเกยยะ
พรัหมปุตตะปทีปนะทารทะและวัจฉนาภะ,กา	โกล	ศัพท์กาฬ	กูฏ	ศัพท์และ
หลาหล	ศัพท์มีใช้ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์

หลาหล  (หล+หล)พิษหลาหละ.หน	ตี	ติ		หโล		พิษที่เบียดเบียนชื่อว่าหละ (หนหึสายํ+อ,
อาเทศนฺเป็นลฺ).หลา	นมฺปิ		หโล		หลา	หโล		พิษของพิษหละชื่อว่าหลาหละ(ทีฆะอเป็น
อา).วิสํ		ยถา		หลา	หลํ	๒เหมือนพิษหลาหละ

กาฬ	กูฏ  (กาฬ+กูฏ)พิษกาฬกูฏะ.วณฺเณน		กาฬ�ฺ	จ		ตํ		สตฺ	ตานํ		ชีวิต	หรณ	โต		โลหมุคฺค	ร- 
สทิส	ตาย		กูฏ�ฺ	เจ	ติ		กาฬ	กูฏํ		พิษที่มีสีดำและเป็นค้อนเพราะเหมือนกับค้อนเหล็กโดยการนำ
เอาชีวิตของสัตว์ไปจึงชื่อว่ากาฬกูฏะ

หมอ	งู	๒	ศัพท์
วาฬ	คา	หี (วาฬสทฺทูปปท+คหอุปาทาเน+ณี)หมองู.วาฬํ		สปฺปํ		คณฺหณ	สีล	ตาย		วาฬ	คา	หี		

หมองูชื่อว่าวาฬคาหีเพราะมีปรกติจับงู(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,ลบสระหน้า)

อหิ	ตุณฺฑิก(อหิ+ตุณฺฑ+อิก)หมองู.อหิ	โน		ตุณฺเฑน		มุ	เขน		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		อหิ	ตุณฺฑิ	โก		คนที่
เล่นด้วยปากของงูชื่อว่าอหิตุณฑิกะ(ลบสระหน้า)

ต	ทาปิ		มํ		ธมฺม	จารึ	 อุป	วุฏฺ€ํ		อุ	โปสถํ
อหิ	ตุณฺฑิ	โก		ค	เหตฺ	วาน	 ราช	ทฺ	วา	รมฺหิ		กีฬ	ติ.๓

ครั้งนั้นหมองูจับเอาเราผู้ประพฤติธรรมจำอุโบสถอยู่ไปเล่นใกล้ประตูพระราชวัง

๑อมรโกส.๘/๑๐-๑๑ ๒ขุ.ชา.๒๗/๑๕๕๒/๓๑๕ ๓ขุ.อปทาน.๓๓/๒๒๑/๕๗๐
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	 [๖๕๗]	 นิร	โย		ทุคฺ	คติ	ตฺถี		จ	 นร	โก		โส		มหา	ฏฺ€ธา
	 	 ส�ฺ	ชี	โว		กาฬ	สุตฺ	โต		จ	 มหา	โร	รุ	ว	โร	รุ	วา
	 	 ป	ตาป	โน		อวีจิ	ตฺถี	 สงฺฆา	โต		ตาป	โน		อิ	ติ.

นรก,	ทุคติ	๓	ศัพท์
นิรย(นิ+อย)นรก,ทุคติ.อโย		อิฏฺ€ผลํ,		โส		นิคฺค	โต		อสฺ	มา	ติ		นิร	โย	อยะแปลว่าผลที่น่า

ปรารถนา,นรกชื่อว่านิรยะเพราะปราศจากผลที่น่าปรารถนานั้น(ลงรฺอาคม).		นินฺทิ	โต		รโย		
คมนํ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	 วา	 	 นิร	โย	 	หรือนรกเป็นสถานที่มีการไปอันน่าตำหนิ ชื่อว่านิรยะ (นิ+รย). 
โลภ	เชน		กมฺ	เมน		โทส	เชน		กมฺ	เมน		โมห	เชน		กมฺ	เมน		นิร	โย		ป�ฺ�า	ยติ๑นรกย่อม
ปรากฏเพราะกรรมอันเกิดจากโลภะเกิดจากโทสะและเกิดจากโมหะ

ทุคฺ	คติ  (ทุ+คติ) นรก,ทุคติ. ทุฏฺ€า		คติ	 	 เอ	ติสฺ	สา	ติ	 	ทุคฺ	คติ	นรกที่มีการไปไม่ดีชื่อว่า 
ทุคคติ(ซ้อนคฺ).อิตฺถี	 ทุคฺ	คติ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.นตฺถิ		ตุยฺหํ		ทุคฺ	คติ		สุ	คติ	เยว		ตุยฺหํ		
ปาฏิ	กงฺ	ขา๒ ทุคติไม่มีแก่ท่านสุคติเท่านั้นเป็นที่หวังของท่าน

นรก(นีนเย+ณฺวุ)นรก,ทุคติ.อปุ�ฺ	เ�		เนตี	ติ		นร	โก		นรกที่นำเอาคนบาปไปชื่อว่านรกะ
(อาเทศอีเป็นอ,ณฺวุเป็นอก,ลงรฺอาคม).ตเรยฺย		นรกํ		อิมํ ๓  พึงข้ามนรกนี้ไปได้

นรก	ใหญ่	๘	ขุม
	 โย		“มหา	นิร	โย”ติ		วุตฺ	โต,		โส		อฏฺ€ธา		โห	ติ	นรกที่เรียกว่า“มหานรก”มี๘ขุมคือ

ส�ฺ	ชีว(สํ+ชีวปาณเน+อ)สัญชีวมหานรก.มรนฺ	ตาปิ		กมฺม	ผลา	นุ	ภ	วนตฺถํ		ปุนปฺ	ปุนํ		ชี	วนฺ	ติ		
อส	ฺมนิ	ฺต	ิ	ส�	ฺช	ีโว		นรกขมุที่สตัว์นรกตายแลว้เกดิมีชวีติใหม่ครัง้แลว้ครัง้เล่า่เพือ่เสวยผลกรรมชือ่วา่ 
สัญชีวะ(อาเทศนิคหิตเป็นญฺ).โพธิ	สตฺ	โต		อิสฺ	ส	ริ	ยกา	มกา	ริกา	เหตุ		นิรยํ		คจฺฉ	ติ		ส�ฺ	ชีวํ		
คจฺฉ	ติ๔ พระโพธิสัตว์ไปสู่สัญชีวมหานรกเพราะเหตุแห่งการกระทำโดยปรารถนาความเป็นใหญ่

กาฬ	สุตฺ	ต  (กาฬสุตฺต+ณ)กาฬสุตตมหานรก.ยตฺถ		นิรเย		เนร	ยิก	านํ		สรีร	า	นิ		วฑฺฒกีนํ		 
กาฬ	สุตฺ	เตน		ส�ฺ�ายํ		กตฺ	วา		วา	สิ	ยา		ตจฺฉนฺ	ติ,		โส		กาฬ	สุตฺ	โต		นรกขุมที่มีสัตว์นรกถูกขวาน
ชื่อกาฬสุตตะของนายช่างสับร่างกายอยู่ชื่อว่ากาฬสุตตะ(ลบณฺและสระหน้า).	ส		กาฬ	สุตฺ	เต		 
นิรเย		จิรํ		รตฺ	ตาย		ปจฺจ	ติ๕ เขาถูกไฟไหม้อยู่ในกาฬสุตตมหานรกโดยราตรีอันยาวนาน

มหา	โร	รุว  (มหนฺต+โรรุว)มหาโรรุวมหานรก.สุตํ		ปุนปฺ	ปุนํ	 	วา		ทุกฺ	ขิตสทฺ	เทน		รวนฺ	ติ		 
อสฺ	มินฺ	ติ	 	 โร	รุ	โว	 	 นรกขุมที่มีสัตว์นรกร้องด้วยเสียงอย่างทุกข์ทรมานเป็นระยะๆ ชื่อว่าโรรุวะ (รุ 
สทฺเท+รุว,วุทธิอุเป็นโอ).ม	หนฺ	โต		จ		โส		โร	รุ	โว		จา	ติ		มหา	โร	รุ	โว		เสียงร้องนั้นมีมาก

๑องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๐/๓๗๘ ๒วิ.มหาวิ.๒/๑๙๖/๑๖๗ ๓ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๘๙/๔๗๑
๔อภิ.กถา.๓๗/๑๘๘๕/๖๕๗ ๕ขุ.ชา.๒๘/๙๒/๔๑
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จึงชื่อว่ามหาโรรุวะ(อาเทศมหนฺตเป็นมหา).เสฏฺ€ี		คห	ปติ		มหา	โร	รุเว		นิรเย		ปจฺจ	ติ๑ 
ท่านเศรษฐีคฤหบดีถูกไฟไหม้อยู่ในมหาโรรุวมหานรก

โร	รุว,	 จูฬ	โร	รุว  (จูฬ+โรรุว)  โรรุวมหานรก. สุตํ	 	ปุนปฺ	ปุนํ	 	 วา	 	ทุกฺ	ขิตสทฺ	เทน	 	 รวนฺ	ติ		 
อสฺ	มินฺ	ติ		โร	รุ	โว		นรกขุมที่มีสัตว์นรกร้องด้วยเสียงอย่างทุกข์ทรมานเป็นระยะๆชื่อว่าโรรุวะ(รุสทฺเท 
+รุว,วุทธิอุเป็นโอ).โร	รุเว		นรเย		จิรํ		สกมฺ	มุ	นา		อป	จิสฺสํ ๒ เราถูกไฟไหม้อยู่ในโรรุวมหา
นรกตลอดกาลนานเพราะกรรมของตน

ป ตา ปน (ป+ตปสนฺตาเป+ยุ)ปตาปนมหานรก.ภุสํ		ป	ตนฺ	ติ		อสฺ	มินฺ	ติ		ป	ตาป	โน		นรกขุมที่มี
สัตว์นรกตกไหม้อยู่นานชื่อว่าปตาปนะ(วุทธิอเป็นอา,อาเทศยุเป็นอน).โส		อุ	เปติ		นิรยํ		
ป ตา ปนํ ๓  เขาย่อมเข้าถึงปตาปนมหานรก

อวีจิ  (น+วีจิ) อเวจีมหานรก. คัมภีร์รุททะกล่าวว่า “วีจิ	 	ตรงฺ	เค		อปฺเป		จ  วีจิศัพท์ใช้ใน
อรรถว่ากระแสและจำนวนน้อย”.  คัมภีร์ติกัณฑเสสะกล่าวว่า “วีจิ	 	 สุข	ตรงฺ	เคสุ	  วีจิ ศัพท์ใช้ใน
อรรถว่าความสุขและกระแส”.นตฺถิ		สุข	สฺส		วีจิ		เลโสปิ		อตฺ	รา	ติ		อวีจิ		นรกขุมที่ไม่มี
กระแสแห่งความสุขเลยแม้แต่น้อยชื่อว่าอวีจิ.นตฺถิ		วีจิ		สุขํ		เอตฺ	ถา	ติ		อวีจิ		นรกขุมที่ไม่มี
ความสุขชื่อว่าอวีจิ(อาเทศนเป็นอ).อิตฺถี	 อวีจิ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.ชา	ลานํ		นิ	รนฺตร	ตาย		 
อวีจิ		นาม,		สตฺ	ตานํ		นิ	รนฺตร	ตาย		อวีจิ		นาม๔นรกชื่อว่าอวีจิเพราะมีเปลวไฟไม่ว่างเว้น,
นรกชื่อว่าอวีจิเพราะมีสัตว์นรกไม่ว่างเว้น

สงฺ	ฆาต  (สํ+หนหึสายํ+ณ)สังฆาตมหานรก.สมนฺต	โต		อาค	เตหิ	 	ปพฺพ	เตหิ	 	ห�ฺ�นฺ	ติ		 
อต	ฺรา	ติ		สงฆฺา	โต		นรกขมุที่สตัว์นรกถกูกอ้นหนิผาที่ลอยมาจากทกุดา้นเบยีดเบยีนอยู่ชือ่วา่สงัฆาตะ 
(อาเทศหนฺเป็นฆาตฺ,นิคหิตเป็นงฺ,ลบณฺ)

ตา ปน  (ตปสนฺตาเป+ยุ)ตาปนมหานรก.ต	ปนฺ	ติ		อตฺ	รา	ติ		ตาป	โน		นรกขุมที่มีสัตว์นรกตกหมก
ไหม้อยู่ชื่อว่าตาปนะ(วุทธิอเป็นอา,อาเทศยุเป็นอน).ตาปยิตฺ	วา		ชนปทํ		ตาปเน		เปจฺจ		
ปจฺจ	ติ๕ทำชาวชนบทให้เดือดร้อนสิ้นพระชนม์ไปแล้วจะหมกไหม้อยู่ในตาปนมหานรก

	 	 อิ	ติสทฺ	โท		อฏฺ€นฺนํ		ปริ	สมา	ปนตฺ	โถ  อิ	ติ	ศัพท์ในคาถามีอรรถว่าปริสมาปนะคือกล่าวจบ
ครบนรกทั้ง๘ขุม

  ในพระบาลีขุททกนิกายแสดงชื่อมหานรกทั้ง๘ขุมไว้ว่า

ส�ฺ	ชี	โว		กาฬ	สุตฺ	โต		จ	 สงฺฆา	โต		เทฺว		จ		โร	รุ	วา
อ	ถาป	โร		มหา	วีจิ	 ตาป	โน		จ		ป	ตาป	โน.๖

๑สํ.สคาถ.๑๕/๓๙๑/๑๓๔ ๒ขุ.ชา.๒๘/๘๖๓/๓๐๔ ๓ขุ.ชา.๒๘/๓๑๓/๑๒๘
๔มชฺ.อฏฺ.๑๐/๒๖๘/๑๗๑ ๕ขุ.ชา.๒๘/๙๒/๔๒ ๖ขุ.ชา.๒๘/๙๒/๓๙-๔๐
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มหานรก๘ขุมคือสัญชีวะกาฬสุตตะสังฆาตะโรรุวะมหาโรรุวะมหาวีจิ
ตาปนะและปตาปนะ

	 [๖๕๘]	 ถิยํ		เวตร	ณี		โลห-	 กุมฺ	ภี		ตตฺถ		ชลาส	ยา
	 	 กา	รณิ	โก		นิรย	โป	 เนรยิ	โก		ตุ		นาร	โก.

นรก	สายน้ำ
	 ตตฺถ		นิร	เยสุ		เวตร	ณี		จ		โล	หกุมฺภี		จา	ติ		อิ	เม		เทฺว		นิ	ร	ยา		ชลาส	ยา		ชลาธาร	า	 

นรกทั้ง๒ขุมคือเวตรณีและโลหกุมภีเป็นนรกที่เป็นสายธารอยู่ในนรกใหญ่ทั้ง๘ขุมนั้น

เวตร	ณี (วิ+ตรณี)เวตรณีนรก.ตรณี		นาวา,		สา		นตฺถิ		อสฺ	สนฺ	ติ		เวตร	ณี		ตรณีแปลว่า
เรือข้ามฟาก,นรกที่ไม่มีเรือข้ามฟากชื่อว่าเวตรณี(อาเทศอิเป็นเอ).ถิยํ	 เวตร	ณี	ศัพท์ใช้ใน
อิตถีลิงค์.เต	เม		ชนา		เวตร	ณึ		ป	ตนฺ	ติ๑ ชนเหล่านี้ตกไปสู่เวตรณีนรก

โล	หกุมฺภี  (โลห+กุมฺภี)โลหกุมภีนรก.โลหม	ยา		กุมฺ	ภี		อสฺ	สนฺ	ติ		โล	หกุมฺภี		นรกที่มีหม้อทำ
ด้วยโลหะ(หม้อทองแดง)ชื่อว่าโลหกุมภี.ส		ตาทิโส		ปจฺจ	ติ		โล	หกุมฺภิยํ	๒  ผู้เช่นนั้นย่อม(ถูก
ไฟ)ไหม้ในโลหกุมภีนรก

นาย	นิรย	บาล	๒	ศัพท์
กา	รณิก(การณา+อิก)นายนิรยบาล.กา	รณา		ยาตนา		ติพฺพ	เวทนา		จ,		ตํ		ก	โรตี	ติ		การณิ	โก		 

การณา แปลว่า การทรมานและทุกขเวทนาอย่างรุนแรง,  นายนิรยบาลผู้ทำการทรมานนั้น ชื่อว่า 
การณิกะ(ลบสระหน้า)

นิรยป,	นิรย	ปาล  (นิรยสทฺทูปปท+ปา,ปาล รกฺขเน+อ)นายนิรยบาล. นิรยคตสตฺ	เต	 	ปาตี	ติ		 
นิรย	โป		ผู้ควบคุมสัตว์ตกนรกชื่อว่านิรยปะ(ลบสระหน้า).อถ		โข		นํ		วิกฺ	กนฺ	ทนฺตํเยว		นิรเย		
นิรย	ปา	ลา		ปกฺขิเปยฺ	ยุํ	๓  ครั้งนั้นนายนิรยบาลจับเขาผู้คร่ำครวญอยู่นั่นแหละใส่ในนรก

สัตว์	นรก	๒	ศัพท์
เนร	ยิก(นิรย+ณิก)สัตว์นรก.นิรยํ		คจฺฉ	ตี	ติ		เนรยิ	โก		ผู้ไปสู่นรกชื่อว่าเนรยิกะ(ลบณฺ,วุทธิ

อิเป็นเอ,ลบสระหน้า).ติรจฺ	ฉาน	ค	โต	สิ		เนรยิ	โก	สิ๔ เจ้าเป็นสัตว์ดิรัจฉานเป็นสัตว์นรก

นา	รก(นรก+ณ)สัตว์นรก.นรกํ		คจฺฉ	ตี	ติ		นาร	โก		ผู้ไปสู่นรกชื่อว่านารกะ(ลบณฺ,วุทธิอ
เป็นอา,ลบสระหน้า)

๑ขุ.ชา.๒๘/๕๔๑/๒๐๒ ๒ขุ.ชา.๒๘/๙๒/๔๒ ๓มชฺ.มชฺ.๑๓/๖๗๗/๖๒๖
๔วิ.มหาวิ.๒/๑๙๖/๑๖๖
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	 [๖๕๙]	 อณฺณ	โว		สาค	โร		สินฺ	ธุ	 สมุทฺ	โท		รตน	าก	โร
	 	 ชล	นิธฺ	ยุ	ทธิ		ตสฺส	 เภท	า		ขีร	ณฺณ	วาท	โย.

ทะเล,	มหาสมุทร	๗	ศัพท์
อณฺณว  (อณฺณสทฺทูปปท+วาคมเน+อ)ทะเล,มหาสมุทร.อณฺโณ		ชลํ,		โส		วา	ติ		คจฺฉ	ติ		 

เอตฺ	ถา	ติ		อณฺณ	โวอัณณะแปลว่าน้ำ,ทะเลเป็นที่มีน้ำไหลไปชื่อว่าอัณณวะ.อณฺโณ		เอตฺ	ถา	ติ		
วิชฺช	ตี	ติ		วา		อณฺณ	โวหรือทะเลที่มีน้ำอยู่ชื่อว่าอัณณวะ(ลบสระหน้า).เย		ต	รนฺ	ติ		อณฺณวํ ๑  

คนเหล่าใดข้ามมหาสมุทรไปได้

สาคร  (สคร+ณ)ทะเล,มหาสมุทร,สาคร.สคเรหิ		ราช	กุ	มาเรหิ		ขโต		สาค	โรทะเลที่พระ 
สคระราชกมุารทรงขดุชือ่วา่สาคระ(ลบณ,ฺวุทธิอเปน็อา,ลบสระหนา้).	สาน	ํ	ธนาน	ํ	อาก	โรต	ีต	ิ	
วา		สาค	โร	หรือมหาสมุทรเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพยากรธรรมชาติชื่อว่าสาคระ(สสทฺทูปปท+อา+กร
กรเณ+อ,อาเทศกเป็นค,ลบสระหน้า).สงฺคํ		สํ	สี	ทนํ		รา	ติ		คณฺ	หา	ตี	ติ		สาค	โรมหาสมุทร
ที่ยึดไว้ให้จมลงชื่อว่าสาคระ(สงฺคสทฺทูปปท+ราอาทาเน+อ,ลบงฺ,ทีฆะอเป็นอา,ลบสระหน้า).
นที	นํ		สาค	โร		มุขํ ๑  มหาสมุทรเป็นใหญ่แห่งแม่น้ำ

สินฺ	ธุ  (สนฺทสวเน+อุ)ทะเล,มหาสมุทร.สนฺท	ตี	ติ		สินฺ	ธุ	ทะเลที่ไหลไปชื่อว่าสินธุ(อาเทศอ
เป็นอิ,ทฺเป็นธฺ).สี	ติ		สทฺทํ		กุ	รุ	มา	นา		ธุ	นา	ติ		กมฺป	ตี	ติ		สินฺ	ธุ๓ มหาสมุทรที่ส่งเสียงคลื่น
ดังว่า“สิสิ”ชื่อว่าสินธุ (สิสทฺทูปปท+ธุกมฺปเน+กฺวิ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,ลบ 

กฺวิ).สินฺธศุัพท์เป็นอิตถีลิงค์

สมุทฺท  (สํ+อุทปูรเณ+ท)ทะเล,มหาสมุทร.เว	ลนฺ	เตน		สมํ		อุ	เท	ตี	ติ		สมุทฺ	โท	มหาสมุทร
ที่ให้น้ำเต็มเสมอชายฝั่งชื่อว่าสมุททะ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ)

จตฺ	ตา	โร	เม		น		ปู	เรนฺ	ติ	 เต		เม		สุณ	าถ		ภาส	โต
สมุทฺ	โท		พฺ	ราหฺมโณ		ราชา	 อิตฺถี		จาปิ		ทิช	มฺ	ปติ.๔

พราหมณ์ทา่นจงฟงัเราผู้กลา่วอยู่๔อยา่งเหลา่นี้ไม่รู้จกัอิม่เตม็คอืมหาสมุทร
พราหมณ์พระราชาและสตรี

รตน	า	กร  (รตนสทฺทูปปท+อา+กรกรเณ+อ)ทะเล,มหาสมุทร.รตน	านํ		อาก	โรตี	ติ		รตน	าก	โร	 
มหาสมุทรเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งหลายชื่อว่ารตนากระ(ลบสระหน้า)

ชล	นิธิ  (ชลสทฺทูปปท+นิ+ธาธารเณ+อิ)ทะเล,มหาสมุทร.ชลา	นิ		นิธียนฺ	เต,		ธยนฺ	เต		วา		
เอตฺ	ถา	ติ		ชล	นิธิ		ทะเลที่ขังน้ำไว้หรือทะเลเป็นที่มีน้ำขังอยู่ชื่อว่าชลนิธิ(ลบสระหน้า)

๑วิ.มหาวิ.๕/๗๔/๙๓ ๒วิ.มหา.๕/๘๗/๑๒๔ ๓ขุ.อฏฺ.๕๐/๖๖๑/๑๐๘
๔ขุ.ชา.๒๘/๓๑๒/๑๒๔
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อุ	ทธิ  (อุทกสทฺทูปปท+ธาธารเณ+อิ)ทะเล,มหาสมุทร.อุท	กา	นิ		นิธียนฺ	เต,		ธยนฺ	เต		วา		 
เอตฺ	ถา	ติ		อุ	ทธิ	ทะเลที่ขังน้ำไว้หรือทะเลเป็นที่มีน้ำขังอยู่ชื่อว่าอุทธิ.อุ	ทกํ		ท	ทา	ตี	ติ	วา		อุ	ทธิ	 
ทะเลที่ทรงไว้ซึ่งน้ำชื่อว่าอุทธิ(ลบก,ลบสระหน้า).ยถา		สมุทฺ	โท		อุท	ธี	นมคฺ	โค๑  มหาสมุทร
เป็นเลิศแห่งทะเลทั้งหลายฉันใด

ประเภท	แห่ง	มหาสมุทร
	 ตสฺส		สมุทฺทสฺส		ขีร	ณฺณ	วาท	โย		เภท	า		มหาสมุทรทั้งหลายมีขีรัณณวะเป็นต้นจัดเป็นประเภท

แห่งมหาสมุทรนั้น.อาทิ	ศัพท์รวมเอาลวโณ	ทะ	มหาสมุทรที่น้ำมีรสเค็ม,ทัธ	ยุ	ทะ	มหาสมุทรที่
น้ำสีเหมือนนมส้ม,	ฆ	โต	ทะ	มหาสมุทรที่น้ำสีเหมือนเนยใส,อุจ	ฉุรโส	ทะ	มหาสมุทรที่น้ำสีเหมือน
น้ำอ้อย,		มทิ	โร	ทะ	มหาสมุทรที่น้ำสีเหมือนน้ำสุรา,สา	ทุ	ทกะ	มหาสมุทรที่น้ำมีรสหวาน

ขีร	ณฺณว  (ขีร+อณฺณว)มหาสมุทรที่น้ำสีเหมือนน้ำนม.ขีร	วณฺโณ		อณฺณ	โว		ขีร	ณฺณ	โว		มหา
สมุทรที่น้ำสีเหมือนน้ำนมชื่อว่าขีรัณณวะ(ลบสระหน้า)

	 [๖๖๐]	 เวลา	สฺส		กูล	เทโสถ	 อาว	ฏฺโฏ		สลิล	พฺภ	โม
	 	 เถ	โว		ตุ		พินฺ	ทุ		ผุ	สิตํ			 ภโม		ตุ		ชล	นิคฺค	โม.

ชายฝั่ง	มหาสมุทร
เวลา  (วิ+อิรา)  ชายฝั่งมหาสมุทร. อสฺส	 	สมุทฺทสฺส	 	 กูล	เทโส	 	ตีร	เทโส	 	 เวลา	 	นาม		

ชายฝั่งแห่งมหาสมุทรนั้นชื่อว่าเวลา.วิคจฺฉนฺ	ติ		อิ	รา		อสฺ	สนฺ	ติ		เวลา	ชายฝั่งที่ปราศจากน้ำ 
ชื่อว่าเวลา(ลบสระหน้า,อาเทศอิเป็นเอ,รเป็นล).พลํ		เวลา		สมุทฺทสฺส๒ชายฝั่ง
มหาสมุทรแข็งแรง

น้ำวน,	น้ำ	หมุน	๒	ศัพท์
อาว	ฏฺฏ  (อา+วฏฺฏอาวฏฺฏเน+อ)น้ำวน,น้ำหมุน.จกฺ	กมิว		สลิล	านํ		ชลานํ		ภโม		ภ	มนํ		 

อาว	ฏฺโฏ	 	 นาม	 	 การหมุนวนของสายน้ำเหมือนกงจักร ชื่อว่าอาวัฏฏะ.  อาว	ฏฺฏนฺ	ติ	 	 ชลา	นิ		 
เอตฺ	ถา	ติ		อาว	ฏฺโฏ		วังวนที่มีน้ำหมุนชื่อว่าอาวัฏฏะ.มชฺเฌ		คงฺ	คาย		อาว	ฏฺฏํ		อุฏฺ€เป	สิ๓  
ให้เกิดน้ำวนขึ้นท่ามกลางแม่น้ำ

สลิล	พฺภม  (สลิล+ภม)น้ำวน,น้ำหมุน.สลิล	านํ		ภโม		สลิล	พฺภ	โม		การหมุนวนของกระแสน้ำ
ชื่อว่าสลิลัพภมะ(ซ้อนพฺ)

หยาดน้ำ	๓	ศัพท์
เถว  (ถุอภิตฺถเว+ว)หยาดน้ำ.	ถว	ติ		สิ�ฺจ	ตี	ติ		เถ	โวน้ำที่หยาดหยดชื่อว่าเถวะ(อาเทศอุ

๑ขุ.อปทาน.๓๒/๑๓๓/๒๓๖ ๒ขุ.ชา.๒๗/๑๒๗๐/๒๖๑ ๓มชฺ.อฏฺ.๘/๓๕๐/๑๗๔
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เป็น เอ)

พินฺ	ทุ  (พิทิอวยเว+อุ)หยาดน้ำ.พิ	ทีย	เต	ติ		พินฺ	ทุ		น้ำที่เขาหยดชื่อว่าพินทุ(ลงนิคหิตอาคม,
อาเทศนิคหิตเป็นนฺ).วินฺ	ทย	เต		ลพฺภ	เต	ติ		พินฺ	ทุ		หยดน้ำที่เขาได้ชื่อว่าพินทุ(วิทลาเภ+อุ,
ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,วฺเป็นพฺ).น		พินฺ	ทุ		อุ	ทกํ		ปคฺฆ	รติ๑ หยดน้ำไม่ไหล

ผุ	สิต  (ผุสผุสเน+อิ+ต)หยาดน้ำ.ผุ	สิย	เต	ติ		ผุ	สิตํ		หยาดน้ำที่เขาสัมผัสชื่อว่าผุสิตะ

ท่าน้ำ,	ท่าเรือ,	ประตู	น้ำ	๒	ศัพท์
ภม  (ภมุอนวฏฺ€าเน+อ)ท่าน้ำ,ท่าเรือ,ประตูน้ำ.ปา	กาเร		เคหา	ทิติ	ตฺ	ติย�ฺ	จ		ชล	นิคฺค	โม			

ภโม		นาม	ท่าน้ำใกล้กำแพงเมืองและบ้านริมฝั่งเป็นต้นชื่อว่าภมะ.	ภม	ตี	ติ		ภโม	ท่าน้ำที่
ไม่มั่นคงชื่อว่าภมะ

ชล	นิคฺ	คม  (ชลสทฺทูปปท+นิ+คมุ คติมฺหิ+อ)  ท่าน้ำ, ท่าเรือ, ประตูน้ำ.	 	 ชเล	 	 นิคจฺฉ	ตี	ติ		 
ชล	นิคฺค	โมท่าที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำชื่อว่าชลนิคคมะ(ซ้อนคฺ)

	 [๖๖๑]	 อา	โป		ปโย		ชลํ		วาริ	 ปา	นียํ		สลิลํ		ทกํ
	 	 อณฺโณ		นีรํ		วนํ		วาลํ	 โตยํ		อมฺ	พุ	ทกํ		จ		กํ.

น้ำ	๑๕	ศัพท์
อาป  (อาปพฺยาปเน+อ)น้ำ.สพฺพฏฺ€าเน	สุ		อา	เปตี	ติ		อา	โป	น้ำที่ซึมซาบไปในทุกที่ชื่อว่า

อาปะ.อา	ปิย	เต	ติ		อา	โป	น้ำที่เขาถึงชื่อว่าอาปะ(อาปปาปุณเน+อ).ตํ	ตํ		€านํ			อปฺ	เปติ		 
วิ	สร	ตี	ติ	 	 อา	โป  น้ำที่ไหลไปสู่ที่นั้นๆ ชื่อว่าอาปะ (อป ปาปุณเน+อ, วุทธิ อ เป็น อา).  
อา	ปิย	ติ	 	สมูหิย	ตี	ติ	 	อา	โป	 น้ำที่เกาะรวมกันชื่อว่าอาปะ (อาปสมูเห+อ). สหชาต	รู	ปา	นิ		 
อปฺ	เปติ		ปคฺฆ	รา	เปตี	ติ		อา	โป	น้ำที่ให้รูปอันเกิดขึ้นร่วมกันไหลไปชื่อว่าอาปะ(อปปคฺฆรเณ+ณ,
ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).สหชาติ	รู	ปา	นิ		อาป	ยติ		พฺ	รู	เห	ตี	ติ		อา	โป	น้ำที่ให้รูปอันเกิดมามี
ธาตุอย่างเดียวกันเจริญขึ้นชื่อว่าอาปะ(อาปวฑฺฒเน+อ).อา	โป		ตตฺถปิ		สนฺท	ติ๒ น้ำย่อมไหล
ไปแม้ในที่นั้น.ขนฺธา		อา	โป	ธาตุํ		ปฏิ	จฺจ๓ ขันธ์ทั้งหลายอาศัยอาโปธาตุ

ปย  (ปาปาเน+ณฺย)น้ำ.ปาตพฺ	พนฺ	ติ		ปโย	น้ำที่ควรดื่มชื่อว่าปยะ(ลบณฺ,รัสสะอาเป็นอ).
ปาตพฺพ	ภาวํ		ป	ยติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปโย	น้ำที่ถึงความน่าดื่มชื่อว่าปยะ(ปยคมเน+อ)

ชล  (ชลปคฺฆรเณ+อ)น้ำ.	ชล	ติ		ปคฺฆร	ตี	ติ		ชลํ	น้ำที่ไหลไปชื่อว่าชละ.	ชล	ติ			สนฺท	ตี	ติ		
ชลํ		น้ำที่ไหลไปชื่อว่าชละ(ชลสนฺทเน+อ).	ชล	ติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		ชลํ		น้ำที่กระเพื่อมชื่อว่าชละ
(ชลทิพฺพเน+อ).ชลํ		วุจฺจ	ติ		อุ	ทกํ ๔  น้ำท่านเรียกว่าชละ

๑มชฺ.อฏฺ.๘/๔๒๗/๒๓๐ ๒ขุ.ชา.๒๘/๑๑๔๙/๔๐๘ ๓อภิ.ปฏฺ.๔๑/๒๑๗๖/๖๑๐
๔ขุ.มหานิ.๒๙/๓๖๔/๒๔๓
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วาริ  (วรนิเสเธ+ณิ)น้ำ.วาร	ยติ		ปิ	ปา	สนฺ	ติ		วาริ	น้ำที่ระงับความกระหายชื่อว่าวาริ(ลบณฺ,
วุทธิอเป็นอา).วาริ		วุจฺจ	ติ		อุ	ทกํ ๑  น้ำท่านเรียกว่าวาริ

ปานีย  (ปา ปาเน+อนีย)  น้ำ.  ปีย	ตี	ติ	 	 ปา	นียํ	 	 น้ำที่เขาดื่ม ชื่อว่าปานียะ.  ปาตพฺพํ		 
ปิ	วิตพฺ	พนฺ	ติ		ปา	นียํ		น้ำที่ควรดื่มชื่อว่าปานียะ(ลบสระหลัง).		อิทํ		ปา	นียํ		อิทํ		ปริ	โภชนี	ยํ ๒   
นี้น้ำดื่มนี้ของบริโภค

สลิล  (สลคติยํ+อิล)น้ำ.	สล	ตี	ติ		สลิลํ		น้ำที่ไหลไปเรื่อยๆชื่อว่าสลิละ.สลิลํ		วุจฺจ	ติ		อุ	ทกํ ๓   

น้ำท่านเรียกว่าสลิละ

ทก  (อุทิปสเว+ณฺวุ)น้ำ.อุนฺท	ตี	ติ		ทกํ	น้ำที่ไหลไปชื่อว่าทกะ(ลบอุ,อาเทศณฺวุเป็นอก).
ทกํ		ปิ	ปาส	จฺ	เฉทํ		ก	โรตี	ติ		วา		ทกํ		น้ำที่บรรเทาความกระหายชื่อว่าทกะ(ทกสทฺทูปปท+กร
กรเณ+กฺวิ,ลบกที่สุดบท,ลบกฺวิและรฺที่สุดธาตุ).	ทกํ		ทกาส	ยา		ป	วิ	สนฺ	ตี	ติ		เอตฺถ		 
อุ	การ	โล	โป	วิย๔ ในประโยคนี้ว่าทกํ		ทกาส	ยา		ป	วิ	สนฺ	ติเหมือนมีการลบอุอักษร(ต้นอุทกํ)

อณฺณ  (อนสทฺเท+อ)น้ำ.อน	ตี	ติ		อณฺโณ	น้ำที่มีเสียงชื่อว่าอัณณะ(ซ้อนนฺ,อาเทศนฺนฺเป็น
ณฺณฺ).อร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อณฺโณ	น้ำที่ไหลไปชื่อว่าอัณณะ(อรคมเน+ต,อาเทศตเป็นอนฺน,
นฺนเป็นณฺณ,ลบรฺที่สุดธาตุ,ลบสระหลัง)

นีร  (นีนเย+อีร)น้ำ.สพฺพวตฺ	ถู	นิ		เนตี	ติ		นีรํ		น้ำที่พัดพาเอาวัตถุทั้งปวงไปชื่อว่านีระ(ลบสระ
หน้า)

วน  (วนสมฺภตฺติยํ+อ)น้ำ.	ปิ	ปา	เสหิ		วนีย	เต	ติ		วนํ		น้ำที่ผู้กระหายปรารถนาชื่อว่าวนะ

วาล  (วาคมเน+อล)น้ำ.วา	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		วาลํ		น้ำที่ไหลไปชื่อว่าวาละ(ลบสระหลัง)

โตย  (ตาปาลเน+ย)น้ำ.ตาย	เต		ปาล	ย	เต	ติ		โตยํ		น้ำที่เขาเก็บกักรักษาไว้ชื่อว่าโตยะ(อาเทศ
อาเป็นโอ).โตยํ		วุจฺจ	ติ		อุ	ทกํ ๕  น้ำท่านเรียกว่าโตยะ

อมฺ	พุ  (อมฺพสทฺเท+อุ)น้ำ.อมฺพ	ตี	ติ		อมฺ	พุ		น้ำที่ส่งเสียงชื่อว่าอัมพุ.	สทฺทํ		อมฺพ	ติ		ก	โรตี	ติ		 
อมฺ	พุ		น้ำที่ทำให้มีเสียงดังชื่อว่าอัมพุ(อมฺพกรเณ+อุ).	อมฺ	พุ		วุจฺจ	ติ		อุ	ทกํ ๖ น้ำท่านเรียกว่า
อัมพุ

อุทก  (อุทิปสวนเกฺลทเนสุ+ณฺวุ)น้ำ.อุนฺท	ตี	ติ		อุ	ทกํ		น้ำที่ไหลไปชื่อว่าอุทกะ(อาเทศณฺวุเป็น
อก).	อุ	ทกํ		นาม		ภา	ชนคตํ		วา		โห	ติ		โปกฺ	ข	รณิยํ		วา		ตฬา	เก		วา๗ ชื่อว่าน้ำได้แก่
น้ำที่อยู่ในภาชนะในสระหรือในบ่อ

๑ขุ.มหานิ.๒๙/๓๖๔/๒๔๓ ๒วิ.มหาวิ.๑/๕๔๓/๓๗๐ ๓ขุ.มหานิ.๒๙/๓๖๔/๒๔๓
๔ขุ.อฏฺ.๔๗/๑๐๙/๒๑๗ ๕ขุ.จูฬนิ.๓๐/๘๐๖/๔๒๒ ๖ขุ.มหานิ.๒๙/๓๖๔/๒๔๓
๗วิ.มหาวิ.๑/๑๐๕/๙๔
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ก  (กรกรเณ+กฺวิ)น้ำ.สทฺทํ		ก	โรตี	ติ		กํ		น้ำที่ทำเสียงดังชื่อว่ากะ(ลบกฺวิและรฺที่สุดธาตุ).
กนฺ	ติ		หิ		อุ	ทกํ ๑   บทว่ากํ	คือน้ำ

  น้ำมีอีกหลายศัพท์เช่นกมล,	ขีร	

	 [๖๖๒]	 ตรงฺ	โค		จ		ตถา		ภงฺ	โค	 อู	มิ		วีจิ		ปุ	มิตฺ	ถิยํ
	 	 อุลฺ	โลโล		ตุ		จ		กลฺ	โลโล	 มหา	วีจิ	สุ		กถฺย	เต.

คลื่น,	ระลอก,	กระแส	๔	ศัพท์
ตรงฺ	ค  (ตรสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)คลื่น,ระลอก,กระแส.	ต	รนฺ	โต		คจฺฉ	ตี	ติ		ตรงฺ	โค		คลื่น

ที่ซัดข้ามไปชื่อว่าตรังคะ (ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็น งฺ, ลบมฺที่สุดธาตุและกฺวิ). ตีรํ		
วา	 	คจฺฉ	ตี	ติ	 	 ตรงฺ	โค หรือคลื่นที่ซัดไปสู่ฝั่ง ชื่อว่าตรังคะ (ตีรสทฺทูปปท+คมุ คติมฺหิ+กฺวิ, ลง
นิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,อีเป็นอ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ).อู	มี	ติ		วีจิ	โย		ตรงฺ	คา๒  
บทว่าอู	มี	คือกระแสคลื่น

ภงฺค  (ภิชภิชฺชเน+อ)คลื่น,ระลอก,กระแส.สย	เมว		ภิชฺช	ตี	ติ		ภงฺ	โคคลื่นที่แตกออกเอง 
ชื่อว่าภังคะ(อาเทศอิเป็นอ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,อาเทศชฺเป็นคฺ)

อู	มิ  (อูหาวิตกฺเก+มิ)คลื่น,ระลอก,กระแส.อู	เหนฺ	ติ		วิ	ตกฺ	เกนฺ	ติ		เอ	เต	นา	ติ		อู	มิ		คลื่นที่ทำ 
ให้ชาวเรือกังวลชื่อว่าอูมิ (ลบหฺ).	อร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อู	มิ		คลื่นที่ซัดไปชื่อว่าอูมิ (อรคมเน 
+มิ, อาเทศ อ เป็น อู, ลบ รฺ ที่สุดธาตุ). นทา	นิ	 	 อมุสฺมึ	 	 อุ	ทกรห	เท	 	 ปุน	เทว	 	 อู	มิ		 
ปา	ตุภ	วิสฺ	สติ๓เวลานี้ในห้วงน้ำแห่งโน้นจักไม่มีคลื่นปรากฏอีกเลย

วีจิ  (วิ+จิจเย+อิ)คลื่น,ระลอก,กระแส.วิ	วิ	เธน		จย	ตี	ติ		วีจิ		คลื่นที่ก่อตัวขึ้นเป็นระลอก 
ชื่อว่าวีจิ.	วิมฺหยํ		วิ	จิตฺ	ตํ		จิ	โน	ตี	ติ		วีจิ	คลื่นที่ก่อตัวขึ้นอย่างวิจิตรชื่อว่าวีจิ (ทีฆะอิ เป็น
อี, ลบสระหน้า).  ปุ	มิตฺ	ถิยํ	 	 อู	มิ	ศัพท์และวีจิ	ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์.  สมุทฺท	ตีรํ	 	 วีจิ		 
วิย๔เหมือนคลื่นกระทบฝั่งมหาสมุทร

คลื่น	ขนาด	ใหญ่	๒	ศัพท์
อุลฺโลล  (อุ+โลลอุมฺมาทเน+ณ)คลื่นขนาดใหญ่.	อุลฺ	โลโล		กลฺ	โลโล		จา	ติ		อิทํ		มหา	วี	จี	สุ		 

กถยี	เต	บทวา่อลุโฺลล	และกลโฺลล	นี้ทา่นกลา่วไว้ในคลืน่ขนาดใหญ.่อลุโฺลลย	ต	ีต	ิ	อลุ	ฺโลโล	คลืน่
ที่บ้าคลั่งชื่อว่าอุลโลละ(ซ้อนลฺ,ลบณฺ).อุล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อุลฺ	โลโล	คลื่นที่ซัดไปชื่อว่าอุลโลละ 
(อุลคมเน+โอล,ซ้อนลฺ).	นาวํ		เนตฺ	วา		อุลฺโลลํ		กตฺ	วา		ตสฺส		ปตฺต	จีวรํ		เตเมตฺ	วา๕  
นำเรือ(ออก)ไปทำให้เกิดคลื่นทำให้บาตรและจีวรของภิกษุรูปนั้นเปียก

๑ขุ.อฏฺ.๓๓/๕๔๒/๑๙๕ ๒ขุ.อฏฺ.๕๑/๓๖๖/๒๒๔ ๓องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๑/๔๔๓
๔ขุ.อฏฺ.๔๕/๑๐/๑๒๖ ๕ชา.อฏฺ.๓๙/๑
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กลฺโลล  (กลฺล สทฺเท+โอล)  คลื่นขนาดใหญ่.  กลฺล	ตี	ติ	 	 กลฺ	โลโล	 	 คลื่นที่ส่งเสียงดัง ชื่อว่า 
กัลโลละ

	 [๖๖๓]	 ชมฺ	พาโล		กลลํ		ปงฺ	โก	 จิกฺ	ขลฺลํ		กทฺท	โมปฺยถ
	 	 ปุฬินํ		วาลุกา		วณฺณุ-	 มรู	รุ		สิ	ก	ตา		ภเว.

โคลน,	ตม	๕	ศัพท์
ชมฺ	พาล  (ชลสทฺทูปปท+พลปาณเน+ณ)โคลน,ตม.ชเล	น		พล	ตี	ติ		ชมฺ	พาโล		โคลนที่มีอยู่

เพราะน้ำชื่อว่าชัมพาละ(ลบสระอที่ล,อาเทศลฺเป็นมฺ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

กลล (กลสงฺขฺยาเน+อล)โคลน,ตม.กลย	เต		สงฺขฺ	ยาย	เต		อเน	นา	ติ		กลลํ		โคลนเป็นเครื่อง
กำหนดนับชื่อว่ากลละ

ปงฺก  (ปจวิตฺถารวจเน+ณ)โคลน,ตม.ป�ฺ	เจ	ตี	ติ		ปงฺ	โก	โคลนที่แผ่ออกไปชื่อว่าปังกะ(ลง
นิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบณฺ,อาเทศจฺเป็นกฺ).กมฺ	ปติ		จล	ตี	ติ		ปงฺ	โก	โคลน
ที่กระเพื่อมชื่อว่าปังกะ(กมฺปจลเน+ก,อาเทศกมฺปเป็นปํ,นิคหิตเป็นงฺ).	ปงฺ	โก		วุจฺจ	ติ		
กทฺทโม๑ ตมท่านเรียกว่าปังกะ

จิกฺ	ขลฺล (จิกฺขวจเน+อล)โคลน,ตม.จิกฺ	ข	ตี	ติ		จิกฺ	ขลฺลํ		โคลนที่บอก(ว่ามีน้ำ)ชื่อว่าจิกขัลละ
(ซ้อนลฺ).สามํ		จิกฺ	ขลฺลํ		มทฺ	ทิตฺ	วา		สพฺพมตฺ	ติ	กาม	ยํ		กุฏิ	กํ		กเรยฺยํ ๒  ผมนวดโคลนเอง
แล้วทำกุฏิด้วยดินเหนียวทั้งหลัง

กทฺ	ทม  (กทมทฺเท+อม)  โคลน, ตม. ก	ทิต	พฺ	โพ	 	มทฺ	ทิต	พฺ	โพ	ติ	 	 กทฺ	ทโม	 	 โคลนที่เขาขยำ 
ชื่อว่ากัททมะ(ซ้อนทฺ).กทฺ	ทเม		กุ	มุทํ		ยถา๓ เหมือนดอกโกมุทในตม

ทราย	๖	ศัพท์
ปุฬิน(ปุลมหตฺเถ+อิน)ทราย.ปุล	ตี	ติ		ปุฬินํ		ทรายที่มีมากชื่อว่าปุฬินะ(อาเทศลฺเป็นฬฺ).

หตฺ	เถน		ปุฬินํ		คยฺห๔ ทรงใช้พระหัตถ์กำทรายแล้ว

วาลุกา (วลสํวรเณ+ณฺวุ+อา)ทราย.วล	ติ		สํวร	ตี	ติ		วาลุกา		ทรายที่กั้นไว้ชื่อว่าวาลุกา(วุทธิ
อเป็นอา,อาเทศณฺวุเป็นอก,เอาอเป็นอุ,ลบสระหน้า).ขีเย		คงฺ	คาย		วาลุกา๕ทราย
ในแม่น้ำคงคาจะพึงสิ้นไป

วณฺณ ุ(วณฺณสทฺเท+อุ)ทราย.วณฺณ	ตี	ติ		วณฺณุ		ทรายที่มีเสียงชื่อว่าวัณณุ.วณฺณุ		วุจฺจ	ติ		
พา	ลุ	กา๖ท่านเรียกทรายว่าวัณณุ

๑ขุ.มหานิ.๒๙/๓๖๔/๒๔๓ ๒วิ.มหาวิ.๑/๗๙/๗๗ ๓ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๔๐
๔ขุ.อปทาน.๓๒/๕๐/๑๔๒ ๕ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๓๔ ๖ชา.อฏฺ.๓๕/๑๖๙
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มรุ (มรปาณจาเค+อุ)ทราย.สตฺ	ตา		มรนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		มรุ		ทรายที่ทำให้สัตว์ตายชื่อว่ามรุ.
มรุ	กนฺ	ตารํ		คจฺฉ	ติ๑ไปสู่เมืองกันดารมีแต่ทราย

อุรุ (อรคมเน+อุ)ทราย.ม	หนฺต	ภาวํ		อร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อุรุ		ทรายที่ไหลไปสู่ความมีมากชื่อว่า
อุรุ(อาเทศอเป็นอุ).อุ	รู	ติ		วาลุกา		วุจฺจ	ติ๒ ท่านเรียกทรายว่าอุรุ

สิ	ก	ตา  (สิจปคฺฆรเณ+ต+อา)ทราย.สิจ	ติ		ปคฺฆร	ตี	ติ		สิ	ก	ตา	ทรายที่ไหลไปชื่อว่าสิกตา
(อาเทศจฺเป็นกฺ)

	 [๖๖๔]	 อนฺ	ตรี	ป�ฺ	จ		ที	โป		วา	 ชลมชฺฌคตํ		ถลํ
	 	 ตีรํ		ตุ		กูลํ		โรธ�ฺ	จ	 ป	ตีร�ฺ	จ		ตฏํ		ติ	สุ.

เกาะ	๒	ศัพท์
	 ชลมชฺฌคตํ		ตลํ		กมฺม	ภูตํ		อนฺ	ตรี	ปํ		ที	โป	ติ		โจจฺจ	เต	พื้นที่บนบกตั้งอยู่ท่ามกลางสายน้ำ

ชื่อว่าอันตรีปะและทีปะ

อนฺ	ตรี	ป,	 อนฺ	ตรี	ย  (อนฺตร+อาป,อีย)  เกาะ. ทฺ	วิธา	ค	ตานํ	 	 อา	ปานํ	 	 อนฺตรคตํ	 	 อนฺ	ตรี	ปํ	 
 เกาะที่ตั้งอยู่ในระหว่างน้ำที่แยกออกเป็น๒สายชื่อว่าอันตรีปะ(อาเทศอาเป็นอี,ลบสระหน้า).
ทฺ	วิธา	ค	ตานํ		อา	ปานํ		อนฺตเร		ภวํ		อนฺ	ตรี	ยํ		เกาะที่มีอยู่ในระหว่างน้ำที่แยกออกเป็น๒สาย
ชื่อว่าอันตรียะ(ลบสระหน้า)

ทีป(ทฺวิ+อาป)เกาะ.ทฺ	วิธา	ค	ตา	นิ		อา	ปา	นิ		เอตฺ	ถา	ติ		ที	โป,	ทีปํ		เกาะเป็นที่ซึ่งแม่น้ำแยก 
ออกเป็น๒สายชื่อว่าทีปะ(ลบวฺและอา,ทีฆะอิ เป็นอี).ชลมชฺเฌ		ทิปฺ	ป	ตี	ติ		ที	โป		 
เกาะที่รุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางน้ำ ชื่อว่าทีปะ (ทีป ทิตฺติยํ+อ).  วา  ทีป	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และ 
นปุงสกลิงค์.ตสฺ	สา		มชฺเฌ		ที	โป๓ มีเกาะอยู่กลางแม่น้ำนั้น

ฝั่ง,	ตลิ่ง,	เขื่อน,	คัน	กั้น	น้ำ	๕	ศัพท์
ตีร (ตีรกมฺมสมฺปตฺติยํ+อ)ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,คันกั้นน้ำ.กมฺมํ		ตี	เร	ตี	ติ		ตีรํ		ฝั่งที่ให้สำเร็จการ

งานชื่อว่าตีระ.ตี	เร	ตี	ติ		ตีรํ		ฝั่งที่ให้สามารถชื่อว่าตีระ(ตีรสามตฺถิเย+อ).ชลํ		ตาย	ตี	ติ		ตีรํ		
ฝั่งที่กั้นน้ำไว้ชื่อว่าตีระ(ตาปาลเน+อีร,ลบสระหน้า).คงฺ	คาย		ตีรํ		คจฺ	เฉยฺ	ย๔ไปถึงฝั่งแห่ง
แม่น้ำคงคา

กูล (กูลอาวรเณ+อ)ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,คันกั้นน้ำ.อุ	ทกํ		กูล	ติ		อาว	ร	ตี	ติ		กูลํ		ฝั่งที่กั้นน้ำไว้ 
ชื่อว่ากูละ.นาวา		กูลํ		ลภ	ติ๕ เรือย่อมได้ฝั่ง

๑ขุ.มหานิ.๒๙/๒๕๔/๑๘๙ ๒ขุ.อฏฺ.๒๖/๑/๒๘ ๓สํ.มหา.๑๙/๙๗๘/๒๙๑
๔มชฺ.มชฺ.๑๓/๑๑๐/๑๐๖ ๕วิ.อฏฺ.๓/๑๖๔
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โรธ(รุธอาวรเณ+ณ)ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,คันกั้นน้ำ.รุธิย	เต	ติ		โรธํ		เขื่อนที่เขากั้นชื่อว่าโรธะ(ลบ
ณฺ,วุทธิอุเป็นโอ)

ป	ตีร(ปารสทฺทูปปท+ตีรกมฺมสมฺปตฺติยํ+อ)ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,คันกั้นน้ำ.ปารํ		ตี	เร	ตี	ติ		ป	ตีรํ		ฝั่งที่ 
ยังผู้ถึงฝั่งให้สำเร็จการงานชื่อว่าปตีระ(ลบรและรัสสะอาเป็นอ).อ�ฺ�ปา	ราทินิวตฺ	ตนตฺ	ถาย		
ป	ตีรํ		ฝั่งชื่อว่าปตีระเพราะมีอรรถตรงข้ามกับฝั่งอื่นเป็นต้น

ตฏ,	ตฏี	(ตฏสมุสฺสเย+อ,อี)ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,คันกั้นน้ำ.ตฏ	ติ		สมุสฺสย	ตี	ติ		ตฏํ		ฝั่งที่สะสมกัน 
ชื่อว่าตฏะ.ตี	สุ	 ตฏ	ศัพท์ใช้ในลิงค์ทั้ง๓.โปกฺ	ข	รณิ	ยา	ทีนํ		ตฏํ		ภิชฺ	ชิตฺ	วา		อุทกสา	มนฺ	ตา		 
ป	ตติ๑ น้ำที่อยู่รอบๆเซาะตลิ่งสระน้ำเป็นต้นพังแล้วไหลลง

	 [๖๖๕]	 ปารํ		ปรมฺ	หิ		ตี	รมฺหิ	 โอรํ		ตฺว	ปา	รมุจฺจ	เต
	 	 อุฬุมฺ	โป		ตุ		ปฺล	โว		กุลฺ	โล	 ตโร		จ		ปจฺ	จริตฺ	ถิยํ.

ฝั่ง	โน้น,	ฝั่ง	ตรง	ข้าม,	ฝั่ง	นอก
ปาร(ปารสามตฺถิเย+อ)ฝั่งโน้น,ฝั่งตรงข้าม,ฝั่งนอก.ปา	รสทฺ	โท		ปรมฺ	หิ		ตี	รสฺมึ		อุจฺ	จ	เต		 

ปาร	ศัพท์ท่านกล่าวไว้ในฝั่งอื่น.ตรงฺ	คาท	โย		วา	เร	ตุํ		ปาร	ย	ตี	ติ		ปารํ		ฝั่งที่สามารถกั้นคลื่นไว้ได้
ชื่อว่าปาระ.นา	วา	ทีหิ		ปา	ปุณิย	ตี	ติ		ปารํ		ฝั่งที่เรือเป็นต้นไปถึงชื่อว่าปาระ(ปาปาปุณเน+อาร,
ลบสระหน้า).สํ	สาร	ทุกฺ	ขํ		ส	เม	ตุํ		ปา	เร	ตี	ติ		ปารํ		ฝั่งที่สามารถยังทุกข์ในสงสารให้สงบลงชื่อ
ว่าปาระ(คือฝั่งนิพพาน).โสตฺ	ถิ	นา		ปารํ		อ	คมํ	สุ๒ พากันไปถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดี

ฝั่ง	นี้,	ฝั่ง	ใน	๒	ศัพท์
โอร(อวร+ณ)ฝั่งนี้,ฝั่งใน.โอ	รนฺ	ตุ		ตีรํ		“อ	ปาร”นฺตฺ	ยุจฺจ	เต		ส่วนฝั่งนี้ท่านเรียกว่าอปาระ.

อวเร		ตีร	เท	เส		ภวํ		โอรํ		ฝั่งที่มีอยู่ด้านหลังชื่อว่าโอระ(ลบณฺ,อาเทศอวเป็นโอ,ลบ
สระหน้า).โอรํ	ศัพท์เป็นนิบาตใช้ในอรรถสัตตมีวิภัตติก็มี.โส		ภิกฺขุ		ช	หา	ติ		โอร	ปารํ		อุร	โค		 
ชิณฺณ	มิว		ตจํ		ปุ	ราณํ ๓ภิกษุรูปนั้นละทิ้งฝั่งในและฝั่งนอกได้แล้วเหมือนงูสลัดคราบที่หลุดล่อน
ฉันนั้น

อ	ปาร  (น+ปาร)ฝั่งนี้,ฝั่งใน.ปาร	โต		อ�ฺ�ํ		ตีรํ		อ	ปารํ		ฝั่งอื่นจากฝั่งโน้นชื่อว่าอปาระ
(อาเทศนเป็นอ).ปา	รา	ปารํ		น		วิชฺช	ติ๔ฝั่งนอกและฝั่งในย่อมไม่มี

แพ,	แพ	ขนานยนต์	๕	ศัพท์
อุฬุมฺป(อุฬุสทฺทูปปท+ปารกฺขเณ+อ)แพ,แพขนานยนต์.	อุฬุ	โต		ทก	โต		ปา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		อุฬุ	โป		 

๑วิ.อฏฺ.๒/๓๐๙ ๒มชฺ.มูล.๑๒/๓๙๐/๔๑๙ ๓ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๒๙๔/๓๒๗
๔ขุ.ธมฺม.๒๕/๓๖/๖๗
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แพที่รักษา(ป้องกัน)จากน้ำชื่อว่าอุฬุปะ.โสเยว		อุฬุมฺ	โป		แพนั่นแหละชื่อว่าอุฬุมปะ(ลงนิคหิต
อาคม,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ลบสระหน้า).อปฺ	เปก	จฺ	เจ		อุฬุมฺปํ		ปริ	เยส	นฺ	ติ๑ คนบางพวกที่
กำลังแสวงหาแพมีจำนวนน้อย

ปฺลว(ปฺลวคมเน+อ)แพ,แพขนานยนต์.ปฺลว	ติ		อเน	นา	ติ		ปฺล	โว		แพที่ใช้ข้ามไปชื่อว่าปลวะ
กุลฺ	ล(กสทฺทูปปท+อุลคมเน+อ)แพ,แพขนานยนต์.เก		อุท	เก		อุล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กุลฺ	โล		แพที่ไป

ในน้ำชื่อว่ากุลละ(อาเทศอเป็นอุ,ซ้อนลฺ).	อิ	มาหํ		กุลฺ	ลํ		นิสฺ	สาย		หตฺเถหิ		จ		ปา	เทหิ		 
จ		วา	ยม	มา	โน๒ เราอาศัยแพนี้ใช้ทั้งมือและเท้าพายไปอยู่

ตร (ตรปฺลวตรเณสุ+อ)แพ,แพขนานยนต์.ต	รนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		ตโร		แพที่ใช้ข้ามไปชื่อว่าตระ

ปจฺ	จรี (ปติ+อรคมเน+อ+อี)แพ,แพขนานยนต์.คมนาคม	นว	เสน		ปุนปฺ	ปุนํ		ชเล		อรนฺ	ติ		 
เอ	ตา	ยา	ติ		ปจฺ	จรี		แพที่ใช้นั่งข้ามไปข้ามมาในน้ำอยู่บ่อยๆชื่อว่าปัจจรี(อาเทศติเป็นจ,ซ้อน
จฺ,ลบสระหน้า).อิตฺถิยํ	 ปจฺ	จรี	ศัพท์ใช้ในอิตถีลิงค์.ปจฺ	จรี	ติ		อุฬุมฺปํ		วุจฺจ	ติ๓ท่านเรียกแพ
ว่าปัจจรี

	 [๖๖๖]	 ตรณี		ตรี		นาวา		จ	 กู	ป	โก		ตุ		จ		กุมฺ	ภกํ
	 	 ปจฺฉา	พนฺโธ		โคฏ	วิโส	 กณฺณธา	โร		ตุ		นา	วิ	โก.

เรือ,	เรือ	ยนต์	๓	ศัพท์
ตรณี  (ตรตรเณ+ยุ+อี)เรือ,เรือยนต์.ต	รนฺ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		ตรณี		เรือที่ใช้ข้ามไปชื่อว่าตรณี

(อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ,ลบสระหน้า)

ตริ,	ตรี (ตรตรเณ+อิ,อี)เรือ,เรือยนต์.ต	รนฺ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		ตริ		เรือที่ใช้ข้ามไปชื่อว่าตริ

นาวา(นุถุติยํ+ณ+อา)เรือ,เรือยนต์.นวีย	เต	ติ		นาวา		เรือที่เขายกย่องชื่อว่านาวา(ลบณฺ, 
วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอาว,ลบสระหน้า).โอร	โต		ปารํ		เนตี	ติ		นาวา		เรือที่นำไป
จากฝั่งนี้สู่ฝั่งโน้นชื่อว่านาวา(นีนเย+ณ+อา,ลบณฺ,วุทธิอีเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอาว,ลบ
สระหน้า).เอกํ		ตีรํ		นาวา		อุ	เปตุ๔เรือจงเข้าเทียบท่าแห่งหนึ่ง

เสา	กระโดง	เรือ	๒	ศัพท์
กู	ปก(กูปคมเน+ณฺวุ)เสากระโดงเรือ.กู	ปติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กู	ป	โก		เสาที่เขาตั้งขึ้นไปชื่อว่ากูปกะ

(อาเทศณฺวุเป็นอก).ตโย		กู	ปกา		อินฺ	ทนี	ลมณิม	ยา		อ	เห	สุํ ๕  เสากระโดงเรือ๓ต้นทำด้วย
แก้วมรกต

๑ที.มหา.๑๐/๘๕/๑๐๖ ๒มชฺ.มูล.๑๒/๒๘๐/๒๗๐ ๓วิ.ฏี.๑/๒๒/๓๐
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กุมฺ	ภก(กมุอิจฺฉายํ+ภ+ก)เสากระโดงเรือ.กมีย	เต	ติ		กุมฺ	ภ	โก		เสาที่เขาต้องการชื่อว่ากุมภกะ
(อาเทศอเป็นอุ)

หาง	เสือ,	สมอ	เรือ,	เชือก	ผูก	เรือ	๒	ศัพท์
ปจฺฉา	พนฺธ  (ปจฺฉาสทฺทูปปท+พนฺธ พนฺธเน+อ)  หางเสือ, สมอเรือ, เชือกผูกเรือ.  ต	รสฺส		 

ปจฺฉา	ภาเค		พนฺธิตพฺ	โพ	ติ		ปจฺฉา	พนฺโธ		หางเสือที่ควรติดตั้งไว้ส่วนด้านท้ายของเรือชื่อว่าปัจฉา
พันธะ.กา�ฺ	จน	มหา	นา	วาย		ปจฺฉา	พนฺโธ		วิย๑ เหมือนหางเสือของเรือทองคำลำใหญ่

โคฏ	วิส (คสทฺทูปปท+อฏคมเน+อิส)หางเสือ,สมอเรือ, เชือกผูกเรือ.คํ		อิจฺฉิตทิสํ		อฏ	ติ		 
อเน	นา	ติ		โคฏ	วิโส	หางเสือที่ช่วยให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการชื่อว่าโคฏวิสะ(อาเทศอเป็นโอ,ลบ
สระหลัง,ลงอวฺอาคม)

นาย	ท้าย	เรือ,	ฝีพาย	๒	ศัพท์
กณฺณ	ธาร(กณฺณสทฺทูปปท+ธรธารเณ+ณ)นายท้ายเรือ,ฝีพาย.นา	วาย		กณฺโณ		วิย		กณฺโณ,		

ม	หนฺ	โต		เก	นิ	ปา	โต,		ตํ		ธร	ตี	ติ		กณฺณธา	โร		พายที่เหมือนหูของเรือชื่อว่ากัณณะได้แก่พาย
ขนาดใหญ่,ผู้ถือพายนั้นชื่อว่ากัณณธาระ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

นาวิก(นาวา+ณิก)นายท้ายเรือ,ฝีพาย.นา	วาย		ยุตฺ	โต		นา	วิ	โก		ผู้ทำหน้าที่บนเรือชื่อว่า 
นาวิกะ(ลบณฺและสระหน้า).โพธิ	สตฺ	โต		ตํ		นา	วิกํ		อุป	สงฺ	กมิตฺ	วา๒พระโพธิสัตว์เข้าไปหา
นายท้ายเรือนั้น

	 [๖๖๗]	 อริ	ตฺตํ		เก	นิ	ปา	โตถ	 โป	ต	วาโห		นิยาม	โก
	 	 สํยตฺ	ติ	กา		ตุ		นา	วาย	 วาณิชฺ	ชมา	จรนฺ	ติ		เย.

ไม้	ถ่อ,	พาย	๒	ศัพท์
อริ	ตฺต(อรคมเน+ต)ไม้ถ่อ,พาย.อร	ติ		อเน	นา	ติ		อริ	ตฺตํ		ไม้ที่ใช้พายเรือไปชื่อว่าอริตตะ(ลง

อิอาคม,ซ้อนตฺ).นาวํ		อริ	ตฺ	เตน		วา	ปา	เช	ติ๓ พายเรือไปด้วยไม้พายนั้น

เก	นิ	ปาต (กสทฺทูปปท+นิ+ปตนิปาตเน+อ)ไม้ถ่อ,พาย.เก		ชเล		นิ	ปา	ติย	เต	ติ		เก	นิ	ปา	โต		
ไม้ถ่อที่เขาหยั่งลงไปในน้ำชื่อว่าเกนิปาตะ(ไม่ลบสัตตมีวิภัตติ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

ต้นหน,	นาย	ท้าย,	กัปตัน	เรือ	๒	ศัพท์
โป	ต	วาห(โปตสทฺทูปปท+วหปาปุณเน+ณ)ต้นหน,นายท้าย,กัปตันเรือ.โป	โต			ปว	หนํ,		ตํ		

วาหย	ตี	ติ		โป	ต	วาโห		โปตะคือเรือสำเภา,ผู้นำเรือสำเภาไปชื่อว่าโปตวาหะ(ลบณฺ,วุทธิอ
เป็น อา)

๑องฺ.อฏฺ.๑๔/๑๙๑/๑๖๔ ๒ชา.อฏฺ.๓๙/๔ ๓วิ.อฏฺ.๒/๔๓๘
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นิ	ยา	มก  (นิ+ยมุคมเน+ณฺวุ)ต้นหน,นายท้าย,กัปตันเรือ. โปตํ		นิยจฺฉ	ตี	ติ		นิยาม	โก		ผู้
ขับเรือสำเภาไปชื่อว่านิยามกะ(วุทธิอเป็นอา,อาเทศณฺวุเป็นอก).นาวํ		สชฺเชตฺ	วา		กํ		 
นิ	ยา	มกํ		กริสฺ	สาม๑ พวกเราตระเตรียมเรือเสร็จแล้วจักแต่งตั้งใครเป็นต้นหน

พ่อค้า	เรือ	สำเภา
สํยตฺ	ติก(สํ+ยาตฺรคมเน+ณิก)พ่อค้าเรือสำเภา.เย		วาณิช	า		นา	วาย		วาณิช	กมฺมํ		อา	จรนฺ	ติ,		 

เต		สํยตฺ	ติ	กา		นาม	พ่อค้าที่ทำการค้าขายทางเรือชื่อว่าสังยัตติกะ.สํ	ยานํ		สํ	ยาตฺ	รา,		ที	ปนฺตร	- 
คมนํ,		สา		ปา	โย	ชน	เม	เต	สนฺ	ติ		สํยตฺ	ติ	กา		การไปทางเรือชื่อว่าสังยาตราคือการเดินทางระหว่าง
เกาะ,ผู้ไปค้าขายทางเรือนั้นชื่อว่าสังยัตติกะ(ลบรฺ,ซ้อนตฺ,รัสสะอาเป็นอ,ลบณฺ)

	 [๖๖๘]	 นา	วา	ยงฺ	คา		ลงฺ	กา	โร		จ	 วฏา	กา	โร		ผิ	ยาท	โย
	 	 โป	โต		ปว	หนํ		วุตฺตํ	 โทณี		ตฺ	วิตฺถี		ต	ถามฺ	พณํ.

ส่วน	ประกอบ	ของ	เรือ
	 ลงฺ	กา	โร		วฏา	กา	โร		ผิ	ยาท	โย		จ		นา	วาย		องฺ	คา		อวย	วาใบเรือเชือกเกลียวและกรรเชียง

เป็นต้นเป็นส่วนประกอบของเรือ

ลการ,	ลงฺ	การ(ลสทฺทูปปท+กรกรเณ+ณ)ใบเรือ.โล		อินฺ	โท,		ตํ		ก	โรตี	ติ		ลงฺ	กา	โร		ล	ศัพท์ 
แปลว่าสำคัญที่สุด,ใบเรือที่ทำความสำคัญที่สุดชื่อว่าลังการะ.ลํ		วาตํ		ก	โรตี	ติ		ลงฺ	กา	โร  
ใบเรือที่ต้านลมชื่อว่าลังการะ(ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).
หตฺเถหิ		อุกฺ	ขิปิตฺ	วา		ลงฺ	กา	รสทิสํ		กตฺ	วา		วาตํ		คณฺ	หา	เปติ๒ ใช้มือยกจีวรขึ้นทำให้รับลม
เหมือนใบเรือ

วฏา	การ(วฏ+อาการ)เชอืกเกลยีว.วโฏ		วจุจฺ	ต	ิ	สวิ	โฏ,		ต	ทา	การ	ตาย		วฏา	กา	โร		ไทรยอ้ยทา่น 
เรียกว่าวฏะ,เชือกเกลียวชื่อว่าวฏาการะเพราะมีลักษณะเหมือนไทรย้อยนั้น.คัมภีร์นานัตถสังคหะ
กล่าวว่า“วโฏ		กปทฺ	เท		นิ	โคฺรเธ  วฏ	ศัพท์เป็นไปในเบี้ยและไทรย้อย”

ผิย (ผาวุฑฺฒิยํ+อิย)กรรเชียง.นาวา		ผิ	ยติ		คจฺฉ	ติ		อเน	นา	ติ		ผิ	โยกรรเชียงที่ช่วยให้เรือ
แล่นไปชื่อว่าผิยะ(ลบสระหน้า).โสวณฺณม	ยา	เนว		ผิ	ยา	ริตฺ	ตา	นิ		อ	เห	สุํ ๓ กรรเชียงและไม้ถ่อ
ทำด้วยทองคำ

สัดจอง,	เรือ	เล็ก	๒	ศัพท์
โปต(ปุคติยํ+ต)สัดจอง,เรือเล็ก.อุท	เก		ปว	ติ		คจฺฉ	ติ		อเน	นา	ติ		โป	โต		เรือเล็กที่ใช้ไปใน
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น้ำชื่อว่าโปตะ(วุทธิอุเป็นโอ).โอร	โต		ปารํ		ปว	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		โป	โต๑เรือเล็กที่ข้ามจากฝั่ง
นี้ไปสู่ฝั่งโน้นชื่อว่าโปตะ

ปว	หน(ป+วหปาปุณเน+ยุ)สัดจอง,เรือเล็ก.นิยาม	เก		ปวห	ตี	ติ		ปว	หนํ		เรือเล็กที่นำนาย
ท้ายเรือไปให้ถึงชื่อว่าปวหนะ.ปกาเรน		วห	ตี	ติ		วา		ปว	หนํ		หรือเรือเล็กที่ส่งคนทั่วไปชื่อว่า
ปวหนะ(อาเทศยุเป็นอน)

เรือ	โกลน	๒	ศัพท์
โทณี  (โทณคติหึสาสุ+อ+อี)เรือโกลน.โทณ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		โทณี		เรือโกลนที่แล่นไปชื่อว่าโทณี

(ลบสระหน้า).ทว	ติ		วห	ตี	ติ		วา		โทณี		หรือเรือที่นำไปชื่อว่าโทณี(ทุคมเน+ณี,วุทธิอุเป็น
โอ).อิตฺถี		โทณีศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.นาวา	ยา	ติ		โทณิยํ ๒  บทว่านา	วาย	คือในเรือโกลน

อมฺพณ(อมฺพุสทฺทูปปท+นีนเย+อ)เรือโกลน.อมฺ	พุํ		เนติ		อเน	นา	ติ		อมฺพณํ		เรือ ที่ ใช้ บรรทุก 
น้ำไปชื่อว่าอัมพณะ(อาเทศอุเป็นอ,นเป็นณ,ลบสระหน้า).อมฺพ	ตี	ติ		อมฺพณํ		เรือที่ส่ง
เสียงชื่อว่าอัมพณะ(อมฺพสทฺเท+ยุ,อาเทศยุเป็นอน,นเป็นณ)

	 [๖๖๙]	 คภี	รนินฺน	คมฺภี	รา	 อุตฺ	ตานํ		ตพฺพิ	ปกฺข	เก
	 	 อคาธํ		ตฺว	ตลมฺผสฺสํ	 อนจฺ	โฉ		กลุ	สา	วิ	ลา.

ที่	น้ำ	ลึก,	ลึก	ซึ้ง,	ที่	ลุ่ม	๓	ศัพท์
คภีร(คมุคมเน+อีร)ที่น้ำลึก,ลึกซึ้ง,ที่ลุ่ม.คจฺฉ	ตี	ติ		คภี	โร		น้ำลึกที่เป็นไปชื่อว่าคภีระ(ลบมฺ,

ลงภฺอาคม).คจฺฉนฺ	ตา		ภาย	นฺ	ติ		อสฺ	มินฺ	ติ		วา		คภี	โร		หรือที่มีน้ำลึกซึ่งผู้จะข้ามไปหวาด
กลัวชื่อว่าคภีระ(คจฺฉนฺตสทฺทูปปท+ภีภเย+อีร,อาเทศคจฺฉนฺตเป็นค,ลบสระหน้า)

นินฺน(นิ+มนอพฺยาเส+อ)ที่น้ำลึก,ลึกซึ้ง,ที่ลุ่ม.นิ	มน	ตี	ติ		นินฺ	โน		ที่น้ำลึกอันห่างไกลชื่อว่า
นินนะ(อาเทศมเป็นนแล้วลบสระ).ถลํ		นินฺน�ฺจ		ปู	เรติ๓ ยังที่ดอนและที่ลุ่มให้เต็ม

คมฺภีร (คมุคมเน+อีร)ที่น้ำลึก,ลึกซึ้ง,ที่ลุ่ม.คจฺฉ	ตี	ติ		คมฺภี	โร		น้ำลึกที่เป็นไปชื่อว่าคัมภีระ 
(ลงภฺอาคม).คจฺฉนฺ	ตา		ภาย	นฺ	ติ		อสฺ	มินฺ	ติ		วา		คมฺภี	โร		หรือที่น้ำลึกซึ่งผู้ไปหวาดกลัว 
ชื่อว่าคัมภีระ(คจฺฉนฺตสทฺทูปปท+ภีภเย+อีร,อาเทศคจฺฉนฺตเป็นคมฺ,ลบสระหน้า).		คงฺ	คา		หิ		
ภนฺ	เต		นที		คมฺภี	รา		อปฺป	เมยฺ	ยา๔  ท่านผู้เจริญเพราะแม่น้ำคงคามีน้ำลึกจนประมาณมิได้

ตื้น	เขิน
อุตฺ	ตาน(อุ+ตาน)ตื้นเขิน.ตพฺพิ	ปกฺข	เก		คมฺภี	รวิ	ปรี	เต		อุตฺ	ตานํ		นาม		อุตฺ	ตาน	ศัพท์ใช้ใน

๑ขุ.อฏฺ.๓๐/๕๒/๔๓ ๒ขุ.อฏฺ.๓๑/๔๔๔/๑๙๙ ๓สํ.สคาถ.๑๕/๔๑๐/๑๔๕
๔มชฺ.มูล.๑๒/๒๗๐/๒๕๘
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อรรถว่าที่ตื้นอันตรงข้ามกับที่ลึกนั้น.อุคฺ	คตํ		ตานํ		ปมาณํ		อสฺ	สา	ติ		อุตฺ	ตานํ,		อ	คมฺภีรํ  น้ำ 
ที่มีช่วงตื้นขึ้นชื่อว่าอุตตานะคือไม่ลึก(ซ้อนตฺ).สมฺม		อยํ		นที		คมฺภี	รา		อุตฺ	ตา	นา๑  สหาย
แม่น้ำนี้ลึกหรือตื้น.อุตฺ	ตาน	กู	ลา	ติ		อ	คมฺภี	รา		นที๒ บทว่าอุตฺ	ตาน	กู	ลา	คือแม่น้ำตื้น

ลึก	มาก,	หยั่ง	ไม่	ถึง	๒	ศัพท์
อคาธ(น+คาธปติฏฺ€ากงฺขาสุ+อ)ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง.น		คาธ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อคาธํ	ที่ซึ่งหยั่ง

ไม่ถึงชื่อว่าอคาธะ.คมฺภี	รา	ติ		อคาธ	า๓บทว่าคมฺภี	ราคือลึกหยั่งไม่ถึง

อ	ตลมฺผสฺส  (น+ตลสทฺทูปปท+ผสสมฺผสฺเส+อ)ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง.น		 เหฏฺ€ิ	ม	ตลํ	 	ผ	สติ		 
เอตฺ	ถา	ติ		อ	ตลมฺผสฺสํ		พื้นใต้น้ำที่สัมผัสไม่ถึงชื่อว่าอตลัมผัสสะ(ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศน
เป็นอ,นิคหิตเป็นมฺ,ซ้อนสฺ)

ขุ่น,	มัว	๓	ศัพท์
อนจฺฉ(น+อจฺฉ)ขุ่น,มัว.นตฺถิ		อจฺฉ	ภา	โว		เอตฺ	ถา	ติ		อนจฺ	โฉ		ที่ซึ่งไม่มีน้ำใสชื่อว่าอนัจฉะ

(อาเทศนเป็นอน,ลบสระหน้า)

กลุส(กลสงฺขฺยาเน+อุส)ขุ่น,มัว.กลย	เต		อเน	นา	ติ		กลุสํ		น้ำขุ่นที่ใช้กำหนด(ที่น้ำตื้น)ชื่อว่า
กลุสะ

อ	วิล(น+วิลเภทเน+อ)ขุ่น,มัว.น		วิล	ตี	ติ		อ	วิโลน้ำที่ไม่โปร่งใสชื่อว่าอวิละ(อาเทศนเป็น
อ).กลุ	สภาวํ		อว	ติ		รกฺข	ตี	ติ		อ	วิโล		น้ำที่รักษาความขุ่นไว้ชื่อว่าอวิละ(อวรกฺขเณ+อิล)

	 [๖๗๐]	 อจฺ	โฉ		ป	สนฺ	โน		วิมโล	 คภีรปฺป	ภุตี		ติ	สุ
	 	 ธีว	โร		มจฺฉิ	โก		มจฺฉ-	 พนฺธ		เกวฏฺฏ	ชา	ลิ	กา.

ใส,	สะอาด	๓	ศัพท์
อจฺฉ(น+โฉเฉทเน+อ)ใส,สะอาด.น		ทสฺ	สนํ		ฉินฺ	ท	ตี	ติ		อจฺ	โฉความใสที่ไม่ตัดขาดการ

มองเห็นชื่อว่าอัจฉะ(อาเทศนเป็นอ,ซ้อนจฺ,ลบสระหน้า).อุ	ทกรห	โท		อจฺ	โฉ		วิปฺป	สนฺ	โน		 
อ	นา	วิโล๔ห้วงน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัว

ป	สนฺน(ป+สทปสาทเน+ต)ใส,สะอาด.วิ	เส	เสน		สาทิย	เต	ติ		ป	สนฺ	โนความใสที่เขายินดีโดย
พิเศษชื่อว่าปสันนะ(ลบทฺที่สุดธาตุ,อาเทศตเป็นอนฺน,ลบสระหน้า).ตํ		ป	สนฺ	นมฺปิ		น		
ปาตพฺพํ,		มยฺหํ		ปน		สา	สนํ		เอวํ		ป	สนฺน�ฺจ		ปาตพฺพ�ฺจ๕น้ำนั้นแม้จะใสก็ไม่ควรดื่ม
ส่วนศาสนาของเราทั้งใสทั้งควรดื่ม

๑ชา.อฏฺ.๔๓/๒๓๗ ๒ขุ.อฏฺ.๔๙/๑๔๒/๒๕๖ ๓ขุ.อฏฺ.๓๑/๑๑๕/๘๓
๔ที.สีล.๙/๑๓๘/๑๑๑ ๕สํ.อฏฺ.๑๒/๒๒/๕๙
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วิมล(วิ+มล)ใส,สะอาด.นตฺถิ		มลํ		เอตสฺ	มินฺ	ติ		วิมโล		ความใสที่ไม่มีมลทินชื่อว่าวิมละ.
จนฺทํว		วิ	มลํ		สุทฺธํ ๑ เหมือนดวงจันทร์ปราศจากเมฆหมอกดูผ่องใส

	 	 คภีรปฺป	ภุตี		คภี	ราท	โย		วิ	มลนฺ	ตา		ตี	สุ		ลิงฺ	เคสุ	ตั้งแต่คภีร	ศัพท์(ในคาถา๖๖๙)ถึง
วิมล	ศัพท์(เป็นคุณศัพท์)ใช้ได้ในลิงค์ทั้ง๓

ชาว	ประมง,	คน	จับ	ปลา	๕	ศัพท์
ธีวร(ธาธารเณ+อีวร)ชาวประมง,คนจับปลา.ชาลา	ที	นิ		ธาเร	ตี	ติ		ธีว	โรผู้ทรงไว้ซึ่งข่ายเป็นต้น

ชื่อว่าธีวระ(ลบสระหน้า)

มจฺฉิก(มจฺฉ+อิก)ชาวประมง,คนจับปลา.มจฺ	เฉ		หนฺตฺ	วา		ชีว	ตี	ติ		มจฺฉิ	โกผู้ฆ่าปลาเลี้ยง
ชีพชื่อว่ามัจฉิกะ(ลบสระหน้า).มจฺฉิ	โก		มจฺฉ	พนฺโธ		มจฺ	เฉ		วธิตฺ	วา		วธิตฺ	วา		วิกฺ	กิณ	มา	โน๑  
ชาวประมงผู้ร้อยปลาฆ่าปลาแล้วขายอยู่

มจฺฉ	พนฺธ(มจฺฉสทฺทูปปท+พนฺธพนฺธเน+อ)ชาวประมง,คนจับปลา.มจฺ	เฉ		พนฺธ	ติ		ชา	เลน	า	ติ		 
มจฺฉ	พนฺโธผู้จับปลาด้วยข่ายชื่อว่ามัจฉพันธะ.มจฺ	เฉ		วธ	ตี	ติ		วา		มจฺฉ	พนฺโธหรือผู้ฆ่าปลา
ชื่อว่ามัจฉพันธะ (มจฺฉสทฺทูปปท+วธวธเน+อ,อาเทศวเป็นพ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิต
เป็นนฺ).ตํ		มจฺฉ	พนฺโธ		ค	เหตฺ	วา		เสฏฺ€ิ	ภริยา	ย		วิกฺ	กิณิ๓ชาวประมงนำเอาปลานั้นไปขาย
ให้แก่ภรรยาของท่านเศรษฐี

เกวฏฺฏ(กสทฺทูปปท+วฏฺฏวฏฺฏเน+อ)ชาวประมง.เก		อุท	เก		มจฺฉ	คหณตฺ	ถาย		วฏฺเฏ	ตี	ติ		 
เกวฏฺโฏ	 	 ผู้ไปเพื่อจับปลาในน้ำ ชื่อว่าเกวัฏฏะ (ไม่ลบสัตตมีวิภัตติ). 	 เก	 	 อุท	เก	 	 วฏฺฏ	ติ		 
ปริ	วตฺต	ตี	ติ		เกวฏฺโฏ		ผู้เป็นไปในน้ำชื่อว่าเกวัฏฏะ.เกวฏฺฏา		ม�ฺเ�		มจฺฉํ		วิ	โลเปนฺ	ติ๔  
เห็นว่าพวกชาวประมงแบ่งปลากัน

ชา	ลิก(ชาล+อิก)ชาวประมง.ชาเล		นิ	ยุตฺ	โต,		ชา	เลน		หนฺ	ตี	ติ		วา		ชา	ลิ	โก		ผู้มีหน้าที่ในข่าย
หรือผู้ฆ่าด้วยข่ายชื่อว่าชาลิกะ(ลบสระหน้า)

	 [๖๗๑]	 มจฺ	โฉ		มี	โน		ชลจ	โร	 ปุถุโล	โมมฺ	พุโช		ฌโส
	 	 โรหิ	โต		มคฺ	คุ	โร		สิงฺ	คี	 พลโช		มุ�ฺ	ช	ปาวุ	สา.

	 [๖๗๒]	 สตฺ	ตวงฺ	โก		ส	วงฺ	โก		จ	 นฬ	มี	โน		จ		คณฺฑ	โก
	 	 สุ	สุ	กา		สผ	รี		มจฺฉปฺ-	 ป	เภท	า		มก	ราท	โย.

ปลา	๖	ศัพท์
มจฺฉ(มสอามสเน+ฉ)ปลา.ชลํ		ม	สติ		อาม	สตี	ติ		มจฺ	โฉ		ปลาที่สัมผัสน้ำชื่อว่ามัจฉะ(อาเทศ

๑มชฺ.มชฺ.๑๓/๗๐๗/๖๔๗ ๒องฺ.ฉกฺก.๒๒/๒๘๙/๓๓๖ ๓วิสุทฺธิ.๒/๒๐๘
๔มชฺ.มชฺ.๑๓/๑๘๖/๑๙๓
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สฺเป็นจฺ).ถเล		€ปิ	ตมตฺ	เต		มร	ตี	ติ		มจฺ	โฉปลาที่เมื่อขึ้นไปอยู่บนบกย่อมตายชื่อว่ามัจฉะ(มร
ปาณจาเค+ฉ,อาเทศรฺเป็นจฺ).	โภชนี	ยํ		นาม		ป�ฺจ		โภชนา	นิ		โอท	โน		กุมฺ	มาโส		สตฺ	ตุ		
มจฺ	โฉ		มํสํ ๑  โภชนะ๕อย่างคือข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาและเนื้อชื่อว่าของควรบริโภค

มีน(มรปาณจาเค+อีน)ปลา.มร	ตี	ติ		มี	โนปลาที่จะตายชื่อว่ามีนะ(ลบรฺที่สุดธาตุ,ลบสระ
หน้า).มีย	เต		หึ	สีย	เต	ติ		มี	โนปลาที่ถูกเบียดเบียนชื่อว่ามีนะ(มิหึสายํ+อีน,ลบสระหน้า)

ชลจร  (ชลสทฺทูปปท+จร จรเณ+อ)  ปลา.  ชเล	 	 จร	ตี	ติ	 	 ชลจ	โร  ปลาที่แหวกว่ายไปในน้ำ 
ชื่อว่าชลจระ.อา	กาสคต	สกุณา	นํ		ชล	จรมจฺ	ฉานํ		จ		อภยํ		ทา	เปตฺ	วา๒ทรงให้อภัยโทษแก่
นกที่บินไปในอากาศและปลาที่แหวกว่ายไปในน้ำ

ปุถุ	โลม (ปุถุ+โลม)ปลา.มุข	ปฺป	เท	เส		ปุ	ถู	นิ		โลมา	นิ		อสฺ	สา	ติ		ปุถุโล	โมปลาที่มีหนวดที่
ปากชื่อว่าปุถุโลมะ.ปุถุโล	โม	ติ		ลทฺ	ธนา	โม		มจฺ	โฉ		วิย๓ เหมือนปลาที่ได้ชื่อว่าปุถุโลมะ

อมฺ	พุช(อมฺพุสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)ปลา.อมฺ	พุมฺหิ		ชา	โต		อมฺ	พุโช	ปลาที่เกิดในน้ำชื่อว่า
อัมพุชะ(ลบกฺวิและนฺที่สุดธาตุ).เฉตฺ	วา		ชาลํ	ว		อมฺ	พุโช๔ เหมือนปลาแหวกข่ายออกไป

ฌส  (ฌส หึสายํ+อ)  ปลา. ฌ	สีย	เต	 	 หึ	สีย	เต	ติ	 	 ฌโส  ปลาที่ถูกเบียดเบียน ชื่อว่าฌสะ. 
ขุทฺท	เก		มจฺ	เฉ		ฌ	สติ		หึ	สตี	ติ	ฌโสปลาที่เบียดเบียนปลาเล็กชื่อว่าฌสะ

  ปลามีอีกหลายศัพท์เช่นอณฺฑช,	วิสาร,	สก	ลี

ปลา	๑๓	ชนิด
	 โร	หิต	าท	โย		มก	ราท	โย		จ		มจฺฉปฺป	เภท	าตั้งแต่โรหิต	ศัพท์ถึงมกร	ศัพท์เป็นต้นจัดเป็นชนิด

ของ ปลา

โรหิต (รุหชนเน+อิ+ต)ปลาตะเพียนแดง.รุห	ตี	ติ		โรหิ	โต	ปลาที่เกิดมาชื่อว่าโรหิตะ(วุทธิอุ
เป็นโอ).โร	หิต	วณฺณ	ตาย		โรหิ	โตปลาตะเพียนชื่อว่าโรหิตะเพราะมีสีแดง(โรหิต+ณ,ลบณฺ
และสระหน้า).โร	หิต	มจฺฉํ		ปสฺ	สนฺ	ติ๕ เห็นปลาตะเพียนแดง

มคฺ	คุร(มธุร+ณ)ปลาบู่.วิ	ปา	เก		มธุร	ตฺ	ตา		มคฺ	คุ	โร	ปลาบู่ชื่อว่ามัคคุระเพราะมีรสหวาน
เมื่อทำให้สุก(อาเทศธเป็นค,ซ้อนคฺ,ลบณฺและสระหน้า).มชฺช	ตี	ติ		วา		มคฺ	คุ	โร  ปลา 
ที่สะอาด ชื่อว่ามัคคุระ (มชฺช สุทฺธิยํ+อุร, อาเทศ ชฺชฺ เป็น คฺคฺ).  มคฺ	คุ	รา	 	 เจว	 	 ว	สนฺ	ติ		 
ตฬ	เก		ตทา๖ ครั้งนั้นปลาบู่พากันอยู่ในบึง

สิงฺ	คี,	สิงฺ	คุ (สิงฺค+อี,อุ)ปลาดุก,ปลากด,ปลามีเงี่ยง.สิงฺ	ค	ยุตฺ	ต	ตาย		สิงฺ	คี		ปลาดุกชื่อว่าสิงคี
เพราะมีเงี่ยง(ลบสระหน้า).สร	ตี	ติ		สิงฺ	คี	ปลาที่เบียดเบียนชื่อว่าสิงคี(สรหึสายํ+อี,อาเทศรฺ

๑วิ.มหาวิ.๒/๕๐๑/๓๒๙ ๒ชา.อฏฺ.๓๙/๖๑ ๓ขุ.อฏฺ.๓๔/๕๒๔/๖๓๑
๔สํ.สคาถ.๑๕/๒๕๓/๗๒ ๕ขุ.มหานิ.๒๙/๑๒๐/๑๐๓ ๖ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๒๓
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เป็นคฺ,อเป็นอิ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบสระหน้า)

พลช  (พลสํวรเณ+อล)ปลาสวาย,ปลาหมอ.มุขํ		พล	ติ		สํวร	ตี	ติ		พลโชปลาที่ระวังปาก 
ชื่อว่าพลชะ(อาเทศลเป็นช)

กุมฺ	ภิ	ลา		มกรา		เจตฺ	ถ	 สุํ	สุ	มา	รา		จ		กจฺฉ	ปา
ปา€ี	นา		ปาวุ	สา		มจฺฉา	 พล	ชา		มุ�ฺช	โร	หิต	า.๑

จระเข้ปลามังกรเต่าปลาสลาดปลากระบอกปลาหมอปลาค้าวและปลา
ตะเพียนแหวกว่ายไปมาอยู่ในบึงนั้น

มุ�ฺ	ช(มุญฺชสทฺเท+อ)ปลาค้าว.มุ�ฺช	ตี	ติ		มุ�ฺโชปลาที่มีเสียงชื่อว่ามุญชะ.	มุ�ฺชโร	หิต	นฺ	ติ		
มุ�ฺ	ชมจฺฉ�ฺจ		โร	หิต	มจฺฉ�ฺจ๒ บทว่ามุ�ฺช	โร	หิตํ	คือปลาค้าวและปลาตะเพียนแดง

ปาวุ	ส(ปุปวเน+อุส)ปลากระบอก.ปุ	นา	ตี	ติ		ปาวุ	โส,		มหา	มุ	ขมจฺ	โฉปลาที่สะอาดชื่อว่าปาวุสะ 
ได้แก่ปลาที่มีปากกว้างใหญ่ (วุทธิอุ เป็นโอ,อาเทศโอเป็นอาว,ลบสระหน้า).ปาวุ	สนฺ	ติ		
มหา	มุ	ขมจฺฉํ,	รา	รุ	สนฺ	ติปิ		ปาโ€๓ บทว่าปาวุ	สํ	คือปลาที่มีปากกว้างใหญ่,บาลีว่ารา	รุสํ	ก็มี

สตฺ	ตวงฺ	ก(สตฺตสทฺทูปปท+วงฺกวงฺกเน+อ)กุ้ง.สตฺ	ตกฺขตฺ	ตุํ		วงฺก	ตี	ติ		สตฺ	ตวงฺ	โกกุ้งที่ลำตัวงอ
๗ข้อชื่อว่าสัตตวังกะ

ส	วงฺก(สํ+วงฺก)กุ้ง.สห		วงฺ	เกน		สํ	วิชฺ	ชมา	โน		วา		วงฺ	โก		อสฺ	สา	ติ		ส	วงฺ	โกกุ้งที่มีความ
คดงอชื่อว่าสวังกะ(ลบนิคหิต)

นฬ	มีน (นฬ+มีน)ปลาไหล.นฬสณฺ€าโน		มี	โน		นฬ	มี	โนปลาที่มีรูปร่างเหมือนลำต้นอ้อชื่อว่า 
นฬมีนะ

คณฺฑก  (คฑิสนฺนิจยวทเนกเทเสสุ+ณฺวุ)ปลาสลาด.โค	จรํ		คณฺฑ	ตี	ติ		คณฺฑ	โกปลาที่สะสม
อาหารไว้ชื่อว่าคัณฑกะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ,อาเทศณฺวุเป็นอก)

สุ	สุ	กา(สสุหึสายํ+ณฺวุ+อา)ปลาฉลาม.อ�ฺเ�		มจฺ	เฉ		ส	สติ		หึ	สตี	ติ		สุ	สุ	กาปลาที่เบียดเบียน
ปลาเหล่าอื่นชื่อว่าสุสุกา(อาเทศอเป็นอุ,ณฺวุเป็นอก,อเป็นอุ,ลบสระหน้า).สุ	สุ	กา		วุจฺจ	ติ		 
จณฺฑมจฺ	โฉ๔ ปลาที่ดุร้ายท่านเรียกว่าสุสุกา

สผ	รี  (สยนสทฺทูปปท+ผรผรเณ+อ+อี) ตะพาบน้ำ,ปลากระเบน. สยน	โต	 	ปสฺ	เสน		ผร	ตี	ติ		 
สผ	รี	  ปลาที่นอนแผ่ออกไปด้านข้าง ชื่อว่าสผรี (อาเทศ สยน เป็น ส, ลบสระหน้า).  ทฺ	วี	สุ	                   
สผ	รี	ศัพท์มีใช้ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์

มกร(มุขสทฺทูปปท+กิรวิกฺกิรเณ+อ)ปลามังกร,ม้าน้ำ.ปาณิ	คฺ	คหเณ		มุขํ		กิร	ตี	ติ		มก	โร   

๑ขุ.ชา.๒๘/๙๓๐/๓๒๖ ๒ชา.อฏฺ.๓๙/๕๑๕ ๓ชา.อฏฺ.๓๙/๕๑๕
๔ขุ.อฏฺ.๔๕/๑๕๘/๓๙๙
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ปลาที่ส่ายหน้าเมื่อจับด้วยมือ ชื่อว่ามกระ (อาเทศ มุข เป็น ม, อิ เป็น อ).  มกรา	 	 เจตฺ	ถ		 
สุํ	สุ	มา	รา		จ		กจฺฉ	ปา		จรนฺ	ติ		นทิ	ยา๑ปลามังกรจระเข้และเต่าแหวกว่ายไปในแม่น้ำนั้น

	 [๖๗๓]	 มหา	มจฺฉา		ติมิ		ติ	มิงฺ-	 คโล		ติ	มิรปิงฺคโล
	 	 อานนฺ	โท		ติ	มินนฺ	โท		จ			 อชฺฌา	โรโห		มหา	ติมิ.

ปลา	ขนาด	ใหญ่,	ปลา	ยักษ์	๗	ชนิด
	 อิ	เม	 	ติ	มิ	อาท	โย	 	สตฺต	 	มหา	มจฺ	โฉ	 	นาม	 ปลา๗ชนิดมีปลาติมิเป็นต้นเหล่านี้ ชื่อว่า 

ปลาขนาดใหญ่คือ

ติมิ (ติมอทฺทภาเว+อิ)ปลาติมิ.ติม	ตี	ติ		ติมิ	ปลาที่ลำตัวสีเขียวชื่อว่าติมิ.	ติ	มิย	เต	ติ		ติมิ	 
ปลาที่คนสงสัยชื่อว่าติมิ(ติมุกงฺขายํ+อิ).มหา	สมุทฺ	เท		จ		ติมิ		นาม		มจฺ	โฉ		ทฺ	วิ	โย	ชนสติ	โก๒   

ในมหาสมุทรมีปลาชื่อว่าติมิลำตัวยาว๒๐๐โยชน์

ติ	มิงฺคล  (ติมิสทฺทูปปท+คิล คิลเน+อ)  ปลาติมิงคละ.  ติมึ	 	 คิล	ตี	ติ	 	 ติ	มิงฺคโล  ปลา ที่ กลืน 
กินปลาติมิได้ ชื่อว่าติมิงคละ (ไม่ลบทุติยาวิภัตติ, อาเทศนิคหิตเป็น งฺ, อิ เป็น อ).  ติ	มิงฺคโล		 
ติ	โย	ชน	สติ	โก๓ปลาติมิงคละลำตัวยาว๓๐๐โยชน์

ติ	มิ	ปิงฺคล(ติมิ+ปิงฺคล)ปลาติมิปิงคละ.ปิงฺคลวณฺโณ		ติมิ		ติ	มิ	ปิงฺคโลปลาติมิที่มีสีน้ำตาลชื่อว่า 
ติมิปิงคละ.ติ	มิ	ปิงฺคโล		จตุ	โย	ชน	สติ	โก๔ปลาติมิปิงคละลำตัวยาว๔๐๐โยชน์.(ปลาติมิปิงคละ
นี้ในอภิธานไม่ได้แสดงไว้แต่มีปรากฏอยู่ในอรรถกถาทีฆนิกายเป็นต้น)

ติ	มิรปิงฺคล (ติมิร+ปิงฺคล)ปลาติมิรปิงคละ.วณฺเณน		ปิงฺคล	ติ	มิ	รสทิส	ตาย		ติ	มิรปิงฺคโล  ปลา 
ชื่อว่าติมิรปิงคละ เพราะเหมือนปลาติมิระสีน้ำตาล.ติ	มิรปิงฺคโล		ป�ฺจ	โย	ชน	สติ	โก๕ปลาติมิร
ปิงคละลำตัวยาว๕๐๐โยชน์

อานนฺ	ท(อา+นนฺทสมิทฺธิยํ+อ)ปลาอานันทะ.อาภุโส		นนฺท	ตี	ติ		อานนฺ	โทปลาที่ร่าเริงอยู่
ตลอดชื่อว่าอานันทะ.อานนฺ	โท		ติ	มินนฺ	โท		อชฺฌา	โรโห		มหา	ติ	มี	ติ		อิ	เม		จตฺ	ตา	โร		โย	
ชนสหสฺ	สิ	กา๖ปลาอานันทะปลาติมินันทะปลาอัชฌาโรหะและปลามหาติมิทั้ง๔นี้มีลำตัวยาว
ตัวละ๑,๐๐๐โยชน์

ติ	มินนฺท,	ติ	มินฺท (ติมิสทฺทูปปท+นนฺทสมิทฺธิยํ+อ)ปลาติมินันทะ.ติมิ	โน		มจฺ	เฉ		นนฺทย	ตี	ติ		
ติ	มินนฺ	โทปลาที่พอใจปลาติมิชื่อว่าติมินันทะ.ติ	มีนํ		มจฺ	ฉานํ		อินฺ	โท		ติ	มินฺ	โท  ปลา ที่ เป็น 
เจ้าแห่งปลาติมิชื่อว่าติมินทะ(ลบสระหน้า)

อชฺฌา	โรห (อธิ+อาโรห)ปลาอัชฌาโรหะ.อธิ	โก		อา	โรโห		อสฺ	สา	ติ		อชฺฌา	โรโห	ปลาที่ตัวโต

๑ขุ.อฏฺ.๓๓/๙๘๐/๔๑๔ ๒ที.อฏฺ.๕/๙๕/๘๔ ๓ที.อฏฺ.๕/๙๕/๘๔
๔ที.อฏฺ.๕/๙๕/๘๔ ๕ที.อฏฺ.๕/๙๕/๘๔ ๖ที.อฏฺ.๕/๙๕/๘๔
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ที่สุดชื่อว่าอัชฌาโรหะ(อาเทศอธิเป็นอชฺฌ,ลบสระหน้า)

มหา	ติมิ  (มหนฺต+ติมิ)  ปลามหาติมิ. ม	หนฺ	โต	 	 ติมิ	 	 มจฺ	โฉ	 	 มหา	ติมิ	 ปลาติมิขนาดใหญ่ 
ชื่อว่ามหาติมิ(อาเทศมหนฺตเป็นมหา)

	 [๖๗๔]	 ปา	สาณ	มจฺ	โฉ		ปา€ี	โน	 วงฺ	โก		ตุ		พฬิโส		ภเว
	 	 สุํ	สุ	มา	โร		ตุ		กุมฺ	ภีโล	 นกฺ	โก		กุมฺ	โม		ตุ		กจฺฉ	โป.

ปลา	กา,	ปลา	สลาด,	แมวน้ำ	๒	ศัพท์
ปา	สาณ	มจฺฉ  (ปาสาณ+มจฺฉ)  ปลากา, ปลาสลาด, แมวน้ำ. ปา	สาณ	สทิสสณฺ€าโน	 	 มจฺ	โฉ		 

ปา	สาณ	มจฺ	โฉ  ปลาที่มีรูปร่างเหมือนก้อนหิน ชื่อว่าปาสาณมัจฉะ.  ปาฏีนนฺ	ติ	 	 ปาฏีนนฺ	นาม		 
ปา	สาณ	มจฺฉํ ๑  บทว่าปาฏีนํ	คือปลากาที่ชื่อปาฏีนะ

ปา€ี	น,	ปาฏีน (ป€วิยตฺติยํวาจายํ+อิน)ปลากา,ปลาสลาด,แมวน้ำ.ปา€ี	ย	เต	ติ		ปา€ี	โน  
ปลาที่เขาเรียกชื่อว่าปาฐีนะ(วุทธิอเป็นอา,ทีฆะอิเป็นอี).นิพฺภี	ตา		ปา€ี	นาท	โย		มจฺฉา		
ตฬา	เก		ว	สนฺ	ติ๒ปลากาเป็นต้นที่ไม่กลัวพากันอยู่ในบึง

เบ็ด	ตก	ปลา	๒	ศัพท์
วงฺก(วงฺกโกฏิเลฺย+อ)เบ็ดตกปลา.วงฺก	ตี	ติ		วงฺ	โกเบ็ดที่งอชื่อว่าวังกะ
พฬิส(พลสํวรเณ+อิส)เบ็ดตกปลา.พลี	ย	เต		สํว	รีย	เต	ติ		พฬิโส	เบ็ดที่ปลาระวังชื่อว่าพฬิสะ.

มจฺ	เฉ		พล	ติ		คณฺ	หา	ตี	ติ		พฬิโส	เบ็ดที่เกี่ยวเอาปลาชื่อว่าพฬิสะ(พลคหเณ+อิส,อาเทศลฺ
เป็นฬฺ).พฬิสํ		ค	เหตฺ	วา		จร	มา	โน		มจฺฉ	ฆาต	โก๓ พรานเบ็ดถือเอาเบ็ดแล้วเที่ยวไป

จระเข้	๓	ศัพท์
สุํ	สุ	มาร(สุํสุ+มาร)จระเข้.ส	สตี	ติ		สุ	สุ	จระเข้ที่เบียดเบียนชื่อว่าสุสุ(สสุหึสายํ+อุ,อาเทศอ 

เป็นอุ).สุ	สุ		เอว		สุํ	สุ		จระเข้นั่นแหละชื่อว่าสุงสุ(ลงนิคหิตอาคม).มา	เร	ตี	ติ		มา	โรนักฆ่า 
ชื่อว่ามาระ(มรปาณจาเค+ณ,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).สุํ	สุ		เอว		มา	โร		สุํ	สุ	มา	โรจระเข้
นั่นแหละเป็นนักฆ่าจึงชื่อว่าสุงสุมาระ.สุํ	สุ	มา	โร	ติ		สมุ	ทิต	นามํ	บทว่าสุํ	สุ	มา	โร	เป็นสมมุตินาม.
อุ	ทกสฺมึ		มียนฺ	ติ		มจฺฉา		กจฺฉ	ปา		สุํ	สุ	มา	รา๔ปลาเต่าและจระเข้พากันตายอยู่ในน้ำ

กุมฺ	ภีล(กสทฺทูปปท+อุภปูรเณ+อ)จระเข้.เกน		อุภ	ติ		ปู	เร	ตี	ติ		กุมฺ	โภ,	ชลาส	โยที่ซึ่งเต็มด้วย
น้ำชื่อว่ากุมภะได้แก่บึง(ลบสระหน้า,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ).	ตตฺร		อุล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		 
กุมฺ	ภีโลจระเข้ที่ไปในบึงนั้นชื่อว่ากุมภีละ(กุมฺภสทฺทูปปท+อุลคมเน+อ,อาเทศอุเป็นอี,ลบ

๑ชา.อฏฺ.๓๙/๕๑๕ ๒ขุ.อฏฺ.๔๙/๑๕๘/๒๕๙ ๓สํ.อฏฺ.๑๒/๑๕๘/๒๒๘
๔มชฺ.อุปริ.๑๔/๔๗๙/๓๑๘
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สระหน้า).กุมฺ	ภี		วา		ฆโฏ,		ตํ		ลา	ตี	ติ		กุมฺ	ภีโล	หรือกุมภีแปลว่าหม้อ,จระเข้ที่คาบเอาหม้อ
นั้นชื่อว่ากุมภีละ(กุมฺภีสทฺทูปปท+ลาอาทาเน+อ,ลบสระหน้า).เอ	โก		กุมฺ	ภีโล		สป	ชา	ปติ	โก		
ตสฺ	สา		นทิ	ยา		ว	สติ๑ จระเข้ตัวหนึ่งพร้อมภรรยาอยู่ในแม่น้ำนั้น

นกฺก(น+กมคมเน+กฺวิ)จระเข้.น		กม	ตี	ติ		นกฺ	โกจระเข้ที่ไม่ไปไหนชื่อว่านักกะ(ซ้อนกฺ,ลบ
กฺวิและมฺที่สุดธาตุ).สตฺ	เต		นกฺ	กา	เปติ		วิ	นา	เส	ตี	ติ		นกฺ	โกจระเข้ที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้พินาศ
ชื่อว่านักกะ(นกฺกนาสเน+อ)

เต่า	๒	ศัพท์
กุมฺ	ม(กุ+อูมิ+ณ)เต่า.กุจฺฉิ	โต		อู	มิ		เว	โค		อสฺ	สา	ติ		กุมฺ	โมเต่าที่มีความเร็วน่าตำหนิ(ช้า

มาก)ชื่อว่ากุมมะ(ลบอู,ซ้อนมฺ,ลบณฺและสระหน้า).คัมภีร์นานัตถสังคหะกล่าวว่า“เวเค		
ภงฺคปฺ	ปกา	เส	สุ		พิ	ลายํ		อู	มิ		วี	จิยยํ		อูมิศัพท์ใช้ในความเร็วการทำลายแสงสว่างช่องและ
คลื่น”.อ�ฺ�ตโร		กุมฺ	โม		เยน		อ�ฺ�ตโร		กุมฺ	โม		เต	นุป	สงฺ	กมิ๒เต่าตัวหนึ่งไปหาเต่าอีก
ตัวหนึ่งถึงที่อยู่

กจฺฉป (กจฺฉสทฺทูปปท+ปาปาเน+อ) เต่า.กจฺ	เฉน		ปิว	ตี	ติ		กจฺฉ	โป	 เต่าที่ดื่มน้ำทางรักแร้ 
ชื่อว่ากัจฉปะ(ลบสระหน้า).บาลีว่ากม€ก็มี.กจฺฉ	โป		ปา	วิ	สิ		วารึ ๓  เต่าเข้าไปสู่แม่น้ำ

	 [๖๗๕]	 กกฺกฏ	โก		กุฬี	โร		จ	 ชลูกา		ตุ		จ		รตฺต	ปา
	 	 มณฺฑู	โก		ททฺ	ทุ	โร		เภ	โก	 คณฺฑุปฺ	ปา	โท		ม	หีล	ตา.

ปู	๒	ศัพท์
กกฺกฏก (กกคมเน+อฏ+ก)ปู.กก	ตี	ติ		กกฺกฏ	โก	ปูที่เดินไปชื่อว่ากักกฏกะ(ซ้อนกฺ).ปถวึ		

กุก	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		กกฺกฏ	โกปูที่คุ้ยเอาพื้นดินชื่อว่ากักกฏกะ(กุกอาทาเน+อฏ+ก,อาเทศอุ
เป็นอ,ซ้อนกฺ).โส		ภนฺ	เต		กกฺกฏ	โก		อฬํ		อภิ	นินฺ	นา	เมยฺ	ย๔ ท่านปูตัวนั้นส่ายก้ามไปมา

กุฬีร (กุลสนฺตานพนฺธูสุ+อีร)ปู.ปา	เท		กุล	ติ		ปตฺถร	ตี	ติ		กุฬี	โรปูที่เหยียดเท้าออกชื่อว่า 
กุฬีระ (อาเทศลฺ เป็นฬฺ). กุํ	 	 วา		ปถวึ	 	ลุ	นา	ตี	ติ	 	กุฬี	โรหรือปูที่ขุดคุ้ยพื้นดินชื่อว่า
กุฬีระ (กุสทฺทูปปท+ลุ เฉทเน+อีร, อาเทศลฺ เป็นฬฺ, ลบสระหน้า). กุฬี	โร	 	อุ	ทกสทฺ	เท	เนว			 
อา	คนฺตฺ	วา๕ ปูเดินมาเพราะเสียงน้ำนั่นแหละ

ปลิง	๒	ศัพท์
ชลูกา(ชล+อูกา)ปลิง.ชลสฺส		อู	กา		กิ	มิ	วิ	เสโส		ชลูกา	หนอนชนิดหนึ่งของน้ำ(หนอนน้ำ)ชื่อว่า 

๑ชา.อฏฺ.๓๖/๖๕ ๒สํ.นิทาน.๑๖/๕๔๓/๒๖๗ ๓ขุ.ชา.๒๗/๒๖๒/๗๖
๔มชฺ.มูล.๑๒/๔๐๐/๔๓๒ ๕สํ.อฏฺ.๑๒/๒๒๙/๒๕๑
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ชลูกา(ลบสระหน้า).ชลํ		โอกํ		เคหํ		เอ	ติสฺ	สา	ติ		วา		ชลูกาหรือปลิงที่มีห้วงน้ำเป็นเรือน
นอนชื่อว่าชลูกา(ชล+โอก+อา,อาเทศโอเป็นอู,ลบสระหน้า).รา	โค		หิ		อมุ�ฺ	จิ	ตุกาม	ตาย		
อา	รมฺมณํ		คณฺ	หา	ติ		ชลูกา		วิย๑ จริงอยู่ราคะถือเอาอารมณ์เหมือนปลิงเพราะไม่ต้องการจะ
ปล่อย

รตฺต	ปา (รตฺตสทฺทูปปท+ปาปาเน+กฺวิ)ปลิง.รตฺตํ		รุ	ธีรํ		ปิว	ตี	ติ		รตฺต	ปาปลิงที่ดื่มเลือด
ชื่อว่ารัตตปา(ลบกฺวิ).อนุ	พฺย�ฺ	ชนคฺ	คาโห		รตฺต	ปาส	ทิโส		วิภ	ชิตฺ	วา		หตฺถ	ปา	ทา	ที	สุ		ตํ	ตํ		
โกฏฺ€าสํ ๒ ยึดเอาอวัยวะย่อยไว้แน่นเหมือนปลิงจำแนกออกเป็นส่วนๆในมือและเท้าเป็นต้น

กบ,	คางคก,	เขียด	๓	ศัพท์
มณฺฑูก(มณฺฑภูสเน+อุก)กบ,คางคก,เขียด.ชลํ		มณฺเฑ	ตี	ติ		มณฺฑุ	โกกบที่ประดับน้ำ 

ให้สวยงามชื่อว่ามัณฑุกะ(ทีฆะอุเป็นอู).	สคฺคํ		นูน		คมิสฺ	สนฺ	ติ		สพฺ	เพ		มณฺฑูกกจฺฉ	ปา๑  
กบและเต่าทั้งหมดจักไปสวรรค์แน่นอน

ททฺ	ทุร(ทททาเน+อุร)กบ,คางคก,เขียด.อตฺ	ตานํ		ท	ทา	ตี	ติ		ททฺ	ทุ	โรกบที่ให้ตนเป็นทาน
ชื่อว่าทัททุระ(ซ้อนทฺ)

เภก (ภีภเย+อิก)กบ,คางคก,เขียด.สปฺป	โต		ภาย	ตี	ติ		เภ	โกกบที่กลัวงูชื่อว่าเภกะ(อาเทศ
อิเป็นเอ,ลบสระหน้า).เภ	กา		มณฺฑุกิ	โย		มนฺทว	ตี		สรว	ติ	โย		ปนาทยนฺ	ติ๔ กบที่มีเสียง
ไพเราะพากันร้องระงม

  กบมีอีกหลายศัพท์เช่นวสฺ	สา	ภู,	สา	ลุร,	ปฺลว

ไส้เดือน	๒	ศัพท์
คณฺฑุปฺ	ปาท  (คณฺฑสทฺทูปปท+อุ+ปทคติมฺหิ+ณ)ไส้เดือน.คณฺฑํ		วจฺจ	สนฺ	นิจ	ยํ		อุปฺ	ปา	เท	ตี	ติ		 

คณฺฑุปฺ	ปา	โท	ไส้เดือนที่ยังการสะสมคูถให้เกิดขึ้นชื่อว่าคัณฑุปปาทะ(ลบสระหน้า,ซ้อนปฺ,ลบ
ณฺ,วุทธิอเป็นอา).คณฺฑุปฺ	ปา	ทา		กิร		มหา	ป€วิกฺ	ขยภ	เยน			มตฺตโภ	ชิ	โน		โหนฺ	ติ๕  ทราบ 
ว่าพวกไส้เดือนเป็นผู้บริโภคพอประมาณเพราะกลัวแผ่นดินใหญ่จะหมดสิ้นไป

ม	หีล	ตา(มหี+ลตา)ไส้เดือน.มหิ	ยา		ลตา		ม	หีล	ตาไส้เดือนที่เป็นเถาวัลย์ในแผ่นดินชื่อว่า 
มหีลตา.กิ�ฺ	จุ	ลุก	ศัพท์ก็แปลว่าไส้เดือน

	 [๖๗๖]	 อถ		สิปฺปิ		จ		สุตฺ	ติตฺถี		 สงฺ	โข		ตุ		กมฺ	พุ	นิตฺ	ถิยํ
	 	 ขุทฺท	สงฺ	โข		สงฺ	ขน	โข	 ชล	สุตฺ	ติ		จ		สมฺ	พุ	โก.

๑ที.อฏฺ.๔/๖๓/๑๐๗ ๒สํ.อฏฺ.๑๓/๒๓๕/๕๙ ๓ขุ.เถรี.๒๖/๔๖๖/๔๗๓
๔ขุ.อฏฺ.๓๓/๓๑๐/๓๕ ๕ขุ.อฏฺ.๒๙/๒๙๓/๑๒๙
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หอย	โข่ง,	หอย	นางรม,	หอย	กาบ	๒	ศัพท์
สิปฺปิ,	สิปฺปิก,	สิปฺ	ปิย(สปฺปคมเน+อิ)หอยโข่ง,หอยนางรม,หอยกาบ.สปฺ	ปติ		คจฺฉ	ตี	ติ		

สิปฺปิ		หอยที่ไต่ไปชื่อว่าสิปปิ(อาเทศอที่สเป็นอิ).สิปฺปิ	โย		จ		สมฺ	พุกา		จ		สิปฺปิสมฺ	พุกํ ๑   

หอยโข่งและหอยขมชื่อว่าสิปปิสัมพุกะ

สุตฺ	ติ (สุอภิสเว+ติ)หอยโข่ง,หอยนางรม,หอยกาบ.สวา	เปติ		อภิ	สวา	เปตี	ติ		สุตฺ	ติ		หอยที่
ให้น้ำไหลไปชื่อว่าสุตติ(ซ้อนตฺ).อิตฺถี	เป็นอิตถีลิงค์ทั้ง๒ศัพท์

หอย	สังข์	ใหญ่	๒	ศัพท์
สงฺข(สํ+ขณุอวธารเณ+กฺวิ)หอยสังข์ใหญ่.สํ		สุฏฺ€ุํ		ขณ	ตี	ติ		สงฺ	โข	หอยที่ขุดเก่งชื่อว่าสังขะ

(อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบกฺวิและณฺที่สุดธาตุ).ส	เม	ติ		อุป	ส	เม	ตี	ติ		สงฺ	โขหอยที่สงบเงียบ
ชื่อว่าสังขะ(สมุอุปสเม+ข,อาเทศมฺเป็นนิคหิต,นิคหิตเป็นงฺ).เนว		โส		สงฺ	โข		สทฺทมกา	สิ๒   

หอยสังข์นั้นไม่ได้ทำให้มีเสียง

กมฺ	พุ  (กสทฺทูปปท+วาคมเน+อุ)หอยสังข์ใหญ่.	กํ		อุ	ทกํ		วา	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ			กมฺ	พุ	หอยที่ไต่
ไปหาน้ำชื่อว่ากัมพุ(ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,วเป็นพ,ลบสระหน้า).	อ	นิตฺถิยํ	 
กมฺ	พุ	ศัพท์ใช้ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์

หอย	สังข์	เล็ก	๒	ศัพท์
ขุทฺท	สงฺข  (ขุทฺท+สงฺข) หอยสังข์เล็ก. ขุทฺ	โท	 	 สงฺ	โข	 	 ขุทฺท	สงฺ	โข หอยสังข์ขนาดเล็ก ชื่อว่า 

ขุททสังขะ

สงฺ	ขนข  (สงฺข+นข)หอยสังข์เล็ก.สงฺขสฺส		นโข		อิว		สงฺ	ขน	โขหอยที่มีขนาดเท่ากับก้นของ
หอยสังข์ชื่อว่าสังขนขะ

หอย	ขม,	หอย	ทั่วไป	๒	ศัพท์
ชล	สุตฺ	ติ (ชลสทฺทูปปท+สุปสเว+ติ)หอยขม,หอยทั่วไป.ชเล		สว	ตี	ติ		ชล	สุตฺ	ติ	หอยที่เกิด

ในน้ำชื่อว่าชลสุตติ(ซ้อนตฺ)

สมฺ	พุก  (สมอุปสเม+อุก)หอยขม,หอยทั่วไป.สม	ตี	ติ		สมฺ	พุ	โกหอยที่สงบเงียบชื่อว่าสัมพุกะ
(ลงพฺอาคม).สิปฺปิก	สมฺ	พุ	กนฺ	ติ		สิปฺปิก�ฺจ		สมฺ	พุก	�ฺจ๓บทว่าสิปฺปิก	สมฺ	พุกํ	คือหอย
โข่งและหอยขม

	 [๖๗๗]	 ชลาส	โย		ชลาธา	โร	 คมฺภี	โร		รห	โทถ		จ
	 	 อุท	ปา	โน		ปาน	กู	โป		 ขาตํ		โปกฺ	ข	รณิตฺถิยํ.

๑ที.อฏฺ.๔/๒๔๙/๒๐๓ ๒ที.มหา.๑๐/๓๑๕/๓๗๕ ๓ชา.อฏฺ.๓๗/๑๓๓
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ทะเลสาบ	๒	ศัพท์
ชลาสย(ชล+อาสย)ทะเลสาบ.ชลานํ		อาส	โย		ปติ	ฏฺ€ิ	ตฏฺ€านํ		ชลาส	โยที่มีน้ำขังอยู่ชื่อว่า 

ชลาสยะ (ลบสระหน้า).  ชลาส	ยาปิ	 	 วิกสิต	ปทุม	ปุณฺฑ	รีกโส	คนฺธิ	กา	ทิปุ	ปฺผส�ฺฉนฺ	นา๑  แม้
ทะเลสาบก็ปกคลุมไปด้วยดอกบัวหลวงบัวขาวและบัวจงกลนีเป็นต้นที่เบ่งบานสะพรั่ง

ชลาธาร (ชล+อาธาร)ทะเลสาบ.ชลานํ		อาธา	โร		ชลาธา	โรที่มีน้ำขังชื่อว่าชลาธาระ(ลบ
สระหน้า)

ห้วง	น้ำ	ลึก
รหท (หรหรเณ+อท)ห้วงน้ำลึก. เต	สุ		ชลาส	เยสุ		มชฺเฌ		โย		คมฺภี	โร		อ	คาโธ,		โส		 

รห	ทา	โขฺย		คมฺภี	โร	ห้วงน้ำลึกหยั่งไม่ถึงท่ามกลางทะเลสาบนั้นท่านเรียกว่ารหทะ.	หร	ตี	ติ		รห	โท   
ห้วงน้ำลึกที่นำไป ชื่อว่ารหทะ (กลับ หรฺ เป็น รหฺ).  ยถา	ปิ	 	 รห	โท	 	 คมฺภี	โร	 	 วิปฺป	สนฺ	โน		 
อ	นา	วิโล๒ห้วงน้ำที่ลึกใสสะอาดไม่ขุ่นมัวแม้ฉันใด

บ่อน้ำ	ดื่ม	๒	ศัพท์
อุท	ปาน  (อุทกสทฺทูปปท+ปา ปาเน+ยุ)  บ่อน้ำดื่ม.  อุ	ทกํ	 	 ปิ	วนฺ	ติ	 	 เอตฺ	ถา	ติ	 	 อุท	ปา	โน   

บ่อเป็นที่สำหรับดื่มน้ำ ชื่อว่าอุทปานะ (ลบ ก, อาเทศ ยุ เป็น อน, ลบสระหลัง).  อุท	ปา	โน		 
กา	รา	ปิ	โต	 	 โห	ติ,	 	 อุท	ปาน	สา	ลา	 	 กา	รา	ปิตา	 	 โห	ติ๓  ให้ขุดบ่อน้ำดื่ม ให้สร้างศาลาครอบ 
บ่อน้ำดื่ม

ปา	นกูป(ปาน+กูป)บ่อน้ำดื่ม.อุ	ทกํ		ปิ	วนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ปา	โน	ที่สำหรับดื่มน้ำชื่อว่าปานะ
(ปาปาเน+ยุ,อาเทศยุ เป็นอน,ลบสระหลัง).กว	ตี	ติ		กู	โปบ่อที่มีเสียงดัง (ของผู้ตักเอา
น้ำดื่ม)ชื่อว่ากูปะ(กุสทฺเท+ป,ทีฆะอุ เป็นอู). เกน		อุภ	ตี	ติ		วา		กู	โปหรือบ่อที่เต็ม
ด้วยน้ำ ชื่อว่ากูปะ (กสทฺทูปปท+อุภ ปูรเณ+อ, ลบสระหน้า, ทีฆะสระหลัง, อาเทศ ภฺ เป็น ปฺ). 
ปา	โน		เอว		กู	โป		ปาน	กู	โป	ที่สำหรับดื่มน้ำนั่นแหละเป็นบ่อจึงชื่อว่าปานกูปะ

  ส่วนคัมภีร์สีหลนิสสยะแบ่งออกเป็น๓ศัพท์คืออุท	ปาน,	ปาน,	กูป

สระ	โบกขรณี,	สระ	น้ำ	สี่เหลี่ยม,	สระ	ขุด	๒	ศัพท์
ขาต(ขนุอวธารเณ+ต)สระโบกขรณี,สระน้ำสี่เหลี่ยม,สระขุด.ขนีย	เต	ติ		ขาตํ	สระน้ำที่เขาขุด

ชื่อว่าขาตะ(ลบนฺ,ทีฆะอเป็นอา)

โปกฺ	ข	รณี (โปกฺขร+อินี)สระโบกขรณี,สระน้ำสี่เหลี่ยม,สระขุด.โปกฺ	ขรํ		ชลํ,		ตํ	โย	คา		โปกฺ	ข	รณี	  
โปกขระแปลว่าน้ำ,  สระชื่อว่าโปกขรณี เพราะมีน้ำ (ลบสระหลัง, อาเทศ น เป็นณ).  โปกฺ	ขรํ		

๑วิ.ฏี.๑/๒๐๖/๔๒๔ ๒ขุ.ธมฺม.๒๕/๑๖/๒๕ ๓วิ.มหา.๔/๒๑๐/๒๗๕
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เนติ		ธาเร	ตี	ติ		โปกฺ	ข	รณี		สระที่ขังน้ำไว้ชื่อว่าโปกขรณี(โปกฺขรสทฺทูปปท+นีนเย+อ+อี,อาเทศ
นเป็นณ,ลบสระหน้า).โปกฺ	ขรํ		ปทุมํ,		ตํ	โย	คา		โปกฺ	ข	รณี	โปกขระคือดอกบัวหลวง,สระ
ชื่อว่าโปกขรณีเพราะมีดอกบัวหลวงนั้น(โปกฺขร+อน+อี,อาเทศนเป็นณ,ลบสระหน้า).	อิตฺถิยํ	 
โปกฺ	ข	รณี	ศัพท์ใช้ในอิตถีลิงค์.โปกฺ	ข	รณี		กา	รา	ปิตา		โห	ติ๑ ให้ขุดสระน้ำ

	 [๖๗๘]	 ตฬา	โก		จ		ส	โร	นิตฺ	ถี	 วาปี		จ		ส	รสิตฺถิยํ
	 	 ท	โหมฺ	พุ	ชาก	โร		จาถ	 ปลฺลลํ		ขุทฺท	โก		สโร.

สระ	น้ำ	ธรรมชาติ,	บึง,	หนอง	๖	ศัพท์
ตฬาก (ตฬอาฆาเต+อาก)สระน้ำธรรมชาติ,บึง,หนอง.ตฬ	ติ		อาฆา	เต	ติ		ตฬา	โกบึงที่อาฆาต

(มีอันตราย)ชื่อว่าตฬากะ.ตล	ติ		ปติ	ฏฺ€ติ		เอตฺ	ถา	ติ		ตฬา	โกสระน้ำเป็นที่มีน้ำขังอยู่ชื่อว่าตฬา
กะ(ตลปติฏฺ€ายํ+อาก,อาเทศลฺเป็นฬฺ).ตฬากํ		ทิสฺ	วา		ปู	ริตํ ๒  มองเห็นสระมีน้ำเต็ม

สร(สรคมเน+อ)สระน้ำธรรมชาติ,บึง,หนอง.ส	รติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สโรสระน้ำที่เป็นไปชื่อว่า
สระ.อ	นิตฺ	ถี	 สร ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.มุ	จลินฺ	โท		นาม		โส		สโร๓ สระน้ำนั้น 
ชื่อว่ามุจลินท์

วาปี (วปพีชนิกฺเขเป+ณ+อี)สระน้ำธรรมชาติ,บึง,หนอง.ว	ปนฺ	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		วาปี	หนองที่
เขาหว่านพืชอยู่ใกล้ชื่อว่าวาปี(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,ลบสระหน้า).	โปกฺ	ข	รณี	ติ	วาปี๔  บท 
ว่าโปกฺ	ข	รณี	คือสระน้ำ

ส	รสี (สรคมเน+อส+อี)สระน้ำธรรมชาติ,บึง,หนอง.ส	รติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ส	รสี	สระน้ำที่เป็นไป
ชื่อว่าสรสี(ลบสระหน้า).อิตฺถิยํ	 วาปี	ศัพท์และส	รสี	ศัพท์ใช้ในอิตถีลิงค์.ส	รสี	ติ		สโร๕บทว่า 
ส	รสี	คือสระน้ำ

ทห(ทธธารเณ+อ)สระน้ำธรรมชาติ,บึง,หนอง.อุ	ทกํ		ท	ทา	ตี	ติ		ทโหสระที่ทรงไว้ซึ่งน้ำ 
ชื่อว่าทหะ(อาเทศธฺเป็นหฺ).โส		ทโห		อจฺ	โฉท	โก		สี	โตท	โก๖สระน้ำนั้นมีน้ำใสเย็น

อมฺ	พุ	ชา	กร  (อมฺพุช+อากร)  สระน้ำธรรมชาติ, บึง, หนอง.  อมฺ	พุ	ชานํ	 	 ปทฺธานํ	 	 อาก	โร		 
อุปฺ	ปตฺ	ติฏฺ€านํ		อมฺ	พุ	ชาก	โร	บึงเป็นที่เกิดขึ้นของสัตว์และพืชที่เกิดในน้ำจึงชื่อว่าอัมพุชากระ(ลบ
สระหน้า)

สระ	น้ำ	เล็ก
ปลฺลล(ปลฺลรกฺขเณ+อล)สระน้ำเล็ก.ขุทฺท	โก		สโร	ปลฺลลํ		นามสระน้ำขนาดเล็กชื่อว่า 

ปัลลละ.ตสฺมึ		วสฺ	สา	สุ		อธิกํ		ชลํ,		คิมฺ	เห	สุ		ชาณุมตฺตํ	ฤดูฝนน้ำในสระนั้นเต็มจนล้นฤดู

๑วิ.มหา.๔/๒๑๐/๒๗๕ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๑๘๒/๔๑๗ ๓ขุ.ชา.๒๘/๑๑๒๒/๓๙๔
๔สํ.อฏฺ.๑๒/๗๕/๑๔๖ ๕วิ.ฏี.๔/๒๖๖/๔๐๕ ๖วิ.มหาวิ.๑/๒๙๖/๒๑๘
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แล้งน้ำลึกประมาณเข่า.อุ	ทกํ		ปลฺล	ติ		รกฺข	ตี	ติ		ปลฺลลํ	สระน้ำที่กักเก็บน้ำไว้ชื่อว่าปัลลละ.
วนสณฺฑสฺส		อ	วิ	ทูเร		ม	หนฺตํ		นินฺนํ		ปลฺลลํ ๑  สระที่น้ำลึกมากอยู่ไม่ไกลจากแนวป่า

	 [๖๗๙]	 อ	โนตตฺ	โต		ตถา		กณฺณ-	 มุณฺโฑ		จ		รถ	การ	โก
	 	 ฉทฺ	ทนฺ	โต		จ		กุณาโล		จ	 วุตฺ	ตา		มนฺ	ทา	กินิ	ตฺถิยํ.

	 [๖๘๐]	 ตถา		สีห	ปฺป	ปา	โต	ติ	 เอ	เต		สตฺต		มหา	ส	รา
	 	 อา	หา	โว		ตุ		นิ	ปาน�ฺ	จา-	 ขาตํ		ตุ		เทว	ขา	ตกํ.

สระ	น้ำ	ขนาด	ใหญ่	๗	แห่ง
	 อิ	ติ		เอ	เต		สตฺต		มหา	ส	ราสระน้ำขนาดใหญ่(บนภูเขาหิมาลัย)ทั้ง๗เหล่านี้คือ

อ	โนตตฺต (น+อว+ตปสนฺตาเป+ต)สระอโนดาต.สู	ริยรํ	สิ	สมฺ	ผุฏฺ€า	ภา	เวน		น		อวตปติ		อุทก-
เมตฺ	ถา	ติ	 	อ	โนตตฺ	โตสระที่น้ำไม่อบอุ่น เพราะแสงอาทิตย์ส่องลงไม่ถึง ชื่อว่าอโนตัตตะ (อาเทศ 
นเป็นอน,อวเป็นโอ,ปฺ เป็นตฺ,ลบสระหน้า).	อุตฺต	รกุ	รุํ		คนฺตฺ	วา		ตโต		ปิณฺฑ	ปาตํ		 
อา	หริตฺ	วา		อ	โนตตฺตท	เห		ปริ	ภุ�ฺ	ชิตฺ	วา		ตตฺเถว		ทิวา	วิ	หารํ		อกา	สิ๒(พระผู้มีพระภาค)
เสด็จไปยังแคว้นอุตตรกุรุ ทรงนำอาหารบิณฑบาตจากแคว้นนั้นมาเสวยใกล้สระอโนดาตแล้ว ทรงจัด
ที่ประทับกลางวันณที่นั้นนั่นเอง

กณณฺ	มณุฑฺ,	กณณฺ	มณุฑฺก  (กณณฺมณุฑฺ+ณ+ก)สระกณัณมณุฑะ.กณณฺ	มณุฑฺปพพฺตสมปี	ต	ฺตา		
กณฺณ	มุณฺโฑสระน้ำชื่อว่ากัณณมุณฑะเพราะอยู่ใกล้เทือกเขากัณณมุณฑะ(ลบณฺและสระหน้า).
กณฺณ	มุณฺฑท	หาภิ	มุ	โข		คนฺตฺ	วา๓ เดินมุ่งหน้าไปทางสระกัณณมุณฑะ

รถ	การ,	รถ	การก(รถสทฺทูปปท+กรกรเณ+ณ,ณฺวุ)สระรถการกะ.รถํ		ก	โรตี	ติ		รถ	การ	โก   
สระที่สร้างรถชื่อว่ารถการกะ(ลบณฺ,หรืออาเทศณฺวุเป็นอก,วุทธิอเป็นอา).(ชื่อนี้เป็น
สมมุตินามที่ชาวโลกกำหนดเรียกกันไม่ตรงกับความหมาย).หิม	ว	ติ		ปพฺพ	ตรา	เช		รถ	การ	ทหํ		
นิสฺ	สาย๔ อาศัยสระรถการะใกล้ภูเขาหิมาลัย

ฉทฺ	ทนฺต(ฉทฺทนฺต+ณ)สระฉัททันตะ.ฉพฺพณฺณ	ทนฺต	วนฺต	ตาย		ฉทฺ	ทนฺ	โต,		นาค	ราชา,		ตสฺส		
นิ	วา	สนฏฺ€าน	สมีป	ตฺ	ตา		ฉทฺ	ทนฺ	โต	พญานาคชื่อว่าฉัททันตะเพราะมีเขี้ยว๖สี,สระน้ำชื่อว่า 
ฉัททันตะ เพราะอยู่ใกล้ที่อยู่ของพญานาคนั้น (ลบ ณฺ และสระหน้า).  ฉทฺ	ทนฺตทหํ	 	 คนฺตฺ	วา		 
ว	สิสฺ	สา	มิ๕ ไปยังสระฉัททันตะแล้วจักอยู่

กุณาล(กุณาล+ณ)สระกุณาละ.กุณาล	สกุณา		พห	โว		เอตฺถ		สนฺ	ติ		กุณาโลสระน้ำที่มีฝูง
นกดุเหว่าอาศัยอยู่ใกล้ๆชื่อว่ากุณาละ(ลบณฺและสระหน้า).เต		ภิกฺ	ขู		อา	ทาย		กุณาล	ทหํ		

๑วิ.มหาวิ.๑/๕๐๐/๓๓๕ ๒วิ.มหา.๔/๔๓/๕๒ ๓ขุ.อฏฺ.๓๑/๓๔๗/๑๖๓
๔ขุ.อฏฺ.๓๑/๔๓๘/๑๙๗ ๕องฺ.อฏฺ.๑๔/๑๘๙/๑๓๔
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คนฺตฺ	วา๑พระผู้มีพระภาคทรงพาภิกษุทั้งหลายไปยังสระกุณาละ

มนฺ	ทา	กินี  (มนฺทสทฺทูปปท+อกคมเน+ณ+อินี)สระมันทากินี,สายน้ำในอากาศ.	มนฺทํ		อกิ	ตุํ		 
สี	ลมสฺ	สา	ติ		มนฺ	ทา	กินี		สระที่มีน้ำไหลเอื่อยๆเป็นปรกติชื่อว่ามันทากินี(ลบณฺ,วุทธิอเป็น
อา,ลบสระหน้า).วุตฺ	ตา  มนฺ	ทา	กินี	ศัพท์ท่านกล่าวว่าเป็นอิตถีลิงค์

สีห	ปฺป	ปาต  (สีหสทฺทูปปท+ป+ปต ปตเน+ณ)  สระสีหัปปปาตะ.  พห	โว	 	 สี	หา	 	 ปป	ตนฺ	ติ		 
อสฺ	มินฺ	ติ		สีห	ปฺป	ปา	โตสระน้ำที่ราชสีห์ตกลงไปจำนวนมากชื่อว่าสีหัปปปาตะ(ซ้อนปฺ,ลบณฺ,
วุทธิอเป็นอา)

	 	 อา	ยาม	วิตฺ	ถา	เรน			เจว			คมฺภีร	ตา		จ			ปณฺณาสปณฺณาส	โยชนา			ทิยฑฺฒ	โย	ชนสต- 
ปริ	มณฺฑ	ลา	 	อ	โนตตฺตทโห	 	กณฺณ	มุณฺฑกทโห		 รถ	การ	ทโห	 	ฉทฺ	ทนฺตทโห	 	กุณาล	ทโห		 
มนฺ	ทา	กินี		สีห	ปฺป	ปาตทโห	ติ		สตฺต		มหา	ส	รา		ปติ	ฏฺ€ิ	ตา๒มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่๗แห่งคือ
สระอโนดาตสระกัณณมุณฑะสระรถการะสระฉัททันตะสระกุณาละสระมันทากินีและสระสีหัปป
ปาตะกว้าง๕๐โยชน์ยาว๕๐โยชน์และลึก๕๐โยชน์เท่ากันมีปริมณฑล๑๕๐โยชน์

รางน้ำ	สำหรับ	สัตว์	ดื่ม	๒	ศัพท์
อา	หาว (อา+หุสทฺเท+ณ)รางน้ำ.ปส	โว		ปา	นาย		อา	หุยนฺ	เต		อตฺ	รา	ติ		อา	หา	โว  รางน้ำ 

ที่สัตว์เลี้ยงพากันมาส่งเสียงอยู่ใกล้เพื่อดื่มน้ำชื่อว่าอาหาวะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอ
เป็นอาว,ลบสระหน้า)

นิ	ปาน  (นิ+ปา ปาเน+ยุ)  รางน้ำ.  นิปิ	วนฺ	ติ	 	 อสฺ	มินฺ	ติ	 	 นิ	ปานํ	  สถานที่ให้สัตว์เลี้ยงดื่มน้ำ 
ชื่อว่านิปานะ(อาเทศยุเป็นอน,ลบสระหลัง)

บ่อน้ำ	เทวดา	(บ่อ	ที่	เกิด	จาก	การ	เซาะ	ของ	น้ำ)	๒	ศัพท์
อ	ขาต (น+ขนุอวทารเณ+ต)บ่อน้ำเทวดา.น		ขาตํ		อ	ขาตํ		บ่อน้ำที่ไม่ได้ขุดชื่อว่าอขาตะ

(อาเทศนเป็นอ,ลบนฺ,ทีฆะอเป็นอา).ยทิ		อ	ขาตตฬา	เก		อุ	ทกํ		ลภ	ติ๓ หากได้น้ำ
ที่บ่อน้ำเทวดา

เทว	ขา	ตก  (เทวสทฺทูปปท+ขนุอวทารเณ+ต+ก)บ่อน้ำเทวดา. เท	เวหิ		ข�ฺ�เต		นิมฺ	มีย	เต	ติ		
เทว	ขาต	โก	บ่อน้ำที่เทวดาเนรมิตชื่อว่าเทวขาตกะ(ลบนฺ,ทีฆะอเป็นอา)

	 [๖๘๑]	 สวนฺ	ตี		นินฺน	คา		สินฺ	ธุ	 สริต	า		อาป	คา		นที
	 	 ภา	คี	รถี		ตุ		คงฺ	คาถ	 สมฺเภ	โท		สินฺ	ธุ	สงฺค	โม.

แม่น้ำ	๖	ศัพท์
สวนฺ	ตี (สุปสวเน+อนฺต+อี)แม่น้ำ.สว	ตี	ติ		สวนฺ	ตี	แม่น้ำที่ไหลไปชื่อว่าสวันตี(วุทธิอุเป็น

๑องฺ.อฏฺ.๑๔/๒๒๙/๒๗๘ ๒มชฺ.อฏฺ.๙/๓๑/๒๗ ๓มิลินฺท.๔๕๔
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โอ,อาเทศโอเป็นอว,ลบสระหน้า).ปุ	ถู		สวนฺ	ตี		อุป	ยนฺ	ติ		สาครํ ๑  แม่น้ำหลายสายย่อม
ไหลลงสู่ทะเล

นินฺน	คา(นินฺนสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ+อา)แม่น้ำ.นินฺนฏฺ€านํ		คจฺฉ	ตี	ติ		นินฺน	คาแม่น้ำ
ที่ไหลไปสู่ที่น้ำลึก ชื่อว่านินนคา (ลบกฺวิ และมฺ ที่สุดธาตุ, ลบสระหน้า).   €เปตฺ	วา	 	ป�ฺจ		 
มหา	นทิ	โย		อว	เส	สา		นินฺน	คา๒ เว้นแม่น้ำใหญ่๕สายแล้วที่เหลือเป็นแม่น้ำ

สินฺ	ธุ (สนฺทปสวเน+อุ)แม่น้ำ.สนฺท	ตี	ติ		สินฺ	ธุ	แม่น้ำที่ไหลไปชื่อว่าสินธุ(อาเทศอเป็นอิ,ทฺ
เป็นธฺ).สี	ติ		สทฺทํ		กุ	รุ	มา	นา		ธุ	นา	ติ		กมฺป	ตี	ติ		สินฺ	ธุ๓ แม่น้ำที่มีกระแสคลื่นซัดดัง“สิสิ”
ชื่อว่าสินธุ(สิสทฺทูปปท+ธุกมฺปเน+กฺวิ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,ลบกฺวิ).สินฺ	ธุ	ยา		
ตีเร		ปน		สินฺ	ธ	วกุเลเยว		อุปฺ	ปชฺช	ติ๔ แต่เกิดในตระกูลม้าสินธพใกล้ฝั่งแม่น้ำสินธุ

สริต	า  (สรคมเน+อิ+ต+อา)แม่น้ำ.ส	รติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สริต	า		แม่น้ำที่ไหลไปชื่อว่าสริตา(ลบสระ
หน้า).สริต	า		สาครํ		ยนฺ	ติ๕ แม่น้ำไหลไปสู่สมุทร

อาป	คา(อาปสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ+อา)แม่น้ำ.	อา	ปานํ		นิ	วาโส		อา	โป,		สมุทฺ	โท,		ตํ		
คจฺฉ	ตี	ติ		อาป	คาที่อยู่ของน้ำชื่อว่าอาปะคือสมุทร,แม่น้ำที่ไหลไปสู่สมุทรนั้นชื่อว่าอาปคา(ลบ
กฺวิและมฺที่สุดธาตุ,ลบสระหน้า).นโร		อาปคํ		โอ	ตริ	ตฺ	วา๖ คนลงสู่แม่น้ำ

นที (นทอพฺยตฺตสทฺเท+อ+อี)แม่น้ำ.นท	ตี	ติ		นที	แม่น้ำที่มีเสียงเบาๆชื่อว่านที(ลบสระหน้า).
นทนฺ	โต		เอ	ตี	ติ		นที	แม่น้ำที่มีเสียงไหลไปชื่อว่านที(นทสทฺทูปปท+อิคติมฺหิ+อ+อี,ลบสระ
หน้า).ทั้ง๖ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์.	อสึ		อา	ทาย		เยน		วคฺ	คุ	มุทา			นที			เต	นุป	สงฺ	กมิ๗ ถือ
เอาดาบเดินไปทางแม่น้ำวัคคุมุทา

แม่น้ำ	คงคา	๒	ศัพท์
ภา	คี	รถี (ภาคีรถ+ณ+อี)แม่น้ำคงคา.ภ	คี	ร	เถน		ร�ฺ�า		นิพฺพตฺ	ติ	ตา		ภา	คี	รถี	แม่น้ำที่พระเจ้า 

ภคีรถะให้สร้างขึ้น ชื่อว่าภาคีรถี (ลบณฺ และสระหน้า).  ชื่อนี้เป็นมติของอาจารย์สมัยก่อนตั้งไว้. 
คงฺ	คา		ภา	คี	รถี		นาม		หิม	วนฺ	ตา		ป	ภา	วิ	ตา๘แม่น้ำชื่อภาคีรถีเริ่มต้นจากเทือกเขาหิมาลัย

คงฺ	คา(คมุคติมฺหิ+ค+อา)แม่น้ำคงคา.สพฺพตฺร		คจฺฉ	ตี	ติ		คงฺ	คาแม่น้ำที่ไหลไปทุกที่ชื่อว่า
คังคา(อาเทศมฺเป็นนิคหิต,นิคหิตเป็นงฺ,ลบสระหน้า).คํ		มโหฆํ		ปวตฺ	เตตฺ	วา		อาคจฺฉ	ตี	ติ		
คงฺ	คา	แม่น้ำที่ยังห้วงน้ำใหญ่ให้ไหลหลากชื่อว่าคังคา(คํสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ+อา,อาเทศ
นิคหิตเป็นงฺ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ,ลบสระหน้า).	ภควา		เยน		คงฺ	คา		นที		เต	นุป	สงฺ	กมิ๙   
พระผู้มีพระภาคเสด็จไปทางแม่น้ำคงคา.ติปถค	ตา	ศัพท์ก็แปลว่าแม่น้ำคงคา

๑สํ.มหา.๑๙/๑๖๐๖/๕๐๔ ๒องฺ.อฏฺ.๑๖/๔๙๙/๑๙๙ ๓ขุ.อฏฺ.๕๐/๖๖๑/๑๐๘
๔มชฺ.อฏฺ.๗/๑๓๙/๓๒๖ ๕ขุ.ชา.๒๘/๓๑๒/๑๒๔ ๖ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๒๕/๓๘๖
๗วิ.มหาวิ.๑/๑๗๖/๑๒๙ ๘ขุ.อฏฺ.๓๒/๔๑/๑๖๘ ๙วิ.มหา.๕/๗๔/๙๒
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ปากน้ำ,	ปาก	อ่าว	๒	ศัพท์
สมฺ	เภท(สํ+ภิทิเมลเน+ณ)ปากน้ำ,ปากอ่าว.สินฺ	ธูนํ		นที	นํ		สงฺค	โม		เมล	โก		สมฺเภ	โท	 การ 

ไหลไปรวมกันของแม่น้ำหลายสายชื่อว่าสัมเภทะ.สมฺ	มา		ภิชฺ	ชนฺ	ติ		อสฺ	มินฺ	ติ		สมฺเภ	โท  ปากน้ำ 
ที่แม่น้ำไหลไปรวมกันชื่อว่าสัมเภทะ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ).พหิทฺธา		
สมฺ	เภทํ		คจฺฉนฺ	ติ๑ พากันไปยังปากน้ำด้านนอก

สินฺ	ธุ	สงฺ	คม(สินฺธุ+สงฺคม)ปากน้ำ,ปากอ่าว.สินฺ	ธูนํ		นที	นํ		สงฺค	โม		สินฺ	ธุ	สงฺค	โม		แม่น้ำที่
ไหลไปรวมกันชื่อว่าสินธุสังคมะ

	 [๖๘๒]	 คงฺ	คา	จิร	ว	ตี		เจว	 ยมุ	นา		สรภู		มหี
	 	 อิ	มา		มหา	นที		ป�ฺจ	 จนฺท	ภา	คา		ส	รสฺ	สตี.

	 [๖๘๓]	 เนร�ฺ	ชรา		จ		กา	เวรี			 นมฺม	ทา	ที		จ		นินฺน	คา
	 	 วา	ริม	คฺ	โค		ปนาฬิตฺถิ-	 ปุ	เม		จนฺ	ทนิ	กา	ตุ		จ.

	 [๖๘๔]	 ชมฺ	พาฬี		โอฬิคลฺโล		จ	 คาม	ทฺ	วา	รมฺหิ		กา	สุยํ
	 	 ส	โร	รุหํ		สตปตฺตํ	 อร	วินฺ	ท�ฺ	จ		วา	ริชํ.

	 [๖๘๕]	 อ	นิตฺ	ถี	ปทุมํ		ปงฺ	เก-	 รุหํ		นฬิน		โปกฺ	ขรํ
	 	 มุฬาล	ปุปฺผํ		กมลํ			 ภิส	ปุปฺผํ		กุ	เสสยํ.

แม่น้ำ	ใหญ่	๕	สาย
	 อิ	มา		ป�ฺ	จ		นทิ	โย		มหา	นที		นามแม่น้ำใหญ่๕สายเหล่านี้คือ

คงฺ	คา  (คมุ คติมฺหิ+ค+อา)  แม่น้ำคงคา.  สพฺพตฺร	 	 คจฺฉ	ตี	ติ	 	 คงฺ	คา  แม่น้ำที่ไหลไปทุกที่ 
ชื่อว่าคังคา (อาเทศ มฺ เป็นนิคหิต, นิคหิตเป็น งฺ, ลบสระหน้า).  คํ	 	 มโหฆํ	 	 ปวตฺ	เตตฺ	วา		 
อาคจฺฉ	ตี	ติ	 	 คงฺ	คา  แม่น้ำที่ยังห้วงน้ำใหญ่ให้ไหลหลากมา ชื่อว่าคังคา (คํสทฺทูปปท+คมุ 
คติมฺหิ+กฺวิ+อา,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ,ลบสระหน้า).	คงฺ	คา		ยมุ	นา		
อจิร	ว	ตี		สรภู		มหี		ตา		มหา	สมุทฺทํ		ปตฺ	ตา๒ แม่น้ำคงคายมุนาอจิรวดีสรภูและมหี
ทั้งหมดนั้นไหลไปสู่มหาสมุทร

อจิร	ว	ตี (อจิร+วนฺตุ+อี)แม้น้ำอจิรวดี.อจิรํ		สีฆ	คมนํ		เอ	ติสฺ	สมตฺถี	ติ		อจิร	ว	ตี	แม่น้ำที่มีกระแส
น้ำเชี่ยวชื่อว่าอจิรวตี(อาเทศนฺตุเป็นต,ลบสระหน้า).	อาย	สฺ	มา		อานนฺ	โท		สมฺ	พหุ	เลหิ		
ภิกฺ	ขูหิ		สทฺธึ		เยน		อจิร	ว	ตี		นที		เต	นุป	สงฺ	กมิ๓ ท่านพระอานนท์พร้อมด้วยภิกษุจำนวนมาก
เข้าไปทางแม่น้ำอจิรวดี

๑วิ.มหาวิ.๒/๗๓๓/๔๘๕ ๒วิ.จุลฺล.๗/๔๕๒/๒๘๖ ๓องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๓๓/๔๕๐
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ยมุ	นา(ยมุอุปรเม+อุน+อา)แม่น้ำยมุนา.มลํ		ย	เม	ติ		นา	เส	ตี	ติ		ยมุ	นา		แม่น้ำที่ยังความ
สกปรกให้พินาศไปชื่อว่ายมุนา(ลบสระหน้า).ยมสฺส		ภคินี		วา		ยมุ	นาหรือแม่น้ำที่เป็นน้อง
สาวของพระยายมชื่อว่ายมุนา(ยม+อุน+อา,ลบสระหน้า)

สรภู (สร+ภู)แม่น้ำสรภู.ส	รา	นิ		ภ	วนฺ	ติ		เอ	ตาย		อวธิ	ภู	ตา	ยา	ติ		สรภู	แม่น้ำอันเป็นต้นเหตุ
ให้มีสระน้ำชื่อว่าสรภู.ส	รติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สรภู	แม่น้ำที่ไหลไปชื่อว่าสรภู(สรคติยํ+อู,ลงอภฺ
อาคม)

มหี  (มหปูชายํ+อ+อี)แม่น้ำมหี.ม	หีย	เต		ปู	ชีย	เต	ติ		มหี	แม่น้ำที่เขาบูชาชื่อว่ามหี (ลบ
สระหน้า).มห	ตี	ติ		มหี	แม่น้ำที่กว้างใหญ่ชื่อว่ามหี(มหวุทฺธิยํ+อ+อี,ลบสระหน้า).คงฺ	คา		 
ยมุ	นา		สรภู		อจิร	ว	ตี		ม	หี	ติ		อิ	มา		ป�ฺจ		มหา	นทิ	โย๑ แม่น้ำใหญ่๕สายเหล่านี้คือคงคา
ยมุนาอจิรวดีสรภูและมหี

แม่น้ำ	พิเศษ	๕	สาย
	 ป�ฺ	จ		นินฺน	คา		มหา	นทิ	โต		อ�ฺ�ายํ		นที	นํ		เภท	าแม่น้ำ๕สายต่อไปนี้เป็นต้นแตกต่าง

จากแม่น้ำใหญ่๕สายเบื้องต้นนั้น

จนฺท	ภา	คา(จนฺทภาค+อา)แม่น้ำจันทภาคา.จนฺท	ภา	โค		นาม		ปพฺพ	โต,		ตโต		ปภว	ตี	ติ		 
จนฺท	ภา	คาภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่าจันทภาคะ,แม่น้ำที่เกิดเริ่มต้นจากภูเขานั้นชื่อว่าจันทภาคา(ลบสระ
หน้า).จนฺท	ภา	คาน	ที	ตีเร		สํุ	สุ	มา	โร		อหํ		ตทา๒ คร้ังน้ันเราเป็นจระเข้อยู่ท่ีฝ่ังแม่น้ำจันทภาคา

ส	รสฺ	สตี  (สร+วนฺตุ+อี)แม่น้ำสรัสสดี.สร	โย	คา		ส	รสฺ	สตี	แม่น้ำชื่อว่าสรัสสตีเพราะมีสระน้ำอยู่
มาก(อาเทศวเป็นส,นฺตุเป็นต,ซ้อนสฺ,ลบสระหน้า).	ส	รสฺ	สตี		นาม		คงฺ	คา		จ๓และ
แม่น้ำชื่อสรัสสตี

เนร�ฺ	ชรา  (นิ+ชล+อา)  แม่น้ำเนรัญชรา. นิทฺ	โทสํ	 	 ชลํ	 	 อสฺ	สนฺ	ติ	 	 เนร�ฺ	ชรา  แม่น้ำที่มี
น้ำอันปราศจากโทษ ชื่อว่าเนรัญชรา (อาเทศ อิ เป็น เอ, ลง ร และนิคหิตอาคม, อาเทศนิคหิต
เป็นญฺ,ลเป็นร,ลบสระหน้า).อถ	วา		เนร�ฺ	ชรา		นาม		ตู	ริย	วิ	เสโส,		ตํ	สมาน	สทฺท	ตาย		
อยํ		นที		เนร�ฺ	ชรา		นาม	อีกอย่างหนึ่งเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งมีชื่อว่าเนรัญชรา,แม่น้ำนี้ชื่อ
ว่าเนรัญชราเพราะมีเสียงเหมือนกับเครื่องดนตรีนั้น.นชฺ	ชา		เนร�ฺ	ชรา	ย		ตีเร		โพธิ	รุกฺ	ขมูเล		 
ป€มา	ภิส	มฺ	พุทฺโธ๔ พระพุทธองค์ตรัสรู้ปฐมโพธิญาณณโคนโพธิ์พฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา

กา	เวรี (กุ+เวร+อี)แม่น้ำกาเวรี.นานา	คา	หา	กุลี	ภูต	ตาย		กุจฺฉิตํ		เวรํ		เอ	ติสฺ	สา	ติ		กา	เวรี	  
แม่น้ำที่มีเวรอันน่าตำหนิ เพราะมีน้ำขุ่นด้วยสิ่งสกปรกต่างๆชื่อว่ากาเวรี (อาเทศอุ เป็นอา,ลบ
สระหน้า)

๑วิสุทฺธิ.ฏี.๒/๒๓๕/๓๑๙ ๒ขุ.อปทาน.๓๒/๓๐/๑๑๓ ๓ขุ.อฏฺ.๔๙/๓๑๗/๒๘๐
๔วิ.มหา.๔/๑/๑
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นมฺม	ทา (นมฺม+ทาทาเน+กฺวิ)แม่น้ำนัมมทา.นมฺมํ		สุขํ		ท	ทา	ตี	ติ		นมฺม	ทาแม่น้ำที่ให้ความ
สุขชื่อว่านัมมทา(ลบกฺวิ).ภควา		นมฺม	ทาน	ที	ตีเร		ปท	เจ	ติยํ		ทสฺ	เส	ติ๑พระผู้มีพระภาคทรง
ประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา

	 	 อาทิ	ศัพท์รวมเอาแม่น้ำสราวตีแม่น้ำเวตตวตีแม่น้ำกัณฏกีและแม่น้ำโกสิกีเป็นต้น

ทาง	น้ำ	ไหล	๒	ศัพท์
วา	ริม	คฺค(วาริ+มคฺค)ทางน้ำไหล.วาริ	โน		นิกฺ	ขม	นมคฺ	โค		วา	ริม	คฺ	โคทางไหลออกไปของน้ำ

ชื่อว่าวาริมัคคะ

ปนาฬิ,	ปนาฬี	(ป+นลพนฺเธ+อ+อี)ทางน้ำไหล.ปกาเรน		นล	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		ปนาฬิ	 ทาง น้ำ 
ไหลที่ต่อเนื่องกันไปไกลชื่อว่าปนาฬิ(วุทธิอเป็นอา,อาเทศลฺเป็นฬฺ,ลบสระหน้า).อิตฺถิปุ	เม   
ปนาฬิ	ศัพท์ใช้ในอิตถีลิงค์และปุงลิงค์

บ่อน้ำ	ครำ,	บ่อน้ำ	เสีย,	ลำ	ราง	๓	ศัพท์
จนฺ	ทนิ	กา  (จสทฺทูปปท+ทุ กมฺปเน+ยุ+อิก+อา)  บ่อน้ำครำ, บ่อน้ำเสีย, ลำราง. 	 จํ	 	 จิตฺ	ตํ		 

ทุ	โน	ตี	ติ		จนฺ	ทนิ	กาบ่อน้ำครำที่รบกวนจิตใจชื่อว่าจันทนิกา(ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็น
นฺ,ยุเป็นอน,ลบสระหน้า).อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		อุ	ทก	จนฺ	ทนิกํ ๒   ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาต
ลำรางระบายน้ำ

ชมฺ	พาลี,	ชมฺ	พาฬี (ชมุอทเน+อล+อี)บ่อน้ำครำ,บ่อน้ำเสีย,ลำราง.	ชม	ตี	ติ		ชมฺ	พาฬี	บ่อ
ที่ขัง(น้ำสกปรก)ชื่อว่าชัมพาฬี (ลงพฺอาคม,ทีฆะอ เป็นอา,ล เป็นฬบ้าง,ลบสระหน้า).
ชมฺ	พาลี	ติ	 	 คาม	โต	 	 นิกฺ	ขนฺตสฺส	 	 มหา	อุ	ทกสฺส	 	 ปติ	ฏฺ€า	นภู	โต	 	 มหา	อา	วาโฏ๓  บทว่า 
ชมฺ	พาลี	คือบ่อขนาดใหญ่ที่ขังน้ำจำนวนมากที่ไหลออกไปจากหมู่บ้าน

โอฬิคลฺล  (อว+ลคฺค สงฺเค+อล)  บ่อน้ำครำ, บ่อน้ำเสีย.  อวล	คฺ	คนฺ	ติ	 	 อสฺ	มินฺ	ติ	 	 โอฬิคลฺโล   
บ่อที่มีน้ำไหลลงขังอยู่ชื่อว่าโอฬิคัลละ(อาเทศอวเป็นโอ,อเป็นอิ,ลเป็นฬ,ลบคฺ,ซ้อนลฺ).
ปู	ติ	กุมฺ	มา	เส		วา		จนฺ	ทนิ	กาย		วา		โอฬิคลฺเล		วา		ชาย	นฺ	ติ๔ (พวกสังเสทชะ)ย่อมเกิดขึ้นใน
ขนมบูดบ่อน้ำครำหรือในบ่อน้ำเสีย

	 	 ติกํ		คาม	ทฺ	วา	รมฺหิ		อสุจิ	ปู	ติ	ปงฺก	สมฺ	ปุณฺณยํ		กา	สุยํ		วตฺต	เต	ทั้ง๓ศัพท์เป็นไปในบ่อ
อันเต็มด้วยสิ่งสกปรกใกล้ประตูหมู่บ้าน

บัว,	ดอกบัว	๑๒	ศัพท์
ส	โร	รุห (สรสทฺทูปปท+รุหชนเน+อ)ดอกบัว.ส	รสิ		รุห	ตี	ติ		ส	โร	รุหํ		ดอกบัวที่เกิดในสระน้ำ 

ชื่อว่าสโรรุหะ(อาเทศอของมโนคณศัพท์เป็นโอ).เอ	เต		ทาร	กา		สรํ		โอ	รุยฺ	ห		ภิส	ปุปฺผํ		 

๑สํ.อฏฺ.๑๓/๘๘/๒๙ ๒วิ.จุลฺล.๗/๙๙/๓๗ ๓องฺ.อฏฺ.๑๕/๕๗๔/๔๐๐
๔มชฺ.มูล.๑๒/๑๖๙/๑๔๗
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ส	โร	รุหํ		ฉินฺ	ทนฺ	ติ๑ เด็กเหล่านั้นพากันลงสู่สระน้ำเด็ดเอาดอกบัวที่เกิดในสระ

สตปตฺต(สต+ปตฺต)ดอกบัว.สตํ		ปตฺ	ตา	นิ		อสฺ	สา	ติ		สตปตฺตํ	บัวที่มีกลีบดอก๑๐๐ชื่อว่า
สตปัตตะ.อา	หริตฺ	วาน		ปทุมํ		สตปตฺตํ		มโน	รมํ ๒ นำมาซึ่งดอกบัว๑๐๐กลีบอันน่าพอใจ

อร	วินฺ	ท(อรสทฺทูปปท+วินฺทวินฺทเน+อ)ดอกบัว.อรํ		วินฺ	ท	ตี	ติ		อร	วินฺ	ทํ	ดอกบัวที่รู้ความเร็ว
(คือบานและหุบเร็ว)ชื่อว่าอรวินทะ.วิ	กสิ	ตํ		วิย		จ		อร	วินฺ	ทํ		อสฺส		มุขํ		โภ	สติ๓พระพักตร์
ของพระพุทธเจ้านั้นงดงามดุจดอกบัวบานเต็มที่

วาริช  (วาริสทฺทูปปท+ชน ชนเน+กฺวิ)  ดอกบัว.  วา	ริมฺ	หิ	 	 ชาตํ	 	 วา	ริชํ	  ดอกบัวที่เกิดในน้ำ 
ชื่อว่าวาริชะ(ลบนฺที่สุดธาตุและกฺวิ).วา	ริชํ		วุจฺจ	ติ		ปทุมํ		วา	ริชํ		วา	ริ	สมฺภวํ ๔ ดอกบัวที่
เกิดในน้ำมีน้ำเป็นแดนเกิดท่านเรียกว่าวาริชะ

ปทุม (ปทคมเน+อุม)ดอกบัว.เทว	ปู	ชาทึ		ปชฺช	ติ		ยา	ตี	ติ		ปทุมํ		ดอกบัวที่ถึงการบูชาเทวดา
เป็นต้นชื่อว่าปทุมะ.ปกฏฺ€ภาเว		รม	ตี	ติ		ปทุมํ	ดอกบัวที่ยินดีในความประเสริฐสุดชื่อว่าปทุม
ะ(ป+รมุรมเน+อ,อาเทศรเป็นท,อเป็นอุ).ปงฺ	เก		ปวตฺต	ตี	ติ		ปทุมํ	ดอกบัวที่เป็นไป
ในตมชื่อว่าปทุมะ(ป+ทุปวตฺตเน+ม).กทฺ	ทมา	ที	สุ		ปท	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปทุมํ	ดอกบัวที่เป็น
ไปในตมชื่อว่าปทุมะ(ปทคมเน+อุม).อ	นิตฺ	ถี	 ปทุม	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.ปทุมํ	ว		 
โต	ยมฺหิ		สมฺปวฑฺฒิตํ ๕ ดุจดอกบัวที่เจริญงอกงามในตม

ปงฺ	เก	รุห (ปงฺกสทฺทูปปท+รุหชนเน+อ)ดอกบัว.ปงฺ	เก		กทฺ	ทเม		รุห	ตี	ติ		ปงฺ	เก	รุหํ	ดอกบัว
ที่เกิดในตมชื่อว่าปังเกรุหะ(ไม่ลบสัตตมีวิภัตติเป็นอลุตตสมาส)

นฬิน(นลคนฺเธ+อิน)ดอกบัว.นฬิย	เต	ติ		นฬินํ	ดอกบัวที่เขาได้กลิ่นชื่อว่านฬินะ(อาเทศลฺ
เป็นฬฺ).ยถา		นิมฺ	มลํ		วิร	ชํ		นฬินํ		อุท	เกน		น		ลิปฺ	ปติ๖ ดอกบัวที่สะอาดปราศจากธุลีไม่
แปดเปื้อนด้วยน้ำฉันใด

โปกฺ	ขร  (ปุส วุฑฺฒิมฺหิ+ขร)  ดอกบัว.  โป	เส	ติ	 	 อเน	นา	ติ	 	 โปกฺ	ขรํ	  ดอกบัวที่ทำจิตให้เจริญ 
ชื่อว่าโปกขระ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศสฺเป็นกฺ).โปกฺ	ขเร		ชเล		ชา	ตนฺ	ติ		วา		โปกฺ	ขรํ	  
หรือดอกบัวที่เกิดในน้ำชื่อว่าโปกขระ(โปกฺขร+ณ,ลบณฺและสระหน้า).โปกฺ	ขรปตฺ	เต		ปติ	ต- 
อุ	ทก	พินฺ	ทุ		วิย๗ ดุจหยดน้ำที่ตกลงบนใบบัว

มุฬาล	ปุปฺผ  (มุฬาลสทฺทูปปท+ปุปฺผ วิกาเส+อ)  ดอกบัว. มุฬาล	โตปิ	 	 อุคฺ	คนฺตฺ	วา	 	ปุปฺผ	ติ		 
มุฬาล	ปุปฺผํ	ดอกบัวที่งอกขึ้นจากเหง้าแล้วบานชื่อว่ามุฬาลปุปผะ.มุฬาล	ปุปฺผํ		วิ	มลํว๘เหมือน
ดอกบัวไร้มลทิน

กมล(กสทฺทูปปท+อลภูสเน+อ)ดอกบัว.กํ		ชลํ		อล	ยติ		ภูสย	ตี	ติ		กมลํ	ดอกบัวที่ประดับ
๑ขุ.อฏฺ.๒๘/๒/๑๖ ๒ขุ.อปทาน.๓๒/๓๙๗/๕๑๓ ๓สํ.อฏฺ.๑๑/๓๘/๗๗
๔ขุ.มหานิ.๒๙/๓๖๔/๒๔๓ ๕ขุ.อปทาน.๓๓/๒๑/๕๒๐ ๖ขุ.อฏฺ.๓๓/๑๐๙๓/๕๐๕
๗มชฺ.อฏฺ.๙/๓๘๗/๒๘๒ ๘ขุ.อฏฺ.๓๓/๑๐๙๒/๔๙๘
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น้ำชื่อว่ากมละ(ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ).สุ	ผุลฺลํ		กมลํ		ยถา๑เหมือนดอกบัว
บานเต็มที่แล้ว

ภิส	ปุปฺผ (ภิสสทฺทูปปท+ปุปฺผวิกาเส+อ)ดอกบัว.ภิส	โตปิ		อุคฺ	คนฺตฺ	วา		ปุปฺผ	ตี	ติ		ภิส	ปุปฺผํ	  
ดอกบัวที่งอกขึ้นจากเหง้าแล้วบานชื่อว่าภิสปุปผะ.สรํ		โอ	รุยฺ	ห		ภิส	ปุปฺผํ		ส	โร	รุหํ		ฉินฺ	ทนฺ	ติ๒  
พากันลงสู่สระน้ำเด็ดเอาดอกบัวที่เกิดในสระ

กุ	เสสย(กุสสทฺทูปปท+สิติฏฺ€ายํ+ณ)ดอกบัว.กุ	เส		ชเล		เส	ติ		ติฏฺ€ตี	ติ		กุ	เสสยํ	ดอกบัว
ที่ตั้งอยู่เหนือน้ำชื่อว่ากุเสสยะ(ไม่ลบสัตตมีวิภัตติ,ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอย,
ลบสระหน้า)

	 [๖๘๖]	 ปุณฺฑ	รีกํ		สิตํ		รตฺตํ	 โก	กนาทํ		โก	กา	ส	โก
	 	 กิ�ฺ	ชกฺ	โข		เกส	โร	นิตฺ	ถี	 ทณฺโฑ		ตุ		นา	ลมุจฺจ	เต.

บัวขาว
ปุณฺฑ	รีก(ปุฑิขณฺฑเน+อร+อิก)บัวขาว.สิตํ		เสตํ		กมลํ		ปุณฺฑ	รี	กนฺตฺ	ยุจฺจ	เตดอกบัว

ขาวท่านเรียกว่าปุณฑรีกะ.เสต	วณฺณว	เสน		ปุณฺฑิย	ตี	ติ		ปุณฺฑ	รีกํ	ดอกบัวที่บานออกมีสีขาว 
ชื่อว่าปุณฑรีกะ (ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ,ทีฆะอิ เป็นอี). เสยฺ	ยถา	ปิ		ภิกฺขเว		 
อุปฺ	ปลํ		วา		ปทุมํ		วา		ปุณฺฑ	รีกํ		วา		อุท	เก		ชาตํ		อุท	เก		สํวฑฺฒํ		อุท	กา		อุจฺ	จุคฺ	คมฺม		 
€าติ		อนุ	ป	ลิตฺ	ตํ		อุท	เกน๓ ภิกษุทั้งหลายเหมือนดอกบัวเขียวดอกบัวแดงหรือดอกบัวขาวที่เกิด
ในน้ำเจริญในน้ำโผล่จากน้ำตั้งอยู่ก็ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำ

  อรรถกถาวินิจฉัยไว้ว่า   “ปทุม	นฺ	ติ	 	ปุณฺฑ	ปทุมํ,	 	ปุณฺฑ	รี	กนฺ	ติ	 	 รตฺต	ปทุมํ”๔ บัวที่มีด
อกสีขาว ชื่อว่าปทุมะ,  บัวที่มีดอกสีแดง ชื่อว่าปุณฑรีกะ.  และว่า  “เสต	รตฺ	ตนีเล	สุ	 	 ยํกิ�ฺ	จิ		
อุปฺ	ปล	เมว,		อู	นกสตปตฺตํ		ปุณฺฑ	รีกํ,		สตปตฺตํ		ปทุมํ,		ปตฺ	ตนิ	ยมํ		วา		วิ	นาปิ		เสตํ	 
ปทุมํ,		รตฺตํ		ปุณฺฑ	รีกํ”๕บัวทุกชนิดที่มีดอกสีขาวสีแดงและสีเขียวชื่อว่าอุปปละ,บัวที่มีกลีบ
ดอกไม่ถึง๑๐๐กลีบชื่อว่าปุณฑรีกะ,บัวที่มีกลีบดอกถึง๑๐๐กลีบชื่อว่าปทุมะ,หรือบัวขาวที่
ไม่กำหนดกลีบก็ชื่อว่าปทุมะ,บัวที่มีดอกสีแดงชื่อว่าปุณฑรีกะ.ส่วนในอภิธานัปปทีปิกานี้ต่างจาก
อรรถกถาเพราะอาศัยคัมภีร์อภิธานสันสกฤตในการรจนา

บัว	แดง	๒	ศัพท์
	 รตฺตํ		ตุ		กมลํ		“โก	กนทํ,		โก	กา	ส	โก”ติ		โจจฺจ	เตส่วนดอกบัวแดงท่านเรียกว่าโกกนทะและ

โกกาสกะ

๑ขุ.อฏฺ.๕๑/๕๕/๘๒ ๒ขุ.อฏฺ.๒๘/๒/๑๖ ๓สํ.ขนฺธวาร.๑๗/๒๔๑/๑๗๑
๔องฺ.อฏฺ.๑๕/๒๗๑/๑๔๐ ๕องฺ.อฏฺ.๑๖/๒๘/๑๑
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โกก	นท,	โกก	นาท,	โกกนุท  (โกกสทฺทูปปท+นทสทฺเท+ณ)บัวแดง.	โก	เกน		นาท	ย	ตี	ติ		 
โก	กนาทํ	ดอกบัวที่หมาป่าเห่าชื่อว่าโกกนาทะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอาบ้าง,อาเทศอาเป็น
อุบ้าง).เก		กน	ติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		วา		โก	กนทํ	หรือดอกบัวที่บานสะพรั่งในน้ำชื่อว่าโกกนทะ 
(กสทฺทูปปท+กนทิตฺติยํ+อท,อาเทศอ เป็น โอ). โก	กน	ทนฺ	ติ		ปทุมํ		วุจฺจ	ติ๑  ดอกบัวแดง
ท่านเรียกว่าโกกนทะ.  	 โก	กนุทํ	 	 นาม	 	 เสต	ปทุม	นฺ	ติปิ	 	 ว	ทนฺ	ติ๒   ท่านกล่าวว่า บัวขาว 
ก็ชื่อว่าโกกนุทะบ้าง

โก	กา	สก(กสทฺทูปปท+กาสทิตฺติยํ+ณฺวุ)บัวแดง.เก		กา	สตี	ติ		โก	กา	ส	โก	ดอกบัวที่บานเหนือ
น้ำชื่อว่าโกกาสกะ(อาเทศอเป็นโอ,ณฺวุเป็นอก)

เกสร	ดอกบัว	เป็นต้น	๒	ศัพท์
กิ�ฺ	ชกฺข(กิสทฺทูปปท+ชนชนเน,ชลทิตฺติยํ+ข)เกสร.	เก		อุท	เก		ชาย	ตี	ติ		กิ,		กม	ลาทิ,		

กิสฺมึ		ชาย	ตี	ติ		กิ�ฺ	ชกฺ	โข	ดอกบัวเป็นต้นที่เกิดในน้ำชื่อว่ากิ(ก+อิ,ลบสระหน้า),เกสรที่เกิดใน
ดอกบัวชื่อว่ากิญชักขะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นญฺ,ลบนฺที่สุดธาตุ,ซ้อนกฺ).	กิสฺมึ		
ชล	ตี	ติ		วา		กิ�ฺ	ชกฺ	โขหรือเกสรรุ่งเรืองอยู่ในดอกบัวชื่อว่ากิญชักขะ(กิสทฺทูปปท+ชลทิตฺติยํ+ข,
ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นญฺ,ลบลฺที่สุดธาตุ,ซ้อนกฺ).อุปฺ	ปลสฺ	เสว		กิ�ฺ	ชกฺ	ขา๓ เปรียบ
เหมือนเกสรของดอกบัว

เกสร (กสทฺทูปปท+สรคมเน+อ)เกสร.เก		อุท	เก		ส	รติ		โอ	สร	ตี	ติ		เกส	โรเกสรที่ร่วงลง
ไปในน้ำชื่อว่าเกสระ(ไม่ลบสัตตมีวิภัตติ).กิ	สติ		ตนุ	ก	โรตี	ติ		เกส	โรเกสรที่ละเอียดอ่อนชื่อว่า 
เกสระ(กิสตนุกรเณ+อร,วุทธิอิเป็นเอ).	ทฺว	ยม	นิตฺ	ถี	ทั้ง๒ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์. 
ปทุม	เกสร	โมกิ	รึ ๔ เราโปรยเกสรดอกบัวลงแล้ว

ก้าน	บัว	เป็นต้น	๒	ศัพท์
ทณฺฑ(ทณฺฑ+ณ)ก้านบัว.ทณฺฑสทิส	ตาย		ทณฺโฑก้านบัวชื่อว่าทัณฑะเพราะเหมือนกับไม้

(ลบณฺและสระหน้า)

นาล  (นลคนฺเธ+ณ)ก้านบัว. นล	ตี	ติ	 	นาโลก้านบัวที่มีกลิ่นชื่อว่านาละ (ลบณฺ, วุทธิอ 
เป็น อา)

	 [๖๘๗]	 ภิสํ		มุฬา	โลนิ	ตฺถี		จ	 พีช	โกโส		ตุ		กณฺณิ	กา
	 	 ปทุม	าทิ	สมู	เห		ตุ	 ภเว		สณฺฑ	มนิตฺถิยํ.

๑วิ.อฏฺ.๒/๕๐๐ ๒วิ.ฏี.๓/๑๘๘/๓๐๓ ๓ขุ.ชา.๒๗/๒๔๘๔/๕๔๖
๔ขุ.อปทาน.๓๒/๒๔๔/๓๓๔
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เหง้า	บัว,	ราก	บัว	๒	ศัพท์
ภิส(วิสเปรเณ+อ)เหง้าบัว,รากบัว.วิ	สตี	ติ		ภิสํ	เหง้าบัวที่งอกออกชื่อว่าภิสะ(อาเทศวเป็น

ภ).ภาส	ตี	ติ		ภิสํ	เหง้าบัวที่งอกงามชื่อว่าภิสะ(ภาสทิตฺติยํ+อ,อาเทศอาเป็นอิ).ตโต  
ภิสํ		ค	เหตฺ	วาน		อาค�ฺฉึ		มม		อสฺ	สมํ ๑ ถือเอาเหง้าบัวจากสระนั้นแล้วมายังอาศรมของเรา

มุฬาล(มูล+อล)เหง้าบัว,รากบัว.มูเล		ชาย	ตี	ติ		มุฬาโลรากบัวที่เกิดในเหง้าชื่อว่ามุฬาละ 
(รัสสะ อู เป็น อุ, อาเทศ ล เป็น ฬ, ลบสระหน้า, ทีฆะสระหลัง).  มูล	ติ	 	 ปติ	ฏฺ€า	ตี	ติ		 
มุฬาโลเหง้าบัวที่ตั้งมั่นคงชื่อว่ามุฬาละ(มูลปติฏฺ€ายํ+อล,รัสสะอูเป็นอุ,อาเทศลเป็นฬ,
ทีฆะอเป็นอา).อ	นิตฺ	ถี	 มุฬาล	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.	มุฬาลํ		นงฺคลสี	สมตฺตํ		 
โห	ติ,		ตมฺปิ		อา	หริตฺ	วา		เทนฺ	ติ๒นำเอาเหง้าบัวขนาดหัวงอนไถนั้นมาถวาย

ฝักบัว	๒	ศัพท์
พีช	โกส(พีช+โกส)ฝักบัว.พีช	สฺส		โกโส		อาก	โร		พีช	โกโสที่เกิดของเมล็ดบัวชื่อว่าพีชโกสะ
กณฺณิ	กา(กณฺณสทฺทูปปท+กรกรเณ+กฺวิ+อา)ฝักบัว.กณฺเณ		กรี	ย	ตี	ติ		กณฺณิ	กา,		กณฺณา- 

ลงฺ	กา	โร,		ตํสทิสสณฺ€าน	ตาย		กณฺณิ	กา	ต่างหูที่เขาประดับไว้ที่หูชื่อว่ากัณณิกาได้แก่เครื่อง
ประดับหู(ลบรฺที่สุดธาตุและกฺวิ,อาเทศอเป็นอิ,ลบสระหน้า),ฝักบัวชื่อว่ากัณณิกาเพราะ
มีรูปทรงเหมือนกับเครื่องประดับหูนั้น.เกสร	ปริ	วาริ	ตา		วิย		กณฺณิ	กา๓ เหมือนฝักบัวที่มีเกสร
ล้อมรอบ

กอ,	กำ	(ของ	ดอกบัว	เป็นต้น)
สณฺฑ(สฑิคุมฺเพ+อ)กอ,กำ.ปทุม	าทิ	สมู	เห		อ	นิตฺ	ถิยํ		สณฺฑํ		ภเว  สณฺฑ	ศัพท์ในปุงลิงค์

และนปุงสกลิงค์เป็นไปในกอดอกบัวเป็นต้น.สณฺฑ	ตี	ติ		สณฺฑํ	บัวที่เป็นกอชื่อว่าสัณฑะ(ลง
นิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นณฺ).ส	เม	ตี	ติ		สณฺฑํ	กอบัวที่สงบนิ่งชื่อว่าสัณฑะ(สมุอุปสเม 
+ฑ,อาเทศมฺเปน็นคิหติ,นคิหติเปน็ณ)ฺ.คมัภรี์นานัตถสงัคหะกลา่ววา่“สณฑฺ	ํ	ปทมุ	าท	ิสงฆฺา	เต		 
โค	ปติ	มฺหิ		ปุ	เม		ภเว  สณฺฑ	ศัพท์นปุงสกลิงค์ใช้ในอรรถว่ากอบัวเป็นต้น,ปุงลิงค์ใช้ในอรรถว่า 
โคจ่าฝูง”.สณฺฑสณฺฑา	ติ		เอ	เกก	สฺมึ		€าเน		กลาป	พนฺธา		วิย		คุมฺ	พคุมฺ	พา		หุตฺ	วา๔  บท 
ว่าสณฺฑสณฺฑา	คือเป็นกอๆเหมือนมัดเป็นกำไว้ในที่หนึ่งๆ

	 [๖๘๘]	 อุปฺ	ปลํ		กุวลย�ฺ	จ	 นีลํ		ตฺ	วินฺ	ทีวรํ		สิ	ยา
	 	 เส	เต		ตุ		กุมุท�ฺ	จสฺส	 กนฺ	โท		สา	ลูก	มุจฺจ	เต.

๑ขุ.อปทาน.๓๓/๗๓/๑๐๓ ๒สํ.อฏฺ.๑๑/๒๑๗/๒๖๗ ๓ที.อฏฺ.๖/๒๙๙/๑๖๕
๔ที.อฏฺ.๖/๑๒๗/๕๕
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ดอก	อุบล,	บัว	สาย	๒	ศัพท์
อุปฺ	ปล (อุทสทฺทูปปท+ปาปาเน+อล)ดอกอุบล,บัวสาย.อุทํ	 	ปิว	ตี	ติ	 	อุปฺ	ปลํ	 บัวที่ดื่มน้ำ 

ชื่อว่าอุปปละ(ลบท,ซ้อนปฺ,ลบสระหน้า).อุ	เท		อุท	เก		ปลว	ตี	ติ		วา		อุปฺ	ปลํ	หรือบัวที่

เกิดในน้ำชื่อว่าอุปปละ(อุทกสทฺทูปปท+ปลวชนเน+อ,อาเทศอุทกเป็นอุ,ซ้อนปฺ,ลบวฺและ

สระหน้า).ตํ	ตํ		€านํ		อุป	ล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อุปฺ	ปลํ	ดอกบัวที่ไปสู่ที่นั้นๆชื่อว่าอุปปละ(อุ+ปล

คมเน+อ,ซ้อนปฺ)

ปุพฺ	เพว		สนฺ	นิ	วา	เสน	 ปจฺ	จุปฺ	ปนฺนหิ	เตน		วา

เอ	วนฺตํ		ชาย	เต		เปมํ	 อุปฺ	ปลํว		ย	โถท	เก.๑

ความรักย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุ๒ อย่าง คือ เพราะเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อน

หรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบัน เหมือนดอกบัวที่เกิดในน้ำ เพราะอาศัยตมและ

น้ำฉันนั้น

กุวลย(กุ+วลย)ดอกอุบล,บัวสาย.กุ	ยา		ปถ	วิ	ยา		วลยํ		อิว		โสภา	กรตฺ	ตา		กุวลยํ		ดอกบัว
ชื่อว่ากุวลยะเพราะทำให้สวยงามเหมือนกำไลของแผ่นดิน.กุวลยคฺ	คหเณน		นี	ลุปฺปล	เมว		คหิตํ ๒   

ดอกบัวเขียวนั่นแหละที่ท่านถือเอาด้วยกุวล	ยศัพท์

บัว	เขียว	๒	ศัพท์
นีล(นีลวณฺเณ+อ)บัวเขียว.นีล	ตี	ติ		นีลํ	ดอกบัวสีเขียวชื่อว่านีละ.นี	ลวณฺณ	ตาย		นีลํ	ดอกบัว

เขียวชื่อว่านีละเพราะมีสีเขียว.นี	ลุปฺปลํ		วาต	ส	เม	ริตํว๓ เหมือนดอกบัวเขียวที่บานรับลม

อินฺ	ทีวร(อินฺที+วร)บัวเขียว.อินฺ	ท	ตี	ติ		อินฺ	ที,	ลกฺขี	ความดีที่ประเสริฐชื่อว่าอินทีได้แก่ความ
โชคดี (อิทิ ปรมิสฺสริเย+อ+อี, ลงนิคหิตอาคม, อาเทศนิคหิตเป็น นฺ, ลบสระหน้า).	 	 อินฺ	ทิ	ยา		 

วรํ		อินฺ	ทีวรํ	ดอกบัวที่ประเสริฐสุดสำหรับความโชคดีชื่อว่าอินทีวระ.อินฺ	ท	ตี	ติ		วา		อินฺ	ทีวรํ	 

หรือดอกบัวที่ประเสริฐสุดชื่อว่าอินทีวระ(อิทิปรมิสฺสริเย+อีวร,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็น

นฺ).อินฺ	ทีวรํว		ชลิตํ ๔   เหมือนดอกบัวเขียวที่เบ่งบาน

บัวขาว,	ดอก	โกมุท
กุมุท(กุสทฺทูปปท+มุทหาเส+อ)บัวขาว,ดอกโกมุท.อสฺมึ		 เส	เต		กุ	มุทํ		กุมุท	ศัพท์ใช้ใน 

อรรถวา่บวัสายสีขาว.	กยุ	ํ	ปถ	วยิ	ํ	โมท	เต	ต	ิ	ก	ุมทุ	ํบวัที่เบง่บานบนพืน้ดนิชือ่วา่กุมุทะ.	กท	ฺทเม		 

กุ	มุทํ		ยถา๕เหมือนบัวขาวในโคลนตม

๑ขุ.ชา.๒๗/๓๒๔/๙๑ ๒ขุ.อฏฺ.๓๐/๖๕๒/๑๘๒ ๓ขุ.ชา.๒๘/๑๘/๗
๔ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๒๙ ๕ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๔๐
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เหง้า	บัว	๒	ศัพท์
กนฺท (กสทฺทูปปท+ทาทาเน+อ)เหง้าบัว.กํ		สุขํ		ท	ทา	ตี	ติ		กนฺ	โทเหง้าบัวที่ให้ความสุข 

ชื่อว่ากันทะ(ไม่ลบทุติยาวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,ลบสระหน้า).กนฺท	ตี	ติ		กนฺ	โทเหง้าบัวที่
เรียกความสนใจชื่อว่ากันทะ(กนฺทอวฺหาเน+อ).มูล	ผลนฺ	ติ		ยํกิ�ฺ	จิ		กนฺ	ทมูลํ ๑  บทว่า	มูลผลํ	
ได้แก่เหง้าบัวและรากไม้ทุกชนิด

สา	ลูก  (สลคมเน+อูก)  เหง้าบัว. สล	ติ	 	 คจฺฉ	ตี	ติ	 	 สา	ลูกํ	   เหง้าบัวที่เป็นไป ชื่อว่าสาลูกะ 
(วุทธิ อ เป็นอา). รตฺ	ตุปฺป	ลนี	ลุปฺ	ปลา	ทีนํ	 	สาลู	เก	 	มทฺ	ทิตฺ	วา	 	กต	ปานํ ๒  น้ำปานะที่คั้น
เหง้าบัวแดงและบัวเขียวเป็นต้นแล้วทำ

	 [๖๘๙]	 โส	คนฺธิกํ		กลฺล	หารํ	 ทก	สี	ตลิกํ		ปฺยถ
	 	 เส	วาโล		นี	ลิ	กา		จาถ	 ภิสิ	นฺ	ยมฺ	พุ	ชิ	นี		ภเว.

บัว	จงกลนี	๓	ศัพท์
โส	คนฺธิก(สุคนฺธ+ณิก)บัวจงกลนี.สุ	คนฺเธน		ยุตฺ	ตํ		โส	คนฺธิกํ		บัวที่มีกลิ่นหอมชื่อว่าโสคันธิกะ

(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,ลบสระหน้า)

กลฺล	หาร(ก+หาร)บัวจงกลนี.กสฺส		หารํ		อิว		โสภา	กรตฺ	ตา		กลฺล	หารํ		บัวจงกลนีชื่อว่า
กัลลหาระเพราะทำให้สวยงามเหมือนสร้อยของน้ำ(ลงลอาคม,ซ้อนลฺ)

ทก	สี	ตลิก (ทก+สีตล+อิก)บัวจงกลนี. ทกํ	 	สี	ตลํ	 	ก	โรตี	ติ	 	ทก	สี	ตลิกํ	 บัวที่ทำน้ำให้เย็น 
ชื่อว่าทกสีตลิกะ(ลบสระหน้า).สณฺ€าน	โต		ทก	สีต	ลิ	กมูลสณฺ€าน	เมว๓ โดยสัณฐานเหมือนราก
บัวจงกลนี

สาหร่าย,	ตะไคร่	๒	ศัพท์
เส	วาล(สิเสวายํ+อล)สาหร่าย,ตะไคร่.อุ	ทกํ		เสว	ตี	ติ		เส	วาโลสาหร่ายที่ดูดซับน้ำชื่อว่า

เสวาละ.อุ	ทกํ		เส	วิย	เต	ติ		วา		เส	วาโลหรือสาหร่ายที่เขาให้ดูดซับน้ำชื่อว่าเสวาละ(วุทธิ 
อิ เป็น เอ, ลง วฺ อาคม, ทีฆะ อ เป็น อา).  เคห	มุข	ปา	การ	เวทิ	กา	เจ	ติ	ยา	ที	สุ	 	 นี	ลวณฺโณ		 
เส	วาโล		โห	ติ๔ มีตะไคร่สีเขียวขึ้นอยู่ที่หน้าบ้านกำแพงแท่นบูชาและเจดีย์เป็นต้น

นี	ลิ	กา (นีลวณฺเณ+อิก+อา)สาหร่าย,ตะไคร่. นีล	ตี	ติ	 	นี	ลิ	กาสาหร่ายสีเขียวชื่อว่านีลิกา. 
นี	ลวณฺณ	โยค	โต		วา		นี	ลิ	กาหรือสาหร่ายชื่อว่านีลิกาเพราะมีสีเขียว(ลบสระหน้า)

หนองบัว,	สระ	บัว	๒	ศัพท์
ภิสิ	นี (ภิส+อิน+อี)หนองบัว,สระบัว.ภิสํ		ปทุมํ,		ตพฺ	พนฺต	ตาย		ภิสิ	นี	ภิสะแปลว่าดอกบัว,

๑ขุ.อฏฺ.๒๙/๒๔๒/๔๙ ๒ขุ.อฏฺ.๔๕/๑๕๙/๔๐๐ ๓อภิ.อฏฺ.๕๔/๓๕๖/๒๕๙
๔วิ.อฏฺ.๒/๓๒๑
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สระบัวชื่อว่าภิสินีเพราะมีดอกบัวนั้น(ลบสระหน้า)

อมฺ	พุ	ชิ	นี (อมฺพุช+อินี)หนองบัว,สระบัว.อมฺ	พุ	ชยุตฺ	ตาย		อมฺ	พุ	ชิ	นี	สระบัวชื่อว่าอัมพุชินีเพราะ
มีดอกบัว(ลบสระหน้า)

  สระบัวมีอีกหลายศัพท์เช่นนฬิ	นี,	ปงฺ	กชิ	นี,	วิ	สินี,	สโรชิ	นี,	ปทฺ	มิ	นี

	 [๖๙๐]	 เส	วา	ลา		ติล	พีช�ฺ	จ	 สงฺ	โข		จ		ปณ	กาท	โย.

สาหร่าย	๓	ชนิด
ติล	พีช(ติล+พีช)สาหร่ายติลพีชะ,สาหร่ายเมล็ดงา,สาหร่ายไข่ปลา.ติล	พีช	ปฺ	ปมาณํ		ชลสณฺ€ิ	ตํ		 

นี	ลา	ทิว	ณฺณ	ยุตฺ	ตํ		ติล	พีชํ		นามสาหร่ายสีเขียวเป็นต้นขนาดเท่าเมล็ดงาลอยอยู่เหนือน้ำชื่อว่า 
ติลพีชะ.ติล	พีช	สทิสํ		พีชํ		ติล	พีชํ	สาหร่ายที่เป็นเมล็ดเหมือนเมล็ดงาชื่อว่าติลพีชะ.เห	ตุรหิต	า		 
ปน		ติล	พี	ชกา	ทิ	เส	วา	ลา		วิย		น		สุ	ปติ	ฏฺ€ิ	ตา๑ ส่วนธรรมอันเว้นจากเหตุย่อมไม่ตั้งมั่นเหมือน
สาหร่ายเมล็ดงาเป็นต้น

สงฺข(สมุอุปสเม+ข)สาหร่ายสังขะ,แหน.สงฺ	โข		นาม		สปตฺ	โต		อปฺ	ปกณฺโฑ		อุ	ขาปิธา	นา-
ทิปฺ	ปมาโณ		สมูโล		เอ	โก		เส	วาล	วิ	เสโสสาหร่ายชนิดหนึ่งมีรากมากลำต้นน้อยใบดกเป็นพุ่ม
ขนาดเท่าฝาปิดหม้อเป็นต้นชื่อว่าสังขะ.ส	เม	ตี	ติ		สงฺ	โขสาหร่ายที่สงบนิ่งชื่อว่าสังขะ(อาเทศ
มฺเป็นนิคหิต,นิคหิตเป็นงฺ).สงฺ	โข	ติ		ทีฆ	มูล	โก		ปณฺณ	เส	วาโล		วุจฺจ	ติ๒สาหร่ายมีใบมากมี
รากยาวท่านเรียกว่าสังขะ

ปณก (ปณสงฺขาเต+ณฺวุ)สาหร่ายปณกะ,จอก.ปณ	โก		นาม		ภมร	สณฺ€าโน		นี	ลวณฺโณ		 
เอ	โก		เส	วาล	วิ	เสโสสาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่งรูปทรงเหมือนแมลงภู่ชื่อว่าปณกะ.ปณตี	ติ		ปณ	โก  
สาหร่ายที่เกาะกลุ่มกันชื่อว่าปณกะ(อาเทศณฺวุเป็นอก).ตสฺ	สา		ป�ฺจ	วี	สติโย	ชนมตฺ	เต		€าเน		
เส	วาโล		วา		ปณกํ		วา		นตฺถิ๓สาหร่ายหรือจอกไม่มีอยู่ในที่ระยะ๒๕โยชน์จากสระน้ำนั้น

ปา ตาล วคฺ โค  นิฏฺ€ิ โต.
วรรคว่าด้วยโลกบาดาลจบ

ทุ ติ โย  ภูกณฺโฑ  นิฏฺ€ิ โต.
ภูกัณฑ์ที่๒จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑ขุ.อฏฺ.๒๗/๕๐/๒๐๗ ๒วิ.อฏฺ.๒/๑๒๖ ๓สํ.อฏฺ.๑๑/๒๑๗/๒๖๗



๓. สามัญ ญ กัณฑ์
๓.๑. วิ เสสฺ ยาธี นวัคค วัณ ณ นา

พรรณนาบทวิเสสนะที่สัมพันธ์กับบทวิเสสยะ

 [๖๙๑] วิ เสสฺ ยาธีนสํกิณฺณา- เนกตฺเถหฺยพฺยเยหิ  จ
	 	 สางฺ	โค	ปางฺ	เคหิ		กถฺยนฺ	เต	 กณฺเฑ		วคฺ	คา		อิ	หกฺ	กมา.

ต่อไปจะกล่าววิเสสยาธีนวรรคสังกิณณวรรคอเนกัตถวรรคและอัพยยวรรค
พร้อมทั้งองค์ประกอบน้อยใหญ่ในสามัญญกัณฑ์นี้ตามลำดับ

	 [๖๙๒]	 คุณ	ทพฺ	พกฺ	ริ	ยาสทฺ	ทา	 สิ	ยุํ		สพฺ	เพ		วิ	เส	สนา
	 	 วิ	เสสฺ	ยาธี	นภา	เวน	 วิ	เสสฺย	สม	ลิงฺ	คิ	โน.

พงึทราบวา่บทคณุบททพัพะและบทกรยิาที่เปน็วิเสสนะทัง้ปวงมีลงิค์เหมอืน
กับลิงค์ของบทวิเสสยะเพราะเป็นบทที่มีเนื้อความสัมพันธ์กันกับบทวิเสสยะ

 หมายความว่าบท	วิ	เส	สนะคือบทขยายบท	วิ	เสส	ยะคือบทที่ถูกขยายหรือบทตั้งบทวิเสสนะ
ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบทคุณบททัพพวัตถุหรือบทกริยาก็ตามจะมีลิงค์วิภัตติและวจนะเหมือนกันกับ
ลิงค์วิภัตติและวจนะของบทวิเสสยะเช่นโสภ	โน		ปุ	ริโสชายงาม,โสภ	นา		อิตฺถี	หญิงงาม,
โสภ นํ  จิตฺ ตํ จิตงาม.ตัวอย่างเหล่านี้บทว่าโสภ โน  โสภ นา  โสภ นํ  เป็นบทวิเสสนะขยายบท
นามว่า“งาม”นั้นจะมีลิงค์วิภัตติและวจนะเปลี่ยนไปตามลิงค์วิภัตติและวจนะของบทวิเสสยะคือ
ปุ	ริโส		อิตฺถี		จิตฺ	ตํ	เป็นต้น

 ในวิเสสยาธีนวรรคนี้บางบทเป็นได้ทั้งทัพพะ(วิเสสยะ)วิเสสนะและกริยา,แม้บทที่เป็นวิเสสนะ
เองก็ขยายทั้งบทคุณบททัพพวัตถุและบทกริยา

	 [๖๙๓]	 โสภ	นํ		รุ	จิรํ		สาธุ	 มนุ�ฺ�ํ		จารุ		สุนฺ	ทรํ
	 	 วคฺ	คุ		มโน	รมํ		กนฺตํ			 หา	รี		ม�ฺ	ชุ		จ		เปสลํ.

	 [๖๙๔]	 ภทฺทํ		วามํ		จ		กลฺ	ยาณํ	 มนาปํ		ลทฺธกํ		สุภํ
	 	 อุตฺต	โม		ปว	โร		เชฏฺโ€		 ปมุ	ขา	นุตฺ	ต	โร		วโร.

	 [๖๙๕]	 มุ	โขฺย		ปธานํ		ปา	โมกฺ	โข	 ปรม	คฺค�ฺ�มุตฺ	ตรํ
	 	 ปณีตํ		ปรมํ		เสยฺ	โย	 คามณี		เสฏฺ€สตฺ	ตมา.

	 [๖๙๖]	 วิ	สิฏฺ€า	ริย	นา	เค	โก-	 สภคฺค	โมกฺ	ข	ปุงฺค	วา
	 	 สี	หกุ�ฺ	ชรสทฺ	ทู	ลา-	 ที		ตุ		สมาส	คา		ปุ	เม.
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ดี,	งาม,	สวย,	น่า	ชอบใจ	๑๘	ศัพท์
โสภ น(สุภโสภเน+ยุ)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.สุภ	ตี	ติ		โสภ	นํ	สิ่งที่งามชื่อว่าโสภนะ(วุทธิอุ

เป็นโอ,อาเทศยุเป็นอน).ปุฬินํ		โสภ	นํ		ทิสฺ	วา		พุทฺธ	เสฏฺ€ํ		อนุ	สฺสรึ๑  เราเห็นทรายงาม
แลว้ระลกึถงึพระพทุธเจา้ผู้ประเสรฐิ.คำวา่“สิง่”ในที่นี้หมายถงึบทวิเสสยะที่ถกูขยายไดแ้ก่บคุคล
สัตว์สถานที่วัตถุสภาวะในลิงค์ทั้ง๓เป็นต้นส่วนคำแปลบทวิเสสนะนั้นใช้คำว่า“ผู้,ตัว,ที่,
อัน,ซึ่ง”ขึ้นหน้าเป็นต้นเช่นมน	สา		โสภ	โน		มนุ	สฺโสมนุษย์ผู้งามด้วยใจ,หตฺถิ	นา	โคช้าง
ตัวประเสริฐ,มนุ�ฺ�ํ		วตฺถุ		วัตถุที่น่าชอบใจ,อิฏฺ€า	รมฺมณํ		อารมณ์อันน่าปรารถนา

รุ	จิร(รุจทิตฺติยํ+อิร)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.โรจ	ตี	ติ		รุ	จิรํ	สิ่งที่งามชื่อว่ารุจิระ
ยถา	ปิ		รุ	จิรํ		ปุปฺผํ	 วณฺณ	วนฺตํ		อ	คนฺธกํ

เอวํ		สุภา	สิ	ตา		วาจา	 อ	ผลา		โห	ติ		อกุพฺพ	โต.๒

ดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นฉันใดวาจาอันเป็นสุภาษิตก็ย่อมไม่มีผลแก่ผู้
ไม่ทำตามฉันนั้น

สาธุ (สาธสํสิทฺธิยํ+อุ)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.สกตฺถ	ปรตฺถํ		สาเธ	ตี	ติ		สาธุ	ผู้ยังประโยชน์
ตนและประโยชน์ท่านให้สำเร็จ ชื่อว่าสาธุ.  ส	ปร	หิตํ	 	 สาเธ	ตี	ติ	 	 สาธุ	 	 ผู้ยังประโยชน์ตนและ
ของบุคคลอื่นให้สำเร็จ ชื่อว่าสาธุ (สาธสาธเน+อุ). สาธุ	รู	โป	 	นโร	 	 โห	ติ๓  บุคคลผู้มีรูปงาม. 
สาธุ	ศัพท์เป็นนิบาตก็มีให้ดูในอัพยยวรรคข้างหน้า

มนุ�ฺ�  (มนสทฺทูปปท+�าปริมาณโตสนนิสามเนสุ+อ)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.มนํ		โต	เส	ตี	ติ		 
มนุ�ฺ�ํ	สิ่งที่ยังใจให้ยินดีชื่อว่ามนุญญะ(อาเทศอเป็นอุ,ซ้อน�ฺ,ลบสระหน้า).มนํ		อาภุโส		
โต	เส	ตี	ติ		วา		มนุ�ฺ�ํ	หรือสิ่งที่ยังใจให้ยินดียิ่งชื่อว่ามนุญญะ(มนสทฺทูปปท+อา+�าโตสเน+อ,
อาเทศอที่มเป็นอุ,ลบอาอุปสัค,ซ้อน�ฺ,ลบสระหน้า).คห	ปติ	สฺส		วา		คห	ปติ	ปุตฺตสฺส		
วา		มนุ�ฺ�ํ		โภชนํ		ภุตฺ	ตา	วิสฺส		ภตฺต	สมฺม	โท		โห	ติ๔ คฤหบดีหรือคฤหบดีบุตรเมื่อบริโภค
โภชนะอันน่าชอบใจแล้วย่อมมีความมัวเมาในอาหาร

จารุ (จรคติภกฺขเณสุ+ณ+อุ)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.จิตฺ	ตํ		จร	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		จารุ	สถานที่
ซึ่งจิตคิดไปชื่อว่าจารุ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,ลบสระหน้า).วคฺ	คุ		จารุ		ป	ทนิกฺ	เขปํ		กตฺ	วา		
คจฺฉ	ติ๕ เดินวางเท้าลงสวยงาม

สุนฺ	ทร(สุ+ทรทารเณ+อ)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.สุฏฺ€ุ		ทรีย	เต	ติ		สุนฺ	ทรํ	สิ่งที่จิตแยกออก
ไปหาง่ายชื่อว่าสุนทระ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ).สุฏฺ€ุ		ทร	ติ		อาทร	ตี	ติ		สุนฺ	ทรํ	 
สิ่งที่น่าชอบใจง่ายชื่อว่าสุนทระ(สุ+ทรสาทเร+อ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ).	สุนฺ	ทรํ		
โข		อิ	ทนฺ	เต		อยฺเย		จีวร	ทุสฺ	สํ ๖ คุณแม่ผ้าจีวรของท่านผืนนี้เนื้อดีนะ
๑ขุ.อปทาน.๓๒/๑๓๐/๒๓๒ ๒ขุ.ธมฺม.๒๕/๑๔/๒๑ ๓ขุ.ธมฺม.๒๕/๒๙/๕๐
๔ที.มหา.๑๐/๑๘๔/๒๒๕ ๕ขุ.อฏฺ.๓๐/๓๖/๓๗ ๖วิ.ภิกฺขุนี.๓/๒๒๗/๑๓๒
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วคฺ	คุ  (วคฺค คมเน+อุ)  ดี, งาม, สวย, น่าชอบใจ.  วคฺค	ตี	ติ	 	 วคฺ	คุ	  สิ่งที่เป็นไป ชื่อว่าวัคคุ. 
วลฺ	ลีย	เต		สํว	รีย	เต	ติ		วคฺ	คุ	สิ่งที่จิตรักษาไว้ชื่อว่าวัคคุ(วลฺลสํวรเณ+อุ,อาเทศลฺลฺเป็นคฺคฺ).
ปุณฺฑ	รีกํ		ยถา		วคฺ	คุ		โตเย		น		อุ	ปลิมฺ	ปติ๑ ดอกบัวขาวงามย่อมไม่แปดเปื้อนในตมฉันใด

มโนรม(มนสทฺทูปปท+รมุรมเน+อ)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.มโน		รม	ติ		อสฺ	มินฺ	ติ		มโน	รมํ		
สิ่งที่จิตยินดีชื่อว่ามโนรมะ(อาเทศอของมโนคณะเป็นโอ).ปทุมํ		ตตฺถ		ชาเยถ		สุ	จิ	คนฺธํ		
มโน	รมํ	๒  ดอกปทุมที่กลิ่นหอมและสวยงามพึงเกิดในสระนั้น

กนฺต(กมุอิจฺฉายํ+ต)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.กมีย	เต		อจฺฉีย	เต	ติ		กนฺตํ	สิ่งที่จิตปรารถนา
ชื่อว่ากันตะ(อาเทศมฺเป็นนฺ).สุขํ		อิฏฺ€ํ		กนฺตํ		มนาปํ		ทุลฺลภํ		โลก	สฺมึ	๓ ความสุขที่น่า
ยินดีน่าปรารถนาน่าชอบใจได้ยากในโลก

หา	รี (หรหรเณ+ณี)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.จิตฺ	ตํ		หร	ตี	ติ		หา	รี	สิ่งที่นำเอาจิตไปชื่อว่า 
หารี(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)

ม�ฺ	ชุ (มน�าเณ+ชุ)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ,ไพเราะ.มนิตพฺ	พนฺ	ติ		ม�ฺ	ชุ	สิ่งที่จิตรู้ชื่อว่ามัญชุ
(อาเทศนฺเป็น�ฺ).มโน		ชว	ติ		อสฺ	มินฺ	ติ		วา		ม�ฺ	ชุ	หรือสถานที่ซึ่งจิตไปชื่อว่ามัญชุ(มน 
สทฺทูปปท+ชุคมเน+กฺวิ,ลบน,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็น�ฺ).สุณ	นฺ	ตานํ		มนํ		ร�ฺเช	ตี	ติ		 
ม�	ฺช	ุเสยีงที่ยงัจติของผู้ฟงัให้ยนิดีชือ่วา่มญัชุ(มนสทฺทปูปท+ร�ชฺราเค+อ,ุลบนและร).วปิส	ฺส	ี	 
กุ	มา	โร		ม�ฺ	ชุสฺส	โร		จ		อโหสิ๔ พระวิปัสสีกุมารเป็นผู้มีเสียงไพเราะ

เปสล(ปิยสีล+ณ)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.ปิย	สีล	ยุตฺ	ต	ตาย		เปสลํ	จิตชื่อว่าเปสละเพราะมี
ศีลเป็นที่รัก(อาเทศปิยเป็นเป,อีเป็นอ,ลบณฺและสระหน้า).เปสล	า		ภิกฺ	ขู		สงฺฆมชฺเฌ		
สมฺม	ตา		วินยํ		ปุจฺฉนฺ	ติ๕ ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักได้รับสมมติแล้วพากันถามวินัยท่ามกลางสงฆ์

ภทฺท(ภทฺทกลฺยาเณ+อ)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ,เจริญ.ภทฺท	ตี	ติ		ภทฺทํ	สิ่งที่งามชื่อว่าภัททะ. 
ภทฺทํ		ภทฺทํ		ยานํ		อภิ	รุ	หิตฺ	วา๖ขึ้นสู่ยานคันงามๆ

วาม(วาคติยํ+ม)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.โสภ	นว	เสน		วา	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		วามํ	สิ่งที่เป็นไป
ด้วยอำนาจความงามชื่อว่าวามะ

กลฺ	ยาณ(กลสงฺขฺยาเน+ยาณ)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.กลี	ย	เต	ติ		กลฺ	ยาณํ	สิ่งที่เขานับเอา
ชื่อว่ากัลยาณะ.กลฺยํ		หิตํ		อณย	ตี	ติ		กลฺ	ยาณํ	สิ่งที่ส่งไปซึ่งประโยชน์เกื้อกูลชื่อว่ากัลยาณะ 
(กลฺยสทฺทูปปท+อณเปสเน+อ,ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).กลฺยํ	 	นิ	โรคํ	 	อณ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		
กลฺ	ยาณํ		สิ่งที่ไปสู่ความปราศจากโรคชื่อว่ากัลยาณะ(กลฺยสทฺทูปปท+อณคติยํ+อ,ลบสระหน้า,
ทีฆะสระหลัง).ตํ		โข		ปน		ภ	ควนฺ	ตํ		โค	ตมํ		เอวํ		กลฺ	ยาโณ		กิตฺ	ติสทฺ	โท		อพฺภุคฺค	โต๗  

๑ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๗๑/๔๓๖ ๒ขุ.ธมฺม.๒๕/๑๔/๒๒ ๓องฺ.ป�ฺจก.๒๒/๔๓/๕๑
๔ที.มหา.๑๐/๓๑/๒๓ ๕วิ.มหา.๔/๑๖๙/๒๒๓ ๖ที.มหา.๑๐/๔๘/๔๖
๗วิ.มหาวิ.๑/๑/๑
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กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นฟุ้งขจรไปแล้วอย่างนี้

มนาป(มนสทฺทูปปท+อปปาปุณเน+อ)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.มโน		อปฺ	เปติ		อสฺ	มินฺ	ติ		
มนาปํ	สถานที่ซึ่งจิตไปถึงชื่อว่ามนาปะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).มนํ		อปฺ	เปติ		วฑฺเฒ	ตี	ติ		 
วา		มนาปํ	หรือสิ่งที่ยังจิตให้เจริญชื่อว่ามนาปะ(มนสทฺทูปปท+อปวฑฺฒเน+อ,ลบสระหน้า,ทีฆะ 
สระหลัง).อมฺ	หากํ		เอก	ปุตฺต	โก		ปิ	โย		มนา	โป		สุ	เขธิ	โต		สุข	ปริ	ห	โต๑เจ้าเป็นบุตรน้อยคน
เดียวของเราที่น่ารักน่าพอใจเติบโตในความสุขถูกเลี้ยงอย่างมีความสุข

ลทฺธก(ลภลาเภ+ต+ก)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.ลภิตพฺ	พนฺ	ติ		ลทฺธกํ	สิ่งที่ควรได้ชื่อว่า 
ลัทธกะ(อาเทศตเป็นธ,ภฺเป็นทฺ).ม	หลฺล	กกาเล		ปพฺพ	ชิต	สฺส		อร�ฺ�ํ		สาธุ		ลทฺธกํ		 
โห ติ๒ป่าเป็นสถานที่ดีน่าชอบใจแก่บรรพชิตในยามแก่เฒ่า

สุภ (สุภโสภเน+อ)ดี,งาม,สวย,น่าชอบใจ.	สุภ	ตี	ติ		สุภํสิ่งที่งามชื่อว่าสุภะ.	สุนฺทเรน		 
สภา	เวน		ภว	ตี	ติ		วา		สุภํ	หรือสิ่งที่มีอยู่โดยสภาพที่สวยงามชื่อว่าสุภะ(สุ+ภูสตฺตายํ+อ,ลบ
สระหน้า).สุภํ		วิ	โมกฺ	ขํ		อุป	สมฺปชฺช		วิห	รติ๓เข้าถึงสุภวิโมกข์อยู่

ประเสริฐ,	สูงสุด,	ประธาน	๒๖	ศัพท์
อุตฺ	ตม(อุภ+ตม)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.อุพฺภุ	โต		อตฺยตฺถํ		อุตฺต	โมความหมายที่ยิ่งกว่า

ยอดชื่อว่าอุตตมะ(ลบภ,ซ้อนตฺ).อุคฺ	คต	ตมตฺ	ตา		วา		อุตฺต	โมหรือผู้ชื่อว่าอุตตมะเพราะ
เป็นผู้สูงสุด(อุ+ตม,ซ้อนตฺ).ป�ฺ�วา		ปน		อุตฺต	โม		มนุ	สฺ	เส	สุ		จ		เท	เว	สุ๔ผู้มีปัญญา
เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์และเทวดา

ปวร(ป+วรปตฺถนายํ+อ)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.ปกาเรน	ว	ริตพฺ	โพ		ปตฺเถตพฺ	โพ	ติ		ปว	โร		 
สิ่งที่ควรปรารถนาอย่างมากชื่อว่าปวระ. สพฺพ�ฺ�ู		ปว	โร		สุตฺ	วา		อ	ธมฺ	มนฺ	ติ		ปฏิ	กฺขิปิ๕  
พระสัพพัญ�ูผู้ประเสริฐทรงสดับแล้วตรัสปฏิเสธว่าไม่ใช่ธรรม

เชฏฺ€(วุฑฺฒ+อิฏฺ€)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.	สพฺ	เพ		อิ	เม		วุฑฺฒา		อ	ยมิ	เมสํ		วิ	เส	เสน		 
วุฑฺโฒ	ติ	 	 เชฏฺโ€	 	 ผู้เจริญยิ่งกว่าคนทั้งปวง ชื่อว่าเชฏฐะ (อาเทศ วุฑฺฒ เป็น ช, ลบสระหน้า,
วิการสระอิหลังเป็นเอ).เชฏฺโ€		ภวํ		โค	ต	โม		เสฏฺโ€		ภวํ		โค	ต	โม๖ท่านพระโคดมเป็นผู้
เจริญที่สุดประเสริฐที่สุด

ปมุข (ป+มุข)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน,ประมุข,หัวหน้า.ปกฏฺ€ํ		มุขํ		อา	รมฺโภ		อสฺ	สา	ติ		
ปมุ	โขผู้เป็นหัวหน้าที่สูงสุดชื่อว่าปมุขะ.อุ	ปา	ลิ		ทาร	โก		เตสํ		ปมุ	โข		โห	ติ๗เด็กชายอุบาลี
เป็นหัวหน้าของเด็กเหล่านั้น

๑วิ.มหาวิ.๑/๑๑/๒๑ ๒ชา.อฏฺ.๔๑/๑๔๕ ๓ที.ปาฏิก.๑๑/๑๗/๓๖
๔ขุ.เถร.๒๖/๒๐๗/๒๗๖ ๕วิ.มหา.๕/๒๓๗/๓๐๗ ๖วิ.มหาวิ.๑/๔/๙
๗วิ.มหาวิ.๒/๖๔๘/๔๒๑



 อภิธานวรรณนา ๓.	สามัญญกัณฑ์	๓.๑.	วิเสสฺยาธีนวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 795

อน	ุตตฺร(น+อตุตฺร)ประเสรฐิ,สงูสดุ,ประธาน.	นตถฺ	ิ	อตุตฺ	โร		อตุตฺ	โม		อส	ฺมา	ต	ิ	อน	ุตตฺ	โร		ผู้ไมม่ี 
ใครประเสริฐกว่าชื่อว่าอนุตตระ(อาเทศนเป็นอน,ลบสระหน้า).อนุ	ตฺต	โร		ปุ	ริสทมฺ	มสาร	ถิ๑  
ทรงเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษไม่มีใครยิ่งกว่า

วร(วรปตฺถนายํ+อ)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.ว	ริตพฺ	โพ		ปตฺเถตพฺ	โพ	ติ		วโรสิ่งที่บุคคล
ปรารถนาชื่อว่าวระ.วโร		วร�ฺ�ู		วร	โท		ว	ราห	โร		อนุ	ตฺต	โร		ธมฺมวรํ		อ	เท	สยิ๒พระพุทธเจ้า
ผู้ประเสริฐรู้ธรรมอันประเสริฐให้ธรรมที่ประเสริฐนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐไม่มีใครยิ่งกว่าได้ทรง
แสดงธรรมอันประเสริฐแล้ว

มุขฺ	ย(มุข+ย)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.มุ	ขมิว		มุ	โขฺยผู้เป็นเหมือนหน้าชื่อว่ามุขยะ(ลบอที่
ข).เตน		มุขฺ	ย	เมว		อนฺธ	ภาวํ		ทสฺ	เส	ติ๓เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงความมืดอันเป็นประธาน

ปธาน(ป+ธาธารเณ+ยุ)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.ปทธา	ตี	ติ		ปธานํ	ผู้สูงสุดชื่อว่าปธานะ
(อาเทศยุเป็นอน,ลบสระหลัง).วี	ริ	ยมฺหิ		ปท	หิต	พฺพ	โต		ปธา	นภา	วก	รณ	โต		วา		ปธานนฺ	ติ		
วุจฺจ	ติ๔จริงอยู่วิริยะท่านกล่าวว่าเป็นประธานเพราะเริ่มทำหรือเพราะทำให้เป็นประธาน

ปา	โมกฺ	ข (ปมุข+ณ)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.ปมุข	ภาเว		ติฏฺ€ตี	ติ		ปา	โมกฺ	โขผู้ดำรงอยู่
ในความเป็นประธานชื่อว่าปาโมกขะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอาและอุเป็นโอ,ซ้อนกฺ,ลบสระ
หน้า).เต	สุ		อุ	รุ	เวลกสฺส	โป		ชฏิโล		ป�ฺ	จนฺนํ		ชฏิลส	ตานํ		นาย	โก		โห	ติ		วิ	นาย	โก		อคฺ	โค		 
ปมุ	โข		ปา	โมกฺ	โข๕ในชฎิลทั้ง๓ท่านนั้นชฎิลอุรุเวลกัสสปะเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นประธาน
ผู้ประเสริฐสูงสุดของชฎิล๕๐๐คน

ปร(ป+ราคหเน+ณ)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.ปกฏฺ€ํ		รา	ตี	ติ		ปรํ	ผู้ถือเอาความสูงสุด 
ชื่อว่าประ(ลบณฺและสระหน้า).สีลํ		หิ		อุตฺ	ตมฏฺเ€น		ปรนฺ	ติ		วุจฺจ	ติ๖ศีลท่านกล่าวว่า
ประเสริฐเพราะมีอรรถว่าสูงสุด

อคฺค�ฺ� (อคฺคสทฺทูปปท+�าอวโพธเน+อ)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.“อคฺค”นฺ	ติ		ชา	นิตพฺ	พนฺ	ติ		 
อคฺค�ฺ�ํ	สิ่งที่เขารู้ว่าสุดยอดชื่อว่าอัคคัญญะ.“อคฺค”นฺ	ติ		ปมา	นิต	พฺ	พนฺ	ติ		วา		อคฺค�ฺ�ํ	 
หรือสิ่งที่เขากำหนดว่าสุดยอดชื่อว่าอัคคัญญะ(ซ้อน�ฺ,ลบสระหน้า).ภควา		เม		อคฺค�ฺ�ํ		
ป�ฺ�เปสฺ	สติ๗พระผู้มีพระภาคจักทรงบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศแก่ข้าพระองค์

อุตฺตร (อุภ+ตร)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.อุพฺภุ	โต		อตฺยตฺถํ		อุตฺต	โรความหมายที่ยิ่งกว่า
ยอดชื่อว่าอุตตระ(ลบภ,ซ้อนตฺ).อุคฺ	ค	ตมตฺ	ตา		วา		อุตฺต	โรหรือผู้ชื่อว่าอุตตระเพราะ
เป็นผู้สูงสุด (อุ+ตร,ซ้อนตฺ). โล	เก		อปริ	ยา	ปนฺ	นภา	เวน		 โลก	โต		อุตฺต	โร	ติ		 โลกุ	ตฺต	โร๘  
ธรรมที่สูงสุดกว่าโลกเพราะไม่นับเนื่องเข้าในโลกชื่อว่าโลกุตตระ

๑วิ.มหาวิ.๑/๑/๑ ๒ขุ.ขุทฺทก.๒๕/๗/๘ ๓ขุ.อฏฺ.๓๒/๙๕/๓๐๗
๔องฺ.อฏฺ.๑๗/๒/๔ ๕วิ.มหา.๔/๓๗/๔๕ ๖ที.อฏฺ.๕/๙๐/๗๕
๗ที.ปาฏิก.๑๑/๓/๔ ๘ขุ.อฏฺ.๔๕/๑๓/๑๖๔
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ปณีต  (ป+นี นเย+ต)  ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน. ปธา	นภา	วํ	 	 นีตํ	 	 ปณีตํ	  สิ่งที่นำไปสู่ 
ความเป็นประธาน ชื่อว่าปณีตะ (อาเทศน เป็นณ). 	ปณีต	นฺ	ติ	 	 อุตฺ	ตมํ	 	 เสฏฺ€ํ	 	 อนปฺ	ปกํ		 
มนาปํ	๑  บท ว่า ปณีตํ	คือประเสริฐสูงสุดมิใช่น้อยน่าพอใจ

ปรม(ปรสทฺทูปปท+มรปาณจาเค+กฺวิ)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.ปรํ		ปจฺ	จนีกํ		มา	เร	ตี	ติ		
ปรมํ	สภาวะที่ยังธรรมอันเป็นข้าศึกให้ตายชื่อว่าปรมะ(ลบกฺวิและรฺที่สุดธาตุ).ปกฏฺ€ภาเว		
รม	ตี	ติ		วา		ปรมํ	หรือสิ่งที่ยินดีในความสูงสุดชื่อว่าปรมะ(ป+รมุมนเน+ณ,ลบณฺ).นิพฺ พานํ  
ปรมํ		ว	ทนฺ	ติ		พุทฺธา๒พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานประเสริฐสุด

เสยฺ ย  (ปสตฺถ,วุฑฺฒ+อิย)  ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน. สพฺ	เพ	 	 อิ	เม	 	 สปตฺ	ถา	 	 อ	ยมิ	เมสํ		 
วิ	เส	เสน		ปสตฺ	โถ	ติ		เสยฺ	โยผู้ประเสริฐยิ่งกว่าคนทั้งปวงชื่อว่าเสยยะ(อาเทศปสตฺถหรือวุฑฺฒ
เป็นส,ลบสระหน้า,วิการสระอิหลังเป็นเอ,ซ้อนยฺ)

เสยฺ	โย		อ	โย	คุโฬ		ภุตฺ	โต	 ตตฺ	โต		อคฺคิ	สิ	ขูป	โม

ย�ฺ	เจ		ภุ�ฺ	เชยฺ	ย		ทุสฺ	สีโล	 รฏฺ€ปิณฺฑํ		อส�ฺ�โต.๓

หากภิกษุผู้ทุศีลไม่สำรวมอินทรีย์ จะบริโภคบิณฑบาตของชาวบ้านผู้ให้ด้วย
ศรัทธาไซร้การบริโภคก้อนเหล็กที่เผาไฟให้ร้อนยังประเสริฐกว่า

คาม	ณิ,	 คามณี  (คามสทฺทูปปท+นี นเย+ณี)  ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน.  คามํ	 	 เนตี	ติ		 
คาม	ณิ,	คามณี	ผู้นำชาวบ้านชื่อว่าคามณิและคามณี(ลบณฺและสระหน้า,อาเทศนเป็นณ).
คามณี	ติ		คาม	เชฏฺ€โก๔  บท ว่า คามณี	คือผู้สูงสุดในหมู่บ้าน

เสฏฺ€  (ปสตฺถ,วุฑฺฒ+อิฏฺ€) ประเสริฐ, สูงสุด,ประธาน. สพฺ	เพ	 	อิ	เม	 	สปตฺ	ถา	 	อ	ยมิ	เมสํ		 
วิ	เส	เสน		ปสตฺ	โถ	ติ		เสฏฺโ€ผู้ประเสริฐยิ่งกว่าคนทั้งปวงชื่อว่าเสฏฐะ(อาเทศปสตฺถหรือวุฑฺฒ
เป็นส,ลบสระหน้า,วิการสระอิหลังเป็นเอ).สมฺ	พุทฺโธ		ทิป	ทํ		เสฏฺโ€๕พระพุทธเจ้าเป็น
ผู้ประเสริฐสุดในสัตว์๒เท้า

สตฺ	ตม(สนฺต+ตม)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.สนฺต	ตม	ตาย		สตฺต	โมผู้ชื่อว่าสัตตมะเพราะเป็น
ผู้ประเสริฐ(อาเทศสนฺตเป็นส,ซ้อนตฺ)

วิ	สิฏฺ€(วิ+สิสวิเสสเน+ต)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.วิ	เส	สีย	เต	ติ		วิ	สิฏฺโ€ธรรมอันดีพิเศษ 
ชื่อว่าวิสิฏฐะ(อาเทศตและสฺที่สุดธาตุเป็นฏฺ€).ธุต	คุเณ		วิ	สิฏฺโ€หํ		สทิโส		เม		น		วิชฺช	ติ๖   
เราเป็นผู้ประเสริฐในคุณเครื่องกำจัดกิเลสผู้เป็นเช่นเราย่อมไม่มี

อรยิ(อรคมเน+อ+ิณยฺ)ประเสรฐิ,สงูสดุ,ประธาน,อรยิบคุคล.สป	ฺป	ุร	ิเสหิ		อร	ิตพ	ฺโพ		อปุ	คนตฺพ	ฺโพ	ต	ิ	 
อริ	โยธรรมที่สัตบุรุษควรเข้าไปใกล้ชื่อว่าอริยะ.มคฺค	ผล	ธมฺ	เม		อร	ติ		อธิ	คจฺฉ	ตี	ติ		อริ	โย	ผู้
๑ขุ.อฏฺ.๑๗/๑๖/๑๔๙ ๒ที.มหา.๑๐/๕๔/๕๗ ๓วิ.มหาวิ.๑/๒๓๐/๑๗๑
๔ขุ.อฏฺ.๕๒/๒๗๕/๒๔๐ ๕สํ.สคาถ.๑๕/๓๑/๑๐ ๖ขุ.เถร.๒๖/๓๙๘/๓๑๒
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บรรลุมรรคธรรมและผลธรรมชือ่วา่อรยิะ(ลบณ)ฺ.อร	ิโย	ต	ิ	ตตํมํคคฺวชเฺฌห	ิ	กเิล	เสห	ิ	อา	รกต	ฺตา		 
จ		อริย	ภา	วกรตฺ	ตา		จ		อริ	โย๑  บท ว่า อริ	โย	คือบุคคลชื่อว่าอริยะเพราะความห่างไกลจากกิเลส
อันถูกมรรคนั้นกำจัดแล้วและเพราะทำความเป็นธรรมอันประเสริฐ

นาค(น+อคฺค)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.	นตฺถิ		อคฺ	โค		อสฺ	มา	ติ		นา	โคผู้ไม่มีใครประเสริฐยิ่ง
กว่าชื่อว่านาคะ(ลบคฺ,ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).อา	คุํ		น		ก	โรตี	ติ		นา	โค๒ผู้ไม่ทำบาป
ชื่อว่านาคะ

เอก(อิคติยํ+ณฺวุ)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.เอกี	ภาวํ		เอ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เอ	โกผู้ไปสู่ความ
เป็นหนึ่งชื่อว่าเอกะ(วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศณฺวุเป็นอก,ลบสระหลัง).สทิส	รหิต	ตาย		วา		 
เอกี	ภาเว		เอ	ติ		ติฏฺ€ตี	ติ		เอ	โกหรือผู้ดำรงอยู่ในความเป็นหนึ่งเพราะไร้ผู้เสมอเหมือนชื่อว่า 
เอกะ(อิ€ีติยํ+ณฺวุ,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศณฺวุเป็นอก,ลบสระหลัง).เสฏฺโ€ปิ		หิ		โล	เก		
เอ	โก	ติ		วุจฺจ	ติ๓จริงอยู่แม้ผู้ประเสริฐสุดในโลกท่านก็เรียกว่าเอกะ

อาสภ(อุสทาเห+อภ)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.ปจฺ	จนี	เก		อุสฺ	สา	เปตี	ติ		อาสโภผู้ยังธรรม
อันเป็นข้าศึกให้เร่าร้อนชื่อว่าอาสภะ(อาเทศอุเป็นอา).นรา	นํ		อาสโภ		นรา	สโภ๔ผู้ประเสริฐ
กว่านรชนชื่อว่านราสภะ

อคฺค(อชคมเน+อ)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน,เลิศ,ยอด.	สี	ลา	ทีหิ		อชิตพฺ	โพ		อุป	คนฺตพฺ	โพ	ติ		 
อคฺ	โคธรรมที่ผู้มีศีลเป็นต้นพึงไปสู่ชื่อว่าอัคคะ(อาเทศชฺเป็นคฺ,ซ้อนคฺ).เสฏฺ€ภาวํ		อช	ติ		 
คจฉฺ	ต	ีต	ิ	อค	ฺโคผู้ดำเนนิไปสู่ความเปน็ผู้ประเสรฐิชือ่วา่อคัคะ.ป�ุเฺ�น	อช	ฺชยิ	เต	ต	ิ	อค	ฺโค	 ธรรม 
ที่ผู้มีบุญไปถึงชื่อว่าอัคคะ(อชฺชคมเน+อ,อาเทศชฺชฺเป็นคฺคฺ).	นิพฺ	พาน	สุขํ		อท	ติ		ภกฺข	ตี	ติ		
อคฺ	โค	ผู้เสวยความสุขคือนิพพานชื่อว่าอัคคะ(อทอนุภวเน+ณ,ลบณฺ,อาเทศทฺเป็นคฺ,ซ้อน
คฺ).กิเลส	เวรํ		อม	ติ		หึ	สตี	ติ		อคฺ	โคผู้เบียดเบียนเวรคือกิเลสชื่อว่าอัคคะ(อมหึสายํ+ณ,ลบ
ณฺ,อาเทศมฺเป็นคฺ,ซ้อนคฺ).กิเล	เส		อ	สติ		เข	เปตี	ติ		อคฺ	โคผู้ละทิ้งกิเลสทั้งหลายชื่อว่า
อัคคะ(อสุเขเป+ณ,ลบณฺ,อาเทศสฺเป็นคฺ,ซ้อนคฺ).จิรํ		อชิย	เต		€ิ	ย	เต		อสฺ	มินฺ	ติ		อคฺ	โค   
ธรรมที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนานชื่อว่าอัคคะ(อช€ิติยํ+ณ,ลบณฺ,อาเทศชฺเป็นคฺ,ซ้อนคฺ).อกุสเล		
ธมฺ	เม		อช	ติ		เข	เปตี	ติ		อคฺ	โคผู้ละทิ้งอกุศลธรรมชื่อว่าอัคคะ(อชเขปเน+ณ,ลบณฺ,อาเทศ
ชฺเป็นคฺ,ซ้อนคฺ).ส	เท	วกสฺส		โลก	สฺส		พุทฺโธ		อคฺ	โค		ปวุจฺจ	ติ๕ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้า
เป็นผู้สูงสุดกว่าชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลก

โมกฺ	ข(มุจโมจเน+ต)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.หี	นมชฺฌิม	ภา	เวหิ		มุจฺจ	ตี	ติ		โมกฺ	โข	ภาวะ
ที่พ้นจากเบื้องต่ำและปานกลางชื่อว่าโมกขะ.รา	คา	ทีหิ		มุจฺจ	ตี	ติ		โมกฺ	โข	ผู้หลุดพ้นจากกิเลสมี
ราคะเป็นต้นชื่อว่าโมกขะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศตเป็นข,จฺเป็นกฺ).กิเลส	า	ทีหิ		โมกฺ	ข	ตี	ติ		 

๑ที.อฏฺ.๕/๔๐๒/๔๑๗ ๒วิ.ฏี.๑/๙๐/๒๑๔ ๓วิ.อฏฺ.๑/๑๖๒
๔ขุ.อฏฺ.๔๙/๒๐๘/๒๖๙ ๕สํ.สคาถ.๑๕/๓๒๑/๙๗
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โมกฺ	โขผู้พน้จากกเิลสเปน็ตน้ชือ่วา่โมกขะ(โมกฺขโมจเน+อ).อย	ํ	อ	ิเมส	ํ	ป�	ฺจนนฺ	ํ	อาร��ฺกาน	ํ	
อคฺ	โค		จ		เสฏฺโ€		จ		โมกฺ	โข		จ		อุตฺต	โม		จ		ปว	โร		จ๑บรรดาผู้อยู่ป่าเป็นวัตรทั้ง๕ท่าน
นี้ผู้นี้สุดยอดเป็นเลิศประเสริฐสูงสุด

ปุงฺคว(ป+คมคติมฺหิ+ว)ประเสริฐ,สูงสุด,ประธาน.ปธา	นภา	วํ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปุงฺค	โว	ผู้ไปสู่ความ
เป็นประธานชื่อว่าปุงควะ(อาเทศอเป็นอุ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ลบมฺที่สุด
ธาตุ)

ภควา		ตสฺมึ		สมเย	 เว	เนยฺ	ยานํ	นุ	กมฺป	โก

อช	ปาล	นิ	โคฺรธ	ทุ	มา	 ปา	ยา	สิ		มุ	นิ	ปุงฺค	โว.๒

สมยันัน้พระผู้มีพระภาคผู้ประเสรฐิทรงมีความเอน็ดูตอ่เวไนยสตัว์เสดจ็ไปจาก
ต้นอชปาลนิโครธ

	 	 สมาส	คา		เสฏฺ€ตฺถ	วา	จกา		สี	หกุ�ฺ	ชรสทฺ	ทู	ลา	ที			ปุ	เม		วตฺ	ตนฺ	ติ	  สีห ศัพท์ กุ�ฺ	ชร	ศัพท์
และสทฺ	ทูล	ศัพท์เป็นต้นที่กล่าวอรรถประเสริฐที่เป็นไปในบทสมาสใช้ในปุงลิงค์

  คัมภีร์อมรโกสอภิธานกล่าวไว้ว่า

อุตฺต	รสฺมึ		ปเท		พฺยคฺฆ-	 ปุงฺค	โวสภ	กุ�ฺ	ชรา

สีห	สทฺ	ทูล	นา	คาทฺ	ยา	 ปุ	เม		เสฏฺ€ตฺถ	วา	จกา.๓

  พฺยคฺฆ	ปุงฺคว	อุสภ	กุ�ฺ	ชร	สีห	สทฺ	ทูล	และนาค	ศัพท์เป็นต้นที่กล่าว
อรรถว่า“ประเสริฐ”ถ้าเป็นบทหลังในกัมมธารยสมาสมีใช้ในปุงลิงค์(อาทิ
ศัพท์รวมเอาวราหปุณฺฑรีกโธรยฺหโสวีรเป็นต้น)เช่นปุ	ริสพฺยคฺโฆบุรุษ
ประเสริฐ,มุ	นิ	ปุงฺค	โว	พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ,	นรา	สโภ	มนุษย์ผู้ประเสริฐ,
มุ	นิ	กุ�ฺช	โร	พระมุนีผู้ประเสริฐ,นร	สีโห	มนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นต้น

	 [๖๙๗]	 จิตฺ	ตกฺขิ	ปี	ติ	ชนน-	 มพฺ	ยา	เส	กม	เส	จนํ
	 	 อิฏฺ€ํ		ตุ		สุภ	คํ		หชฺชํ	 ทยิตํ		วลฺลภํ		ปิยํ.

มี	เสน่ห์,	น่า	สนใจ,	ไม่	อิ่ม,	ไม่	เบื่อ,	เจริญ	ตา	เจริญใจ,	ดึงดูด	ใจ	๒	ศัพท์
	 จิตฺ	ตสฺส		อกฺขิ	โน		จ		ปี	ติ	ชนกํ		วตฺถุ		อพฺ	ยา	เสกํ		อเส	จน�ฺ	จ		นามวัตถุอันยังความยินดี

ให้เกิดแก่จิตและดวงตาชื่อว่าอัพยาเสกะและอเสจนะ

อพฺ	ยา	เสก  (น+วิ+อา+สิจปคฺฆรเณ+ณ)มีเสน่ห์,น่าสนใจ,ไม่อิ่ม,ไม่เบื่อ,เจริญตาเจริญใจ,ดึงดูด
ใจ.น		พฺ	ยา	สิ�ฺ	จนฺ	ติ		น		รกฺ	ขนฺ	ติ		นย	นม	นา	นิ		อสฺ	มา	ติ		อพฺ	ยา	เสกํ		สิ่งที่ดวงตาและใจไม่
ละจากไปชื่อว่าอัพยาเสกะ(อาเทศนเป็นอ,อิเป็นย,วฺเป็นพฺ,ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ,

๑องฺ.ป�ฺจก.๒๒/๑๘๑/๒๔๖ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๑/๔๐๔ ๓อมรโกส.๒๑/๕๙
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อาเทศจฺเป็นกฺ).อชฺฌตฺตํ		อพฺ	ยา	เสก	สุขํ		ปฏิ	สํเว	เท	ติ๑ย่อมเสวยสุขอันไม่อิ่มภายใน

อเส	จน,	อเส	จนก(น+สิจปคฺฆรเณ+ยุ)มีเสน่ห์,น่าสนใจ,ไม่อิ่ม,ไม่เบื่อ,เจริญตาเจริญใจ,ดึงดูด
ใจ.น		พฺ	ยา	สิ�ฺ	จนฺ	ติ		น		รกฺ	ขนฺ	ติ		นย	นม	นา	นิ		อสฺ	มา	ติ		อเส	จนํ	สิ่งที่ดวงตาและใจไม่ละ
จากไปชื่อว่าอเสจนะ(อาเทศนเป็นอ,วุทธิอิเป็นเอ,ยุเป็นอน,ลงกสกัตถะบ้าง).อยํปิ		
โข		ภิกฺขเว		อา	นา	ปาน	สฺ	สติ	สมาธิ		ภา	วิ	โต		พหุ	ลีก	โต		สนฺ	โต		เจว		ปณี	โต		จ		อเส	จน	โก		
จ		สุ	โข		จ		วิ	หา	โร๒ภิกษุทั้งหลายสมาธิของอานาปานสตินี้แหละเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้
มากแล้วเป็นความสงบเป็นความประเสริฐเป็นความเจริญใจอยู่เป็นสุข

น่า	ปรารถนา,	น่า	ยินดี,	น่า	รัก	ใคร่	๖	ศัพท์
อิฏฺ€(อิสุอิจฺฉายํ+ต)น่าปรารถนา,น่ายินดี,น่ารักใคร่.อิจฺฉิตพฺ	พนฺ	ติ		อิฏฺ€ํ	สิ่งที่บุคคลปรารถนา

ชื่อว่าอิฏฐะ(อาเทศสฺตเป็นฏฺ€).เอ	สิต	พฺ	พนฺ	ติ		วา		อิฏฺ€ํ	หรือสิ่งที่บุคคลแสวงหาชื่อว่าอิฏฐะ
(อิสคเวสเน+ต,อาเทศสฺตเป็นฏฺ€).	“โภค	า		เม		อุปฺ	ป	ชนฺ	ตุ		สห	ธมฺ	เม	นา”ติ		อยํ		ป€โม		
ธมฺ	โม		อิฏฺโ€		กนฺ	โต		มนา	โป		ทุลฺลโภ		โลก	สฺมึ ๓ ธรรมที่น่าปรารถนาน่าชอบใจน่ายินดี
อย่างที่๑ว่า“ขอโภคทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยชอบธรรม”นี้ได้ยากในโลก

สุภ	ค(สุภสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)น่าปรารถนา,น่ายินดี,น่ารักใคร่.	สุภ	ตฺตํ		คจฺฉ	ตี	ติ		สุภ	คํ	  
สิ่งที่ไปสู่ความเป็นของสวยงามชื่อว่าสุภคะ(ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ).	เอกํ		สมยํ		ภควา		
อุกฺ	กฏฺ€ายํ		วิห	รติ		สุภ	ค	วเน		สาล	รา	ชมูเล๔สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคนต้น
สาลราชในป่าอันน่ายินดีเขตเมืองอุกกัฏฐา

หชฺช(หทย+ณ)น่าปรารถนา,น่ายินดี,น่ารักใคร่,น่าพอใจ.	หทเย		สาธุ,		หทย	สฺส		วา			ปิย	นฺ	ติ		 
หชฺชํ	 สิ่งที่ดีในใจหรือเป็นที่รักของใจชื่อว่าหัชชะ (ลบณฺ,ลบอที่ท,อาเทศทฺย เป็นช, 
ซ้อนชฺ)

ทยิต (ทยอาทาเน+อิ+ต)น่ายินดี,น่ารักใคร่,เอ็นดู.	ทยิตพฺพํ		อา	ทาตพฺ	พนฺ	ติ		ทยิตํ	สิ่ง
ที่บุคคลควรถือเอาชื่อว่าทยิตะ.ทยิตพฺพํ		รกฺขิตพฺ	พนฺ	ติ		วา		ทยิตํ	สิ่งที่บุคคลควรรักษาไว้ 
ชื่อว่าทยิตะ(ทยรกฺขเน+อิ+ต).ตสฺ	สมฺหิ		เอกา		ธี	ตา		ปิย	า		มนา	ปา		ทยิ	ตา	จ๕ดิฉันเป็น
ธิดาคนเดียวผู้น่ารักใคร่น่าชอบใจน่าเอ็นดูของท่านเศรษฐีนั้น

วลฺลภ(วลฺลสํวรเณ+อภ)น่าปรารถนา,น่ายินดี,น่ารักใคร่.วลฺ	ลีย	เต		สํว	รีย	เต	ติ		วลฺลภํ	สิ่ง
ที่เขาปกป้องไว้ชื่อว่าวัลลภะ

ปิย(ปีตปฺปนกนฺตีสุ+ณฺย)น่าปรารถนา,น่ายินดี,น่ารักใคร่.ปิย	ายิตพฺ	พนฺ	ติ		ปิยํ	สิ่งที่บุคคล
ยินดีชื่อว่าปิยะ(ลบณฺ,รัสสะอีเป็นอิ).มนุ	สฺ	สานํ		ปิ	โย		โห	ติ		อม	นุสฺ	สานํ		ปิ	โย		โห	ติ๖  

๑ที.สีล.๙/๑๒๒/๙๔ ๒วิ.มหาวิ.๑/๑๗๘/๑๓๑ ๓องฺ.จตุกฺก.๒๑/๖๑/๘๕
๔มชฺ.มูล.๑๒/๑/๑ ๕ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๓/๔๙๔ ๖วิ.ปริ.๘/๑๐๐๔/๓๕๓
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เป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์

	 [๖๙๘]	 ตุจฺฉํ		จ		ริตฺ	ตกํ		สุ�ฺ�ํ			 อ	ถา	สาร	�ฺจ		เผคฺ	คุ		จ
	 	 เมชฺฌํ		ปูตํ		ป	วิตฺ	โตถ	 อ	วิ	รุทฺโธ		อปณฺณ	โก.

ว่าง,	เปล่า	๓	ศัพท์
ตุจฺฉ  (ตุจ วินาเส+ฉ)  ว่าง, เปล่า.  ตุจ	ติ	 	 วิ	นา	เส	ตี	ติ	 	 ตุจฺ	โฉ  สิ่งที่พินาศไป ชื่อว่าตุจฉะ. 

จตฺ	ตา	โร	เม		ภิกฺขเว		กุมฺ	ภา		กต	เม		จตฺ	ตา	โร		ตุจฺ	โฉ		ปิหิ	โต		ปู	โร		วิว	โฏ		ตุจฺ	โฉ		วิว	โฏ		 
ปู	โร		ปิหิ	โต๑ภิกษุทั้งหลายหม้อมี๔อย่างเหล่านี้๔อย่างอะไรบ้างคือหม้อที่ว่างปิดฝาไว้
หม้อที่เต็มเปิดฝาไว้หม้อที่ว่างเปิดฝาไว้และหม้อที่เต็มปิดฝาไว้

ริตฺต,	ริตฺ	ตก(ริจวิโยชนสมฺพชฺฌเนสุ+ต+ก)ว่าง,เปล่า.ริจ	ตี	ติ		ริตฺต	โกสิ่งที่ไม่มีอยู่ชื่อว่าริต
ตกะ(อาเทศจฺเป็นตฺ).ริตฺ	ตกํ		ปตฺตํ		ทิสฺ	วาน		กุมฺ	มาสํ		ปูรยึ		อหํ ๒   ข้าพเจ้าเห็นบาตร
ว่างเปล่าจึงใส่ขนมสดจนเต็ม

สุ�ฺ�(สุน+ย)ว่าง,เปล่า,สูญ.สุนสฺส		หิตํ		สุ�ฺ�ํ	สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สุนัขชื่อว่าสุญญะ
(ลบอที่น,อาเทศนฺยเป็น�,ซ้อน�ฺ).ตุจฺฉ	ภาวํ		สุน	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สุ�ฺ�ํ	สิ่งที่ไปสู่ 
ความว่างเปล่าชื่อว่าสุญญะ(สุนคติยํ+ย,ลบอที่น,อาเทศนฺยเป็น�,ซ้อน�ฺ).		สุ�ฺ�ํ		
พฺรหฺม	วิ	มานํ			ปา	ตุ	ภว	ติ๓วิมานของพรหมปรากฏว่างเปล่า

กระพี้,	ไม่มี	แก่น	สาร,	ไม่มี	สาระ	๒	ศัพท์
อสา	ร (น+สาร)กระพี้,ไม่มีแก่นสาร,ไม่มีสาระ.นตฺถิ		สา	โร		อสฺ	สา	ติ		อสา	โรสิ่งที่ไม่มีแก่น

สารชื่อว่าอสาระ.น		สา	โร		อสา	โรสิ่งที่ไม่ใช่แก่นชื่อว่าอสาระ(อาเทศนเป็นอ)

อสา	เร		สาร	มติ	โน	 สาเร		จา	สารท	สฺ	สิ	โน

เต		สารํ		นาธิคจฺฉนฺ	ติ	 มิจฺฉา	สงฺกปฺป	โค	จรา.๔

คนเหล่าใดเห็นสิ่งไม่มีสาระว่ามีสาระ และเห็นสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระคนเหล่า
นั้นมีความเห็นผิดเป็นอารมณ์ย่อมไม่บรรลุถึงสิ่งอันมีสาระ

เผคฺ	คุ  (ผล นิปฺผตฺติยํ+คุ)  กระพี้, ไม่มีแก่นสาร. ผล	ตี	ติ	 	 เผคฺ	คุ	  กระพี้ที่สำเร็จ ชื่อว่าเผคคุ
(อาเทศอเป็นเอ,ลฺเป็นคฺ).เผน		วา	เตน		อิ�ฺช	ตี	ติ		วา		เผคฺ	คุ	หรือกระพี้ที่ปลิวไป
ตามลมชื่อว่าเผคคุ (ผสทฺทูปปท+อิชคมเน+ณุ, ลบณฺ, วุทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศชฺ เป็นคฺ,
ซ้อนคฺ,ลบสระหน้า).จตฺ	ตา	โร	เม		ภิกฺขเว		รุกฺ	ขา		กต	เม		จตฺ	ตา	โร		เผคฺ	คุ		เผคฺ	คุป	ริ	วา	โร		 
เผคฺ	คุ		สาร	ปริ	วา	โร		สา	โร		เผคฺ	คุป	ริ	วา	โร		สา	โร		สาร	ปริ	วา	โร๕ภิกษุทั้งหลายต้นไม้มี๔

๑องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๐๓/๑๓๘ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๖๕/๙๓ ๓ที.สีล.๙/๓๑/๒๓
๔ขุ.ธมฺม.๒๕/๑๑/๑๖ ๕องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๐๙/๑๔๗
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อย่างเหล่านี้๔อย่างคือต้นไม้กระพี้ที่มีไม้กระพี้เป็นบริวารต้นไม้กระพี้ที่มีไม้แก่นเป็นบริวารต้นไม้
แก่นที่มีไม้กระพี้เป็นบริวารต้นไม้แก่นที่มีไม้แก่นเป็นบริวาร

สะอาด,	หมดจด,	ไม่มี	โทษ	๓	ศัพท์
เมชฺฌ (เมธหึสาสงฺคเมสุ+ณฺย) สะอาด,หมดจด, ไม่มีโทษ. เมธี	ย	เต		สงฺ	คมีย	เต	ติ	 	 เมชฺฌํ	  

สิ่งที่บุคคลรวบรวมชื่อว่าเมชฌะ(ลบณฺ,อาเทศธฺยเป็นฌ,ซ้อนชฺ).จิตฺ	ต	สนฺ	ตานํ		เมชฺฌํ		
ภเวยฺย		สุจิ		โว	ทานํ ๑ สันดานแห่งจิตควรขาวสะอาดหมดจด

ปูต (ปุปวเน+ต)สะอาด,หมดจด,ไม่มีโทษ.ปุ	นา	ตี	ติ		ปูตํ	สิ่งที่สะอาดชื่อว่าปูตะ(ทีฆะอุ
เป็นอู)

ป	วิตฺต  (ปุ ปวเน+อิ+ต)  สะอาด, หมดจด, ไม่มีโทษ. ปุ	นา	ตี	ติ	 	 ป	วิตฺตํ	  สิ่งที่สะอาด ชื่อว่า 
ปวิตตะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว,ซ้อนตฺ)

ถูก,	ไม่	ผิด	๒	ศัพท์
อ	วิ	รุทฺธ(น+วิ+รุธหึสาปราธาปคมเนสุ+ต)ถูก,ไม่ผิด.น		วิ	รุชฺฌ	ตี	ติ		อ	วิ	รุทฺโธธรรมที่ไม่ผิด

ชื่อว่าอวิรุทธะ(อาเทศนเป็นอ,ตเป็นธ,ธฺเป็นทฺ).อ	วิ	รุทฺโธ	ติ		เอ	เตสํ		ติณฺ	ณํ		ทุจฺ	จริต	านํ		 
ป	หีน	ตฺ	ตา		สุ	จริ	เตหิ		สทฺธึ		อ	วิ	รุทฺโธ๒  บท ว่า อ	วิ	รุทฺโธคือไม่ผิดพร้อมด้วยสุจริตเพราะทุจริต
ทั้ง๓นั้นเสื่อมไปแล้ว

อปณฺณก  (น+ปณ พฺยวหารถุตีสุ+ณฺวุ)  ถูก, ไม่ผิด.  วิ	รุทฺธ	โว	หา	เรน	 	 น	 	 ปณา	เม	ตี	ติ		 
อปณฺณ	โกผู้ไม่ยกย่องด้วยคำผิดชื่อว่าอปัณณกะ(อาเทศนเป็นอ,ณฺวุเป็นอก,ซ้อนณฺ).อยํ		
อปณฺณ	โก		ธมฺ	โม		สมา	ทาย		วตฺ	ติตพฺ	โพ๓พึงสมาทานธรรมอันไม่ผิดนี้แล้วประพฤติ

	 [๖๙๙]	 อุกฺ	กฏฺโ€		จ		ปกฏฺโ€ถ	 นิ	หี	โน		หีน	ลาม	กา
	 	 ปติ	กิฏฺ€ํ		นิกิฏฺ€ํ		จ	 อิตฺ	ตรา	วชฺ	ชกุจฺฉิ	ตา.

	 [๗๐๐]	 อธ	โม	มก	คารยฺ	หา	 มลี	โน	ตุ		มลีมโส
	 	 พฺร	หา		ม	หนฺตํ		วิ	ปุลํ		 วิ	สาลํ		ปุ	ถุลํ		ปุถุ.

	 [๗๐๑]	 ครุ	รุ	วิตฺถิณฺณม	โถ	 ปีนํ		ถูลํ		จ		ปีวรํ
	 	 ถุลฺ	ลํ		จ		ว€รํ		จาถ	 อา	จิตํ		นิ	จิตํ		ภเว.

ยิ่ง,	สูงสุด,	ชั้น	สูง	๒	ศัพท์
อุกฺ	กฏฺ€  (อุ+กสวิเลขนหึสาสุ+ต)ยิ่ง,สูงสุด,ชั้นสูง,อุกฤษฏ์.อุป	คนฺตฺ	วา		ก	สตี	ติ		อุ	กกฏฺโ€  

ผู้เข้าไปเบียดเบียนชื่อว่าอุกกัฏฐะ(อาเทศสฺตเป็นฏฺ€,ซ้อนกฺ).อุกฺ	กํ		ธาเร	ตี	ติ		อุกฺ	กฏฺโ€	 

๑ขุ.อฏฺ.๔๕/๑๗๔/๔๓๔ ๒ขุ.อฏฺ.๒๙/๓๖๘/๑๘๓ ๓มชฺ.มชฺ.๑๓/๑๐๔/๑๐๑
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ผู้ทรงไว้ซึ่งความดีเลิศชื่อว่าอุกกัฏฐะ(อุกฺกสทฺทูปปท+ธาธารเณ+อ,อาเทศธเป็น€,ซ้อนฏฺ,
ลบสระหน้า).อุกฺ	กฏฺโ€		นาม		อกฺ	โกโส		ปณฺฑิ	โต	สิ		พฺยตฺ	โต	สิ		 เมธาวี	สิ	 ...๑ คำด่าว่า 
เจ้าบัณฑิตเจ้าคนฉลาดเจ้าคนมีปัญญา...ชื่อว่าคำด่าชั้นสูง

ปกฏฺ€,	ปกฏฺ€ก  (ป+กสวิเลขนหึสาสุ+ต)ยิ่ง,สูงสุด,ชั้นสูง.ปกาเรน		ก	สตี	ติ		ปกฏฺโ€  
ผู้เบียดเบียนโดยหน้าที่ ชื่อว่าปกัฏฐะ (อาเทศ สฺต เป็น ฏฺ€). ปกฏฺ€กฺ	วายํ	 	 สมโณ	 	 โค	ต	โม		 
ปุนปฺ	ปุนํ		อาคจฺฉ	ติ๒พระสมณโคดมผู้สูงสุดนี้เสด็จมาบ่อยๆ

ต่ำช้า,	เลว,	ทราม,	ลามก,	น่า	เกลียด,	ชั้น	ต่ำ	๑๑	ศัพท์
นิ หีน(นิ+หาจาเค+อิน)ต่ำช้า,เลว,ทราม,ลามก,น่าเกลียด,ชั้นต่ำ.นิ หีย เต ติ  นิ หี โนผู้เสื่อม

ชื่อว่านิหีนะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).ป	สู	โร		ปริ	พฺ	พาช	โก		หี	โน		นิ	หี	โน		โอม	โก		ลาม	โก๓  
ปสูรปริพาชกเป็นผู้ต่ำช้าเลวทรามลามกน่าเกลียด

หีน(หาจาเค+อิน)ต่ำช้า,เลว,ทราม,ลามก,น่าเกลียด,ชั้นต่ำ.อุกฺ	กฏฺ€ตฺตํ		เห	ตี	ติ		หี	โน   
ผู้ละความเป็นผู้สูงสุดชื่อว่าหีนะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).หีน	ตฺตํ		หา	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		หี	โนผู้ไป
สู่ความเป็นคนเลวชื่อว่าหีนะ(หาคติยํ+อิน,ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).	หี	โน		นาม			อกฺ	โกโส		
โอฏฺโ€สิ		เมณฺโฑ	สิ		โคโณ	สิ	...๔คำด่าว่าเจ้าเป็นอูฐเป็นลาเป็นโค...ชื่อว่าคำด่าชั้นต่ำ

ลามก (ลมนินฺทายํ+ณฺวุ) ต่ำช้า, เลว,ทราม,ลามก,น่าเกลียด,ชั้นต่ำ. ลมีย	เต	ติ	 	ลาม	โก		 
ผู้ถูกเขาตำหนิชื่อว่าลามกะ(วุทธิอเป็นอา,อาเทศณฺวุเป็นอก).	หี	นภา	วํ		ลา	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		 
ลาม	โกผู้ถือเอาความเลวชื่อว่าลามกะ(ลาอาทาเน+มก).น		ลาม	โก		ปตฺ	โต		อธิ	ฏฺ€าตพฺ	โพ๕   
ภิกษุไม่ควรอธิษฐานบาตรที่น่าเกลียด

ปติ	กิฏฺ€(ปติ+กิฏนินฺทายํ+€)ต่ำช้า,เลว,ทราม,ลามก,น่าเกลียด,ชั้นต่ำ.	ปติ	กิฏ	ตี	ติ		ปติ	กิฏฺ€ํ	  
สิ่งที่ทรามชื่อว่าปติกิฏฐะ. เอตํ		ปติ	กิฏฺ€นฺ	ติ		 เอตํ		ปจฺฉิมํ		 เอตํ		ลา	มกํ ๖ คำว่า เอตํ	 
ปติ	กิฏฺ€ํ	คืออันมีภายหลังนี้อันน่าเกลียดนี้

นิกิฏฺ€(นิ+กิฏนินฺทายํ+€)ต่ำช้า,เลว,ทราม,ลามก,น่าเกลียด,ชั้นต่ำ.นิกิฏ	ตี	ติ		นิกิฏฺ€ํ	สิ่ง
ที่เลวชื่อว่านิกิฏฐะ

อิตฺตร(อิคติมฺหิ+ตรณฺ)ต่ำช้า,เลว,ทราม,ลามก,น่าเกลียด,ชั้นต่ำ.หี	นภา	วํ		เอ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		
อิตฺต	โรผู้ไปสู่ความเลวชื่อว่าอิตตระ(ลบณฺ,ซ้อนตฺ)

อวชฺช(อ+วทวิยตฺติยํวาจายํ+ณฺย)ต่ำช้า,เลว,ทราม,ลามก,น่าเกลียด,ชั้นต่ำ.	“ชาตฺ	ยา	จา	รา	ทีหิ		 
นิ	หี	โนย”นฺ	ติ		อว	ทิต	พฺ	โพ	ติ		อวชฺโช	ผู้ควรถูกตำหนิว่า“ผู้นี้เป็นคนเลวโดยชาติและความประพฤติ
เป็นต้น”ชื่อว่าอวัชชะ (ลบณฺ,อาเทศทฺย เป็นช,ซ้อนชฺ).ตพฺ	ภาว	ตฺ	โถ		 เจตฺ	ถ		อกา	โร	 

๑วิ.มหาวิ.๒/๒๕๖/๑๘๕ ๒สํ.สคาถ.๑๕/๖๗๙/๒๕๕ ๓ขุ.มหานิ.๒๙/๓๒๐/๒๑๕
๔วิ.มหาวิ.๒/๑๙๖/๑๖๖ ๕วิ.มหาวิ.๒/๑๓๑/๑๑๐ ๖องฺ.อฏฺ.๑๔/๗๖/๗๔
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สำหรับออักษรในที่นี้มีอรรถตัพภาวะไม่มีความหมายพิเศษ

กุจฺฉิต(กุจฺฉา+อิ+ต)ต่ำช้า,เลว,ทราม,ลามก,น่าเกลียด,ชั้นต่ำ.กุจฺฉา		ส�ฺ	ชาตา		อสฺ	สา	ติ		
กุจฺฉิ	โตสิ่งที่เกิดอาการอันน่าเกลียดขึ้นชื่อว่ากุจฉิตะ(ลบสระหน้า).กุจฺฉิ	ตา		เก	สาท	โย๑ผม
เป็นต้นที่น่าเกลียด

อธม(อโธ+ม)ต่ำช้า,เลว,ทราม,ลามก,น่าเกลียด,ชั้นต่ำ.อโธ	ภาเค		ชา	โต		อธ	โมผู้เกิดใน
ส่วนต่ำชื่อว่าอธมะ(อาเทศโอเป็นอ).ชเนหิ		อ	สติ		จ	ชิย	เต	ติ		อธ	โมผู้ถูกคนทั้งหลายทอด
ทิ้งชื่อว่าอธมะ(อสเขปเน+อม,อาเทศสฺเป็นธฺ).	คุเณหิ		มา	ตา	ปิ	ตูนํ		อธ	โม		หุตฺ	วา		ชา	โต๒   
ผู้เกิดเป็นคนชั้นต่ำกว่ามารดาและบิดาโดยคุณ

โอ	มก(อุมนินฺทายํ+อ+ก)ต่ำช้า,เลว,ทราม,ลามก,น่าเกลียด,ชั้นต่ำ.อุ	มิต	พฺ	โพ	ติ		โอม	โกผู้
ถูกนินทาชื่อว่าโอมกะ(วุทธิอุเป็นโอ).	สพฺ	เพว		หีน	ป�ฺ�า		นิ	หีน	ป�ฺ�า		โอ	มกป�ฺ�า๓  
คนพาลทั้งปวงแลเป็นผู้มีปัญญาเลวทรามต่ำช้า

คารยฺห (ครหนินฺทายํ+ณฺย)ต่ำช้า,เลว,ทราม,ลามก,น่าเกลียด,ชั้นต่ำ,ติเตียน.	ครหิตพฺ	โพ	ติ		 
คารยฺโหผู้ควรถูกครหาชื่อว่าคารัยหะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,กลับหฺยเป็นยฺห).เต  จ  
ภิกฺ	ขู		คารยฺ	หา๔ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นพากันติเตียน

เศร้า	หมอง,	มี	มลทิน	๒	ศัพท์
มลีน(มล+อิน)เศร้าหมอง,มีมลทิน.มล	ยุตฺ	ต	ตาย		มลี	โนผู้เศร้าหมองชื่อว่ามลีนะเพราะมี

มลทิน(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).รา	โค		อุปฺ	ปชฺ	ชมา	โน		จิตฺ	ตํ		มลีนํ		ก	โร	ติ๕ราคะเมื่อเกิด
ขึ้นย่อมทำจิตให้เศร้าหมอง

มลีมส(มล+อีมส)เศร้าหมอง,มีมลทิน.มล	ยุตฺ	ต	ตาย		มลีมโสผู้เศร้าหมองชื่อว่ามลีมสะเพราะ
มีมลทิน(ลบสระหน้า)

  เศร้าหมองมีอีกหลายศัพท์เช่นกจฺ	จร,	มล	ทู	สิต

ใหญ่,	กว้าง	ขวาง,	มาก	๙	ศัพท์
พฺรห(พฺรหวุทฺธิยํ+อ)ใหญ่,กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มาก.พฺรห	ตี	ติ		พฺร	หาสิ่งที่เจริญชื่อว่า 

พรหะ (บทนี้เป็นราชาทิคณะรูปสำเร็จอาเทศสิ เป็นอาแล้วลบสระหน้า). อสฺ	สกณฺโณ		คิริ		 
พฺร	หา๖ภูเขาอัสสกัณณะกว้างใหญ่

ม	หนฺต(มหปูชายํ+อนฺต)ใหญ่,กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มาก.	ม	หีย	เต		ปู	ชีย	เต	ติ			ม	หนฺ	โตผู้
ที่เขาบูชาชื่อว่ามหันตะ.มห	ติ		วุฑฺฒ	ตี	ติ		ม	หนฺ	โต	ผู้เจริญชื่อว่ามหันตะ(มหวุฑฺฒิยํ+อนฺต).

๑ที.อฏฺ.๕/๓๗๓/๓๗๑ ๒ขุ.อฏฺ.๒๗/๗๔/๒๕๓ ๓ขุ.มหานิ.๒๙/๕๓๒/๓๔๖
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ม	หนฺ	โต		อยํ		มจฺ	โฉ		นายํ		มจฺ	โฉ		ปริตฺ	โต๑ปลาตัวใหญ่นี้ไม่ใช่ปลาตัวเล็ก

วิ	ปุล(วิ+ปุลมหนฺเต+อ)ใหญ่,กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มาก,ไพบูลย์.วิ	เส	เสน		ปุล	ตี	ติ		วิ	ปุลํ	 
สิ่งที่ใหญ่เป็นพิเศษชื่อว่าวิปุละ.วิ	วิธา		หุตฺ	วา		อุล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		วิ	ปุโล	สิ่งที่ไปเป็นส่วนต่างๆ
ชื่อว่าวิปุละ(วิ+อุลคมเน+อ,ลงปฺอาคม).วิ	ปุลํ		ผลํ		อธิ	คจฺ	เฉยฺ	ย๒พึงบรรลุผลอันไพบูลย์

วิสาล(วิ+สลคมเน+ณ)ใหญ่,กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มาก,ไพศาล.วิ	เส	เสน		สล	ตี	ติ		วิ	สาลํ	 
สิ่งที่เป็นไปโดยพิเศษชื่อว่าวิสาละ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).วิ	สา	ลา	ติ		วิ	ปุ	ลา๓  บท ว่า วิ	สา	ลา  
คือกว้างใหญ่

ปุ	ถุล(ปุถสงฺขฺยาเน+อุล)ใหญ่,กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มาก.ปุถีย	เต		สงฺขฺ	ยีย	เต	ติ		ปุ	ถุลํ	สิ่ง
ที่ถูกนับชื่อว่าปุถุละ.ปุถ	ติ		วิตฺ	ถา	เร	ตี	ติ		ปุ	ถุลํ	สิ่งที่กว้างใหญ่ชื่อว่าปุถุละ(ปุถวิตฺถาเร+อุล).
คมฺภีรํ		ปุ	ถุลํ		อุ	ทกํ ๔ น้ำทั้งลึกและกว้าง

ปุถุ (ปุถวิตฺถาเร+อุ)ใหญ่,กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มาก.ปุถ	ติ		วิตฺ	ถา	เร	ตี	ติ		ปุถุสิ่งที่กว้าง
ใหญ่ชื่อว่าปุถุ.ปุ	ถู	ติ		พหู๕บทว่าปุถุคือมาก

ครุ (ครเสจเน+อุ)ใหญ่,กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มาก.ค	รติ		สิ�ฺจ	ติ		วิตฺ	ถา	เร	ตี	ติ		ครุ	สิ่งที่
กว้างออกไปชื่อว่าครุ

อุรุ (อรคมเน+อุ)ใหญ่,กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มาก.ม	หนฺต	ภาวํ		อร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อุรุ	สิ่ง
ที่ไปสู่ความกว้างใหญ่ ชื่อว่าอุรุ (อาเทศ อ เป็น อุ).  อุ	รุสทฺ	โท	 	 เจตฺ	ถ	 	 ม	หนฺต	ปริ	ยา	โย๖   
อุรุ	ศัพท์ในที่นี้เป็นปริยายของม	หนฺตศัพท์

วิตฺถิณฺณ, วิตฺถินฺน(วิ+ตนุวิตฺถาเร+ต)ใหญ่,กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มาก.วิ เส เสน  ต โน ติ   
วิตฺ	ถา	เร	ตี	ติ	 	 วิตฺถิณฺณํ	   สถานที่กว้างขวางมาก ชื่อว่าวิตถิณณะ (อาเทศ ต ของธาตุเป็น
ถ,ซ้อนตฺ,ลบนฺที่สุดธาตุ,อาเทศตปัจจัยเป็นอินฺน,นฺน เป็นณฺณบ้าง,ลบสระหน้า). 
ปุพฺ	เพ		วิชฺ	ชมา	น	เมว		มริยาทํ		วิตฺถิณฺณํ		ก	โร	ติ๗ทำขอบเขตที่มีอยู่เดิมให้กว้างออกไป

อ้วน,	ล่ำ	๕	ศัพท์
ปีน(ปีตปฺปนกนฺตีสุ+อิน)อ้วน,ล่ำ.อตฺต	โน		ถูล	ภาวํ		ปีเณ	ตี	ติ		ปี	โนผู้ยินดีความอ้วนของตน

ชื่อว่าปีนะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง)

ถูล(ถูลปริพฺรูหเน+อ)อ้วน,ล่ำ.ถูล	ตี	ติ		ถูโล		ผู้อ้วนชื่อว่าถูละ.	สา	ทุ�ฺจ		ถูล	�ฺจ		มุ	ทุ�ฺจ		
มํสํ ๘ เนื้อที่หวานล่ำและอ่อนนุ่ม

๑องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๙๒/๒๕๘ ๒ที.มหา.๑๐/๓๒๘/๓๙๑ ๓ขุ.อฏฺ.๔๕/๓/๔๐
๔สํ.อฏฺ.๑๓/๒๓๘/๖๖ ๕สํ.อฏฺ.๑๓/๑๐๓๗/๓๗๑ ๖วิ.ฏี.๑/๑๔๙/๓๑๗
๗วิ.ฏี.๒/๙๐/๒๒๔ ๘ขุ.ชา.๒๗/๙๒๗/๒๐๓
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ปีวร  (ปีตปฺปนกนฺตีสุ+อีวร)อ้วน.อตฺต	โน		ถูล	ภาวํ		ปีเณ	ตี	ติ		ปี	ว	โรผู้ยินดีความอ้วนของตน
ชื่อว่าปีวระ(ลบสระหน้า)

ถุลฺ	ล(ถูลปริพฺรูหเน+ล)อ้วน,ล่ำ.ถูล	ตี	ติ		ถูลฺ	โลผู้อ้วนชื่อว่าถูลละ.ม	หลฺล	กกาเล		ปพฺพ	ชิ	โต		 
พุทฺธ	สาสเน		อุปฺ	ปนฺนํ		ลาภ	สกฺ	การํ		ปริ	ภุ�ฺ	ชนฺ	โต		ถุลฺ	ลส	รี	โร๑บวชในยามแก่บริโภคลาภ
และสักการะที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาจนร่างกายอ้วนใหญ่

ว€ร (วทวิยตฺติยํวาจายํ+อร)อ้วน.ถูล	ภาวํ		วท	ตี	ติ		ว€รํ	สิ่งที่บอกความอ้วนชื่อว่าวฐระ
(อาเทศทฺเป็น€ฺ)

สะสม,	ก่อ	ตัว,	พอกพูน	๒	ศัพท์
อา	จิต(อา+จิจเย+ต)สะสม,ก่อตัว,พอกพูน.อา	จิย	เต	ติ		อา	จิตํ	สิ่งที่ถูกสะสมชื่อว่าอาจิตะ.

มํ	เสน		เจว		โลหิ	เตน		จ		อา	จิ	ตา๒พอกพูนด้วยเนื้อและเลือด

นิ จิต(นิ+จิจเย+ต)สะสม,ก่อตัว,พอกพูน.นิ จีย เต ติ  นิ จิตํ สิ่งที่ถูกสะสมชื่อว่านิจิตะ.หิร�ฺ�ํ		
ตสฺส		นิ	จิตํ		โกฏิ	สตํปิ		อนปฺ	ปกํ ๓ เงินที่เขาสะสมไว้ตั้ง๑๐๐โกฏิไม่ใช่น้อย

	 [๗๐๒]	 สพฺพํ		สมตฺ	ตมขิลํ	 นิขิลํ		สกลํ		ตถา
	 	 นิสฺ	เสสํ		กสิณ	า	เสสํ	 สมคฺคํ		จ		อ	นูน	กํ.

ทั้งหมด,	ทั้ง	ปวง,	ทั้ง	สิ้น,	ไม่มี	เหลือ	๑๐	ศัพท์
สพฺพ(สรคติยํ+ว)ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ไม่มีเหลือ.ส	รติ		ปวตฺต	ตี	ติ		สพฺพํ	สิ่งที่เป็น

ไปชื่อว่าสัพพะ(อาเทศวเป็นพ,รฺเป็นพฺ).สพฺพ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สพฺพํ	สิ่งที่เป็นไปชื่อว่า
สัพพะ(สพฺพคติยํ+อ).สาธุ		ภนฺ	เต		สพฺ	โพ		ภิกฺขุ	สงฺโฆ		อุตฺต	รกุ	รุํ		ปิณฺฑาย		คจฺ	เฉยฺ	ย๔  
ดีเหมือนกันท่านผู้เจริญพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดพึงไปสู่แคว้นอุตตรกุรุเพื่อบิณฑบาต

สมตฺต(สํ+อสุเขปเน+ต)ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ไม่มีเหลือ,ครบ,จบ.	สํ		สุฏฺ€ุํ		อ	สติ		 
ภว	ตี	ติ		สมตฺตํ	สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดชื่อว่าสมัตตะ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,สฺเป็นตฺ).ปริ	นิฏฺ€ํ		อชฺชึ	
สุ		คจฺฉึ	สูติ		สมตฺ	ตา	สิ่งที่เป็นไปถึงที่สุดแล้วชื่อว่าสมัตตะ(สํ+อชคมเน+ต,อาเทศนิคหิตเป็น
มฺ,ชฺเป็นตฺ).จตฺ	ตาฬี	สกํ		สมตฺตํ ๕ จบหมวดที่๔๐

อขิล(น+ขีขเย+ล)ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ไม่มีเหลือ.น		ขย	ตี	ติ		อขิลํ	สิ่งที่ไม่สิ้นไปชื่อว่า
อขิละ(อาเทศนเป็นอ,รัสสะอีเป็นอิ).สาคเร		อขิลํ		อุ	ทก�ฺจ๖และน้ำทั้งหมดในทะเล

นิขิล  (น+ขี ขเย+ล) ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งสิ้น, ไม่มีเหลือ. น		ขย	ตี	ติ	 	นิขิลํ	 สิ่งที่ไม่สิ้นไป 
ชื่อว่านิขิละ(อาเทศอเป็นอิ,รัสสะอีเป็นอิ)

๑ธมฺม.อฏฺ.๑๘/๓๕ ๒ที.อฏฺ.๖/๒๑๓/๑๒๐ ๓ขุ.อปทาน.๓๒/๕๒/๑๔๗
๔วิ.มหาวิ.๑/๖/๑๒ ๕วิ.จุลฺล.๖/๔๘๗/๒๕๔ ๖ขุ.อฏฺ.๔๙/๒๒๓/๒๗๑
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สกล(สกสตฺติยํ+อล)ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ไม่มีเหลือ.สก	ติ		สมตฺเถ	ตี	ติ		สกลํ	ทุกสิ่งที่
สามารถชื่อว่าสกละ.อุพฺ	พาห	นาที	สุ		โถกตฺ	ตา		สกย	เต	ติ		วา		สกลํ	หรือสิ่งที่สามารถใน
การแบกไปได้เป็นต้นเพราะมีน้อยชื่อว่าสกละ.กลาภิ		อวย	เวหิ		สห		วตฺต	เต	ติ		วา		สกลํ		
หรือสิ่งที่เป็นไปพร้อมกับส่วนทั้งหลายชื่อว่าสกละ(สห+กล,อาเทศสหเป็นส).สก	ลมิทํ		ภนฺ	เต		 
พฺรหฺม	จริยํ ๑ ท่านผู้เจริญวัตรทั้งหมดนี้เป็นพรหมจรรย์หรือ

นิสฺ เสส(นิ+เสสอวสิฎฺเ€+อ)ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ไม่มีเหลือ.เส	ส	โต		อว	สิฏฺ€โต		นคฺคตํ		
นิสฺ เสสํ  สิ่งที่ไม่ไปจากส่วนที่เหลือชื่อว่านิสเสสะ(ซ้อนสฺ).ท	ทาหิ		ทานํ		นิสฺ	เสสํ		กุมฺ	โภ		
วิย		อโธก	โต๒ท่านจงให้ทานอย่าให้เหลือเหมือนการคว่ำหม้อ

กสิณ(กสคมเน+อิน)ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ไม่มีเหลือ.ก	สติ		ปวตฺต	ตี	ติ		กสิณํ		สิ่งที่เป็นไป
ชื่อว่ากสิณะ(อาเทศนเป็นณ).รกฺขิตฺ	วา		กสิณํ		รตฺ	ตึ ๓รักษาแล้วตลอดคืนทั้งสิ้น.กสิณ นฺ ติ   
สกลํ		นิสฺ	เสสํ		รตฺ	ตึ ๔  บท ว่า กสิณํ คือตลอดคืนทั้งสิ้นไม่มีเหลือ

อเส	ส(น+เสส)ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ไม่มีเหลือ.น		เสสํ		อว	สิฏฺ€ํ		อเส	สํ	ส่วนที่ไม่มีเหลือ
ชื่อว่าอเสสะ(อาเทศนเป็นอ).นาม	�ฺจ		รูป	�ฺจ		อเส	สํ		อุ	ปรุ	ชฺฌ	ติ๕นามและรูปย่อมดับ
ไปไม่มีเหลือ

สมคฺค(สํ+อคฺค)ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ไม่มีเหลือ.อคฺ	เคน		สิขเรน		สงฺคตํ		สมคฺคํ	สิ่งที่
รวมเอาด้วยยอดชื่อว่าสมัคคะ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ)

อ	นูน	ก (น+อูนปริหาเน+ก)ทั้งหมด,ทั้งปวง,ทั้งสิ้น,ไม่มีเหลือ,ไม่พร่อง.น		อูนํ		อสฺ	มินฺ	ติ		 
อ	นูน	กํ	  ส่วนที่ไม่หลงเหลืออยู่ ชื่อว่าอนูนกะ (อาเทศ น เป็น อน, ลบสระหน้า). 	 ทฺวตฺ	ตึ	เส	เต		 
อ	นูน	กา๖อาการ๓๒ทั้งหมดนี้

	 [๗๐๓]	 ภูริ		ป	หูตํ		ป	จุรํ	 ภิยฺ	โย		สมฺ	พหุลํ		พหุ
	 	 เยภุยฺ	ยํ		พหุล�ฺ	จาถ	 พาหิ	รํ		ปริ	พาหิ	รํ.

มาก,	เพียง	พอ,	ยิ่ง	๘	ศัพท์
ภูริ,	ภูรี (ภูสตฺตายํ+ริ)มาก.	ภว	ตี	ติ		ภูริ	สิ่งที่มีอยู่ชื่อว่าภูริ.	ภา	เว	ติ		วฑฺเฒ	ตี	ติ		ภูรี	 

ปัญญาที่เจริญชื่อว่าภูรี(ทีฆะอิเป็นอีบ้าง).	ภูรี	ติ		ป€วี	สมา	ย		วิตฺถ	ตาย		ป�ฺ�าเยตํ		
นามํ ๗ คำว่าภูรี	นี้เป็นชื่อของปัญญาอันกว้างใหญ่เสมอแผ่นดิน

ป	หูต,	ป	ภูต(ป+หู,ภูสตฺตายํ+ต)มาก,เพียงพอ.ป	หูย	เต	ติ		ป	หูตํ	สิ่งที่เขามีอยู่ชื่อว่าปหูตะ.
ปโห	ตี	ติ		ป	หูตํ		สิ่งที่มีอยู่ชื่อว่าปหูตะ.ปกาเรน		ภว	ตี	ติ		ป	ภูตํ	สิ่งที่มีอยู่โดยมากชื่อว่าปภูตะ. 

๑สํ.มหา.๑๙/๘/๓ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๑๘๒/๔๒๘ ๓ขุ.ชา.๒๘/๖๕๘/๒๓๖
๔ชา.อฏฺ.๔๓/๔๐๙ ๕ที.สีล.๙/๓๕๐/๒๘๓ ๖วิ.มหา.๕/๓๗/๓๐๙
๗ธมฺม.อฏฺ.๒๔/๗๓
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กิ	มิทํ		คห	ปติ		ป	หูตํ		ขา	ทนียํ		โภชนี	ยํ		ปฏิ	ยตฺตํ ๑ ท่านคฤหบดีนี่อะไรของควรเคี้ยวควร
ฉันท่านจัดเตรียมไว้มากมาย

ป	จุร (ปจิวิตฺถาเร+อุร)มาก.ป	จิ	นา	ติ		วิตฺ	ถา	เร	ตี	ติ		ป	จุรํ	สิ่งที่มากชื่อว่าปจุระ.ยํ  น   
ป	จุ	ร	ชนา		โสตุ	มฺปิ		สกฺ	กุณนฺ	ติ๒คนส่วนมากไม่สามารถฟังคำใดได้

ภิยฺย(ภีภเย+ย)มาก,ยิ่ง.ภาย	ติ		อสฺ	มา	ติ		ภิยฺ	โยสิ่งที่น่ากลัวชื่อว่าภิยยะ(ซ้อนยฺ,รัสสะ
อีเป็นอิ).โย		จิรํ		ชีว	ติ		โส		วสฺสสตํ		อปฺปํ		วา		ภิยฺ	โย๓ผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุ
๑๐๐ปีไม่มากไม่น้อย

สมฺ	พหุล  (สํ+พหวุฑฺฒิยํ+อุล) มาก. สมฺ	มา	 	พห	ติ	 	 วฑฺฒ	ตี	ติ	 	 สมฺ	พหุลํ	 สิ่งที่เจริญขึ้น
ด้วยดีชื่อว่าสัมพหุละ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,).สมฺปโห	ตี	ติ		สมฺ	พหุลํ	สิ่งที่มีมากชื่อว่าสัมพหุละ 
(สํ+ป+หู สตฺตายํ+อุล, อาเทศนิคหิตเป็น มฺ, ป เป็น พ, ลบสระหน้า).  สมฺ	พหุ	ลา	 	 ภิกฺ	ขู		 
จีวร	กมฺมํ		ก	โรนฺ	ติ๔ภิกษุจำนวนมากพากันทำจีวรกรรม(คือการตัดเย็บเป็นต้น)

พห ุ(พหวุฑฺฒิยํ+อุ)มาก.พห	ตี	ติ		พหุ	สิ่งที่มากชื่อว่าพหุ.พหู		มนุ	สฺ	สา		อาย	สฺม	โต		 
อุ	ทายิ	สฺส	 	 วิ	หาร	เปกฺ	ข	กา	 	 อาคจฺฉนฺ	ติ๕  มนุษย์จำนวนมากต้องการดูวิหารของท่านพระอุทายี 
จึงพากันมา

เยภุยฺ	ย(เยภุยฺย)มาก.เยภุยฺ	ยสทฺ	โท		พหุล	ตฺต	วาจ	โก		ปาฏิปทิ	โก  เยภุยฺ	ยศัพท์เป็นปาฏิปทิกบท 
กล่าวอรรถมีมาก.ท	สหิ		จ		โลก	ธา	ตูหิ		เทว	ตา		เยภุยฺ	เยน		สนฺ	นิ	ปติ	ตา		โหนฺ	ติ		ภ	ควนฺ	ตํ		 
ทสฺ	สนาย		ภิกฺขุ	สงฺฆ�ฺจ๖เทวดาจาก๑๐โลกธาตุมาชุมนุมกันโดยมากเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระ
ภาคและพระภิกษุสงฆ์

พหุล  (พหุสทฺทูปปท+ลาคหเณ+อ)มาก.พหู		อตฺเถ		ลา	ตี	ติ		พหุลํ	สิ่งที่ถือเอาเนื้อความ
มากชื่อว่าพหุละ(ลบสระหน้า).กงฺ	ขา		เม		พหุ	ลา		อา	สิ๗ความสงสัยของเรามีมาก

ภายนอก	๒	ศัพท์
พาหิ	ร(พหิ+อิรณฺ)ภายนอก.พหิ		ชาตํ		พาหิ	รํ	สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกชื่อว่าพาหิระ(ลบณฺ, 

วุทธิอเป็นอา,ลบสระหน้า).ป€วี	ธาตุ		สิ	ยา		อชฺฌตฺ	ติ	กา		สิ	ยา		พาหิ	รา๘ปฐวีธาตุมีทั้ง
ภายในและภายนอก

ปริ	พาหิ	ร (ปริ+พหิ+อิรณฺ)ภายนอก.สมนฺต	โต		พหิ		ชาตํ		ปริ	พาหิ	รํ	สิ่งที่เกิดขึ้นภายรอบ
นอกชื่อว่าปริพาหิระ (ลบณฺ,วุทธิอ เป็นอา,ลบสระหน้า).มยํ		อิมมฺ	หา		ผา	สุ	วิ	หา	รา		 
ปริ	พาหิ	รา		ภ	วิสฺ	สาม๙พวกเราจักอยู่ภายนอกวิหารที่สบายนี้

๑วิ.มหาวิ.๒/๔๖๑/๒๙๘ ๒ขุ.อฏฺ.๕๒/๓๕๖/๓๖๙ ๓ที.มหา.๑๐/๔/๔
๔วิ.มหาวิ.๑/๑๔๖/๑๑๒ ๕วิ.มหาวิ.๑/๓๗๗/๒๕๑ ๖ที.มหา.๑๐/๒๓๕/๒๘๗
๗ขุ.อปทาน.๓๓/๑๓๒/๒๒๓ ๘มชฺ.มูล.๑๒/๓๔๒/๓๕๐ ๙วิ.มหา.๔/๒๕๑/๓๕๙
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	 [๗๐๔]	 ป	โรส	ตา	ที		เต		เยสํ	 ปรํ		มตฺตํ		ส	ตาทิ	โต
	 	 ปริตฺ	ตํ		สุ	ขุมํ		ขุทฺทํ	 โถ	กมปฺปํ		กิสํ		ตนุ.

	 [๗๐๕]	 จุลฺ	ลํ		มตฺ	เตตฺถิยํ		เลส-	 ล	วาณุหิ		กโณ		ปุ	เม
	 	 สมีปํ		นิกฏา	สนฺ	โน	 ปกฏฺ€าภฺ	ยาส		สนฺ	ติกํ.

	 [๗๐๖]	 อ	วิ	ทูรํ		จ	สา	มนฺตํ	 สนฺ	นิกฏฺ€มุ	ปนฺ	ติกํ
	 	 สกา	สํ		อนฺ	ติกํ		�ตฺตํ	 ทูรํ		ตุ		วิปฺ	ปกฏฺ€กํ.

เกิน	ร้อย,	ร้อย	กว่า
ป	โรส	ต  (ปร+สต)  เกินร้อย, ร้อยกว่า.  เยสํ	 	ปทตฺ	ถานํ	 	มตฺตํ	 	ปมาณํ	 	ส	ตาทิ	โต	 	ปรํ		 

อธิกํ		ภว	ติ,		เต		ป	โรส	ตา	ที	บทที่มีเนื้อความเกินกว่า๑๐๐ชื่อว่าปโรสตะเป็นต้น.อาทิ	ศัพท์
หมายเอาป	โรป�ฺ�าส		๕๐กว่า,	ป	โร	สหสฺส		๑,๐๐๐กว่า.	สต	โต		ปโร		อธิกํ		ป	โรส	ตํ		 
เกิน ๑๐๐  ชื่อว่าปโรสตะ (ลบ อ แล้วลง โอ อาคมหลัง ปร ศัพท์).  	 ป�ฺ�าส	โต	 	 ปโร		
อธิกํ		ป	โรป�ฺ�าสํเกิน๕๐ชื่อว่าปโรปัญญาสะ.สหสฺส	โต		ปโร		อธิกํ		ป	โร	สหสฺสํ		เกิน
๑,๐๐๐ชื่อว่าปโรสหัสสะ.	ป	โรส	ตํ		ขตฺ	ติ	ยา		เต		คหี	ตา๑ท่านจับเอากษัตริย์มา๑๐๐กว่า.  
ป	โรป�ฺ�าสวสฺ	สา	นิ		อ	นภิร	โต		จรึ		อหํ ๒ ข้าพเจ้าไม่มีความยินดีเที่ยวไปตลอด๕๐กว่าปี.
ป	โร	สหสฺสํ		โข		ปนสฺส		ปุตฺ	ตา		ภ	วนฺ	ติ๓ เขามีบุตร๑,๐๐๐กว่าคน

เล็ก,	น้อย,	ผอม,	บาง,	ละเอียด	๑๓	ศัพท์
ปริตฺ	ต (ปริ+อตฺต)เล็ก,น้อย,ผอม,บาง,ละเอียด.ปริ	โต		อตฺตํ		ขณฺฑิตํ		ปริตฺ	ตํ	ชิ้นส่วน

ที่แตกกระจายไปทั่ว ชื่อว่าปริตตะ (ลบสระหลัง). ปริ	 สมนฺต	โต	 	อวขณฺฑ	ตี	ติ	 	ปริตฺ	โต สิ่ง
ที่ขาดออกโดยรอบ ชื่อว่าปริตตะ (ปริ+ทา อวขณฺฑเน+อ, อาเทศ ท เป็น ต, ซ้อน ตฺ, ลบสระ
หน้า).ปริตฺ	ต�ฺจ		อ	โนวสฺ	สิกํ		 โห	ติ,		มหา		จ		เมโฆ		อุคฺ	ค	โต		โห	ติ๔ สถานที่ซึ่งฝน 
ไม่ตกมีอยู่น้อยและเมฆใหญ่กำลังตั้งขึ้น

สุขุม(สุขโสสเน+อุม)เล็ก,น้อย,ผอม,บาง,ละเอียด,สุขุม.สุข	ยติ		โส	สตี	ติ		สุ	ขุมํ		สิ่งที่
ละเอียดชื่อว่าสุขุมะ.อตฺถิ		รูปํ		สุ	ขุมํ ๕ รูปที่ละเอียดมีอยู่

ขุทฺท  (ขุทอสหเน+ท)เล็ก,น้อย,ผอม,บาง,น้อยนิด.ขุท	ติ		อ	สห	ตี	ติ		ขุทฺทํ		สิ่งที่ไม่ทนทาน
ชื่อว่าขุททะ(ขุทอสหเน+ท).	ปุ	ริโส		จา	ตุมฺ	มหา	ปเถ		ขุทฺทํ		มธุํ		อเนลกํ		ปีเฬยฺย๖ บุรุษ
คั้นน้ำผึ้งเล็กที่บริสุทธิ์ใกล้ถนนใหญ่๔แพร่ง

โถก (ถุจปสาเท+ณ)เล็ก,น้อย,ผอม,บาง,น้อยนิด.ถุจ	ติ		ป	สา	เท	ตี	ติ		โถกํ		สิ่งที่ให้เชื่อถือ 

๑ขุ.ชา.๒๘/๓๗๑/๑๔๕ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๒๓๙/๕๙๐ ๓ที.สีล.๙/๑๔๓/๑๑๖
๔วิ.มหา.๔/๒๔๔/๓๔๕ ๕อภิ.ธมฺมสงฺ.๓๔/๕๐๔/๑๘๕ ๖มชฺ.มชฺ.๑๓/๓๑๘/๓๑๕
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ชื่อว่าโถกะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศจฺเป็นกฺ).		อปฺ	ปมตฺ	ตกํ		โถ	ก	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		โถกํ		
สิ่งที่ไปสู่ความมีน้อยชื่อว่าโถกะ(โถกคมเน+อ).อ�ฺ�ตโร		ภิกฺขุ		สปฺปิ	กุมฺ	ภึ		ปสฺ	สิตฺ	วา		โถกํ		
โถกํ		ปริ	ภุ�ฺ	ชิ๑ ภิกษุรูปหนึ่งมองเห็นหม้อเนยใสจึงฉันเล็กน้อย

อปฺป(อปปาปุณเน+ป)เล็ก,น้อย,ผอม,บาง,น้อยนิด.	อี	สกมตฺตํ		อเป	สิ		อ	คมา	สี	ติ		อปฺปํ		
วัตถุที่ถึงความมีน้อยชื่อว่าอัปปะ.ตํ	ตํ		€านํ		อปฺ	เปตี	ติ		อปฺปํ	วัตถุอันถึงที่นั้นๆชื่อว่าอัปปะ
(อปฺปปาปุณเน+อ).อปฺปํ		วา		พหุํ		วา		ภาส	สฺ	สุ		อตฺถํเยว		เม		พฺ	รูหิ๒ท่านจะกล่าวน้อย 
หรือมากก็ตามจึงบอกเนื้อความเท่านั้นแก่ข้าพเจ้า

กิส(กิสตนุกรเณ+อ)เล็ก,น้อย,ผอม,บาง,น้อยนิด.กิ	สติ		ตนุ	ก	โรตี	ติ		กิสํ		สิ่งที่ทำให้
บางชื่อว่ากิสะ.กุจฺฉิ	เตน		อา	กา	เรน		เส	ตี	ติ		กิสํ		วัตถุที่นอนอยู่ด้วยอาการน่าเกลียดชื่อว่า 
กิสะ(กุ+สิสเย+อ,อาเทศอุเป็นอิ,ลบสระหน้า).อาย	สฺ	มา		อุ	ทายิ		อาย	สฺ	มนฺตํ		เสยฺ	ย	สกํ		
กิสํ		ลูขํ		ทุพฺพณฺณํ		อุปฺ	ปณฺฑุปฺปณฺฑุ	กชาตํ		ธม	นิ	สนฺถตคตฺตํ		ทิสฺ	วาน๓ ท่านพระอุทายี 
เห็นท่านพระเสยยสกะซูบผอมผิวพรรณหม่นหมองเกิดโรคผอมเหลืองร่างกายสะพรั่งด้วยเส้นเอ็น

ตนุ (ตนุวิตฺถาเร+อุ)เล็ก,น้อย,ผอม,บาง,น้อยนิด.ตํ	ตํ		€านํ		ต	โน	ตี	ติ		ตนุ		สิ่งที่แผ่ไปสู่
ที่นั้นๆชื่อว่าตนุ.ตนุ	กิจฺ	จสฺ	สิทํ		ผลํ ๔ นี้เป็นผลของการกระทำเพียงเล็กน้อย

จุลฺ	ล(จิจเย+ล)เล็ก,น้อย,ผอม,บาง,น้อยนิด.จิย	เต	ติ		จุลฺ	ลํ		สิ่งที่ถูกสะสมชื่อว่าจุลละ
(อาเทศอิเป็นอุ,ซ้อนลฺ).จุลฺ	ล	กาลํ		เป	เส	สิ๕ ส่งไปชั่วครู่(สิ้นกาลเล็กน้อย)

มตฺ	ตา (มาปริมาเณ+ต+อา) เล็ก,น้อย,ผอม,บาง,น้อยนิด.มีย	ตี	ติ		มตฺ	ตา		สิ่งที่เขากะ
ประมาณชื่อว่ามัตตา(ซ้อนตฺ,รัสสะอาเป็นอ,ลบสระหน้า).อิตฺถิยํ		มตฺ	ตา	ศัพท์ใช้ในอิตถี
ลิงค์.จเช		มตฺ	ตา	สุขํ		ธี	โร		สมฺปสฺสํ		วิ	ปุลํ		สุขํ ๖ บัณฑิตประสบความสุขอันไพบูลย์พึงละ
สุขเพียงเล็กน้อย

เลส (ลิสอปฺปีภาเว+ณ)เล็ก,น้อย,ผอม,บาง,น้อยนิด.ลิ	สตี	ติ		 เลโส		สิ่งที่มีน้อยชื่อว่า 
เลสะ(ลบณฺ,วุทธิอิเป็นเอ)

ลว(ลูเฉทเน+ณ)เล็ก,น้อย,ผอม,บาง,น้อยนิด.ลุย	เต	ติ		ลโวสิ่งที่ถูกตัดออกชื่อว่าลวะ(ลบ
ณฺ,วุทธิอูเป็นโอ,อาเทศโอเป็นอว)

อณุ (อณคติยํ+อุ)เล็ก,น้อย,ผอม,บาง,น้อยนิด.สุขุม	ภา	เวน		อณ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อณุ		วัตถุ
ที่เป็นไปโดยความละเอียดชื่อว่าอณุ.ปสฺสถ		โน		ตุมฺ	เห		ภิกฺขเว		ต�ฺจ		ว	จนปถํ		อณุํ		วา		
ถูลํ		วา		ยํ		ตุมฺ	เห		นาธิ	วา	เสยฺ	ยาถ๗ภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่เห็นทางแห่งถ้อยคำที่มีโทษ

๑วิ.มหาวิ.๑/๑๕๙/๑๑๙ ๒วิ.มหา.๔/๖๔/๗๔ ๓วิ.มหาวิ.๑/๓๐๑/๒๒๑
๔ขุ.อปทาน.๓๒/๔๐๔/๕๓๗ ๕ธมฺม.อฏฺ.๑๘/๖๕ ๖ขุ.ธมฺม.๒๕/๘/๙
๗มชฺ.มูล.๑๒/๒๗๓/๒๖๐
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น้อยหรือมากที่พวกเธอจะอดกลั้นไม่ได้

กณ  (กณสทฺเท+อ)  เล็ก, น้อย, ผอม,บาง, น้อยนิด. กณ ตี ติ  กโณ  สิ่งที่มีเสียง(ทักท้วง) 
ชื่อว่ากณะ.เล	สล	วาณุหิ		กโณ		ปุ	เม		วตฺ	ตติ	 กณ ศัพท์ เลส	ศัพท์ ลว	ศัพท์ และอณุ	ศัพท์ 
ใช้ในปุงลิงค์

ใกล้	๑๓	ศัพท์
สมีป(สํ+อาป)ใกล้.สงฺค	โต		อา	โป		อสฺ	มินฺ	ติ		สมีปํ	สถานที่เนื่องถึงกันชื่อว่าสมีปะ(อาเทศ

นิคหิตเป็นมฺ,อาเป็นอี).เถร	สฺส		สมีปํ		คนฺตฺ	วา๑ไปใกล้พระเถระ

นิกฏ(น+กฏ)ใกล้.นตฺถิ		กโฏ		อาว	รณํ		เอตสฺ	สา	ติ		นิกโฏสถานที่ไม่มีสิ่งกีดกั้นชื่อว่า
นิกฏะ(อาเทศอเป็นอิ)

อา	สนฺน(อา+สทวิสรณคตฺยาวสาเนสุ+ต)ใกล้.อาปจฺจ		สีท	ตี	ติ		อา	สนฺ	โนสิ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ 
ชื่อว่าอาสันนะ.อาสท	ตี	ติ		วา		อา	สนฺ	โน		สิ่งที่ใกล้ชื่อว่าอาสันนะ(ลบทฺ,อาเทศตเป็นอนฺน,
ลบสระหน้า).เอกํ		อา	สนฺน	นครํ		ปตฺ	วา๒ถึงเมืองที่อยู่ใกล้แห่งหนึ่ง

อุ	ปกฏฺ€  (อุป+กณฺ€)  ใกล้.  กณฺ€สมีปํ	 	 อุป	ค	โต	 	 อุ	ปกฏฺโ€  สิ่งที่เข้าไปใกล้คอ(จ่อใกล้คอ) 
ชื่อว่าอุปกัฏฐะ(ลบณฺ,ซ้อนฏฺ).สา		อุ	ปกฏฺเ€		กาเล		นา	สกฺขิ		ปิณฺฑาย		จริตุํ ๓ ภิกษุณี
รูปนั้นไม่สามารถไปบิณฑบาตในเวลาที่ใกล้เข้ามา

อภฺ	ยาส (อภิ+อา+สทวิสรณคตฺยาวสาเนสุ+กฺวิ)  ใกล้. อภฺ	ยา	สีท	ตี	ติ	 	อภฺ	ยาโสสิ่งที่อยู่ใกล้ 
ชื่อว่าอัภยาสะ(อาเทศอิเป็นย,ลบกฺวิและทฺที่สุดธาตุ)

สนฺ ติก(สห+อนฺต+อิก)ใกล้,สำนัก.สห		อนฺ	เตน		สมี	เปน		วตฺต	เต	ติ		สนฺ	ติกํ	สถานที่ 
เป็นไปพร้อมด้วยที่อันใกล้ ชื่อว่าสันติกะ (อาเทศ สห เป็น ส, ลบสระหน้า).  มา	ตุ	คาม	สฺส		 
สนฺ ติ เก๔ในที่ใกล้มาตุคาม

อ	วิทูร (น+วิทูร)  ใกล้. วิทูร	ปฏิ	ปกฺขตฺ	ตา		อ	วิ	ทูรํ	 ที่ใกล้ชื่อว่าอวิทูระ เพราะตรงข้ามกับที่ไกล
(อาเทศนเป็นอ).เว	สาลิ	ยา		อ	วิ	ทูเร		กลนฺท	คา	โม		โห	ติ๕มีหมู่บ้านชื่อกลันทคามอยู่ใกล้
เมืองเวสาลี

สา	มนฺต (สํ+อนฺต) ใกล้. สงฺ	คหํ		อนฺตํ	 	สา	มนฺตํ	สถานที่มีที่สุดรวมอยู่ด้วยกัน(กับเบื้องต้น) 
ชื่อว่าสามันตะ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ทีฆะอเป็นอา).ตสฺส		อคฺ	คิก	สฺส		ชฏิลสฺส		อสฺ	สมสฺส		
สา	มนฺ	ตา		เอ	กรตฺ	ตึ		ว	สิตฺ	วา		ปกฺ	กา	มิ๖พักอยู่ใกล้อาศรมของท่านอัคคิกชฎิลนั้น๑คืนแล้วจึง
หลีกไป

๑วิ.อฏฺ.๑/๘๒ ๒องฺ.อฏฺ.๑๖/๖๒๘/๒๙๘ ๓วิ.มหาวิ.๒/๗๘๑/๕๑๔
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สนฺ	นิกฏฺ€(สํ+นิ+กสวิเลขเน+ต)ใกล้.สนฺ	นิ	หิตฺ	วา		ก	สตี	ติ		สนฺ	นิกฏฺ€ํ	สถานที่มีเขตติดกัน 
ชื่อว่าสันนิกัฏฐะ(อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,สฺตเป็นฏฺ€)

อุ	ปนฺ	ติก(อุป+อนฺต+อิก)ใกล้.สนฺ	ติก	ภาวํ		อุป	คตํ		อุ	ปนฺ	ติกํ	สถานที่เข้าไปใกล้ชื่อว่าอุปันติ
กะ(ลบสระหน้า).อุ	ปนฺ	ติ	กนฺ	ติ		สนฺ	ติกํ ๑  บท ว่า อุ	ปนฺ	ติกํ	คือใกล้

สกา ส  (สห+กส+ณ)ใกล้.สห		ก	เสน		สมี	เปน		วตฺต	เต	ติ		สกา	สํ	ที่อันเป็นไปพร้อมด้วยที่
ใกล้ชื่อว่าสกาสะ(อาเทศสหเป็นส,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,ลบสระหน้า).กา	เลน		คจฺ	เฉ		 
ครุ	นํ		สกา	สํ ๒ ควรไปอยู่ใกล้ครูตามเวลาอันควร

อนฺ	ติก (อนฺต+อิก)ใกล้.อนฺต	โย	คา		อนฺ	ติกํ	ที่ใกล้ชื่อว่าอันติกะ เพราะมีที่สุด (ลบสระหน้า).
มรณ	สฺส		อนฺ	ติ	เก		อา	สนฺเน		ชาตํ		ทุกฺ	ขํ ๓ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นใกล้ความตาย

�ตฺต(�าอวโพธเน+ต)ใกล้.�าย	เต	ติ		�ตฺตํ	สถานที่เขารู้จักชื่อว่าญัตตะ(ซ้อนตฺ,รัสสะ
อาเป็นอ)

ไกล	๒	ศัพท์
ทูร(ทุ+อรคติยํ+อ)ไกล.ทุกฺ	เขน		อร	ติ		ตนฺ	ติ		ทูรํ	สถานที่ไปถึงลำบากชื่อว่าทูระ(ลบสระ

หลัง,ทีฆะสระหน้า).ทูเร		อปสฺสํ		เถ	โรว๔เปรียบเหมือนคนแก่มองไม่เห็นในที่ไกล

วิปฺ	ปกฏฺ€,	วิปฺ	ปกฏฺ€ก(วิ+ป+กสวิเลขเน+ต)ไกล.วิปฺป	หิตฺ	วา		ก	สตี	ติ		วิปฺ	ปกฏฺ€กํ	สถาน
ที่มีเขตแยกห่างกันชื่อว่าวิปปกัฏฐกะ(ซ้อนปฺ,อาเทศสฺตเป็นฏฺ€).ทู	เรติ		วิปฺ	ปกฏฺเ€๕  บท 
ว่า ทูเรคือในที่ไกล

	 [๗๐๗]	 นิ	รนฺตรํ		ฆนํ		สนฺทํ			 วิร	ฬํ		เปลวํ		ตนุ	
	 	 อ	ถายตํ		ทีฆ	ม	โถ	 นิตฺ	ตลํ		วฏฺฏวฏฺฏุลํ.

ต่อ	เนื่อง,	ไม่	ขาด,	ไม่มี	ระหว่าง,	ติดต่อ	กัน	๓	ศัพท์
นิ	รนฺตร(นิ+อนฺตร)ต่อเนื่อง,ไม่ขาด,ไม่มีระหว่าง,ติดต่อกัน.นตฺถิ		อนฺตรํ		ฉิทฺทํ		อสฺ	สา	ติ		 

นิ	รนฺตรํ	 สิ่งที่ไม่มีช่องว่างชื่อว่านิรันตระ (ลง รฺ อาคม). นิ	รนฺตรํ	 	 ชา	ติสตํ	 	 จ	เชยฺ	ยํ	 	มม		 
ชี	วิตํ ๖ เราสละชีวิตของเรา๑๐๐ชาติติดต่อกัน

ฆน(หนคติมฺหิ+อ)ต่อเนื่อง,ไม่ขาด,ไม่มีระหว่าง,ติดต่อกัน.หน	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ฆนํ	สิ่งที่เป็น
ไป(ไม่ขาด)ชื่อว่าฆนะ(อาเทศหเป็นฆ)

สนฺท  (สมุ อุปสเม+ท)  ต่อเนื่อง, ไม่ขาด, ไม่มีระหว่าง, ติดต่อกัน.  นิ	รนฺตรฏฺ€าเน	 	 ส	เม	ติ		 
อุป	ส	เม	ตี	ติ		สนฺทํ	สิ่งที่นิ่งอยู่ในที่เนื่องกันชื่อว่าสันทะ(อาเทศมฺเป็นนฺ)

๑ชา.อฏฺ.๔๑/๒๕๘ ๒ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๒๖/๓๘๘ ๓วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๙๒/๑๘๗
๔ขุ.ชา.๒๗/๒๐๖๖/๔๑๙ ๕ขุ.อฏฺ.๔๘/๒๙๒/๒๙๔ ๖ขุ.อปทาน.๓๓/๑๒/๕๗๐
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ห่าง,	บาง	๓	ศัพท์
วิร	ฬ(วิ+รมุรมเน+อ)ห่าง,บาง.วิ	รม	ตี	ติ		วิร	ฬํ	สิ่งที่เว้นจากกันชื่อว่าวิรฬะ (มฺ เป็นฬฺ). 

วิร	ฬา	นิ		รุกฺ	ขสฺส		ปตฺ	ตา	นิ๑ใบของต้นไม้ห่าง(ไม่ดก)

เปลว(ปิย+ลว)ห่าง,บาง,เหินห่าง.ปิ	โย		ลโว		อปฺ	โป		อสฺ	มินฺ	ติ		เปลวํ		ที่ซึ่งมีความรักน้อย
ชื่อว่าเปลวะ(อาเทศปิยเป็นเป).ปิลย	ตี	ติ		เปลวํ	ที่อันห่างกันไปชื่อว่าเปลวะ(ปิลคมเน+อว,
วุทธิอิเป็นเอ)

ตนุ (ตนุวิตฺถาเร+อุ)ห่าง,บาง.ต	โน	ตี	ติ		ตนุ	สิ่งที่ห่างออกไปชื่อว่าตนุ

ยาว	๒	ศัพท์
อายต(อา+ยตอายตเน+อ)ยาว.อายต	ตี	ติ		อายตํ	สิ่งที่ยาวชื่อว่าอายตะ.ทีฆ	ภาวํ		เอ	ติ		 

คจฺฉ	ตี	ติ		อายตํ	สิ่งที่ไปสู่ความยาวชื่อว่าอายตะ(อิคมเน+ต,วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศเอเป็น
อย,ทีฆะอเป็นอา).อิทํ		โข		อาวุโส		จีวรํ		มํ		อุทฺ	ทิสฺส		วี	ยติ		อายต	�ฺจ		ก	โรหิ		 
วิตฺถต�ฺจ๒คุณโยมจีวรผืนนี้เขาให้ท่านทอเจาะจงเราจงทำให้ยาวและกว้างขึ้น

ทีฆ  (ทีฆ+ณ)  ยาว. ทีฆ	สร	ตาย	 	 ทีฆํ	 	 ชื่อว่าทีฆะ เพราะยาวออกไป (ลบณฺ และสระหน้า). 
ทู	รสทฺ	เทน		ทว	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ทีฆํ	สิ่งที่เป็นไปด้วยเสียงที่ห่างไกลชื่อว่าทีฆะ(ทุคมเน+ฆ,อาเทศ
อุเป็นอี).ทีฆํ		วา		อสฺส	สนฺ	โต		ทีฆํ		อสฺส	สามี	ติ		ป	ชา	นา	ติ๓เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่า
เราหายใจออกยาว

กลม,	มน	๓	ศัพท์
นิตฺ	ตล (นิ+ตล)กลม,มน.นิคฺคตํ		ตลํ		อสฺ	มา	ติ		นิตฺ	ตลํ	วัตถุที่ปราศจากความแบนราบ 

ชื่อว่านิตตละ(ซ้อนตฺ)

วฏฺฏ(วฏฺฏวฏฺฏเณ+อ)กลม,มน.วฏฺฏ	ตี	ติ		วฏฺฏํ	วัตถุที่กลมชื่อว่าวัฏฏะ.วฏฺฏํ		วา		จตุ	รสฺสํ		 
วา		ฉินฺ	ทิตฺ	วา๔ตัดให้กลมหรือให้เป็น๔เหลี่ยม

วฏฺฏุล(วฏฺฏวฏฺฏเณ+อุล)กลม,มน.วฏฺฏ	ตี	ติ		วฏฺฏุลํ	วัตถุที่กลมชื่อว่าวัฏฏุละ.	สุ	ปริ	กมฺมกตํ		
สุว	ณฺณ	กงฺกณํ		วิย		วฏฺฏุล	ภาวํ		สนฺธาย		วท	ติ๕ท่านกล่าวหมายถึงวัตถุทรงกลมเหมือนกำไล
ทองคำที่ทำเสร็จแล้ว

	 [๗๐๘]	 อุจฺ	โจ		ตุ		อุนฺน	โต		ตุงฺ	โค	 อุท	คฺ	โค		เจว		อุจฺ	ฉิ	โต
	 	 นี	โจ		รสฺโส		วา	มโน	ถ	 อชิมฺโห		ป	คุโณ		อุชุ.

๑องฺ.ติก.๒๐/๔๗๔/๑๗๔ ๒วิ.มหาวิ.๒/๑๕๗/๑๓๔ ๓วิ.มหาวิ.๑/๑๗๘/๑๓๒
๔วิ.มหาวิ.๒/๙๔/๘๐ ๕ขุ.อฏฺ.๓๔/๒๗๐/๒๖๘



 อภิธานวรรณนา ๓.	สามัญญกัณฑ์	๓.๑.	วิเสสฺยาธีนวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 813

สูง	๕	ศัพท์
อุจฺ	จ(อุ+จิจเย+อ)สูง.อุจฺ	จิ	โน	ตี	ติ		อุจฺ	โจสิ่งที่ก่อตั้งขึ้นชื่อว่าอุจจะ(ซ้อนจฺ,ลบสระหน้า). 

อุจฺ	จํ		ม�ฺจํ		กา	รา	เป	สิ๑ให้ทำเตียงสูง

อุนฺนต(อุ+นมนมเน+ต)สูง.อุนฺ	นม	ตี	ติ		อุนฺน	โตสิ่งที่ยื่นขึ้นไปชื่อว่าอุนนตะ(ลบมฺ,ซ้อนนฺ).
ตุฏฺโ€		เจว		อุนฺน	ตกาย	จิตฺ	โต		จ		หุตฺ	วา๒เป็นผู้ยินดีมีกายและจิตสูงขึ้น

ตุงฺ	ค (ตุชหึสาผลเนสุ+อ)สูง. ตุช	ติ	 	หึ	สตี	ติ	 	ตุงฺ	โค	 สิ่งที่เบียดเบียน(ความต่ำ) ชื่อว่าตุงคะ 
(ลงนิคหิตอาคม, อาเทศนิคหิตเป็น งฺ, ชฺ เป็น คฺ). ตุงฺ	คา	นิ	 	 หิม	ว	โต	 	 ปพฺพตสฺส	 	 กูฏ	า	นิ		 
ทสฺ	สนี	ยา	นิ๓ยอดของภูเขาหิมาลัยสูงน่ามองดู

อุท	คฺค(อุ+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)สูง.อุจฺ	จํ		คจฺฉ	ตี	ติ		อุท	คฺคํ	สิ่งที่ขึ้นไปสูงชื่อว่าอุทัคคะ(ลงท
อาคม,ซ้อนคฺ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ).อุคฺ	คตํ		อคฺคํ		อสฺ	สา	ติ		อุท	คฺ	โคสิ่งที่มียอด
สูงชื่อว่าอุทัคคะ(ลงทฺอาคม).	ภควา		อ�ฺ�าสิ		ยสํ		กุล	ปุตฺตํ		กลฺล	จิตฺ	ตํ		มุ	ทุ	จิตฺ	ตํ		 
วิ	นี	ว	รณ	จิตฺ	ตํ		อุท	คฺค	จิตฺ	ตํ		ป	สนฺน	จิตฺ	ตํ ๔ พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่ายสกุลบุตรมีจิตพร้อมมี
จิตอ่อนโยนมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตสูงมีจิตผ่องใสแล้ว

อุจฺ	ฉิต(อุ+สิเสวายํ+อิ+ต)สูง.อุทฺ	ธํ		สิ	โต		อุจฺ	ฉิ	โตสิ่งอันอยู่ที่สูงชื่อว่าอุจฉิตะ(อาเทศสฺ
เป็นฉฺ,ซ้อนจฺ,ลบสระหน้า)

ต่ำ,	สั้น,	เตี้ย	๓	ศัพท์
นีจ(นิ+อ�ฺจคมเน+ณ)ต่ำ,สั้น,เตี้ย.อุทฺ	ธํ		น		อ�ฺ	จ	ตี	ติ		นี	โจสิ่งที่ไม่ไปสู่ที่สูงชื่อว่านีจะ

(ลบอ�ฺและณฺ,ทีฆะอิเป็นอี).นิ หีนํ  จิ โน ตี ติ  นี โจผู้สั่งสมความเลวชื่อว่านีจะ(นิ+ 
จิจเย+อ,ทีฆะอิเป็นอี,ลบสระหน้า).ปี€ํ		นีจํ		กตฺ	วา๕ทำตั่งให้ต่ำลง

รสฺส(รสสทฺเท+ส)ต่ำ,สั้น,เตี้ย.รสีย	เต	ติ		รสฺโสสิ่งที่เขาส่งเสียงทักท้วงชื่อว่ารัสสะ.รสฺสํ		
วา		อสฺส	สนฺ	โต		รสฺสํ		อสฺส	สามี	ติ		ป	ชา	นา	ติ๖เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสั้น

วามน(วาคมเน+มน)ต่ำ,สั้น,เตี้ย.รสฺ	สภาวํ		วา	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		วาม	โนผู้ไปสู่ความเตี้ย 
ชื่อว่าวามนะ.วา	มนํ		ปพฺ	พา	เชนฺ	ติ๗ให้คนเตี้ยบวช

ตรง,	ซื่อตรง,	ไม่	คด,	ไม่	โกง	๓	ศัพท์
อชิมฺห(น+ชิมฺห)ตรง,ซื่อตรง,ไม่คด,ไม่โกง.น		ชิมฺ	หํ		กุฏิ	ลํ		อชิมฺหํ	วัตถุที่ไม่คดชื่อว่า 

อชิมหะ(อาเทศนเป็นอ)

๑วิ.ปริ.๘/๑๕๔/๖๐ ๒วิ.อฏฺ.๒/๑๑๘ ๓ขุ.ชา.๒๗/๑๘๘๘/๓๗๐
๔วิ.มหา.๔/๒๖/๓๐ ๕วิ.มหา.๔/๘๑/๘๖ ๖วิ.มหาวิ.๑/๑๗๘/๑๓๒
๗วิ.มหา.๔/๑๓๕/๑๘๓
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ป	คุณ (ป+คุณ)ตรง,ซื่อตรง,ไม่คด,คล่องแคล่ว.อ	วงฺก	ตาย		ปกฏฺโ€		คุโณ		ยสฺส		โส		 
ป	คุโณ	ผู้มีคุณสูงสุดเพราะไม่คดโกงชื่อว่าปคุณะ

อุชุ (อชคมเน+อุ)ตรง,ซื่อตรง,ไม่คด,ไม่โกง.ป	คุณ	ภาวํ		อช	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อุชุ	ผู้ไปสู่ความไม่
คดโกงชื่อว่าอุชุ(อาเทศอเป็นอุ).	อุชุ		กา	ยกมฺมํ		โห	ติ		อุชุ		วจี	กมฺมํ		อุชุ		มโนกมฺมํ ๑   

มีกายกรรมตรงวจีกรรมตรงมโนกรรมตรง

	 [๗๐๙]	 อฬารํ		เวลฺ	ลิตํ		วงฺกํ	 กุฏิ	ลํ		ชิมฺ	ห		กุ�ฺ	จิตํ
	 	 ธุ	โว		จ		สสฺส	โต		นิจฺ	โจ	 ส	ทา	ตน	สนนฺ	ตนา.

คด,	งอ,	โก่ง	๖	ศัพท์
อฬาร (อลคมเน+อร)คด,งอ,โก่ง.กุฏิ	ลํ		อล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อฬารํ		สิ่งที่ไปคดชื่อว่าอฬาระ

(อาเทศลฺเป็นฬฺ,ทีฆะอเป็นอา)

เวลฺ	ลิต(เวลคมเน+อิ+ต)คด,งอ,โก่ง.กุฏิ	ลํ		เวล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เวลฺ	ลิตํ	สิ่งที่ไปคดชื่อว่า
เวลลิตะ(ซ้อนลฺ).วิ	รูเปน		อิลย	ตี	ติ		วา		เวลฺ	ลิตํ	หรือสิ่งที่ไปผิดรูปชื่อว่าเวลลิตะ(วิ+อิล
คมเน+อิ+ต,วุทธิอิเป็นเอ,ซ้อนลฺ,ลบสระหน้า).มูล	โต		ปฏฺ€าย		ยาว		อคฺ	คา		กุ�ฺ	จิ	ตา		
เวลฺ	ลิ	ตา๒ตั้งแต่โคนถึงยอดคดงอ

วงฺก(วงฺกโกฏิเลฺย+อ)คด,งอ,โก่ง.วงฺก ตี ติ  วงฺกํ สิ่งที่คดชื่อว่าวังกะ.	อิ	มิสฺ	สา		เนมิยา		
อิม�ฺจ		วงฺกํ		อิม�ฺจ		ชิมฺ	หํ		อิม�ฺจ		โทสํ		ตจฺ	เฉยฺ	ย๓พึงถากส่วนโค้งส่วนคดส่วนไม่ดี
ของดุมล้อนี้ออกเสีย

กุฏิ	ล  (กุฏ เฉทเน+อิล)  คด, งอ, โก่ง.  กุฏีย	เต	ติ	 	 กุฏิ	ลํ	  ส่วนที่เขาตัดออก ชื่อว่ากุฏิละ. 
กุฏ	ตี	ติ		กุฏิ	ลํ	สิ่งที่คดชื่อว่ากุฏิละ(กุฏโกฏิเลฺย+อิล).อ	ยมฺหิ		อติ	สโ€		กุฏิ	ล	จิตฺ	โต๔  เพราะ 
เรานี้เป็นผู้โอ้อวดมีจิตคดโกง

ชิมฺ	ห(หาจาเค+อ)คด,งอ,โก่ง.อุ	ชุ	ภาวํ		หา	ตี	ติ		ชิมฺ	หํ	สิ่งที่ละความตรงชื่อว่าชิมหะ(ซ้อน
หา,อาเทศหตัวหน้าเป็นช,อาเป็นอิ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ลบสระหน้า).น  
ชิมฺ	หํ		เปกฺ	ขิตพฺพํ ๕ ไม่ควรเพ่งเล็งส่วนที่คด

กุ�ฺ	จิต  (กุ�ฺจ โกฏิเลฺย+อิ+ต)  คด, งอ, โก่ง.  กุ�ฺจ	ตี	ติ	 	 กุ�ฺ	จิตํ	  สิ่งที่คด ชื่อว่ากุญจิตะ. 
เวลฺ	ลิต	คฺ	คา	ติ		กุ�ฺ	จิต	คฺ	คา๖  บท ว่า เวลฺ	ลิต	คฺ	คาคือปลายคด

แน่แท้,	แน่นอน,	มั่นคง,	เที่ยง	๕	ศัพท์
ธุว(ธุคติเถริเยสุ+อ)แน่แท้,แน่นอน,มั่นคง,เที่ยง.มคฺ	คานํ		อา	รมฺมณ	ภาวํ		ธุว	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		 

๑องฺ.ทสก.๒๔/๑๙๓/๓๓๑ ๒ขุ.อฏฺ.๓๔/๒๗๐/๒๖๖ ๓มชฺ.มูล.๑๒/๗๒/๕๕
๔ที.อฏฺ.๖/๗๗/๒๗ ๕วิ.ปริ.๘/๑๐๘๓/๔๐๕ ๖ขุ.อฏฺ.๓๔/๒๗๐/๒๖๖
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ธุ	โวธรรมที่ไปสู่ความเป็นอารมณ์ของมรรคชื่อว่าธุวะ.สทา		ธว	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		วา		ธุ	โวหรือ
ธรรมที่เป็นไปทุกเมื่อชื่อว่าธุวะ.ธว	ติ		ปติ	ฏฺ€า	ตี	ติ		วา		ธุ	โวหรือธรรมที่ตั้งมั่นชื่อว่าธุวะ
(อาเทศอุเป็นอุว,ลบสระหน้า).พกสฺส		พฺรหฺ	มุ	โน		เอว	รูปํ		ปา	ปกํ		ทิฏฺ€ิ	คตํ		อุปฺ	ปนฺนํ		
โห	ติ		อิทํ		นิจฺ	จํ		อิทํ		ธุวํ		อิทํ		สสฺสตํ ๑ พกะพรหมเกิดความเห็นชั่วร้ายถึงปานนี้ขึ้นว่าพรหม
สถานแห่งนี้เที่ยงยั่งยืนมั่นคง

สสฺสต(สสฺสต+ณ)แน่แท้,แน่นอน,มั่นคง,เที่ยง.สสฺส เต  นิจฺ เจ  ภโว  สสฺส โตธรรมที่มีอยู่
ในความเที่ยงชื่อว่าสัสสตะ(ลบณฺและสระหน้า).สสฺสต�ฺจ		อสสฺสต�ฺจ		สุข	ทุกฺ	ขํ ๒ ความ
สุขและความทุกข์มีทั้งเที่ยงและไม่เที่ยง

นิจฺ จ(น+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)แน่แท้,แน่นอน,มั่นคง,เที่ยง.วิ	นาสํ		น		คจฺฉ	ตี	ติ		นิจฺ	จํ	สิ่งที่ไม่
ไปสู่ความพินาศชื่อว่านิจจะ(อาเทศอเป็นอิ,คเป็นจ,ซ้อนจฺ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ).
สสฺสต ภาวํ  เนตี ติ  นิจฺ จํ สิ่งที่นำไปสู่ความเที่ยงชื่อว่านิจจะ(นีนเย+จ,ซ้อนจฺ,รัสสะอีเป็น
อิ).ม�ฺ�ถ		ภิกฺขเว		รูปํ		นิจฺ	จํ		วา		อนิจฺ	จํ		วา๓ภิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญว่ารูปเที่ยง
หรือไม่เที่ยง

ส	ทา	ตน(สทา+ตน)แน่แท้,แน่นอน,มั่นคง,เที่ยง.สทา		กาเล		ภโว		ส	ทาต	โนสิ่งที่มีอยู่
ตลอดกาลชื่อว่าสทาตนะ.สทามาจากสพฺพ+ทา,อาเทศสพฺพเป็นส

สนนฺ ตน(สน+ตน)แน่แท้,แน่นอน,มั่นคง,เที่ยง.สนํ  นิจฺ เจ  ภโว  สนนฺต โนสิ่งที่มีอยู่เป็น
นิจชื่อว่าสนันตนะ(ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นนฺ).สนํ เป็นนิบาตแปลว่าเที่ยงในอรรถ
สัตตมีวิภัตติ

น		หิ		เวเรน		เวร	า	นิ	 สมฺ	มนฺ	ตีธ		กุ	ทา	จนํ

อเวเรน		จ		สมฺ	มติ	 เอส		ธมฺ	โม		สนนฺต	โน.๔

ในโลกนี้  เวรย่อมไม่ระงับด้วยการผูกเวร ย่อมระงับด้วยการไม่ผูกเวรในกาล
ไหนๆนี้เป็นธรรมเที่ยงแท้

	 [๗๑๐]	 กูฏ	ฏฺโ€		เตฺ	วก	รูเปน	 กาล	พฺ	ยา	ปี		ปกา	สิ	โต
	 	 ลหุ		สลฺ	ลหุกํ		จาถ	 สงฺขฺ	ยาตํ		คณิตํ		มิตํ.

เนือง	นิจ,	แน่นอน,	ถาวร,	มั่นคง
กฏู	ฏ€ฺ (กฏูสทฺทปูปท+€าคตินวิตฺตมิหฺ+ิอ)เนอืงนจิ,แนน่อน,ถาวร,มัน่คง.เอ	เก	เนว		ภา	วาทริเูปน		 

กาล	สฺส		พฺ	ยา	ป	โก		นิพฺ	พา	นา	กา	สาทิ		กูฏ	ฏฺโ€ติ		ปกา	สิ	โตสภาพธรรมชาติมีนิพพานและ

๑มชฺ.มูล.๑๒/๕๕๒/๕๙๐ ๒ที.ปาฏิก.๑๑/๑๒๓/๑๖๒ ๓วิ.มหา.๔/๒๑/๒๖
๔วิ.มหา.๕/๒๔๗/๓๓๖
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อากาศเป็นต้น ที่แผ่ไปตลอดกาล โดยความมีอยู่อย่างนั้นเป็นต้นอย่างเดียวเท่านั้น ท่านกล่าวว่าชื่อ 
กูฏัฏฐะ.กูโฏ		นิจฺ	จโล		ติฏฺ€ตี	ติ		กูฏ	ฏฺโ€,		ปพฺพ	โตสิ่งที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวชื่อว่ากูฏัฏฐะได้แก่
ภูเขา(ซ้อนฏฺ,ลบสระหน้า).กูฏ	ฏฺโ€		วิย		สทา		ติฏฺ€ตี	ติ		กูฏ	ฏฺโ€ธรรมชาติที่ตั้งมั่นตลอด
กาลดุจภูเขาชื่อว่ากูฏัฏฐะ.สสฺส	โต		อตฺ	ตา		จ		โล	โก		จ		ว�ฺโฌ		จ		กูฏ	ฏฺโ€			เอ	สิกฏฺ€ายี		
€ิ	โต๑ตัวตนโลกเที่ยงคงที่ตั้งอยู่มั่นคงตั้งมั่นดุจเสาระเนียด

ง่าย,	เบา,	ไม่	หนัก	๒	ศัพท์
ลฆุ,	ลหุ (ลงฺฆคติโสสเนสุ+อุ)ง่าย,เบา,ไม่หนัก.ลหุ	ภา	เวน		ลงฺฆ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ลหุ	วัตถุที่

เป็นไปโดยมีความเบาชื่อว่าลหุ(ลบงฺ,อาเทศฆฺเป็นหฺบ้าง).ชีว	โก		โก	มาร	ภจฺ	โจ		พหุ	�ฺจ		
คณฺ	หา	ติ		ลหุ	�ฺจ		คณฺ	หา	ติ๒หมอชีวกโกมารภัจเรียนมากและเรียนเข้าใจง่าย

สล	ฺลหกุ(ส+ํลงฆฺคติโสสเนส+ุอ+ุก)งา่ย,เบา,ไม่หนกั.	ส	ํ		ปนุป	ฺปนุ	ํ		ลงฆฺ	ต	ิ		คจฉฺ	ต	ีต	ิ	สล	ฺลหกุ	ํ  
วัตถุที่เป็นไปได้บ่อยๆชื่อว่าสัลลหุกะ (ลบ งฺ, อาเทศนิคหิตเป็น ลฺ, ฆฺ เป็นหฺ บ้าง). อถสฺ	สา		 
สลฺ	ลหุกํ		คพฺภวุฏฺ€านํ		อโหสิ		ธมฺ	มก	รก	โต		อุ	ทก	นิกฺ	ขมนสทิสํ ๓ ครั้งนั้นมารดาคลอดออก
โดยง่ายเหมือนการเทน้ำออกจากธัมมกรก

ถูก	นับ,	อัน	เขา	นับ	๓	ศัพท์
สงฺขฺ	ยาต (สํ+ขฺยากถเน+ต)ถูกนับ,อันเขานับ.สงฺขฺ	ยาย	เต		ปริ	มาณีย	เต	ติ		สงฺขฺ	ยาตํ	สิ่งที่

ถูกนับชื่อว่าสังขยาตะ(อาเทศนิคหิตเป็นงฺ)

คณิต (คณสงฺขฺยาเน+อิ+ต)ถูกนับ,อันเขานับ.คณีย	เต		สงฺขฺ	ยาย	เต	ติ		คณิตํ	สิ่งที่ถูกนับชื่อว่า
คณิตะ.คาถา	โย		คณิต	า		เจตฺ	ถ		เอก	จตฺ	ตาฬี	ส	เมว		จ๔ในที่นี้คาถาที่ถูกนับมี๔๑คาถา

มิต(มาปริมาเณ+อิ+ต)ถูกนับ,อันเขานับ.เมตพฺพํ		ปริ	มาณิตพฺ	พนฺ	ติ		มิตํ	สิ่งที่ควรถูกนับ
ชื่อว่ามิตะ.  มิ	ตนฺ	ติ		วา		ปริ	มิตํ		ปมาณ	ยุตฺ	ตํ ๕  บท ว่า มิตํ	คือถูกนับมีการนับ

	 [๗๑๑]	 ติณฺ	หํ		ตุ		ติ	ขิณํ		ติพฺพํ	 จณฺฑํ		อุคฺ	คํ		ขรํ		ภเว
	 	 ชงฺ	คมํ		จ		จรํ		เจว	 ตสํ	 เ�ยฺยํ		จราจรํ.

แหลม,	คม,	กล้า,	แข็ง	๓	ศัพท์
ติณฺ ห(ติชนิสาเน+ห)คม,กล้า,แข็ง.เตช	ตี	ติ		ติณฺ	หํ	วัตถุที่คมชื่อว่าติณหะ.ติ	ติกฺ	ข	ตี	ติ		ติณฺ	หํ	 

วัตถุที่แข็งทนทานชื่อว่าติณหะ(อาเทศชฺเป็นณฺ).ติณฺ	หํ		อสึ		อา	ทาย๖ถือเอาดาบอันคม

ติ	ขิณ(ติชนิสาเน+อิน)คม,กล้า,แข็ง.เตช	ตี	ติ		ติ	ขิณํ	วัตถุที่คมชื่อว่าติขิณะ(อาเทศชฺเป็น

๑ที.สีล.๙/๒๗/๑๗ ๒วิ.มหา.๕/๑๒๙/๑๗๒ ๓มชฺ.อฏฺ.๑๐/๒๐๕/๑๓๓
๔ขุ.อปทาน.๓๒/๒๖๒/๓๔๘ ๕ขุ.อฏฺ.๓๐/๓๖/๓๗ ๖วิ.มหาวิ.๑/๑๗๖/๑๒๙
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ขฺ, น เป็น ณ).  ป�ฺ�ามยํ	 	 ติ	ขิณ	มสึ	 	 ค	เหตฺ	วา๑  ถือเอาดาบอันคมกริบคืออริยมรรคอัน 
สำเร็จด้วยปัญญา

ติพฺพ(ติชนิสาเน+ว)คม,กล้า,แข็ง.เตช	ตี	ติ		ติพฺพํ	วัตถุที่คมชื่อว่าติพพะ(อาเทศวเป็นพ,
ชฺเป็นพฺ).อิธาวุโส		ภิกฺขุ		สิกฺ	ขา	สมา	ทาเน		ติพฺพจฺฉนฺ	โท		โห	ติ๒ผู้มีอายุภิกษุในธรรม
วินัยนี้เป็นผู้มีฉันทะแรงกล้าในการสมาทานเอาสิกขาบท

ดุร้าย,	หยาบ,	กระด้าง	๓	ศัพท์
จณฺฑ  (จณฺฑ โกเป+อ)  ดุร้าย, หยาบ, กระด้าง. จณฺเฑ	ตี	ติ	 	 จณฺโฑ  ผู้ดุร้าย ชื่อว่าจัณฑะ. 

จณฺฑ	ตี	ติ		จณฺฑํ		วัตถุที่หยาบชื่อว่าจัณฑะ(จฑิจณฺฑตฺเถ+อ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็น
ณฺ).นาฬา	คิริ		นาม		หตฺถี		จณฺโฑ		โห	ติ		มนุ	สฺส	ฆาต	โก๓ช้างชื่อนาฬาคิริเป็นสัตว์ดุร้าย
สามารถฆ่ามนุษย์ได้

อุคฺ	ค(อุชฺชพลปาลเนสุ+อ)ดุร้าย,หยาบ,กระด้าง.อุชฺช	ตี	ติ		อุคฺ	คํ	สัตว์ที่ดุร้ายชื่อว่าอุคคะ
(อาเทศชฺชฺเป็นคฺคฺ).นิกฺ	ขมิ		อุร	โค		อุคฺ	ค	เตโช๔งูตัวดุร้ายออกไปแล้ว

ขร(ขรวินาเส+อ)ดุร้าย,หยาบ,กระด้าง.ข	รติ		วิ	นา	เส	ตี	ติ		ขรํ	สิ่งที่ให้พินาศชื่อว่าขระ.
อ�ฺ�ตรา		อิตฺถี		ข	รกมฺ	พลํ		ปา	รุ	ตา		โห	ติ๕หญิงคนหนึ่งห่มผ้ากัมพลเนื้อหยาบ

สังหาริมทรัพย์,	ทรัพย์	เคลื่อนที่	ได้	๔	ศัพท์
ชงฺ	คม(คมุคมเน+อ)สังหาริมทรัพย์,ทรัพย์เคลื่อนที่ได้.คจฺฉ	ตี	ติ		ชงฺ	คมํ	ทรัพย์ที่ไปได้ชื่อว่า 

ชังคมะ(ซ้อนค,อาเทศคตัวหน้าเป็นช,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ).	โส		จตุ	พฺพิโธ		
ถา	ว	โร		ชงฺค	โม		องฺคส	โม		อนุ	คา	มิ	โก	ฯเปฯ		ชงฺค	โม		นาม		ทา	สี	ทาสํ		หตฺถิค	วาสฺสวฬวํ		
อเชฬกํ		กุกฺ	กุฏ	สู	กรํ ๖ ทรัพย์นั้นมี๔อย่างคือ(๑)เงินทองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถาวร(๒)ทาส 
สัตว์เลี้ยงและยานพาหนะที่เคลื่อนที่ได้(๓)อวัยวะและวิชาความรู้(๔)ทานศีลภาวนาและบุญ
กุศลที่จะติดตามไปในชาติหน้าฯลฯทาสีทาสช้างโคม้าแม่ม้าแพะแกะไก่และสุกรเป็นต้น
ชื่อว่าชังคมะ

จร(จรคมเน+อ)สังหาริมทรัพย์,ทรัพย์เคลื่อนที่ได้.จร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		จรํ	ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไป
ได้ชื่อว่าจระ

ตส(ตสจลเน+อ)สังหาริมทรัพย์,ทรัพย์เคลื่อนที่ได้.ต	สติ		จล	ตี	ติ		ตสํ	ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไป
ชื่อว่าตสะ.เย		เกจิ		ปาณ	ภูต	ตฺถิ		ตสา		วา		ถาวร	า		วา๗สัตว์มีชีวิตทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้
หรือถาวรวัตถุทั้งหมด

๑ขุ.เถร.๒๖/๓๙๙/๔๑๔ ๒ที.ปาฏิก.๑๑/๓๓๒/๒๖๔ ๓วิ.จุลฺล.๗/๓๗๗/๑๘๗
๔ขุ.ชา.๒๗/๑๐๑๘/๒๑๙ ๕วิ.มหาวิ.๑/๔๑๐/๒๘๓ ๖ขุ.อฏฺ.๑๗/๔๔/๑๙๓
๗ขุ.ขุทฺทก.๒๕/๑๐/๑๓
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จราจร(จรคมเน+อาจร)สังหาริมทรัพย์,วัตถุที่ให้เคลื่อนที่ได้.จร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		จราจรํ	ทรัพย์
ที่เคลื่อนที่ไปชื่อว่าจราจระ.เ�ยฺยํ		พึงทราบว่าทั้ง๔ศัพท์มีอรรถเหมือนกัน

	 [๗๑๒]	 กมฺ	ปนํ		จลนํ		จาถ	 อติ	ริตฺ	โต		ต	ถาธิ	โก
	 	 ถา	ว	โร		ชงฺ	คมา		อ�ฺ	โ�	 โลลํ		ตุ		จ�ฺ	จลํ		จลํ.

	 [๗๑๓]	 ตรลํ		จ		ปุ	ราโณ		ตุ	 ปุ	รา	ตน	สนนฺ	ตนา
	 	 จิ	รนฺต	โนถ		ปจฺจคฺโฆ	 นูต	โน	ภิน	โว		นโว.

สั่น,	หวั่น	ไหว,	สะเทือน,	สะท้าน	๒	ศัพท์
กมฺ	ปน (กมฺปจลเน+ยุ) สั่น,หวั่นไหว,สะเทือน,สะท้าน. กมฺป	ตี	ติ	 	กมฺ	ปนํ	 สิ่งที่หวั่นไหว 

ชื่อว่ากัมปนะ(อาเทศยุเป็นอน).มยา		อิ	เมสํ		สตฺ	ตานํ		กมฺ	ปน	กิเล	เส		ป	หา	ตุํ		วฏฺฏ	ติ๑  
เราควรละกิเลสเป็นเหตุหวั่นไหวของสัตว์เหล่านี้

จลน(จลกมฺปเน+ยุ)สั่น,หวั่นไหว,สะเทือน,สะท้าน.จล	ติ		กมฺป	ตี	ติ		จลนํ	วัตถุที่หวั่นไหว
ชื่อว่าจลนะ(อาเทศยุเป็นอน).	เต		เถร	สฺส		จล	นา	การํ		ทิสฺ	วา		ภี	ตา		วิร	วึ	สุ๒พวกเขา
เห็นอาการสั่นสะท้านของพระเถระแล้วหวาดกลัวพากันร้อง

ยิ่ง,	เกิน	ไป,	เหลือเฟือ,	เหลือ	เดน	๒	ศัพท์
อติ	ริตฺต(อติ+ริจวิโยชนสมฺปฏิจฺฉนคตีสุ+ต)ยิ่ง,เกินไป,เหลือ,เหลือเฟือ,เหลือเดน.อติ	ริจฺจ	ตี	ติ		 

อติ	ริตฺ	โตของเหลือชื่อว่าอติริตตะ(อาเทศจฺเป็นตฺ).	อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		คิลาน	สฺส		จ		
อ	คิลาน	สฺส		จ		อติ	ริตฺตํ		ภุ�ฺ	ชิ	ตุํ ๓ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันอาหารเหลือเดนของภิกษุ
เป็นไข้และไม่เป็นไข้

อธิก (อธิ+อิคมเน+ก)ยิ่ง, เกินไป, เหลือเฟือ.อธิกํ	 	 เอ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อธิ	โกผู้ยิ่งเกินไป 
ชื่อว่าอธิกะ(ลบสระหน้า).อิธ		ภิกฺขเว		เอก	จฺ	โจ		ปุคฺคโล		อธิ	โก		โห	ติ		สี	เลน		สมาธิ	นา		 
ป�ฺ�าย๔ ภิกษุทั้งหลายบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยิ่งด้วยศีลสมาธิปัญญา

ถาวรวัตถุ
€าวร,	ถาวร(€าคตินิวตฺติยํ+วร)ถาวรวัตถุ.ชงฺ	คมา		ปาณิ	โต		อ�ฺ	โ�		ถา	ว	โร		นามทรัพย์

อย่างอื่นจากชังคมวัตถุชื่อว่าถาวระ.ติฏฺ€ตี	ติ		ถา	ว	โรทรัพย์ที่มั่นคงชื่อว่าถาวระ(อาเทศ€เป็น
ถบ้าง).ถา	ว	โร		นาม		ภู	มิค	ตํ		วา		เวหาส	ฏฺ€ํ		วา		หิร�ฺ�ํ		วา		สุว	ณฺณํ		วา		เขตฺ	ตํ		
วา		วตฺถุ		วา๕ที่ดินสิ่งปลูกสร้างเงินทองที่ไร่นาหรือวัตถุเครื่องใช้เป็นต้นชื่อว่าถาวระ

๑ชา.อฏฺ.๓๙/๒๐๑ ๒ขุ.อฏฺ.๔๘/๓๐๔/๓๓๓ ๓วิ.มหาวิ.๒/๕๐๐/๓๒๘
๔องฺ.ติก.๒๐/๔๖๕/๑๕๘ ๕ขุ.อฏฺ.๑๗/๔๔/๑๙๓
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กลิ้งกลอก,	โคลง,	ไหว,	สะเทือน,	ส่าย	๔	ศัพท์
โลล  (โลลอุมฺมาทเน+อ)กลิ้งกลอก,โคลง,ไหว,สะเทือน,ส่าย,โลเล.โลล	ตี	ติ		โลลํ	สิ่งที่

กลิ้งกลอกชื่อว่าโลละ.น		จกฺขุ	โลโล		โห	ติ๑ภิกษุไม่เป็นผู้มีดวงตากลิ้งกลอก

จ�ฺ	จล(จลกมฺปเน+อ)กลิ้งกลอก,โคลง,ไหว,สะเทือน,ส่าย.จล	ตี	ติ		จ�ฺ	จลํสิ่งที่ไหวชื่อว่า
จัญจละ(ซ้อนจ,ลงนิคหิตอาคม,อาเทศนิคหิตเป็น�ฺ).	ปุถุชฺ	ชน	จิตฺ	ตํ		นาม		จ�ฺ	จลํ ๒ ธรรมดา
จิตของปุถุชนย่อมหวั่นไหว

จล(จลกมฺปเน+อ)กลิ้งกลอก,โคลง,ไหว,สะเทือน,ส่าย.จล	ตี	ติ		จลํ	สิ่งที่ไหวชื่อว่าจละ.
จิตฺ	ตํ		จลํ		มกฺกฏ	สนฺ	นิภํ ๓ จิตที่กระสับกระส่ายเหมือนกับลิง

ตรล (ตรปฺลวตตรเณสุ+อล)กลิ้งกลอก, โคลง, ไหว,สะเทือน,ส่าย.	ต	รติ		ปฺลว	ตี	ติ		ตรลํ	 
วัตถุที่ไหวชื่อว่าตรละ.ตรํ		ลา	ตี	ติ		วา		ตรลํ	หรือวัตถุที่ถือเอาการกลิ้งไปชื่อว่าตรละ(ตร 
สทฺทูปปท+ลาอาทาน+อ,ลบสระหน้า)

เก่า,	เก่า	แก่,	โบราณ	๔	ศัพท์
ปุราณ(ปุร+น)เก่า,เก่าแก่,โบราณ.ปุเร		ภโว		ปุ	ราโณสิ่งที่มีอยู่ในกาลก่อนชื่อว่าปุราณะ

(ทีฆะอเป็นอา,อาเทศนเป็นณ).อุ	ทายิ		ภิกฺ	ขุนิ	ยา		ปุ	ราณ	จีวรํ		โธ	วา	เปสฺ	สติ๔  พระ  
อุทายีจักใช้นางภิกษุณีให้ซักจีวรเก่า

ปุ	รา	ตน (ปุรา+ตน)เก่า,เก่าแก่,โบราณ.ปุ	รา		ภโว		ปุ	ราต	โนสิ่งที่มีอยู่ในกาลก่อนชื่อว่า 
ปุราตนะ.ปุ	ราต	โน		นาม	โคตฺ	เตหิ		โล	เก		อ	ปาก	โฏ		เอ	โก		ราชา		อโหสิ๕พระราชาพระองค์
หนึ่งแต่ครั้งโบราณไม่มีนามและโคตรปรากฏอยู่ในโลก

สนนฺ ตน, สนา ตน  (สนํ+ตน)เก่า,เก่าแก่,โบราณ.สนํสทฺ	โท		อิห		สตฺ	ตมฺยนฺ	โต		ปุ	ราณตฺเถ		
นิ	ปา	โต  สนํ ศัพท์ในที่นี้เป็นนิบาตที่มีสัตตมีวิภัตติเป็นที่สุดในอรรถว่าเก่า.  สนํ	 	 ปุพฺ	เพ	 	 ภโว		
สนนฺต โน, สนาต โน สิ่งที่มีอยู่ในกาลก่อนชื่อว่าสนันตนะและสนาตนะ(อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,หรือ
ลบนิคหิตแล้วทีฆะสระ).สจฺจํ		เว		อม	ตา		วาจา		เอส		ธมฺ	โม		สนนฺต	โน๖วาจาสัจเป็นสิ่ง
ไม่ตายนี้เป็นธรรมอันเก่าแก่

จิ	รนฺ	ตน(จิรํ+ตน)เก่า,โบราณ.จิรํ	สทฺ	โท		นิ	ปา	โต		สตฺ	ตมฺยนฺ	โต		ปุ	ราณตฺ	โถ		อิห		คยฺห	เต   
จิรํศัพท์ถูกถือเอาในที่นี้เป็นนิบาต มีสัตตมีวิภัตติเป็นที่สุดและมีอรรถว่าเก่า. จิรํ	 	 ปุพฺ	เพ	 	 ภโว		 
จิ	รนฺต	โนสิ่งที่มีอยู่ในกาลก่อนชื่อว่าจิรันตนะ(อาเทศนิคหิตเป็นนฺ)

ใหม่	๔	ศัพท์
ปจฺจคฺฆ(ปติ+อคฺค)ใหม่.ปติ	ค	โต		อคฺ	โค		อสฺ	สา	ติ		ปจฺจคฺโฆวัตถุอันเลิศโดยเฉพาะชื่อว่า

๑ขุ.มหานิ.๒๙/๗๓๒/๔๔๔ ๒ขุ.อฏฺ.๓๓/๔๕๘/๑๓๗ ๓ขุ.เถร.๒๖/๓๙๙/๔๑๘
๔วิ.มหาวิ.๒/๔๒/๒๔ ๕ขุ.อฏฺ.๒๖/๕๔/๓๖๖ ๖สํ.สคาถ.๑๕/๗๔๐/๒๗๘
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ปัจจัคฆะ(อาเทศติเป็นจ,คเป็นฆ,ซ้อนจฺ).พหุ	โก		วา		อคฺโฆ		อสฺ	สา	ติ		ปจฺจคฺโฆ  
หรือวัตถุที่มีราคาแพงชื่อว่าปัจจัคฆะ(ปติ+อคฺฆ,อาเทศติเป็นจ,ซ้อนจฺ).ปฏิ	คฺค	เห	สิ		ภควา		
ปจฺจคฺเฆ		เส	ลมเย		ปตฺ	เต๑พระผู้มีพระภาคทรงรับบาตรศิลาใบใหม่

นู	ตน(นว+ตน)ใหม่.นวสฺส		ภา	โว		นูต	โน	ของใหม่ชื่อว่านูตนะ(อาเทศนวเป็นนู)
อภิ	นว  (อภิ+นุ ถุติยํ+อ)  ใหม่. อภิ	นวีย	เต	ติ	 	 อภิ	น	โว	  ของที่เขาชื่นชมมาก(ของใหม่) ชื่อว่า 

อภินวะ (วุทธิ อุ เป็น โอ, อาเทศ โอ เป็น อว, ลบสระหน้า). อ�ฺโ�เยว	 	 เตสํ	 	 อภิ	น	โว		 
สรีร	วณฺโณ		อุปฺ	ปชฺช	ติ๒สีทองในร่างกายใหม่อย่างอื่นเกิดขึ้นแก่พวกเขา

นว(นุถุติยํ+อ)ใหม่.วีย เต ติ  นโวของที่เขาชื่นชม(ของใหม่)ชื่อว่านวะ(วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศ
โอเป็นอว,ลบสระหน้า).นโว		นาม		ปตฺ	โต		วิ�ฺ�ตฺ	ตึ		อุ	ปา	ทาย		วุจฺจ	ติ๓บาตรชื่อว่า
ใหม่หมายถึงบาตรที่ขอได้มา

	 [๗๑๔]	 กุ	รูรํ		ก€ิ	นํ		ทฬฺหํ	 นิฏฺ€ุ	รํ		กกฺขฬํ		ภเว
	 	 อ	นิตฺ	ถฺยนฺ	โต		ปริย	นฺ	โต	 ปนฺ	โต		จ		ปจฺฉิ	มนฺ	ติ	มา

	 [๗๑๕]	 ชิฆ�ฺ�ํ		จริมํ		ปุพฺพํ	 ตฺวคฺคํ		ป€ม	มาทิ		โส
	 	 ปติ	รู	โป	นุจฺฉ	วิกํ	 อถ		โมฆํ		นิรตฺ	ถกํ.

หยาบ,	กระด้าง,	แข็ง,	ด้าน	๕	ศัพท์
กุ	รูร  (กนฺต เฉทเน+อูร)  หยาบ, กระด้าง, แข็ง, ด้าน.  กนฺต	ตี	ติ	 	 กุ	รูรํ	  วัตถุที่ฉีกขาดได้ง่าย 

ชื่อว่ากุรูระ(อาเทศกนฺตฺเป็นกุรฺ).กิพฺพิสํ		ก	โรตี	ติ		กุ	รูรํ	วัตถุที่ทำให้กระด้างชื่อว่ากุรูระ(กร
หึสายํ+อูร,อาเทศอเป็นอุ).	อกฺ	โก	สิ	ตุํ		อลํ		สมตฺเถ	ตี	ติ		กุ	รู	โร	ผู้สามารถด่าจนพอชื่อว่า
กุรูระ(กุรอกฺโกเส+อูร).	เย		โล	เก		ลุทฺ	ทา		โลหิต	ปาณิ	โน		กุ	รู	รกมฺ	มนฺ	ตา		มนุ	สฺ	เส	สุ		ปจฺฉา		
ชาตา๔ผู้ดุร้ายเหล่าใดในโลกมีมือเปื้อนเลือดทำกรรมหยาบจึงเกิดในภายหลังมนุษย์ทั้งหลาย

ก€ิ	น,	กถิน(ก€กิจฺฉชีวเน+อิน)หยาบ,กระด้าง,แข็ง,ด้าน.ก€ตี	ติ		ก€ิ	นํ	สิ่งที่เป็นอยู่ลำบาก
ชื่อว่ากฐินะ(อาเทศ€ฺเป็นถฺบ้าง)

ทฬฺห(ทลวิทารเณ+ห)หยาบ,กระด้าง,แข็ง,ด้าน.ทล	ติ		วิ	ทาร	ย	ตี	ติ		ทฬฺหํ	วัตถุที่แตกหัก
ชื่อว่าทัฬหะ(อาเทศลฺเป็นฬฺ).พห	ตี	ติ		ทฬฺหํ	วัตถุที่เจริญชื่อว่าทัฬหะ(พหวุทฺธิมฺหิ+ฬ,
อาเทศพเป็นท,กลับหฺฬเป็นฬฺห)

นิฏฺ€ุ	ร(นิ+€าคตินิวตฺติมฺหิ+อุร)หยาบ,กระด้าง,แข็ง,ด้าน.นิฏฺ€า	ตี	ติ		นิฏฺ€ุ	รํ	วัตถุที่สำเร็จ
ชื่อว่านิฏ€ุระ(ซ้อนฏฺ,ลบสระหน้า)

๑วิ.มหา.๔/๖/๗ ๒วิ.อฏฺ.๑/๕๘๘ ๓วิ.มหาวิ.๒/๑๓๑/๑๑๐
๔มชฺ.มูล.๑๒/๒๒๐/๑๘๖
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กกฺขฬ(กกฺขหสเน+อล)หยาบ,กระด้าง,แข็ง,ด้าน.กกฺขีย	เต	ติ		กกฺขฬํ	วัตถุที่ถูกหัวเราะเยาะ
ชื่อว่ากักขฬะ(อาเทศลเป็นฬ).อิทํ		โข		อธิ	กรณํ		กกฺขฬ�ฺจ		วาฬ	�ฺจ๑คดีนี้กระด้าง
และดุเดือด

  หยาบมีอีกหลายศัพท์เช่นกโ€ร,	ชร€,	มุตฺ	ติม,	มุตฺ	ต

ที่สุด,	สุดท้าย,	ข้าง	หลัง,	ห่าง	ไกล	๗	ศัพท์
อนฺต (อมคมเน+ต)ที่สุด,สุดท้าย,ข้างหลัง,ห่างไกล.อม	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อนฺ	โตที่สุดอันเป็นไป

ชื่อว่าอันตะ.อวสาน	ภา	เวน		อมีย	เต		�าย	เต	ติ		อนฺ	โตที่สุดอันเขารู้ว่าสิ้นสุดลงชื่อว่าอันตะ
(อาเทศมฺเป็นนฺ).โอสาน	ภา	เวน		อม	ติ		ปวตฺต	ตี	ติ		อนฺ	โตสิ่งที่เป็นไปโดยความเป็นที่สุด 
ชื่อว่าอันตะ(อมปวตฺตเน+ต,อาเทศมฺเป็นนฺ).นิตฺ	ถี		อนฺต ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์.
ทุกฺ	ขสฺส		อนฺ	ตกิ	ริยํ		ว	ทา	มิ๒เรากล่าวถึงการทำที่สุดแห่งทุกข์

ปริย	นฺต  (ปริ+อม คมเน+ต)  ที่สุด, สุดท้าย, ข้างหลัง, ห่างไกล.  ปริ	จฺ	เฉท	ว	เสน	 	 อม	ติ		 
คจฺฉ	ตี	ติ		ปริย	นฺ	โต	ที่สุดอันเป็นไปโดยการกำหนดชื่อว่าปริยันตะ(ลงยฺอาคม,อาเทศมฺเป็น
นฺ).ปริย	นฺ	ตม	กา	สิ		นา	มรูปํ ๓ ทำนามและรูปให้สิ้นสุด

ปนฺต(ป+อมคมเน+ต)ที่สุด,สุดท้าย,ข้างหลัง,ห่างไกล.ปริย	นฺ	เต		อม	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปนฺ	โต  
สิ่งที่เป็นไปในที่สุดชื่อว่าปันตะ (อาเทศมฺ เป็นนฺ,ลบสระหน้า).สมณ	พฺ	ราหฺมณา		อร�ฺ�-
วนปตฺ	ถา	นิ		ปนฺ	ตา	นิ		เส	นา	สนานิ		ปฏิ	เส	วนฺ	ติ๔สมณะและพราหมณ์ใช้สอยเสนาสนะอันห่าง
ไกลเงียบสงัดในป่า

ปจฺฉิม(ปจฺฉา+อิม)ที่สุด,สุดท้าย,ข้างหลัง,ห่างไกล.ปจฺฉา		ภโว		ปจฺฉิ	โมสิ่งที่มีอยู่ในภาย
หลังชื่อว่าปัจฉิมะ(ลบสระหน้า).	วสฺ	สาน	สฺส		ปจฺฉิ	โม		มาโส๕ เดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝน

อนฺ	ติม(อนฺต+อิม)ที่สุด,สุดท้าย,ข้างหลัง.อนฺ	เต		ภโว		อนฺ	ติ	โมสิ่งที่มีอยู่ในที่สุดชื่อว่าอันติมะ
(ลบสระหน้า).มา		โข		เม		ตฺวํ		อนฺ	ติม	ปุ	ริโส		อโหสิ๖ท่านอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายสำหรับ
เราเลย

ชิฆ�ฺ�(ชฆน+ย)ที่สุด,สุดท้าย,ข้างหลัง.ชฆเน		อนฺ	เต		สาธุ		ชิฆ�ฺ�ํ	สิ่งที่ดีในที่สุด 
ชื่อว่าชิฆัญญะ(อาเทศอเป็นอิ,ลบสระอที่น,อาเทศนฺยเป็น�,ซ้อน�ฺ).ชิฆ�ฺ�รตฺ	ตึ		
อรุณ	สฺ	มิมูห	เต๗อรุณขึ้นเมื่อราตรีสิ้นสุดลง

จริม(จรคมเน+อิม)ที่สุด,สุดท้าย,ข้างหลัง.หีน	ตฺตํ		จร	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		จริมํ	สิ่งที่ไปสู่ความต่ำ
สุดชื่อว่าจริมะ.อุ	เปติ		จริม	า		รตฺ	ติ๘ราตรีสุดท้ายใกล้เข้ามา

๑วิ.จุลฺล.๗/๖๔๑/๔๐๖ ๒สํ.สคาถ.๑๕/๒๙๘/๙๘ ๓ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๓๗๐/๔๓๔
๔ที.มหา.๑๐/๓๐๘/๓๖๖ ๕วิ.มหาวิ.๒/๑๖๒/๑๔๓ ๖มชฺ.มชฺ.๑๓/๔๕๓/๔๑๖
๗ขุ.ชา.๒๘/๒๘๓/๙๙ ๘ขุ.เถร.๒๖/๓๕๙/๓๓๕
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เบื้อง	แรก,	เบื้อง	ต้น,	ก่อน,	เก่า,	ข้าง	หน้า	๔	ศัพท์
ปุพฺพ (ปุพฺพปูรเณ+อ)เบื้องแรก,เบื้องต้น,ก่อน,เก่า,ข้างหน้า.ปุพฺพ	ติ		ปูร	ตี	ติ		ปุพฺพํ	เบื้อง

แรกที่เต็มชื่อว่าปุพพะ.ปุพฺ	พกมฺมํ		สริตฺ	วาน๑ระลึกถึงกรรมเก่า

อคฺค(อชคมเน+อ)เบื้องแรก,เบื้องต้น,ก่อน,เก่า,ข้างหน้า.ปุพฺพํ		อช	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อคฺคํ		
สิ่งที่ถึงก่อนชื่อว่าอัคคะ(อาเทศชฺเป็นคฺ,ซ้อนคฺ)

ป€ม (ป€วิยตฺติยํวาจายํ+อม)เบื้องแรก, เบื้องต้น,ก่อน, เก่า,ข้างหน้า.อา	ทิมฺ	หิ		ป€ี	ย	เต		 
อุจฺ	จา	รีย	เต	ติ		ป€มํ	บทที่ถูกสวดในเบื้องต้นชื่อว่าปฐมะ.อุตฺ	ตม	ภา	เวน		ป€ี	ย	เต		อุจฺ	จา	รีย	เต	ติ		 
ป€มํ	  บทที่ถูกสวดโดยเป็นบทดีที่สุด ชื่อว่าปฐมะ (ป€ อุจฺจารเณ+อม).  อา	ทิมฺ	หิ	 	 ปถีย	เต		 
สงฺขฺ	ยีย	เต	ติ		ป€มํ	บทที่ถูกนับก่อนชื่อว่าปฐมะ(ปถสงฺขฺยาเน+อม,อาเทศถฺเป็น€ฺ).อยํ		
ภิกฺขเว		ป€โม		มหา	โจ	โร		สนฺ	โต		สํ	วิชฺ	ชมา	โน		โลก	สฺมึ ๒ ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาโจรคนแรก
ซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก

อาทิ  (อา+ทา ทาเน+อิ)  เบื้องแรก, เบื้องต้น, ก่อน, เก่า, ข้างหน้า.  ป€มํ	 	 อา	ทีย	เต		 
คณฺ	หีย	เต	ติ		อาทิ	ส่วนที่ถูกถือเอาก่อนชื่อว่าอาทิ(ลบสระหน้า).โส   อาทิ	ศัพท์เป็นปุงลิงค์.โส  
ธมฺมํ		เท	เส	ติ		อาทิ	กลฺ	ยาณํ		มชฺเฌ	กลฺ	ยาณํ		ปริ	โย	สา	นกลฺ	ยาณํ ๓ พระผู้มีพระภาคพระองค์
นั้นทรงแสดงพระธรรมอันไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุด

สมควร	๒	ศัพท์
ปฏิรูป,	 ปติ	รูป  (ปติ+รูป)  สมควร. ปฏิ	คฺ	คหิ	โต	 	 รู	โป	 	 ปติ	รู	โป  รูปที่เขารับเอาได้ ชื่อว่า 

ปติรูปะ(อาเทศตเป็นฏบ้าง).น		ชา	นา	ติ		ปฏิ	รูปํ		วา		อปฺ	ปฏิ	รูปํ		วา๔ย่อมไม่รู้ว่า
สมควรหรือไม่สมควร

อนุ	จฺฉ	วิก(อนุ+ฉวิ+ก)สมควร.ฉ	วิ	ยา		อนุ	รูปํ		อนุ	จฺฉ	วิกํ	วัตถุที่สมควรแก่ผิวหนังชื่อว่าอนุจฉวิกะ 
(ซ้อนจฺ).ตํตํวตฺ	ตก	รณาทิ		อนุ	จฺฉ	วิ	กกมฺมํ ๕ กรรมอันสมควรมีการทำวัตรนั้นๆเป็นต้น

ไม่มี	ประโยชน์,	เปล่า,	โมฆะ	๒	ศัพท์
โมฆ  (มูห เวจิตฺเต+อ)  ไม่มีประโยชน์, เปล่า, โมฆะ. มุห	ตี	ติ	 	 โมโฆ  ผู้หลงลืม ชื่อว่าโมฆะ. 

สตฺ	ตา		มุยฺ	หนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		โมฆํ	วัตถุที่สัตว์พากันหลงลืมชื่อว่าโมฆะ(วุทธิอูเป็นโอ,อาเทศ
หฺเป็นฆฺ).โมโฆ		อ	ตีโต		โมโฆ		ปจฺ	จุปฺ	ปนฺ	โน๖อดีตเป็นโมฆะปัจจุบันก็เป็นโมฆะ

นิรตฺ	ถก(นิ+อตฺถ+ก)ไม่มีประโยชน์,เปล่า,โมฆะ.นตฺถิ		อตฺ	โถ		อสฺ	สา	ติ		นิรตฺ	ถกํ	สิ่งที่ไม่มี
ประโยชน์ชื่อว่านิรัตถกะ(ลงรฺอาคม).วชฺเช		กิจฺ	จํ		นิรตฺ	ถกํ ๗ พึงเว้นกิจอันไม่มีประโยชน์

๑ขุ.อปทาน.๓๒/๕/๔๙ ๒วิ.มหาวิ.๑/๒๓๐/๑๗๐ ๓วิ.มหาวิ.๑/๑/๑
๔วิ.มหาวิ.๒/๔๒/๒๔ ๕ที.อฏฺ.๖/๑๑๖/๔๙ ๖ที.สีล.๙/๓๑๑/๒๔๗
๗ขุ.เถร.๒๖/๓๘๖/๓๗๓
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	 [๗๑๖]	 พฺยตฺตํ		ปุฏํ		จ		มุทุ		ตุ	 สุ	กุ	มารํ		จ		โก	มลํ
	 	 ปจฺ	จกฺขํ		อินฺ	ทฺ	ริยคฺคยฺหํ	 อปจฺ	จกฺขํ		อติ	นฺทฺ	ริยํ.

ฉลาด,	ปรากฏ	ชัด,	แจ่ม	แจ้ง	๒	ศัพท์
พฺยตฺต(วิ+อตฺต)ฉลาด,ปรากฏชัด,แจ่มแจ้ง.วิ	สิฏฺโ€		อตฺ	ตา		อสฺ	สา	ติ		พฺยตฺตํ	สิ่งที่มีตนพิเศษ

สุดชื่อว่าพยัตตะ(อาเทศอิเป็นย,วฺเป็นพฺ,ลบสระหน้า).พฺย�ฺ	ชย	ตี	ติ		พฺยตฺตํ	บทที่เขารู้
แจ้งชื่อว่าพยัตตะ(วิ+อ�ฺชคมเน+ต,อาเทศอิเป็นย,วฺเป็นพฺ,ลบ�ฺช,ซ้อนตฺ).อิเธกจฺ	เจ		
ปณฺฑิ	ตา		พฺยตฺ	ตา		เมธา	วิ	โน		พหุ	สฺ	สุตา		ธมฺ	มิ	กถา๑คนบางพวกในโลกนี้เป็นบัณฑิตฉลาด
มีปัญญาเป็นพหูสูตเป็นผู้บอกธรรม

ปุฏ(ปุฏปกาสเน+อ)ฉลาด,ปรากฏชัด,แจ่มแจ้ง.ปุฏี	ย	เต		ปกา	สีย	เต	ติ		ปุฏํ	บทที่ถูกประกาศ
ชื่อว่าปุฏะ.ปุฏ	ติ		วิ	กา	สตี	ติ		ปุฏํ	บทที่แจ่มแจ้งชื่อว่าปุฏะ(ปุฏวิกาสเน+อ)

อ่อน,	อ่อน	โยน,	นุ่ม,	ละเอียด	๓	ศัพท์
มุทุ (มุทโมทเน+อุ)อ่อน,อ่อนโยน,นุ่ม,ละเอียด.โม	ทีย	เต	ติ		มุทุ	สภาวะที่เขายินดีชื่อว่ามุทุ.

ภควา		อ�ฺ�าสิ		เสฏฺ€ึ		คหป	ตึ		กลฺล	จิตฺ	ตํ		มุ	ทุ	จิตฺ	ตํ ๒ พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าท่าน
เศรษฐีคฤหบดีมีจิตพร้อมมีจิตอ่อนโยน

สุ	กุมาร (สุ+กุมาร)อ่อน,อ่อนโยน,นุ่ม,ละเอียด.	โสภ	นํ		กุ	มารํ		กนฺ	ติ		อสฺ	สา	ติ		สุ	กุ	มารํ	 
ตระกูลที่มีความรักเด็กผู้น่ารักชื่อว่าสุกุมาระ.กุ	มา	โร		สุขํ		เส	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สุ	กุ	มารํ	สถานที่
ซึ่งเด็กนอนสบายชื่อว่าสุกุมาระ

โกมล(กุสทฺเท+อล)อ่อน,อ่อนโยน,นุ่ม,ละเอียด.กุ	ติ		สทฺทํ		ก	โรตี	ติ		โก	มลํ	วัตถุที่มีเสียง 
(ที่ทำให้รู้ว่าละเอียด)ชื่อว่าโกมละ(วุทธิอุเป็นโอ,ลงมฺอาคม)

แจ่ม	แจ้ง,	ชัดเจน,	ประจักษ์
ปจฺ	จกฺข (ปติ+อกฺข)แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,ประจักษ์.อินฺ	ทฺ	ริยคฺคยฺหํ		ปจฺ	จกฺขํ		นามอารมณ์ที่

ถูกถือเอาด้วยอินทรีย์๕ชื่อว่าปัจจักขะ.อกฺขํ		อินฺ	ทฺ	ริยํ		ปติ	คตํ		นิสฺ	สิตํ,		อกฺ	เขน		วา		 
ปติ	คตํ	 	ปจฺ	จกฺขํ	 อินทรีย์ที่อาศัยตาหรือรู้ได้ด้วยตาชื่อว่าปัจจักขะ (อาเทศติ เป็น จ,ซ้อน
จฺ,ลบสระหน้า).กเต		สมา	เส		ปติ	สทฺทสฺส		ปุพฺ	พนิ	ปา	โต		อภิธาน	โตเมื่อทำสมาสแล้ว 
เรียงปติ	ไว้ข้างหน้าเพราะเป็นศัพท์นาม

ไม่	แจ่ม	แจ้ง,	ไม่	ชัดเจน,	ไม่	ประจักษ์	๒	ศัพท์
อปจฺ	จกฺข (น+ปจฺจกฺข)ไม่แจ่มแจ้ง,ไม่ชัดเจน,ไม่ประจักษ์.อติ	นฺทฺ	ริยํ		อปจฺ	จกฺขํ		นามอารมณ์

อนัลว่งซึง่อนิทรยี์๕ชือ่วา่อปจัจกัขะ.น		ปจ	ฺจกขฺ	ํ	อปจ	ฺจกขฺ	ํอารมณ์อนัไม่ชดัเจนชือ่วา่อปจัจกัขะ 

๑วิ.มหาวิ.๒/๒๔๐/๑๗๗ ๒วิ.มหา.๔/๒๗/๓๒
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(อาเทศนเป็นอ).	กิมฺ	ปน		ภคว	โต		อปจฺ	จกฺข	ธมฺ	โม		นาม		อตฺถี	ติ,		นตฺถิ๑  ส่วน ธรรม 
อันไม่แจ่มแจ้งของพระผู้มีพระภาคมีอยู่หรือ,ไม่มี

อติ	นฺทฺ	ริย(อติ+อินฺทฺริย)ไม่แจ่มแจ้ง,ไม่ชัดเจน,ไม่ประจักษ์.อินฺ	ทฺ	ริยํ		อติ	กฺ	กนฺตํ		อติ	นฺทฺ	ริยํ		
อารมณ์อันล่วงเลยอินทรีย์ชื่อว่าอตินทริยะ(ลบสระหน้า)

	 [๗๑๗]	 อิ	ตรา�ฺ�ตโร		เอ	โก	 อ�ฺ	โ�		พหุ	วิโธ		ตุ		จ		
	 	 นานา	รู	โป		จ		วิ	วิโธ			 อ	พาธํ		ตุ		นิรคฺคฬํ.

อื่น,	นอก	นี้	๔	ศัพท์
อิตร(อิม+ตร)อื่น,นอกนี้.อิทํเยว		อิต	โรสิ่งอื่นนั่นแหละชื่อว่าอิตระ(ลงตรปัจจัยในอรรถ

อื่น,อาเทศอิมเป็นอิ).อิต	รสทฺ	โท		วา		ปาฏิปทิ	โก		อ�ฺ�ตฺถ	วาจ	โกหรือ	อิตร	ศัพท์
เป็นปาฏิปทิกบทกล่าวอรรถว่าอื่น.โส		สเจ		ธมฺมํ		จร	ติ		ปเคว		อิ	ตรา		ปชา๒หากพระ
ราชาพระองค์นั้นทรงประพฤติธรรมจะป่วยกล่าวไปไยกับประชาราษฎร์นอกนี้

อ�ฺ�ตร(อ�ฺ�+ตร)อื่น,นอกนี้,หนึ่ง.อ�ฺโ�เยว		อ�ฺ�ตโรผู้อื่นนั่นแหละชื่อว่าอัญญตระ.
อ�ฺ�ตโร		ภิกฺขุ		เว	สา	ลิยํ		มหา	วเน		ทิวา	วิ	หาร	ค	โต		นิ	ปนฺ	โน		โห	ติ๓ภิกษุรูปหนึ่งไปสู่วิหาร
พักผ่อนกลางวันในป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีแล้วนอนอยู่

เอก (อิคติมฺหิ+ณฺวุ)อื่น,นอกนี้,หนึ่ง.อ�ฺ�ภาวํ		เอ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เอ	โก	ผู้ไปสู่ความเป็นอื่น
ชื่อว่าเอกะ(วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศณฺวุเป็นอก,ลบสระหลัง).	โส		คนฺตฺ	วา		ยุค	สาฏกํ		 
อา	หรา	เปตฺ	วา		เอกํ		อตฺ	ตนา		ปริ	ภุ�ฺ	ชิ		เอกํ		ตสฺส		ภิกฺขุ	โน		อ	ทา	สิ๔ ภิกษุรูปนั้นให้นำเอา
ผ้าสาฎกคู่หนึ่งมาแล้วใช้สอยเองหนึ่งผืนถวายแก่ภิกษุรูปนั้นหนึ่งผืน

อ�ฺ�(น+�าอวโพธเน+อ)อื่น,นอกนี้.น		�าย	เต	ติ		อ�ฺ	โ�	ผู้ที่เขาไม่รู้จักชื่อว่าอัญญะ
(อาเทศนเป็นอ,ซ้อน�ฺ,ลบสระหน้า).อ�ฺ�สทฺ	โท		วา		ปาฏิปทิ	โก		ภินฺ	นตฺ	โถ	หรือ
อ�ฺ�ศัพท์ที่เป็นปาฏิปทิกบทมีอรรถว่าแตกต่าง.น		อ�ฺโ�		โก	จิ		สา	มิ	โก		โห	ติ๕ไม่มีใคร
คนอื่นเป็นเจ้าของ

มากมาย,	หลาย	อย่าง,	ประการ	ต่างๆ	๓	ศัพท์
พหุ	วิธ (พหุ+วิธ)มากมาย,หลายอย่าง,ประการต่างๆ.	พห	โว		วิธา		ปการ	า		อสฺ	สา	ติ		พหุ	วิโธ   

ธรรมที่มีหลายประการชื่อว่าพหุวิธะ.พหุ	วิธํ		มาลฺยํ		โอ	จิ	นิตฺ	วา		กุ	มาริ	โย๖สาวน้อยเลือก
เก็บเอาดอกไม้หลายชนิด

นานา	รูป(นานา+รูป)มากมาย,หลายอย่าง,ประการต่างๆ.นานา		วิ	วิธา	นิ		รู	ปา	นิ		อสฺ	สา	ติ		

๑ที.อฏฺ.๖/๒๗๖/๑๕๔ ๒องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๐/๙๙ ๓วิ.มหาวิ.๑/๖๙/๗๐
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นานา	รู	โปวัตถุที่มีรูปต่างๆชื่อว่านานารูปะ

ววิธิ(ว+ิวธิ)มากมาย,หลายอยา่ง,ประการตา่งๆ.ว	ิจติ	ฺตา		วธิา		อส	ฺสา	ต	ิ	ว	ิวโิธสิง่ที่มหีลากหลาย 
ชนิดชื่อว่าวิวิธะ.อนาจาร	มฺปิ		วิ	วิธํ		อา	จรึ	สุ๑พากันประพฤติสิ่งไม่เหมาะสมหลายอย่าง

ไม่	ขัดข้อง,	ไม่	ติดขัด	๒	ศัพท์
อ	พาธ(น+พาธ)ไม่ขัดข้อง,ไม่ติดขัด,ไม่มีสลัก.นตฺถิ		พาโธ		นิ	เสโธ		อสฺ	สา	ติ		อ	พาธํ		สภาพ

ที่ไม่มีความติดขัดชื่อว่าอพาธะ(อาเทศนเป็นอ)

นิรคฺคล,	นิรคฺคฬ (นิ+อคฺคฬ) ไม่ขัดข้อง, ไม่ติดขัด.	นตฺถิ	 	อคฺคฬํ	 	อสฺ	สา	ติ	 	นิรคฺคฬํ	  
สิ่งที่ ไม่มีสลักชื่อว่านิรัคคฬะ (ลงรฺอาคม).กถ�ฺจ		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		นิรคฺคโฬ		โห	ติ๒   

ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่มีสิ่งขัดข้องคืออวิชชาเป็นอย่างไร

	 [๗๑๘]	 อเถ	กากี		จ	เอก	จฺ	โจ	 เอ	โก		จ		เอก	โก		สมา
	 	 สา	ธารณํ		จ	สาม�ฺ�ํ	 สมฺ	พาโธ		ตุ		จ	สํกฏํ.

ผู้	เดียว,	บาง	คน	๔	ศัพท์
เอ	กากี,	เอกา	กิก,	เอ	กากิ	ย(เอก+อากี)ผู้เดียว,บางคน.เอ	โก		อสฺสตฺถี	ติ		เอ	กากี	ผู้มี

อยู่คนเดียวชื่อว่าเอกากี(ลบสระหน้า).เอ	โก	ติ		เอ	กากี		อปจฺฉา	สมโณ๓  บท ว่า เอ	โก	คือคน
เดียวไม่มีสมณะติดตาม

เอก	จฺจ(เอก+จฺจ)ผู้เดียว,บางคน.เอ	โก		อสฺสตฺถี	ติ		เอก	จฺ	โจผู้มีอยู่คนเดียวชื่อว่าเอกัจจะ.
เอก	จฺ	โจ		สตฺ	ถา		อปริ	สุทฺธ	สีโล		สมา	โน		ปริ	สุทฺธ	สี	โลมฺ	หี	ติ		ป	ชา	นา	ติ๔เจ้าลัทธิบางคนมีศีล
ไม่บริสุทธิ์ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์

เอก (อิคติมฺหิ+ณฺวุ)ผู้เดียว,บางคน.อ	สหาย	ภา	เวน		เอ	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		เอ	โกผู้ไปโดยไม่มี
เพื่อนชื่อว่าเอกะ(วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศณฺวุเป็นอก,ลบสระหลัง).เอ	โกว		อินฺ	โท		อสุเร		 
ชิ	นา	ติ๕พระอินทร์องค์เดียวเท่านั้นชนะพวกอสูร

เอ	กก(เอก+ก)ผู้เดียว,บางคน.เอ	โกเยว		เอก	โกผู้เดียวเท่านั้นชื่อว่าเอกกะ.	ฉพฺพคฺคิ	โย		
ภิกฺขุ		เอก	โก		อาค	โต๖ ภิกษุฉัพพัคคีย์มารูปเดียว

ทั่วไป,	สามัญ	๒	ศัพท์
สาธารณ,	สา	ธารณา,	สา	ธารณี  (สห+อาธารณ)ทั่วไป,สามัญ.สห		อา	ธาร	เณน		วตฺต	ตี	ติ		 

สา	ธารณ,ํ	สา	ธารณ,ี	สา	ธารณา	สถานที่เปน็ไปพร้อมดว้ยความตัง้มั่นชือ่ว่าสาธารณะ(อาเทศสห

๑วิ.จุลฺล.๖/๓๑๙/๑๒๖ ๒มชฺ.มูล.๑๒/๒๘๕/๒๗๗ ๓ขุ.อฏฺ.๓๓/๙๑๙/๓๗๘
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เป็นส,ลบสระหน้า).สมํ		อา	ธรียนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สา	ธารณํ		สถานที่ซึ่งผู้คนสร้างไว้ให้เสมอกัน 
ชื่อว่าสาธารณะ(สมสทฺทูปปท+อา+ธรธารเณ+ยุ,อาเทศสมเป็นส,ยุเป็นอน,นเป็นณ,วุทธิ
อเป็นอา,ลบสระหน้า).กติ		สม	ถา		วิ	วา	ทาธิ	กรณสฺส		สา	ธารณา		กติ		สม	ถา		วิ	วา	ทา- 
ธิ	กรณสฺส		อสา	ธารณา๑ สมถะเท่าไรทั่วไปแก่วิวาทาธิกรณ์สมถะเท่าไรไม่ทั่วไปแก่วิวาทาธิกรณ์

สาม	�ฺ�,	สาม	�ฺ�า(สมาน+ณฺย)ทั่วไป,สามัญ.สมาน	เมว		สาม�ฺ�ํ,	สาม�ฺ�าความ
เสมอภาคกัน ชื่อว่าสามัญญะ (ลบณฺ และ อ ที่ น, วุทธิ อ เป็น อา, อาเทศ นฺย เป็น �, 
ซ้อน�ฺ)

แออัด,	คับ	แคบ,	ยุ่ง	ยาก	๒	ศัพท์
สมฺ	พาธ  (สํ+พาธ สมฺพนฺเธ+อ)  แออัด, คับแคบ, ยุ่งยาก. สมฺ	พาธ	เต	 	 อสฺ	มินฺ	ติ	 	 สมฺ	พาธํ	 

สถานที่ซึ่งผู้คนแออัดชื่อว่าสัมพาธะ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ).สมฺ	พาธา		ฆราวาส	า		พหุ	กิจฺ	จา		 
พหุ	กรณี	ยา๒ ผู้อยู่ครองเรือนยุ่งยากมีกิจธุระมาก

สงฺกฏ  (สห+กฏ)  แออัด, คับแคบ, ยุ่งยาก.  สห	 	 กเฏน	 	 อาว	รเณน	 	 วตฺต	ตี	ติ	 	 สงฺกฏํ	 
สถานที่อันเป็นไปพร้อมด้วยความขัดข้อง ชื่อว่าสังกฏะ (อาเทศ สห เป็น สํ, นิคหิตเป็น งฺ). 
สํ		สมฺ	พาธํ	เยว		สงฺกฏํ	ที่อันคับแคบนั้นแหละชื่อว่าสังกฏะ(สํ+กฏ,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ)

	 [๗๑๙]	 วามํ		กเฬวรํ		สพฺยํ	 อ	ปสพฺ	ยํ		ตุ		ทกฺ	ขิณํ
	 	 ปฏิ	กูลํ		ตฺว	ปสพฺ	ยํ	 คหนํ		กลิลํ		สมา.

ร่างกาย	ข้าง	ซ้าย
สพฺย(สวคติยํ+ย)ร่างกายข้างซ้าย.วามํ		กเฬวรํ		วาม	กา	โย		สพฺยํ		นามร่างกายข้าง

ซ้ายชื่อว่าสัพยะ.วาม	โต		สว	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		สพฺยํ	ร่างกายที่เป็นไปข้างซ้ายชื่อว่าสัพยะ(สว 
คติยํ+ย,อาเทศวฺเป็นพฺ)

ร่างกาย	ข้าง	ขวา
อ	ปสพฺ	ย (อป+สพฺย)ร่างกายข้างขวา.ทกฺ	ขิณํ		กเฬวรํ		อ	ปสพฺ	ยํ		นามร่างกายข้างขวา 

ชื่อว่าอปสัพยะ.	สพฺย	โต		อปคตํ		อ	ปสพฺ	ยํ		ร่างกายที่ตรงข้ามจากข้างซ้ายชื่อว่าอปสัพยะ.  
อ	ปสพฺ	ยํ		กตฺ	วา		ปกฺ	กา	มิ๓ ทำไว้ข้างขวาแล้วหลีกไป

กลับ	กัน,	ตรง	ข้าม	๒	ศัพท์
ปฏิกูล(ปติ+กูลอาวรเณ+อ)กลับกัน,ตรงข้าม.ปฏิกูล	ติ		อาว	ร	ตี	ติ		ปฏิ	กูลํ	ด้านที่ตรงข้าม

กันชื่อว่าปฏิกูละ
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อ	ปสพฺ	ย(อป+สวคติยํ+ย)กลับกัน,ตรงข้าม.ปฏิ	ปกฺข	ภา	เวน		สว	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		อ	ปสพฺ	ยํ	  
ที่อันเป็นไปโดยตรงข้ามกันชื่อว่าอปสัพยะ(อาเทศวฺเป็นพฺ).อตฺต	โน		อ	ปสพฺ	ย	ปกฺ	เข		กตฺ	วา		
คโต๑ ทำไว้ในฝ่ายตรงข้ามกับตนแล้วจึงไป

รก,	ทึบ	๒	ศัพท์
คหน,	คหณ(คหอุปาทาเน+ยุ)รก,ทึบ.คจฺฉนฺตํ		หน	ตี	ติ		คหนํ,		คหณํ		ป่าอันเบียดเบียน

ผู้ไปอยู่ชื่อว่าคหนะ(อาเทศยุเป็นอน).คห	นวนํ		ป	วิ	สิ	ตุํ		อ	สกฺ	โกนฺ	ตา๒ไม่สามารถเข้าไปสู่
ป่ารกชัฏได้

กลิล (กลคมเน+อิล)รก,ทึบ.กล	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		กลิลํ	ป่าที่เป็นไปชื่อว่ากลิละ.กลึ		ลา	ตี	ติ		
วา		กลิลํ	หรือสถานที่ถือเอาซึ่งโทษชื่อว่ากลิละ(กลิสทฺทูปปท+ลาอาทาเน+อ,ลบสระหน้า)

	 [๗๒๐]	 อุจฺ	จาว	จํ		พหุ	เภทํ	 สงฺกิณฺณากิณฺณา		สงฺ	กุลา
	 	 กตหตฺ	โถ		จ		กุ	สโล	 ปวีณ	าภิ�ฺ�สิกฺขิ	ตา.

	 [๗๒๑]	 นิ	ปุโณ		จ		ปฏุ		เฉโก	 จาตุ	โร		ทกฺข	เปสล	า	
	 	 พาโล		ทตฺ	ตุ		ชโฬ		มูฬฺโห	 มนฺ	โท	วิ�ฺ�ู		จ		พา	ลิโส.

หลาย	ประการ,	หลาย	ประเภท	๒	ศัพท์
อุจฺ	จาว	จ  (อุจฺจ+อวจ) หลายประการ,หลายประเภท,สูงๆต่ำๆ. อุจฺ	จ�ฺ	จ	 	ตํ	 	 อวจ�ฺ	เจ	ติ		 

อุจฺ	จาว	จํ	  วัตถุทั้งสูงทั้งต่ำ ชื่อว่าอุจจาวจะ (ลบสระหน้า, ทีฆะสระหลัง).  สพฺพคฺคิ	ยา	 	 ภิกฺ	ขู			 
อุจฺ	จาว	จา		นตฺถุ	กรณิ	โย		ธาเรนฺ	ติ๓ พวกภิกษุฉัพพัคคีย์พากันใช้กล้องยานัตถุ์หลายชนิด

พหุ	เภท (พหุ+เภท)หลายประการ,หลายประเภท.พห	โว		เภท	า		อสฺ	สา	ติ		พหุ	เภ	โท  ธรรมะ 
มีหลายประเภทชื่อว่าพหุเภทะ

เกลื่อน	กล่น,	เรี่ย	ราย	๓	ศัพท์
สงฺกิณฺณ(สงฺกสงฺกายํ+ต)เกลื่อนกล่น,เรี่ยราย.สงฺก ตี ติ  สงฺกิณฺโณผู้มีความสงสัยชื่อว่า

สังกิณณะ(อาเทศตเป็นอิณฺณ).สงฺกิร	ตี	ติ		สงฺกิณฺโณมนุษย์ที่เกลื่อนกล่นชื่อว่าสังกิณณะ
(สํ+กิรวิกฺเขปเน+ต,ลบรฺ,อาเทศนิคหิตเป็นงฺ,ตเป็นอิณฺณ,ลบสระหน้า)

อากิณฺณ  (อา+กิร วิกฺกิรเณ+ต)  เกลื่อนกล่น, เรี่ยราย. อา	กิร	ตี	ติ	 	 อากิณฺโณ ผู้เกลื่อนกล่น 
ชื่อว่าอากิณณะ (ลบ รฺ, อาเทศต เป็นอิณฺณ,ลบสระหน้า).  เว	สาลี	 	อิทฺธา	 	 เจว	 	 โห	ติ		 
ผี	ตา		จ		พหุ	ชนา		อากิณฺณ	มนุ	สฺ	สา		สุภิ	กฺ	ขา		จ๔ เมืองเวสาลีเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองกว้าง

๑ขุ.อฏฺ.๒๖/๔๓/๓๑๒ ๒มชฺ.อฏฺ.๗/๒๑๕/๓๑๒ ๓วิ.มหา.๕/๓๘/๔๗
๔วิ.มหา.๕/๑๒๘/๑๖๘
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ขวางผู้คนมากมายเกลื่อนกล่นข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์

สงฺ	กุล(สงฺกสงฺกายํ+อุล)เกลื่อนกล่น,เรี่ยราย.สงฺก	ติ		สงฺกิร	ตี	ติ		สงฺ	กุโลประเทศที่มีผู้คน
เกลื่อนกล่นชื่อว่าสังกุละ

ฉลาด,	มี	ฝีมือ,	ชำนาญ,	เข้าใจ,	มี	ประสบการณ์	๑๑	ศัพท์
กตหตฺถ (กต+หตฺถ)ฉลาด,มีฝีมือ,ชำนาญ,เข้าใจ,มีประสบการณ์.กโต		อภฺ	ยา	สิ	โต		หตฺ	โถ		

อสฺ	สา	ติ		กตหตฺ	โถ	ผู้มีมือทำได้อย่างคล่องแคล่วชื่อว่ากตหัตถะ.กตหตฺ	โถ	ติ		โก	จิ		สิปฺป	เมว		
อุคฺ	คณฺ	หา	ติ๑  บท ว่า กตหตฺ โถคือผู้ศึกษาเอาศิลปะบางคนเท่านั้น

กุสล (กุสสทฺทูปปท+ลาอาทาเน+อ)ฉลาด,มีฝีมือ,ชำนาญ, เข้าใจ,มีประสบการณ์.กุ	เสน		
�าเณน		สพฺ	พกิจฺจํ		ลา	ตี	ติ		กุ	สโลผู้ถือเอากิจทั้งปวงด้วยความรู้ชื่อว่ากุสละ.กุ	สโล		ปุปฺ	ผมิว		 
ป	เจสฺ	สติ๒เหมือนผู้ฉลาดเลือกเก็บเอาดอกไม้ฉันนั้น

ปวีณ(ป+วีณา+ณ)ฉลาด,มีฝีมือ,ชำนาญ,เข้าใจ,มีประสบการณ์.ปกฏฺ€า		วีณา		อสฺ	สา	ติ		
ป	วีโณผู้มีพิณดีที่สุดชื่อว่าปวีณะ(ลบณฺและสระหน้า)

อภิ�ฺ�(อภิ+�าอวโพธเน+อ)ฉลาด,มีฝีมือ,ชำนาญ,เข้าใจ,มีประสบการณ์.อภิ	ชา	นา	ติ		
อภิ�ฺ	โ�ผู้รู้จริงชื่อว่าอภิญญะ(ซ้อน�ฺ,ลบสระหน้า)

สิกฺขิต(สิกฺขวิชฺโชปาทาเน+อิ+ต)ฉลาด,มีฝีมือ,ชำนาญ,เข้าใจ,มีประสบการณ์,มีการศึกษา.
สิกฺขิตพฺ	โพ	ติ	 	 สิกฺขิ	โต  ผู้ที่เขาควรศึกษา ชื่อว่าสิกขิตะ.  สิกฺขิ	โต	ติ	 	 ทสทฺ	วาท	ส	 	 วสฺ	สา	นิ		 
อาจ	ริ	ยกุเล		อุคฺ	คหิต	สิปฺ	โป๓  บท ว่า สิกฺขิ	โตคือผู้เรียนเอาศิลปะในสำนักของอาจารย์ตลอด๑๐
ถึง๑๒ปี

นิ	ปุณ(นิ+ปุณกมฺมสุเภสุ+อ)ฉลาด,มีฝีมือ,ชำนาญ,เข้าใจ,มีประสบการณ์.		นิ	ปุณ	ตี	ติ		นิ	ปุโณ		
ผู้ฉลาดชื่อว่านิปุณะ.นิ	ป	โก	ติ		นิ	ปุโณ		อตฺตตฺถ	ปรตฺเถ	สุ		กุ	สโล๔  บท ว่า นิ	ป	โกคือผู้ฉลาด
เข้าใจในประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน

ปฏุ (ปฏุคมเน+อุ)ฉลาด,มีฝีมือ,ชำนาญ,เข้าใจ,มีประสบการณ์.ปฏ	ติ		คจฺฉ	ติ		�าย	ตี	ติ		
ปฏุ	ผู้รู้ชื่อว่าปฏุ.อตฺถํ		ปฏ	ติ		ชา	นา	ตี	ติ		ปฏุ	ผู้รู้จักประโยชน์ชื่อว่าปฏุ(ปฏ�าเณ+อุ)

เฉก(ฉิทิทฺวิธากรเณ+อ)ฉลาด,มีฝีมือ,ชำนาญ,เข้าใจ,มีประสบการณ์.	ฉิท	ตี	ติ			เฉโกผู้
แตกฉานชื่อว่าเฉกะ(วุทธิอิเป็นเอ,อาเทศทฺเป็นกฺ).เฉโก		หิ		โค	ปาล	โก		สกฺข	รา	โย		
อุจฺ	ฉงฺ	เคน		ค	เหตฺ	วา๕คนเลี้ยงโคผู้ฉลาดเก็บเอาก้อนกรวดใส่พก

จาตุร (จตยาจเน+อุร)ฉลาด,มีฝีมือ,ชำนาญ, เข้าใจ,มีประสบการณ์.	จ	ตีย	เต	ติ		จาตุ	โร   

๑มชฺ.อฏฺ.๗/๑๖๑/๓๗๔ ๒ขุ.ธมฺม.๒๕/๑๔/๒๑ ๓มชฺ.อฏฺ.๗/๑๖๑/๓๗๔
๔ขุ.อฏฺ.๓๓/๖๘๘/๒๘๕ ๕วิ.อฏฺ.๑/๕๑๓
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ผู้ที่เขาขอร้อง(ให้ช่วย)ชื่อว่าจาตุระ(วุทธิอเป็นอา)

ทกฺข(ทลทิตฺติยํ+ข)ฉลาด,มีฝีมือ,ชำนาญ,เข้าใจ,มีประสบการณ์.เฉ	เก		ทล	ติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		 
ทกฺ	โขผู้รุ่งเรืองเพราะความฉลาดชื่อว่าทักขะ(อาเทศลฺเป็นกฺ).	กุ	สล	ธมฺ	เม			ทกฺข	ติ		วฑฺฒ	ตี	ติ		 
ทกฺ	โข	  ผู้เจริญในกุศลธรรม ชื่อว่าทักขะ (ทกฺข วุฑฺฒิยํ+อ).  เฉก	ภา	เวน	 	 ทกฺข	ติ	 	 คจฺฉ	ตี	ติ		 
ทกฺ	โขผู้ไปด้วยความฉลาดชื่อว่าทักขะ(ทกฺขคติยํ+อ).เฉโก		มาลา	กา	โร		ทกฺ	โข		กุ	สโล		พหู		
มา	ลา	คุเณ		ก	โร	ติ๑นายมาลาการผู้ฉลาดชำนาญเข้าใจจัดดอกไม้ได้หลายชนิด

เปสล  (ปิส หึสาพลทานนิเกตเนสุ+อล)  ฉลาด, มีฝีมือ, ชำนาญ, เข้าใจ, มีประสบการณ์. 
อ	เฉก	ตฺตํ		ปิ	สติ		หึ	สตี	ติ		เปสโลผู้เบียดเบียนความโง่ชื่อว่าเปสละ(วุทธิอิเป็นเอ)

  ฉลาดมีอีกหลายศัพท์เช่นก	ตมุข,	กตี

ผู้	โง่,	ผู้	เขลา	๗	ศัพท์
พาล(พลปาณเน+ณ)ผู้โง่,ผู้เขลา.พล	ตี	ติ		พาโล,		อสฺ	สา	สิต	ปสฺ	สา	สิ	ตมตฺ	เตน		ชีว	ติ,		น		 

ป�ฺ�า	ชี	วิ	เต	นาตฺยตฺ	โถผู้มีชีวิตอยู่ชื่อว่าพาละ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา)หมายความว่ามีชีวิต
อยู่สักว่าหายใจออกหายใจเข้าเท่านั้นไม่เป็นอยู่ด้วยปัญญา.	เทฺว		อตฺเถ		ลา	ตี	ติ		วา		พาโล  
หรอืผู้ถอืเอาเนือ้ความ๒อยา่ง(คอืทัง้มีประโยชน์และไมม่ีประโยชน)์ชือ่วา่พาละ.ท	ฺวหี	ิ	มา	ตา	ป	ิตหู	ิ	
ลาตพฺ	โพ		โป	สิต	พฺ	โพ	ติ		พาโลผู้ที่มารดาบิดาทั้ง๒ยังเลี้ยงดูชื่อว่าพาละ(ทฺวิสทฺทูปปท+ลา
อาทาเน+อ,อาเทศทฺวิเป็นพา,ลบสระหน้า).เถ	โร		ภิกฺขุ		พาโล		โห	ติ		อพฺยตฺ	โต๒  พระ 
เถระเป็นผู้โง่ไม่ฉลาด

ทตฺ	ตุ (ทากุจฺฉาคตีสุ+ตุ)ผู้โง่,ผู้เขลา.ทาตพฺ	โพ		กุจฺฉิตพฺ	โพ	ติ		ทตฺ	ตุ	ผู้ที่เขารังเกียจชื่อ
ว่าทัตตุ.พาล	ภา	เวน		ทาย	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ทตฺ	ตุ	ผู้ไปด้วยความโง่ชื่อว่าทัตตุ(ซ้อนตฺ,รัสสะ
อาเป็นอ).ทตฺ	ตุป�ฺ�ตฺ	ตนฺ	ติ		ทตฺ	ตูหิ		พา	ลม	นุสฺ	เสหิ		ป�ฺ�ตฺตํ ๓  บท ว่า ทตฺ	ตุป�ฺ�ตฺตํ	 
คือคนโง่บัญญัติไว้

ชฬ  (ชลพาลฺเย+อ)ผู้โง่,ผู้เขลา.ชล	ตี	ติ		ชโฬผู้โง่เขลาชื่อว่าชฬะ(อาเทศลฺเป็นฬฺ).เย  
ทุปฺป�ฺ�า		ชฬา		เอฬ	มูค	า๔ชนเหล่าใดเป็นผู้มีปัญญาทรามโง่เขลาบอดใบ้

มูฬฺห(มูหเวจิตฺเต+ล)ผู้โง่,ผู้เขลา.มูห	ตี	ติ		มูฬฺโหผู้เขลาชื่อว่ามูฬหะ(อาเทศลเป็นฬ,
กลับหฺฬเป็นฬฺห).มูฬ	ตี	ติ		มูฬฺโหผู้หลงลืมชื่อว่ามูฬหะ(มูฬเวจิตเต+ห).โมฆ	ปุ	ริ	โสติ		
ตุจฺฉ	ปุ	ริโส		มูฬฺห	ปุร	โส๕  บท ว่า โมฆ	ปุ	ริโส	คือบุรุษผู้ว่างเปล่าโง่เขลา

มนทฺ(มนทฺชฬตฺเต+อ)ผู้โง,่ผู้เขลา.มนทฺ	ตี	ติ		มน	ฺโทผู้เขลาชือ่ว่ามนัทะ.มน	ฺโท	ติ		มนทฺป�โฺ�๖  
บท ว่า มนฺ	โทคือผู้ปัญญาเขลา

๑ธมฺม.อฏฺ.๒๐/๗๖ ๒วิ.มหา.๔/๑๗๕/๒๒๗ ๓ที.อฏฺ.๔/๗๑/๑๕๐
๔องฺ.เอก.๒๐/๒๐๕/๔๗ ๕องฺ.อฏฺ.๑๕/๑๓๘/๒๗๒ ๖ที.อฏฺ.๔/๖๕/๑๐๘
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อ	วิ�ฺ�ู (น+วิ�ฺ�ู)ผู้โง่,ผู้เขลา.น		วิ�ฺ�ู		อ	วิ�ฺ�ู	ผู้ไม่รู้แจ้งชื่อว่าอวิญ�ู(อาเทศนเป็นอ).
สพฺ	เพ		เท	วา		ชฬา		เอฬ	มูค	า		อ	วิ�ฺ�ู	๑เทวดาทั้งปวงเป็นผู้เขลาบอดใบ้ไม่รู้แจ้ง

พา	ลิส(พาลฺย+อิส)ผู้โง่,ผู้เขลา.พาลฺ	ย	โย	คา		พา	ลิโสผู้ชื่อว่าพาลิสะเพราะมีความโง่เขลา(ลบ
ย).โร	คา	ทีหิ		จ		ทุกฺ	เขหิ		นิจฺ	จํ		ห�ฺ�ติ		พา	ลิโส๒ผู้โง่เขลาย่อมถูกโรคภัยเป็นต้นและความ
ทุกข์เบียดเบียนอยู่เป็นประจำ

  ผู้โง่มีอีกหลายศัพท์เช่นอ�ฺ�,	ยถา	ชาต

	 [๗๒๒]	 ปุ�ฺ�วา		สุก	ตี		ธ�ฺ	โ�	 มหุสฺ	สาโห		มหา	ธิติ
	 	 มหา	ตณฺโห		มหิ	จฺ	โฉถ	 หทยี		หทย	า	ลุ		จ.

ผู้	มี	บุญ,	ผู้	ได้	รับ	ผล	ของ	กรรม	ดี	๓	ศัพท์
ปุ�ฺ�วนฺ	ตุ (ปุ�ฺ�+วนฺตุ)ผู้มีบุญ,ผู้ได้รับผลของกรรมดี.ปุ�ฺ�ํ		อสฺมึ		อตฺถี	ติ		ปุ�ฺ�วา  

ผู้มีบุญ ชื่อว่าปุญญวันตุ (รูปสำเร็จ อาเทศ นฺตุ กับ สิ เป็น อา แล้วลบสระหน้า). 	 ปุ�ฺ�วา		 
สตฺ	โต			ทุกฺ	ขํ		น		ปา	ปุณิ๓สัตว์ผู้มีบุญไม่ประสบทุกข์

สุก	ตี (สุกต+อี)ผู้มีบุญ,ผู้ได้รับผลของกรรมดี.สุก	ตํ		ปุ�ฺ�ํ		อสฺมึ		อตฺถี	ติ		สุก	ตี		ผู้มีบุญที่
ทำไว้ดีชื่อว่าสุกตี(ลบสระหน้า)

ธ�ฺ� (ธน+ย)ผู้มีบุญ,ผู้ได้รับผลของกรรมดี,ผู้โชคดี.ธนํ		คณหํ		ลทฺโธ	ติ		ธ�ฺ	โ�ผู้ได้รับ
ทรัพย์ชื่อว่าธัญญะ(ลบอที่น,อาเทศนฺยเป็น�,ซ้อน�ฺ).	ธ�ฺ�า		ว	ติ	เม		มนุ	สฺ	สา๔  
มนุษย์เหล่านี้เป็นผู้โชคดีหนอ

ผู้	มี	ความ	เพียร	มาก	๒	ศัพท์
มหุสฺ	สาห(มหนฺต+อุสฺสาห)ผู้มีความเพียรมาก.ม	หนฺ	โต		อุสฺ	สาโห		อสฺ	สา	ติ		มหุสฺ	สาโหผู้มี

ความเพียรมากชื่อว่ามหุสสาหะ(อาเทศมหนฺตเป็นมหา,ลบสระหน้า).เอ	โก		ภิกฺขุ		มหชฺฌาส	
โย		โห	ติ		มหุสฺ	สาโห๕ภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้มีความตั้งใจมากมีความเพียรมาก

มหา	ธิติ (มหนฺต+ธิติ)ผู้มีความเพียรมาก.ม	หนฺ	ตา		ธิติ		อสฺ	สา	ติ		มหา	ธิติ	ผู้มีความเพียรมาก
ชื่อว่ามหาธิติ(อาเทศมหนฺตเป็นมหา).มหา	วี	ริ	ยศัพท์ก็มีอรรถเหมือนกัน

ผู้	มักมาก,	ผู้	โลภ	มาก	๒	ศัพท์
มหา	ตณฺห (มหนฺต+ตณฺหา+ณ)ผู้มักมาก,ผู้โลภมาก.ม	หนฺ	ตา		ตณฺ	หา		อสฺ	สา	ติ		มหา	ตณฺโห  

ผู้มีความมักมาก ชื่อว่ามหาตัณหะ (อาเทศมหนฺต เป็นมหา, ลบณฺ และสระหน้า).  โส  หิ  
มหคฺฆโส		มหา	ตณฺโห		อโหสิ๖พระอุปนันทะนั้นเป็นผู้ตะกละมักมาก

๑อภิ.กถา.๓๗/๒๕๕/๑๐๙ ๒มชฺ.อฏฺ.๗/๖/๔๓ ๓มชฺ.อฏฺ.๑๐/๒๐๙/๑๗๘
๔อภิ.อฏฺ.๕๓/๑๗๘/๑๖๕ ๕วิ.อฏฺ.๒/๑๑๔ ๖ชา.อฏฺ.๓๘/๒๒๑
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มหิ	จฺฉ(มหนฺต+อิจฺฉา+ณ)ผู้มักมาก,ผู้โลภมาก.ม	หนฺ	ตา		อิจฺฉา		อสฺ	สา	ติ		มหิ	จฺ	โฉผู้มีความ
โลภมากชื่อว่ามหิจฉะ(อาเทศมหนฺตเป็นมหา,ลบณฺและสระหน้า).ตสฺ	มา	ติห		ภิกฺขเว		เอวํ		
สิกฺขิตพฺพํ		น		มหิ	จฺฉา		ภ	วิสฺ	สาม๑ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นภิกษุในศาสนานี้ควรสำเหนียก
อย่างนี้ว่าพวกเราจักไม่เป็นผู้มักมาก.มหา	ส	ยศัพท์ก็มีความหมายเดียวกัน

ผู้	มี	ใจดี,	ผู้	มี	น้ำใจ,	ผู้	มี	ใจ	ประเสริฐ	๒	ศัพท์
หทย ี(หทย+อี)ผู้มีใจดี,ผู้มีน้ำใจ,ผู้มีใจประเสริฐ.หทยํ		พหุลํ		ปสตฺถ�ฺ	จ		อสฺ	สา	ติ		หทยี	  

ผู้มีน้ำใจมากและประเสริฐชื่อว่าหทยี(ลบสระหน้า)

หทย	า	ลุ  (หทย+อาลุ)ผู้มีใจดี,ผู้มีน้ำใจ,ผู้มีใจประเสริฐ.หทยํ		พหุลํ		ปสตฺถ�ฺ	จ		อสฺ	สา	ติ		 
หทย	า	ลุ		ผู้มีน้ำใจมากและประเสริฐชื่อว่าหทยาลุ(ลบสระหน้า).สุ	หทย	ศัพท์ก็มีอรรถเหมือนกัน

	 [๗๒๓]	 สุม	โน		หฏฺ€จิตฺ	โตถ	 ทุมฺ	มโน		วิ	มโน	ปฺยถ	
	 	 ว	ทา	นิ	โย		วท�ฺ�ู		จ	 ทาน	โสณฺ	โฑ		พหุ	ปฺป	โท.

ผู้	มี	ใจดี,	ผู้	มี	ความ	ดีใจ,	ผู้	สบายใจ	๒	ศัพท์
สุมน (สุ+มน)ผู้มีใจดี,ผู้มีความดีใจ,ผู้สบายใจ.สุนฺท	โร		มโน		อสฺ	สา	ติ		สุม	โนผู้มีใจดี 

ชื่อว่าสุมนะ.ภิกฺขุ		จกฺ	ขุน	า		รูปํ		ทิสฺ	วา		เนว		สุม	โน		โห	ติ		น		ทุมฺ	มโน		อ	เปกฺ	ข	โก		จ		 
วิห	รติ		สโต		สมฺป	ชา	โน๒ภิกษุเห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจวางเฉยอยู่อย่างมีสติรู้ตัว

หฏฺ€จิตฺ	ต(หฏฺ€+จิตฺต)ผู้มีใจดี,ผู้ดีใจ,ผู้สบายใจ.หฏฺ€ํ		จิตฺ	ตํ		อสฺ	สา	ติ		หฏฺ€จิตฺ	โตผู้มี
ความสบายใจชื่อว่าหัฏฐจิตตะ.คัมภีร์อมรสีหอภิธานกล่าวว่าหาส	มโน		วิ	กุพฺ	พา	โน		ปมา	โน		
หฏฺ€มาน	โส๓ศัพท์ทั้ง๔นี้มีอรรถเหมือนกัน.		ปิตุ		สิเนหํ		ลภิตฺ	วา		หฏฺ€จิตฺ	โต๔(พระราหุล 
กุมาร)ทรงได้ความรักของพระชนกแล้วมีความเบิกบานพระทัย

ผู้	มี	ความ	เสียใจ,	ผู้	ไม่	สบายใจ	๒	ศัพท์
ทุมฺ	มน(ทุ+มน)ผู้มีความเสียใจ,ผู้ไม่สบายใจ.	ทุฏฺ€ํ		ทุกฺ	ขิตํ		วา		มโน		อสฺ	สา	ติ		ทุมฺ	มโน  

ผู้มีใจเสียหรือเป็นทุกข์ชื่อว่าทุมมนะ(ซ้อนมฺ).เก	นา	สิ		ทุมฺ	มโน		ตาต๕พ่อเจ้าเสียใจเพราะ
ใครหรือ

วิมน(วิ+มน)ผู้มีความเสียใจ,ผู้ไม่สบายใจ.วิ	รูปํ		มโน		อสฺ	สา	ติ		วิ	มโนผู้ไม่สบายใจชื่อว่า
วิมนะ.อนฺ	ตมน	ศัพท์ก็มีอรรถเหมือนกัน.มา		ตฺวํ		อาจริย		วิ	มโน		อโหสิ๖ท่านอาจารย์
ท่านอย่าเสียใจเลย

๑องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๕๗/๑๙๒ ๒ที.ปาฏิก.๑๑/๓๒๓/๒๖๓ ๓อมรสีห.๒๑/๗
๔ขุ.อฏฺ.๔๙/๑๑๕ ๕สํ.สคาถ.๑๕/๕๐๕/๑๘๒ ๖วิ.มหา.๕/๑๓๐/๑๗๖
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ผู้	มี	ใจ	โอบ	อ้อม	อารี,	ผู้	มี	น้ำใจ	๔	ศัพท์
วทานิย(วทสทฺทูปปท+�าอวโพธเน+อิย)ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,ผู้มีน้ำใจ.ยา	จกานํ		วทํ		ว	จนํ		

ชา	นา	ตี	ติ		ว	ทา	นิ	โยผู้รู้ถ้อยคำของคนขอชื่อว่าวทานิยะ(อาเทศ�เป็นน,ทีฆะอเป็นอา,
ลบสระหน้า)

วท�ฺ�ู (วทสทฺทูปปท+�าอวโพธเน+รู)ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,ผู้มีน้ำใจ.ยา	จกานํ		วทํ		ว	จนํ		 
ชา	นา	ตี	ติ		วท�ฺ�ู		ผู้รู้ถ้อยคำของคนขอชื่อว่าวทัญ�ู(ซ้อน�ฺ,ลบรฺและสระหน้า).สา	มิ	โก		
สีล	วา		โห	ติ		วท�ฺ�ู		วี	ตมจฺฉ	โร๑สามีเป็นผู้มีศีลมีน้ำใจไม่ตระหนี่

ทาน	โสณฺ	ฑ(ทาน+โสณฺฑ)ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,ผู้มีน้ำใจ.ทาเน		โสณฺ	โฑ		ปสุ	โต		อสฺ	สา	ติ		 
ทาน	โสณฺ	โฑ	ผู้มีความขวนขวายในการให้ชื่อว่าทานโสณฑะ

พหุ	ปฺปท(พหุสทฺทูปปท+ป+ทาทาเน+อ)ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,ผู้มีน้ำใจ.	พหุํ		ป	ทา	ตี	ติ		พหุ	ปฺป	โท	  
ผู้ให้ทั่วถึงโดยมากชื่อว่าพหุปปทะ(ซ้อนปฺ,ลบสระหน้า)

	 [๗๒๔]	 ขฺ	ยา	โต		ป	ตีโต		ป�ฺ�าโต-	 ภิ�ฺ�าโต		ปถิ	โต		สุ	โต
	 	 วิสฺ	สุ	โต		วิทิ	โต		เจว	 ป	สิทฺโธ		ปาก	โฏ		ภเว.

ผู้	มีชื่อ	เสียง,	ผู้	มี	เกียรติ	๑๐	ศัพท์
ขฺ	ยาต  (ขฺยาปกาสเน+ต)ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีเกียรติ.ขฺ	ยาย	เต		ปกา	สีย	เต	ติ		ขฺ	ยา	โตผู้ที่เขา

ประกาศชื่อว่าขยาตะ

ป	ตีต(ปติ+อิมนเน+ต)ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีเกียรติ.ปติ		อภิ	มุขํ		มนีย	เต	ติ		ป	ตีโต	ผู้ที่เขานอบน้อม
ต่อหน้าชื่อว่าปตีตะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).ปติ		อภิ	มุขํ		เอ	ตี	ติ		ป	ตีโตผู้เป็นไปต่อหน้า
ชื่อว่าปตีตะ(ปติ+อิคติมฺหิ+ตลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง)

ป�ฺ�าต  (ป+�าอวโพธเน+ต)ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีเกียรติ. ปกาเรน		�าตพฺ	โพ	ติ	 	ป�ฺ�าโต	  
ผู้ที่เขารู้จักทั่วไป ชื่อว่าปัญญาตะ (ซ้อน�ฺ). �า	โต	ติ	 	 ป�ฺ�าโต	 	ปาก	โฏ๒  บท ว่า �าโต	 
คือผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฏ

อภิ�ฺ�าต(อภิ+�าอวโพธเน+ต)ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีเกียรติ.	อภิ	�ฺ�าย	เต	ติ		อภิ	�ฺ�าโตผู้ที่
เขารู้จักดีชื่อว่าอภิญญาตะ(ซ้อน�ฺ).อยํ		โข		เช	โต		ราช	กุ	มา	โร		อภิ	�ฺ�าโต		�าตมนุ	สฺโส๓   
พระเชตราชกุมารพระองค์นี้ทรงมีชื่อเสียงมนุษย์รู้จัก

ปถิต  (ปถ ขฺยาเน+อิ+ต)  ผู้มีชื่อเสียง, ผู้มีเกียรติ. ปถิตพฺ	โพ	ติ	 	 ปถิ	โต	  ผู้ที่เขากล่าวขานถึง 
ชื่อว่าปถิตะ

สุต (สุคติพุทฺธีสุ+ต)ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีเกียรติ.สุยฺย	เต	ติ		สุ	โตผู้ที่เขารู้จักชื่อว่าสุตะ
๑องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๓/๗๗ ๒ที.อฏฺ.๔/๑๕๑/๑๓๐ ๓วิ.จุลฺล.๗/๒๕๖/๑๑๑



 อภิธานวรรณนา ๓.	สามัญญกัณฑ์	๓.๑.	วิเสสฺยาธีนวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 833

วิสฺ	สุต(วิ+สุคติพุทฺธีสุ+ต)ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีเกียรติ,ปรากฏ.วิ	เส	เสน		สุณิ	ตพฺ	โพ	ติ		วิสฺ	สุ	โต   
ผู้ที่เขารู้จักเป็นอย่างดี ชื่อว่าวิสสุตะ (ซ้อน สฺ).  วิ	เส	เสน	 	 สุณิ	ตพฺ	โพ	ติ	 	 วิสฺ	สุ	โต  ผู้ที่เขารับ
ฟังโดยตั้งใจชื่อว่าวิสสุตะ(วิ+สุสวเน+ต,ซ้อนสฺ).โจ	โร		อหํ		ปุเร		อาสึ		องฺ	คุ	ลิ	มา	โล	ติ		 
วิสฺ	สุ	โต๑ในกาลก่อนเราเป็นโจรมีชื่อเสียงปรากฏว่าองคุลิมาล

วิทิต(วิท�าเณ+อิ+ต)ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีเกียรติ.วิ	ทิต	พฺ	โพ	ติ		วิทิ	โตผู้ที่เขารู้จักชื่อว่าวิทิตะ. 
วิ	ทิต	า		นาม		อ�ฺเ�หิ		มนุ	สฺ	เสหิ		�าตา		โห	ติ๒ภิกษุณีที่มนุษย์เหล่าอื่นรู้จักชื่อว่าวิทิตา

ป	สิทฺธ  (ป+สิธุ สํราเธ+ต)  ผู้มีชื่อเสียง, ผู้มีเกียรติ, ผู้สำเร็จ. ปกาเรน	 	 สิธีย	เต	ติ	 	 ป	สิทฺโธ   
ผู้ที่เขาชื่นชอบโดยมากชื่อว่าปสิทธะ(อาเทศตเป็นธ,ธฺเป็นทฺ)

ปาก	ฏ(ป+กฏคติยํ+อ)ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีเกียรติ,ปรากฏ.ทสฺ	สนํ		กฏ	ตี	ติ		ปาก	โฏผู้ไปสู่การ
พบปะชื่อว่าปากฏะ(ทีฆะอเป็นอา).โมคฺคลฺ	ลี	ปุตฺต	ติสฺสตฺ	เถร	สฺส		อา	นุ	ภา	โว		ตติย	สงฺ	คี	ติยํ		
ปาก	โฏ		ภ	วิสฺ	สติ๓อานุภาพของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระจักปรากฏในการทำสังคายนาครั้งที่๓

	 [๗๒๕]	 อิสฺ	ส	โร		นาย	โก		สามี	 ป	ตี	สาธิป	ตี		ปภู
	 	 อยฺ	ยาธิ	ปาธิ	ภู		เนต	า	 อิพฺโภ		ตฺวฑฺโฒ		ตถา		ธนี.

ผู้	เป็น	ใหญ่,	ผู้	ปกครอง,	เจ้า	นาย,	ผู้นำ	๑๑	ศัพท์
อิสฺ	สร  (อีส อิสฺสริเย+อร)  ผู้เป็นใหญ่, ผู้ปกครอง, เจ้านาย, ผู้นำ. อีส	ตี	ติ	 	 อิสฺ	ส	โร  ผู้เป็น

ใหญ่ชื่อว่าอิสสระ(ซ้อนสฺ,รัสสะอีเป็นอิ).อีส	ติ		อภิ	ภว	ตี	ติ		อิสฺ	ส	โรผู้ปกครองชื่อว่า 
อิสสระ(อีสอภิภวเน+อร,ซ้อนสฺ,รัสสะอีเป็นอิ).ภิกฺ	ขู		โค	เปตุํ		อิ	เม		อิสฺ	ส	รา		นยิ	เม		 
ทา	ตุนฺ	ติ		กุกฺ	กุจฺ	จายนฺ	ตา		น		ปฏิ	คฺคณฺ	หนฺ	ติ๔ภิกษุทั้งหลายคิดว่าคนรักษาสวนเหล่านี้เป็นใหญ่
เพื่อดูแลไม่เป็นใหญ่เพื่อถวายพากันมีความรังเกียจจึงไม่รับ

นายก(นีนเย+ณฺวุ)ผู้เป็นใหญ่,ผู้ปกครอง,เจ้านาย,ผู้นำ.	นิพฺ	พาน	ปารํ		สตฺ	เต		เนตี	ติ		นาย	โก   
ผู้นำสัตว์ไปสู่ฝั่งนิพพานชื่อว่านายกะ(วุทธิอีเป็นเอ,อาเทศเอเป็นอาย,ณฺวุเป็นอก,ลบ
สระหน้า).อุ	รุ	เวลกสฺส	โป		ชฏิโล		ป�ฺ	จนฺนํ		ชฏิลส	ตานํ		นาย	โก		โห	ติ๕ชฎิลอุรุเวลกัสสปะ
เป็นผู้นำของชฎิิล๕๐๐คน

สา	มิ,	สามี (สํ+อี)ผู้เป็นใหญ่,ผู้ปกครอง,เจ้านาย,ผู้นำ.สํ		ธนํ		อสฺสตฺถี	ติ		สามี	ผู้มีทรัพย์
เป็นของตนชื่อว่าสามี(ไม่ลบสิวิภัตติ,อาเทศนิคหิตเป็นมฺ,ทีฆะอเป็นอา,รัสสะอีเป็นอิบ้าง).
อห	เมว		สา	มิ		อ�ฺโ�		นตฺถิ๖เจ้านายผมเองไม่มีคนอื่น.อุป	นิ	สินฺ	นก	ถายปิ		สงฺฆตฺเถ	โรว		
สามี๗พระเถระในสงฆ์เป็นผู้นำในการกล่าวอยู่ใกล้ๆ
๑มชฺ.มชฺ.๑๓/๕๓๔/๔๘๘ ๒วิ.ภิกฺขุนี.๓/๓๖/๒๘ ๓วิ.อฏฺ.๑/๓๒
๔วิ.มหาวิ.๑/๑๖๖/๑๒๑ ๕วิ.มหา.๔/๓๗/๔๕ ๖วิ.อฏฺ.๑/๒๔๗
๗วิ.อฏฺ.๓/๑๔๖
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ปติ  (ปารกฺขเณ+ติ)ผู้เป็นใหญ่,ผู้ปกครอง, เจ้านาย,ผู้นำ.ปริ	วารํ		ปา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		ปติ	  
ผู้รักษาบริวาร ชื่อว่าปติ (รัสสะ อา เป็น อ). นิ	สีทิ	 	 ภควา	 	 ตตฺถ	 	 ติ	โลก	ปติ	 	 นาย	โก๑   
พระผู้มีพระภาคผู้เป็นใหญ่ในโลกทั้ง๓เป็นผู้นำประทับนั่งณที่นั้น

อีส(อีสอิสฺสริเย+อ)ผู้เป็นใหญ่,ผู้ปกครอง,เจ้านาย,ผู้นำ.อีส	ตี	ติ		อีโสผู้เป็นใหญ่ชื่อว่า 
อีสะ.ปณฺฑิต	ชนา	นํ		อีโส		ปธา	โน๒ผู้เป็นใหญ่เป็นประธานของบัณฑิตชนทั้งหลาย

อธิป	ติ (อธีน+ปารกฺขเณ+ติ)ผู้เป็นใหญ่,ผู้ปกครอง,เจ้านาย,ผู้นำ.	อธีนํ		ปา	ติ		รกฺข	ตี	ติ		 
อธิป	ติ		ผู้คุ้มครองคนอาศัยชื่อว่าอธิปติ(ลบน,รัสสะอีเป็นอิและอาเป็นอ).อธิ	กานํ		
อายตฺ	ตานํ	 	 ปติ	 	 สามี	ติ	 	 อธิป	ติ	  ผู้เป็นเจ้าแห่งผู้ปกครองทั้งหลาย ชื่อว่าอธิปติ (อธิ+ปติ). 
ตา	รกาธิ	ปติ		สสี๓ดวงจันทร์เป็นใหญ่กว่าหมู่ดาว

ปภุ,	ปภู (ป+ภูสตฺตายํ+กฺวิ)ผู้เป็นใหญ่,ผู้ปกครอง,เจ้านาย,ผู้นำ.ปภว	ตี	ติ		ปภุ	ปภู	ผู้
ปกครองชื่อว่าปภุและปภู(ลบกฺวิ,รัสสะอูเป็นอุบ้าง)

อยฺย(อยคมเน+ย)ผู้เป็นใหญ่,ผู้ปกครอง,เจ้านาย,ผู้นำ,พระคุณเจ้า.สปฺ	ปุ	ริ	เสหิ		อยิตพฺ	โพ		 
อุป	คนฺตพฺ	โพ	ติ		อยฺ	โยผู้ที่สัตบุรุษพากันเข้าไปหาชื่อว่าอัยยะ.		เสฏฺ€ภา	เวน		อ	ยีย	เต		�าย	เต	ติ		 
อยฺ	โย  ผู้ที่เขารู้จักโดยความเป็นผู้สูงสุด ชื่อว่าอัยยะ (อย �าเณ+ย).  สเจ	 	 ภนฺ	เต	 	 อยฺ	โย		 
ชา	นา	ติ		ทสฺ	สา	มิ๔ท่านผู้เจริญหากพระคุณเจ้ารู้จักกระผมจักถวาย

อธิป(อธิ+ปารกฺขเณ+อ)ผู้เป็นใหญ่,ผู้ปกครอง,เจ้านาย,ผู้นำ.อธิ	ปาตี	ติ		อธิ	โปผู้เป็นใหญ่
ชื่อว่าอธิปะ(ลบสระหน้า).ตา	รกานํ		อธิ	โป		หุตฺ	วา		ทิสฺ	สติ๕จักเห็นเป็นใหญ่กว่าหมู่ดาว. 
จตุ	รงฺคิ	นิ	ยา		เส	นาย		อธิ	โป		ปธา	โน๖เป็นใหญ่เป็นผู้นำแห่งกองทัพที่มีองค์๔

อธิ	ภู (อธิ+ภูสตฺตายํ+กฺวิ)ผู้เป็นใหญ่,ผู้ปกครอง,เจ้านาย,ผู้นำ.อธิ	ภว	ตี	ติ		อธิ	ภู	ผู้เป็นใหญ่
ชื่อว่าอธิภู(ลบกฺวิปัจจัย)

เนตุ (นีนเย+ริตุ)ผู้เป็นใหญ่,ผู้ปกครอง,เจ้านาย,ผู้นำ.เนตี ติ  เนต า ผู้นำชื่อว่าเนตุ(วุทธิ
อี เป็น เอ, ลบ รฺ และสระหลัง, รูปสำเร็จ อาเทศ อุ เป็น อา แล้วลบ สิ วิภัตติ).  เนต า ติ   
ตํ	ตํ		อตฺถํ		ทสฺ	เสนฺ	โต		ป�ฺ�าย		เนต	า๗  บท ว่า เนต า คือผู้แสดงประโยชน์นั้นๆแนะนำด้วย
ปัญญา

ผู้	มั่งคั่ง,	ผู้	ร่ำรวย	๓	ศัพท์
อิพฺภ (อิอิจฺฉายํ+ภ)ผู้มั่งคั่ง,ผู้ร่ำรวย.ธนํ		เอ	ติ		กาม	ย	ตี	ติ		อิพฺโภ	ผู้ต้องการทรัพย์ชื่อว่า

อิพภะ(ซ้อนพฺ).อิภํ		ธนํ		ปฏิ	คฺคณฺ	หิตุํ		อรห	ตี	ติ		อิพฺโภผู้ควรรับทรัพย์ชื่อว่าอิพภะ(อิภ 

๑ขุ.อปทาน.๓๒/๗๘/๑๗๕ ๒ขุ.อฏฺ.๕๐/๓๑๘๒/๓๑๕ ๓ขุ.วิมาน.๒๖/๘๑/๑๓๔
๔วิ.มหาวิ.๑/๔๒๔/๒๙๗ ๕ขุ.อฏฺ.๓๐/๑๑๙๖/๓๗๑ ๖ขุ.อฏฺ.๔๙/๖๕๑/๓๗๗
๗ที.อฏฺ.๖/๒๗๓/๑๕๐-๑
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+ว,ลบอที่ภ,อาเทศวเป็นพ,กลับภฺพเป็นพฺภ).มคธ	รฏฺเ€		อิพฺภ	กุเล		นิพฺพตฺ	โต๑  
เกิดในตระกูลที่มั่งคั่งในแคว้นมคธ

อฑฺฒ(อา+เฌจินฺตายํ+ต)ผู้มั่งคั่ง,ผู้ร่ำรวย.ธนํ		อชฺฌาย	ตี	ติ		อฑฺโฒผู้ครอบครองทรัพย์
ชื่อว่าอัฑฒะ.อาภุโส		ธนํ		ฌา	ยติ		จินฺ	เต	ตี	ติ		อฑฺโฒผู้คิดถึงแต่ทรัพย์อย่างเดียวชื่อว่า 
อัฑฒะ(ลบเอที่เฌ,อาเทศตเป็นฒ,ฌฺเป็นฑฺ,รัสสะอาเป็นอ).พฺรหฺมทตฺ	โต		นาม		
กา	สี	ราชา		อโหสิ		อฑฺโฒ		มหทฺธ	โน		มหา	โภ	โค๒พระราชาแคว้นกาสีพระนามว่าพรหมทัต
ทรงมั่งคั่งมีราชทรัพย์มากมาย

ธนี (ธน+อี)ผู้มั่งคั่ง,ผู้ร่ำรวย.ธนํ		อสฺสตฺถี	ติ		ธนี	ผู้มีทรัพย์ชื่อว่าธนี(ลบสระหน้า).ธนมฺหิ		
ธนิ โน  หนฺ ติ๓ผู้มีทรัพย์ย่อมตายเพราะทรัพย์

	 [๗๒๖]	 ทา	นา	รโห		ทกฺขิเณยฺ	โย	 สิ	นิทฺโธ		ตุ		จ		วจฺฉโล
	 	 ปริกฺ	ข	โก		กา	รณิ	โก	 อาสตฺ	โต		ตุ		จ		ตปฺป	โร.

ผู้	ควร	รับ	ทาน	๒	ศัพท์
ทา	นารห(ทานสทฺทูปปท+อรหโยเค+อ)ผู้ควรรับทาน.ทานํ		ปฏิ	คฺคณฺ	หิตุํ		อรห	ตี	ติ		ทา	นา	รโห   

ผู้สมควรรับทานชื่อว่าทานารหะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง)

ทกฺขิเณยฺย  (ทกฺขิณา+เณยฺย)ผู้ควรรับทาน.ทกฺ	ขนฺ	ติ		โภค	สมฺป	ทา	ทีหิ		ยาย		สา		ทกฺ	ขิณ	า	 

ทานที่ทำให้บุคคลเจริญด้วยโภคสมบัติเป็นต้นชื่อว่าทักขิณา(ทกฺขวุทฺธิสีฆตฺเถสุ+อิณ+อา,ลบสระ

หน้า).ตํ		ปฏิ	คฺคณฺ	หิตุํ		อรห	ตี	ติ		ทกฺขิเณยฺ	โย	ผู้สมควรรับทักษิณาทานนั้นชื่อว่าทักขิเณยยะ

(ลบณฺและสระหน้า).เอส		ภคว	โต		สา	วก	สงฺโฆ		อาหุ	เนยฺ	โย		ปาหุ	เนยฺ	โย		ทกฺขิเณยฺ	โย		 

อ�ฺ	ชลิ	กรณี	โย๔พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับควร

รับทักษิณาทานควรยกมือไหว้. ทกฺขิเณยฺ	โย	ติ	 	ทส	วิธ	ทา	นวตฺถุปริ	จฺ	จาคว	เสน		สทฺธา	ทาน	- 

สงฺ	ขา	ตาย		ทกฺ	ขิณ	าย		อนุ	จฺฉ	วิ	โก๕  บท ว่า ทกฺขิเณยฺ	โย	คือผู้สมควรแก่ทักษิณากล่าวคือทานที่

เขาให้ด้วยศรัทธาโดยการบริจาคทานวัตถุ๑๐อย่าง

น่า	รัก	ใคร่	๒	ศัพท์
สิ	นิทฺธ (สินีหปีติยํ+ธ)น่ารักใคร่,สดชื่น.สิ	นิห	ตี	ติ		สิ	นิทฺโธผู้น่ารักชื่อว่าสินิทธะ(อาเทศ

หฺเป็นทฺ,รัสสะอีเป็นอิ).สิ	นิทฺโธ		โข		อาวุโส		ชี	วก		ตถาคต	สฺส		กา	โย๖ท่านหมอ 

ชีวกผู้มีอายุร่างกายของพระตถาคตสดชื่นแล้ว

๑ขุ.อฏฺ.๓๒/๒๒/๑๒๐ ๒วิ.มหา.๕/๒๔๓/๓๒๒ ๓ขุ.ชา.๒๘/๔๗๐/๑๘๒
๔ที.มหา.๑๐/๘๙/๑๑๑ ๕องฺ.อฏฺ.๑๕/๓๒๖/๒๕๐ ๖วิ.มหา.๕/๑๓๕/๑๘๘
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วจฺ	ฉล(วจฺฉ+ล)น่ารักใคร่,สดชื่น.วจฺ	โฉ		สิ	เนโห		อสฺสตฺถี	ติ		วจฺฉโลผู้มีความน่ารักชื่อว่า
วัจฉละ

ผู้	มี	เชาว์,	ผู้	พิจารณา	เหตุผล	ได้	เร็ว	๒	ศัพท์
ปริกฺ	ขก  (ปริ+อิกฺขทสฺสนงฺเกสุ+ณฺวุ)ผู้มีเชาว์,ผู้พิจารณาเหตุผลได้เร็ว.ปริกฺ	ข	เต		อว	ธาร	ย	เต		

ปมาเณหิ		อตฺถนฺ	ติ		ปริกฺ	ข	โกผู้พิจารณาเนื้อความได้โดยจำนวนมากชื่อว่าปริกขกะ(อาเทศณฺวุ
เป็นอก,ลบสระหน้า)

กา	รณิก(การณ+อิก)ผู้มีเชาว์,ผู้พิจารณาเหตุผลได้เร็ว.กา	รณํ		ชา	นา	ตี	ติ		กา	รณิ	โก	ผู้รู้เหตุ
ชื่อว่าการณิกะ(ลบสระหน้า).เอโส		ภิกฺขเว		สตฺ	โต		อิมสฺมึเยว		ราช	ค	เห		กา	รณิ	โก		อโหสิ๑  
ภิกษุทั้งหลายสัตว์นี้ได้เป็นผู้รู้เหตุผลเร็วในกรุงราชคฤห์นี้นี่แหละ

ผู้	เอาใจ	ใส่,	จดจ่อ,	ผู้	ขยัน,	ติด	งาน	๒	ศัพท์
อาสตฺต  (อา+ส�ฺชสงฺเค+ต)ผู้เอาใจใส่,จดจ่อ,ขยัน,ติดงาน.	อาภุโส		ส�ฺช	ตี	ติ		อาสตฺ	โต  

ผู้จดจ่ออย่างยิ่งชื่อว่าอาสัตตะ(ลบ�ฺชฺ,ซ้อนตฺ).โพธิ	สงฺ	ขา	เต	สุ		วา		จ	ตู	สุ		มคฺ	เคสุ		สตฺ	โต		
อาสตฺ	โต		ลคฺ	คมานโส๒สัตว์ผู้จดจ่อเอาใจใส่ในมรรค๔คือปัญญาเครื่องตรัสรู้

ตปฺ	ปร(ต+ปร)ผู้เอาใจใส่,จดจ่อ,ขยัน,ติดงาน.ตํ		ตํ		วตฺถุ		ปรํ		ปธานํ		อสฺ	สา	ติ		ตปฺป	โร   
ผู้มีเรื่องนั้นๆเป็นสำคัญชื่อว่าตัปประ(ซ้อนปฺ)

	 [๗๒๗]	 กา	รุณิ	โก		ทยา	ลุปิ	 สูร	โต		อุสฺ	สุ	โก		ตุ		จ
	 	 อิฏฺ€ตฺเถ		อุยฺ	ยุ	โต		จาถ	 ทีฆ	สุตฺ	โต		จิ	รกฺ	ริ	โย.

ผู้	มี	ความ	เอ็นดู,	ผู้	มี	ความ	กรุณา	๓	ศัพท์
กา	รุณิก(กรุณา+ณิก)ผู้มีความเอ็นดู,ผู้มีความกรุณา.กรุณา		สีลํ		อสฺ	สา	ติ		กา	รุณิ	โกผู้มี 

ความกรุณาเป็นปรกติชื่อว่าการุณิกะ (ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,ลบสระหน้า).พุทฺโธ		จ		โข		 
กา	รุณิ	โก๓พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีพระกรุณา

ทยาลุ (ทยา+ลุ)ผู้มีความเอ็นดู,ผู้มีความกรุณา.ทยา		กรุณา		อสฺสตฺถี	ติ		ทยาลุ	ผู้มีความ
เอ็นดูชื่อว่าทยาลุ.ตฺวํ		ทยาลุ		อนุ	กมฺป	โก		มํ		อิมมฺ	หา		ทุกฺ	ขา		โม	เจ	สิ		ภทฺทํ		เต		 
โห	ตุ๔ท่านมีความเอ็นดูมีความเกื้อกูลเปลื้องเราให้พ้นจากทุกข์นี้ขอความเจริญจงมีแก่ท่านเถิด

สูร	ต(สุ+รมุรมเน+ต)ผู้มีความเอ็นดู,ผู้มีความกรุณา.ทุกฺ	ขิ	เต	สุ		สุฏฺ€ุ		รม	ตี	ติ		สูร	โตผู้ยินดี
ช่วยในสัตว์ผู้ตกยากด้วยดีชื่อว่าสูรตะ(ทีฆะอุเป็นอู,ลบมฺ)

๑วิ.มหาวิ.๑/๑๙๕/๒๑๓ ๒ที.อฏฺ.๕/๑๗/๒๑ ๓มชฺ.มชฺ.๑๓/๕๒๕/๔๘๑
๔ชา.อฏฺ.๓๘/๑๐๘
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ผู้	ขวนขวาย,	ผู้	ขะมักเขม้น,	ผู้	หมั่น	เพียร
อุสฺ	สุก,	 อุสฺ	สุกฺ	ก  (อุ+สุ+กา สทฺเท+อ)  ผู้ขวนขวาย, ผู้ขะมักเขม้น, ผู้หมั่นเพียร.  อิฏฺ€ตฺเถ		 

อภิ	มตปฺ	ปโย	ชเน		อุยฺ	ยุ	โต		ปุคฺคโล		อุสฺ	สุ	โก		นามบุคคลผู้พยายามในประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่
ตนปรารถนาชื่อว่าอุสสุกะ.อุฏฺ€านํ		สุฏฺ€ุ		กาย	ตี	ติ		อุสฺ	สุกฺ	โกผู้ยกย่องความขยันชื่อว่า 
อุสสุกกะ(ซ้อนสฺและกฺ,ลบสระหน้า).กาม	ปริ	เยส	นาย		อุสฺ	สุกฺ	โก๑ผู้ขวนขวายในการแสวงหา
กาม(๒อย่างคือวัตถุกามและกิเลสกาม)

ผู้	เฉื่อย	ชา,	ผู้	ชักช้า,	ผู้	ผัด	วัน	ประกัน	พรุ่ง	๒	ศัพท์
ทีฆ	สุตฺ	ต  (ทีฆ+สุตฺต)ผู้เฉื่อยชา,ผู้ชักช้า,ผู้ผัดวันประกันพรุ่ง.ทีฆ�ฺ	จ		ตํ		สุตฺ	ต�ฺ	จ		ตมิว		 

จร	ตี	ติ	 	 ทีฆ	สุตฺ	โต  ผู้ประพฤติตัวเหมือนเส้นด้ายที่ยาว ชื่อว่าทีฆสุตตะ.  ทีฆ	สุตฺ	ต	ปริย	นฺ	ติกํ		 
กา	ริยํ		ก	โรตี	ติ		วา		ทีฆ	สุตฺ	โตหรือผู้ทำหน้าที่ยืดยาดเหมือนเส้นด้ายยาวชื่อว่าทีฆสุตตะ.ตฺวํ  
อุทก	ปา	ติยํ		สุํ	สุ	มารํ		ปสฺส	สิ		อติ	วิย		ทีฆ	สุตฺ	โต	สิ๒ท่านเห็นจระเข้ในอ่างน้ำหรือท่านเป็นคน
เชื่องช้าเช่นนั้น

จิ	รกฺ	ริย  (จิร+กฺริยา+ณ)ผู้เฉื่อยชา,ผู้ชักช้า,ผู้ผัดวันประกันพรุ่ง.จิ	เรน		กฺ	ริ	ยาน	ฏฺ€านํ		อสฺ	สา	ติ		
จิ	รกฺ	ริ	โยผู้มีความเฉื่อยชาชื่อว่าจิรกริยะ(ลบณฺและสระหน้า)

	 [๗๒๘]	 ปราธี	โน		ปราย	ตฺ	โต	 อายตฺ	โต		ตุ		จ		สนฺต	โก
	 	 ปริ	คฺคโห		อธี	โน		จ	 สจฺฉนฺ	โท		ตุ		จ		เส	ริ	นิ.

ผู้	อาศัย	คน	อื่น,	พึ่ง	ผู้	อื่น	๒	ศัพท์
ปราธีน (ปร+อธีน)ผู้อาศัยคนอื่น,พึ่งผู้อื่น.ปรสฺมึ		ปเรน		วา		อธี	โน		ปราธี	โนผู้อาศัย 

คนอื่นชื่อว่าปราธีนะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).ปุ	ริโส		ทาโส		อสฺส		อนตฺ	ตาธี	โน		ปราธี	โน๓   
บุรุษผู้เป็นทาสอาศัยตนไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่น

ปราย	ตฺต(ปร+อายตฺต)ผู้อาศัยคนอื่น,พึ่งผู้อื่น.ปรสฺมึ		ปเรน		วา			อายตฺ	โต		ปราย	ตฺ	โต   
ผู้อาศัยคนอื่นชื่อว่าปรายัตตะ(ลบสระหน้า).ทาส	พฺเย		สติ		ทาโส		ปราย	ตฺ	โต		โห	ติ๔เมื่อ
มีความเป็นทาสทาสเป็นผู้อาศัยคนอื่น

  ผู้อาศัยคนอื่นมีอีกหลายศัพท์เช่นปร	ตนฺต,	ปร	วนฺ	ตุ,	อตฺต	วนฺ	ตุ

ทรัพย์,	สมบัติ	๔	ศัพท์
อายตฺ	ต(อา+ยตอายตเน+ต)ทรัพย์,สมบัติ.อาย	ตีย	เต		อ	วสี	ภ	วีย	เต	ติ		อายตฺ	โตทรัพย์ที่

เขาเก็บไว้ชื่อว่าอายัตตะ
๑มชฺ.อุปริ.๑๔/๓๙๒/๒๖๒ ๒ชา.อฏฺ.๔๐/๑๐๒ ๓ที.สีล.๙/๑๒๖/๙๗
๔วิสุทฺธิ.ฏี.๓/๔๕/๑๑๙
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สนฺ ตก (สห+อนฺต+ก)ทรัพย์,สมบัติ.อนฺ	เตน		สมี	เปน		สห		วตฺต	เต	ติ		สนฺต	โกทรัพย์ที่เป็น
ไปพร้อมกับความอยู่ใกล้ชื่อว่าสันตกะ(อาเทศสหเป็นส,ลบสระหน้า).ทาน	ป	ตี	นมฺปิ		สนฺ	ตกํ		
คณฺ	หนฺ	ติ๑ถือเอาทรัพย์แม้ของทานบดี

ปริ	คฺ	คห(ปริ+คหอุปาทาเน+อ)ทรัพย์,สมบัติ.ปริ	คฺคยฺห	เต		“สก”นฺ	ติ		กรี	ย	เต	ติ		ปริ	คฺคโห  
ทรัพย์ที่เขากำหนดไว้ว่าเป็นของตนชื่อว่าปริคคหะ(ซ้อนคฺ).อตฺถิ		เม		โส		ปริ	คฺคโห๒ทรัพย์
นี้ของเรามีอยู่

อธีน(อธิ+อิน)ทรัพย์,สมบัติ.อธิ	ค	โต		อิ	โน		ปภู		อเน	นา	ติ		อธี	โนทรัพย์ที่ทำให้ถึงความ
เป็นใหญ่ชื่อว่าอธีนะ(ลบสระหน้า,ทีฆะสระหลัง).น		อตฺ	ตนิ		อธี	โน๓ทรัพย์ในตนไม่มี

ผู้	อยู่	ตามใจ	ตน,	ผู้	ชอบ	อิสระ	๒	ศัพท์
สจฺฉนฺท (ส+ฉนฺท)ผู้อยู่ตามใจตน,ผู้ชอบอิสระ.สสฺส		อตฺต	โน		ฉนฺ	โท		อสฺสตฺถี	ติ		สจฺฉนฺ	โท	 

ผู้มีความพอใจของตนชื่อว่าสัจฉันทะ(ซ้อนจฺ).	เต	สุ		สิปฺเป	สุ		สจฺฉนฺ	ทา		ชนา		อตฺถิเยว๔  
ชนผู้มีความพอใจตนในศิลปะเหล่านั้นมีอยู่

เสรี  (ส+อิคติยํ+อี)ผู้อยู่ตามใจตน,ผู้ชอบอิสระ.เสน		อตฺ	ตนา		อี	ริตํ		สีลํ		อสฺ	สา	ติ		เสรี		 
ผู้เป็นไปด้วยตนเองตามปรกติ ชื่อว่าเสรี (วุทธิ อิ เป็น เอ, ลบสระหน้า, ลง รฺ อาคม).  เสรี	ติ		 
ยถิจฺ	ฉก	วิ	หา	รี๕  บท ว่า เสรี	คือผู้อยู่ตามใจชอบ

  ผู้อยู่ตามใจตนมีอีกหลายศัพท์เช่นสวส,	สยํ	วสี,	นีรวคฺ	คห

	 [๗๒๙]	 อ	นิ	สมฺ	มกา	รี		ชมฺ	โม	 อติ	ตณฺโห		ตุ		โล	ลุ	โป
	 	 คิทฺโธ		ตุ		ลุทฺ	โธ		โลโล	ถ	 กุณฺโ€		มนฺ	โท		กฺ	ริ	ยา	สุ		หิ.

ผู้	พลั้ง	เผลอ,	ผู้	ทำ	โดย	ไม่	ใคร่ครวญ	๒	ศัพท์
อ	นิ	สมฺ	มกา	รี  (อนิสมฺมสทฺทูปปท+กรกรเณ+ณี)  ผู้พลั้งเผลอ, ผู้ทำโดยไม่ใคร่ครวญ. 	 คุณ	โท	เส		 

อ	นิ	สมฺม		ก	โรตี	ติ		อ	นิ	สมฺ	มกา	รี	ผู้ไม่ใคร่ครวญดูคุณและโทษก่อนแล้วทำชื่อว่าอนิสัมมการี(ลบ
ณฺ,วุทธิอเป็นอา)

อลโส		คิ	หี		กาม	โภคี		น		สาธุ

อส�ฺ�โต		ปพฺพ	ชิ	โต		น		สาธุ

ราชา		น		สาธุ		อ	นิ	สมฺ	มกา	รี

โย		ปณฺฑิ	โต		โกธ	โน		ตํ		น		สาธุ.๖

๑วิ.อฏฺ.๑/๒๔๓ ๒ขุ.ชา.๒๗/๒๐๒๙/๔๐๖ ๓ที.อฏฺ.๔/๒๒๑/๑๙๑
๔ชา.อฏฺ.๓๖/๒๗๙ ๕ขุ.อฏฺ.๕๑/๑๐๗/๑๑๔ ๖ขุ.ชา.๒๗/๖๒๘/๑๕๐
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คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามมีความเกียจคร้านบรรพชิตไม่สำรวมพระราชาไม่ทรง
ใคร่ครวญก่อนทำบัณฑิตมักโกรธล้วนไม่ดี

ชมฺม  (ชม อทเน+ม)  ผู้พลั้งเผลอ, ผู้ทำโดยไม่ใคร่ครวญ, ผู้ประมาท.  	 คุณ	โท	เส	 	 อ	นิ	สมฺม		 

อนุ	ป	ปริกฺ	ขิตฺ	วา		โย		ก	โร	ติ,		โส		ชมฺ	โมผู้ไม่ใคร่ครวญดูคุณและโทษก่อนแล้วทำชื่อว่าชัมมะ.

อภกฺขิตพฺพํ		ชม	ติ		อท	ตี	ติ		ชมฺ	โมผู้บริโภคของที่ไม่ควรบริโภคชื่อว่าชัมมะ

ผู้	ใฝ่สูง,	ผู้	ทะเยอทะยาน๒		ศัพท์
อติ	ตณฺห  (อติ+ตณฺหา+ณ)ผู้ใฝ่สูง,ผู้ทะเยอทะยาน.อธิ	กา		ตณฺ	หา		อสฺ	สา	ติ		อติ	ตณฺโห   

ผู้ใฝ่สูงชื่อว่าอติตัณหะ(ลบณฺและสระหน้า).มหา	ตณฺห	ศัพท์	อติ	ตณฺห	ศัพท์และคิทฺธ	ศัพท์

มีความหมายต่างกันคือมหา	ตณฺห	ปรารถนาอารมณ์หลายอย่าง,อติ	ตณฺห		ปรารถนาอารมณ์

อย่างเดียว,คิทฺธ	ปรารถนาทั้ง๒อย่างข้างต้น

โลลุป,	โล	ลุภ(ลุภโลเภ+อ)ผู้ใฝ่สูง,ผู้ทะเยอทะยาน.ลุภ	ตี	ติ		โล	ลุ	โปผู้ทะยานอยากชื่อว่า 

โลลุปะ (ซ้อน ลุ เป็น ลุลุ, วุทธิ อุ ตัวหน้าเป็น โอ, อาเทศ ภฺ เป็น ปฺ บ้าง).  ปุนปฺ	ปุนํ		 

วิสเย		ลุมฺ	ปติ		อากฑฺฒ	ตี	ติ		โล	ลุ	โป๑ผู้ดึงเอาอารมณ์มาบ่อยๆชื่อว่าโลลุปะ(ลุปิอากฑฺฒเน+อ,

ซ้อนลุเป็นลุลุ,วุทธิอุตัวหน้าเป็นโอ)

มักมาก,	มี	ความ	โลภ,	ละโมบ,	หลงใหล	๓	ศัพท์
คิทฺธ(คิธอภิกงฺขายํ+ต)มักมาก,มีความโลภ,ละโมบ,หลงใหล.เคธ	ตี	ติ		คิทฺโธผู้ปรารถนา

ชื่อว่าคิทธะ(อาเทศตเป็นธ,ธฺเป็นทฺ)

รฏฺเ€สุ		คิทฺธา		ราชา	โน	 กิจฺ	จา	กิจฺ	เจ	สุ		พฺ	ราหฺมณา

อิสี		มูล	ผเล		คิทฺธา	 วิปฺ	ปมุตฺ	ตา		จ		ภิกฺข	โว.๒

พระราชามักมากในแว่นแคว้น พราหมณ์มักมากในกิจน้อยใหญ่ ฤษีมักมากใน

เหง้าและผลภิกษุมักมากในความหลุดพ้น

ลุทฺ	ธ(ลุภคิทฺธิยํ+ต)มักมาก,มีความโลภ,ละโมบ,หลงใหล.ลุภ	ตี	ติ		ลุทฺ	โธผู้ละโมบชื่อว่าลุทธะ 
(อาเทศตเป็นธ,ภฺเป็นทฺ).ลุทฺ	โธ		โลเภน		อภิ	ภู	โต		ปริ	ยา	ทินฺ	น	จิตฺ	โต๓ผู้ละโมบถูกความ

โลภครอบงำความโลภกลุ้มรุม

โลล(โลลอุมฺมาทเน+อ)มักมาก,มีความโลภ,ละโมบ,หลงใหล.โลล	ตี	ติ		โลโลผู้หลงใหลชื่อว่า 
โลละ.โลโล		อนฺโธว		อา	มิสํ ๔  เปรียบเหมือนคนตาบอดผู้หลงใหลถือเอาอามิส

๑ขุ.อฏฺ.๔๕/๓/๓๙ ๒ขุ.ชา.๒๗/๒๐๓๒/๔๐๗ ๓องฺ.ติก.๒๐/๕๐๙/๒๕๘
๔ขุ.ชา.๒๘/๒๑๐/๘๐
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ผู้	อืดอาด,	ผู้	เชื่อง	ช้า
กุณฺ€(กุณฺ€ปฏิฆาตาลสฺเยสุ+อ)ผู้อืดอาด,ผู้เชื่องช้า.โย		กฺ	ริ	ยา	สุ		มนฺ	โท		โส		กุณฺโ€บุคคล

ผู้เชื่องช้าในการงานทั้งหลายชื่อว่ากุณฐะ.กุณฺ€ตี	ติ		กุณฺโ€ผู้อืดอาดชื่อว่ากุณฐะ

	 [๗๓๐]	 กาม	ยิ	ตา		ตุ		กมิ	ตา	 กาม	โน		กา	มิ		กา	มุ	โก
	 	 โสณฺ	โฑ	มตฺ	โต	วิเธยฺ	โย	ตุ	 อสฺส	โว		สุพฺพ	โจ		สมา.

มี	ความ	ใคร่	มาก,	ตัณหา	จัด	๕	ศัพท์
กาม	ยิ	ตุ (กมุอิจฺฉายํ+ณฺย+ริตุ)มีความใคร่มาก,ตัณหาจัด.กา	เม	ตี	ติ		กาม	ยิ	ตาผู้ใคร่ชื่อว่า

กามยิตุ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,ลบรฺ,ลบสระหน้า.รูปสำเร็จอาเทศอุเป็นอาแล้วลบสิ
วิภัตติ)

กมิ	ตุ (กมุอิจฺฉายํ+ริตุ)มีความใคร่มาก,ตัณหาจัด.กา	เม	ตี	ติ		กมิ	ตา	ผู้ใคร่ชื่อว่ากมิตุ(ลบรฺ,
รูปสำเร็จอาเทศอุเป็นอาแล้วลบสิวิภัตติ)

กามน (กมุอิจฺฉายํ+ยุ) มีความใคร่มาก,ตัณหาจัด. กา	เม	ตี	ติ	 	กาม	โนผู้ใคร่ ชื่อว่ากามนะ 
(วุทธิอเป็นอา,อาเทศยุเป็นอน)

กา	มี (กมุอิจฺฉายํ+ณี)มีความใคร่มาก,ตัณหาจัด.กา	เม	ตี	ติ		กา	มี	ผู้ใคร่ชื่อว่ากามี(ลบณฺ,วุ
ทธิอเป็นอา).กาม	ธาตุ	ยา		กา	มี		ปุคฺคโล๑บุคคลผู้มีกามเพราะกามธาตุ

กา	มุก (กมุอิจฺฉายํ+ณุก)มีความใคร่มาก,ตัณหาจัด.กา	เม	ตี	ติ		กา	มุ	โกผู้ใคร่ชื่อว่ากามุกะ
(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา).กา	มุ	โก		วิย		ปิย	สมา	คมิจฺฉิ๒เหมือนผู้มีความใคร่มากปรารถนา
สมาคมกับคนน่ารัก

  มีความใคร่มากมีอีกหลายศัพท์เช่นอนุ	ก,	อภิ	ก,	อติ	ก

ผู้	เมา,	ผู้	มัวเมา	๒	ศัพท์
โสณฺ	ฑ(สุณฺฑา+ณ)ผู้เมา,ผู้มัวเมา,นักดื่ม.สุณฺ	ฑา		สุรา,		ปา	นา	คารํ		วาสุณฑาแปล

ว่าสุราหรือโรงดื่มสุรา,ตตฺร		กุ	สโล		ภโว		€ิ	โต		วา		โสณฺ	โฑผู้เก่งหรือผู้อยู่ในโรงดื่มสุรา
นั้นชื่อว่าโสณฑะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอได้บ้าง,ลบสระหน้า).โส		สุ	รา	เป	เมน		วิ	สมิสฺสํ		 
ปิ	วิตฺ	วา		โสณฺ	โฑ		วิย๓เหมือนนักดื่มคนนั้นดื่มสุราผสมยาพิษเพราะความรักในสุรา

มตฺต(มทอุมฺมาเท+ต)ผู้เมา,ผู้มัวเมา,นักดื่ม.มท	ตี	ติ		มตฺ	โตผู้มัวเมาชื่อว่ามัตตะ(อาเทศ
ทฺเป็นตฺ).อุยฺ	ยาเน		กีฬนตฺถํ		อาค	โต		สุ	ราม	เทน		มตฺ	โต		ทิวา	เสยฺ	ยํ		สุปิ๔พระราชา
เสด็จมาเพื่อเล่นในอุทยานทรงเมาสุราบรรทมกลางวัน

๑อภิ.กถา.๓๗/๖๘/๓๖ ๒มิลินฺท.๔๕๐ ๓ชา.อฏฺ.๔๒/๔๖๖
๔วิ.อฏฺ.๒/๗๗
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  ผู้เมามีอีกหลายศัพท์เช่นอุกฺ	กฏ,	ขิว

ผู้	ว่า	ง่าย,	ผู้	เชื่อ	ฟัง	๓	ศัพท์
วิเธยฺย (วิธา+อิยฺย)ผู้ว่าง่าย,ผู้เชื่อฟัง.ปวตฺ	ติ	นิวตฺ	ตี	สุ		วิ	ธาตุํ		สกฺ	โย		วิเธยฺ	โยผู้สามารถ

ทรงไว้ในเรื่องเป็นไปและเป็นมา ชื่อว่าวิเธยยะ (ลบสระหน้า, สระ อิ หลังเป็น เอ อสวัณณะ).  
วิเธยฺย	ภาวํ		อุป	คจฺฉ	ติ		ทาส	พฺยํ ๑ ความเป็นทาสย่อมเข้าไปสู่ความเป็นผู้เชื่อฟัง

อสฺสว(อา+สุสวเน+อ)ผู้ว่าง่าย,ผู้เชื่อฟัง.อา	เท	สิตํ		อาทเรน		สุโณ	ตี	ติ		อสฺส	โวผู้เชื่อฟัง
อาจารย์ผู้กล่าวสอนโดยเอื้อเฟื้อชื่อว่าอัสสวะ(ซ้อนสฺ,รัสสะอาเป็นอ,วุทธิอุเป็นโอ,อาเทศ
โอเป็นอว,ลบสระหน้า).กจฺ	จิ		เต		สาทิสี		ภริยา		อสฺ	สวา		ปิย	ภาณิ	นี๒ภรรยาของท่าน
เป็นผู้เชื่อฟังกล่าววาจาน่ารักเช่นนั้นจริงหรือ

สุพฺพจ,	สุว	จ(สุ+วจ)ผู้ว่าง่าย,ผู้เชื่อฟัง.สุนฺ	ทรํ		วโจ		อาจ	ริ	ยา	ทีนํ		เอตสฺมึ		เหตุ	ภู	เตหิ		 
สุพฺพ	โจผู้เป็นที่ตั้งแห่งคำสอนที่ดีด้วยเหตุผลของอาจารย์เป็นต้นชื่อว่าสุพพจะ(ซ้อนวฺ,อาเทศวฺว
เป็นพฺพ).สุพฺพ	จา		โหถ		สขิ	ลา		อ�ฺ�ม�ฺ�ํ		ส	คาร	วา๓พวกเธอจงเป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยน
มีความเคารพซึ่งกันและกัน.วินย	คฺ	คา	หี	ศัพท์ก็มีอรรถเหมือนกัน

	 [๗๓๑]	 ปคพฺโภ		ปฏิ	ภา	ยุตฺ	โต	 ภี	สีโล		ภีรุ		ภีรุ	โก
	 	 อ	วี	โร		กาต	โร		จาถ	 หึ	สา	สีโล		จ		ฆาตุ	โก.

ผู้	มี	ปฏิภาณ,	กล้า,	องอาจ	๒	ศัพท์
ปคพฺภ(ป+คพฺภธารเณ+อ)ผู้มีปฏิภาณ,กล้า,องอาจ,ผู้คะนอง.สีฆ	เมว		คพฺภ	ตี	ติ		ปคพฺโภ  

ผู้ทรงไว้ซึ่งไหวพริบชื่อว่าปคัพภะ.อหิ	ริ	โก		นาม		ปคพฺโภ		กาก	สทิโส		หุตฺ	วา๔ชื่อว่าผู้ไม่มี
ความละอายใจเป็นผู้กล้าเหมือนกา

ปฏิ	ภา	ยุตฺ	ต  (ปฏิภา+ยุตฺต) ผู้มีปฏิภาณ,กล้า, องอาจ. ตงฺขณุปฺปตฺ	ติ�าณํ	 	ปฏิ	ภา,	 	ตาย		 
ยุตฺ	โต		ปฏิ	ภา	ยุตฺ	โต	ปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นชื่อว่าปฏิภา,ผู้ประกอบด้วยปฏิภา(หรือปฏิภาณ)
นั้นชื่อว่าปฏิภายุตตะ

ผู้	กลัว,	ขี้	ขลาด	๓	ศัพท์
ภี	สีล(ภี+สีล)ผู้กลัว,ขี้ขลาด.ภี		ภยํ		สีโล		อสฺ	สา	ติ		ภี	สีโลผู้มีความกลัวเป็นปรกติชื่อว่า

ภีสีละ

ภีรุ (ภีภเย+รุ)ผู้กลัว,ขี้ขลาด.ภาย	ตี	ติ		ภีรุ	ผู้ขลาดชื่อว่าภีรุ.ภีรุ		อสฺ	สา	เสต	พฺ	โพ		จณฺโฑ		

นิ เสเธตพฺ โพ๕ผู้กลัวควรปลอบใจผู้ดุร้ายควรห้ามปราม

๑ขุ.อฏฺ.๕๒/๓๕๖/๓๕๓ ๒ขุ.ชา.๒๗/๒๑๓๗/๔๓๔ ๓ขุ.เถร.๒๖/๓๙๕/๔๐๐
๔ธมฺม.อฏฺ.๒๔/๑๗ ๕วิ.ปริ.๘/๑๐๘๓/๔๐๖
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ภีรุ	ก(ภีภเย+รุก)ผู้กลัว,ขี้ขลาด.ภาย	ตี	ติ		ภีรุ	โก	ผู้ขลาดชื่อว่าภีรุกะ.ภาย	น	สีโล		วา		 
ภีรุ	โกผู้มีปรกติกลัวชื่อว่าภีรุกะ(ภีภเย+รฺอาคม+อุก).ภีรุ	ก	ปุ	ริโส		วิย		ปิ	สา	จาทึ		ทิสฺ	วา		
จิตฺ	ต	วิกฺ	เขปํ		ปตฺ	โต๑เหมือนบุรุษขี้กลัวเห็นปีศาจเป็นต้นแล้วถึงความฟุ้งซ่านแห่งจิต

ผู้	ไม่	แน่ใจ,	ผู้	ลังเล,	ไม่	กล้า	๒	ศัพท์
อ	วีร(น+วีร)ผู้ไม่แน่ใจ,ผู้ลังเล,ไม่กล้า.น		วี	โร		สู	โร		อสฺ	สา	ติ		อ	วี	โรผู้ไม่มีความกล้าชื่อว่า 

อวีระ(อาเทศนเป็นอ).อ	วีร	ปุ	ริโส		วิย		อปฺ	ปมตฺต	เก	นาปิ		สี	เตน		จล	ติ๒เหมือนบุรุษผู้
ไม่กล้าย่อมหนาวสั่นเพราะความเย็นเพียงเล็กน้อย

กาตร (กุ+ตรตรเณ+อ)ผู้ไม่แน่ใจ,ผู้ลังเล,ไม่กล้า.กุจฺฉิตตรตฺ	ตา		กาต	โรผู้ชื่อว่ากาตระเพราะ
ลังเลใจ(อาเทศกุเป็นกา)

ผู้	เบียดเบียน,	ผู้	ฆ่า,	เพชฌฆาต	๒	ศัพท์
ห	ึสา	สลี(หนหึสาย+ํสลี)ผู้เบยีดเบยีน,ผู้ฆา่,เพชฌฆาต.หนน	สโีล		ห	ึสา	สโีลผู้มีปรกติเบยีดเบยีน

ชื่อว่าหิงสาสีละ(อาเทศหนเป็นหึสา)

ฆาตุ	ก(หนหึสายํ+อุก)ผู้เบียดเบียน,ผู้ฆ่า,เพชฌฆาต.หนน	สีโล		ฆาตุ	โกผู้มีปรกติเบียดเบียน
ชื่อว่าฆาตุกะ(อาเทศหนฺเป็นฆาตฺ)

  ผู้เบียดเบียนมีอีกหลายศัพท์เช่นส	รา	รุ,	หึส

	 [๗๓๒]	 โกธ	โน		โทส	โน		โก	ปี	 จณฺโฑ		ตฺวจฺ	จนฺต	โกธ	โน
	 	 สห	โน		ขม	โน		ขนฺ	ตา	 ติ	ติกฺ	ขวา		จ		ขนฺ	ติ	มา

ผู้	มัก	โกรธ	๓	ศัพท์
โก ธน (กุธโกเป+ยุ)ผู้มักโกรธ.กุชฺฌน	สีโล		โกธ	โน		ผู้มักโกรธชื่อว่าโกธนะ(วุทธิอุเป็นโอ,

อาเทศยุเป็นอน).โย	โส		ภิกฺขเว		ภิกฺขุ		โกธ	โน		โห	ติ		อ	ปนา	หี		โส		สตฺถ	ริปิ		อคาร	โว		 
วิห	รติ๓ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ขี้โกรธผูกอาฆาตอยู่ไม่เคารพแม้ในพระศาสดา

โท	สน  (ทุสโทเส+ยุ)ผู้มักโกรธ.ทุสฺ	สน	สีโล		โทส	โนผู้มักประทุษร้ายชื่อว่าโทสนะ(วุทธิอุ
เป็นโอ,อาเทศยุเป็นอน)

โก	ปี (กุปโกเป+ณี)ผู้มักโกรธ.กุป	ตี	ติ		โก	ปี	ผู้โกรธชื่อว่าโกปี(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ). 
อม	ริ	สน	ศัพท์ก็มีอรรถเหมือนกัน

ผู้	โหด	เหี้ยม,	ผู้	ดุร้าย,	มี	โทสะ	มาก	๒	ศัพท์
จณฺฑ(จณฺฑโกเป+อ)ผู้โหดเหี้ยม,ผู้ดุร้าย,มีโทสะมาก.จณฺเฑ	ตี	ติ		จณฺโฑผู้ดุร้ายชื่อว่าจัณฑะ. 

๑วิสุทฺธิ.ฏี.๖๑/๒๒๖/๓๐๓ ๒มชฺ.อฏฺ.๗/๒๔/๘๕-๖ ๓วิ.จุลฺล.๖/๖๓๗/๓๓๖
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จณฺโฑ		โส		ภิกฺขุ		ผ	รุโส๑ภิกษุนั้นดุร้ายหยาบคาย

อจฺ	จนฺต	โก	ธน,	อจฺ	จนฺต	โก	ปน	(อจฺจนฺตสทฺทูปปท+กุธโกเป+ยุ)ผู้โหดเหี้ยม,ผู้ดุร้าย,มีโทสะมาก.
อจฺ	จนฺตํ		อติเรกํ		กุชฺฌ	ตี	ติ		อจฺ	จนฺต	โกธ	โนผู้โกรธจัดชื่อว่าอัจจันตโกธนะ(วุทธิอุเป็นโอ,

อาเทศยุเป็นอน)

ผู้	มี	ความ	อดทน	๕	ศัพท์
สหน(สหขมเน+ยุ)ผู้มีความอดทน.สห	ติ		สี	เลน	า	ติ		สห	โนผู้อดทนโดยปรกติชื่อว่าสหนะ

(อาเทศยุเป็นอน)

ขมน(ขมุสหเน+ยุ)ผู้มีความอดทน.ขม	ติ		สี	เลน	า	ติ		ขม	โนผู้อดทนโดยปรกติชื่อว่าขมนะ
(อาเทศยุเป็นอน)

ขนฺ	ตุ  (ขมุสหเน+ตุ) ผู้มีความอดทน.ขม	ติ	 	สี	เลน	า	ติ	 	ขนฺ	ตาผู้อดทนโดยปรกติชื่อว่าขัน
ตุ(อาเทศมฺเป็นนฺ,รูปสำเร็จอาเทศอุเป็นอาและลบสิวิภัตติ).ร�ฺโ�		นา	โค		ขนฺ	ตา		 

โห ติ๒ช้างของพระราชามีความอดทน

ติ	ติกฺ	ขวนฺ	ตุ  (ติติกฺขา+วนฺตุ)ผู้มีความอดทน.ติ	ติกฺ	ขา		อสฺสตฺถี	ติ		ติ	ติกฺ	ขวาผู้มีความอดทน 
ชื่อว่าติติกขวันตุ(รัสสะอาเป็นอ,รูปสำเร็จอาเทศนฺตุกับสิเป็นอาแล้วลบสระหน้า)

ขนฺ	ติ	มนฺ	ตุ  (ขนฺติ+มนฺตุ)ผู้มีความอดทน.ขนฺ	ติ		อสฺสตฺถี	ติ		ขนฺ	ติ	มาผู้มีความอดทนชื่อว่า 
ขันติมันตุ(รูปสำเร็จอาเทศนฺตุกับสิเป็นอาแล้วลบสระหน้า).ยํ		ขนฺ	ติ	มา		สปฺ	ปุ	ริโส		ลเภถ๓  

สัตบุรุษผู้มีความอดทนพึงได้สิ่งใด

	 [๗๓๓]	 สทฺธา	ยุตฺ	โต		ตุ		สทฺธา	ลุ	 ธ	ชวา		ตุ		ธ	ชา	ลุ		จ
	 	 นิทฺ	ทา	ลุ		นิทฺ	ทา	สีโลถ	 ภสฺส	โร		ภา	สุ	โร		ภเว.

ผู้	มี	ศรัทธา,	มี	ความ	เชื่อ	๒	ศัพท์
สทฺธา	ยุตฺ	ต (สทฺธา+ยุตฺต)ผู้มีศรัทธา.สทฺทห	ติ		เอ	ตา	ยา	ติ		สทฺธาศรัทธาช่วยให้เชื่อชื่อว่า

สัทธา(สํ+ธาสทฺทหเน+อ+อา,อาเทศนิคหิตเป็นทฺ).สทฺธาย		ยุตฺ	โต		สทฺธา	ยุตฺ	โตผู้ประกอบ

ด้วยศรัทธาชื่อว่าสัทธายุตตะ

สทฺธา	ลุ (สทฺธา+อาลุ)ผู้มีศรัทธา.สทฺธา		อสฺสตฺถี	ติ		สทฺธา	ลุ	ผู้มีศรัทธาชื่อว่าสัทธาลุ(ลบ
สระหน้า).สทฺธา		รตน	ตฺต	ยา	ที	สุ		ป	สาโท		ตณฺ	หา		อาท	โร		จศรัทธาคือความเลื่อมใส 

ความรักใคร่และความเอื้ออาทรในพระรัตนตรัยเป็นต้น
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ผู้	มี	ธง,	ผู้	ถือ	ธง		๒	ศัพท์
ธ	ชวนฺ	ตุ (ธช+วนฺตุ)ผู้มีธง,ผู้ถือธง.ธโช		อสฺสตฺถี	ติ		ธ	ชวา	ผู้มีธงชื่อว่าธชวันตุ(รูปสำเร็จอาเทศ

นฺตุกับสิเป็นอาแล้วลบสระหน้า).ธ	ชวา		ธชี	ติ		ป�ฺ�า	ยติ๑ผู้มีธงย่อมปรากฏชื่อว่าธชี

ธ	ชา	ลุ (ธช+อาลุ)ผู้มีธง,ผู้ถือธง.ธโช		อสฺสตฺถี	ติ		ธ	ชา	ลุ	ผู้มีธงชื่อว่าธชาลุ(ลบสระหน้า).
  ส่วน๒บาทแรกในคัมภีร์อมรโกสอภิธานว่า  “สทฺธา	ยุตฺ	โต	 	 ตุ	 	 สทฺธา	ลุ	 	 ลชฺ	ชวา	 	 ตุ		 

ลชฺ	ชา	ลุ		จ”ซึ่งแตกต่างจากคาถานี้

ผู้	มี	ความ	ละอาย	๒	ศัพท์
ลชฺ	ชวนฺ	ตุ (ลชฺชา+วนฺตุ)ผู้มีความละอาย.ลชฺ	ชา		อสฺสตฺถี	ติ		ลชฺ	ชวา	ผู้มีความละอายชื่อว่า 

ลัชชวันตุ(รัสสะอาเป็นอ,รูปสำเร็จอาเทศนฺตุกับสิเป็นอาแล้วลบสระหน้า)

ลชฺ	ชา	ลุ  (ลชฺชา+อาลุ)ผู้มีความละอาย.ลชฺ	ชา		อสฺสตฺถี	ติ		ลชฺ	ชา	ลุ	ผู้มีความละอายชื่อว่า 
ลัชชาลุ(ลบสระหน้า)

ผู้	ชอบ	นอน,	ผู้	เห็น	แก่	นอน	๒	ศัพท์
นิทฺ	ทา	ลุ (นิทฺทา+อาลุ)ผู้ชอบนอน,ผู้เห็นแก่นอน.นิทฺ	ทา		อสฺสตฺถี	ติ		นิทฺ	ทา	ลุ	ผู้มีแต่นอน 

ชื่อว่านิททาลุ(ลบสระหน้า).นิทฺ	ทา		อสฺส		พหุ	ลา	ติ		นิทฺ	ทา	ลุ	ผู้นอนมากชื่อว่านิททาลุ

นิทฺ	ทา	สีล (นิทฺทา+สีล)ผู้ชอบนอน,ผู้เห็นแก่นอน.	นิทฺ	ทา		เอว		สีลํ		ยสฺส		โส		นิทฺ	ทาสีโล   
ผู้มีการนอนนั่นแหละเป็นปรกติ ชื่อว่านิททาสีละ. นิทฺ	ทา	สีล	ตา	 	 สภา	สีล	ตา	 	 อนุ	ฏฺ€าน	สีล	ตา		
อลส	ตา		โกธปฺป�ฺ�าณ	ตา	ติ		ป�ฺจ	วิธํ		ปราภว	มุขํ		วุตฺตํ ๒  ท่านกล่าวทางแห่งความเสื่อมไว้
๕ประการคือความเป็นผู้เห็นแก่นอนความเป็นผู้ชอบคลุกคลีความเป็นผู้ไม่ชอบขวนขวายความ
เป็นผู้เกียจคร้านและความเป็นผู้มักโกรธ

ผู้	สดใส,	ผู้	ชอบ	พูด,	ผู้	พูด	มาก	๒	ศัพท์
ภสฺสร(ภาทิตฺติมฺหิ+สร)ผู้สดใส,ผู้ชอบพูด,ผู้พูดมาก.ภา	ติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		ภสฺส	โรผู้สดใส 

ชื่อว่าภัสสระ(ซ้อนสฺ,รัสสะอาเป็นอ).ภาสา		รติ		อสฺ	สา	ติ		วา		ภสฺส	โร	หรือผู้มีความ
ยินดี ชื่อว่าภัสสระ (ภาสา+อร,ซ้อนสฺ, รัสสะอา เป็นอ,ลบสระหน้า).  อถ	วา		ภาสา	สุ		 
สพฺ	พา	สุ		พหู	สุ		กถา	สุ		รม	ตี	ติ		ภสฺส	โร	อีกอย่างหนึ่งผู้ยินดีในการพูดมากชื่อว่าภัสสระ 
(ภาสาสทฺทูปปท+รมุรมเน+กฺวิ,ซ้อนสฺ,รัสสะอาเป็นอ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ).พหุํ		
ภาส	ตี	ติ		วา		ภสฺส	โรหรือผู้พูดมากชื่อว่าภัสสระ(ภาสกถเน+อร,ซ้อนสฺ,รัสสะอาเป็น
อ).ภิกฺ	ขู		น		ภสฺ	สา	รามา		ภ	วิสฺ	สนฺ	ติ		น		ภสฺสร	ตา๓ภิกษุทั้งหลายจักไม่เป็นผู้ชอบพูดคุย
ไม่เป็นผู้พูดมาก
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ภาสุร (ภาสทิตฺติมฺหิ+อุร)ผู้สดใส,ผู้ชอบพูด,ผู้พูดมาก.ภา	ติ		ทิพฺ	พ	ตี	ติ		ภา	สุ	โรผู้สดใส 
ชื่อว่าภาสุระ.ภาสา	สุ		รม	ตี	ติ		วา		ภา	สุ	โรหรือผู้ยินดีในการพูดมากชื่อว่าภาสุระ(ภาสา 
สทฺทูปปท+รมุรมเน+กฺวิ,อาเทศอาเป็นอุ,ลบมฺที่สุดธาตุและกฺวิ).ภาส	ตี	ติ		วา		ภา	สุ	โร  

หรือนักพูดชื่อว่าภาสุระ(ภาสกถเน+อุร)

	 [๗๓๔]	 นคฺ	โค		ทิ	คมฺพ	โร		วตฺ	โถ	 ฆสฺม	โร		ตุ		จ		ภกฺข	โก
	 	 เอฬมู	โค		ตุ		วตฺ	ตุ�ฺ	จ	 โสตุ�ฺ	จา	กุ	สโล		ภเว.

ผู้	ไม่มี	ผ้า,	คน	เปลือย,	ชี	เปลือย	๓	ศัพท์
นคฺค(น+คมุคติมฺหิ+กฺวิ)ผู้ไม่มีผ้า,คนเปลือย,ชีเปลือย.อวตฺถ	ตาย		น		คจฺฉ	ตี	ติ		นคฺ	โค   

ผู้ไม่ไปไหนเพราะไม่มีเครื่องนุ่งห่มชื่อว่านัคคะ(ซ้อนคฺ,ลบกฺวิและมฺที่สุดธาตุ).น		ลคฺค	ตี	ติ		 
วา		นคฺ	โคหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง(กับผ้า)ชื่อว่านัคคะ(น+ลคฺคสงฺเค+อ,ลบล).น		ลชฺช	ตี	ติ		วา		
นคฺ	โคหรือผู้ไม่ละอายชื่อว่านัคคะ(น+ลชฺชิลชฺชายํ+อ,ลบล,อาเทศชฺชฺเป็นคฺคฺ).สเจ  

ภิกฺขเว		อ�ฺ�ติตฺถิย	ปุพฺ	โพ		นคฺ	โค		อาคจฺฉ	ติ		อุป	ชฺฌา	ยมูลกํ		จีวรํ		ปริ	เยสิ	ตพฺพํ ๑ ภิกษุทั้ง
หลายหากว่าคนไม่มีผ้าเคยเป็นอัญญเดียรถีย์มาควรให้แสวงหาจีวรอันมีพระอุปัชฌาย์เป็นมูลเหตุ

	 	 อ�ฺ�ติตฺถิ	โก		อวตฺ	โถ		จา	ติ		เอ	เต		เทฺว		นคฺ	โค		นามคน๒พวกคืออัญญเดียรถีย์
และคนจนไม่มีเครื่องนุ่งห่มชื่อว่านัคคะ

ทิ	คมฺ	พร (ทิสา+อมฺพร)ผู้ไม่มีผ้า,คนเปลือย,ชีเปลือย.ทิ	สา		เอว		อมฺ	พรํ		วตฺถํ		เอตสฺส,		
น	 	 ปก	ติว	ตฺถนฺ	ติ	 	 ทิ	คมฺพ	โร  ผู้มีทิศทั้งหลายเป็นเครื่องนุ่งห่ม ไม่มีผ้าตามปรกติ(นุ่งลมห่มฟ้า) 
ชื่อว่าทิคัมพระ(อาเทศสเป็นค,ลบสระหน้า).

อวตฺถ(น+วตฺถ)ผู้ไม่มีผ้า,คนเปลือย,ชีเปลือย.นตฺถิ		วตฺถํ		เอตสฺ	สา	ติ		อวตฺ	โถผู้ไม่มีเครื่อง
นุ่งห่มชื่อว่าอวัตถะ(อาเทศนเป็นอ)

ผู้	ตะกละ	ใน	อาหาร	๒	ศัพท์
ฆสฺ	มร(ฆสอทเน+มร)ผู้ตะกละในอาหาร.ส�ฺ�ตา	ภา	เวน		ฆ	สติ		อท	ตี	ติ		ฆสฺม	โรผู้กินโดย

ไม่มีการสำรวมชื่อว่าฆัสมระ

ภกฺขก(ภกฺขอทเน+ณฺวุ)ผู้ตะกละในอาหาร.พหุํ		ภกฺข	ตี	ติ		ภกฺข	โกผู้กินมากชื่อว่าภักขกะ
(อาเทศณฺวุเป็นอก)

ผู้	ทั้ง	หนวก	ทั้ง	ใบ้
เอฬ	มูค(เอฬ+มูค)ผู้ทั้งหนวกทั้งใบ้.วตฺ	ตุํ		โสตุ�ฺ	จ		อกุสโล,		วจเน		ส	วเน		จ		อกุสโล		 

๑วิ.มหา.๔/๑๐๐/๑๔๗



 อภิธานวรรณนา ๓.	สามัญญกัณฑ์	๓.๑.	วิเสสฺยาธีนวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 846

เอฬมู	โค		นามผู้ไม่เข้าใจทั้งพูดและฟังชื่อว่าเอฬมูคะ.เอโฬ		พธิ	โร,		มู	โค		อวจ	โน,		เอโฬ		
จ		โส		มู	โค		จา	ติ		เอฬมู	โคเอฬะคือผู้หูหนวก,มูคะคือผู้เป็นใบ้,ผู้ทั้งหนวกทั้งใบ้ชื่อว่า

เอฬมูคะ.เอ	เตว		สตฺ	ตา		พหุ	ตรา		เย		ทุปฺป�ฺ�า		ชฬา		เอฬ	มูค	า๑สัตว์ผู้ปัญญาน้อย
โง่เขลาทั้งหนวกทั้งใบ้มีจำนวนมากกว่า

	 [๗๓๕]	 มุข	โร		ทุมฺ	มุ	ขาพทฺธ-	 มุ	โข		จาปฺ	ปิย	า	วา	ทินิ
	 	 วา	จาโล		พหุ	คารยฺห-	 วโจ		วตฺ	ตา		ตุ		โส		วโท.

ผู้	ปาก	กล้า,	ผู้	ปากจัด	๓	ศัพท์
มุข	ร(มุข+ร)ผู้ปากกล้า,ผู้ปากจัด.กุจฺฉิตํ		มุขํ		อสฺสตฺถี	ติ		มุข	โรผู้มีปากพูดคำน่ารังเกียจ

ชื่อว่ามุขระ.มุข	ตี	ติ		มุข	โร	ผู้ชอบนินทาชื่อว่ามุขระ(มุขนินฺทายํ+อร).อาร�ฺ�โก		ภิกฺขุ		

สงฺฆค	โต		สงฺเฆ		วิห	รนฺ	โต		มุข	โร		โห	ติ		วิกิ	ณฺณ	วา	โจ๒ภิกษุผู้อยู่ป่าเข้าถึงสงฆ์อยู่ในสงฆ์เป็น
ผู้ปากจัดพูดพล่าม

ทุมฺ	มุข(ทุ+มุข)ผู้ปากกล้า,ผู้ปากจัด.นินฺ	ทิตํ		มุขํ		อสฺ	สา	ติ		ทุมฺ	มุ	โขผู้มีปากไว้นินทาชื่อว่า
ทุมมุขะ(ซ้อนมฺ).ตฺวํ		ทุมฺ	มุข		ทุมฺ	มุ	โข	สิ๓นี่เจ้าปากร้ายเจ้าช่างเป็นคนปากจัดเสียจริง

อพทฺ	ธมุข(อพทฺธ+มุข)ผู้ปากกล้า,ผู้ปากจัด.อพทฺธํ		อนคฺคฬํ		มุขํ		อสฺ	สา	ติ		อพทฺ	ธมุ	โข  
ผู้มีปากไม่มีกลอนปิด(ปากไม่มีหูรูด)ชื่อว่าอพัทธมุขะ.อิ	เม		อปฺ	ปิย	วา	ทินิ		ศัพท์เหล่านี้ใช้ในบุคคล
ผู้ชอบกล่าวคำพูดไม่น่าฟัง

ผู้	ไม่	ระวัง	คำ	พูด,	ผู้	พูด	เหลว	ไหล,	คน	พูด	พล่อย
วาจาล (วาจา+ล)ผู้ไม่ระวังคำพูด,ผู้พูดเหลวไหล,คนพูดพล่อย.พหุ		จ		คารยฺห�ฺ	จ		วโจ		

ยสฺส		โส		วา	จาโล		นามผู้กล่าวคำอันน่าติเตียนเป็นอันมากชื่อว่าวาจาละ.กุจฺฉิ	ตา		วาจา		
อสฺส		สนฺ	ตี	ติ		วา	จาโลผู้มีวาจาน่าตำหนิชื่อว่าวาจาละ

ผู้	กล่าว,	ผู้	พูด	๒	ศัพท์
วตฺ	ตุ (วทกถเน+ตุ)ผู้กล่าว,ผู้พูด.วท	ตี	ติ		วตฺ	ตาผู้กล่าวชื่อว่าวัตตุ(อาเทศทฺเป็นตฺ,รูป

สำเร็จอาเทศอุเป็นอาและลบสิ).ตฺวํ		ติสฺส		วตฺ	ตา		โน		จ		ว	จนกฺ	ขโม๔  ติส สะ เธอ ว่า 
เขาข้างเดียวแต่ไม่อดทนต่อคำตักเตือน

วท(วทกถเน+อ)ผู้กล่าว,ผู้พูด.วท	ตี	ติ		วโท,		วจี	กมฺมสฺส		การ	โก๕ผู้กล่าวชื่อว่าวทะคือ
ผู้ทำหน้าที่พูด.บทว่า“โส”ในคาถาเป็นปาทปูรณะท่านเพิ่มให้เต็มบาทคาถาเท่านั้น

๑องฺ.เอก.๒๐/๒๐๕/๔๗ ๒มชฺ.มชฺ.๑๓/๒๐๙/๒๑๖ ๓มชฺ.มูล.๑๒/๔๐๐/๔๓๓
๔สํ.นิทาน.๑๖/๗๑๔/๓๒๘ ๕มชฺ.อฏฺ.๗/๑๙/๗๘
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	 [๗๓๖]	 นิโช		สโก		อตฺ	ตนิ	โย	 วิมฺห	โยจฺฉ	ริ	โยพฺภุ	โต
	 	 วิหตฺ	โถ		พฺ	ยา	กุโล		จาถ	 อาต	ตา	ยี		วธุทฺย	โต.

ของ	ตน,	เนื่อง	ด้วย	ตน,	เป็น	ตัว	ของ	ตัว	เอง	๓	ศัพท์
นิช  (นีนเย+ณฺย)ของตน, เนื่องด้วยตน, เป็นตัวของตัวเอง. เนต	พฺ	โพ	ติ		นิโชสิ่งที่ควรนำไป 

ชื่อว่านิชะ(ลบณฺ,รัสสะอีเป็นอิ,อาเทศยเป็นช).สมี	เป		ชาย	ตี	ติ		วา		นิโช	หรือสิ่งที่
เกิดในที่ใกล้ชื่อว่านิชะ(นิ+ชนชนเน+กฺวิ,ลบกฺวิและนฺที่สุดธาตุ)

สก(ส+ก)ของตน,เนือ่งดว้ยตน,เปน็ตวัของตวัเอง.สสสฺ		อตตฺ	โน		อย	ํ	สโกสิง่นี้เปน็ของตนชือ่วา่ 
สกะ.โส		เอว		วา		สโก,		สสฺ	สายํ		สโกหรือตนนั่นแหละชื่อว่าสกะ,สิ่งนี้เป็นของตนชื่อว่า 
สกะ(สก+ณ,ลบณฺและสระหน้า).อมฺพฏฺโ€		มาณ	โว		เยน		สโก		อา	รา	โม		เต	นุป	สงฺ	กมิ๑   
อัมพัฏฐมาณพเข้าไปทางสวนดอกไม้ของตน

อตฺ	ตนิย  (อตฺต+อิย)  ของตน, เนื่องด้วยตน, เป็นตัวของตัวเอง.  	 อตฺ	ตนิ	 	 ชา	โต	 	 อตฺ	ตนิ	โย  
ธรรมที่เกิดในตนชื่อว่าอัตตนิยะ(ไม่ลบสัตตมีวิภัตติ,ลบสระหน้า).โก	จิ		สงฺ	ขา	โร		นิจฺ	โจ		วา		 
ธุ	โว		วา		อตฺ	ตา		วา		อตฺ	ตนิ	โย		วา๒สังขารไหนเที่ยงมั่นคงเป็นของตนหรือเกิดในตน

น่า	อัศจรรย์	๓	ศัพท์
วิมฺหย  (วิ+มห ปูชายํ+ณฺย)  น่าอัศจรรย์.  วิ	เส	เสน	 	 มหิ	ตพฺ	โพ	ติ	 	 วิมฺ	หโย  ผู้ที่เขาบูชาเป็น

พิเศษชื่อว่าวิมหยะ(ลบณฺและอที่ม).เทว	นาค	ยกฺ	ขา	นมฺปิ		วิมฺ	หยก	รํ		ปจฺ	เจกํ		ปจฺ	เจกํ		 
ปู	ชมกํ	สุ๓พากันบูชาทำให้อัศจรรย์สำหรับเทวดานาคและยักษ์แต่ละตน

อจฺฉ	ริย(อา+จรคติภกฺขเน+อ)น่าอัศจรรย์.อาภุโส		จริต	พฺ	โพ	ติ		อจฺฉ	ริ	โยธรรมที่บุคคลควร
ประพฤติให้ยิ่งชื่อว่าอัจฉริยะ(อาเทศจรฺเป็นจฺฉริยฺ,รัสสะอาเป็นอ).	อจฺฉรํ			ป	หริ	ตุํ		ยุตฺ	โต	ติ	 
	อจฺฉ	ริ	โยผู้ควรปรบมือให้ชื่อว่าอัจฉริยะ(อจฺฉร+อิย,ลบสระหน้า)

อพฺ	ภุต,	อภูต (น+ภูสตฺตายํ+ต)น่าอัศจรรย์.ปุพฺ	เพ		น		ภ	วิตฺ	ถา	ติ		อพฺภุ	โตสิ่งที่ไม่เคย
มีมาแล้วชื่อว่าอัพภุตะ(อาเทศนเป็นอ,ซ้อนพฺ,รัสสะอูเป็นอุ).อตฺถิ		เม		อ�ฺโ�ปิ		 
อจฺฉ	ริ	โย		อพฺภุ	โต		ธมฺ	โม๔ ธรรมอันน่าอัศจรรย์ที่ยังไม่เคยมีแม้อย่างอื่นมีอยู่แก่ดิฉัน

ผู้	มัว	เศร้า	โศก	๒	ศัพท์
วิหตฺถ(วิ+หตฺถ)ผู้มัวเศร้าโศก.วิกฺ	ขิตฺ	โต		หตฺ	โถ		อสฺ	สา	ติ		วิหตฺ	โถผู้มีมือซัดส่าย(เพราะ

ความเศร้าโศก)ชื่อว่าวิหัตถะ

พฺ	ยา	กุล (วิ+อา+กุลอากุเล+อ)ผู้มัวเศร้าโศก.วิ	เส	เสน		อา	กุล	ตี	ติ		พฺ	ยา	กุโลผู้เศร้าโศกมาก
๑ที.สีล.๙/๑๗๒/๑๓๖ ๒มชฺ.อฏฺ.๑๐/๓๒๐/๑๙๕ ๓วิ.อฏฺ.๑/๙๑
๔องฺ.สตฺตก.๒๓/๕๐/๖๖
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ชื่อว่าพยากุละ(อาเทศอิเป็นย,วฺเป็นพฺ).อุป	ฑฺฒรตฺ	ติมตฺตํ		พฺ	ยา	กุ	ลมกํ	สุ๑พากันเศร้า
โศกจนถึงเที่ยงคืน

ผู้	พยายาม	ฆ่า,	คนร้าย	๒	ศัพท์
อาต	ตา	ยี (อา+ตาวายาเม+ณี)ผู้พยายามฆ่า,คนร้าย.	อา	ฆาตํ		ตาย	ติ		วาย	ตี	ติ		อาต	ตา	ยี	 

ผู้พยายามฆ่าชื่อว่าอาตตายี(ซ้อนต,ลบณฺ,อาเทศอาเป็นอาย,ลบสระหน้า)

วธุทฺยต,	วธุยฺ	ยุตฺ	ต (วธสทฺทูปปท+อุ+ยตยตเน+อ)ผู้พยายามฆ่า,คนร้าย.วเธ		อุยฺ	ยุตฺ	โต		 
วธุทฺย	โต	 ผู้พยายามในการฆ่าชื่อว่าวธุทยตะ (ลบสระหน้า,ลงทฺอาคมบ้าง,ซ้อนยฺและตฺ
บ้าง)

	 [๗๓๗]	 สีสจฺ	เฉชฺ	ชมฺหิ		วชฺโฌถ	 นิก	โต		จ	สโ€นุ	ชุ
	 	 สูจ	โก		ปิ	สุโณ		กณฺเณ-	 ชโป		ธุตฺ	โต		ตุ		ว�ฺ	จ	โก.

นักโทษ	ประหาร,	ผู้	ถูก	ฆ่า
วชฺฌ (หนหึสายํ+ณฺย)นักโทษประหาร,ผู้ถูกฆ่า.		สีสจฺ	เฉชฺ	ชมฺหิ			สีสจฺ	เฉ	ทาร	เห		วชฺโฌ   

วชฺฌ	ศัพท์ใช้ในบุคคลผู้สมควรถูกตัดศีรษะ.หนฺตพฺ	โพ	ติ		วชฺโฌผู้ควรถูกฆ่าชื่อว่าวัชฌะ(ลบณฺ,

อาเทศหนฺเป็นวธฺ,ธฺยเป็นฌ,ซ้อนชฺ).	วชฺฌา		นาม		ยํ		กตฺ	วา		วชฺฌปฺปตฺ	ตา		โห	ติ๒  
หญิงผู้ทำกรรมใดแล้วถึงขั้นถูกประหารชื่อว่าวัชฌา

ผู้	ไม่	น่า	เชื่อ	ถือ,	ผู้	โกง,	คด,	หลอก	ลวง	๓	ศัพท์
นิกต (นิ+กนฺตเฉทเน+อ)ผู้ไม่น่าเชื่อถือ,ผู้โกง,คด,หลอกลวง.นิ กนฺ ตี ติ  นิก โต ผู้โกงชื่อว่า

นิกตะ(ลบนฺ).อหํ		อิ	มิ	นา		จิตฺ	เตน		นิก	โต		ว�ฺ	จิ	โต๓เราถูกจิตนี้หลอกลวง

ส€(ส€เกตเว+อ)ผู้ไม่น่าเชื่อถือ,ผู้โกง,คด.ส€ย	ตี	ติ		สโ€ผู้คดโกงชื่อว่าสฐะ.		กินฺ	นุ		โขมฺ	หิ		 
สโ€		มายาวี๔เราเป็นคนโกงมีมารยาหรือเปล่าหนอ

อนุ	ชุ (น+อุชุ)ผู้ไม่น่าเชื่อถือ,ผู้โกง,คด,หลอกลวง.นตฺถิ		อุชุ	ตา		อสฺ	สา	ติ		อนุ	ชุ	ผู้ไม่มี
ความซื่อตรงชื่อว่าอนุชุ (อาเทศน เป็นอน,ลบสระหน้า). กุฏิ	โล		อนุ	ชุม	คฺ	โค		อ	ปาย	เมว		 

เนติ๕ทางที่คดไม่ตรงย่อมนำไปสู่อบายเท่านั้น

ผู้	ส่อ	เสียด,	ผู้	ยุยง	๓	ศัพท์
สุ	จก,	สู	จก(สูจเปสุ�ฺเ�+ณฺวุ)ผู้ส่อเสียด,ผู้ยุยง.สูจย	ตี	ติ		สูจ	โกผู้ส่อเสียดชื่อว่าสูจกะ

(อาเทศณฺวุเป็นอก)

๑สํ.อฏฺ.๑๑/๒๔๖/๓๐๗ ๒วิ.ภิกฺขุนี.๓/๓๖/๒๘ ๓มชฺ.มชฺ.๑๓/๒๙๐/๒๘๕
๔มชฺ.มูล.๑๒/๒๒๕/๒๐๒ ๕ชา.อฏฺ.๔๔/๑๙๗
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ปิ	สุณ (ปิสิส�ฺจุณฺณเน+อุน)ผู้ส่อเสียด,ผู้ยุยง.สมคฺคํ		ปิ	สตี	ติ		ปิ	สุโณผู้ทำลายความสามัคคี
ชื่อว่าปิสุณะ (อาเทศน เป็นณ). ปิย	ภาวํ	 	สุ�ฺ�ํ	 	ก	โรตี	ติ	 	ปิ	สุโณ	 ผู้ทำความรักใคร่ให้
สูญเสียชื่อว่าปิสุณะ(ปิย+สุ�ฺ�สทฺทูปปท+กรกรเณ+ยุ,ลบย-�ฺ�-กรฺ,อาเทศยุเป็นอน,น
เป็นณ,ลบอ).ปิ	สุณ	วา	โจ		โข		ปน		โห	ติ		อิ	โต		สุตฺ	วา		อมุตฺร		อกฺ	ขา	ตา๑ผู้มีวาจา 
ส่อเสียดเป็นผู้ฟังความข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้น

กณฺเณชป (กณฺณ+ชปชปเน+อ)ผู้ส่อเสียด,ผู้ยุยง.กณฺเณ		ชป	ตี	ติ		กณฺเณช	โป		ผู้กระซิบ
ใกล้หูชื่อว่ากัณเณชปะ(ไม่ลบสัตตมีวิภัตติ)

ผู้	ล่อลวง,	นักเลง	๒	ศัพท์
ธุตฺ	ต(ธุพฺพีหึสายํ+ต)ผู้ล่อลวง,นักเลง.ธุพฺพ	ตี	ติ		ธุตฺ	โตผู้เบียดเบียนชื่อว่าธุตตะ(ลบพฺพฺ,

ซ้อนตฺ).สมฺ	พหุ	ลา		ธุตฺ	ตา		อุยฺ	ยาเน		ปริ	จา	เรนฺ	ตา		อ�ฺ�ตฺ	ริสฺ	สา		เวสิยา		สนฺ	ติ	เก		ทูตํ		 
ปา	เห	สุํ  ๒ พวกนักเลงจำนวนมากเที่ยวไปในอุทยานส่งทูตไปสำนักของหญิงแพศยาคนหนึ่ง

ว�ฺ	จก(ว�ฺจว�ฺจเน+ณฺวุ)ผู้ล่อลวง,นักเลง.ว�ฺ	จย	เต		วิปฺปลป	เต	ติ		ว�ฺ	จ	โกผู้ล่อลวงชื่อว่า 
วัญจกะ(อาเทศณฺวุเป็นอก).สตฺ	ตานํ		ว�ฺ	จกา		ยกฺขิ	นี	อาท	โย		วิย๓ เหมือนนางยักษิณี
เป็นต้นล่อลวงสัตว์ทั้งหลาย

	 [๗๓๘]	 อ	นิ	สมฺม		หิ		โย		กิจฺ	จํ
	 	 ปุ	ริโส		วธ	พนฺ	ธนา	ทิม	า	จร	ติ
	 	 อ	วิ	นิจฺ	ฉิ	ตกา	ริตฺ	ตา
	 	 โส		ขลุ		จปโล	ติ		วิ�ฺ	เ�ยฺ	โย.

ผู้	ลงมือ	ทำ	โดย	ไม่	ไตร่ตรอง	ก่อน
	 โย		ปุ	ริโส		อ	นิ	สมฺม		อนุ	ป	ปริกฺ	ขิตฺ	วา		วธ	พนฺ	ธนาทิ	กิจฺ	จํ		ก	โร	ติ,		โส		ขลุ		เอ	กนฺต	โต		 

“จปโล”ติ	 	 วิ�ฺ	เ�ยฺ	โย,	 	 กสฺ	มา,	 	 อ	วิ	นิจฺ	ฉิ	ตกา	ริตฺ	ตา	 	 สมฺ	มา	 	 อ	วิ	นิจฺ	ฉิตสฺส	 	 กา	ริยสฺส		 
กรณ	สีลตฺ	ตา.ผู้ไม่ใคร่ครวญก่อนแล้วทำการฆ่าและการจองจำเป็นต้นพึงทราบว่าชื่อจปละแน่นอน
เพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้มีปรกติไม่วินิจฉัยให้ดีก่อนค่อยทำหน้าที่

จปล(จปกกฺกรเณ+อล)ผู้ลงมือทำโดยไม่ไตร่ตรองก่อน,ซุ่มซ่าม.จป	ตี	ติ		จปโลผู้หยาบกระด้าง
ชื่อว่าจปละ. 	 จป	ตี	ติ	 	 วา	 	 จปโล ผู้สืบต่อ(โดยไม่ยั้งคิด) ชื่อว่าจปละ (จปสนฺตาเน+อล).
อาร�ฺ�โก		ภิกฺขุ		สงฺฆค	โต		สงฺเฆ		วิห	รนฺ	โต		อุทฺ	ธ	โต		โห	ติ		จปโล๔ภิกษุผู้อยู่ป่าเข้า
ถึงสงฆ์ อยู่ในสงฆ์ เป็นผู้จุ้นจ้านและซุ่มซ่าม.  คาถานี้ชื่อว่าอริยาคาถา แสดงลักษณะของคนพาล.

๑มชฺ.มูล.๑๒/๔๘๔/๕๒๑ ๒วิ.มหาวิ.๑/๔๒๘/๓๐๐ ๓อภิ.ฏี.๑๙๑
๔มชฺ.มชฺ.๑๓/๒๐๘/๒๑๖
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ส่วน บท ว่า หิ เป็นปาทปูรณะ

	 [๗๓๙]	 ขุทฺ	โท		ก	ทริ	โย		ถทฺธ-	 มจฺฉ	รี		กปโณ		ปฺยถ
	 	 อกิ�ฺ	จ	โน		ทลิทฺ	โท		จ	 ที	โน		นิทฺ	ธน	ทุคฺค	ตา.

ผู้	ตระหนี่	๔	ศัพท์
ขุทฺท(กุ+ทาทาเน+อ)ผู้ตระหนี่.กุจฺฉิตํ		ท	ทา	ตี	ติ		ขุทฺ	โทผู้ให้วัตถุไม่ดีชื่อว่าขุททะ(อาเทศ

กเป็นข,ซ้อนทฺ,ลบสระหน้า).อ	ทาน	สีล	ตาย		สมฺ	ปรา	เยสุ		ขุทฺทํ		พุ	ภุกฺขิสฺ	สา	ตี	ติ		วา		 
ขุทฺ	โทผู้จักกินของน้อยในภพหน้าเพราะมีปรกติไม่ให้ทานชื่อว่าขุททะ(ขุทพุภุกฺขายํ+ท)

ก	ทริย(กุ+อรคมเน+อิย)ผู้ตระหนี่.อ	ทา	ยกตฺ	ตา		กุจฺฉิตํ		€านํ		อร	ตี	ติ		ก	ทริ	โยผู้ไปสู่ที่ไม่
ดีเพราะไม่ได้ให้ทานชื่อว่ากทริยะ(อาเทศกุเป็นก,ลงทฺอาคม)

สา	มิ	โก		โห	ติ		ทุสฺ	สีโล	 ก	ทริ	โย		ปริ	ภาส	โก

ภริยา		สีลว	ตี		โห	ติ	 วท�ฺ�ู		วี	ตมจฺฉ	รา.๑

สามีเป็นผู้ทุศีลตระหนี่ชอบดุด่าภรรยาเป็นผู้มีศีลมีน้ำใจไม่ตระหนี่

ถทฺ	ธมจฺฉ	รี (ถทฺธ+มจฺฉร+อี)ผู้ตระหนี่.	ทา	นาที	สุ		นม	นา	ภา	เวน		ถทฺเธน		มจฺ	เฉร	ยุตฺ	ต	จิตฺ	เตน		 
สหิต	ตาย	 	 ถทฺ	ธมจฺฉ	รี	  ผู้ชื่อว่าถัทธมัจฉรี เพราะจิตมีความตระหนี่กระด้าง ไม่น้อมไปในการให้
เป็นต้น(ลบสระหน้า).ถทฺ	ธมจฺฉ	รี		อตฺต	โน		สนฺ	ตกสฺส		ทาเนน		ชิ	นิต	พฺ	โพ๒ผู้ตระหนี่จัด
ควรเอาชนะด้วยการให้ทรัพย์ของตน

กปณ(กุ+ปณ)ผู้ตระหนี่.กุจฺฉิ	โต		ปโณ		อสฺ	สา	ติ		กปโณ	ผู้มีทรัพย์ไม่เป็นประโยชน์ชื่อว่า
กปณะ(อาเทศกุเป็นก)

  ผู้ตระหนี่มีอีกหลายศัพท์เช่นกิป	จาน,	มิต	ปฺปจ

ผู้	ตกยาก,	คนจน,	ไม่มี	กิเลส	๕	ศัพท์
อกิ�ฺ	จน  (น+กิ�ฺจน)  ผู้ตกยาก, คนจน, ไม่มีกิเลส. นตฺถิ	 	 กิ�ฺ	จนํ	 	 อปฺ	ปมตฺ	ตกมฺปิ	 	 ธนํ		 

อสฺ	สา	ติ		อกิ�ฺ	จ	โนผู้ไม่มีทรัพย์แม้แต่น้อยชื่อว่าอกิญจนะ(อาเทศนเป็นอ).เท	ติ		ทานํ				
อกิ�ฺจเน๓ให้ทานในผู้ตกยาก.อกิ�ฺจ	โน		ปพฺพ	ชิ	โต		อนุ	ตฺตรํ		ปปฺ	โป	ติ๔บรรพชิตผู้ไม่มี
กิเลสย่อมบรรลุอนุตรธรรม

ทลิทฺท(ทลิทฺททุคฺคติยํ+อ)ผู้ตกยาก,คนจน.ทลิทฺท	ตี	ติ		ทลิทฺ	โทผู้ตกยากชื่อว่าทลิททะ. 
ทุคฺคต	ภาวํ		ทล	ติ		วา		คจฺฉ	ตี	ติ		ทลิทฺ	โทหรือผู้ถึงความทุกข์ยากชื่อว่าทลิททะ(ทลคติมฺหิ 
+อิทฺท).โส		ทลิทฺ	โท		กมฺ	มกา	โร		เยน		ภควา		เต	นุป	สงฺ	กมิ๕คนงานตกยากนั้นเข้าไปเฝ้า

๑องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๓/๗๗ ๒ธมฺม.อฏฺ.๒๓/๑๗๔ ๓ขุ.อปทาน.๓๓/๒๑๗/๕๖๐
๔ที.ปาฏิก.๑๑/๑๕๕/๑๘๐ ๕วิ.มหาวิ.๒/๔๘๖/๓๑๖
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พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ

ทีน(ทีนทุคฺคตภาเว+อ)ผู้ตกยาก,คนจน.ทีน	ตี	ติ		ที	โนผู้ยากจนชื่อว่าทีนะ.	ธนธ�ฺ�าทโย		
ทียนฺ	ติ		ขียนฺ	ติ		อสฺ	สา	ติ		ที	โน	ผู้มีเงินและอาหารเป็นต้นเสื่อมสิ้นไปชื่อว่าทีนะ(ทีขเย+อีน,
ลบสระหน้า).ที	โน	ติ		นิ	หีน	จิตฺ	โต		อ	ทาน	ชฺฌาส	โย๑  บท ว่า ที	โนคือผู้มีจิตตกต่ำไม่มีอัธยาศัย
ในการให้ทาน

นิทฺ	ธน (นิ+ธน)ผู้ตกยาก,คนจน.นตฺถิ		ธนํ		อสฺ	สา	ติ		นิทฺธ	โน	ผู้ไม่มีทรัพย์ชื่อว่านิทธนะ
(ซ้อนทฺ).น		โภค	สมฺ	ปนฺ	โน		นิทฺธ	โน๒ผู้ไม่มีทรัพย์ชื่อว่านิทธนะ

ทุคฺคต(ทุ+คมุคติมฺหิ+ต)ผู้ตกยาก,คนจน.นินฺ	ทิตํ		คมนํ		อสฺ	สา	ติ		ทุคฺค	โต	ผู้มีความ
เป็นไปที่เขานินทาชื่อว่าทุคคตะ (ซ้อนคฺ, ลบมฺ). อชฺช	 	มยฺหํ	 	ทานํ	 	ทตฺ	วา	 	 โก	จิ	เทว		 
ทุคฺค	โต		เส	นา	ปติ	ฏฺ€านํ		วา		เสฏฺ€ิ	ฏฺ€านํ		วา		ลเภยฺย๓ผู้ตกยากคนไหนก็ตามให้ทานแก่เรา
ในวันนี้พึงได้ตำแหน่งเสนาบดีหรือตำแหน่งเศรษฐี

	 [๗๔๐]	 อ	สมฺ	ภา	วิต	สมฺปตฺตํ	 กาก	ตา	ลี	ยมุจฺจ	เต
	 	 อถ		ยาจน	โก		อตฺถี			 ยาจ	โก		จ		วนิพฺพ	โก.

ความ	บังเอิญ,	สิ่ง	ไม่	คาด	คิด
กาก	ตา	ลีย(กาก+ตาล+อีย)ความบังเอิญ,สิ่งไม่คาดคิด.ยํ		กมฺมํ		“อิ	ทมหํ		อุปฺ	ปา	เทสฺ	สามี”ติ		

อ	สมฺ	ภา	วิตํ		อ	จินฺ	ติต	เมว		หุตฺ	วา		สมฺปตฺตํ,		ตํ		“กาก	ตา	ลีย”นฺตฺ	ยุจฺจ	เตกรรมที่บุคคลไม่
คาดคิดว่า“เราจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้น”ก็เกิดขึ้นท่านเรียกว่ากากตาลียะ.ตาล	สฺส		อิทํ		ผลํ		ตาลํ,		
กา	โก		จ		ตาล�ฺ	จ		กาก	ตา	ลา	นิ,		เตหิ		สทิสํ		กมฺมํ		กาก	ตา	ลียํ,		กาก	สฺส		ตาล	ผลสฺส		
อุฑฺฑนป	ตน	สทิสํ		กมฺ	มนฺตยตฺ	โถผลของตาลชื่อว่าตาละ,กาและผลตาลชื่อว่ากากตาละ,กรรม
ที่เป็นเช่นกาและผลตาลชื่อว่ากากตาลียะ,หมายถึงกรรมที่เหมือนการบินขึ้นของกาและการหล่นลง
ของผลตาล(ลบสระหน้า)

ผู้	ขอ,	คน	ขอทาน	๔	ศัพท์
ยา จนก(ยาจนสทฺทูปปท+กรกรเณ+กฺวิ)ผู้ขอ,คนขอทาน.ยา	จนํ		ก	โรตี	ติ		ยาจน	โก	ผู้ทำ 

การขอชื่อว่ายาจนกะ(ลบกฺวิและรฺที่สุดธาตุ).ยาจ ตี ติ  วา  ยาจน โกหรือผู้ขอชื่อว่ายาจนกะ 
(ยาจยาจเน+ยุ+ก,อาเทศยุเป็นอน).	ปุนปฺ	ปุนํ		ยาจน	กา		จรนฺ	ติ		ปุนปฺ	ปนํ		ทาน	ป	ตี		
เทนฺ	ติ๔คนขอทานพากันเที่ยวไปขออยู่บ่อยๆเจ้าของทานก็ให้ทานบ่อยๆ

อตฺถี  (อตฺถ+อี)  ผู้ขอ, คนขอทาน. อตฺถนํ	 	 อตฺ	โถ การขอ ชื่อว่าอัตถะ (อตฺถ ยาจนายํ+อ). 

๑ขุ.อฏฺ.๓๑/๒๔๙/๑๑๖ ๒สํ.อฏฺ.๑๓/๒๘๐/๑๔๗ ๓ธมฺม.อฏฺ.๒๐/๘๒
๔ขุ.เถร.๒๖/๓๗๐/๓๔๗
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อตฺ	โถ		อสฺสตฺถี	ติ		อตฺถี	ผู้มีการขอชื่อว่าอัตถี(ลบสระหน้า)

ยาจก(ยาจยาจเน+ณฺวุ)ผู้ขอ,คนขอทาน.ยาจ ตี ติ  ยาจ โกผู้ขอชื่อว่ายาจกะ(อาเทศณฺวุ

เป็นอก).ยาจ	โก		อปฺปิ	โย		โห	ติ		ยาจํ		อท	ทมปฺปิ	โย๑ผู้ขอไม่เป็นที่รักผู้ไม่ให้ผู้ขออยู่ก็ไม่
เป็นที่รัก

วนิพฺ พก(วณฺณสทฺทูปปท+วกอาทาเน+อ)ผู้ขอ,คนขอทาน.“มาทิ	สสฺส		ธนํ		ทตฺ	วา		ราชา		
สคฺคํ		คมิสฺ	สตี”ตฺ	ยา	ทิน	า		ทาน	ผลํ		วณฺเณตฺ	วา		วก	ติ		ยาจ	ตี	ติ		วนิพฺพ	โก	ผู้สรรเสริญ
ผลของการให้ว่า  “พระราชาพระราชทานทรัพย์แก่ผู้เช่นข้าพระพุทธเจ้าแล้ว จักเสด็จไปสู่สวรรค์”
เป็นต้นแล้วจึงขอ ชื่อว่าวนิพพกะ (อาเทศ วณฺณ เป็น วนิ, ซ้อน วฺ, อาเทศ วฺว เป็น พฺพ). 

เย		มํ		ยา	จิ	ตุ	มาย	นฺ	ติ		นา	นา	โคตฺ	ตา		วนิพฺ	พกา๒คนขอทานตระกูลต่างๆพากันมาขอกับหม่อม
ฉัน.วนิพฺ พกกับยาจกมีความแตกต่างกันวนิพฺ พกแปลว่าผู้สรรเสริญคุณก่อนขอส่วน
ยาจกแปลว่าผู้ขออย่างเดียว

  ดังปรากฏอยู่ในอรรถกถาเป็นต้นว่าวนิพฺ	พกา	ติ		เย		“อิฏฺ€ํ		ทินฺ	นํ		กนฺตํ		มนาปํ		กา	
เลน		อ	นวชฺชํ		ทินฺ	นํ,		ททํ		จิตฺ	ตํ		ป	สา	เทยฺย,		คจฺฉ	ตุ		ภวํ		พฺรหฺม	โลก”นฺ	ติ	อาทิ	นา		น	เยน		 
ทาน	สฺส		วณฺณํ		โถม	ยมา	นา		วิ	จรนฺ	ติ.		ยา	จกา	ติ		เย		“ปส	ตมตฺตํ		เทถ,		ส	ราว	มตฺตํ		 

เท	ถา”ติ	อา	ที	นิ		วตฺ	วา		ยา	จมา	นา		วิ	จรนฺ	ติ๓  บท ว่า วนิพฺ พกาคือผู้ขอที่เที่ยวไปสรรเสริญการ
ให้โดยนัยเป็นต้นว่า“ท่านให้ทานอันน่าปรารถนาน่ายินดีน่าพอใจตามกาลไม่มีโทษผู้ให้ควรทำ
จิตให้แจ่มใสผู้ให้ทานจงถึงพรหมโลกอันเจริญเถิด”.บทว่ายา จกาคือผู้เที่ยวเอ่ยปากขอเป็นต้น

ว่า“จงให้ข้าวสักฟายมือหนึ่งเถิดจงให้ข้าวสักชามหนึ่งเถิด”

	 [๗๔๑]	 อณฺฑ	ชา		ปกฺขิสปฺ	ปา	ที	 นรา	ที		ตุ		ชลาพุช	า
	 	 เสท	ชา		กิ	มิฑํ	สา	ที	 เท	วาที		โตฺวป	ปา	ติ	กา.

สัตว์	๔	จำพวก
อณฺฑช  (อณฺฑสทฺทูปปท+ชน ชนเน+กฺวิ)  สัตว์ที่เกิดจากไข่.  ปกฺขิสปฺ	ปมจฺฉาท	โย	 	 อณฺฑ	โต		 

ชาต	ตฺ	ตา		อณฺฑ	ชานกงูและปลาเป็นต้นชื่อว่าอัณฑชะเพราะเกิดจากไข่(ลบกฺวิและนฺที่สุด
ธาตุ).จตสฺโส		โข		อิ	มา		สา	ริ	ปุตฺต		โย	นิ	โย,		ก	ตมา		จตสฺโส.		อณฺฑ	ชา		โย	นิ		ชลาพุช	า		 

โย	นิ		สํ	เสท	ชา		โย	นิ		โอป	ปา	ติ	กา		โย	นิ๔สารีบุตรกำเนิดมี๔อย่างเหล่านี้๔อย่างอะไร
บ้างคือกำเนิดที่เกิดจากไข่กำเนิดที่เกิดจากมดลูกกำเนิดที่เกิดจากน้ำเน่าและกำเนิดที่เกิดอุบัติขึ้น.

อณฺฑ	ชาติ		อณฺเฑ		ชาตา๕  บท ว่า อณฺฑ	ชาคือสัตว์ที่เกิดในไข่

๑วิ.มหาวิ.๑/๕๐๑/๓๓๗ ๒ขุ.ชา.๒๗/๒๐๘๐/๔๒๒ ๓ที.อฏฺ.๔/๓๔๐/๒๖๗-๘
๔มชฺ.มูล.๑๒/๑๖๙/๑๔๗ ๕สํ.อฏฺ.๑๒/๓๔๒/๓๘๐
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ชลาพุช  (ชลาพุสทฺทูปปท+ชน ชนเน+กฺวิ)  สัตว์ที่เกิดจากมดลูก. นรา	ท	โย	 	 คพฺ	ภาส	ย	สงฺ	ขาต- 
ชลา	พุ	โต,		ตตฺร		วา		ชาต	ตฺ	ตา		ชลาพุช	าคนเป็นต้นชื่อว่าชลาพุชะเพราะเกิดจากมดลูกกล่าว
คือครรภ์หรือเกิดในมดลูกนั้น(ลบกฺวิและนฺที่สุดธาตุ).ชลาพุช	า	ติ		วตฺถิ	โก	เส		ชาตา๑  บท 
ว่า ชลาพุช	าคือสัตว์ที่เกิดในมดลูก

เสท	ช,	สํ	เสท	ช (เสทสทฺทูปปท+ชนชนเน+กฺวิ)สัตว์ที่เกิดจากน้ำเน่า.เสท	กา	รณตฺ	ตา		อุสฺ	มา		
เสโท,		กิ	มิฑํ	สม	ก	สาท	โย		เสท	โต		ชาตา		เสท	ชาไออุ่นชื่อว่าเสทะเพราะเป็นเหตุแห่งน้ำ
เน่า,หนอน เหลือบและยุงเป็นต้นที่เกิดจากน้ำเน่านั้น ชื่อว่าเสทชะ (ลบกฺวิ และนฺที่สุดธาตุ). 
สํ	เสท	ชาติ		สํ	เส	เท		ชาตา๒บทว่าสํเสทชาคือสัตว์ที่เกิดในน้ำเน่า

โอป	ปา	ติก  (อุปปาตี+ณิก) สัตว์ที่เกิดขึ้นมีร่างกายเติบโตเท่าอายุ ๑๖ ปี.  อุป	คนฺตฺ	วา	 	 ปต	ตี	ติ		 
อุป	ปาตี,		โสฬส	สฺ	สุทฺ	เท	สิ	กาทิ	โก		อตฺต	ภา	โว,		โส		เยส	มตฺถิ,		เต		โอป	ปา	ติ	กา		พฺรหฺมเทว- 
	เนร	ยิก	าท	โยร่างกายที่อุบัติขึ้นชื่อว่าอุปปาตี(อุป+ปตคมเน+ณี,ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา),ได้แก่
อัตภาพที่ท่านแสดงด้วยอายุ๑๖ปีเป็นต้น,พรหมเทวดาและสัตว์นรกเป็นต้นผู้มีอัตภาพนั้นชื่อว่า
โอปปาติกะ(ลบณฺ,วุทธิอุเป็นโอ,ลบสระหน้า).โอป	ปา	ติ	กา	ติ		อุป	ปติ	ตฺ	วา		วิย		ชาตา๓  
บท ว่า โอป	ปา	ติ	กา	คือสัตว์ที่เกิดเหมือนอุบัติขึ้น

	 [๗๔๒]	 ชณฺณุตคฺโฆ		ชณฺณุมตฺ	โต	 กปฺ	โป		ตุ		กิ�ฺ	จิ	ทูน	เก
	 	 อนฺตคฺคตํ		ตุ		ปริ	ยา-	 ปนฺ	นมนฺ	โตคโธ	คธา.

ประมาณ	เข่า	๒	ศัพท์
ชณณฺตุคฆฺ(ชณณฺ+ุตคฆฺ)ประมาณเขา่.ชณณฺปุ	ฺปมาณ	ยตุ	ฺเต		อทุ	กา	ทมิ	ฺห	ิ	ชณณฺตุคโฺฆ		ชณณฺตุคฆฺ- 

 ศัพท์ใช้ในน้ำเป็นต้นที่มีความลึกประมาณเข่า.ชณฺณุปฺ	ปมาโณ		ชณฺณุตคฺโฆประมาณเข่าชื่อว่า
ชัณณุตัคฆะ.ชณฺณุตคฺฆา		อุป	ตฺถ	รา	ติ		ชณฺณุปฺ	ปมาเณ		อุท	เก		อุป	ตฺถ	รา		ผุลฺ	ลา		โหนฺ	ติ		 
สณฺ€ิ	ตา		วิย		ขาย	นฺ	ติ๔คำว่าชณฺณุตคฺฆา	อุป	ตฺถ	ราคือบานเป็นแพอยู่ในน้ำลึกประมาณเข่า
ปรากฏเหมือนเรียงไว้

ชณณฺมุตตฺ (ชณณฺ+ุมตตฺ)ประมาณเขา่.ชณณฺปุ	ฺปมาโณ		ชณณฺมุต	ฺโต		ประมาณเขา่ชือ่วา่ชณัณุมตัตะ. 
เวฬุ		ภคว	โต		ชณฺณุมตฺตํ		ปา	ปุณิ๕ต้นไผ่สูงประมาณเข่าของพระผู้มีพระภาค

น้อย	ตื้น	หรือ	ต่ำ	กว่า	เข่า
กปฺป (กปฺปปริจฺเฉทเน+อ)น้อยกว่าเข่า.กิ�ฺ	จิ	ทูน	เก		อปฺ	ปมตฺ	ตก	ยุตฺ	เต		กปฺ	โป  กปฺป	ศัพท์

ใช้ในอรรถว่าน้ำเป็นต้นที่มีความลึกไม่ถึงเข่า. อูนสฺส		อปฺ	ปก	ตาย		กปฺ	ปี	ยติ	 	 เอกา	ทิว	เสน		 

๑สํ.อฏฺ.๑๒/๓๔๒/๓๘๐ ๒สํ.อฏฺ.๑๒/๓๔๒/๓๘๐ ๓สํ.อฏฺ.๑๒/๓๔๒/๓๘๐
๔ชา.อฏฺ.๔๔/๔๐๔ ๕มชฺ.อฏฺ.๙/๔๒๕/๓๐๒
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ปริ	จฺฉิชฺช	ตี	ติ		กปฺ	โปความลึกที่เขากำหนดด้วยหนึ่งเป็นต้นเพราะทำให้น้อยชื่อว่ากัปปะ

นับ	เนื่อง,	นับ	เข้า,	รวม	เข้า	๔	ศัพท์
อนฺตคฺคต,	อนฺ	โตคต(อนฺโตสทฺทูปปท+คมุคติมฺหิ+ต)นับเนื่อง,นับเข้า,รวมเข้า.อนฺ	โต		คจฺฉ	ตี	ติ		 

อนฺตคฺคตํ	วัตถุที่ถึงภายในชื่อว่าอันตัคคตะ(ลบโอแล้วลงออาคมบ้าง,ซ้อนคฺ,ลบมฺ)

ปริ	ยา	ปนฺน  (ปริ+อา+ปทคติมฺหิ+ต)นับเนื่อง,นับเข้า,รวมเข้า.	ปริ	จฺ	ฉินฺ	ทิตฺ	วา		อา	ปนฺนํ		คหิตํ		
ปริ	ยา	ปนฺนํ	วัตถุที่ท่านกำหนดถือเอาชื่อว่าปริยาปันนะ(ลงยฺอาคม,อาเทศตเป็นอนฺน,ลบ
ทฺและสระหน้า).มยฺหํ		เท	สนา	ชาเล		ปริ	ยา	ปนฺ	นา๑นับเข้าในข่ายเทศนาของเรา

อนฺ	โตคธ(อนฺโตสทฺทูปปท+อว+คาธปติฏฺ€ายํ+อ)นับเนื่อง,นับเข้า,รวมเข้า.อนฺ	โต		โอ	คาธ	ตี	ติ		
อนฺ	โตคธํ	วัตถุที่ตั้งอยู่ภายในชื่อว่าอันโตคธะ(อาเทศอวเป็นโอ,ลบสระหน้า,รัสสะอาเป็น
อ).อนฺ	โต	คธา	ติ		ปริ	ยา	ปนฺ	นา๒  บท ว่า อนฺ	โต	คธา	คือนับเข้า

โอคธ(อว+คาธปติฏฺ€ายํ+อ)นับเนื่อง,นับเข้า,รวมเข้า.โอ	คาธ	ตี	ติ		โอคธํ	วัตถุที่ตั้งอยู่ชื่อว่า 
โอคธะ(อาเทศอวเป็นโอ,รัสสะอาเป็นอ).อนุ	ตฺตรํ		พฺรหฺม	จริ	โยค	ธนฺ	ติ		อรหตฺตมคฺค-	 
สงฺ	ขาตสฺส		พฺรหฺม	จริย	สฺส		อนุ	ตฺตรํ		โอคธํ		อุตฺ	ตม	ปติ	ฏฺ€า	นภูตํ		นิพฺ	พานํ ๓ คำว่า	อนุ	ตฺตรํ		
พฺรหฺม	จริ	โยค	ธํ	คือนิพพานที่ตั้งอยู่สูงสุดแห่งพรหมจรรย์คืออรหัตมรรค

	 [๗๔๓]	 ราธิ	โต		สาธิ	โต		จาถ	 นิ	ปกฺกํ		กุถิตํ		ภเว
	 	 อา	ปนฺ	โน		ตฺ	วาปทปฺปตฺ	โต	 วิว	โส		ตฺววโส		ภเว.

ให้	สำเร็จ	แล้ว	๒	ศัพท์
รา	ธิต(ราธสิทฺธิยํ+อิ+ต)ให้สำเร็จแล้ว.รา	ธิตฺ	ถา	ติ	ราธิ	โตบทที่เขาทำให้สำเร็จแล้วชื่อว่าราธิตะ
สาธติ(สาธสทิธฺยิ+ํอ+ิต)ให้สำเรจ็แลว้.สาธติ ฺถา ต ิ สาธ ิโตบทที่เขาทำให้สำเรจ็แลว้ชือ่วา่สาธติะ. 

จกฺขุ	วิ�ฺ�าเณน		ทสฺ	สน	กิจฺ	จสฺส		สาธิต	กาโล๔ช่วงเวลาแห่งการเห็นอันจักขุวิญญาณให้สำเร็จ
แล้ว

ร้อน	แล้ว,	แก่	กล้า	แล้ว,	สุก	แล้ว,	หุง	แล้ว	๒	ศัพท์
นิ	ปกฺก,	 นิปฺ	ปกฺก  (นิ+ปจ ปาเก+ต)  ร้อนแล้ว, แก่กล้าแล้ว, สุกแล้ว. นิป	จิตฺ	ถา	ติ	 	 นิ	ปกฺกํ	  

น้ำมันที่ร้อนแล้วชื่อว่านิปักกะ(อาเทศตเป็นกฺก,ลบจฺ,ซ้อนปฺบ้าง).กาเล		เจ		ภิกฺขเว		
ปฏิ	คฺ	คหิตํ		กาเล		นิ	ปกฺกํ		กาเล		สํสฏฺ€ํ		ต�ฺ	เจ		ปริ	ภุ�ฺ	เชยฺ	ย		อ	นาปตฺ	ติ๕ภิกษุทั้งหลาย
หากพวกเธอรับในกาลหุงในกาลผสมในกาลบริโภคน้ำมันนั้นไม่เป็นอาบัติ

๑ที.อฏฺ.๔/๑๔๖/๑๑๗ ๒ขุ.อฏฺ.๔๗/๙๘/๑๔๑ ๓องฺ.อฏฺ.๑๕/๒๙๓/๑๖๘
๔อภิ.อฏฺ.๕๓/๖๗๕/๓๓๘ ๕วิ.มหา.๕/๒๗/๔๑
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กุถิต (กุถนิปฺปกฺเก+อิ+ต)  ร้อนแล้ว,แก่กล้าแล้ว,สุกแล้ว. กุถิตฺ	ถา	ติ	 	กุถิตํ	 	น้ำที่ร้อนแล้ว 
ชื่อว่ากุถิตะ.อถ		จ		ปนายํ		ต	โป	ทา		กุถิ	ตา		สนฺท	ติ๑น้ำตโปทาเดือดพล่านไหลไปอยู่

ผู้	ถึง	ภัย,	ผู้	ถึง	ความ	วิบัติ,	ต้อง	๒	ศัพท์
อา	ปนฺน(อา+ปทคติมฺหิ+ต)ผู้ถึงภัย,ผู้ถึงความวิบัติ,ต้อง.อาปทํ		พฺย	สนํ		ปตฺ	โต		อา	ปนฺ	โน		

นามผู้ถึงความวิบัติชื่อว่าอาปันนะ.อติ	ปีฬ	นํ		อาปชฺช	ตี	ติ		อา	ปนฺ	โนผู้ถึงความบีบคั้นอย่าง
หนักชื่อว่าอาปันนะ(อาเทศตเป็นอนฺน,ลบทฺและสระหน้า).อาปตฺ	ตึ		ตฺวํ		ภิกฺขุ		อา	ปนฺ	โน		 
ปา	รา	ชิกํ ๒ ภิกษุเธอต้องอาบัติปาราชิก

อาปทปฺปตฺต(อาปท+ปทคมเน+ต)ผู้ถึงภัย,ผู้ถึงความวิบัติ,ต้อง.อาปทํ		พฺย	สนํ		ปชฺช	ตี	ติ		
อาปทปฺปตฺ	โตผู้ถึงความเสื่อมชื่อว่าอาปทัปปัตตะ(ซ้อนปฺ,ลบทฺ,ซ้อนตฺ)

ผู้	กลัว	ตาย,	ใจ	ไม่	อยู่	กับ	ตัว	๒	ศัพท์
วิว ส(วิ+วส)ผู้กลัวตาย,ใจไม่อยู่กับตัว.นตฺถิ		วโส		อายตฺ	โต	ติ		วิว	โสผู้ไม่มีความเป็นตัวของ

ตัวเองชื่อว่าวิวสะ.วิว	โส		มจฺ	จุวสํ		คจฺฉ	ติ๓ผู้กลัวตายย่อมไปสู่อำนาจแห่งความตาย

อวส(น+วส)ผู้กลัวตาย,ใจไม่อยู่กับตัว.นตฺถิ		วโส		อายตฺ	โต	ติ		อวโสผู้ไม่มีความเป็นตัว
ของตัวเองชื่อว่าอวสะ(อาเทศนเป็นอ).โส		อวโส		อ	วี	ริ	โย		น		อตฺต	โน		ว	เสน		พ	เลน		
ทานํ		เท	ติ๔ผู้กลัวตายนั้นหมดความพยายามไม่ให้ทานตามกำลังของตน

	 [๗๔๔]	 นุนฺ	โน		นุตฺ	โตตฺตขิตฺ	ตา	เจ-	 ริ	ตา	วิทฺธาถ		กมฺปิ	โต
	 	 ธู	โต		อาธูต		จลิ	ตา	 นิ	สิตํ		ตุ		จ	เต	ชิตํ.

ยิง,	พุ่ง,	ซัด,	ขว้าง	๖	ศัพท์
นุนฺน  (นุท เปรเณ+ต)  ยิง, พุ่ง, ซัด, ขว้าง.  นุ	เท	ตี	ติ	 	 นุนฺ	โน  อาวุธที่พุ่งไป ชื่อว่านุนนะ. 

นุ	ทีย	เต	ติ		วา		นุนฺ	โน	หรืออาวุธที่เขายิงไปชื่อว่านุนนะ(อาเทศตเป็นอนฺน,ลบทฺและสระหลัง).
อยํ		หิ		เต		มยา		นุนฺ	โน		สโร		ปิสฺ	สติ		โลหิตํ ๕  ลูกศรที่ข้ายิงไปนี้จักดื่มเลือดของเจ้า

นุตฺ	ต,	นุต(นุทเปรเณ+ต)ยิง,พุ่ง,ซัด,ขว้าง.นุ	เท	ตี	ติ		นุตฺ	โตอาวุธที่พุ่งไปชื่อว่านุตตะ. 
นุ	ทีย	เต	ติ		วา		นุตฺ	โตหรืออาวุธที่เขายิงไปชื่อว่านุตตะ(ลบทฺ,ซ้อนตฺบ้าง)

อตฺต(อสุเขปเน+ต)ยิง,พุ่ง,ซัด,ขว้าง.อ	สีย	เต		ขิ	ปีย	เต	ติ		อตฺ	โตอาวุธที่เขายิงไปชื่อว่า
อัตตะ(อาเทศสฺเป็นตฺ)

ขิตฺต (ขิปเปรเณ+ต)ยิง,พุ่ง,ซัด,ขว้าง.ขิ	ปีย	เต	ติ		ขิตฺ	โตอาวุธที่เขาซัดไปชื่อว่าขิตตะ(อาเทศ
ปฺเป็นตฺ).	อ�ฺเ�นปิ		เลฑฺฑุ		ขิตฺ	โต		อาย	สฺม	โต		องฺ	คุ	ลิ	มาลสฺส		กาเย		นิป	ตติ๖ก้อน

๑วิ.มหาวิ.๑/๒๙๖/๒๑๘ ๒วิ.มหาวิ.๑/๔๙/๖๒ ๓ขุ.อฏฺ.๒๗/๗๕/๒๗๒
๔ชา.อฏฺ.๔๔/๑๕๐ ๕ขุ.ชา.๒๘/๑๑๓๖/๔๐๑ ๖มชฺ.มชฺ.๑๓/๕๓๓/๔๘๖
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ดินที่เขาขว้างไปทางอื่นก็มาตกลงที่ร่างกายของพระองคุลิมาล

อี	ริต (อีรคติกมฺปเนสุ+อิ+ต)ยิง,พุ่ง,ซัด,ขว้าง.อี	ริย	เต	ติ		อี	ริ	โตอาวุธที่เขาซัดไปชื่อว่า 
อีริตะ.วา	เตน		อี	ริตํ		จลิตํ ๑ ปลิวไปหวั่นไหวเพราะลม

อา	วิทฺธ(อา+วิธ เปรเณ+ต)ยิง,พุ่ง,ซัด,ขว้าง.อา	วิธี	ย	เต	ติ		อา	วิทฺโธอาวุธที่เขาขว้างไป 
ชื่อว่าอาวิทธะ(อาเทศตเป็นธ,ธฺเป็นทฺ).อิทํ		จกฺกํ		สิ	รสฺมึ		อา	วิทฺธํ		กุมฺ	ภ	การ	จกฺ	กมิว		
ภ	มติ๒จักรที่เขาขว้างไปบนศีรษะนี้หมุนเหมือนจักรของนายช่างหม้อ

หวั่น	ไหว,	สั่น,	สะเทือน	๔	ศัพท์
กมฺปิต (กมฺปจลเน+อิ+ต)หวั่นไหว,สั่น,สะเทือน.กมฺป	ตี	ติ		กมฺปิ	โต	ร่างกายที่สั่นชื่อว่า 

กัมปิตะ.อุ	ทกํ		กมฺปิตํ		ป€วึ		กมฺ	เปติ๓น้ำไหวจึงทำแผ่นดินให้ไหว

ธูต(ธูกมฺปเน+ต)หวั่นไหว,สั่น,สะเทือน.ธุ	นา	ติ		กมฺป	ตี	ติ		ธู	โตต้นไม้ที่ไหวชื่อว่าธูตะ
อาธูต(อา+ธูวิธุนนกมฺปเนสุ+ต)หวั่นไหว,สั่น,สะเทือน.อาภุโส		ธุ	นา	ติ		กมฺป	ตี	ติ		อาธู	โต  

ต้นไม้ที่ไหวอยู่ตลอดชื่อว่าอาธูตะ

จลิต  (จล กมฺปเน+อิ+ต) หวั่นไหว, สั่น, สะเทือน. จล	ตี	ติ	 	 จลิ	โต  ต้นไม้ที่ไหว ชื่อว่าจลิตะ. 
จลิ	ตา		สาขา		มนุ	สฺ	เสน		มิ	เคน		วา๔กิ่งไม้ไหวเพราะมนุษย์หรือสัตว์

  หวั่นไหวมีอีกหลายศัพท์เช่นเวลฺ	ลิต,	เปขิต

ลับ,	ทำให้	คม,	คม	๒	ศัพท์
นิสิต  (นิสิ นิสาเน+อิ+ต)  ลับ, ทำให้คม, คม. นิ สีย เต ติ  นิ สิตํ  ดาบที่เขาลับ ชื่อว่านิสิตะ. 

สิร	มา	ทาย		ปเรสํ		นิ	สิ	ตา	สิ	นา๕ถือเอาศีรษะของคนเหล่าอื่นด้วยดาบอันคม

เต	ชิต  (ติชนิสาเน+อิ+ต) ลับ,ทำให้คม,คม. ติ	ชีย	เต	ติ	 	 เต	ชิตํ	 ดาบที่เขาลับ ชื่อว่าเตชิตะ 
(วุทธิอิเป็นเอ)

	 [๗๔๕]	 ปตฺตพฺพํ		คมฺม	มาปชฺชํ	 ปกฺกํ		ปริ	ณตํ		สมา
	 	 เว€ิ	ตํ	ตุ		วลยิตํ			 รุทฺธํ		สํวุ	ตมาวุตํ.

	 [๗๔๖]	 ปริกฺ	ขิตฺต�ฺจ		นิวุตํ			 วิสฏํ		วิตฺถตํ		ตตํ
	 	 ลิตฺ	โต	ตุ	ทิทฺโธ	คุฬฺโห	ตุ	 คุตฺ	โต		ปุฏฺ	โ€		ตุ		โป	สิ	โต.

พึง	ถึง,	ควร	บรรลุ	๓	ศัพท์
ปตฺตพฺพ(ปตคมเน+ตพฺพ)พึงถึง,ควรบรรลุ.ป	ตีย	เต	ติ		ปตฺตพฺพํ	สถานที่อันเขาถึงชื่อว่า

๑ขุ.อฏฺ.๓๐/๖๙๓/๒๐๐ ๒ชา.อฏฺ.๓๙/๔๒๗ ๓ที.มหา.๑๐/๙๘/๑๒๖
๔ขุ.ชา.๒๗/๑๑๑๔/๒๓๖ ๕ขุ.ชา.๒๘/๘๔๖/๒๙๖
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ปัตตัพพะ.ยํกิ�ฺ	จิ		สาว	เกน		ปตฺตพฺพํ		สพฺพํ		เตน		อนุ	ปฺปตฺตํ		โห	ติ๑พระอรหัตคุณทุก
อย่างที่พระสาวกบรรลุท่านบรรลุตามทั้งหมดแล้ว

คมฺม,	คมฺย (คมุคติยํ+ณฺย)พึงถึง,ควรบรรลุ.คนฺตพฺ	พนฺ	ติ		คมฺมํ,	คมฺยํ	สถานที่อันเขาควร
ถึงชื่อว่าคัมมะและคัมยะ(ลบณฺ,อาเทศมฺยเป็นมฺและซ้อนมฺบ้าง)

อาปชฺช(อา+ปทคติมฺหิ+ณฺย)พึงถึง,ควรบรรลุ.อาปชฺ	ชิต	พฺ	พนฺ	ติ		อาปชฺชํ	สถานที่อันเขาควร
ถึงชื่อว่าอาปัชชะ(ลบณฺ,อาเทศทฺยเป็นช,ซ้อนชฺ)

แก่,	สุก	๒	ศัพท์
ปกฺก(ปจปาเก+ต)แก่,สุก.ป	จนํ		ปกฺกํ	การสุกชื่อว่าปักกะ.ปจ	ตี	ติ		วา		ปกฺกํ	หรือผล

ไม้ที่สุกชื่อว่าปักกะ(อาเทศตเป็นกฺก,ลบจฺ)

มหา	รุกฺ	ขสฺส		ผลิ	โน	 ปกฺกํ		ฉินฺ	ท	ติ		โย		ผลํ		

รส�ฺจสฺส		วิชา	นา	ติ	 พีช	�ฺจสฺส		น		นสฺ	สติ.๒

ผู้เดด็เอาผลไม้อนัสกุของตน้ไม้ใหญ่ที่ออกผลรู้รสของผลไม้นัน้จงึไม่ทำลายเมลด็
พันธุ์ของต้นไม้นั้น

ปริ	ณต(ปริ+นมุนมเน+ต)แก่,สุก.ปริ	นม	ตี	ติ		ปริ	ณตํ	ผลไม้ที่โน้มลงชื่อว่าปริณตะ(อาเทศ
นเป็นณ,ลบมฺ).ปริ	นม	ติ		วา		ปา	ปุณ	ตี	ติ		ปริ	ณตํ	หรือผลไม้อันถึงที่(สุกตามฤดูกาล)
ชื่อว่าปริณตะ (ปริ+นมุ ปาปุณเน+ต, อาเทศ น เป็น ณ, ลบ มฺ). พฺรหฺมทตฺตสฺส	 	 ร�ฺโ�		 
อคฺ	คม	เห	สี		คพฺภํ		ปฏิ	ลภิตฺ	วา		ลทฺธคพฺภ	ปริ	หา	รา		ปริ	ณตคพฺ	ภา		ปจฺ	จูส	สมนฺตเร		ปุตฺตํ		 
วิ	ชายิ๓ อัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตทรงตั้งครรภ์ ได้รับการบริหารครรภ์จนครรภ์แก่ จึงประสูติ
พระโอรสในระหว่างรุ่งอรุณ

โพก,	พัน	๒	ศัพท์
เว€ิ	ต (เว€เว€เน+อิ+ต)โพก,พัน.เว€ิ	ย	เต	ติ		เว€ิ	ตํ		ผ้าที่เขาโพกชื่อว่าเวฐิตะ.	เว€ิ	ต	สีโส		นาม		 

เก	สนฺตํ		น		ทสฺ	สา	เปตฺ	วา		เว€ิ	โต		โห	ติ๔ศีรษะที่เขาโพกไม่ให้เห็นปลายผมชื่อว่าโพกศีรษะ

วลยิต(วล+ย+อิ+ต)โพก,พัน.ว	ลมิว		วลยํ,		กุณฺฑ	ลา	การํ		วลยํ		กตํ		วลยิตํ	วงกลมนั่น
แหละชื่อว่าวลยะ,วงกลมที่เขาพันคล้ายต่างหูชื่อว่าวลยิตะ(ลบสระหน้า)

ปิด,	กั้น,	ล้อม,	ห่อ	หุ้ม,	แวดล้อม	๕	ศัพท์
รุทฺธ (รุธอาวรเณ+ต)ปิด,กั้น,ล้อม,ห่อหุ้ม,แวดล้อม.รุธีย	เต	ติ		รุทฺธํ	สถานที่อันเขากั้นไว้

ชื่อว่ารุทธะ(อาเทศตเป็นธ,ธฺเป็นทฺ).เสนา		ปฏิ	เส	นาย		รุทฺธา		โห	ติ๕กองทัพแวดล้อม

๑วิ.มหาวิ.๑/๕๔๐/๓๖๗ ๒ขุ.ชา.๒๘/๖๕/๒๙ ๓ชา.อฏฺ.๔๑/๑๖๔
๔วิ.มหาวิ.๒/๘๖๗/๕๖๓ ๕วิ.มหาวิ.๑/๕๗๐/๓๗๘
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ด้วยกองพล

สํวุต (สํ+วุสํวรเณ+ต)ปิด,กั้น,ล้อม,ห่อหุ้ม. สํว	ริตฺ	ถา	ติ	 	สํวุตํ	 สถานที่อันเขาปิดไว้แล้ว 
ชื่อว่าสังวุตะ.โส		วิ	หา	โร		สํวุตทฺ	วา	โร๑วิหารนั้นเขาปิดประตูแล้ว

อาวุต(อา+วุสํวรเณ+ต)ปิด,กั้น,ล้อม,ห่อหุ้ม.สมนฺต	โต		วุตํ		อาวุตํ	สถานที่อันเขาล้อม
ไว้โดยรอบชื่อว่าอาวุตะ.ปุ	ถู		ป�ฺจหิ		นีวรเณหิ		อาวุต	า		นิวุ	ตา๒ผู้มีกิเลสหนามีนิวรณ์๕
รุมล้อม

ปริกฺ	ขิตฺต(ปริ+กรกรเณ+อิ+ต)ปิด,กั้น,ล้อม,ห่อหุ้ม.ปริ		สมนฺต	โต		กรี	ย	เต	ติ		ปริกฺ	ขิตฺตํ	 
สถานที่เขาปิดล้อม ชื่อว่าปริกขิตตะ (อาเทศ ก เป็น ข, ซ้อน กฺ และ ตฺ, ลบ รฺ, ลบสระหน้า). 
เอ	กกุลสฺส		คา	โม		โห	ติ		ปริกฺ	ขิตฺ	โต๓บ้านของตระกูลหนึ่งเขากั้นรั้วไว้

นิวุต(นิ+วุสํวรเณ+ต)ปิด,กั้น,ล้อม,ห่อหุ้ม.นิสฺ	เส	เสน		สํว	รีย	เต	ติ		นิวุตํ	สถานที่ที่ถูกห่อ
หุ้มไว้จนไม่เหลือชื่อว่านิวุตะ.อ	วิชฺ	ชาย		นิวุ	โต		โล	โก๔ชาวโลกถูกอวิชชาห่อหุ้มไว้

แผ่	ไป,	ซ่าน	ไป,	กระจาย	ไป,	ฟุ้ง	ไป,	กว้าง	ขวาง	๓	ศัพท์
วิสฏ (วิ+สรคติยํ+ต)แผ่ไป,ซ่านไป,กระจายไป,ฟุ้งไป,กว้างขวาง.วิ	สร	ตี	ติ		วิสฏํ	สถานที่

อันยื่นไปชื่อว่าวิสฏะ(ลบรฺ,อาเทศตเป็นฏ).ก�ฺ	จาวุ	โส		พหิทฺธา		วิ�ฺ�าณํ		วิกฺ	ขิตฺตํ		
วิสฏนฺ	ติ		วุจฺจ	ติ๕ผู้มีอายุอย่างไรเรียกว่าจิตที่ฟุ้งซ่านไปภายนอก

วิตฺถต (วิ+ตนุวิตฺถาเร+ต)แผ่ไป,ซ่านไป,กระจายไป,ฟุ้งไป,กว้างขวาง.วิ เส เสน  ต โน ตี ติ   
วิตฺถตํ สถานที่อันกว้างออกไปมากชื่อว่าวิตถตะ (อาเทศตของธาตุเป็นถ,ซ้อนตฺ,ลบนฺ). 
ปํ	สุม	ตฺ	ติ	กา	ทีหิ		วา		วฑฺเฒตฺ	วา		วิตฺถตํ		ก	โร	ติ๖พอกด้วยฝุ่นและดินเหนียวเป็นต้นทำให้ขยาย
กว้างออกไป

ตต(ตนุวิตฺถาเร+ต)แผ่ไป,ซ่านไป,กระจายไป,ฟุ้งไป,กว้างขวาง. ต โน ตี ติ  ตตํ สถานที่อัน
แผ่ไปชื่อว่าตตะ(ลบนฺ)

ถู,	ทา,	ลูบไล้	๒	ศัพท์
ลิตฺ	ต (ลิป เลปเน+ต) ถู,ทา,ลูบไล้. ลิปิ	ตพฺ	โพ	ติ	 	ลิตฺ	โตร่างกายที่เขาควรทาชื่อว่าลิตตะ. 

อ	ลิมฺ	ปียิตฺ	ถา	ติ		ลิตฺ	โต	ร่างกายที่เขาลูบไล้แล้วชื่อว่าลิตตะ(อาเทศปฺเป็นตฺ).มุขํ		จ		กณฺโ€		
จ		มโน	สิ	ลาย		ลิตฺ	โต		วิย		โห	ติ๗หน้าและคอเป็นเหมือนทาด้วยมโนสิลา

ทิทฺธ (ทิหอุปเลปเน+ต)ถู,ทา,ลูบไล้.ทิหย	เต	ติ		ทิทฺโธลูกศรที่เขาทาชื่อว่าทิทธะ(อาเทศ
ตเป็นธ,หฺเป็นทฺ).สโร		วิ	เสน		ทิทฺโธ		ลิตฺ	โต		สรก	ลาป	ค	โต๘เขาทาลูกศรด้วยยาพิษ
๑วิ.มหา.๕/๘๘/๑๒๖ ๒ที.อฏฺ.๔/๗/๕๙ ๓วิ.มหาวิ.๒/๑๔/๑๐
๔ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๔๒๕/๕๓๐ ๕มชฺ.อุปริ.๑๔/๖๔๔/๔๑๕ ๖วิ.อฏฺ.๑/๔๑๓
๗วิ.อฏฺ.๒/๔๔๑ ๘ขุ.อฏฺ.๒๗/๗๖/๒๗๖
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แล้วใส่ไว้ในแล่งธนู

ปกปิด,	ซ่อน	เร้น,	คลุม,	คุ้มครอง	๒	ศัพท์
คุฬฺห(คุหสํวรเณ+ฬ)ปกปิด,ซ่อนเร้น,คลุม,คุ้มครอง.คุหย	เต		สํว	รีย	เต	ติ		คุฬฺโหร่างกายที่

เขาปกปิดชื่อว่าคุฬหะ(กลับหฺฬเป็นฬฺห).ตทา		ปุ	ริสพฺย�ฺ	ชนํ		ปาก	ฏํ		โห	ติ		อิตฺถีพฺย�ฺ	ชนํ		 
ปฏิ	จฺฉนฺนํ	 	 คุฬฺหํว	 	 โห	ติ๑  เวลาที่อวัยวะเพศชายปรากฏอวัยวะเพศหญิงจะซ่อนอยู่เหมือนถูก
ปกปิดไว้

คุตฺ	ต(คุปโคปเน+ต)ปกปิด,ซ่อนเร้น,คลุม,คุ้มครอง.คุ	ปิย	เต	ติ		คุตฺ	โตร่างกายที่เขาปกปิด
ชื่อว่าคุตตะ(อาเทศปฺเป็นตฺ).อตฺ	ตาปิ		คุตฺ	โต		รกฺขิ	โต		ภ	วิสฺ	สติ๒แม้พระองค์เองจักได้รับ
การคุ้มครองรักษา

เลี้ยง	ดู,	ต้อนรับ	๒	ศัพท์
ปุฏฺ€(ปุสโปสเน+ต)เลี้ยงดู,ต้อนรับ.ปุ	สีย	เต	ติ		ปุฏฺ	โ€ผู้ที่เขาเลี้ยงดูชื่อว่าปุฏฐะ.	ปุ	สิต	พฺ	โพ	ติ		

วา		ปุฏฺ	โ€หรือผู้ที่เขาควรเลี้ยงดูชื่อว่าปุฏฐะ(อาเทศสฺตเป็นฏฺ€).	ราชขา	ทนี	เยน			ราช	โภชนี	
เยน		ปุฏฺ	โ€		โป	สิ	โต๓ผู้ที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงด้วยของควรเคี้ยวควรบริโภคสำหรับพระราชา

โป	สิต(ปุสโปสเน+อิ+ต)เลี้ยงดู.ปุ	สิต	พฺ	โพ	ติ		โป	สิ	โตผู้ที่เขาควรเลี้ยงดูชื่อว่าโปสิตะ(วุทธิอุ
เป็นโอ).มาตรา		ภโต		โป	สิ	โต๔ผู้ที่มารดาเลี้ยงดู

	 [๗๔๗]	 ลชฺ	ชิ	โต		หิฬิ	โต		จาถ	 สนิตํ		ธนิตํ		ปฺยถ
	 	 สนฺ	ทา	นิ	โต		สิ	โต		พทฺโธ	 กี	ลิ	โต		สํย	โต		ภเว.

ละอาย	๒	ศัพท์
ลชฺ	ชิต  (ลชฺช ปีเฬ+อิ+ต)  ละอาย.  ลชฺ	ชิต	พฺ	โพ	ติ	 	 ลชฺ	ชิ	โต  ผู้ที่เขาควรละอาย ชื่อว่าลัชชิตะ. 

ลชฺ	ชิตฺ	ถา	ติ		วา		ลชฺ	ชิ	โตหรือผู้ละอายแล้วชื่อว่าลัชชิตะ.อุ	ปา	สิ	กา		ตสฺส		กถา	ย		ลชฺ	ชิ	ตา๕  
อุบาสิกาละอายแล้วเพราะพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค

หีฬิต,	หี	ริต(หีฬนินฺทาลชฺชาสุ+อิ+ต)ละอาย.หีฬิตฺ	ถา	ติ		หีฬิ	โต	ผู้ละอายแล้วชื่อว่าหีฬิตะ
(อาเทศฬฺเป็นรฺบ้าง).ชาติ	ยา		เจว		กมฺ	มุ	นา		จ		หีฬิ	โต๖ละอายเพราะชาติและเพราะ
การกระทำ

เสียง,	มี	เสียง	๒	ศัพท์
สนิต (สนสทฺเท+อิ+ต)เสียง,มีเสียง.สนีย เต ติ  สนิตํ เสียงที่เขาสวดชื่อว่าสนิตะ

๑วิ.ฏี.๔/๑๑๖/๑๙๔ ๒สํ.สคาถ.๑๕/๓๘๔/๑๒๙ ๓ขุ.มหานิ.๒๙/๓๐๔/๒๐๙
๔องฺ.อฏฺ.๑๖/๔๙๗/๑๙๗ ๕ธมฺม.อฏฺ.๒๐/๔๐ ๖ขุ.อฏฺ.๓๓/๖๓๑/๒๕๐
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ธนิต(ธนสทฺเท+อิ+ต)เสียง,มีเสียง.ธนีย เต ติ  ธนิตํ เสียงที่เขาสวดชื่อว่าธนิตะ.ธนิตํ		นาม		
เต	เสฺวว		ทุ	ติย	จตุ	ตฺถํ ๑  อักษรตัวที่๒และ๔ในวรรคทั้ง๕เท่านั้นชื่อว่าธนิตะ

ผูก,	มัด,	ติด,	กักขัง,	จองจำ	๕	ศัพท์
สนฺ	ทา	นิต(สนฺทาน+อิ+ต)ผูก,มัด,ติด,กักขัง,จองจำ.สนฺ	ทานํ		กตํ		สนฺ	ทา	นิตํ	การมัดที่

เขาทำแล้วชื่อว่าสันทานิตะ(ลบสระหน้า)

สิต (สิพนฺธเน+ต)ผูก,มัด,ติด,กักขัง,จองจำ.เส วิย เต ติ  สิ โตท่อนไม้ที่เขามัดชื่อว่าสิตะ
พทฺธ(พนฺธพนฺธเน+ต)ผูก,มัด,ติด,กักขัง,จองจำ.พนฺธีย	เต	ติ		พทฺโธไม้ที่เขามัดชื่อว่าพัทธะ 

(อาเทศตเป็นธ,ธฺเป็นทฺ,ลบนฺ).อ�ฺ�ตโร		ปุ	ริโส		โจ	ริกํ		กตฺ	วา		กา	ราย		พทฺโธ		โห	ติ๒   
บุรุษผู้หนึ่งทำการโจรกรรมแล้วถูกเจ้าหน้าที่จองจำในเรือนจำ

กี	ลิต (กีลพนฺธเน+อิ+ต)ผูก,มัด,ติด,กักขัง,จองจำ.กี	ลิย	เต	ติ		กี	ลิ	โตไม้ที่เขามัดชื่อว่า 
กีลิตะ

สํยต(สํ+ยมุพนฺธเน+ต)ผูก,มัด,ติด,กักขัง,จองจำ.สํ	ยมีย	เต	ติ		สํย	โตไม้ที่เขามัดชื่อว่า
สังยตะ(ลบมฺ)

  ผูกมีอีกหลายศัพท์เช่นมุต,	อุทฺ	ทิต,	สทฺ	ทิต

	 [๗๔๘]	 สิทฺเธ		นิปฺผนฺน	นิพฺพตฺ	ตา	 ทา	ริ	เต		ภินฺ	น	เภทิ	ตา
	 	 ฉนฺ	โน		ตุ		ฉาทิ	เต		จาถ	 วิทฺเธ		ฉิทฺ	ทิต	เวธิ	ตา.

สำเร็จ,	เสร็จ	๓	ศัพท์
สิทฺธ(สิธสํสิทฺธิมฺหิ+ต)สำเร็จ,เสร็จ.สิชฺฌ	ตี	ติ		สิทฺโธบทที่สำเร็จชื่อว่าสิทธะ(อาเทศตเป็น

ธ,ธฺเป็นทฺ).นิสฺสํสยํ		โข		น		ตาว		ภตฺตํ		สิทฺธํ		ภ	วิสฺ	สติ๓ภัตตาหารจักยังไม่เสร็จโดย
ไม่ต้องสงสัย

นิปฺผนฺน(นิ+ปทสิทฺธิยํ+ต)สำเร็จ, เสร็จ.นิปฺปชฺ	ชิตฺ	ถา	ติ		นิปฺผนฺ	โนประโยชน์ที่สำเร็จแล้ว 
ชื่อว่านิปผันนะ(ลบอที่ป,อาเทศทฺเป็นผฺ,ตเป็นอนฺน).มยฺหํ		มโน	ร	โถ		นิปฺผนฺ	โน๔  
ความปรารถนาแห่งใจของเราสำเร็จแล้ว

นิพฺพตฺต (นิ+วตฺตวตฺตเน+อ)สำเร็จ,เสร็จ.นิวตฺ ติตฺ ถา ติ  นิพฺพตฺ โตประโยชน์ที่สำเร็จแล้ว 
ชื่อว่านิพพัตตะ(ซ้อนวฺ,อาเทศวฺวเป็นพฺพ)

ทุบ,	แตก,	ทำลาย	๓	ศัพท์
ทา	ริต  (ทรวิทารเณ+เณ+อิ+ต)ทุบ,แตก,ทำลาย.ทา	ริตพฺ	โพ	ติ		ทา	ริ	โต	ภาชนะที่ควรให้แตก

๑วิ.อฏฺ.๓/๖๑๒ ๒วิ.มหา.๔/๑๐๔/๑๕๓ ๓วิ.มหาวิ.๑/๕๔๕/๓๗๓
๔ที.อฏฺ.๔/๑๕๐/๑๒๔
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(แตกง่าย)ชื่อว่าทาริตะ(ลบณฺ,วุทธิอเป็นอา,ลบสระหน้า).เกน		ทา	ริตํ		อุท	เกน		ภินฺ	นํ		
ปพฺพตปฺป	เทสํ ๑  สถานที่อันเป็นภูเขาถูกน้ำทำลาย

ภินฺ น (ภิทวิทารเณ+ต)ทุบ,แตก,ทำลาย.ภิชฺช	ตี	ติ		ภินฺ	โนภาชนะที่แตกชื่อว่าภินนะ(ลบทฺ,
อาเทศตเป็นอินฺน,ลบสระหน้า).	อ�ฺ�ต	รสฺส		ภิกฺขุ	โน		ปตฺ	โต		ภินฺ	โน		โห	ติ๒บาตรของ
ภิกษุรูปหนึ่งแตก

เภทิ	ต(ภิทวิทารเณ+อิ+ต)ทุบ,แตก,ทำลาย.ภิชฺ	ชิตฺ	ถา	ติ		เภทิ	ตํภาชนะที่แตกแล้วชื่อว่าเภทิ
ตะ(วุทธิอิเป็นเอ)

ปกปิด,	บัง,	มุง,	คลุม	๒	ศัพท์
ฉนฺน(ฉทสํวรเณ+ต)ปกปิด,บัง,มุง,คลุม.ฉ	ทีย	เต	ติ		ฉนฺ	โน		บ้านที่เขามุงชื่อว่าฉันนะ(อาเทศ

ตเป็นอนฺน,ลบทฺและสระหน้า).ฉนฺ	นา		เม		กุฏิ	กา		สุขา		นิ	วาตา๓กระท่อมของเรามุง
แล้วอยู่สบายปราศจากลมพัด

ฉา	ทิต(ฉทสํวรเณ+อิ+ต)ปกปิด,บัง,มุง,คลุม.ฉ	ทีย	เต	ติ		ฉาทิ	โตบ้านที่เขามุงชื่อว่าฉาทิตะ 
(วุทธิอเป็นอา).นา	นารตฺ	เตหิ		วตฺเถหิ		วิ	มานํ		ภว	ติ		ฉา	ทิตํ ๔ วิมานคลุมด้วยผ้าสีแดง
หลายชนิด

ทิ่ม,	แทง,	ทะลุ	๓	ศัพท์
วิทฺธ(วิธเวธเน+ต)ทิ่ม,แทง,ทะลุ.วิธี	ย	เต	ติ		วิทฺโธผู้ถูกแทงชื่อว่าวิทธะ. วิธิ ตพฺ โพ ติ  วา  

วิทฺโธ	หรือธรรมที่ควรแทงตลอดชื่อว่าวิทธะ(อาเทศตเป็นธ,ธฺเป็นทฺ).ปุ	ริโส		สลฺ	เลน		
วิทฺโธ๕บุรุษถูกแทงด้วยลูกศร

ฉิทฺ	ทิต  (ฉิทฺท กณฺณเภเท+อิ+ต)  ทิ่ม, แทง, ทะลุ.  ฉิทฺ	ทิต	พฺ	โพ	ติ	 	 ฉิทฺทิ	โต	  ผู้ควรถูกแทง 
ชื่อว่าฉิททิตะ

เวธิต(วิธเวธเน+อิ+ต)ทิ่ม,แทง,ทะลุ.วิธิ ตพฺ โพ ติ  เวธิ โตผู้ควรถูกแทงชื่อว่าเวธิตะ(วุทธิ
อิเป็นเอ)

	 [๗๔๙]	 อาหโฏ		อาภ	ตานี	ตา	 ทนฺ	โต		ตุ		ทมิ	โต		สิ	ยา
	 	 สนฺ	โต		ตุ		สมิ	โต		เจว	 ปุณฺโณ		ตุ		ปู	ริ	โต		ภเว.

นำ	มา,	พา	มา	๓	ศัพท์
อาหฏ  (อา+หร หรเณ+ต)  นำมา, พามา.  อาหร	ตี	ติ	 	 อาหโฏ  ผู้นำมา ชื่อว่าอาหฏะ. 

อา	หริต	พฺ	โพ	ติ		วา		อาหโฏหรือผู้ที่เขาควรนำมาชื่อว่าอาหฏะ(ลบรฺที่สุดธาตุ,อาเทศตเป็น
๑องฺ.อฏฺ.๑๕/๕๙๔/๔๓๑ ๒วิ.มหาวิ.๒/๑๒๙/๑๐๘ ๓ขุ.เถร.๒๖/๑๓๘/๒๖๐
๔ขุ.ชา.๒๗/๑๙๒๐/๓๗๖ ๕มชฺ.มชฺ.๑๓/๑๕๐/๑๔๘
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ฏ).ฉนฺ	ทาร	หานํ		ฉนฺ	โท		อาหโฏ	โห	ติ๑ภิกษุนำฉันทะของผู้ควรบอกฉันทะมา

อาภต (อา+ภรธารณโปสเนสุ+ต)นำมา,พามา.อา	ภรตี	ติ		อาภ	โตผู้นำมาชื่อว่าอาภตะ. 
อา	ภ	ริตพฺ	โพ	ติ		วา		อาภ	โตหรือผู้ที่เขาควรนำมาชื่อว่าอาภตะ(ลบรฺ).สุว	ณฺณ	มาลา		กุ	โต		
ตสฺส		ทุคฺคตสฺส		นิสฺสํสยํ		โจ	ริ	กาย		อาภ	ตา๒นางโจรคงนำดอกไม้ทองคำจากที่ใดที่หนึ่งมา
ให้แก่นายทุคคตะนั้นอย่างไม่ต้องสงสัย

อา	นีต(อา+นีนเย+ต)นำมา,พามา.อา	นีย	เต	ติ		อา	นี	โตผู้ที่เขานำมาชื่อว่าอานีตะ.เตน		กิร		
ปุ	ริ	เสน		อ�ฺ�า		ป	ชา	ปติ		อา	นี	ตา๓ทราบว่าบุรุษนั้นนำเอาหญิงอื่นมาเป็นภรรยา

ฝึกหัด,	ทรมาน,	อบรม,	ข่ม	๒	ศัพท์
ทนฺต(ทมุทมเน+ต)ฝึกหัด,ทรมาน,อบรม,ข่ม.ท	เม	ตี	ติ		ทนฺ	โตผู้ฝึกชื่อว่าทันตะ(อาเทศ

มฺเป็นนฺ)

ว	รมสฺส	ตรา		ทนฺ	ตา	 อาชา	นี	ยา		จ		สินฺ	ธ	วา

กุ�ฺ	ชรา		จ		มหา	นาคา	 อตฺต	ทนฺ	โต		ตโต		วรํ.๔

ม้าอัสดรม้าอาชาไนยม้าสินธพช้างพญาช้างที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐส่วน
ผู้มีตนอันฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐกว่านั้น

ทมิต(ทมุทมเน+อิ+ต)ฝึกหัด,ทรมาน,อบรม,ข่ม.ทมิตพฺ	โพ	ติ		ทมิ	โตผู้ที่เขาควรทรมานชื่อว่า
ทมิตะ.โมคฺคลฺ	ลาเนน		มจฺฉ	ริย	เสฏฺ€ี		ทมิ	โต๕เศรษฐีขี้เหนียวถูกพระโมคคัลลานะทรมานแล้ว

สงบ,	ระงับ	๒	ศัพท์
สนฺต(สมุอุปสเม+ต)สงบ,ระงับ.กิเล	เส		ส	เม	ตี	ติ		สนฺ	โตผู้สงบกิเลสชื่อว่าสันตะ(อาเทศ

มฺเป็นนฺ).อยํปิ		โข		ภิกฺขเว		อา	นา	ปาน	สฺ	สติ	สมาธิ		ภา	วิ	โต		พหุ	ลีก	โต		สนฺ	โต		เจว		 
ปณี	โต		จ๖ภิกษุทั้งหลายสมาธิอันเกิดจากการกำหนดลมหายใจออกหายใจเข้านี้อันบุคคลเจริญ
ทำให้มากแล้วเป็นสภาพที่สงบและประเสริฐสุด

สมิต (สมุอุปสเม+อิ+ต)สงบ,ระงับ.ส	เม	ตี	ติ		สมิ	โตผู้สงบชื่อว่าสมิตะ.สตฺ	ตนฺนํ		ภิกฺขเว		
ธมฺ	มานํ		สมิต	ตฺ	ตา		สมโณ		โห	ติ๗ภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นสมณะเพราะสงบธรรม๗อย่างได้

เต็ม,	บริบูรณ์	๒	ศัพท์
ปุณฺณ (ปูรปูรเณ+ต) เต็ม,บริบูรณ์. ปู	เร	ตี	ติ	 	ปุณฺโณ	 ภาชนะที่เต็มชื่อว่าปุณณะ (ลบร, 

อาเทศตเป็นอนฺน,นฺนเป็นณฺณ,ลบสระหลัง,รัสสะอูเป็นอุ).สพฺ	โพ		วิ	หา	โร		อหิ	นา		
ปุณฺโณ๘วิหารทั้งหลังมีงูอยู่เต็ม
๑วิ.มหา.๕/๑๘๒/๒๕๕ ๒วิ.มหาวิ.๒/๑๓๙/๑๒๐ ๓วิ.มหาวิ.๒/๔๙๔/๓๒๓
๔ขุ.ธมฺม.๒๕/๓๓/๕๗ ๕ธมฺม.อฏฺ.๒๐/๓๗ ๖วิ.มหาวิ.๑/๑๗๘/๑๓๑
๗องฺ.สตฺตก.๒๓/๘๓/๑๔๖ ๘วิ.มหา.๔/๑๒๗/๑๗๖
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ปู	ริต  (ปูร ปูรเณ+อิ+ต)  เต็ม, บริบูรณ์. ปูรยิตฺ	ถา	ติ	 	 ปู	ริ	โต  ภาชนะที่เต็มแล้ว ชื่อว่าปูริตะ. 
สงฺกปฺ	โป		ปู	ริ	โต		มม๑ความดำริของเราบริบูรณ์แล้ว

	 [๗๕๐]	 อป	จายิ	โต		มหิ	โต	 ปู	ชิ	ตา	รหิ	โตจฺ	จิ	โต
	 	 มา	นิ	โต		จาป	จิ	โต		จ	 ตจฺฉิตํ		ตุ		ตนูก	เต.

บูชา,	นับถือ,	นอบน้อม	๗	ศัพท์
อป	จายิต(อป+จายปูชานิสามเนสุ+อิ+ต)บูชา,นับถือ,นอบน้อม.อป	จายิตฺ	ถา	ติ		อป	จายิ	โต  

ผู้ที่เขาบูชาแล้วชื่อว่าอปจายิตะ.ฉทฺ	ทนฺ	เตน		นาค	ราเชน		กา	สาวํ		อป	จายิตํ ๒ ผ้ากาสาวะอัน
ฉัททันตนาคราชบูชาแล้ว

มหิ	ต(มหปูชายํ+อิ+ต)บูชา,นับถือ,นอบน้อม.มหิ	ตพฺ	โพ	ติ		มหิ	โต		ผู้ที่เขาควรบูชาชื่อว่ามหิตะ. 
โล	เกหิ		มหิ	โต		ปู	ชิ	โต๓ผู้ที่ชาวโลกบูชานับถือ

ปูชิต(ปูชปูชเน+อิ+ต)บูชา,นับถือ,นอบน้อม.ปู	ชีย	เต	ติ		ปู	ชิ	โตผู้ที่เขาบูชาชื่อว่าปูชิตะ.สงฺเฆ		
โค	ตมิ		เทหิ		สงฺเฆ		เต		ทินฺ	เน		อห�ฺ	เจว		ปู	ชิ	โต		ภ	วิสฺ	สา	มิ		สงฺโฆ		จ๔โคตมีเธอจง
ถวายทานในสงฆ์เมื่อพระสงฆ์อันเธอถวายแล้วทั้งเราและพระสงฆ์ชื่อว่าเป็นผู้ที่เธอได้บูชา

อร	หิต (อรหปูชายํ+อิ+ต)บูชา,นับถือ,นอบน้อม.อร	หิต	พฺ	โพ	ติ		อรหิ	โตผู้ที่เขาควรบูชา 
ชื่อว่าอรหิตะ

อจฺ	จิต (อจฺจปูชายํ+อิ+ต)บูชา,นับถือ,นอบน้อม.อจฺ	จีย	เต	ติ	 	อจฺ	จิ	โตผู้ที่เขาบูชาชื่อว่า 
อัจจิตะ.พฺรหฺ	เมหิ		จ		อสุ	เรหิ		จ		เท	เวหิ		จ		อจฺ	จิ	โต		ปู	ชิ	โต๕ผู้ที่ทั้งพรหมอสูรและ
เทวดานับถือบูชา

มานิต (มานปูชายํ+อิ+ต)บูชา,นับถือ,นอบน้อม.มา	นิต	พฺ	โพ	ติ	 	มา	นิ	โตผู้ที่เขาควรบูชา 
ชื่อว่ามานิตะ.ภควา		สกฺก	โต		โห	ติ		ครุก	โต		มา	นิ	โต		ปู	ชิ	โต		อป	จิ	โต๖พระผู้มีพระภาค
เป็นผู้ที่เขาสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อม

อป	จิต (อป+จิปูชายํ+อิ+ต)บูชา,นับถือ,นอบน้อม.อป	จิตฺ	ถา	ติ		อป	จิ	โตผู้ที่เขาบูชาแล้ว 
ชื่อว่าอปจิตะ(ลบสระหน้า).มเหสี	หิ		ขีณาสเวหิ		อป	จิ	โต๗ผู้ที่พระขีณาสพผู้มีความเพียรมาก
บูชาแล้ว.นมสฺ	สิต	ศัพท์ก็มีอรรถเหมือนกัน

เหลา,	ถาก	๒	ศัพท์
ตจฺฉิต  (ตจฺฉตนุกรเณ+อิ+ต) เหลา,ถาก.ตจฺฉีย	เต	ติ		ตจฺฉิ	โต	 ไม้ที่เขาถากชื่อว่าตัจฉิตะ. 

๑ขุ.อปทาน.๓๒/๓/๓๘ ๒มิลินฺท.๓๐๕ ๓ขุ.อฏฺ.๕๐/๑๒๐๒/๑๘๙
๔มชฺ.อุปริ.๑๔/๗๐๗/๔๕๖ ๕ขุ.อฏฺ.๕๐/๒๙๑๘/๒๖๘ ๖ขุ.อุทาน.๒๕/๕๔/๘๘
๗ขุ.อฏฺ.๓๒/๑๘๖/๔๘๐
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รุกฺ	ขา		ติณฺ	หาย		กุ€า	ริยา		ฉินฺ	ทิตฺ	วา		ถมฺ	ภาทิสณฺ€าเนน		ตจฺฉิ	ตา		โหนฺ	ติ๑ต้นไม้ที่เขาตัด
ด้วยขวานอันคมแล้วถากให้เป็นรูปเสาเรือนเป็นต้น

ตนูกต(ตนุสทฺทูปปท+กรกรเณ+ต)เหลา,ถาก.ตนุ	กรี	ย	เต	ติ		ตนูก	โตไม้ที่เขาถากชื่อว่าตนูกตะ 
(ทีฆะอุเป็นอู,ลบรฺที่สุดธาตุ)

	 [๗๕๑]	 สนฺตตฺ	โต		ธูปิ	โต		โจป-	 จริ	โต		ตุ		อุ	ปา	สิ	โต
	 	 ภฏฺ€ํ		ตุ		คฬิตํ		ปนฺนํ	 จุต�ฺ	จ		ธํ	สิตํ		ภเว.

รม,	อบ,	อบอวล,	ทำให้	ร้อน	๒	ศัพท์
สนฺตตฺต(สํ+ตปสนฺตาเป+ต)รม,อบ,อบอวล,ทำให้ร้อน.สนฺต	ปียิตฺ	ถา	ติ		สนฺตตฺ	โตร่างกาย

ที่เขาอบแล้วชื่อว่าสันตัตตะ(อาเทศนิคหิตเป็นนฺ,ปฺเป็นตฺ).ตสฺมึ		จ		สุ	สิเร		กณฺหสปฺ	โป		
อคฺคิ	นา		สนฺตตฺ	โต		นิกฺ	ขมิตฺ	วา		ภิกฺ	ขู		ปริ	ปา	เต	สิ๒งูเห่าในโพรงนั้นถูกไฟรมจึงเลื้อยออกมา
ไล่กัดพวกภิกษุ

ธูปิ	ต(ธูปสนฺตาเป+อิ+ต)รม,อบ,อบอวล,ทำให้ร้อน.ธูปี	ยิตฺ	ถา	ติ		ธูปิ	โต	ร่างกายที่เขาอบ
แล้วชื่อว่าธูปิตะ.สุ	ผุลฺลํ		ป	วนํ		นา	นา	คนฺเธหิ		ธูปิ	ตํ ๓ ป่าใหญ่ที่ดอกไม้บานสะพรั่งอบอวล
ด้วยกลิ่นหอมต่างๆ

เข้าไป	ใกล้,	ปรนนิบัติ,	รับ	ใช้,	บำเรอ,	บำรุง	๒	ศัพท์
อุป	จริต  (อุป+จร คติยํ+อิ+ต)  เข้าไปใกล้, ปรนนิบัติ, รับใช้, บำเรอ, บำรุง.  อุป	จริต	พฺ	โพ	ติ		 

อุป	จริ	โตผู้ที่เขาควรรับใช้ชื่อว่าอุปจริตะ

อุ	ปา	สิต(อุป+อาสอุปเวสเน+อิ+ต)เข้าไปใกล้,ปรนนิบัติ,รับใช้,บำเรอ,บำรุง.	อุ	ปา	สิต	พฺ	โพ	ติ		 
อุ	ปา	สิ	โตผู้ที่เขาควรรับใช้ชื่อว่าอุปาสิตะ.อุป	คนฺตฺ	วา		วา		อา	สีย	เต	ติ		อุ	ปา	สิ	โตหรือผู้ที่เขา
เข้าไปอยู่ใกล้ชื่อว่าอุปาสิตะ(ลบสระหน้า).โส		ภควา		มยา		อา	สิ	โต		อุ	ปา	สิ	โต		ปยิ	รุปา	สิ	โต		
ปริ	ปุจฺฉิ	โต		ปริ	ป�ฺหิ	โต๔พระผู้มีพระภาคนั้นข้าพเจ้านั่งใกล้รับใช้ปรนนิบัติสอบถามไต่ถาม

พลัด,	ตก,	หล่น,	เคลื่อน	๕	ศัพท์
ภฏฺ€(ภสอโธปตเน+ต)พลัด,ตก,หล่น,เคลื่อน.ภ	สตี	ติ		ภฏฺโ€ผู้เคลื่อนชื่อว่าภัฏฐะ(อาเทศ

สฺตเป็นฏฺ€).จูฬ	นา	โค		สา	สน	โต		ภฏฺโ€๕จูฬนาคะเคลื่อนจากศาสนาแล้ว

คฬิต(คฬเสจเน+อิ+ต)พลัด,ตก,หล่น,เคลื่อน.คฬ	ตี	ติ		คฬิ	โตสิ่งที่ตกหล่นชื่อว่าคฬิตะ.
ตํขณํ		คฬิ	ตมฺปิ		จ		มุตฺ	ตํ		ปู	ติ	มุตฺ	ตนฺ	เตฺวว		วุจฺจ	ติ๖น้ำมูตรแม้ตกลงในขณะนั้นท่านก็เรียก
ว่าน้ำมูตรเน่าเหมือนกัน
๑องฺ.อฏฺ.๑๕/๓๗/๔๑ ๒วิ.มหาวิ.๒/๖๐๔/๓๙๕ ๓ขุ.อปทาน.๓๓/๑๘๗/๔๖๑
๔ขุ.จูฬนิ.๓๐/๕๘๔/๒๘๖ ๕วิ.อฏฺ.๒/๔๙๘ ๖สํ.อฏฺ.๑๒/๑๖๔/๒๓๐
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ปนฺน(ปทคมเน+ต)พลัด,ตก,หล่น,เคลื่อน.ปชฺช	ตี	ติ		ปนฺ	โนผู้เป็นไปชื่อว่าปันนะ(อาเทศ
ตเป็นอนฺน,ลบทฺและสระหน้า).ตตฺถ		ปนฺ	นมูล	ผลานิ		ปริ	ภุ�ฺ	ชนฺ	โต๑ บริโภคมูลผลที่หล่น
ลงในที่นั้น

จุต (จุจวเน+ต)พลัด,ตก,หล่น,เคลื่อน.จว	ตี	ติ		จุ	โตผู้เคลื่อนชื่อว่าจุตะ.	โส		ตโต		จุ	โต		
อมุตฺร		อุท	ปาทิ๒เขาเคลื่อนจากที่นั้นแล้วไปเกิดในที่โน้น

ธํ สิต(ธํสุธํสเน+อิ+ต)พลัด,ตก,หล่น,เคลื่อน,กำจัด,ทำลาย.ธํ สีย เต ติ  ธํ สิ โตสัตว์ที่ถูก
ทำลายชื่อว่าธังสิตะ.มา	โน		มกฺ	โข		จ		ธํ	สิ	โต๓ความถือตัวและความลบหลู่อันเราทำลายแล้ว.
กนฺน ศัพท์ก็มีอรรถเหมือนกัน

	 [๗๕๒]	 ปี	โต		ปมุทิ	โต		หฏฺโ€	 มตฺ	โต		ตุฏฺโ€ถ		กนฺ	ติ	โต
	 	 ส�ฺ	ฉินฺ	โน		ลู	นทา	ตาถ	 ปสฏฺโ€		วณฺณิ	โต		ถุ	โต.

ยินดี,	ร่าเริง,	เบิก	บาน,	อิ่มใจ	๕	ศัพท์
ปีต(ปีตปฺปนกนฺตีสุ+ต)ยินดี,ร่าเริง, เบิกบาน,อิ่มใจ.ปีเณ	ตี	ติ		ปี	โต	ผู้ยินดีชื่อว่าปีตะ. 

ปีย	เต	ติ		วา		ปี	โตหรือผู้ที่เขายินดีชื่อว่าปีตะ.	ปา	มุชฺชํ		โข		อานนฺ	ท		ปีตตฺถํ		ปี	ตานิสํสํ ๔   
อานนท์ความปราโมทย์มีปีติเป็นผลมีปีติเป็นอานิสงส์

ปมุ	ทิต(ป+มุทหาเส+อิ+ต)ยินดี,ร่าเริง,เบิกบาน,อิ่มใจ.ปมุท	ตี	ติ		ปมุทิ	โต	ผู้ยินดีชื่อว่า 
ปมุทิตะ.ปมุ	ทีย	เต	ติ		วา		ปมุทิ	โตหรือผู้ที่เขายินดีชื่อว่าปมุทิตะ.พฺรหฺ	มา		สนงฺ	กุ	มา	โร		 
อตฺ	ตม	โน		โห	ติ		ปมุทิ	โต		ปี	ติ	โสม	นสฺส	ชา	โต๕สนังกุมารพรหมปลื้มใจเบิกบานโสมนัสยินดี

หฏฺ€(หสหํสเน+ต)ยินดี,ร่าเริง,เบิกบาน,อิ่มใจ.ห	สตี	ติ		หฏฺโ€ผู้ร่าเริงชื่อว่าหัฏฐะ(อาเทศ
สฺตเป็นฏฺ€).  เทว	ทตฺ	โต		น		ภควา		อิ	มา	นิ		ป�ฺจ		วตฺ	ถู	นิ		อนุชา	นา	ตี	ติ		หฏฺโ€		อุท	คฺ	โค๖   
พระเทวทัตรู้ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตวัตถุ๕อย่างเหล่านี้ก็มีความยินดีเบิกบานใจ

มตฺต (มทหาเส+ต)ยินดี,ร่าเริง, เบิกบาน,อิ่มใจ.มท	ตี	ติ		มตฺ	โตผู้เบิกบานชื่อว่ามัตตะ
(อาเทศทฺเป็นตฺ)

ตุฏฺ€(ตุสปีติยํ+ต)ยินดี,ร่าเริง,เบิกบาน,อิ่มใจ.ตุ	สตี	ติ		ตุฏฺโ€ผู้ยินดีชื่อว่าตุฏฐะ(อาเทศสฺต
เป็นฏฺ€).ส	เกน		ทา	เรน		จ		ตุฏฺโ€		อโหสึ ๗ ข้าพเจ้าเป็นผู้ยินดีด้วยภรรยาของตน

ตัด,	เฉือน,	เกี่ยว	๔	ศัพท์
กนฺ ติต (กนฺตเฉทเน+อิ+ต)ตัด,เฉือน,เกี่ยว.กนฺ ตียิตฺ ถา ติ  กนฺ ติ โตต้นไม้ที่ถูกตัดแล้วชื่อว่า

๑ขุ.อฏฺ.๒๙/๓๖๒/๑๗๓ ๒วิ.มหาวิ.๑/๓/๗ ๓ขุ.อปทาน.๓๒/๓๖/๑๒๓
๔องฺ.ทสก.๒๔/๑/๑ ๕ที.มหา.๑๐/๒๑๙/๒๖๒ ๖วิ.มหาวิ.๑/๕๙๔/๔๐๐
๗ขุ.วิมาน.๒๖/๖๑/๑๐๕
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กันติตะ.กนฺ	ติต	สุตฺ	ตํ		กนฺ	ตติ๑ ตัดเส้นด้ายที่เขาตัดไว้แล้ว

ส�ฺ	ฉินฺ	น(สํ+ฉิทิทฺวิธากรเณ+ต)ตัด,เฉือน,เกี่ยว.ส�ฺฉิ	ทีย	เต	ติ		ส�ฺ	ฉินฺ	โน	กิเลสที่เขาตัด 
ชื่อว่าสัญฉินนะ (อาเทศนิคหิตเป็น�ฺ, ต เป็น อินฺน, ลบ ทฺ และสระหน้า). สพฺ	เพ	 	 กิเลส	า		 
ส�ฺ	ฉินฺ	นา		เอก	ทีป	สฺ	สิทํ		ผลํ ๒ กิเลสทั้งปวงอันเราตัดได้แล้วนี้เป็นผลแห่งประทีปดวงเดียว

ลูน (ลูเฉทเน+ยุ)ตัด,เฉือน,เกี่ยว.ลุ	นา	ตี	ติ		ลู	โนผู้ตัดชื่อว่าลูนะ(อาเทศยุเป็นอน,ลบอ)
ทาต  (ทา ลวเน+ต)  ตัด, เฉือน, เกี่ยว. ทา	ติ	 	 ลุ	นา	ตี	ติ	 	 ทา	โต  ผู้เก็บเกี่ยว ชื่อว่าทาตะ. 

ฉาต	ศัพท์ก็มีอรรถเหมือนกัน

สรรเสริญ,	ยกย่อง,	ชม	๓	ศัพท์
ปสฏฺ€,	ปสตฺถ(ป+สฐถุติยํ+ต)สรรเสริญ,ยกย่อง,ชม.ปกาเรน		ส€ี	ย	เต	ติ		ปสฏฺโ€ผู้

ที่เขายกย่องทั่วไปชื่อว่าปสัฏฐะ(อาเทศตเป็น€,€ฺเป็นฏฺ,หรือตเป็นถ,€ฺเป็นตฺบ้าง).
ปสํ	สียิตฺ	ถา	ติ	 	 วา	 	ปสฏฺโ€	 หรือผู้ที่เขาสรรเสริญแล้ว ชื่อว่าปสัฏฐะ (ป+สํสปสํสเน+ต,ลบ
นิคหิต, อาเทศสฺต เป็นฏฺ€). อยํ	 	หิ	 	 ธมฺ	โม	 	อริ	เยหิ	 	 วณฺณิ	โต	 	ปสฏฺโ€	 	 โถ	มิ	โต๓  
ธรรมะข้อนี้พระอริยเจ้าพากันสรรเสริญยกย่องชื่นชม.อาย	สฺ	มา		หิ		สา	ริ	ปุตฺ	โต		ภคว	ตา		 
อเนก	ปริ	ยา	เยน		โถ	มิ	โต		วณฺณิ	โต		ปสตฺ	โถ๔ ท่านพระสารีบุตรผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงชมเชย
ยกย่องสรรเสริญโดยอเนกปริยาย

วณณฺติ(วณณฺวณณฺกฺริยาวติฺถารคณุวจเนส+ุอ+ิต)สรรเสรญิ,ยกยอ่ง,ชม. วณณฺยีติ ฺถา ต ิ วณณฺ ิโต  
 ผู้ที่เขาสรรเสริญ ชื่อว่าวัณณิตะ.  ธมฺ	โม	 	 อริ	เยภิ  วณฺณิ โต๕  ธรรมที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย
สรรเสริญ

ถุต  (ถุ อภิตฺถเว+ต)  สรรเสริญ, ยกย่อง, ชม.  ถ	วียิตฺ	ถา	ติ	 	 ถุ	โต  ผู้ที่เขาชมเชย ชื่อว่าถุตะ. 
สตฺ	ถา	รา		วณฺณิ	โต		ถุ	โต๖ ผู้อันพระศาสดาสรรเสริญยกย่องแล้ว

  สรรเสริญมีอีกหลายศัพท์เช่นอีฑิต,	ปณิต

	 [๗๕๓]	 ตินฺ	โตลฺลทฺ	ทกิ	ลินฺ	โนนฺ	นา	 มคฺคิตํ		ปริ	เยสิ	ตํ
	 	 อเนฺว	สิตํ		ค	เวสิ	ตํ	 ลทฺธํ		ตุ		ปตฺ	ตมุจฺจ	เต.

เปียก,	ชุ่ม,	ชื้น	แฉะ	๕	ศัพท์
ตินฺต(ติมอทฺทภาวนิจฺจเลสุ+นฺต)เปียก,ชุ่ม,ชื้นแฉะ.ติม	ตี	ติ		ตินฺ	โตพื้นที่อันเปียกชื่อว่าตินตะ 

(อาเทศมฺเป็นนฺ).สเจ		สพฺ	โพ		ตินฺ	โต		จา	ตุมฺ	มาส	จฺจ	เยน		ชาต	ป€วีเยว๗ หากว่าพื้นดิน

๑วิ.ภิกฺขุนี.๓/๓๐๓/๑๖๘ ๒ขุ.อปทาน.๓๓/๖/๑๖ ๓วิ.อฏฺ.๒/๕๐๔
๔สํ.นิทาน.๑๖/๖๙๕/๓๒๒ ๕วิ.มหาวิ.๒/๘๗๑/๕๖๕ ๖ขุ.อฏฺ.๕๑/๕๙/๘๔
๗วิ.อฏฺ.๒/๓๑๑
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ธรรมชาติเปียกตลอด๔เดือน

อลฺล(อลฺลเกฺลทเน+อ)เปียก,ชุ่ม,ชื้นแฉะ.อลฺล	ตี	ติ		อลฺโลผ้าอันเปียกชื่อว่าอัลละ.อลฺล	จีวรํ		
ปตฺถ	ริตฺ	วา		วิ	หารํ		ปา	วิ	สิ๑ผึ่งจีวรชุ่มไว้แล้วเข้าไปในวิหาร

อทฺท(อทฺทคติยาจเนสุ+อ)เปียก,ชุ่ม,ชื้นแฉะ.อทฺท	ตี	ติ		อทฺ	โท	พื้นที่อันเปียกชื่อว่าอัททะ

กิ	ลินฺน(กิลิทอทฺทภาเว+ต)เปียก,ชุ่ม,ชื้นแฉะ.กิ	ลิท	ตี	ติ		กิ	ลินฺ	โน	ร่างกายอันเปียกชื่อว่ากิลินนะ 
(อาเทศตเป็นอินฺน,ลบทฺและสระหน้า).กิ	ลินฺเนน		คตฺ	เตน		สยนฺ	ติ๒พากันนอนทั้งที่ร่างกาย
ยังเปียกอยู่

อุนฺน (อุทิเกฺลทเน+ต)เปียก,ชุ่ม,ชื้นแฉะ.อุ	เท	ตี	ติ		อุนฺ	โน	ร่างกายอันเปียกชื่อว่าอุนนะ(ลบ
ทฺ,อาเทศตเป็นอนฺน,ลบอ)

แสวงหา,	เสาะ	หา,	สืบ,	ค้น	๔	ศัพท์
มคฺคิต(มคฺคอเนฺวสเน+อิ+ต)แสวงหา,เสาะหา,สืบ,ค้น.มคฺค	ตี	ติ		มคฺคิ	โต	ผู้แสวงหาชื่อว่า 

มัคคิตะ

ปริ	เยสิ	ต  (ปริ+เอส คติยํ+อิ+ต)  แสวงหา, เสาะหา, สืบ, ค้น.  ปริ	 ปุนปฺ	ปุนํ	 	 เอ	สีย	เต	ติ		 
ปริ	เยสิ	โตผู้ที่เขาแสวงหาบ่อยๆชื่อว่าปริเยสิตะ.ปริ	เยส	ตี	ติ		วา		ปริ	เยสิ	โตหรือผู้แสวงหา 
ชื่อว่าปริเยสิตะ(ลงยฺอาคม).ม	เห	สกฺ	เขหิ		วา		สตฺ	เตหิ		เอ	สิ	โต		ค	เวสิ	โต		ปริ	เยสิ	โต๓   
พระผู้มีพระภาคที่สัตว์ผู้มีศักดิ์ใหญ่พากันค้นหาเสาะหาแสวงหา

อเนฺว	สิต(อนุ+เอสคติยํ+อิ+ต)แสวงหา,เสาะหา,สืบ,ค้น.อเนฺว	สตี	ติ		อเนฺว	สิ	โตผู้แสวงหา
ชื่อว่าอันเวสิตะ.อนุ		เส	สียิตฺ	ถา	ติ		วา		อเนฺว	สิ	โตหรือผู้ที่เขาแสวงหาชื่อว่าอันเวสิตะ(อาเทศ
อุเป็นว)

ค	เวสิ	ต(คเวสมคฺคเน+อิ+ต)แสวงหา,เสาะหา,สืบ,ค้น.คเว	สตี	ติ		คเว	สียิตฺ	ถา	ติ		วา		ค	เวสิ	โต   
ผู้แสวงหาหรือผู้ที่เขาแสวงหาแล้วชื่อว่าคเวสิตะ

ได้,	ถึง	๒	ศัพท์
ลทฺธ(ลภปตฺติยํ+ต)ได้,ถึง.ลภิตพฺ	พนฺ	ติ		ลทฺธํ	ทรัพย์ที่เขาควรได้ชื่อว่าลัทธะ(อาเทศตเป็น

ธ,ภฺเป็นทฺ).สตฺ	ถา		เต		ทุลฺลโภ		ลทฺโธ๔พระศาสดาเป็นผู้ที่ท่านได้ยาก

ปตฺต (ป+อาปพฺยาปเน+ต)ได้,ถึง,บรรลุ.ปาป	ตี	ติ		ปตฺ	โตผู้ถึงชื่อว่าปัตตะ(ลบอา,อาเทศ
ปฺ เป็น ตฺ). สงฺโฆ	 	 ลาภ	คฺ	คมหตฺตํ	 	 ปตฺ	โต	 	 โห	ติ๕ พระสงฆ์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่ด้วยลาภ 
อันเลิศ

๑วิ.ภิกฺขุนี.๓/๒๓๕/๑๓๖ ๒วิ.มหาวิ.๒/๖๑๕/๔๐๑ ๓ขุ.มหานิ.๒๙/๗๐๑/๔๑๔
๔ขุ.เถร.๒๖/๓๐๔/๓๐๒ ๕วิ.มหาวิ.๑/๘/๑๖
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  ได้มีอีกหลายศัพท์เช่นภา	วิต,	อาสา	ทิต,	วิ	ภูต

	 [๗๕๔]	 รกฺขิตํ		โค	ปิตํ		คุตฺ	ตํ	 ตาตํ		โค	ปายิ	ตา	วิ	ตา
	 	 ปา	ลิตํ		อถ		โอสฺสฏฺ€ํ	 จตฺตํ		หีนํ		สมุชฺฌิตํ.

รักษา,	คุ้มครอง,	ป้องกัน	๗	ศัพท์
รกฺขิต(รกฺขปาลเน+อิ+ต)รักษา,คุ้มครอง,ป้องกัน.รกฺขียิตฺ	ถา	ติ		รกฺขิตํ		ทรัพย์ที่เขารักษาแล้ว

ชื่อว่ารักขิตะ.สทฺ	ธมฺ	โม		สพฺภิ		รกฺขิ	โต๑พระสัทธรรมอันสัตบุรุษพากันรักษาไว้แล้ว

โค	ปิต(คุปโคปเน+อิ+ต)รักษา,คุ้มครอง,ป้องกัน.คุ	ปียิตฺ	ถา	ติ		โค	ปิตํ	ทรัพย์ที่เขาคุ้มครองแล้ว
ชื่อว่าโคปิตะ(วุทธิอุเป็นโอ).ปณฺฑิ	โต		จตุ	ปา	ริ	สุทฺธิ	สี	เลน		สํวุ	โต		รกฺขิ	โต		โค	ปิ	โต		หุตฺ	วา๒   
บัณฑิตเป็นผู้อันจตุปาริสุทธิศีลรักษาคุ้มครองป้องกัน

คุตฺ	ต(คุปโคปเน+ต)รักษา,คุ้มครอง,ป้องกัน.คุ	ปียิตฺ	ถา	ติ		คุตฺ	ตํ		ทรัพย์ที่เขารักษาแล้วชื่อว่า
คุตตะ(อาเทศปฺเป็นตฺ).ภิกฺขุ		อินฺ	ทฺ	ริ	เยสุ		คุตฺ	ตทฺ	วา	โร		โห	ติ๓ภิกษุผู้มีทวารอันตนคุ้มครอง
แล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย

ตาต(ตาปาลเน+ต)รักษา,คุ้มครอง,ป้องกัน.ตาย	เต		ปา	ลีย	เต	ติ		ตาตํ	ทรัพย์ที่เขารักษา
แล้วชื่อว่าตาตะ

โค	ปายิ	ต  (คุป โคปเน+อิ+ต)  รักษา, คุ้มครอง, ป้องกัน. คุ	ปียิตฺ	ถา	ติ	 	 โค	ปายิ	โต  ทรัพย์ที่
เขารักษาแล้วชื่อว่าโคปายิตะ (ลงอายฺอาคม). เมตฺ	ตา	กรุณา	สมฺปตฺ	ติ	ยา		มา	ตา	ปิต	โร		วิย		 
โลก	สฺส	 	 รกฺขิ	ตา	 	 โค	ปายิ	ตา๔  เหมือนมารดาและบิดาเป็นผู้รักษาคุ้มครองชาวโลกด้วยเมตตา
สมบัติและกรุณาสมบัติ

อา	วิต(อวรกฺขเณ+อิ+ต)รักษา,คุ้มครอง,ป้องกัน.อ	วียิตฺ	ถา	ติ		อา	วิตํ		ทรัพย์ที่เขารักษาแล้ว
ชื่อว่าอาวิตะ(วุทธิอเป็นอา)

ปา	ลิต(ปาลรกฺขเณ+อิ+ต)รักษา,คุ้มครอง,ป้องกัน.ปา	ลียิตฺ	ถา	ติ		ปา	ลิตํ	ทรัพย์ที่เขารักษา
แล้วชื่อว่าปาลิตะ.เสฏฺ€ี		อตฺ	ตนา		ปา	ลิตํ		วนปฺป	ตึ		นิสฺ	สาย๕เศรษฐีอาศัยต้นไม้เจ้าป่าที่
ตนเองรักษาไว้

สละ,	ละ,	ทิ้ง,	เพิก	ถอน	๔	ศัพท์
โอสฺสฏฺ€,	โวสฺสคฺค (อุ+สชวิสฺสคฺเค+ต)สละ,ละ,ทิ้ง,เพิกถอน.โวสฺส	ชียิตฺ	ถา	ติ		โอสฺสฏฺ€ํ	 

ทรัพย์ที่เขาสละแล้วชื่อว่าโอสสัฏฐะ(อาเทศอุเป็นโอ,ซ้อนสฺ,ลบชฺ,อาเทศตเป็น€,ซ้อน
ฏฺ).	โวสฺส	ชียิตฺ	ถา	ติ		โวสฺสคฺ	โคทรัพย์ที่เขาสละแล้วชื่อว่าโวสสัคคะ(อุ+สชวิสฺสคฺเค+อ,อาเทศ

๑ที.มหา.๑๐/๒๓๓/๒๗๙ ๒ธมฺม.อฏฺ.๒๔/๘๕ ๓ที.สีล.๙/๑๒๒/๙๓
๔มชฺ.อฏฺ.๗/๕๐/๑๓๓ ๕ธมฺม.อฏฺ.๑๘/๓
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อุเป็นโอ,ลงวฺอาคม,ซ้อนสฺ,อาเทศชฺเป็นคฺ,ซ้อนคฺ)

จตฺต(จชหานิยํ+ต)สละ,ละ,ทิ้ง,เพิกถอน.จ	ชียิตฺ	ถา	ติ		จตฺตํ	สิ่งที่เขาสละแล้วชื่อว่าจัตตะ
(ลบชฺ,ซ้อนตฺ).รา	โค		เม		จตฺ	โต๑เราละความกำหนัดได้แล้ว

หีน(หาจาเค+อีน)สละ,ละ,ทิ้ง, เพิกถอน.หีน ตฺตํ  เห สี ติ  หีนํ  ทรัพย์ที่ละให้เสื่อมแล้ว 
ชื่อว่าหีนะ(ลบสระหน้า)

สมุชฺฌิต  (สํ+อุชฺฌอุสฺสคฺเค+อิ+ต)สละ,ละ,ทิ้ง, เพิกถอน.สมุชฺฌ	ตี	ติ		สมุชฺฌิ	โตผู้สละ 

ชื่อว่าสมุชฌิตะ(อาเทศนิคหิตเป็นมฺ).ธุต	ศัพท์ก็มีอรรถเหมือนกัน

	 [๗๕๕]	 ภา	สิตํ		ลปิตํ		วุตฺ	ตา-	 ภิ	หิต	าขฺ	ยาตชปฺ	ปิตา
	 	 อุ	ที	ริต�ฺ	จ	กถิตํ	 ค	ทิตํ		ภณิ	โต	ทิต	า.

กล่าว,	พูดจา,	สนทนา	๑๑	ศัพท์
ภา สิต (ภาสพฺยตฺติยํวาจายํ+อิ+ต)กล่าว,พูดจา,สนทนา. ภา สียิตฺ ถา ติ  ภา สิตํ คำที่เขากล่าว

แล้วชื่อว่าภาสิตะ.ภา	สิ	ตา	โข	ปน	เต		สมฺม		เอ	สา		วาจา๒สหายคำพูดนี้ท่านกล่าวแล้ว

ลปิต(ลปพฺยตฺติยํวาจายํ+อิ+ต)กล่าว,พูดจา,สนทนา.ล	ปียิตฺ	ถา	ติ		ลปิตํ	คำที่เขากล่าวแล้ว
ชื่อว่าลปิตะ.ปุพฺ	เพ		ห	สิตํ		ลปิตํ		กีฬิตํ		สม	นุสฺส	รา	มิ๓ผมคิดถึงการหัวเราะการสนทนา
การเล่นในครั้งก่อน

วุตฺต  (วจ ภาสเน+ต)  กล่าว, พูดจา, สนทนา.  วจี	ยิตฺ	ถา	ติ	 	 วุตฺตํ	  คำที่เขากล่าวแล้ว ชื่อว่า 
วุตตะ(อาเทศอเป็นอุ,ลบจฺ,ซ้อนตฺ).ลหุ	ปริ	วตฺตํ		โข		จิตฺ	ตํ		วุตฺตํ		ภคว	ตา๔พระผู้มี
พระภาคตรัสไว้ว่าจิตแปรปรวนง่าย

อภิ	หิต (อภิ+ธาธารเณ+อิ+ต)กล่าว,พูดจา,สนทนา.อภิ	ธีย	เต	ติ		อภิ	หิตํ	คำที่เขากล่าวแล้ว
ชื่อว่าอภิหิตะ(อาเทศธเป็นห,ลบสระหน้า)

อาขฺ	ยาต (อา+ขฺยากถเน+ต)กล่าว,พูดจา,สนทนา.อาขฺ	ยาย	เต	ติ		อาขฺ	ยาตํ	คำที่เขากล่าว
ชื่อว่าอาขยาตะ

ชปฺปิต(ชปฺปพฺยตฺติยํวาจายํ+อิ+ต)กล่าว,พูดจา,สนทนา.ชปฺ	ปียิตฺ	ถา	ติ		ชปฺปิตํ	คำที่เขา
กล่าวแล้วชื่อว่าชัปปิตะ

อุ	ที	ริต (อุ+อีรเขปคติวจนกมฺปเนสุ+อิ+ต)กล่าว,พูดจา,สนทนา.	อุ	ที	รียิตฺ	ถา	ติ		อุ	ที	ริตํ	คำที่ 
เขากล่าวแล้วชื่อว่าอุทีริตะ (ลงทฺอาคม).วิ	ตกฺ	โก		ป€โม		อุ	ที	ริ	โต๕วิตกท่านกล่าวไว้เป็น
อันดับแรก

๑วิ.มหาวิ.๑/๒๕๓/๑๘๓ ๒วิ.จุลฺล.๗/๓๔๐/๑๕๘ ๓วิ.มหาวิ.๑/๓๐/๔๕
๔วิ.มหา.๔/๒๑๖/๒๙๔ ๕ขุ.อิติ.๒๕/๒๑๖/๒๕๔
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กถิต  (กถวากฺยพนฺเธ+อิ+ต)กล่าว,พูดจา,สนทนา.กถียิตฺ ถา ติ  กถิตํ คำที่เขากล่าวแล้ว 
ชื่อว่ากถิตะ.กถิ	ตา		วิสชฺ	ชิ	ตา		จ		เต	ป�ฺ	หา		ภคว	ตา๑ปัญหาของท่านพระผู้มีพระภาค
ตรัสแล้วเฉลยแล้ว

ค	ทิต(คทวิยตฺติยํวาจายํ+อิ+ต)กล่าว,พูดจา,สนทนา.ค	ทียิตฺ	ถา	ติ		ค	ทิตํ	คำที่เขากล่าวแล้ว
ชื่อว่าคทิตะ.ยํ		ภคว	โต		สนฺ	ติ	เก		ธมฺมํ		สุตฺ	วา		ปพฺพ	ชิสฺ	สามี	ติ		มม		มนฺ	ติตํ		ค	ทิตํ		 
กถิตํ ๒ คำใดว่าเราฟังธรรมในสำนักพระศาสดาแล้วจักบวชอันเราปรึกษาบอกกล่าวแล้ว

ภณิต  (ภณภณเน+อิ+ต)  กล่าว, พูดจา, สนทนา. ภณียิตฺ ถา ติ  ภณิตํ  คำที่เขากล่าวแล้ว 
ชื่อว่าภณิตะ.ตุจฺ	ฉกํ		มยา		ภณิตํ ๓ เรากล่าวคำพูดพล่อยๆ

อุ	ทิต  (วทวิยตฺติยํวาจายํ+อิ+ต)กล่าว,พูดจา,สนทนา.อุ	ทียิตฺ	ถา	ติ		อุ	ทิตํ	คำที่เขากล่าวแล้ว
ชื่อว่าอุทิตะ(อาเทศวเป็นอุ)

	 [๗๕๖]	 อว�ฺ�ิ	ตาว	คณิต	า	 ปริ	ภู	ตาว	มา	นิ	ตา
	 	 ชิฆจฺฉิ	โต		ตุ		ขุทิ	โต	 ฉา	โต		เจว		พุ	ภุกฺขิ	โต.

ดู	หมิ่น,	ดูถูก,	เหยียด	หยาม	๔	ศัพท์
อว�ฺ�ิ	ต(อว+�าอวโพธเน+อิ+ต)ดูหมิ่น,ดูถูก, เหยียดหยาม. เหฏฺ€า		กตฺ	วา		�าย	ตี	ติ		

อว�ฺ�ิ	โต	ผู้ที่เขาดูหมิ่นชื่อว่าอวัญญิตะ(ซ้อน�ฺ,ลบสระหน้า)

อว	คณิต  (อว+คณสงฺขฺยาเน+อิ+ต)ดูหมิ่น,ดูถูก,เหยียดหยาม.เหฏฺ€า		กตฺ	วา		คณีย	ตี	ติ		
อวคณิ	โต	ผู้ที่เขาดูหมิ่นชื่อว่าอวคณิตะ

ปริ	ภูต(ปริ+ภูสตฺตายํ+ต)ดูหมิ่น,ดูถูก,เหยียดหยาม.ปริ	ภ	วี	ยติ		อว	มานํ		กรี	ย	ตี	ติ		ปริ	ภู	โต   
ผู้ที่เขาทำการดูถูก ชื่อว่าปริภูตะ. มิตฺ	ตาม	จฺ	จานํ	 	 ปริ	ภู	โต	 	 โห	ติ๔  เป็นที่ดูหมิ่นของมิตรและ
อำมาตย์

อว	มานิต (อว+มานปูชายํ+อิ+ต)ดูหมิ่น,ดูถูก, เหยียดหยาม. เหฏฺ€า		กตฺ	วา		ม�ฺ�ตี	ติ		 
อว	มา	นิ	โต	  ผู้ที่เขาดูหมิ่น ชื่อว่าอวมานิตะ.  โส	 	 ภริยา	ย	 	 อว	มา	นิ	โต	 	 นิพฺพินฺ	นมานโส		 
อ�ฺ�ํ		ก�ฺ�ํ		อา	เน	สิ๕เขาถูกภรรยาดูหมิ่นมีใจเบื่อหน่ายจึงให้นำหญิงสาวคนอื่นมา

หิว,	อยาก	กิน	๔	ศัพท์
ชิฆจฺฉิต(ฆสอทเน+ฉ+อิ+ต)หิว,อยากกิน.ชิฆจฺฉา		ส�ฺ	ชาตา		อสฺ	สา	ติ		ชิฆจฺฉิ	โตผู้มี

ความหิวเกิดขึ้นชื่อว่าชิฆัจฉิตะ.อชิฆจฺฉี	ติ		วา		ชิฆจฺฉิ	โตหรือผู้หิวแล้วชื่อว่าชิฆัจฉิตะ(ซ้อนฆ,
อาเทศฆเป็นช,อเป็นอิ,สฺเป็นจฺ,ลบสระหน้า).ชิฆจฺฉิ	โตสฺ	มิ		ภนฺ	เต๖ท่านผมหิวแล้ว

๑ขุ.มหานิ.๒๙/๗๒๗/๔๓๔ ๒ขุ.อฏฺ.๓๒/๙/๗๘ ๓วิ.มหาวิ.๑/๒๓๔/๑๗๔
๔ที.ปาฏิก.๑๑/๑๘๒/๑๙๗ ๕ขุ.อฏฺ.๓๑/๓๔/๓๘ ๖มชฺ.อุปริ.๑๔/๕๒๒/๓๔๕
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ขุ	ทิต(ขุทปิปาสายํ+อิ+ต)หิว,อยากกิน.ขุท	ตี	ติ		ขุทิ	โต	ผู้หิวชื่อว่าขุทิตะ
ฉาต(ฉาทภกฺขเน+ต)หิว,อยากกิน.ฉาท	ตี	ติ		ฉา	โตผู้หิวชื่อว่าฉาตะ(ลบทฺ).ยนฺ	นูนิ	มํ		

วธิตฺ	วาน		ฉา	โต		ขา	เทยฺย		วา	นรํ	๑ หากเขาหิวจะฆ่าลิงตัวนี้กินแน่นอน

พุ	ภุกฺขิต(ภุชปาลนชฺโฌหาเรสุ+ข+อิ+ต)หิว,อยากกิน.พุ	ภุกฺ	ขา		ส�ฺ	ชาตา		อสฺ	สา	ติ		พุ	ภุกฺขิ	โต   
ผู้มีความหิวเกิดขึ้นชื่อว่าพุภุกขิตะ.อ	พุ	ภุกฺขี	ติ		วา		พุ	ภุกฺขิ	โตหรือผู้หิวแล้วชื่อว่าพุภุกขิตะ
(ซ้อนภุ,อาเทศภเป็นพ,ชฺ,เป็นกฺ).ยทา		ตฺวํ		ภตฺตํ		พุ	ภุกฺขิ	โต		ภเวยฺ	ยา	สิ		ตทา		 
เขตฺ	ตํ		ก	สา	เปยฺ	ยา	สิ๒เวลาใดท่านหิวข้าวเวลานั้นท่านให้เขาไถนา

	 [๗๕๗]	 พุทฺธํ		�าตํ		ปฏิ	ปนฺนํ	 วิ	ทิต	าวคตํ		มตํ
	 	 คิ	ลิ	โต		ขาทิ	โต		ภุตฺ	โต	 ภกฺขิ	ตาชฺโฌหฏา	สิ	ตา.

รู้,	เข้าใจ	๖	ศัพท์
พุทฺธ(พุธอวคมเน+ต)รู้,เข้าใจ.พุชฺฌ	ตี	ติ		พุทฺโธผู้รู้ชื่อว่าพุทธะ.พุชฺฌิตพฺ	พนฺ	ติ		วา		 

พุทฺธํ	หรือบทที่เขาควรรู้ชื่อว่าพุทธะ(อาเทศตเป็นธ,ธฺเป็นทฺ)(กรุณาย้อนไปดูคาถาที่๑)

�าต(�าอวคมเน+ต)รู้,เข้าใจ.�าย	เต	ติ		�าตํ	จิตที่เขารู้ชื่อว่าญาตะ.อตฺ	โถ		�าโต		 
ธมฺ	โม		�าโต๓เนื้อความอันเรารู้แล้วธรรมะอันเรารู้แล้ว

ปฏิ	ปนฺน  (ปติ+ปท คมเน+ต)  รู้, เข้าใจ.  ปฏิ	ปชฺช	ตี	ติ	 	 ปฏิ	ปนฺ	โน  ผู้รู้ ชื่อว่าปฏิปันนะ. 
ปฏิ	ปชฺ	ชีย	เต	ติ		วา		ปฏิ	ปนฺนํ		หรือคำที่เขารู้ชื่อว่าปฏิปันนะ(อาเทศตเป็นฏ,ตเป็นอนฺน,
ลบทฺและสระหน้า)

วิทิต (วิท�าเณ+อิ+ต)รู้,เข้าใจ.วิชฺ	ชีย	เต	ติ		วิ	ทิตํ	บทที่เขารู้ชื่อว่าวิทิตะ.วิ	ทิต	า		นาม		
อ�ฺเ�หิ		มนุ	สฺ	เสหิ		�าตา๔ภิกษุณีผู้ที่มนุษย์เหล่าอื่นรู้จักชื่อว่าวิทิตา

อวคต (อว+คมุคติมฺหิ+ต)รู้,เข้าใจ.อวคจฺฉีย	เต	ติ		อวคตํ		บทที่เขารู้ชื่อว่าอวคตะ(ลบมฺ).
อวค	โต		อ	ตีโต		ปตฺ	โต		ปฏิ	ปนฺ	โน๕อดีตที่เขารู้ถึงเข้าใจ

มต (มน�าเณ+ต)รู้,เข้าใจ.ม�ฺ�เต	ติ		มตํ		บทที่เขารู้ชื่อว่ามตะ(ลบนฺ).มตา		เม		นูน		
ทาร	กา๖พวกเด็กเรารู้จักหรือเปล่าหนอ

กิน,	กลืน,	กลืน	กิน,	อม	๖	ศัพท์
คิ	ลิต  (คิล อทเน+อิ+ต) กิน, กลืน, กลืนกิน, อม. คิ	ลีย	เต	ติ	 	 คิ	ลิ	โต อาหารที่เขากิน ชื่อว่า 

คิลิตะ.มุ	เข		ภตฺตํ		คิ	ลิตํ ๗ ภัตที่เขาอมไว้ในปาก

๑ขุ.ชา.๒๗/๒๓๗๑/๕๐๖ ๒มิลินฺท.๙๐ ๓ขุ.มหานิ.๒๙/๔๐๖/๒๘๑
๔วิ.ภิกฺขุนี.๓/๓๖/๒๙ ๕ที.อฏฺ.๔/๗/๖๖ ๖ขุ.ชา.๒๘/๑๑๘๖/๔๒๗
๗วิ.อฏฺ.๒/๔๐๔
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ขา	ทิต  (ขาทภกฺขเน+อิ+ต) กิน, กลืน, กลืนกิน, อม. ขา	ทีย	เต	ติ	 	 ขาทิ	โต อาหารที่เขากิน 
ชื่อว่าขาทิตะ.เตน		กมฺม	วิ	ปา	เกน		เต	มาสํ		ขา	ทิตํ		ยวํ	๑ เรากินข้าวแดงตลอด๓เดือน 
เพราะผลของกรรมนั้น

ภุตฺ	ต(ภุชปาลนชฺโฌหาเรสุ+ต)กิน,กลืน,กลืนกิน,อม.ภุ�ฺ	ชีย	เต	ติ		ภุตฺ	ตํ	อาหารที่เขากิน 
ชื่อว่าภุตตะ.ภุ�ฺ	ชียิตฺ	ถา	ติ		วา		ภุตฺ	ตํ	หรืออาหารที่เขากินแล้วชื่อว่าภุตตะ(อาเทศชฺเป็นตฺ).
สา	ลีนํ		โอท	โน		ภุตฺ	โต๒ข้าวสวยของข้าวสาลีอันเรากินแล้ว

ภกฺขิต(ภกฺขอทเน+อิ+ต)กิน,กลืน,กลืนกิน,อม.ภกฺขียิตฺ	ถา	ติ		ภกฺขิ	โตอาหารที่เขากินแล้ว
ชื่อว่าภักขิตะ

อชฺโฌหฏ  (อธิ อว+หร หรเณ+ต)  กิน, กลืน, กลืนกิน, อม.  อชฺโฌห	รีย	เต	ติ	 	 อชฺโฌหโฏ   
อาหารที่เขากลืนกิน ชื่อว่าอัชโฌหฏะ (อาเทศอธิ เป็นอชฺฌ, อว เป็น โอ, ลบสระหน้า, ลบ รฺ
อาเทศตเป็นฏ)

อสิต (อสภกฺขเน+อิ+ต)กิน,กลืน,กลืนกิน,อม.อ	สียิตฺ	ถา	ติ	 	อสิ	โตอาหารที่เขากินแล้ว 
ชื่อว่าอสิตะ.เย	เนตํ		อสิตํ		วา		โอ	ทนาทิ๓ผู้ใดกินอาหารมีข้าวสวยเป็นต้นนี้แล้ว

  กินมีอีกหลายศัพท์เช่นชปฺปิต,	ค	สิต

วิ เสสฺ ยาธี นวคฺควณฺณ นา  นิฏฺ€ิ ตา. 
ว่าด้วยบทวิเสสนะที่สัมพันธ์กับบทวิเสสยะจบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑ขุ.อปทาน.๓๒/๓๙๒/๔๗๔ ๒วิ.มหาวิ.๒/๘๗๑/๕๖๕ ๓มชฺ.อฏฺ.๘/๓๐๔/๑๓๕



๓.๒. สังกิณณ วัค ค วัณ ณ นา
พรรณนา การ รวม บท ที่ มี จำนวน น้อย

	 [๗๕๘]	 เ�ยฺยํ		ลิงฺ	คมิห		กฺ	วาปิ			 ปจฺจยตฺถว	เสน		จ
	 	 กฺ	ริยา		ตุ		กิ	ริยํ		กมฺมํ	 สนฺ	ติ		ตุ		สม	โถ		สโม
	 	 ทโม		จ		ทม	โถ		ทนฺ	ติ	 วตฺตํ		ตุ		สุทฺธ	กมฺ	มนิ
	 	 อโถ		อา	สงฺคว	จนํ			 ตี	สุ		วุตฺตํ		ปราย	ณํ.

	นักศึกษา	พึง	ทราบ	ว่า	ลิงค์	ใน	บท	บาง	บท	ที่	นำ	มา	รวม	ไว้	ใน	สังกิณณ	วรรค	นี้	มี	บท	ว่า	
กิริยา	เป็นต้น	เป็น	ไป	ตาม	อำนาจ	ของ	โชตก	ปัจจัย

	 	 หมายความ	ว่า	 ใน	 ๒	 กัณฑ์	เบื้อง	ต้น	 คือ	 สัค	ค	กัณฑ์	และ	ภู	กัณฑ์	 รวม	บท	นาม	หลาย	บท	ที่	มี	 
ความ	หมาย	เดียวกัน	ไว้	ด้วย	กัน		เช่น		พุทฺโธ		ทสพโล		สตฺ	ถา		เป็นต้น,		ใน	สามัญ	ญ	กัณฑ์	ที่	๓	
นี้	วรรค	ที่	๑	วิ	เสสฺ	ยาธี	นวรรค	รวม	บท	วิ	เส	สน	นาม	หลาย	บท	ที่	มี	ความ	หมาย	เดียวกัน	ไว้	ด้วย	กัน		เช่น		
โสภ	นํ		รุ	จิรํ		สาธุ		เป็นต้น,		วรรค	ที่	๓	อเนกั	ตถ	วรรค	รวม	บท	ที่	มี	เนื้อ	ความ	หลาย	อย่าง	ไว้	ด้วย	กัน		
เช่น		สม	โย		สม	วาเย		จ		เป็นต้น		และ	วรรค	ที่	๔	อัพยย	วรรค	รวม	อัพย	ยศัพท์	คือ	นิบาต	และ	อุป	สัค 
	มา	ไว้	ด้วย	กัน		เช่น		จิ	รสฺสํ		จิรํ		เป็นต้น	และ		อาทิ	กมฺ	เม		ภุส	ตฺเถ		จ		เป็นต้น,		ส่วน	ใน	
วรรค	ที่	๒	สังกิณณ	วรรค	นี้	ได้	รวม	เอา	บท	ต่างๆ	ที่	มี	ลิงค์	เป็น	ของ	ตนเอง	และ	มี	เนื้อ	ความ	เป็น	กิริยา	อาการ	 
การก	ระ	ทำ	และ	เนือ้	ความ	สภาวะ	มา	ไว	้ดว้ย	กนั	พรอ้ม	กบั	แสดง	ให	้รู	้วา่	ลงิค	์ของ	บท	เหลา่	นี	้เปน็	ไป	ตาม	อำนาจ	
ของ	ลิง	ค	โชตก	ปัจจัย	ว่า		กฺ	ริยา		ตุ		กิ	ริยํ	กมฺมํ		เป็นต้น,		ลิง	ค	โชตก	ปัจจัย	คือ	ปัจจัย	ที่	ลง	หลัง	
จาก	ธาตุ	และ	ลิงค์	เพื่อ	แสดง	ให้	รู้	บท	นั้นๆ	ว่า	เป็น	ลิงค์	อะไร	ใน	ลิงค์	ทั้ง	๓		เช่น	บท	ว่า		กฺ	ริยา  ลง อา	
โชตก	ปัจจัย	เพื่อ	ให้	รู้	ว่า	เป็น	อิตถี	ลิงค์,		สม	โถ  ลง ถ	โชตก	ปัจจัย	เพื่อ	ให้	รู้	ว่า	เป็น	ปุง	ลิงค์,		ตปฺ	ปนํ	 ลง 
ยุ	โชตก	ปัจจัย	เพื่อ	ให้	รู้	ว่า	เป็น	น	ปุง	สก	ลิงค์	เป็นต้น

การก	ระ	ทำ,	การ	งาน,	กิริยา	๓	ศัพท์
กฺ	ริย,	กฺ	ริยา 	(กร	กรเณ+อิ+ณฺย+อา)		การก	ระ	ทำ,	การ	งาน,	กิริยา.		กรณียํ		กฺ	ริยํ		กิจ	ที่	ควร	ทำ	

ชื่อ	ว่า	กริ	ยะ.		กตฺตพฺ	พา	ติ		กฺ	ริยา		กิจ	ที่	ควร	ทำ	ชื่อ	ว่า	กริยา	(ลบ	ณฺ	และ	อ	ที่	ก,	ลบ	สระ	หน้า)

กิ	ริย,	กิริยา 	(กร	กรเณ+ริ	ริย+อา)		การก	ระ	ทำ,	การ	งาน,	กิริยา.		กรณียํ		กิ	ริยํ			กิจ	ที่	ควร	ทำ	
ชื่อ	ว่า	กิ	ริ	ยะ.		กตฺตพฺ	พา	ติ		กิริยา		กิจ	ที่	ควร	กระทำ	ชื่อ	ว่า	กิริยา	(ลบ	รฺรฺ	และ	สระ	หน้า).		สนฺตํเยว		
โข		ปน		กิ	ริยํ		นตฺถิ		กิริยา	ติ		วาจํ		ภาส	ติ๑ การก ระ	ทำ	มี	อยู่	เขา	กล่าว	ว่า	การก	ระ	ทำ	ไม่มี

กมฺม		 (กร	กรเณ+รมฺม)		การก	ระ	ทำ,	การ	งาน,	กรรม.		กรณํ		กมฺมํ		การก	ระ	ทำ	ชื่อ	ว่า	กัม	มะ.		 

๑		มชฺ.มชฺ.	๑๓/๑๑๑/๑๐๘	
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กรี	ย	เต	ติ	 	 วา	 	 กมฺมํ	 	 หรือ	กรรม	ที่	บุคคล	ทำ	 ชื่อ	ว่า	กัม	มะ	 (ลบ	 รฺรฺ).	 	 กมฺมํ	 	 นาม	 	 เทฺว		 
กมฺ	มา	นิ		หีน	�ฺจ		อุกฺ	กฏฺ€�ฺจ		กมฺมํ ๑   การก	ระ	ทำ	๒	อย่าง	คือ	การก	ระ	ทำ	ที่	ต่ำ	และ	การกระทำ	
ที่	สูงส่ง	ชื่อ	ว่า	กรรม

ความ	สงบ	ของ	จิต	๓	ศัพท์
สนฺ	ติ 	(สมุ	อุป	ส	เม+ติ)		ความ	สงบ.		สมนํ		สนฺ	ติ		ความ	สงบ	ชื่อ	ว่า	สันติ	(อาเทศ	ติ	เป็น	นฺ	ติ	แล้ว	

ลบ	มฺ,	หรือ	อาเทศ	มฺ	เป็น	นฺ).		สนฺ	ติ	ศัพท์	เป็น	อิตถี	ลิงค์.		สนฺ	ตี	ติ		นิพฺ	พุ	ตึ		�ตฺ	วา๒		รู้	การ	ดับ	
กิเลส	ว่า	เป็น	ความ	สงบ

สมถ		(สมุ	อุป	ส	เม+ถ)		ความ	สงบ,	การ	ระงับ	อธิกรณ์.		สมนํ		สม	โถ		ความ	สงบ	ชื่อ	ว่า	สมถะ	(ลง	
อ	อาคม).		ยา		ตสฺมึ		สมเย		จิตฺ	ตสฺส		€ิ	ติ		สณฺ€ิ	ติ		อวฏฺ€ิ	ติ		อ	วิ	สา	หา	โร		อ	วิกฺ	เข	โป		 
อ	วิ	สาหฏ	มาน	ส	ตา		สม	โถ		สมาธิ	นฺทฺ	ริยํ	 	สมาธิ	พลํ		มิจฺฉา	สมาธิ		อยํ		ตสฺมึ		สมเย		 
สม	โถ	 	 โห	ติ๓	 	 สมัย	นั้น	 จิต	มี	ความ	ตั้ง	อยู่	 ดำรง	อยู่	 มั่นคง	 ไม่	ส่าย	ไป	 เพราะ	จิต	ไม่	ฟุ้งซ่าน	ไป	 
จึง	มี	ความ	สงบ	สมาธิ	นท	รีย์	สมาธิ	พละ	มิจฉา	สมาธิ	นี้	ชื่อ	ว่า	เป็น	สมถะ	ใน	สมัย	นั้น

สม		(สมุ	อุป	ส	เม+อ)		ความ	สงบ.		สมนํ		สโม		ความ	สงบ	ชื่อ	ว่า	สมะ.		รูป	กาย	คุเณหิ		เจว		นาม	
กาย	คุเณหิ		จ		สโม๔		เป็น	ผู้	สงบ	ด้วย	คุณ	ใน	รูป	กาย	และ	คุณ	ใน	นาม	กาย

ความ	สงบ,	ความ	สงบ	กาย	๓	ศัพท์
ทม		(ทมุ	อุป	ส	เม+อ)		ความ	สงบ.		ทมนํ		ทโม		ความ	สงบ	ชื่อ	ว่า	ทมะ.		เอวํ	รูป	สฺส		ปุคฺคลสฺส		 

สมาธิ	ปกฺขิ	โก		ทโม		นตฺถิ๕		ความ	สงบ	กาย	ที่	ตรง	ข้าม	กับ	ความ	สงบ	จิต	ย่อม	ไม่มี	แก่	บุคคลผู้	เช่น	นี้

ทมถ		(ทมุ	อุป	ส	เม+ถ)		ความ	สงบ.		ทมนํ		ทม	โถ		ความ	สงบ	ชื่อ	ว่า	ทม	ถะ.		จิตฺ	ตสฺส		ทม	โถ		 
สาธุ๖		ความ	สงบ	แห่ง	จิต	เป็น	ความ	ดี

ทนฺ	ติ 	 (ทมุ	อุป	ส	เม+ติ)	ความ	สงบ.	 	ทมนํ	 	ทนฺ	ติ	 	ความ	สงบ	ชื่อ	ว่า	ทัน	ติ	 (อาเทศ	มฺ	ที่สุด	ธาตุ 
เป็น	นฺ)

วัตร,	ความ	ประพฤติ	อัน	บริสุทธิ์
วตฺต		(วตฺต	วตฺตเน+อ)		วัตร,	ความ	ประพฤติ	อัน	บริสุทธิ์.		สุทฺธ	กมฺ	มนิ		วตฺตํ	 วตฺต	ศัพท์	ใช้	ใน	อรรถ 

	ว่า	ความ	ประพฤติ	อัน	บริสุทธิ์.		วตฺ	ติตพฺ	พนฺ	ติ		วตฺตํ		กิจ	ที่	ควร	ประพฤติ	ชื่อ	ว่า	วัต	ตะ.		วตฺ	ติตพฺพํ		 
วา		สมา	ทิต	พฺ	พนฺ	ติ		วตฺตํ		หรือ	กิจ	ที่	ควร	ถือ	ปฏิบัติ	ชื่อ	ว่า	วัต	ตะ	(วตฺต	สมาทาเน+อ).		โส		กิร		
สาว	ตฺถี	วาสี	กุล	ปุตฺ	โต		สาสเน		อุรํ		ทตฺ	วา		ปพฺพ	ชิ	โต		วตฺต	สมฺ	ปนฺ	โน		อโหสิ,		อาจ	ริ	ยุ-
ปชฺฌายวตฺ	ตา	นิ		ปานีย	ปริ	โภชนี	ยอุ	โป	ส	ถา	คา	ร	ชนฺ	ตา	ฆ	รา	ที	นิ		วตฺ	ตา	นิ		จ		สาธุ	กํ		ก	โร	ติ,		

๑		วิ.มหาวิ.	๒/๑๙๐/๑๖๕	 ๒		ขุ.สุตฺตนิ.	๒๕/๔๒๑/๕๑๗	 ๓		อภิ.ธมฺม.	๓๔/๓๐๕/๑๑๔
๔		องฺ.อฏฺ.	๑๔/๑๗๐/๘๘	 ๕		สํ.อฏฺ.	๑๑/๙/๒๕	 ๖		ขุ.ธมฺม.	๒๕/๑๓/๑๙
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จุทฺทส	สุ		มหา	วตฺ	เต	สุ		อสีติ	กฺ	ขนฺธกวตฺ	เต	สุ		จ		ปริ	ปู	ริ	กา	รีเยว		อโหสิ๑  ทราบ	ว่า	กุลบุตร	ชาว	

เมือง	สา	วัต	ถีนั้	น	บวช	ถวาย	อก(มอบ	กาย	ถวาย	ชีวิต)ใน	พระ	ศาสนา	เป็น	ผู้	สมบูรณ์	ด้วยวัตร	ท่าน	กระทำ	

อาจรยิวตัร	อปุ	ัชฌาย	วตัร	ปานยี	วตัร	ปร	ิโภชน	ีย	วตัร	อ	ุโป	ส	ถา	คา	ร	วตัร	และ	ชนั	ตาฆาร	วตัรเปน็ตน้	อยา่งด	ี	

เป็น	ผู้	ทำให้	บริบูรณ์	ใน	วัตร	ใหญ่	๑๔	อย่าง	และ	วัตร	ย่อย	๘๐	อย่าง

การ	พูด	ติดขัด
ปราย	ณ	 	 (ปร+อายน)	 	 การ	พูด	ติดขัด.	 	อา	สงฺคว	จนํ	 	 อาสตฺตว	จนํ	 	 ปราย	ณํ	 	 นาม	 	 วุตฺตํ,		 

ต�ฺ	จ		ตี	สุ		การ	พูด	ติดขัด	ท่าน	กล่าว	ว่า	ชื่อ	ปราย	ณะ	และ	ปราย	ณ	ศัพท์	นั้น	เป็น	ไป	ใน	ลิงค์	ทั้ง	๓.		ปรํ		

อายนํ		อายตฺ	โต		ตาณํ		ปราย	ณํ		การ	พูด	ที่	มี	ผู้	อื่น	เป็น	ที่	พึ่ง	ชื่อ	ว่า	ปราย	ณะ	(ลบ	สระ	หน้า,	อาเทศ	

น	เป็น	ณ)

	 [๗๕๙]	 เภ	โท		วิ	ทา	โร		ผุฏนํ	 ตปฺ	ปนํ		ตุ		จ		ปีณนํ
	 	 อกฺ	โก	สนํ	อภิ	สงฺ	โค	 ภิกฺ	ขา		ตุ		ยา	จนาตฺถ	นา.

การ	ทุบ,	การ	ทำลาย,	การ	แตก	๓	ศัพท์
เภท,	ภิท		 (ภิทิ	ทฺ	วิธา	กรเณ+ณ)		การ	ทุบ,	การ	ทำลาย,	การ	แตก.		 เภท	นํ		 เภ	โท	 การ ทำลาย  

ชื่อ	ว่า	เภท	ะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ).		เอถ		มยํ		อาวุโส		สมณ	สฺส		โค	ตมสฺส		สงฺฆ	เภทํ		 

กริสฺ	สาม		จกฺก	เภทํ ๒ 	มา	เถิด	ผู้	มีอายุ	พวก	เรา	จัก	ทำลาย	สงฆ์	ทำลาย	จักร	ของ	พระ	สมณ	โค	ดม

วิ	ทาร,	วิ	ทร 	(วิ+ทร	วิ	ทาร	เณ+ณ)		การ	ทุบ,	การ	ทำลาย,	การ	แตก.		วิ	ทรณํ		วิ	ทา	โร  การ ทำลาย 

ชื่อ	ว่า	วิ	ทา	ระ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา)

ผุฏน	 	 (ผุฏ	 เภท	เน+ยุ)	 	 การ	ทุบ,	 การ	ทำลาย,	การ	แตก.	 	ผุฏิย	เต	ติ	 	ผุฏนํ	 	การ	ทำลาย	ชื่อ	ว่า 
ผุฏ	นะ	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน)

ความ	อิ่มใจ		๒		ศัพท์
ตปฺ	ปน		(ตป	ปีณเน+ยุ)		ความ	อิ่มใจ.		ต	ปิย	เต	ติ		ตปฺ	ปนํ		ความ	อิ่มใจ	ชื่อ	ว่า	ตัป	ปนะ	(ซ้อน	ปฺ,	อาเทศ	

ยุ	เป็น	อน).		ตํ		อปฺ	ปมตฺ	ตกํ		ตปฺ	ปนํ ๓  ความ	อิ่มใจ	เพียง	เล็ก	น้อย	นั้น	

ปีณน  (ปี	ตปฺปเน+ณา+ยุ)		ความ	อิ่มใจ.		ปีณิย	เต	ติ		ปีณนํ		ความ	อิ่มใจ	ชื่อ	ว่า	ปีณ	นะ	(อาเทศ	ยุ	

เป็น	อน,	ลบ	สระ	หน้า).		ปีณนลกฺขณาย		ปีติ	ยา		ปฏิ	ปกฺ	โข		กิเลส	สนฺ	ตา	โป๔		ความ	เดือด	ร้อน	

เพราะ	กิเลส	เป็น	ปฏิปักษ์	ต่อ	ปีติ	ที่	มี	ความ	อิ่มใจ	เป็น	ลักษณะ

๑		ชา.อฏฺ.	๓๖/๓๒๓	 ๒		วิ.มหาวิ.	๑/๕๙๒/๓๙๘	 ๓		ธมฺม.อฏฺ.	๑๘/๑๔๐
๔		ขุ.อฏฺ.	๔๘/๒๓๙/๒๑๓	
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การ	ด่า,	สาป,	แช่ง	๒	ศัพท์
อกฺ	โกสน 	 (อา+กุส	อวฺ	หาน	เภท	เน	สุ+ยุ)	 	การ	ด่า,	สาป,	แช่ง.	 	อกฺ	โก	สิย	เต	ติ	 	อกฺ	โก	สนํ	  การ 

ด่า	ชื่อ	ว่า	อัก	โกส	นะ	(ซ้อน	กฺ,	รัสสะ	อา	เป็น	อ,	วุ	ทธิ	อุ	เป็น	โอ,	อาเทศ	ยุ	เป็น	อน).		ท	สหิ		 
อกฺ	โกส	วตฺ	ถูหิ		อกฺ	โก	สนํ ๑   การ	ด่า	ด้วย	อัก	โกส	วัตถุ	๑๐	อย่าง

อภิ	สงฺค		(อภิ+สญฺช	สงฺเค+อ)		การ	ด่า,	สาป,	แช่ง.		อภิ	ส�ฺ	ชนํ		อภิ	สงฺ	โค		การ	ด่า	ชื่อ	ว่า	อภิ	
สังค	ะ	(อาเทศ	ญฺ	เป็น	นิคหิต,	ชฺ	เป็น	คฺ,	นิคหิต	เป็น	งฺ).			อภิ	สงฺ	โค		อภิมุข	ภา	เวน		อาสตฺ	ติ๒   
อภิ	สังค	ะ	คือ	การ	ด่า	ต่อ	หน้า

การ	ขอ	๓	ศัพท์
ภิกฺ	ขา		(ภิกฺข	ยาจเน+อ+อา)		การ	ขอ,	อาหาร.		ภิกฺ	ขนํ		ภิกฺ	ขา		การ	ขอ	ชื่อ	ว่า	ภิกขา.		ภิกฺขิตพฺ	พา	ติ		 

วา		ภิกฺ	ขา		หรือ	อาหาร	ที่	ควร	ขอ	ชื่อ	ว่า	ภิกขา	(ลบ	สระ	หน้า).		เอก	ขตฺ	ติ	โยปิ		ภิกฺ	ขาจร	โก		นาม		
นตฺถิ๓		แม้	กษัตริย์	พระองค์	เดียว	ชื่อ	ว่า	ผู้	เที่ยว	ขอ	ย่อม	ไม่มี

ยา	จนา 	(ยาจ	ยาจเน+ยุ+อา)		การ	ขอ.		ยา	จิย	เต	ติ		ยา	จนา		การ	ขอ	ชื่อ	ว่า	ยา	จนา	(อาเทศ	ยุ	เป็น	
อน,	ลบ	สระ	หน้า).		เอ	สา		อริ	ยาน		ยา	จนา๔		นี้	เป็นการ	ขอ	ของ	พระ	อริยะ	ทั้ง	หลาย

อตฺถ	นา		(อตฺถ	ยาจเน+ยุ+อา)		การ	ขอ.		อตฺถิย	เต	ติ		อตฺถ	นา		การ	ขอ	ชื่อ	ว่า	อัต	ถ	นา	(อาเทศ	ยุ	
เป็น	อน,	ลบ	สระ	หน้า)

	 [๗๖๐]	 นินฺ	นิ	มิตฺ	ตํ		ยทิจฺฉา	ถา-	 ปุจฺฉ	นาน	นฺ	ทนา	นิ		จ
	 	 สภา	ชนม	โถ		�าโย	 นโย		ผาติ		ตุ		วุทฺธิยํ.

การก	ระ	ทำ	ตาม	ชอบใจ
ยทิจฺฉา		(ย+อิจฺฉา)		การก	ระ	ทำ	ตามใจ	ชอบ.		นินฺ	นิ	มิตฺ	ตํ		นิ	มิตฺ	ต	รหิตํ		ยทิจฺฉา		นาม		การก	ระ	

ทำ	ที่	ปราศจาก	เหตุ	ชื่อ	ว่าย	ทิจฉา.		ยา		ยา		อิจฺฉา		อธิปฺ	ปา	โย		ยทิจฺฉา		ความ	ประ	สงค์	ใดๆ	 
ชื่อ	ว่าย	ทิจฉา	 (ลง	ทฺ	อาคม).	 	ยทิจฺ	ฉาย		ปวตฺตํ	 	ยทิจฺ	ฉาย		อาคต ํ

๕		 ไป	ตาม	ความ	พอใจ	 
มา	ตามใจ	ชอบ.			เส	ริ	ตา	ศัพท์	ก็	มี	อรรถ	เหมือน	กัน

การ	กล่าว	ทักทาย,	การ	บอก	ลา	๓	ศัพท์
อา	ปุจฺฉน 	(อา+ปุจฺฉ	ปุจฺฉเน+ยุ)		การ	กล่าว	ทักทาย,	การ	บอก	ลา.		คม	นา	คม	นาทิ	สมเย		สุหชฺช- 

พนฺธ	วา	ที	นมา	ลิงฺ	คน	จุมฺ	พนสฺ	วาคต	ปิย	ว	จนา	โรคฺ	ย	ปุจฺฉน	คม	นา	นุ�ฺ�า	ทิน	า	 	 ว	จนํ	 	 อาปุจฺฉนํ		
อานนฺ	ทน�ฺจ		การ	กล่าว	ของ	ญาติ	ผู้	รัก	ใคร่	กัน	ใน	เวลา	ไป	มา	หาสู่	กัน	เป็นต้น	โดย	การก	อด	จูบ	กล่าว	คำ	
ประทับ	ใจถึง	การ	มา	โดย	สวัสดิภาพ	ถาม	ถึง	สุขภาพ	และ	กล่าว	คำ	อำลา	ก่อน	ไป	เป็นต้น	ชื่อ	ว่า	อา	ปุจฉ	นะ	

๑		วิสุทฺธิ.	๓๕	 ๒		วิสุทฺธิ.ฏี.	๓/๔๓/๑๑๔	 ๓		ขุ.อฏฺ.	๔๙/๑๑๓
๔		ขุ.ชา.	๒๗/๑๐๒๖/๒๒๐	 ๕		วิสุทฺธิ.ฏี.	๑/๒๕๕/๓๖๓	
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และ	อา	นันท	นะ.		อา	ปุจฺฉิตพฺ	พนฺ	ติ		อา	ปุจฺฉนํ		คำ	ที่	บุคคล	ควร	กล่าว	ชื่อ	ว่าอา	ปุจฉ	นะ.		อา	ปุจฺฉนํ		
ปน		วตฺตํ	๑ 	การ	กล่าว	ทักทาย	เป็น	วัตร	ที่	ควร	ประพฤติ

อานนฺ	ทน		(อา+นนฺท	สมิทฺธิยํ+ยุ)		การ	กล่าว	ทักทาย,	การ	บอก	ลา.		อานนฺ	ทิต	พฺ	พนฺ	ติ		อานนฺ	ทนํ	 
คำ	กล่าว	ที่	ควร	ยินดี	ชื่อ	ว่า	อา	นันท	นะ	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน)

สภา	ชน 	 (สภา	ช	 ปี	ติทสฺสเน	สุ+ยุ)	 	 การ	กล่าว	ทักทาย,	 การ	บอก	ลา.	 	 สภา	ชิต	พฺ	พนฺ	ติ	 	 สภา	ชนํ	  
คำ	พูด	ที่	ควร	ยินดี	ชื่อ	ว่า	สภา	ชนะ	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน)

นัย,	นยะ,	วิธี	ให้	รู้	๒	ศัพท์
�าย,	นฺ	ยาย 	(ญา	อว	โพธ	เน+อ)		นัย,	นยะ,	วิธี	ให้	รู้.		�ายนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		�าโย		วิธี	ช่วย	ให้	

เข้าใจ	ชื่อ	ว่า	ญา	ยะ	(อาเทศ	อา	เป็น	อาย,	ลบ	สระ	หน้า).		นิสฺ	เส	ส	โต		อ	ยติ		อเน	นา	ติ		นฺ	ยา	โย  
วิธี	ที่	ทำให้	รู้	โดย	ไม่	เหลือ	ชื่อ	ว่าน	ยา	ยะ	(นิ+อย	คมเน+อ,	อาเทศ	อิ	เป็น	ย,	ทีฆ	ะ	อ	เป็น	อา,	ลบ	
สระ	หน้า)

นย 	(นี	นเย+ณ)	นัย,	นยะ,	วิธี	ให้	รู้.	นยนํ		ปวตฺ	ตนํ		นโย		ความ	เป็น	ไป	ชื่อ	ว่าน	ยะ.		เนต	พฺ	โพ	ติ		 
วา		นโย		หรือ	วิธี	ที่	ควร	นำ	ไป	ชื่อ	ว่าน	ยะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อี	เป็น	เอ,	อาเทศ	เอ	เป็น	อย,	ลบ	สระ	
หน้า).		นีย	เต		�าย	เต		อเน	นา	ติ		นโย		วิธี	ที่	ทำให้	เข้าใจ	ชื่อ	ว่าน	ยะ	(นี	ญาเณ+ณ).		เอส		นโย		
สุ	พุทฺโธ๒		นัย	นี้	บัณฑิต	รู้	ดีแล้ว

ความ	เจริญ	๒	ศัพท์
ผาติ 	(ผา	วุทฺธิมฺหิ+ติ)		ความ	เจริญ.		ผาย	เต	ติ		ผาติ		ความ	เจริญ	ชื่อ	ว่า	ผาติ.		ป	ทุฏฺ€จิตฺ	ตสฺส		น		

ผาติ		โห	ติ๓		ความ	เจริญ	ย่อม	ไม่มี	แก่	ผู้	มี	จิต	ถูก	กิเลส	ประทุษร้าย

วุทฺธิ 	(วทฺธ	วทฺธเน+ติ)		ความ	เจริญ.		วทฺ	ธนํ		วุทฺธิ		ความ	เจริญ	ชื่อ	ว่าวุ	ทธิ		(ลบ	ทฺ,	อาเทศ	อ	
เป็น	อุ,	ต	เป็น	ธ,	ธฺ	ที่สุด	ธาตุ	เป็น	ทฺ).		กตฺตพฺ	พาก	ตฺตพฺ	พา	นุ	สา	สนว	เสน		จ		วุทฺธิ	กิริยา๔   

การ	สร้าง	ความ	เจริญ	ด้วย	ความ	สามารถ	พร่ำ	สอน	ใน	กรรม	ที่	ควร	ทำ	และ	ไม่	ควร	ทำ

	 [๗๖๑]	 กิ	ลม	โถ		กิ	ลมนํ			 ปส	โว		ตุ		ปสูติ	ยํ
	 	 อุกฺ	กํโส		ตฺว	ติส	โยถ	 ชโย		จ		ชยนํ		ชิติ.

ความ	ลำบาก,	ความ	เหน็ดเหนื่อย	๒	ศัพท์
กิ	ลมถ		(กิ	ลมุ	เข	เท+ถ)		ความ	ลำบาก,	ความ	เหน็ดเหนื่อย.		กิ	ลมนํ		กิ	ลม	โถ	ความ	ลำบาก	ชื่อ	ว่า	 

กิ	ลม	ถะ.		โส		มมสฺส		กิ	ลม	โถ๕		ความ	ลำบาก	นั้น	พึง	มี	แก่	เรา

๑		วิ.อฏฺ.	๒/๓๔๑	 ๒		อภิ.ธาตุ.	๓๖/๒๒๓/๕๓	 ๓		ขุ.ชา.	๒๗/๔๖๕/๑๒๐
๔		ขุ.อฏฺ.	๔๗/๑๔๔/๓๑๕	 ๕		วิ.มหา.	๔/๗/๘	
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กิ	ลมน		 (กิ	ลมุ	 เข	เท+ยุ)		ความ	ลำบาก,	ความ	เหน็ดเหนื่อย.		กิ	ลมีย	เต	ติ		กิ	ลมนํ		ความ	ลำบาก	 
ชื่อ	ว่า	กิ	ลม	นะ	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน).		เอวํ		สรีร	สฺส		กิ	ลมเนน		นตฺถิ		ป�ฺ�า	สุทฺธิ๑		ความ	
หมดจด	แห่ง	ปัญญา	เพราะ	ความ	เหน็ดเหนื่อย	แห่ง	ร่างกาย	เช่น	นี้	ย่อม	ไม่มี

การ	คลอด,	ประสูติ	๒	ศัพท์
ปสว		(ป+สู	ปาณิ	ปสเว+ณ)		การ	คลอด,	ประสูติ.		ป	สวนํ		ปส	โว		การ	คลอด	ชื่อ	ว่า	ป	สวะ	(ลบ	ณฺ,	

วุ	ทธิ	อู	เป็น	โอ,	อาเทศ	โอ	เป็น	อว,	ลบ	สระ	หน้า)

ปสูติ 	(ป+สู	ปาณิ	ปสเว+ติ)		การ	คลอด,	ประสูติ.		ป	สวนํ		ปสูติ		การ	คลอด	ชื่อ	ว่า	ปสูติ.		ปสูติ	ฆเรปิ		
จว	ติ		มร	ติ		อนฺตรธา	ยติ		วิปฺป	ลุชฺช	ติ๒		เคลื่อน	ตาย	อันตรธาน	ถูก	ทำลาย	ใน	เรือน	คลอด	ก็	มี

ความ	ยิ่ง,	ดี	ยิ่ง,	เกิน,	อุกฤษฏ์	๒	ศัพท์
อุกฺ	กํส		(อุ+กส	คติ	หึ	สา	สุ+อ)		ความ	ยิ่ง,	ดี	ยิ่ง,	เกิน,	อุกฤษฏ์.		อุป	คนฺตฺ	วา		ก	สติ		หึ	สตี	ติ		อุกฺ	กํโส   

อาการ	ที่	เข้าไป	เบียดเบียน	 ชื่อ	ว่า	อุก	กัง	สะ	 (ซ้อน	 กฺ,	 ลง	นิคหิต	อาคม).	 	 สาสเน	 	 ยถา	วุตฺ	เตหิ		 
คุเณหิ		อุกฺ	กํสค	โต๓		ผู้	ถึง	ความ	ยิ่ง	ด้วย	คุณ	ตาม	ที่	กล่าว	แล้ว	ใน	พระ	ศาสนา

อติ	สย		(อติ+สี	สเย+ณ)		ความ	ยิ่ง,	ดี	ยิ่ง,	เกิน,	อุกฤษฏ์.		อติ	กฺ	กมิตฺ	วา		สยนํ		ปวตฺ	ตนํ		อติ	ส	โย	 
ความ	เป็น	ไป	อย่าง	ยิ่ง	ชื่อ	ว่า	อติ	ส	ยะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อี	เป็น	เอ,	อาเทศ	เอ	เป็น	อย,	ลบ	สระ	หน้า)

การ	ชนะ,	ชัยชนะ	๓	ศัพท์
ชย		(ชิ	ชเย+ณ)		การ	ชนะ,	ชัยชนะ.		ชยนํ		ชโย		การ	ชนะ	ชื่อ	ว่า	ชยะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ,	

อาเทศ	เอ	เป็น	อย,	ลบ	สระ	หน้า).		อพฺภนฺ	ตรา	นํ		ร�ฺ�ํ		ชโย		ภ	วิสฺ	สติ๔		ชัยชนะ	จัก	มี	แก่	พระ	
ราชา	ภายใน	พระนคร

ชยน		(ชิ	ชเย+ยุ)		การ	ชนะ,	ชัยชนะ.		ชิย	เต	ติ		ชยนํ		การ	ชนะ	ชื่อ	ว่า	ชย	นะ	(วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ,	อาเทศ	
เอ	เป็น	อย,	อาเทศ	ยุ	เป็น	อน,	ลบ	สระ	หน้า)

ชิติ 	(ชิ	ชเย+ติ)		การ	ชนะ,	ชัยชนะ.		ชยนํ		ชิติ		การ	ชนะ	ชื่อ	ว่า	ชิติ

	 [๗๖๒]	 วโส		กนฺ	ติ		พฺยโธ		เวโธ			 คโห		คาโห		วโร		วุ	ติ
	 	 ปจา		ปา	โก		หโว		หูติ	 เว	โท		เวท	นมิตฺถิ		วา.

ความ	ใคร่,	ความ	ชอบ	๒	ศัพท์
วส 	(วส	กนฺ	ติยํ+อ)		ความ	ใคร่,	ความ	ชอบ.		ว	สนํ		วโส		ความ	ใคร่	ชื่อ	ว่าว	สะ.		วตฺ	ตติ		เต		ตสฺมึ		

รูเป		วโส๕		ความ	ใคร่	ใน	รูป	นั้น	ย่อม	เป็น	ไป	แก่	ท่าน

๑		ขุ.อฏฺ.	๓๔/๙๑/๑๑๓	 ๒		ขุ.มหานิ.	๒๙/๑๘๓/๑๔๔	 ๓		ขุ.อฏฺ.	๓๓/๑๒๑๗/๕๔๗
๔		ที.สีล.	๙/๒๑/๑๓	 ๕		มชฺ.มูล.	๑๒/๓๙๗/๔๒๘	
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กนฺ	ติ 	 (กมุ	กนฺ	ติยํ+ติ)		ความ	ใคร่,	ความ	ชอบ.		กมนํ		กนฺ	ติ		ความ	ใคร่	ชื่อ	ว่า	กัน	ติ	 (อาเทศ	มฺ	 
เป็น	นฺ)

การ	แทง,	การ	เจาะ	๒	ศัพท์
พฺยธ		(วิธ	เวธเน+อ)		การ	แทง,	การ	เจาะ.		วิ	ธนํ		พฺยโธ		การ	แทง	ชื่อ	ว่า	พยธะ	(อาเทศ	อิ	เป็น	ย,	

วฺ	เป็น	พฺ)

เวธ		(วิธ	เวธเน+ณ)		การ	แทง,	การ	เจาะ.		วิ	ธนํ		เวโธ		การ	แทง	ชื่อ	ว่า	เวธะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อิ	เป็น	
เอ).		วิทฺธฏฺ€านํ		โอ	โล	เกนฺ	โต		เวธํ		อทิสฺ	วา๑ 	มอง	หา	ที่	ถูก	เจาะ	ก็	ไม่	เห็น	ร่อง	รอย	การ	เจาะ

การ	ถือ	เอา,	การ	ยึดถือ	๒	ศัพท์
คห		(คห	อุปาทาน	นิ	พนฺธเน	สุ+อ)		การ	ถือ	เอา,	การ	ยึดถือ.		คหณํ		คโห		การ	ถือ	เอา	ชื่อ	ว่า	คหะ

คาห		(คห	อุปาทาน	นิ	พนฺธเน	สุ+ณ)		การ	ถือ	เอา,	การ	ยึดถือ.		คหณํ		คาโห		การ	ถือ	เอา	ชื่อ	ว่า	คา	หะ		
(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา).		เตสํ		หิ		ภิกฺ	ขูนํ		รูป	สฺมึ		คาโห		พล	วา		อธิ	มตฺ	โต๒		การ	ยึดถือ	
ใน	รูป	ของ	ภิกษุ	เหล่า	นั้น	รุนแรง	มาก

การ	กั้น,	การ	ระวัง	๒	ศัพท์
วร		(วร	อาว	รเณ+อ)		การ	กั้น,	การ	ระวัง.		ว	รณํ		วโร		การ	ระวัง	ชื่อ	ว่าว	ระ

วุ	ติ 	(วุ	สํวรเณ+ติ)		การ	กั้น,	การ	ระวัง.		วุ	นา	ติ		วุ	ติ		อาการ	ที่	กั้น	ชื่อ	ว่าวุ	ติ

การ	หุง,	การ	ต้ม,	ให้	สุก	๒	ศัพท์
ปจา		(ปจ	ปา	เก+อ+อา)		การ	หุง,	การ	ต้ม,	ให้	สุก.		ป	จนํ		ปจา		การ	หุง	ชื่อ	ว่า	ป	จา	(ลบ	สระ	หน้า)
ปาก 	(ปจ	ปา	เก+ณ)		การ	หุง,	การ	ต้ม,	ให้	สุก.		ป	จนํ		ปา	โก		การ	หุง	ชื่อ	ว่า	ปา	กะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	

อ	เป็น	อา,	อาเทศ	จฺ	เป็น	กฺ).		เต	ลา	ทีนํ		ปา	โก		วิย		โส	โก๓		ความ	โศก	เศร้า	เหมือน	การ	หุง	
น้ำมัน	เป็นต้น

การ	เรียก	๒	ศัพท์
หว		(หุ	ทา	นา	ทนหพฺยปฺป	ทา	เน	สุ+ณ)		การ	เรียก.		หวนํ		หโว		การ	เรียก	ชื่อ	ว่า	หวะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อุ	

เป็น	โอ,	อาเทศ	โอ	เป็น	อว,	ลบ	สระ	หน้า)

หุติ,	หูต ิ	(หุ	ทา	นา	ทนหพฺยปฺป	ทา	เน	สุ+ติ)		การ	เรียก.		หวนํ		หุติ		การ	เรียก	ชื่อ	ว่า	หุติ	(ทีฆ	ะ	บ้าง)

การ	เสวย	อารมณ์	๒	ศัพท์
เวท		 (วิท	ญาเณ+ณ)		การ	เสวย	อารมณ์.	 	 เวท	นํ	 	 เว	โท		การ	เสวย	อารมณ์	 ชื่อ	ว่า	เวท	ะ	 (ลบ	ณฺ,	 

วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ)

๑		ชา.อฏฺ.	๓๘/๖	 ๒		สํ.อฏฺ.	๑๒/๖๑/๑๑๒	 ๓		อภิ.อฏฺ.	๕๔/๑๙๘/๑๑๔	
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เวท	น,	เวทนา 	(วิท	เวท	นาขฺ	ยาน	นิ	วา	เส	สุ+ยุ+อา)		การ	เสวย	อารมณ์.		เวทิ	ย	เต	ติ		เวท	นํ		เวทนา	 
การ	เสวย	อารมณ์	ชื่อ	ว่า	เวท	นะ	และ	เวทนา.		อา	รมฺมณ	รสํ		เวท	ติ		อนุ	ภว	ตี	ติ		เวทนา		สภาพ	ที่	
เสวย	รส	ของ	อารมณ์	ชื่อ	ว่า	เวทนา	(วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ,	อาเทศ	ยุ	เป็น	อน,	ลบ	สระ	หน้า).		วา		อิตฺถิ	 
เวท	น	ศัพท์	เป็น	อิตถี	ลิงค์	บ้าง.		ป	ปติ	เต		ทุกฺ	ขา		เวทนา		อุปฺ	ปชฺช	ติ๑ 	ทุกขเวทนา	ย่อม	เกิด	ขึ้น	เพราะ	

การ หกล้ม 

	 [๗๖๓]	 ชี	รณํ		ชา	นิ		ตาณํ		ตุ	 รกฺขณํ		ปมิ	ติปฺ	ปมา
	 	 สิ	เลโส		สนฺธิ		จ		ขโย	 ตฺวปจ	โย	รโว		รโณ.

ความ	เสื่อม,	ความ	คร่ำ	คร่า,	ความ	ทรุด	โทรม,	ความ	แก่	๒	ศัพท์
ชีรณ		 (ชร	ว	โย	หา	นิมฺหิ+ยุ)	 	ความ	เสื่อม,	ความ	คร่ำ	คร่า,	ความ	แก่.	 	ชี	รีย	เต	ติ	 	 ชี	รณํ	 	ความ	แก่	 

ชื่อ	ว่า	ชี	รณะ	(อาเทศ	ชรฺ	เป็น	ชีร,	ยุ	เป็น	อน,	น	เป็น	ณ).			ชี	รณํ		ชรา๒		ความ	แก่	ชื่อ	ว่า	ชรา

ชา	นิ 	(หา	จาเค+ยุ+อิ)		ความ	เสื่อม,	ความ	คร่ำ	คร่า,	ความ	ทรุด	โทรม,	ความ	แก่.		ชี	รณํ		ชา	นิ		ความ	
เสื่อม	ชื่อ	ว่า	ชา	นิ	(อาเทศ	ห	เป็น	ช,	ยุ	เป็น	อน,	ลบ	อ	และ	สระ	หน้า).		สมเณน		โคต	เมน		มยฺหํ		
เชฏฺ€ก	ภาตรํ		ปพฺ	พา	เชนฺ	เตน		ชา	นิ		กตา๓ 	พระ	สมณ	โค	ดม	ให้	พี่	ชาย	คน	โต	บวช	ทำความ	เสื่อม	
ให้	แก่	เรา

การ	รักษา,	การ	ดูแล	๒	ศัพท์
ตาณ 	(ตา	ปาล	เน+ยุ)		การ	รักษา,	การ	ดูแล.		ปา	ลนํ		ตาณํ		การ	รักษา	ชื่อ	ว่า	ตาณะ	(อาเทศ	ยุ	เป็น	

อน,	น	เป็น	ณ,	ลบ	อ).		ตาณนฺ	ติ		ปา	ลนํ ๔  บท ว่า ตาณํ	คือ	การ	รักษา

รกฺขณ		(รกฺข	รกฺขเณ+ยุ)		การ	รักษา,	การ	ดูแล.		รกฺขิย	เต	ติ		รกฺขณํ		การ	รักษา	ชื่อ	ว่า	รัก	ขณะ	(อาเทศ	
ยุ	เป็น	น,	น	เป็น	ณ).		ทฺ	วาร	ปิท	หนม�ฺ	ชูส	โค	ปนา	ทีว	เสน		สุฏฺ€ุ		รกฺขณํ ๕ 	การ	รักษา	ให้	ดี	ด้วย	
การ	ปิด	ประตู	และ	การ	เฝ้า	ดูแล	ตู้	เป็นต้น

การ	ตวง,	การ	นับ,	การ	ประเมิน	๒	ศัพท์
ปมิ	ติ 	 (ป+มา	 มาเน+ติ)	 	 การ	ตวง,	 การ	นับ,	 การ	ประเมิน.	 	ปมิย	เต	ติ	 	 ปมิ	ติ	 	 การ	นับ	 ชื่อ	ว่า 

ปมิ	ติ	(อาเทศ	อา	เป็น	อิ)

ปมา 	(ป+มา	มาเน+อ+อา)		การ	ตวง,	การ	นับ,	การ	ประเมิน.		ปมิย	เต	ติ		ปมา		การ	นับ	ชื่อ	ว่า	ปมา	
(ลบ	สระ	หน้า).		สยํ		ปมาย		ปมิ	นิตฺ	วา		อยํ		สตฺ	ถา		สพฺพ�ฺ�ู	ติ๖ 	กะ	โดย	ประเมิน	เอง	ว่า	ผู้	นี้	
เป็น	พระ	ศาสดา	ผู้	รู้	ธรรม	ทั้ง	ปวง

๑		วิ.มหาวิ.	๑/๑๙๖/๑๔๒	 ๒		ขุ.อฏฺ.	๒๖/๑/๔๔	 ๓		สํ.อฏฺ.	๑๑/๑๘๘/๒๑๗	
๔		ขุ.อฏฺ.	๔๕/๑๗๒/๔๓๒	 ๕		ขุ.อฏฺ.	๔๗/๙๕/๑๓๑	 ๖		ขุ.มหานิ.	๒๙/๕๙๖/๓๖๕
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การ	ต่อ	กัน,	การ	เชื่อม	กัน	๒	ศัพท์
สิเลส		(สิ	ลิส	อา	ลิงฺ	คเน+อ)		การ	ต่อ	กัน,	การ	เชื่อม	กัน.		สิเล	สนํ		สิ	เลโส		การ	ต่อ	ชื่อ	ว่า	สิเล	สะ	(อาเทศ	

อิ	เป็น	เอ).		ปุ	ริ	สานํ		จิตฺ	ต	พนฺธเนน		สิเลสสทิ	สา๑  	เหมือน	การ	เชื่อม	ด้วย	การ	ผูก	จิต	ของ	บุรุษ

สนฺธิ 	(สํ+ธา	ธาร	เณ+อิ)		การ	ต่อ	กัน,	การ	เชื่อม	กัน.		สนฺ	ธนํ		สนฺธิ		การ	ต่อ	ชื่อ	ว่า	สัน	ธิ	(อาเทศ	
นิคหิต	เป็น	นฺ,	ลบ	สระ	หน้า).		ตณฺ	หา	ทุกฺ	ขานํ		ปน		อนฺตรํ		เอ	โก		สนฺธิ๒  เป็นการ ต่อ อย่าง หนึ่ง 
ระหว่าง	ตัณหา	กับ	ความ	ทุกข์

ความ	สิ้น	ไป,	หมด	ไป	๒	ศัพท์
ขย		(ขี	ขเย+ณ)		ความ	สิ้น	ไป,	หมด	ไป.		ขีย	เต	ติ		ขโย		ความ	สิ้น	ไป	ชื่อ	ว่า	ขยะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อี	เป็น	

เอ,	อาเทศ	เอ	เป็น	อย,	ลบ	สระ	หน้า).		อา	สวา	นํ		ขโย		ป�ฺ�าย		สจฺฉิ	กรณี	โย๓ 	ความ	สิ้น	ไป	
แห่ง	อา	สวะ	บุคคล	ควร	ทำให้	แจ้ง	ด้วย	ปัญญา

อปจย		(อป+จิ	ขเย+ณ)		ความ	สิ้น	ไป,	หมด	ไป.		อป	จิย	เต	ติ		อปจ	โย		ความ	สิ้น	ไป	ชื่อ	ว่า	อปจ	ยะ	(ลบ	
ณฺ,	วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ,	อาเทศ	เอ	เป็น	อย,	ลบ	สระ	หน้า).		ป�ฺ	จุ	ปา	ทา	นกฺ	ขนฺธา		อปจยํ		คจฺฉนฺ	ติ๔   
อุปาทาน	ขันธ์	๕	ย่อม	ถึง	ความ	สิ้น	ไป

การ	ร้อง,	การ	ตะโกน	๒	ศัพท์
รว		(รุ	สทฺ	เท+ณ)		การ	ร้อง,	การ	ตะโกน.		รวณํ		รโว		การ	ร้อง	ชื่อ	ว่า	รวะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อุ	เป็น	โอ,	

อาเทศ	โอ	เป็น	อว,	ลบ	สระ	หน้า).		รวนฺ	โต		กรุณํ		รวํ		มชฺเฌ		คงฺ	คาย		คจฺฉ	ติ๕ 	ร้อง	เสียง	
น่า	สงสาร	ลอย	ไป	กลาง	แม่น้ำ

รณ		(รณ	สทฺ	เท+อ)		การ	ร้อง,	การ	ตะโกน.		รณนํ		รโณ		การ	ร้อง	ชื่อ	ว่า	รณะ

	 [๗๖๔]	 นิ	คา	โท		นิค	โท		มา	โท			 มโท		ป	สิ	ติ		พนฺ	ธนํ
	 	 อา	กา	โร		ตฺ	วิงฺ	คิตํ		อิงฺ	โค	 อถตฺ	ถาปค	โม		พฺย	โย.

การ	กล่าว	๒	ศัพท์
นิ	คาท 	 (นิ+คท	 พฺยตฺ	ติยํ	 วา	จายํ+ณ)	 	 การ	กล่าว.	 	 นิคท	ตี	ติ	 	 นิ	คา	โท	 	 ผู้	กล่าว	 ชื่อ	ว่า	นิ	คา	ทะ.		 

นิค	ทนํ		วา		นิ	คา	โท		หรือ	การ	กล่าว	ชื่อ	ว่า	นิ	คา	ทะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา)

นิคท		(นิ+คท	พฺยตฺ	ติยํ	วา	จายํ+อ)		การ	กล่าว.		นิคท	ตี	ติ		นิค	โท		ผู้	กล่าว	ชื่อ	ว่า	นิค	ทะ.		นิค	ทนํ		
วา		นิค	โท		หรือ	การ	กล่าว	ชื่อ	ว่า	นิค	ทะ

๑		ชา.อฏฺ.	๔๒/๓๘๘	 ๒		มชฺ.อฏฺ.	๗/๑๓/๕๘	 ๓		ที.ปาฏิก.	๑๑/๒๕๗/๒๔๒
๔		มชฺ.อุปริ.	๑๔/๘๒๘/๕๒๓	 ๕		ขุ.อปทาน.	๓๓/๑๖/๕๗๔	
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ความ	เมา,	ความ	มัวเมา	๒	ศัพท์
มาท 	(มท	อุมฺ	มา	เท+ณ)		ความ	เมา,	ความ	มัวเมา.		ม	ทนํ		มา	โท		ความ	เมา	ชื่อ	ว่า	มา	ทะ	(ลบ	ณฺ,	

วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา)

มท	 	 (มท	 อุมฺ	มา	เท+อ)	 	 ความ	เมา,	 ความ	มัวเมา.	 	ม	ทนํ	 	 มโท	 	 ความ	เมา	 ชื่อ	ว่า	ม	ทะ.	 	มโท		 
จิตฺ	ตสฺส		อุ	ปกฺกิเลโส๑ 	ความ	มัวเมา	เป็น	เครื่อง	เศร้า	หมอง	ของ	จิต

การ	ผูก,	การ	มัด	๒	ศัพท์
ป	สิ	ติ 	(ป+สิ	พนฺธเน+ติ)		การ	ผูก,	การ	มัด.		ป	สิย	เต	ติ		ป	สิ	ติ		การ	ผูก	ชื่อ	ว่า	ป	สิ	ติ
พนฺ	ธน	 	 (พนฺธ	พนฺธเน+ยุ)	 	 การ	ผูก,	 การ	มัด,	 เครื่อง	ผูก.	 	พนฺธีย	เต	ติ	 	พนฺ	ธนํ	 	การ	ผูก	 ชื่อ	ว่า 

พันธ	นะ.			พนฺธ	ติ		อเน	นา	ติ		พนฺ	ธนํ		เครื่อง	ผูก	ชื่อ	ว่า	พันธ	นะ	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน).			ปุ	ราณํ		
พนฺ	ธนํ	 	ฉินฺ	ทิตฺ	วา		อ�ฺ�ํ	 	นวํ	 	พนฺ	ธนํ	 	กเรยฺย๒ 	ตัด	เครื่อง	ผูก	เก่า	ออก	แล้วก	ระ	ทำการ	ผูก 
อัน	อื่น	ใหม่

อาการ,	กิริยา,	ท่าทาง	๓	ศัพท์
อาการ		(อา+กร	กรเณ+ณ)		อาการ,	กิริยา,	ท่าทาง.		อา	กรณํ		อา	กา	โร		ท่าทาง	ชื่อ	ว่า	อา	กา	ระ	

(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา).		อา	กา	โร		ชา	นิต	พฺ	โพ๓ 	ภิกษุ	ควร	รู้	อาการ

อิงฺ	คิต		(อิงฺ	ค	คมเน+อิ+ต)		อาการ,	กิริยา,	ท่าทาง.		อิงฺ	คติ		ชา	นา	ติ		อเน	นา	ติ		อิงฺ	คิตํ		อาการ	ช่วย	
ให้	รู้	ชื่อ	ว่า	อิง	คิ	ตะ.		ราชา		เตสํ		อิงฺ	คิตํ		ทิสฺ	วา		ทสพ	เลน		กถิ	ตก	ถา		นิปฺผนฺ	นา		ม�ฺเ�ติ		
จินฺ	เต	สิ๔ 	พระ	ราชา	ทอด	พระเนตร	อาการ	ของ	คน	เหล่า	นั้น	แล้ว	ทรง	ดำริ	ว่า	พระพุทธเจ้า	คงจะ	ตรัส	เสร็จ	
แล้ว

อิงฺ	ค		(อิงฺ	ค	คมเน+อ)		อาการ,	กิริยา,	ท่าทาง.		อิงฺ	คติ		ชา	นา	ติ		อเน	นา	ติ		อิงฺ	คํ		อาการ	ช่วย	ให้	
รู้	ชื่อ	ว่า	อิง	คะ

ความ	เสื่อม	ทรัพย์,	ความ	เสีย	หาย	๒	ศัพท์
อตฺ	ถาป	คม	 	 (อตฺถสทฺ	ทูปปท+อป+คม	 คติ	มฺหิ+อ)	 	 ความ	เสื่อม	ทรัพย์,	 ความ	เสีย	หาย.	 	 อตฺถสฺส		

ธนสฺส		อปค	โม		วิ	นา	โสติ		อตฺ	ถาปค	โม		ความ	พินาศ	แห่ง	ทรัพย์	ชื่อ	ว่า	อัต	ถาป	คมะ	(ลบ	สระ	หน้า,	
ทีฆ	ะ	สระ	หลัง)

พฺยย		(พฺยย	คติ	ข	เยสุ+อ)		ความ	เสื่อม	ทรัพย์,	ความ	เสีย	หาย.		พฺย	ยติ		พฺย	โย		สภาพ	ที่	เสื่อม	ไป	 
ชื่อ	ว่า	พย	ยะ.		กาก	ณิ	กมตฺ	ตมฺปิ		พฺยยํ		อกตฺ	วา๕ 	ไม่	ทำให้	เสีย	หาย	แม้	สตางค์	เดียว

๑		มชฺ.มูล.	๑๒/๙๓/๖๕	 ๒		ที.สีล.	๙/๓๕๒/๒๘๔	 ๓		วิ.ปริ.	๘/๑๐๘๗/๔๐๙
๔		องฺ.อฏฺ.	๑๔/๒๐๗/๒๒๑ ๕		ขุ.อฏฺ.	๑๗/๒๐/๑๖๑
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	 [๗๖๕]	 อนฺ	ตรา	โย		จ		ปจฺ	จูโห	 วิ	กา	โร		ตุ		วิก	ตฺยปิ
	 	 ป	วิ	สิ	เลโส		วิธุ	รํ	 อุ	ปเวส	นมา	สนํ.

อันตราย,	สิ่ง	รบกวน	๒	ศัพท์
อนฺ	ตรา	ย		(อนฺต	รสทฺ	ทูปปท+อย	คติ	มฺหิ+อ)		อันตราย,	สิ่ง	รบกวน.		จุติ	ปฏิ	สนฺธี	นมนฺตเร		อย	ตี	ติ		 

อนฺ	ตรา	โย		อุปสรรค	ที่	เป็น	ไป	ใน	ระหว่าง	จุติ	กับ	ปฏิสนธิ	ชื่อ	ว่า	อันตรา	ยะ	(ลบ	สระ	หน้า,	ทีฆ	ะ	สระ	หลัง).		
จุติ	ปฏิ	สนฺธีนํ		อนฺตเร		อายนฺ	ติ		อา	ต	ปนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		อนฺ	ตรา	โย		สิ่ง	ที่	ทำให้	เดือด	ร้อน	ใน	
ระหวา่ง	จตุ	ิกบั	ปฏสินธ	ิชือ่	วา่	อนัตรา	ยะ	(อนตฺ	รสท	ฺทปูปท+อาย	อา	ตาเป+อ,	ลบ	สระ	หนา้).		โส		มมสสฺ		 
อนฺ	ตรา	โย๑ 	เรา	น่า	จะ	มี	อันตราย

ปจฺ	จูห		(ปติ+อูห	ปวตฺตเน+อ)		อันตราย,	สิ่ง	รบกวน.		ปฏิ	ปกฺขว	เสน		อูห	ติ		ปวตฺต	ตี	ติ		ปจฺ	จูโห	 
อันตราย	ที่	เป็น	ไป	ด้วย	อำนาจ	แห่ง	ความ	เป็น	ปฏิปักษ์	ชื่อ	ว่า	ปัจ	จู	หะ	(อาเทศ	ติ	 เป็น	จ,	ซ้อน	จฺ,	ลบ	
สระ	หน้า).		พหู		หิ		สทฺ	ทา		ปจฺ	จู	หา		ขมิตพฺ	พา		ตปสฺ	สิ	นา๒ 	เสียง	ดัง	มาก	เป็น	สิ่ง	รบกวน	ผู้	
บำเพ็ญ	ตบะ	ควร	อดทน

การ	เปลี่ยนแปลง,	การ	แปรรูป	๒	ศัพท์
วิการ		(วิ+กร	กรเณ+ณ)		การ	เปลี่ยนแปลง,	การ	แปรรูป.		วิ	กรณํ		อ�ฺ�ถา		ภ	วนนฺ	ติ		วิ	กา	โร	 

การ	เปลี่ยนแปลง	เป็น	อย่าง	อื่น	ชื่อ	ว่า	วิ	กา	ระ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา).		กาเยน		วิ	การํ		ก	โร	ติ๓  
ทำการ	เปลี่ยนแปลง	ด้วย	กาย

วิก	ติ 	(วิ+กร	กรเณ+ติ)		การ	เปลี่ยนแปลง,	การ	แปรรูป.			วิ	กรณํ		อ�ฺ�ถา		ภ	วนนฺ	ติ		วิก	ติ	 การ 
เปลี่ยนแปลง	เป็น	อย่าง	อื่น	ชื่อ	ว่า	วิก	ติ	(ลบ	รฺ	ที่สุด	ธาตุ)

การ	แยก	กัน,	การ	ชำแหละ	๒	ศัพท์
ป	วิ	สิเลส		(ป-วิ+สิ	ลิส	อา	ลิงฺ	คเน+อ)		การ	แยก	กัน,	การ	ชำแหละ.		ป	วิ	สิเล	สนํ		ป	วิสเลโส		การ	แยก	

ออก	ชื่อ	ว่า	ป	วิ	สิเล	สะ	(อาเทศ	อิ	เป็น	เอ)

วิธุร 	 (วิ+ธุร)	 	การ	แยก	กัน,	การ	ชำแหละ.	 	วิค	โต		ธุ	โร		สทิ	สภา	โว		ยสฺ	มา	ติ	 	วิธุ	โร		สิ่ง	ที่ 
ปราศจาก	ความ	เหมือน	กัน	 ชื่อ	ว่า	วิธุระ.	 	 เวธ	ติ	 	 วา	 	 หึ	สตี	ติ	 	 วิธุ	โร	 	 อาการ	ที่	เบียดเบียน	 
ชื่อ	ว่า	วิธุระ	(วิธ	เวธเน+อุร)

การ	นั่ง,	ที่	นั่ง,	ที่นอน,	อาสนะ,	อาสน์	๒	ศัพท์
อุ	ปเวส	น 	 (อุป+วิส	 ปเวส	เน+ยุ)	 	 การ	นั่ง,	 ที่	นั่ง,	 ที่นอน,	 อาสนะ,	 อาสน์.	 	 อุป	คนฺตฺ	วา	 	 วิ	สติ		 

เอตฺ	ถา	ติ		อุ	ปเวส	นํ		สถาน	ที่	เข้า	อยู่	ชื่อ	ว่า	อุ	ปเวส	นะ	(วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ,	อาเทศ	ยุ	เป็น	อน)

๑		องฺ.ปญฺจก.	๒๒/๗๗/๑๑๕	 ๒		สํ.สคาถ.	๑๕/๗๘๒/๒๙๖	 ๓		วิ.มหาวิ.	๑/๑๙๔/๑๔๑
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อาสน		(อาส	อุ	ปเวส	เน+ยุ)		การ	นั่ง,	ที่	นั่ง,	ที่นอน,	อาสนะ,	อาสน์.		อา	สีย	เต	ติ		อา	สนํ		การนั่ง	ชื่อ	ว่า	 
อาสนะ.		อา	สติ		เอตฺ	ถา	ติ		อา	สนํ		สถาน	ที่	เข้า	อยู่	ชื่อ	ว่า	อาสนะ	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน).		อา	สนฺ	ติ		 
นิ	สี	ทนฺ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		อา	สนํ		สถาน	ที่	นั่ง	ชื่อ	ว่า	อาสนะ	(อาส	นิ	สีทเน+ยุ).		อา	คนฺตฺ	วา		สยนฺ	ติ		
เอตฺ	ถา	ติ		อา	สนํ		สถาน	ที่	เขา	มา	นอน	ชื่อ	ว่า	อาสนะ	(อา+สิ	สเย+ยุ,	อาเทศ	ยุ	เป็น	อน,	ลบ	สระ	
หน้า).		อ�ฺ�ตโร		ภิกฺขุ		ภตฺตคฺเค		อนฺตรฆเร		อา	สนํ		ป�ฺ�าเปนฺ	โต๑ 	ภิกษุ	รูป	หนึ่ง	ให้	ปู	ที่	
นั่ง	ภายใน	โรง	อาหาร

	 [๗๖๖]	 อชฺฌาส	โย		อธิปฺ	ปา	โย	 อาส	โย		อภิ	สนฺธิ		จ
	 	 ภา	โวธิ	มุตฺ	ติ		ฉนฺ	โทถ	 โทโส		อา	ทีน	โว		ภเว.

วัตถุประสงค์,	ความ	มุ่ง	หมาย,	อธิบาย	๗	ศัพท์
อชฺฌาสย 	 (อธิ+อา+สิ	 สเย+ณ)	 	 วัตถุประสงค์,	 ความ	มุ่ง	หมาย,	 อธิบาย,	 อัธยาศัย.	 	 จิตฺ	ตํ		 

อชฺฌา	คนฺตฺ	วา		สย	ตี	ติ		อชฺฌาส	โย		อาการ	ที่มา	สู่	จิต	แล้ว	นอน	เนื่อง	อยู่	ชื่อ	ว่า	อัชฌา	ส	ยะ	(อาเทศ	
อธิ	เป็น	อชฺฌ,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ,	อาเทศ	เอ	เป็น	อย,	ลบ	สระ	หน้า).		อา	รมฺมณํ		วา		 
อธิ	กิจฺ	จ		ส	ยติ		ปวตฺต	ตี	ติ		อชฺฌาส	โย		สภาพ	ที่	อาศัย	อารมณ์	เป็น	ไป	ชื่อ	ว่า	อัชฌา	ส	ยะ	(อธิ+อา+สิ	
ปวตฺตเน+ณ).		ตุยฺหํ		ทิฏฺ€ึ		รุจึ		ลทฺธึ		อชฺฌาสยํ		อธิปฺ	ปายํ		โล	โก		น		ชา	นา	ติ๒ 	ชาว	โลก	
ไม่รู้	ถึง	ความ	คิด	ความ	ชอบ	ความ	เห็น	จุด	ประสงค์	ความ	มุ่ง	หมาย	ของ	ท่าน

อธิปฺ	ปาย 	 (อธิ+ปย	 คมเน+ณ)	 	 วัตถุประสงค์,	 ความ	มุ่ง	หมาย,	 อธิบาย.	 	 จิตฺ	เต	 	 อธิป	ย	ตี	ติ		 
อธิปฺ	ปา	โย		จุด	ประสงค์	ที่	ตั้ง	ไว้	ใน	จิต	ชื่อ	ว่า	อธิป	ปา	ยะ	(ซ้อน	ปฺ,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา).			อ�ฺ�ถา		
โข		วา	สิฏฺ€า		ตุมฺ	หากํ		อธิปฺ	ปา	โย		อ�ฺ�ถา		เทว	ตานํ		อธิปฺ	ปา	โย๓ 	วา	สิฏฐะ	ความ	มุ่ง	หมาย	
ของ	พวก	ท่าน	เป็น	อย่าง	หนึ่ง	ความ	มุ่ง	หมาย	ของ	พวก	เทวดา	ก็	เป็น	อีก	อย่าง	หนึ่ง

อาสย		(อา+สิ	สเย+ณ)		วัตถุประสงค์,	ความ	มุ่ง	หมาย,	อธิบาย.			อา	คนฺตฺ	วา		จิตฺ	ตํ		ส	ยติ		เอตฺ	ถา	ติ		 
อาส	โย		จุด	ประสงค์	ที่	จิต	มา	แล้ว	นอน	เนื่อง	อยู่	ชื่อ	ว่า	อาส	ยะ.		กมฺมํ		กา	ตุํ		อาส	ยติ		อิจฺฉ	ตี	ติ		
อาส	โย		จุด	ประสงค์	ที่	ต้องการ	ทำ	หน้าที่	ชื่อ	ว่า	อาส	ยะ	(อา+สิ	อิจฺ	ฉายํ+ณ,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ,	
อาเทศ	เอ	เป็น	อย,	ลบ	สระ	หน้า)

อภิ	สนฺธิ (อภิ+สํ+ธา	 ธาร	เณ+อิ)	 วัตถุประสงค์,	 ความ	มุ่ง	หมาย,	 อธิบาย.	 	จิตฺ	เต	 	อภิ	สนฺธาย	ตี	ติ		 
อภ	ิสนธฺ	ิ	คำ	อธบิาย	ที	่ตัง้	ไว	้ใน	ใจ	ชือ่	วา่	อภ	ิสนั	ธ	ิ(อาเทศ	นคิหติ	เปน็	น,ฺ	ลบ	สระ	หนา้).		อภ	ิสนธฺ	ิศพัท	์เปน็	
ปุง	ลิงค์	และ	อิตถี	ลิงค์.		ปุ	ริมํ		อภิ	สนฺธิ	จิตฺ	ตํ		อปฺ	ปมาณํ ๔   จิต	ที่	มุ่ง	หมาย	ใน	เบื้อง	ต้น	ไม่มี	ประมาณ

ภาว 	(ภู	สตฺ	ตายํ+ณ)		จุด	ประสงค์,	ความ	มุ่ง	หมาย,	อธิบาย.		จิตฺ	เต		ภว	ตี	ติ		ภา	โว		จุด	ประสงค์	ที่	

๑		วิ.มหาวิ.	๑/๑๐๗/๑๔๘	 ๒		ขุ.จูฬนิ.	๓๐/๔๙๗/๒๔๔	 ๓		ที.มหา.	๑๐/๑๕๓/๑๘๕
๔		วิ.ฏี.	๒/๑๘๙/๔๐๔	
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มี	อยู่	ใน	ใจ	ชื่อ	ว่า	ภาวะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อู	เป็น	โอ,	อาเทศ	โอ	เป็น	อาว,	ลบ	สระ	หน้า)

อธิ	มุตฺ	ติ 	(อธิ+มุจ	โมจเน+ติ)		จุด	ประสงค์,	ความ	มุ่ง	หมาย,	อธิบาย.		อธิ	มุจฺ	จนํ		จิตฺ	เต		อธิ	ฏฺ€านํ		
อธิ	มุตฺ	ติ		ความ	ประสงค์	ใน	ใจ	ชื่อ	ว่า	อธิมุตติ	(อาเทศ	จฺ	เป็น	ตฺ).		ก	ตมา		จ		สตฺ	ตานํ		อธิ	มุตฺ	ติ๑  
ความ	ประสงค์	ของ	สัตว์	ทั้ง	หลาย	เป็น	อย่างไร

ฉนฺท		(ฉนฺท	อชฺฌาสยเน+อ)		จุด	ประสงค์,	ความ	มุ่ง	หมาย,	อธิบาย.		ฉนฺ	ทนํ		ฉนฺ	โท		ความ	มุ่ง	หมาย	
ชื่อ	ว่า	ฉันทะ.			ฉนฺ	โท	ติ		อชฺฌาส	โย,		อธิปฺ	ปา	โย	ติ		จิตฺ	ตํ	๒  บท ว่า ฉนฺ	โท	คือ	จุด	ประสงค์,	บท	
ว่า อธิปฺ	ปา	โย	คือ	ความ	คิด

โทษ,	อันตราย	๒	ศัพท์
โทส	 	 (ทุส	 อปฺ	ปี	ติมฺหิ+ณ)	 	 โทษ,	 อันตราย.	 	ทุสฺ	สนฺ	ติ	 	 เอ	เต	นา	ติ	 	 โทโส	 	 เครื่อง	ประทุษร้าย	 

ชื่อ	ว่า	โทสะ.		ทุสฺ	สนํ		วา		โทโส		หรือ	การ	ประทุษร้าย	ชื่อ	ว่า	โทสะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อุ	เป็น	โอ).		 
กาย	สฺส		โทสํ		ทิสฺ	วาน		ปพฺพชึ		อน	คา	ริยํ	๓ 	เห็น	โทษ	ของ	กาย	แล้ว	จึง	บวช	เป็น	ผู้	ไม่มี	เรือน

อา	ที	นว  (อา+ทีนสทฺ	ทูปปท+วา	 คมเน+อ)	 	 โทษ,	 อันตราย.	 	 อาภุโส	 	 ทีนํ	 	 ทุกฺ	ขํ	 	 วาย	ติ		 
ปวตฺต	ตี	ติ		อา	ทีน	โว		ความ	ทุกข์	ที่	เป็น	ไป	โดย	ยิ่ง	ชื่อ	ว่า	อา	ที	นวะ	(ลบ	สระ	หน้า).		อาภุโส		ทีน	ตี	ติ		 
อา	ทีน	โว	 	 สภาพ	ที่	เป็น	ทุกข์	อย่าง	ยิ่ง	 ชื่อ	ว่า	อา	ที	นวะ	 (อา+ทีน	 ทุคฺคต	ภาเว+ว).	 	อา	ทีนํ	 	 อติ	วิย		 
วาย	ติ		อาท	ทา	ตี	ติ		อา	ทีน	โว		สภาพ	ที่	ถือ	เอา	โทษ	อย่าง	ร้าย	แรง	ชื่อ	ว่า	อา	ที	นวะ	(อา	ทีนสทฺ	ทูปปท+ 
วา	อา	ทาเน+อ,	ลบ	สระ	หน้า).		อติ	วิย		อา	ทีนํ		กปณ	ภาวํ		วา	ติ		คจฺฉ	ตี	ติ	อา	ทีน	โว		สภาพ	
ที่	ถึง	ความ	ลำบาก	อย่าง	ยิ่ง	 ชื่อ	ว่า	อา	ที	นวะ	 (อา	ทีนสทฺ	ทูปปท+วา	 คมเน+อ,	 ลบ	สระหน้า).	 	 ภควา		 
อนุ	ปุพฺพิกถํ		กเถ	สิ		เสยฺ	ยถีทํ		ทา	นกถํ		สีลกถํ		สคฺคกถํ		กา	มานํ		อา	ที	นวํ		โอ	การํ		 
สงฺ	กิเลสํ		เนกฺ	ขมฺ	เม		อา	นิสํสํ		ปกา	เส	สิ๔ 	พระ	ผู้	มี	พระ	ภาค	ทรง	ตรัส	อนุ	ปุพพิ	กถาคือ	ทรง	แสดง	การ	
ให้	ทาน	และ	ผล	ของ	ทาน	 การ	รักษา	ศีล	และ	ผล	ของ	ศีล	 เรื่อง	สวรรค์	 	 โทษ	 ความต่ำ	ทราม	 ความ	เศร้า	
หมอง	ของ	กาม	และ	อานิสงส์	ใน	การ	ออกบวช

	 [๗๖๗]	 อา	นิสํโส		คุโณ		จาถ	 มชฺฌํ		เวมชฺฌ	มุจฺจ	เต
	 	 มชฺฌนฺหิ	โก		ตุ		มชฺฌนฺโห	 เวมตฺตํ		ตุ		จ		นาน	ตา.

อานิสงส์,	คุณ,	ผล	ของ	กรรม	ดี	๒	ศัพท์
อา	นิสํส		(อา-นิ+สํส	หึ	สาถุ	ตี	สุ+อ)		อานิสงส์,	คุณ,	ผล	ของ	กรรม	ดี.		อาภุโส		นิ	หริตฺ	วา		สํ	สตี	ติ		 

อา	นิสํโส			ผล	ที่	นำ	ออก	แล้ว	สรรเสริญ	ให้	ยิ่ง	ชื่อ	ว่า	อา	นิ	สัง	สะ.			อา	นิสํโส			มุขฺ	ยผเล		อมุขฺยผเล		จ	  
อา	นิสํส	ศัพท์	เป็น	ไป	ใน	ผล	โดยตรง	และ	ผล	โดย	อ้อม.		อยํ		ป€โม		อา	นิสํโส		สีลว	โต		สีล	สมฺป	ทาย๕  
นี้	เป็น	อานิสงส์	ข้อ	ที่	๑	แห่ง	ศีล	สัมปทา	ของ	ผู้	มี	ศีล

๑		ขุ.ปฏิสมฺ.	๓๑/๒๘๑/๑๘๑	 ๒		ชา.อฏฺ.	๔๑/๑๘๐	 ๓		ขุ.อปทาน.	๓๓/๑๓๐/๒๑๖
๔		วิ.มหา.	๔/๒๖/๓๐	 ๕		วิ.มหา.	๕/๖๙/๘๘๙
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คุณ 	(คุณ	ปกาสเน+อ)		อานิสงส์,	คุณ,	ผล	ของ	กรรม	ดี.		อตฺต	โน		กา	รณํ		คุณ	ติ		ปกา	เส	ตี	ติ		 
คุโณ		ผล	ที่	ให้	รู้	เหตุ	ของ	ตน	ชื่อ	ว่า	คุณ	ะ.		อตฺ	ตนา		สทฺธึ		วิ	ปากํ		คุณ	ติ		พนฺธ	ตี	ติ		คุโณ	 ผล ที่ 
ผูก	วิบาก	ไว้	กับ	ตน	ชื่อ	ว่า	คุณ	ะ	(คุณ	พนฺธเน+อ).		เสยฺ	ยตฺถิ	เกหิ		คุณิ	ยติ		ป	จิย	ตี	ติ		คุโณ		กรรมดี	
ที่	ผู้	ต้องการ	ความ	เจริญ	พา	กัน	สั่งสม	ชื่อ	ว่า	คุณ	ะ	(คุณ	จเย+อ).		อตฺต	โน		หิตํ		คุช	ติ		ปกา	เส	ตี	ติ		 
คุโณ		อานิสงส์	ที่	ประกาศ	ประโยชน์	ของ	ตน	ชื่อ	ว่า	คุณ	ะ	(คุช	ปกาสเน+ยุ,	อาเทศ	ยุ	เป็น	อน,	น	เป็น	
ณ,	ลบ	ชฺ	และ	อ).		สเจ		มยฺหํ		คุโณ		อตฺถิ๑ 	หากว่า	คุณ	ของ	เรา	มี	อยู่

ท่ามกลาง,	ปัจจุบัน	๒	ศัพท์
มชฺฌ		(มช	สุทฺธิยํ+ฌ)		ท่ามกลาง,	ปัจจุบัน.		มชฺฌ	ตี	ติ		มชฺฌํ		ท่ามกลาง	อัน	หมดจด	ชื่อ	ว่า	มัชฌ	ะ.		 

ภิกฺ	ขู	 	 ขุทฺท	เก	 	 ชนฺ	ตาฆเร	 	มชฺเฌ	 	อคฺคิฏฺ€านํ	 	 ก	โรนฺ	ติ๒ 	ภิกษุ	พา	กัน	ทำ	เตาไฟ	ท่ามกลาง 
เรือน	ไฟ	หลัง	เล็ก

เวมชฺฌ	 	 (วิ+มช	สุทฺธิยํ+ฌ)	 	ท่ามกลาง,	ปัจจุบัน.	 	วิ	เส	เสน	 	มชฺฌ	ตี	ติ	 	 เวมชฺฌํ	  ท่ามกลาง 
อัน	หมดจด	อย่าง	พิเศษ	 ชื่อ	ว่า	เว	มัชฌ	ะ	 (อาเทศ	 อิ	 เป็น	 เอ).	 	 เวมชฺเฌ	 	 วุจฺจ	ติ	 	 ปจฺ	จุปฺ	ปนฺ	โน		 
อทฺธา๓ 	ปัจจุบัน	กาล	ท่าน	เรียก	ว่า	ใน	ท่ามกลาง

เที่ยง	วัน	๒	ศัพท์
มชฺฌนฺหิก,	มชฺฌนฺ	ติก		 (มชฺฌ+อห+อิก)		 เที่ยง	วัน.		อหสฺส		มชฺโฌ		มชฺฌนฺโห,		 โส	 เอว		

มชฺฌนฺหิ	โก		เวลา	เที่ยง	วัน	ชื่อ	ว่า	มัชฌั	น	หะ,	มัชฌั	น	หะ	นั่น	แหละ	ชื่อ	ว่า	มัชฌั	นหิ	กะ	(อาเทศ	ห	เป็น	
นฺห	และ	นฺต	บ้าง,	ลบ	สระ	หน้า).		ภตฺต	เวลา		มชฺฌนฺหิ	กา		สมฺปตฺ	ตา๔ 	ถึง	เวลา	อาหาร	กลาง	วัน	
แล้ว.		กาล	ปุจฺฉา	ติ		ปุพฺพณฺ	หกาเล		วา		มชฺฌนฺ	ติ	กกาเล		วา		สาย	ณฺ	หกาเล		วา๕ 		คำ	ว่า	
ถาม	เวลา	คือ	ถาม	ใน	เวลา	เช้า	เวลา	เที่ยง	วัน	หรือ	เวลา	เย็น

มชฺฌนฺห,	มชฺฌนฺต		(มชฺฌ+อห)		เที่ยง	วัน.		อหสฺส		มชฺโฌ		มชฺฌนฺโห,		มชฺฌนฺ	โต  เวลา เที่ยง 
วัน	ชื่อ	ว่า	มัชฌั	น	หะ	และ	มัชฌั	น	ตะ	(อาเทศ	ห	เป็น	นฺห	และ	นฺต	บ้าง,	ลบ	สระ	หน้า).			ทิวส	สฺสปิ		
ทิวา		มชฺฌนฺ	หกา	เลติ		อตฺ	โถ๖		กลาง	วัน	แห่ง	วัน	หมาย	ถึง	ใน	เวลา	เที่ยง	วัน

ความ	แตก	ต่าง	กัน,	ค่า	ต่าง	กัน,	ขนาด	ต่าง	กัน	๒	ศัพท์
เวมตฺต 	(วิ+มตฺ	ตา+ณ)		ความ	แตก	ต่าง	กัน,	ค่า	ต่าง	กัน,	ขนาด	ต่าง	กัน.		วิค	ตา		มตฺ	ตา		สทิสปฺปมาณํ		

เอ	เตน		เหตุ	ภู	เต	นา	ติ		เวมตฺตํ		เหตุ	ที่	ทำให้	ขนาด	ต่าง	กัน	ชื่อ	ว่า	เวมัต	ตะ	(ลบ	ณฺ,	อาเทศ	อิ	เป็น	เอ,	
ลบ	สระ	หน้า).		กา	มานํ		เวมตฺต	ตา		เวทิ	ตพฺ	พา๗ 	พึง	ทราบ	ความ	แตก	ต่าง	กัน	ของ	กาม	ทั้ง	หลาย

๑		วิ.อฏฺ.	๓/๗๗	 ๒		วิ.จุลฺล.	๗/๘๕/๓๒	 ๓		ขุ.มหานิ.	๒๙/๓๘๑/๒๕๔
๔		ขุ.อฏฺ.	๔๙/๑๑๕/๒๒๕	 ๕		วิ.ปริ.	๘/๑๑๒๑/๔๒๔	 ๖		มชฺ.อฏฺ.	๘/๑๘๘/๑๐๓
๗		องฺ.ฉกฺก.	๒๒/๓๓๔/๔๕๙	



	 อภิธานวรรณนา ๓.	สามัญญกัณฑ์	๓.๒.	สังกิณณวัคควัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 887

นาน	ตา 	(นาน+ตา)		ความ	แตก	ต่าง	กัน,	ค่า	ต่าง	กัน,	ขนาด	ต่าง	กัน.		นาน	เมว		นาน	ตา		ความ	ต่าง	
กัน	นั่น	แหละ	 ชื่อ	ว่า	นาน	ตา.	 	 นาน	ศัพท์	เป็น	น	ปุง	สก	ลิงค์	 ถ้า	เป็น	นิบาต	จะ	มี	รูป	เป็น	 นานา.	 	 ตตฺถ		 
พฺย�ฺ	ชนสฺส		นาน	ตา		ปาก	ฏาว๑ 	ความ	ต่าง	กัน	ของ	พยัญชนะ	ใน	ที่	นั้น	ปรากฏ	แล้ว

	 [๗๖๘]	 วา		ชาค	โร		ชาคริ	ยํ	 ป	วาโห		ตุ		ปวตฺ	ติ		จ
	 	 พฺ	ยาโส		ปป�ฺ	โจ		วิตฺ	ถา	โร	 ยา	โม		ตุ		สํย	โม		ยโม.

ความ	ตื่น	ตัว	อยู่	เสมอ	๒	ศัพท์
ชาคร 	(ชาคร	นิทฺ	ทกฺขเย+อ)		ความ	ตื่น	ตัว	อยู่	เสมอ.		ชาคร	ณํ		ชาค	โร		ความ	ตื่น	ตัว	ชื่อ	ว่า	ชา	คระ.		

วา  ชาคร	ศัพท์	เป็น	ปุง	ลิงค์	และ	น	ปุง	สก	ลิงค์.		สติ		โลก	สฺมึ		ชาค	โร๒ 	สติ	เป็น	ความ	ตื่น	ตัว	ใน	โลก

ชาคริ	ย		(ชาคร+อิย)		ความ	ตื่น	ตัว	อยู่	เสมอ.		ชาคร	เมว		ชาคริ	ยํ		ความ	ตื่น	ตัว	นั่น	แหละ	ชื่อ	ว่า	ชาคริ	ยะ	 
(ลบ	สระ	หน้า).		เอหิ		ตฺวํ		ภิกฺขุ		ชาคริ	ยํ		อนุ	ยุตฺ	โต		วิ	หรา	หิ๓ 	มา	เถิด	ภิกษุ	ท่าน	จง	ตาม	ประกอบ	

ความ	ตื่น	ตัว	อยู่	เถิด

กระแส	น้ำ,	ความ	เป็น	ไป	โดย	ไม่	ขาด	สาย	๒	ศัพท์
ป	วาห 	(ป+วห	วหเน+ณ)		กระแส	น้ำ,	ความ	เป็น	ไป	โดย	ไม่	ขาด	สาย.		ปวหณํ		ป	วาโห		ความ	เป็น	ไป	

เรื่อยๆ	ชื่อ	ว่า	ป	วาหะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา)

ปวตฺ	ติ 	(ป+วตุ	อาว	ตฺตเน+ติ)		กระแส	น้ำ,	ความ	เป็น	ไป	โดย	ไม่	ขาด	สาย.		ปวตฺ	ตนํ		ปวตฺ	ติ		ความ	
เป็น	ไป	ชื่อ	ว่า	ป	วัต	ติ.		ทฺ	วินฺ	นํ		จ		จิตฺ	ตานํ		เอ	กกฺขเณ		ปวตฺ	ติ		นาม		นตฺถิ๔ 	ธรรมดา	ความ	

เป็น	ไป	แห่ง	จิต	๒	ดวง	ใน	ขณะ	เดียวกัน	ย่อม	ไม่มี

กว้าง	ขวาง,	พิสดาร	๓	ศัพท์
พฺ	ยาส		(วิ+อสุ	เขปเน+ณ)		กว้าง	ขวาง,	พิสดาร.		วิ	เส	เสน		อ	สตี	ติ		พฺ	ยาโส		พื้นที่	อัน	กว้าง	ออก	ไป	

ชื่อ	ว่า	พ	ยา	สะ	(อาเทศ	อิ	เป็น	ย,	วฺ	เป็น	พฺ,	ทีฆ	ะ	อ	เป็น	อา)

ปป�ฺ	จ 	 (ป+ปจิ	 วิตฺ	ถาเร+อ)	 	กว้าง	ขวาง,	พิสดาร.	 	ปป�ฺจย	เต	ติ	 	ปป�ฺ	โจ	 	ความ	กว้าง	ขวาง	 

ชื่อ	ว่า	ปปัญจ	ะ	(ลง	นิคหิต	อาคม,	อาเทศ	นิคหิต	เป็น	ญฺ)

วิตฺ	ถาร		(วิ+ถร	สนฺถ	รณ	วิตฺ	ถา	เร	สุ+ณ)		กว้าง	ขวาง,	พิสดาร.		วิถร	ตี	ติ		วิตฺ	ถา	โร		สิ่ง	ที่	แผ่	ออก	ไป		

ชื่อ	ว่า	วิตถาร	ะ	(ซ้อน	ตฺ,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา).			สา	วกานํ		วิตฺ	ถา	เรน		ธมฺมํ		ทสฺ	เส	ตุํ ๕   

เพื่อ	ทรง	แสดง	ธรรม	โดย	พิสดาร	แก่	พระ	สาวก

๑		มชฺ.อฏฺ.	๘/๔๕๙/๒๖๑	 ๒		สํ.สคาถ.	๑๕/๒๑๘/๖๑	 ๓		มชฺ.อุปริ.	๑๔/๙๗/๘๓
๔		ที.อฏฺ.	๔/๗/๕๗	 ๕		วิ.มหาวิ.	๑/๗/๑๓
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การ	งด	เว้น	๓	ศัพท์
ยาม	 	 (ยมุ	 อุ	ปร	เม+ณ)	 	 การ	งด	เว้น.	 	ยมนํ	 	 ยา	โม	 	 การ	งด	เว้น	 ชื่อ	ว่า	ยา	มะ	 (ลบ	ณฺ,	 วุ	ทธิ	 อ	 

เป็น	อา)

สํ	ยม		(สํ+ยมุ	อุ	ปร	เม+อ)		การ	งด	เว้น.		สํ	ยมนํ		สํย	โม		การ	งด	เว้น	ชื่อ	ว่า	สัง	ยมะ.			สตฺ	เต	สุ		จ	 
สํย	โม		อ	วิ	หึ	สน	ภา	โว		สุ	โข๑ 	การ	งด	เว้น	ไม่	เบียดเบียน	ใน	สัตว์	ทั้ง	หลาย	เป็น	ความ	สุข

ยม		(ยมุ	อุ	ปร	เม+อ)		การ	งด	เว้น.		ยมนํ		ยโม		การ	งด	เว้น	ชื่อ	ว่าย	มะ

	 [๗๖๙]	 สมฺ	พา	หนํ		มทฺ	ทน�ฺ	จ	 ปส	โร		ตุ		วิสปฺ	ปนํ
	 	 สนฺถ	โว		ตุ		ปริ	จ	โย	 เมล	โก		สงฺค	สงฺ	คมา.

การ	กด,	การ	บีบ,	การ	นวด,	การ	คั้น,	การ	เค้น	๒	ศัพท์
สมฺ	พา	หน	(สํ+วาห	ปย	ตนมทฺทเน	สุ+ยุ)	การ	กด,	การ	บีบ,	การ	นวด,	การ	คั้น,	การ	เค้น.	สมฺ	พาหิ	ย	เต	ติ		 

สมฺ	พา	หนํ		การ	นวด	ชื่อ	ว่า	สัม	พาหนะ	(อาเทศ	ว	เป็น	พ,	นิคหิต	เป็น	มฺ,	ยุ	เป็น	อน).		มา	ตุ	คาม	สฺส		 
อุจฺ	ฉาทนํ		ปริ	มทฺ	ทนํ		นฺ	หา	ปนํ		สมฺ	พา	หนํ		สาทิ	ยติ๒ 	ยินดีการ	ขัด	สี	การ	ลูบไล้	การ	อาบ	น้ำ	ให้	
การ	นวด	ของ	มาตุคาม

มทฺ	ทน		(มทฺท	มทฺทเน+ยุ)		การ	กด,		การ	บีบ,	การ	นวด,	การ	คั้น,	การ	เค้น.		มทฺทิย	เต	ติ		มทฺ	ทนํ	 
การ	นวด	ชื่อ	ว่า	มัท	ทนะ	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน).		มทฺ	ทนว	เสน		วีมํ	สิตฺ	วา๓ 	ทดลอง	ด้วย	การบีบ	นวด

การ	แผ่	ไป,	การ	ซ่าน	ออก	ไป,	การ	ฉาย,	การ	เหยียด	ออก	๒	ศัพท์
ปสร		(ป+สร	คมเน+อ)		การ	แผ่	ไป,	การ	ซ่าน	ออก	ไป,	การ	ฉาย,	การ	เหยียด	ออก.		ปกาเรน		สร	ตี	ติ		

ปส	โร		แสง	ที่	ส่อง	ออก	ไป	ชื่อ	ว่า	ป	สระ.		ป	สรณํ		วา		ปส	โร		หรือ	การ	ซ่าน	ออก	ไป	ชื่อ	ว่า	ป	สระ	

วิสปฺ	ปน		(วิ+สปฺป	คมเน+ยุ)		การ	แผ่	ไป,	การ	ซ่าน	ออก	ไป,	การ	ฉาย,	การ	เหยียด	ออก.			วิ	เส	เสน		
สปฺ	ปนํ		วิสปฺ	ปนํ		การ	เป็น	ไป	อย่าง	พิเศษ	ชื่อ	ว่า	วิ	สัป	ปนะ	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน)

การ	เชย	ชิด,	ความ	คุ้น	เคย,	ความ	ใกล้	ชิด,	สนิท	สนม	๒	ศัพท์
สนฺถว 	(สํ+ถุ	อภิ	ตฺถเว+ณ)		การ	เชย	ชิด,	ความ	คุ้น	เคย,	ความ	ใกล้	ชิด,	สนิท	สนม.		สนฺถ	วนํ		สนฺถ	โว   

ความ	คุ้น	เคย	ชื่อ	ว่า	สันถวะ	(อาเทศ	นิคหิต	เป็น	นฺ,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อุ	เป็น	โอ,	อาเทศ	โอ	เป็น	อว,	ลบ	
สระ	หน้า)

สพฺภิเรว		สมา	เสถ	 สพฺภิ		กุพฺ	เพถ		สนฺถวํ
สตํ		สทฺ	ธมฺมม�ฺ�าย	 เสยฺ	โย		โห	ติ		น		ปาปิ	โย.๔

๑		วิ.อฏฺ.	๓/๑๑	 ๒		องฺ.สตฺตก.	๒๓/๔๗/๕๖	 ๓		ขุ.อฏฺ.	๕๒/๒๙๔/๒๕๗
๔		สํ.สคาถ.	๑๕/๗๙/๒๔	
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	พงึ	สมาคม	กบั	สตับรุษุ	พงึ	ทำความ	คุน้	เคย	กบั	สตับรุษุ	ผู	้รู	้สทัธรรม	ของ	สตับรุษุ	เปน็	
ผู้	ประเสริฐ	สุด	ไม่มี	เลว	เลย

ปริ	จย 	 (ปริ+จิ	 จเย+ณ)	 	 การ	เชย	ชิด,	 ความ	คุ้น	เคย,	 ความ	ใกล้	ชิด,	 สนิท	สนม.	 	 ปริ	จิย	เต	ติ		 
ปริ	จ	โย		ความ	คุ้น	เคย	ชื่อ	ว่า	ปริ	จ	ยะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ,	อาเทศ	เอ	เป็น	อย,	ลบ	สระ	หน้า)

ความ	เกี่ยวข้อง,	งาน	สังคม,	การ	พบปะ	๓	ศัพท์
เมลก 	(มิล	สิเลสเน+ณ+ก)		ความ	เกี่ยวข้อง,	งาน	สังคม,	การ	พบปะ,	สมคบ.		มิ	ลนํ		เมล	โก		ความ	

เกี่ยวข้อง	ชื่อ	ว่า	เมล	กะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ)

สงฺค		(สญฺช	สงฺเค+อ)		ความ	เกี่ยวข้อง,	งาน	สังคม,	การ	พบปะ,	สมคบ.		ส�ฺ	ชนํ		สงฺ	โค		ความ	
เกี่ยวข้อง		ชื่อ	ว่า	สังค	ะ	(อาเทศ	ญฺ	เป็น	นิคหิต,	ชฺ	เป็น	คฺ,	นิคหิต	เป็น	งฺ).		ยตฺถ		พา	ลา		นิ	สี	ทนฺ	ติ		
นตฺถิ		สงฺ	โค		วิ	ชาน	ตํ ๑ 	คน	พาล	นั่ง	อยู่	ใน	ที่	ใด	ความ	เกี่ยวข้อง	ใน	ที่	นั้น	ย่อม	ไม่มี	แก่	บัณฑิตผู้	รู้	แจ้ง

สงฺ	คม		(สํ+คมุ	คติ	มฺหิ+อ)		ความ	เกี่ยวข้อง,	งาน	สังคม,	การ	พบปะ,	สมคบ.		สํ		สุฏฺ€ุ		คจฺฉ	ตี	ติ		
สงฺค	โม		ผู้	ไป	ด้วย	ดี	ชื่อ	ว่า	สังค	มะ	(อาเทศ	นิคหิต	เป็น	งฺ).		ภทฺ	โท		สปฺ	ปุ	ริ	เสหิ		สงฺค	โม๒ 	ผู้	เจริญ	
แล้ว	ย่อม	คบ	กับ	สัตบุรุษ

	 [๗๗๐]	 สนฺ	นิธิ		สนฺ	นิกฏฺ€มฺหิ	 วิ	นาโส		ตุ		อทสฺ	สนํ
	 	 ล	โวภิ	ลา	โว		ล	วนํ	 ปตฺ	ถา	โววส	โร		สมา.

ความ	ใกล้	ชิด,	บ้าน	ใกล้	เรือน	เคียง,	การ	ร่วม	มือ	กัน
สนฺ	นิธิ 	 (สํ+นิ+ธา	ธาร	เณ+อิ)	 	ความ	ใกล้	ชิด,	บ้าน	ใกล้	เรือน	เคียง,	การ	ร่วม	มือ	กัน.	 	สนฺ	นิกฏฺ€มฺหิ		

สมี	เป		สนฺ	นิธิ	สทฺ	โท  สนฺ	นิธิ	ศัพท์	เป็น	ไป	ใน	ความ	ใกล้	ชิด	กัน	และ	เป็น	ปุง	ลิงค์.		สนฺ	นิธานํ		สนฺ	นิธิ	 
ความ	ใกล้	ชิด	ชื่อ	ว่า	สัน	นิธิ	(อาเทศ	นิคหิต	เป็น	นฺ,	ลบ	สระ	หน้า)

ความ	พินาศ,	การ	หาย	ไป,	การ	ไม่	เห็น	๒	ศัพท์
วิ	นาส		(วิ+นส	อทสฺสเน+ณ)		ความ	พินาศ,	การ	หาย	ไป,	การ	ไม่	เห็น.		วิน	สฺ	สนํ		วิ	นาโส		ความ	พินาศ	

ชื่อ	ว่า	วิ	นา	สะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา).		ตโต		ปฏฺ€าย		ลิจฺ	ฉวี	นํ		วิ	นาโส		เอวํ		อุท	ปาทิ๓   
ตั้งแต่	บัดนั้น	ความ	พินาศ	ก็	เกิด	ขึ้น	อย่าง	นี้	แก่	พวก	เจ้า	ลิจ	ฉวี

อทสฺ	สน		(น+ทิส	เปกฺ	ขเน+ยุ)		ความ	พินาศ,	การ	หาย	ไป,	การ	ไม่	เห็น.			น		ทสฺ	สนํ		อทสฺ	สนํ		การ 
มอง	ไม่	เห็น	ชื่อ	ว่า	อทัส	สนะ	(อาเทศ	น	เป็น	อ,	ทิสฺ	เป็น	ทสฺสฺ,	ยุ	เป็น	อน).		ปิย	านํ		อทสฺ	สนํ		
ทุกฺ	ขํ		อปฺ	ปิย	าน�ฺจ		ทสฺ	สนํ ๔ 	การ	ไม่	เห็น	สัตว์	หรือ	สังขาร	อัน	เป็น	ที่รัก	และ	การ	เห็น	สัตว์	หรือ	สังขาร	
อัน	ไม่	เป็น	ที่รัก	เป็น	ความ	ทุกข์
๑		ขุ.ธมฺม.	๒๕/๒๓/๓๘	 ๒		ขุ.เถร.	๒๖/๓๙๗/๔๐๕	 ๓		วิ.อฏฺ.	๑/๓๔๐
๔		ขุ.ธมฺม.	๒๕/๒๖/๔๓	
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การ	เก็บ	เกี่ยว	๓	ศัพท์
ลว 	(ลู	เฉท	เน+ณ)		การ	เก็บ	เกี่ยว,	เด็ด,	ตัด.		ล	วนํ		ลโว		การ	เก็บ	เกี่ยว	ชื่อ	ว่า	ลวะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อู	

เป็น	โอ,	อาเทศ	โอ	เป็น	อว,	ลบ	สระ	หน้า)

อภิ	ลาว 	(อภิ+ลู	เฉท	เน+ณ)		การ	เก็บ	เกี่ยว,	เด็ด,	ตัด.		ธ�ฺ�าทึ		อภิ	ล	วนํ		อภิ	ลา	โว		การ	เก็บ	
เกี่ยว	ข้าว	เป็นต้น	ชื่อ	ว่า	อภิ	ลา	วะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อู	เป็น	โอ,	อาเทศ	โอ	เป็น	อาว,	ลบ	สระ	หน้า)

ลวน 	(ลู	เฉท	เน+ยุ)		การ	เก็บ	เกี่ยว,	เด็ด,	ตัด.		ล	วนํ		เฉ	ทนํ		ล	วนํ		การ	ตัด	ชื่อ	ว่า	ลวนะ	(อาเทศ	
ยุ	เป็น	อน,	วุ	ทธิ	อู	เป็น	โอ,	อาเทศ	โอ	เป็น	อว,	ลบ	สระ	หน้า)

โอกาส,	ขณะ	๒	ศัพท์
ปตฺ	ถาว 	(ป+ถุ	อภิ	ตฺถเว+ณ)		โอกาส,	ขณะ.		ปกาเรน		ถ	วีย	เต	ติ		ปตฺ	ถา	โว		โอกาส	ที่	เขา	ยกย่อง	

ทั่วไป	ชื่อ	ว่า	ปัต	ถา	วะ	(ซ้อน	ตฺ,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อุ	เป็น	โอ,	อาเทศ	โอ	เป็น	อาว,	ลบ	สระ	หน้า)

อวสร	 	 (อว+สร	 คมเน+อ)	 	 โอกาส,	 ขณะ.	 	 อวสร	ตี	ติ	 	 อวส	โร	 	 โอกาส	ที่มา	ถึง	 ชื่อ	ว่า	อว	สระ.		 

สมา		ทั้ง	๒	ศัพท์	มี	อรรถ	เหมือน	กัน.		กุ	โต		มาน	สฺส		อวส	โร๑ 	โอกาส	แห่ง	มานะ	จัก	มี	แต่	ไหน

	 [๗๗๑]	 โอ	สานํ		ปริ	โย	สานํ	 อุกฺ	กํ	โสติ	ส	โย		ภเว
	 	 สนฺ	นิ	เวโส		จ		สณฺ€านํ	 อ	ถาพฺภนฺ	ตรม	นฺตรํ.

ความ	สำเร็จ,	การ	สิ้น	สุด,	จบ	๒	ศัพท์
โอสาน		(อว+สา	ตนุ	กรเณ+ยุ)		ความ	สำเร็จ,	การ	สิ้น	สุด,	จบ.		โอ	สาย	เต	ติ		โอ	สานํ		การ	สิ้นสุด	

ชื่อ	ว่า	โอ	สา	นะ	(อาเทศ	อว	เป็น	โอ,	ยุ	 เป็น	อน,	ลบ	อ).		 โอ	สาเน		อิ	มา		คาถา		อ	ภา	สิ๒   
ทรง	ภาษิต	คาถา	เหล่า	นี้	ใน	เวลา	สิ้น	สุด

ปริ	โย	สาน		(ปริ+อว+สา	ตนุ	กรเณ+ยุ)		ความ	สำเร็จ,	การ	สิ้น	สุด,	จบ.		ปริ	โย	สาย	เต	ติ		ปริ	โย	สานํ	 
การ	สิ้น	สุด	ชื่อ	ว่า	ปริ	โย	สา	นะ	(อาเทศ	อว	เป็น	โอ,	ยุ	เป็น	อน,	ลง	ยฺ	อาคม,	ลบ	สระ	หลัง)

เหลือ	เกิน,	ยิ่ง	๒	ศัพท์
อุกฺ	กํส 	(อุ+กส	คติ	หึ	สา	สุ+อ)		เหลือ	เกิน,	ยิ่ง.		อุป	คนฺตฺ	วา		ก	สติ		หึ	สตี	ติ		อุกฺ	กํโส  อาการ 

ที่	เข้าไป	เบียดเบียน	 ชื่อ	ว่า	อุก	กัง	สะ	 (ซ้อน	 กฺ,	 ลง	นิคหิต	อาคม).	 	สาสเน	 	 ยถา	วุตฺ	เตหิ	 	 คุเณหิ		 

อุกฺ	กํสค	โต๓ 	ผู้	ถึง	ความ	ยิ่ง	ด้วย	คุณ	ตาม	ที่	กล่าว	แล้ว	ใน	พระ	ศาสนา

อติ	สย 	(อติ+สี	สเย+ณ)		เหลือ	เกิน,	ยิ่ง.		อติ	กฺ	กมิตฺ	วา		สยนํ		ปวตฺ	ตนํ		อติ	ส	โย		ความ	เป็น	ไป	
อย่าง	ยิ่ง	ชื่อ	ว่า	อติ	ส	ยะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อี	เป็น	เอ,	อาเทศ	เอ	เป็น	อย,	ลบ	สระ	หน้า)

๑		วิสุทฺธิ.ฏี.	๓/๒๕๙/๔๙๒	 ๒		ชา.อฏฺ.	๔๔/๑๙๘	 ๓		ขุ.อฏฺ.	๓๓/๑๒๑๗/๕๔๗
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การ	ตั้ง	อยู่	มั่นคง,	ถิ่นฐาน	๒	ศัพท์
สนฺ	นิ	เวส		(สํ+นิ+วิส	ปเวส	เน+ณ)		การ	ตั้ง	อยู่	มั่นคง,	ถิ่นฐาน.		สนฺ	นิ	เว	สนํ		สนฺ	นิ	เวโส		การ	ตั้ง	อยู่	

มั่นคง		ชื่อ	ว่า	สัน	นิ	เว	สะ	(อาเทศ	นิคหิต	เป็น	นฺ,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ)

สณฺ€าน		(สํ+€า	คติ	นิวตฺต	ติมฺหิ+ยุ)		การ	ตั้ง	อยู่	มั่นคง,	ถิ่นฐาน.		สํ		สุฏฺ€ุ		€านํ		สณฺ€านํ	 การ 
ตั้ง	มั่น	ชื่อ	ว่า	สัณฐาน	ะ	(อาเทศ	นิคหิต	เป็น	ณฺ,	ยุ	เป็น	อน,	ลบ	อ).		วี	ริยสฺส		สณฺ€านํ		ภ	วิสฺ	สติ๑  
จัก	มี	ความ	ตั้ง	มั่น	แห่ง	ความ	เพียร	

ภายใน,	ระหว่าง	๒	ศัพท์
อพฺภนฺตร		(อภิ+อนฺตร)		ภายใน,	ระหว่าง.		อนฺตเร		ชาตํ		อพฺภนฺตรํ			สิ่ง	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	ระหว่าง	ชื่อ	ว่า	 

อัพภัน	ตระ	(อาเทศ	อภิ	เป็น	อพฺภ,	ลบ	สระ	หน้า).		อยฺยสฺส		ม�ฺ	จกํ		อพฺภนฺตรํ		ป�ฺ�าเปยฺยํ ๒  
ผม	ควร	ให้	จัด	เตียง	ไว้	ภายใน	แก่	พระคุณ	เจ้า

อนฺตร		(อติ	พนฺธเน+อร)		ภายใน,	ระหว่าง.		เทฺว		ปกฺ	เข		อนฺ	ตติ		พนฺธ	ตี	ติ		อนฺตรํ		ระหว่าง	
กลาง	ที่	ผูก	ด้าน	ทั้ง	 ๒	 ไว้	 ชื่อ	ว่า	อันต	ระ	 (ลง	นิคหิต	อาคม,	 อาเทศ	นิคหิต	เป็น	 นฺ).	 	 อนฺตเร	 	 ชาตํ		 
อนฺตรํ		สิ่ง	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	ระหว่าง	ชื่อ	ว่า	อันต	ระ.			เอตสฺมึ		อนฺตเร		อนุ	ปา	ทาย		อาสเวหิ		จิตฺ	ตํ		
วิ	มุจฺ	จิ๓ 	จิต	ไม่	ยึด	เอา	ภายใน	นั้น	จึง	หลุด	พ้น	จาก	อา	สวะ	ทั้ง	หลาย

	 [๗๗๒]	 ปาฏิ	หีรํ		ปาฏิ	เหรํ	 ปาฏิ	หา	ริ	ยมุจฺจ	เต
	 	 กิจฺ	จํ		ตุ		กรณีย�ฺ	จ	 สงฺ	ขา	โร		วาสนา		ภเว.

ปาฏิหาริย์,	เหลือ	เชื่อ	๓	ศัพท์
ปาฏิ	หีร		(ปติ+หิ	คติ	มฺหิ+อ)		ปาฏิหาริย์,	เหลือ	เชื่อ.		ปฏิ	ปกฺ	เข		เหติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปาฏิ	หีรํ		ปาฏิหาริย์	

ที่	เป็น	ไป	ใน	ฝ่าย	ตรง	ข้าม	ชื่อ	ว่า	ปาฏิ	หี	ระ		(อาเทศ	ต	เป็น	ฏ,	หิ	เป็น	หี	รณฺ,	ลบ	ณฺ,	ทีฆ	ะ	อ	เป็น	อา,	
ลบ	สระ	หน้า).		ปฏิ	ปกฺ	เข		หร	ตี	ติ		วา		ปาฏิ	หีรํ		หรือ	ปาฏิหาริย์	ที่	นำ	ฝ่าย	ตรง	ข้าม	ไป	ชื่อ	ว่า	ปาฏิ	หี	ระ	 
(ปติ+หร	หรเณ+ณ,	 อาเทศ	ต	 เป็น	ฏ,	ทีฆ	ะ	 อ	 เป็น	 อา,	 อาเทศ	อ	ที่	 ห	 เป็น	 อี,	 ลบ	ณฺ).		 
ทสฺ	เสตุ		ปาฏิ	หีรํ		เม๔ 	จง	แสดง	ปาฏิหาริย์	ให้	ข้าพเจ้า	ดู

ปาฏิ	เหร	 	 (ปติ+หิ	 คติ	มฺหิ+อ)	 	ปาฏิหาริย์,	 เหลือ	เชื่อ.	 	ปฏิ	ปกฺ	เข	 	 เหติ	 	คจฺฉ	ตี	ติ	 	ปาฏิ	เหรํ	 
ปาฏิหาริย์	ที่	เป็น	ไป	ใน	ฝ่าย	ตรง	ข้าม	ชื่อ	ว่า	ปาฏิ	เห	ระ		(อาเทศ	ต	เป็น	ฏ,	หิ	เป็น	เห	รณฺ,	ลบ	ณฺ,	ทีฆ	ะ	 
อ	เป็น	อา,	ลบ	สระ	หน้า).		ปฏิ	ปกฺ	เข		หร	ตี	ติ		วา		ปาฏิ	เหรํ		หรือ	ปาฏิหาริย์	ที่	นำ	ฝ่าย	ตรง	ข้าม	
ไป	ชื่อ	ว่า	ปาฏิ	เห	ระ		(ปติ+หร	หรเณ+ณ,	อาเทศ	ต	เป็น	ฏ,	ทีฆ	ะ	อ	เป็น	อา,	อาเทศ	อ	ที่	ห	เป็น	
เอ,	ลบ	ณฺ).		กตฺถ		นุ		โข		อ	ตีต	พุทฺธา		อิมํ		ปาฏิ	เหรํ		กตฺ	วา๕ 	พระพุทธเจ้า	ใน	อดีต	ทรง	ทำ	

๑		มชฺ.มชฺ.	๑๓/๒๓๙/๒๓๕	 ๒		วิ.มหาวิ.	๒/๒๙๔/๑๙๙	 ๓		วิ.จุลฺล.	๗/๖๑๗/๓๘๒
๔		ขุ.อปทาน.	๓๓/๑๔๙/๒๖๕	 ๕		ธมฺม.อฏฺ.	๒๓/๘๒	
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ปาฏิหาริย์	นี้	ที่ไหน	หนอ

ปาฏิหาริย		(ปติ+หิ	คติ	มฺหิ+อ)		ปาฏิหาริย์,	เหลือ	เชื่อ.			ปฏิ	ปกฺ	เข		เหติ		คจฺฉ	ตี	ติ		ปาฏิ	หา	ริยํ		
ปาฏิหาริย์	ที่	เป็น	ไป	ใน	ฝ่าย	ตรง	ข้าม	ชื่อ	ว่า	ปาฏิ	หาริ	ยะ		(อาเทศ	ต	เป็น	ฏ,	หิ	เป็น		หา	ริย,	ทีฆ	ะ	อ	
เป็น	อา,	ลบ	สระ	หน้า).		ปฏิ	ปกฺ	เข		หร	ตี	ติ		วา		ปาฏิ	หา	ริยํ		หรือ	ปาฏิหาริย์	ที่	นำ	ฝ่าย	ตรง	ข้าม	
ไป	ชื่อ	ว่า	ปาฏิ	หาริ	ยะ		(ปติ+หร	หรเณ+ณฺย,	อาเทศ	ต	เป็น	ฏ,	ทีฆ	ะ	อ	เป็น	อา,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	

เป็น	อา,	ลง	อิ	อาคม).		ราชา		ตํ		ปาฏิ	หา	ริยํ		ทิสฺ	วา		สกฺก	ติ๑ 	พระ	ราชา	ทอด	พระเนตร	เห็น	
ปาฏิหาริย์	นั้น	แล้ว	จึง	ทรง	สัก	กา	ระ

หน้าที่,	กิจการ,	งาน	ที่	ควร	ทำ	๒	ศัพท์
กิจฺ	จ		(กร	กรเณ+ริจฺจ)		หน้าที่,	กิจการ,	งาน	ที่	ควร	ทำ.		กรณียํ		กิจฺ	จํ		หน้าที่	อัน	ควร	ทำ	ชื่อ	ว่า	กิจจะ	

(ลบ	รฺรฺ,	ลบ	สระ	หน้า).		อ�ฺ�ตรํ		วา		ปนสฺส		กิจฺ	จํ		โห	ติ		กรณียํ		วา๒		หน้าที่	หรือ	กิจ	ที่	
ควร	ทำ	อย่าง	อื่น	ของ	เขา	มี	อยู่	

กรณีย		 (กร	กรเณ+อ	นีย)	 	หน้าที่,	 กิจการ,	 งาน	ที่	ควร	ทำ.	 	กตฺตพฺ	พนฺ	ติ	 	กรณียํ	 	กิจ	ที่	ควร	ทำ	 

ชื่อ	ว่า	กรณี	ยะ	(อาเทศ	น	เป็น	ณ).		กรณียํ		น		วิชฺช	ติ๓ 	กิจ	ที่	ควร	ทำ	ย่อม	ไม่มี

เครื่อง	ปรุง	แต่ง,	การ	อบ	กลิ่น,	บุญ	หรือ	บาป	ที่	อบรม	มา,	อุปนิสัย	๒	ศัพท์
สงฺ	ขาร 	(สํ+กร	กรเณ+ณ)		เครื่อง	ปรุง	แต่ง,	การ	อบ	กลิ่น,	บุญ	หรือ	บาป	ที่	อบรม	มา,	อุปนิสัย,	สังขาร.		

สุนฺ	ทรํ		กรี	ย	เต		อเน	นา	ติ		สงฺ	ขา	โร		เครื่อง	ปรุง	แต่ง	ที่	ช่วย	ทำให้	สวยงาม	ชื่อ	ว่า	สังขาร	ะ	(อาเทศ	
นิคหิต	เป็น	งฺ,	ก	เป็น	ข,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา).		ต	โย	เม		อาวุโส		สงฺ	ขา	รา		กาย	สงฺ	ขา	โร		
วจี	สงฺ	ขา	โร		จิตฺ	ต	สงฺ	ขา	โร๔ 	ผู้	มีอายุ	สังขาร	มี	๓	อย่าง	เหล่า	นี้	คือ	กาย	สังขาร	วจี	สังขาร	และ	จิตต	
สังขาร

วาสนา		(วส	นิ	วา	เส+ยุ+อา)		เครื่อง	ปรุง	แต่ง,	การ	อบ	กลิ่น,	บุญ	หรือ	บาป	ที่	อบรม	มา,	อุปนิสัย,	วาสนา.		
จิตฺ	เต		ว	สตี	ติ		วาสนา		บุญ	หรือ	บาป	ที่	อยู่	ใน	จิต	ชื่อ	ว่า	วาสนา	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	
อา,	ลบ	สระ	หน้า).		วสี	ย	เต	ติ		วา		วาสนา		หรือ	บุญ	และ	บาป	ที่	เขา	อบรม	มา	ชื่อ	ว่า	วาสนา	(วาส	
อุป	เส	วายํ+ยุ+อา,	อาเทศ	ยุ	เป็น	อน,	ลบ	สระ	หน้า).		สา		จสฺส		อ	นาค	เต		วาสนา		ภ	วิสฺ	สติ๕  
วาสนา	นั้น	จัก	มี	แก่	เขา	ใน	อนาคต

	 	 สา		หิ		กุ	สลา	ปิ		อตฺถิ	 	อกุ	สลา	ปิ		อพฺ	ยาก	ตาปิ,		ตตฺถ		ป	หาตพฺ	พาปิ		อตฺถิ		 
อปฺป	หาตพฺ	พาปิ.			ตตฺถ		ยา		กุ	สลา	พฺ	ยาก	ตา,		น		สา		ป	หาตพฺ	พา.			ยา		ปน		อกุ	สลา,		 
สา	 	 สุ	ขมตร	ตาย	 	 ภคว	โตเยว	 	 อริ	ยมคฺ	เคน	 	 ป	หาตพฺ	พา,	 	 นา�ฺ	เ�สํ.	 	 เอวํ	 	 สนฺ	เต		 

๑		วิ.อฏฺ.	๑/๕๙	 ๒		วิ.มหา.	๔/๒๑๐/๒๗๘	 ๓		วิ.มหา.	๕/๔/๑๑
๔		มชฺ.มูล.	๑๒/๑๒๗/๙๙	 ๕		มชฺ.อฏฺ.	๘/๓๖๓/๑๙๑
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อริ	ยา	นมฺปิ		อ	ปา	ยูปปตฺ	ติ		สิ	ยา	ติ.		น		สิ	ยา,		สพฺ	เพส	เมว		อริ	ยานํ		อ	ปา	ยูปปตฺ	ติ	เหตุ	กาย		
วา	สนาย		ป	หีน	ตฺ	ตา.			ทุ	วิธา		หิ		อกุ	สลา		วาสนา		กาย	วจี	ปโย	ค	เหตุ	ภู	ตา		จ		อ	ปา	ยูปปตฺ	ติ	- 
เหตุ	ภู	ตา		จ.		ตตฺถ		ปุ	ริมํ		ภคว	โตเยว		อริ	ยมคฺ	เคน		ป	หาตพฺ	พา,		อิ	ตรา		สพฺ	เพ	สมฺปิ		
อริ	ยมคฺ	เคน	า	ติ,		ตสฺ	มา		ยํ		วุตฺ	ตา		“พุทฺธาว		สวา	สเน		กิเล	เส		ปช	หิตุํ		สกฺ	โกนฺ	ติ,		 
นา�ฺ	เ�”ติ,		ตํ		กาย	วจีปโย	ค	เห	ตุ	ภูตํ		วา	สนํ		สนฺธาย		วุตฺตํ,		เนตรํ. 

	 	 จริง	อยู่	วาสนา	นั้น	มี	ทั้ง	เป็น	กุศล	อกุศล	และ	อัพ	ยาก	ฤต		ทั้ง	๓	อย่าง	นั้น	ที่	ละ	ได้	ก็	มี	ละ	ไม่	ได้	ก็	
มี		วาสนา	ที่	เป็น	กุศล	และ	อัพ	ยาก	ฤต	ละ	ไม่	ได้		ส่วน	ที่	เป็น	อกุศล	ละ	ได้	ด้วย	อริยมรรค	ของ	พระ	ผู้	มี	พระ	ภาค	
เท่านั้น	 ของ	ผู้	อื่น	ละ	ไม่	ได้	 เพราะ	เป็น	สิ่ง	ที่	ละเอียด	อ่อน,	 เมื่อ	เป็น	เช่น	นี้	 การ	เกิด	ใน	อบายภูมิ	จะ	พึง	มี	แม้	
แก่	พระ	อริยบุคคล	นะ	สิ	 	 ไม่มี	 เพราะ	วาสนา	ที่	เป็น	เหตุ	ให้	เกิด	ใน	อบายภูมิ	 ของ	พระ	อริยบุคคล	ทั้งหมด	
เสื่อม	ไป	แล้ว,		วาสนา	ที่	เป็น	อกุศล	มี	๒	อย่าง	คือ		วาสนา	ที่	เป็น	เหตุ	ให้	มี	ความ	พยายาม	ทาง	กาย	และ	
วาจา	และ	วาสนา	ที่	เป็น	เหตุ	ให้	เกิด	ใน	อบายภูมิ,	 	 ใน	๒	อย่าง	นั้น	อย่าง	แรก	ละ	ได้	ด้วย	อริยมรรค	ของ	
พระพุทธเจ้า	เท่านั้น		อย่าง	หลัง	ละ	ได้	ด้วย	อริยมรรค	แม้	ของอริยบุคคล	ทั้ง	ปวง,		เพราะ	ฉะนั้น	คำ	ที่	ท่าน	
กล่าว	ว่า	็พระพุทธเจ้า	เท่านั้น	สามารถ	ละ	กิเลส	พร้อม	ทั้ง	วาสนา	ได้	พระ	อริยบุคคล	เหล่า	อื่น	ไม่	สามารถ	ละ	
ได้้นั้น	หมาย	เอา	วาสนา	ที่	เป็น	เหตุ	ให้	มี	ความ	พยายาม	ทาง	กาย	และ	วาจา	ไม่ใช่	อย่าง	อื่น

	 [๗๗๓]	 ป	วนํ		ป	วนิปฺ	ปา	วา	 ตส	โร		สุตฺ	ตเว€นํ
	 	 สงฺก	โม		ทุคฺคส�ฺ	จา	โร	 ปกฺก	โม		ตุ		อุ	ปกฺก	โม.

การ	ฝัด	๓	ศัพท์
ปวน,	ปา	วน		(ปู	ป	วเน+ยุ)		การ	ฝัด.		ป	วีย	เต	ติ		ป	วนํ		การ	ฝัด	ชื่อ	ว่า	ป	วนะ	(วุ	ทธิ	อู	เป็น	โอ,	

อาเทศ	โอ	เป็น	อว	และ	อาว,	ยุ	เป็น	อน,	ลบ	สระ	หน้า)

ปว		(ปู	ป	วเน+อ)		การ	ฝัด.		ป	วนํ		ปโว		การ	ฝัด	ชื่อ	ว่า	ป	วะ		(วุ	ทธิ	อู	เป็น	โอ,	อาเทศ	โอ	เป็น	
อว,	ลบ	สระ	หน้า)

นิปฺ	ปาว,	นิปฺ	ผาว		(นิ+ปู	ป	วเน+ณ)		การ	ฝัด.		นิปฺป	วนํ		นิปฺ	ปา	โว		การ	ฝัด	ชื่อ	ว่า	นิป	ปา	วะ	(ซ้อน	
ปฺ,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อู	เป็น	โอ,	อาเทศ	โอ	เป็น	อาว,	ลบ	สระ	หน้า)

การ	พัด	หลอด,	การ	ทอ	ผ้า	๒	ศัพท์
ตสร		(ตส	อุพฺเภเช+อร)		การ	พัด	หลอด,	การ	ทอ	ผ้า.		ต	สนํ		ตส	โร		การ	ทอ	ผ้า	ชื่อ	ว่า	ต	สระ
สุตฺ	ตเว€น		(สุตฺ	ต+เว€น)		การ	พัด	หลอด,	การ	ทอ	ผ้า.		สุตฺ	เตน		เว€นํ		สุตฺ	ตเว€นํ		การ	ถัก	ด้วย	ด้าย	

ชื่อ	ว่า	สุต	ต	เวฐนะ

ทาง	ลำบาก,	การ	สัญจร	ลำบาก	๒	ศัพท์
สงฺ	กม		(สํ+กม	คมเน+อ)		ทาง	ลำบาก,	การ	สัญจร	ลำบาก.		สงฺ	กมีย	เต		อเน	นา	ติ		สงฺก	โม  ทาง ที่ 
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ทำให้	มุ่ง	หน้า	เดิน	ชื่อ	ว่า	สัง	กมะ	(อาเทศ	นิคหิต	เป็น	งฺ).		ปนฺ	โถ		ปริ	วชฺ	ชนี	โย		สงฺก	โม๑ 	ทาง	ที่	ควร	
เว้น	ชื่อ	ว่า	ทาง	ลำบาก

ทุคฺคส�ฺ	จาร		(ทุคฺค+สญฺ	จาร)		ทาง	ลำบาก,	การ	สัญจร	ลำบาก.		ส�ฺ	จรนฺ	ติ		อเน	นา	ติ		ส�ฺ	จา	โร	  
ทาง	สญัจร	ชือ่	วา่	สญัจาร	ะ	(ส+ํจร	จรเณ+ณ,	ลบ	ณ,ฺ	ว	ุทธ	ิอ	เปน็	อา,	อาเทศ	นคิหติ	เปน็	ญ)ฺ,		ทคุคฺสสฺ		
ส�ฺ	จา	โร		ทุคฺคส�ฺ	จา	โร		ทาง	สัญจร	ของ	ผู้	เหน็ดเหนื่อย	ชื่อ	ว่า	ทุคค	สัญจาร	ะ

ความ	พยายาม,	ความ	มุ่ง	มั่น,	ความ	บาก	บั่น	๒	ศัพท์
ปกฺ	กม		(ป+กม	คมเน+อ)		ความ	พยายาม,	ความ	มุ่ง	มั่น,	ความ	บาก	บั่น.			ป€มํ		กโม		ปกฺก	โม  

การ	ก้าว	ไป	ข้าง	หน้า	ชื่อ	ว่า	ปัก	กมะ	(ซ้อน	กฺ)

อุ	ปกฺ	กม 	(อุป+กม	คมเน+อ)		ความ	พยายาม,	ความ	มุ่ง	มั่น,	ความ	บาก	บั่น.		ป€มํ		กโม		อุ	ปกฺก	โม   
การ	ก้าว	ไป	ข้าง	หน้า	 ชื่อ	ว่า	อุ	ปัก	กมะ	 (ซ้อน	กฺ).	 	กถ�ฺจ	 	ภิกฺขเว	 	สผโล	 	อุ	ปกฺก	โม	 	 โห	ติ๒   
ภิกษุ	ทั้ง	หลาย	อย่างไร	ความ	พยายาม	จึง	มี	ผล

	 [๗๗๔]	 ปาโ€		นิ	ปาโ€		นิปโ€	 วิจ	โย		มคฺ	คนา	ปุ	เม
	 	 อา	ลิงฺ	คนํ		ปริ	สฺ	สงฺ	โค	 สิ	เลโส		อุป	คู	หนํ.

การ	อ่าน,	การ	สวด,	ปาฐ	ะ	๓	ศัพท์
ปา€		(ป€	วิยตฺ	ติยํ	วา	จายํ+ณ)		การ	อ่าน,	การ	สวด,	ปาฐ	ะ.		ป€ี	ย	เต	ติ		ปาโ€		การ	สวด	หรือ	บท	ที่	ถูก	

สวด	ชื่อ	ว่า	ปาฐ	ะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา).		ปาโ€		ปน		สงฺ	เขเปน		ทสฺ	สิ	โต๓ 	ส่วน	ปาฐ	ะ	ท่าน	
แสดง	โดย	ย่อ

นิ	ปา€ 	(นิ+ป€	วิยตฺ	ติยํ	วา	จายํ+ณ)		การ	อ่าน,	การ	สวด,	ปาฐ	ะ.		นิ	หริตฺ	วา		ป€ี	ย	เต	ติ		นิ	ปาโ€	 
การนำ	ออก	มา	สวด	ชื่อ	ว่า	นิ	ปาฐ	ะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา)

นิป€		(นิ+ป€	วิยตฺ	ติยํ	วา	จายํ+อ)		การ	อ่าน,	การ	สวด,	ปาฐ	ะ.		นิ	หริตฺ	วา		ป€ี	ย	เต	ติ		นิปโ€  การนำ 
ออก	มา	สวด	ชื่อ	ว่า	นิปฐะ

การ	คัด,	การ	เลือก,	การ	วิจัย,	การ	ค้นคว้า	๒	ศัพท์
วิจย		(วิ+จิ	จเย+ณ)	การ	คัด,	การ	เลือก,	การ	วิจัย,	การ	ค้นคว้า.		วิ	จิย	เต	ติ		วิจ	โย		การ	วิจัย	ชื่อว่า 

วิจ	ยะ	 (ลบ	ณฺ,	 วุ	ทธิ	อิ	 เป็น	 เอ,	อาเทศ	 เอ	 เป็น	อย,	ลบ	สระ	หน้า).	 	อนิจฺ	จา	ที	นิ	 	วิจิ	นา	ตี	ติ		 

วิจ	โย๔ 	การ	วิจัย	ซึ่ง	ธรรม	ที่	ไม่	เที่ยง	เป็นต้น	ชื่อ	ว่า	วิจ	ยะ

มคฺ	คนา		(มคฺค	อเนฺวสเน+ยุ+อา)		การ	คัด,	การ	เลือก,	การ	วิจัย,	การ	ค้นคว้า.		มคฺคิย	เต	ติ		มคฺ	คนา	  
๑		มิลินฺท.	๑๓๕	 ๒		มชฺ.อุปริ.	๑๔/๑๒/๑๓	 ๓		วิ.อฏฺ.	๑/๖๐๘
๔		ขุ.อฏฺ.	๔๗/๑๘๐/๓๙๘	
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การ	ค้นคว้า	ชื่อ	ว่า	มัค	คนา	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน,	ลบ	สระ	หน้า).		อ	ปุ	เม  มคฺ	คนา	ศัพท์	มี	ใช้	ใน	อิตถี	ลิงค์	 

และ	น	ปุง	สก	ลิงค์.		กา	มานํ		เอ	สนา		คเว	สนา		มคฺ	คนา		ปฏฺ€นา๑ 	การ	เสาะ	แสวง	ไขว่	คว้า	
ปรารถนา	แห่ง	กาม	ทั้ง	หลาย

การก	อด,	การ	รัด,	การ	คลอเคลีย,	การ	เบียด	๔	ศัพท์
อา	ลิงฺ	คน		(อา+ลิงฺ	ค	คติ	ยํ+ยุ)		การก	อด,	การ	รัด,	การ	คลอเคลีย,	การ	เบียด.		อา	ลิงฺ	คิย	เต	ติ		อา	ลิงฺ	คนํ	  

การ	เบียด		ชื่อ	ว่า	อา	ลิง	คนะ	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน).			เต	เนว		อา	ลิงฺ	คเนน		อุเปจฺจ		นิ	สี	เทยฺย๒  
เข้าไป	นั่ง	ด้วย	การ	เบียด	นั้น

ปริ	สฺ	สงฺค	 	 (ปริ+สญฺช	 สงฺเค+อ)	 	 การก	อด,	 การ	รัด,	 การ	คลอเคลีย,	 การ	เบียด.	 	 ปริ	ส�ฺ	ชนํ		 
ปริ	สฺ	สงฺ	โค		การก	อด	ชื่อ	ว่า	ปริ	ส	สังค	ะ	(ซ้อน	สฺ,	อาเทศ	ญฺ	เป็น	นิคหิต,	นิคหิต	เป็น	งฺ,	ชฺ	เป็น	คฺ)

สิเลส 	(สิ	ลิส	อา	ลิงฺ	คเน+อ)		การก	อด,	การ	รัด,	การ	คลอเคลีย,	การ	เบียด.		สิเล	สนํ		สิ	เลโส		การรัด	
ชื่อ	ว่า	สิเล	สะ	(อาเทศ	อิ	เป็น	เอ)

อุป	คู	หน		(อุป+คุห	สํวรเณ+ยุ)		การก	อด,	การ	รัด,	การ	คลอเคลีย,	การ	เบียด.		อุป	คนฺตฺ	วา		คุหิย	เต	ติ		 
อุป	คู	หนํ		การ	เข้าไป	เบียด	ชื่อ	ว่า	อุป	คู	หนะ	(ทีฆ	ะ	อุ	เป็น	อู,	อาเทศ	ยุ	เป็น	อน).		ปริ	รมฺภ	ศัพท์	ก็	

มี	อรรถ	เหมือน	กัน

	 [๗๗๕]	 อา	โลก	น�ฺ	จ		นิชฺ	ฌานํ	 อิกฺ	ขนํ		ทสฺ	สนํ		ปฺยถ
	 	 ปจฺ	จา	เทโส		นิ	รสนํ	 ปจฺ	จกฺ	ขานํ		นิ	ราก	ติ.

การ	ดู,	การ	เห็น,	การ	มอง,	การ	จ้อง,	การ	เพ่ง,	ความ	เข้าใจ	๔	ศัพท์
อา	โลก	น	 	 (อา+โลก	 ทสฺสเน+ยุ)	 	 การ	ดู,	 การ	เห็น,	 การ	มอง,	 การ	จ้อง,	 การ	เพ่ง,	 ความ	เข้าใจ.		 

อา	โลกิ	ย	เต	ติ		อา	โลก	นํ		การ	ดู	ชื่อ	ว่า	อาโลก	นะ	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน)

นิชฺ	ฌาน	 	 (นิ+เฌ	 จินฺ	ตายํ+ยุ)	 	 การ	ดู,	 การ	เห็น,	 การ	มอง,	 การ	จ้อง,	 การ	เพ่ง,	 ความ	เข้าใจ.		 
นิชฺฌาย	เต	ติ	 	 นิชฺ	ฌานํ	 	 การ	เพ่ง	 ชื่อ	ว่า	นิช	ฌาน	ะ	 (ซ้อน	 ชฺ,	 อาเทศ	 ยุ	 เป็น	 อน,	 ลบ	สระ	หน้า,	 
ทีฆ	ะ	สระ	หลัง).		ธมฺ	มา		ป�ฺ�าย		มตฺตโส		นิชฺ	ฌานํ		ขมนฺ	ติ๓ 	ธรรม	ทั้ง	หลาย	ย่อม	ทน	การ	เพ่ง	
พอ	ประมาณ	ด้วย	ปัญญา

อิกฺ	ขน 	 (อิกฺ	ข	 ทสฺ	สนงฺ	เก	สุ+ยุ)	 	 การ	ดู,	 การ	เห็น,	 การ	มอง,	 การ	จ้อง,	 การ	เพ่ง,	 ความ	เข้าใจ.		 
อิกฺ	ขิย	เต	ติ		อิกฺ	ขนํ		การ	เห็น	ชื่อ	ว่า	อิก	ขนะ	(อาเทศ	ยุ	เป็น	อน)

ทสฺ	สน		(ทิส	เปกฺ	ขเน+ยุ)	การ	ดู,	การ	เห็น,	การ	มอง,	การ	จ้อง,	การ	เพ่ง,	ความ	เข้าใจ.		ทิสฺ	สิย	เต	ติ		 
ทสฺ	สนํ		การ	เห็น	ชื่อ	ว่า	ทัส	สนะ	(อาเทศ	ทิสฺ	เป็น	ทสฺสฺ,	ยุ	เป็น	อน).		สาธุ		โข		ปน		ต	ถา	รู	ปานํ		 

๑		สํ.อฏฺ.	๑๓/๑๖๑/๒๐๒	 ๒		วิสุทฺธิ.ฏี.	๑/๖๗/๑๒๗	 ๓		มชฺ.มชฺ.	๑๓/๒๓๖/๒๓๒
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อรหตํ		ทสฺ	สนํ		โห	ติ๑ 	การ	เห็น	พระ	อรหันต์	อย่าง	นั้น	เป็น	ความ	ดี

การ	ปฏิเสธ,	การ	บอก	คืน	๔	ศัพท์
ปจฺ	จา	เทส 	(ปติ+อา+ทิส	เปกฺ	ขเน+ณ)		การ	ปฏิเสธ,	การ	บอก	คืน.		ปจฺ	จา	เท	สนํ		ปจฺ	จา	เทโส	 การ 

บอก	ปฏิเสธ	ชื่อ	ว่า	ปัจ	จา	เท	สะ	(อาเทศ	ติ	เป็น	จ,	ซ้อน	จฺ,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ)

นิ	รสน		(นิ+อสุ	เขปเน+ยุ)		การ	ปฏิเสธ,	การ	บอก	คืน.		นิสฺ	เส	ส	โต		อ	สนํ		เข	ปนํ		นิ	รสนํ		การ	ทิ้ง	
โดย	ไม่	เหลือ	ชื่อ	ว่า	นิ	รส	นะ	(ลง	รฺ	อาคม,	อาเทศ	ยุ	เป็น	อน)

ปจฺ	จกฺ	ขาน		(ปติ+อา+ขา	กถเน+ยุ)		การ	ปฏิเสธ,	การ	บอก	คืน.		ปจฺ	จกฺ	ขาย	เต	ติ		ปจฺ	จกฺ	ขานํ		การ 
บอก	คืน	ชื่อ	ว่า	ปัจ	จัก	ขา	นะ	(อาเทศ	ติ	เป็น	จ,	ซ้อน	จฺ	และ	กฺ,	รัสสะ	อา	เป็น	อ,	อาเทศ	ยุ	เป็น	
อน,	ลบ	อ).		อิ	มา	นิ		จุทฺทส		ป	ทา	นิ		ปจฺ	จกฺ	ขา	นา	กา	เรน		วุตฺ	ตา	นิ๒ 	ศัพท์	ทั้ง	๑๔	เหล่า	นี้	
ท่าน	กล่าว	โดย	อาการ	การ	บอก	คืน

นิ	ราก	ติ 	 (นิ+อา+กร	 กรเณ+ติ)	 	 การ	ปฏิเสธ,	 การ	บอก	คืน.	 	 นิ	รา	กรณํ	 	 นิ	ราก	ติ	 การ	บอก	คืน	 
ชื่อ	ว่า	นิ	ราก	ติ	(ลง	รฺ	อาคม,	ลบ	รฺ	ที่สุด	ธาตุ)

	 [๗๗๖]	 วิปฺปลฺ	ลาโส�ฺ�ถา	ภา	โว	 พฺยตฺต	โย		วิ	ปริย	โย
	 	 วิ	ปริ	ยา	โสติ	กฺก	โม	 ตฺว	ติปา	โต		อุป	จฺจ	โย.

ความ	แปรปรวน,	ความ	ผิด	เพี้ยน,	การ	พลิก	กลับ,	วิปลาส	๕	ศัพท์
วิปลฺ	ลาส,	วิปฺปลฺ	ลาส		(วิ+ปริ+อสุ	เขปเน+ณ)		ความ	แปรปรวน,	ความ	ผิด	เพี้ยน,	การ	พลิก	กลับ,	

วิปลาส.		วิปลฺ	ลา	สนํ		วิปลฺ	ลาโส		ความ	ผิด	เพี้ยน	ชื่อ	ว่า	วิปัล	ลา	สะ	(ซ้อน	ปฺ	บ้าง,	ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	
อ	เป็น	อา,	อาเทศ	ร	เป็น	ล,	อิ	เป็น	ย,	ลฺย	เป็น	ล,	ซ้อน	ลฺ,	ลบ	สระ	หน้า).		อนิจฺ	จ	ทุกฺ	ขอนตฺ	ต- 
อ	สุ	เภ	สุเยว	 	 วตฺ	ถู	สุ	 	 นิจฺ	จํ	 	 สุขํ	 	 อตฺ	ตา	 	 สุภ	นฺ	ติ	 	 เอวํ	 	 ปวตฺ	ตา	 	 ส�ฺ�า	วิปลฺ	ลาโส		 
จิตฺ	ต	วิปลฺ	ลาโส		ทิฏฺ€ิ	วิปลฺ	ลา	โสติ		อิ	เม		ตโย๓ 		วิปลาส	๓	อย่าง	เหล่า	นี้	คือ	สัญญา	วิปลาส		จิตต	
วิปลาส	และ	ทิฏฐิ	วิปลาส	ที่	เป็น	ไป	อย่าง	นี้	ว่า	เป็น	ของ	เที่ยง	เป็น	ความ	สุข	เป็น	ตัว	ตน	เป็น	สิ่ง	สวยงาม	ใน	
วัตถุ	ที่	ไม่	เที่ยง	เป็น	ทุกข์	ไม่ใช่	ตัว	ตน	เป็น	ของ	ปฏิกูล

อ�ฺ�ถา	ภาว		(อญฺญถาสทฺ	ทูปปท+ภู	สตฺ	ตายํ+ณ)		ความ	แปรปรวน,	ความ	ผิด	เพี้ยน,	การ	พลิก	กลับ,	
วิปลาส.		อ�ฺ�ถา		อ�ฺ	เ�น		ภ	วนํ		อ�ฺ�ถา	ภา	โว		ความ	เป็น	อย่าง	อื่น	ชื่อ	ว่า	อัญ	ญ	ถา	ภาวะ	
(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อู	เป็น	โอ,	อาเทศ	โอ	เป็น	อาว,	ลบ	สระ	หน้า).		สพฺ	เพ	เหว		ปิเยหิ		มนาเปหิ		
นานา	ภา	โว		วิ	นา	ภา	โว		อ�ฺ�ถา	ภา	โว๔ 	การ	จาก	กัน	ความ	พลัดพราก	ความ	แปร	เปลี่ยนเป็น	อย่าง	
อื่น	จาก	ของ	รัก	ของ	ชอบใจ	ทั้ง	สิ้น

๑		วิ.มหาวิ.	๑/๑/๑	 ๒		วิ.อฏฺ.	๑/๒๙๔	 ๓		วิสุทฺธิ.	๓/๓๓๕
๔		ที.มหา.	๑๐/๑๐๖/๑๓๙	
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พฺยตฺตย 	(วิ+อติ+อย	คมเน+อ)		ความ	แปรปรวน,	ความ	ผิด	เพี้ยน,	การ	พลิก	กลับ,	วิปลาส.		วิ	เส	เสน		
อติ	กฺ	กมฺม		อย	ตี	ติ		พฺยตฺต	โย		อาการ	ที่	เพี้ยน	ไป	ชื่อ	ว่า	พยัต	ต	ยะ	(อาเทศ	อิ	ที่	วิ	เป็น	ย,	วฺ	เป็น	
พฺ,	ซ้อน	ตฺ,	ลบ	สระ	หน้า)

วิ	ปริย	ย			(วิ+ปริ+อิ	คมเน+ณ)		ความ	แปรปรวน,	ความ	ผิด	เพี้ยน,	การ	พลิก	กลับ,	วิปลาส.		วิ	ปริ	เย	ตี	ติ		 
วิ	ปริย	โย		อาการ	พลิก	กลับ	ชื่อ	ว่า	วิ	ปริย	ยะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อิ	เป็น	เอ,	อาเทศ	เอ	เป็น	อย,	ลงฺ	ยฺ	
อาคม,	ลบ	สระ	หน้า)

วิ	ปริ	ยาส	 	 (วิ+ปริ+อสุ	 เขปเน+ณ)	 	 ความ	แปรปรวน,	 ความ	ผิด	เพี้ยน,	 การ	พลิก	กลับ,	 วิปลาส.		 
วิ	ปริ	ยา	สนํ		วิ	ปริ	ยาโส		ความ	แปรปรวน	ชื่อ	ว่า	วิ	ปริ	ยา	สะ.		วิ	ปริ	ยา	สตี	ติ		วา		วิ	ปริ	ยาโส		หรือ	
อาการ	ที่	เพี้ยน	ไป	ชื่อ	ว่า	วิ	ปริ	ยา	สะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา,	ลง	ยฺ	อาคม).		วิ	ปริ	ยาโส		วตฺ	ตติ		

นยิ	ธมตฺถิ๑ 	ความ	แปรปรวน	ความ	เป็น	ไป	ไม่มี	ใน	ที่	นี้

การ	ล่วง	ไป,	การ	ล่วง	ละเมิด,	การ	ล่วง	เกิน	๓	ศัพท์
อติ	กฺ	กม		(อติ+กมุ	ป	ทวิ	กฺ	เขเป+อ)		การ	ล่วง	ไป,	การ	ล่วง	ละเมิด,	การ	ล่วง	เกิน.		อติ	กฺ	กมนํ		อติ	กฺก	โม  

การ	ละเมิด	ชื่อ	ว่า	อติ	กก	มะ	(ซ้อน	กฺ).		อตฺต	โน		สิกฺ	ขาปทปฺป�ฺ�ตฺ	ติ	ยา		อติ	กฺก	โม		นาม		นตฺถิ		

อ�ฺเ�สํ		ปน		อตฺถิ๒ 	ชื่อ	ว่าการ	ละเมิด	ใน	สิกขาบท	บัญญัติ	ของ	ตน	ย่อม	ไม่มี	แต่	มี	แก่	ภิกษุ	เหล่า	อื่น

อติ	ปาต		(อติ+ปต	คมเน+ณ)		การ	ล่วง	ไป,	การ	ล่วง	ละเมิด,	การ	ล่วง	เกิน.			อติ	กฺ	กมฺม		ป	ตนํ		อติ	ปา	โต   
การ	ตก	ล่วง	ไป	ชื่อ	ว่า	อติ	ปา	ตะ	(ลบ	ณฺ,	วุ	ทธิ	อ	เป็น	อา).		อติ	กฺ	กมฺม		วา		สตฺ	ถา	ทีหิ		อภิ	ภ	วิตฺ	วา		 

ปา	ตนํ		อติ	ปา	โต๓ 	การ	ล่วง	เกิน	การ	ฆ่า	ให้	ตาย	ด้วย	ศัต	รา	เป็นต้น	ชื่อ	ว่า	อติ	ปา	ตะ

อุป	จฺจย 	(อุ+ปติ+อย	คมเน+อ)		การ	ล่วง	ไป,	การ	ล่วง	ละเมิด,	การ	ล่วง	เกิน.		อุ	ปติ	กฺ	กมฺม		อย	ตี	ติ		
อุป	จฺจ	โย		อาการ	ล่วง	ละเมิด	ชื่อ	ว่า	อุปั	จจ	ยะ	(อาเทศ	ติ	เป็น	จ,	ซ้อน	จฺ,	ลบ	สระ	หน้า)

สํกิณฺณวคฺควณฺณ นา  นิฏฺ€ิ ตา.
ว่า	ด้วย	กา	รวม	บท	ที่	มี	จำนวน	น้อย	จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑		ชา.อฏฺ.	๓๖/๑๖๒	 ๒		ธมฺม.อฏฺ.	๒๓/๗๒	 ๓		ขุ.อฏฺ.	๒๗/๗๔/๒๖๐



๓.๓. อเนกัตถวัคควัณณนา
๓.๓.๑. คาถาเนกัตถวัณณนา

พรรณนาศัพท์ที่มีอรรถมาก ศัพท์ละคาถา

	 [๗๗๗]	 อเนกตฺเถ		ปวกฺขามิ	 คาถาทฺธปาทโต		กมา
	 	 เอตฺถ	ลิงฺควิเสสตฺถ-	 เมกสฺส		ปุนรุตฺตตา.

 ข้าพเจ้าจะกล่าวบทที่มีอรรถมากบทละคาถา ครึ่งคาถา และบาทคาถา ไปตาม 
ลำดับ, ในวรรคนี้ มีการกล่าวซ้ำบทเดิมเพื่อให้มีความพิเศษแห่งลิงค์

  อเนกตฺถ  มาจาก  น + เอกตฺถ,  เอกตฺถ แปลว่ามีอรรถเดียว,  น ไม่ใช่,   ไม่ใช่มีอรรถเดียว 
คือมีอรรถมาก (อาเทศ น เป็น อน, ลบสระหน้า)

  ใน อเนก ัตถ วรรค นี ้ทา่น พระ โมค คลั ลาน เถระ รวม เอา เฉพาะ บท ที ่ม ีอรรถ มาก มา กลา่ว ดว้ย บท ละ หนึง่ 
คาถา บ้าง ครึ่ง คาถา บ้าง บาท คาถา บ้าง  และ มี การ กล่าว ซ้ำ บท ที่ เคย กล่าว แล้ว เพื่อ ให้ นักศึกษา ทราบ 
ว่า บท ที่ นำ มา กล่าว ซ้ำ อีก มี ลิงค์ แตก ต่าง จาก ที่ เคย กล่าว แล้ว  เช่น อคฺคํ	ใน คาถา ๘๔๓  และ อคฺ	โค  
ใน คาถา ๙๘๓  เพราะ บท เดียว มี หลาย ลิงค์ และ บาง บท มี อุป สัค ประกอบ อยู่ ข้าง หน้า จึง มี ความ หมาย 
หลาย อย่าง  ดัง ต่อ ไป นี้

	 [๗๗๘]	 สมโย		สมวาเย		จ	 สมูเห		การเณ		ขเณ
	 	 ปฏิเวเธ		สิยา	กาเล	 ปหาเน		ลาภทิฏฺ€ิสุ.
สม	ยศัพท์ มี อรรถ ๙ อย่าง คือ  (๑) สมวายะ  ความ ถึง พร้อม แห่ง เหตุ, ความ พร้อม เพรียง.  

สห	กา	รี	กา	รณ	ตาย		สนฺ	นิชฺฌํ		ส	เม	ติ		สม	เว	ตี	ติ		สม	โย  อาการ ที่ เป็น ไป พร้อม เพรียง กัน เพราะ 
เป็น เหตุ แห่ง การ ทำ ร่วม กัน ชื่อ ว่า สม ยะ (สมสทฺ ทูปปท+อิ คมเน+อ, อาเทศ อิ เป็น อย, ลบ สระ หน้า)  

เช่น  อปฺเป	วนา	ม		เสฺวปิ		อุป	สงฺก	เมยฺ	ยาม		กาล�ฺ	จ		สมย�ฺ	จ		อุ	ปา	ทาย๑  ถ้า กระไร ไว้ พรุ่ง นี้ 
เถิด ได้ เวลา และ พร้อม เพรียง กัน แล้ว จึง เข้าไป   (๒) สมู	หะ  หมู่, คณะ.  สมํ		สห		วา		อวย	วานํ		 
อยนํ		ปวตฺ	ติ		อวฏฺ€านนฺ	ติ		สม	โย  ที่ ตั้ง รวม กัน ของ ส่วน ต่างๆ ชื่อ ว่า สม ยะ (สมสทฺ ทูปปท+อย 

คมเน+อ, ลบ สระ หน้า)  เช่น  มหา	สม	โย		ป	วนสฺมึ,		เทว	กา	ยา	สมา	ค	ตา๒  เทวดา หมู่ ใหญ่ มา 
ชุมนุม กัน ใน ป่า  (๓) กา	รณะ  เหตุ.  อว	เสสปจฺจ	ยานํ		สมา	ค	เม		เอ	ติ		เอตสฺ	มา		อุปฺ	ปชฺช	ติ		 
ปวตฺ	ตติ		จา	ติ		สม	โย  เหตุ ที่ เกิด ขึ้น และ เป็น ไป ใน หมู่ ปัจจัย ที่ เหลือ นั้น ชื่อ ว่า สม ยะ (สํ+อิ คติ มฺหิ 
+อ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, นิคหิต เป็น มฺ)  เช่น  สม	โยปิ		โข		เต		ภทฺ	ทา	ลิ		 

๑  ที.สีล. ๙/๓๑๖/๒๕๑ ๒  ที.มหา. ๑๐/๒๓๖/๒๘๗ 



	 อภิธานวรรณนา ๓.	สามัญญกัณฑ์	๓.๓.๑.	คาถาเนกัตถวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 899

อปฺ	ปฏิ	วิทฺโธ		อโหสิ๑  ภัท ทา ลิ แม้ เหตุ เธอ ก็ ยัง ไม่รู้ ชัด   (๔) ขณะ  ขณะ, โอกาส.  มคฺคพฺรหฺม	จริยํ		 
ส	เม	ติ		สมา	คจฺฉ	ติ		เอตฺ	ถา	ติ		สม	โย  โอกาส ที่ พรหมจรรย์ อัน เป็น มรรค มา ถึง ชื่อ ว่า สม ยะ (สํ+อิ 
คติ มฺหิ+อ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, นิคหิต เป็น มฺ, ลบ สระ หน้า)  เช่น  เอ	โก		จ		โข		

ภิกฺขเว		ขโณ		จ		สม	โย		จ		พฺรหฺม	จริย	วา	สาย๒  ภิกษุ ทั้ง หลาย มี ขณะ และ โอกาส เดียว เพื่อ 
การ อยู่ ประพฤติ พรหมจรรย์   (๕) ปฏิ	เวธะ การ แทง ตลอด.  อภิ	มุขํ		�าเณน		สมฺ	มา		เอตพฺ	โพ		 
อว	คนฺตพฺ	โพ	ติ	 	 อภิ	สม	โย	  สภาวะ อัน บุคคล รู้ ด้วย ดี เฉพาะ หน้า ด้วย ปัญญา ญาณ ชื่อ ว่า อภิ สม ยะ  
(อภิ+สํ+อิ คติ มฺหิ+อ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, นิคหิต เป็น มฺ)  เช่น  ทุกฺ	ขสฺส		 

ปีฬ	นฏฺโ€		สงฺขตฏฺโ€		สนฺ	ตาปฏฺโ€		วิ	ปริณาม	ฏฺโ€		อภิ	สมยฏฺโ€๓  ทุกข์ เป็น สภาพ บีบ คั้น มี ปัจจัย 
ปรุง แต่ง ทำให้ เดือด ร้อน มี ความ แปรปรวน ควร แทง ตลอด  (๖) กา	ละ กาล เวลา.  ส	เม	ติ		เอตฺถ,		
เอ	เตน		วา		สงฺคจฺฉ	ติ		สตฺ	โต,		สภาว	ธมฺ	โม		วา		สห	ชา	ตา	ทีหิ,		อุปฺ	ปา	ทีหิ		วา	ติ		สม	โย   
เวลา หรือ สภาว ธรรม เป็น เครื่อง ช่วย ให้ สัตว์ เป็น ไป พร้อม หรือ เกิด ขึ้น ร่วม กัน ชื่อ ว่า สม ยะ (สํ+อิ คติ มฺหิ 

+อ, วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, นิคหิต เป็น มฺ, ลบ สระ หน้า)  เช่น  เอกํ		สมยํ ๔   
สมัย หนึ่ง  (๗) ปหาน	ะ การ ละ.  สมสฺส		นิ	โรธ	สฺส		ยานํ,		สมฺ	มา		วา		ยานํ		อปค	โม	ติ		สม	โย   
การ ไป สู่ นิโรธ หรือ การ ละ ไป โดย ชอบ ชื่อ ว่า สม ยะ (สมสทฺ ทูปปท+ยา คมเน+อ, ลบ สระ หน้า)  เช่น   

สมฺ	มา	นาภิ	สม	ยา		อนฺ	ตม	กา	สิ		ทุกฺ	ขสฺส๕  ทำ ที่สุด แห่ง ทุกข์ ได้ เพราะ ละ ความ สำคัญ ตน  (๘) ลาภ	ะ  
การ ได้.  สมิติ		สงฺ	คติ		สโมธาน	นฺ	ติ		สม	โย  การ ได้ที่ ไป รวม กัน ชื่อ ว่า สม ยะ (สํ+อิ คติ มฺหิ+อ, 

วุ ทธิ อิ เป็น เอ, อาเทศ เอ เป็น อย, นิคหิต เป็น มฺ, ลบ สระ หน้า)  เช่น  อตฺ	ถา	ภิส	ม	ยา		ธี	โร๖  
เพราะ ได้ ซึ่ง ประโยชน์ จึง ชื่อ ว่า บัณฑิต   (๙) ทิฏฐิ ลัทธิ.  ส	เม	ติ		สมฺ	พนฺโธ		เอ	ติ		อตฺต	โน		วิสเย		
ปวตฺ	ตติ,		ทฬฺหคฺคณ	ภาว	โต		วา		สมฺป	ยุตฺ	ตา	อยนฺ	ติ		ปวตฺ	ตนฺ	ติ		สตฺ	ตา		ยถา	ภินิ	เวสํ		เอ	เต	
นา	ติ		สม	โย,		ทิฏฺ€ิ	ส�ฺ	โ�ชเนน		หิ	สตฺ	ตา		อติ	วิย		พชฺฌนฺ	ติ	 ลัทธิ อัน เป็น ความ เข้าใจ ของ ตน 
หรือ ลัทธิ ที่ ทำให้ สัตว์ ร่วม กัน เป็น ไป เพราะ ยึด กัน ไว้ อย่าง มั่นคง ชื่อ ว่า สม ยะ (สํ+อย คมเน+อ, อาเทศ 

นิคหิต เป็น มฺ)  เช่น  สมยปฺป	วาท	เก		ตินฺ	ทุ	กา	จิเร		เอก	สา	ริ	เก		มลฺ	ลิ	กา	รา	เม		ปฏิ	ว	สติ๗  อาศัย 
อยู ่ใน มลัลกิา ราม ซึง่ ม ีศาลา หลงั เดยีว ที ่ราย ลอ้ม ดว้ย ตน้ มะพลบั เปน็ สถาน ที ่สำหรบั โต ้วา ทะ ของ เจา้ ลทัธ ิ 
(ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน วิ.อฏฺ. ๑/๑๐๙; ที.อฏฺ. ๔/๑/๓๑; มชฺ.อฏฺ. ๗/๑/๘; สํ.อฏฺ. ๑๑/๑/๘;  องฺ.
อฏฺ. ๑๔/๑/๙;  ขุ.อฏฺ. ๑๗/๙๒  เป็นต้น)

	 [๗๗๙]	 วณฺโณ		สณฺ€านรูเปสุ	 ชาติจฺฉวีสุ		การเณ
	 	 ปมาเณ		จ		ปสํสายํ	 อกฺขเร		จ		ยเส		คุเณ.

๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๑๖๓/๑๖๕ ๒  องฺ.อฎฺ€ก. ๒๓/๑๑๙/๒๓๐ ๓  ขุ.ปฏิสมฺ. ๓๑/๕๔๙/๔๕๔
๔  ที.สีล. ๙/๑/๑ ๕  สํ.สฬา. ๑๘/๓๖๓/๒๕๕ ๖  สํ.สคาถ. ๑๕/๓๘๐/๑๒๖
๗  ที.สีล. ๙/๒๗๕/๒๒๓
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วณฺณ	ศัพท์ มี อรรถ ๑๐ อย่าง คือ  (๑) สัณฐาน	ะ รูป ร่าง สัณฐาน (มี ต่ำ และ สูง เป็นต้น)  เช่น  ม	หนฺตํ		

สปฺ	ปรา	ชวณฺณํ		อภิ	นิมฺ	มิ	นิตฺ	วา๑  เนรมิต ร่าง เป็น พญา งู ตัว ใหญ่  (๒) รู	ปะ รูป ร่างผิว พรรณ  เช่น  

ปร	มาย		วณฺณ	โปกฺ	ขร	ตาย		สมนฺ	นาค	ตา๒  ประกอบ ด้วย ผิว พรรณ ผุดผ่องยิ่ง   (๓) ชาติ ตระกูล 

(มี กษัตริย์ เป็นต้น)  เช่น  พฺ	ราหฺมโณว		เสฏฺโ€		วณฺโณ		หี	โน		อ�ฺโ�		วณฺโณ๓  พราหมณ์ 
เท่านั้น เป็น ตระกูล ประเสริฐ สุด ตระกูล อื่น ต่ำต้อย   (๔) ฉวิ  สี สรร  เช่น  ผรุส	าย		ภิตฺ	ติ	ยา		

เสต	วณฺโณ		น		นิป	ตติ๔  ฝา เรือน หยาบ ทาสี ขาว ไม่ ติด  (๕) กา	รณะ เหตุ  เช่น  เกน  น  

วณฺเณน	 	คนฺธตฺเถ	โน	ติ	 	 วุจฺจ	ติ๕  ท่าน เรียก เรา ว่า เป็น ผู้ ขโมย กลิ่น เพราะ เหตุ ไร  (๖) ปมาณะ 

ขนาด  เช่น  ตโย		ปตฺตสฺส		วณฺณา๖  ขนาด ของ บาตร มี ๓ ขนาด   (๗) ปสัง	สา การ สรรเสริญ  

เช่น  วณฺณารหสฺส		วณฺณํ		ภาส	ติ๗  กล่าว สรรเสริญ ผู้ ควร สรรเสริญ   (๘) อักขระ อักษร มี อ 

เป็นต้น)  เช่น  อวณฺณกวคฺ	คห	กา	รา		กณฺ€ชา๘  ออักษร ก วรรค และ หอักษร มี เสียง เกิด จาก ลำ 
คอ  (๙) ยสะ บริวาร และ ชื่อ เสียง  (๑๐) คุณ	ะ คุณ มี ศีล เป็นต้น  เช่น  กทา		ส�ฺ�ู	ฬฺ	หา		ปน		

เต		คห	ปติ		อิ	เม		สมณ	สฺส		โค	ตมสฺส		วณฺณา๙  คฤหบดี ท่านประมวล ถ้อยคำ พรรณนา คุณ 
ของ พระ สมณ โค ดม ตั้งแต่ เมื่อไร  (ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  ที.อฏฺ. ๔/๑/๓๗;  มชฺ.อฏฺ. ๘/๒๔๙/๓๑;  
สํ.อฏฺ. ๑๑/๑/๑๓;  องฺ.อฏฺ. ๑๕/๓๖๐/๒๖๘  เป็นต้น)

	 [๗๘๐]	 อุทฺเทเส		ปาติโมกฺขสฺส	 ปณฺณตฺติยํ		อุโปสโถ
	 	 อุปวาเส		จ		อฏฺ€งฺเค	 อุโปสถทิเน		สิยา.
อุ	โปสถ	ศัพท์ มี อรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) ปา	ติ	โมก	ขุท	เท	สะ การ สวด ปาติโมกข์ ของ ภิกษุ สงฆ์ และ ภิกษุณี 

สงฆ์  เช่น  สงฺโฆ		อุ	โปสถํ		กเรยฺย		ปา	ติ	โมกฺ	ขํ		อุทฺ	ทิ	เสยฺ	ย๑๐  สงฆ์ พึง ทำ อุโบสถ สวด ปาติโมกข์    
(๒) ปณัณตั	ต ินาม บญัญตั ิ เชน่  อ	ุโปส	โถ		นาม		นาค	ราชา๑๑  พญานาค ชือ่ อ ุโปส ถะ  (๓) อปุ	วาสะ  
การ เข้า จำ อุโบสถ (๔) อัฏฐั	ง	คะ ศีล องค์ ๘ เช่น อฏฺ€งฺค	สมนฺ	นาค	ตํ		อุ	โปสถํ		อุป	ว	สิตฺ	วา๑๒ เข้า 
อยู่ จำ อุโบสถ อัน ประกอบ ด้วย องค์ ๘  (๕) อุ	โปสถ	ทิน	ะ วัน อุโบสถ  เช่น  อชฺ	ชุ	โปส	โถ		ปณฺณรโส๑๓  
วนั นี ้เปน็ วนั อโุบสถ ๑๕ คำ่  (ด ูราย ละเอยีด เพิม่ เตมิ ใน  ข.ุอฏ.ฺ ๒๖/๔๕/๓๑๖;  ข.ุอฏ.ฺ ๒๘/๑๕๓/๒๒๘  
เป็นต้น)

 [๗๘๑]	 รถงฺเค		ลกฺขเณ		ธมฺโม-	 รจกฺเกสฺวิริยาปเถ
	 	 จกฺกํ		สมฺปตฺติยํ		จกฺก-	 รตเน		มณฺฑเล		พเล.

๑  สํ.สคาถ. ๑๕/๔๓๒/๑๕๕ ๒  วิ.มหา. ๕/๑๒๘/๑๖๘ ๓  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๔๖๔/๔๒๙
๔  วิ.จุลฺล. ๗/๒๒๓/๙๕ ๕  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๙๗/๓๐๑ ๖  วิ.มหาวิ. ๒/๑๑๙/๑๐๓
๗  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓/๔ ๘  ปทรูปสิทฺธิ. ๒/๒ ๙  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๘๓/๗๘
๑๐  วิ.มหา. ๔/๑๔๙/๒๐๔ ๑๑  ที.มหา. ๑๐/๑๖๕/๒๐๑ ๑๒  องฺ.ติก. ๒๐/๕๑๐/๒๗๓
๑๓  วิ.มหา. ๔/๑๘๕/๒๔๓ 
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	 [๗๘๒]	 กุลาลภณฺเฑ		อาณายํ	 อายุเธ		ทานราสิสุ.

จกฺก	ศัพท์ มี อรรถ ๑๔ อย่าง คือ  (๑) รถัง	คะ ล้อ รถ เช่น  จกฺกํว		วห	โต		ปทํ ๑   เหมือน ล้อ บด ตาม 
รอย เทา้ โค ตวั ที ่ลาก เกวยีน ไป   (๒) ลกัขณะ ลาย ลกัษณ ์ที ่ฝา่ พระบาท ของ พระพทุธเจา้  เชน่  อท	ฺทสา		

โข		โทโณ		พฺ	ราหฺมโณ		ปา	เท	สุ		จกฺ	กา	นิ		สหสฺ	สา	รา	นิ๒  โทณ พราหมณ์ ได้ เห็นกงจักร ใน รอย 

พระบาท ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค มี ตั้ง พัน ซี่   (๓) ธัมม	จัก	กะ ธรรมจักร  เช่น  มยา		ปวตฺ	ติตํ		จกฺกํ ๓  

ธรรมจักร อัน เรา เผยแผ่ แล้ว   (๔) อุร	จัก	กะ กงจักร  เช่น  จกฺกํ		ภ	มติ		มตฺถ	เก๔  กงจักร หมุน 

อยู่ บน กระหม่อม   (๕) อิริยา	ป	ถะ อิริยาบถ  เช่น  จตุ	จกฺกํ		นวทฺ	วารํ ๕  มี อิริยาบถ ๔ ทวาร ๙    
(๖) สัม	ปัตติ สัม ปัตติ จักร   เช่น  	จตฺ	ตา	ริ	มา	นิ		ภิกฺขเว		จกฺ	กา	นิ		เยหิ		สมนฺ	นาค	ตานํ		

เทว	มนุ	สฺ	สานํ		จตุ	จกฺกํ		วตฺ	ตติ๖  ภิกษุ ทั้งหลาย จักรเหล่า นี้ มี ๔ อย่าง จักร ๔ ของ เทวดา และ 
มนุษย์ ผู้ ประกอบ ด้วย ธรรม เหล่า ใด ย่อม เป็น ไป  (๗) จัก	กร	ตนะ จักร รัตนะ  เช่น  ทิพฺ	พํ		จกฺ	กร	ตนํ		 

ปา	ตุ	ภว	ติ๗  จักร แก้ว ทิพย์ ปรากฏ ขึ้น  (๘) มัณฑ	ละ มณฑล  เช่น  อ	สนิ	วิ	จกฺกํ ๘ มณฑล ดุจ สายฟ้า  
(๙) พละ กำลัง พล   (๑๐) กุ	ลาล	ภัณฑ	ะ  แท่น ปั้น ของ ช่าง หม้อ   (๑๑) อาณา อาณาจักร  เช่น  

มยหํฺ		อาณาจกกฺ	ํ	ตมุ	ฺหาก	ํ	ธมมฺ	จกกฺ	ํ	โห	ตุ๙  อาณาจกัร จง ม ีแก ่ขา้ พระพทุธเจา้ ธรรมจกัร จง ม ีแก ่

พระองคเ์ถดิ   (๑๒) อา	ยธุะ อาวธุ จกัร  เชน่  ขรุ	ปริย	น	ฺเตน		เจป	ิ	จก	ฺเกน๑๐  ดว้ย จกัร ม ีคม โดย รอบ 
เหมือน มีดโกน   (๑๓) ทา	นะ วัตถุ ทาน  เช่น  ททํ		ภุ�ฺช		จ		มา		จ		ปมา	โท,	จกฺกํ		วตฺตย		

โก	สลา	ธปิ๑๑  ขา้ แต ่มหาราช ผูท้รง ม ีอธัยาศยั ใน กศุล ขอ พระองค ์ประทาน แก ่คน เหลา่ อืน่ แลว้ คอ่ย เสวย 
อย่า ทรง ประมาท เลย ยัง วัตถุ ทาน ให้ เป็น ไป เถิด   (๑๔) รา	สิ กอง วัสดุ   (ดู ราย ละเอียด ใน มชฺ.อฏฺ. 
๗/๑๔๘/๓๔๘;  องฺ.อฏฺ. ๑๔/๑๗๕/๑๐๘;  ขุ.อฏฺ. ๔๘/๒๘๔/๒๗๑ เป็นต้น)

	 [๗๘๓]	 ทานสฺมึ		พฺรหฺมจริยํ	 อปฺปม�ฺ�าสุ		สาสเน
	 	 เมถุนารติยํ		เวยฺยา-	 วจฺเจ		สทารตุฏฺ€ิยํ
	 	 ป�ฺจสีลาริยมคฺโค-	 โปสถงฺคธิตีสุ	จ.

พฺรหฺม	จริย	ศัพท์ มี อรรถ ๑๐ อย่าง คือ  (๑) ทา	นะ ทาน  เช่น  ตํ		เม		วตํ		ตํ		ปน		พฺรหฺม	จริยํ		
ตสฺส		สุ	จิณฺณสฺส		อยํ		วิ	ปา	โก๑๒  นั้น เป็น วัตร ของ เรา นั้น เป็น ทาน ของ เรา นี้ เป็น วิบากแห่ง วัตร 
และ ทาน นั้น อัน เรา ประพฤติ ดีแล้ว นั้น   (๒) อัป	ปมัญญา พรหม วิหาร ธรรม  เช่น  ตํ		โข		ปน		

ป�ฺ	จ	สิข		พฺรหฺม	จริยํ		น		นิพฺพิ	ทาย		น		วิ	รา	คาย	...	ยาว	เทว		พฺรหฺม	โลกู	ปปตฺ	ติ	ยา๑๓   

๑  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๑/๑๕ ๒  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๖/๔๘ ๓  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๖๐๙/๕๕๔
๔  ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๔/๓๔ ๕  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๔/๒๓ ๖  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๓๑/๔๑
๗  ที.มหา. ๑๐/๑๖๔/๑๙๙ ๘  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๔/๔๖ ๙  วิ.อฏฺ. ๑/๑๐
๑๐  ที.สีล. ๙/๙๔/๖๘ ๑๑  ขุ.ชา. ๒๗/๑๑๑๐/๒๓๔ ๑๒  ขุ.ชา. ๒๘/๑๐๑๐-๒/๓๕๓
๑๓  ที.มหา. ๑๐/๒๓๔/๒๘๕ 
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ปญัจ สขิะ แต ่วา่ พรหม วหิาร ธรรม นัน้ ไม ่เปน็ ไป เพือ่ นพิพ ิทา เพือ่ วริาคะ ... แต ่เปน็ ไป เพยีง เพือ่ บงัเกดิ ใน 
พรหม โลก   (๓) สา	สนะ พระ ศาสนา   เช่น  	ตยิทํ		ภนฺ	เต		ภคว	โต			พฺรหฺม	จริยํ		อิทฺธ�ฺ	เจว		 
ผีต�ฺ	จ		วิตฺ	ถา	ริตํ		พาหุ	ช�ฺ�ํ		ปุถุ	ภูตํ		ยาว		เทว	มนุ	สฺ	เส	สุ		สุปฺ	ปกา	สิตํ ๑  ข้า แต่ พระองค์ 
ผู้ เจริญ บัดนี้ พระ ศาสนา ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค สมบูรณ์ แล้ว แพร่ หลาย กว้าง ขวาง รู้ กัน โดย มาก แน่น 
หนา จน กระทั่ง หมู่ เทวดา และ มนุษย์ รู้จัก ดีแล้ว   (๔) เม	ถุน	า	รติ การ งด เว้น จาก เมถุน  เช่น  ปเร		
อพฺรหฺม	จารี		ภ	วิสฺ	สนฺ	ติ,		มย	เมตฺถ		พฺรหฺม	จา	ริ	โน		ภ	วิสฺ	สาม๒  ชน เหล่า อื่น จัก เสพ เมถุน ธรรม 
ใน ข้อ นี้ เรา ทั้ง หลาย จัก ประพฤติ พรหมจรรย์   (๕) เวย	ยา	วัจจะ การ ขวนขวาย  เช่น  เตน  เม  
พฺรหฺม	จริ	เยน		ปุ�ฺ�ํ		ปาณิ	มฺหิ		อิชฺฌ	ติ๓  บุญ ย่อม สำเร็จ บน ฝ่ามือ ของ ท่าน เพราะ การ ขวนขวาย 
นั้น   (๖) ส	ทาร	ตุฏฺ€ิ ความ พอใจ ใน ภรรยาตน  เช่น  มย�ฺ	จ		ภ	ริยํ		นา	ติกฺ	กมาม,		อมฺ	เห		จ		
ภริยา		นา	ติกฺ	กมนฺ	ติ,		อ�ฺ�ตฺร		ตาหิ		พฺรหฺม	จริยํ		จราม,		ตสฺ	มา		หิ		อมฺหํ		ท	หรา		
น		มิยฺยเร๔  พวก เรา ไม่ นอกใจ ภรรยา ภรรยา ก็ ไม่ นอกใจ พวก เรา พวก เรา ประพฤติ พรหมจรรย์ คือ 
ความ พอใจ ใน ภรรยา ตน นั้น เพราะ เหตุ นี้ เอง ความเป็น หนุ่ม ของ พวก เรา จึง ไม่ หมด ไป   (๗) ปัญจ	สี	ละ 
ศีล ๕  เช่น  เอตํ		โข		ภิกฺขเว		ติตฺ	ติ	ริยํ		นาม		พฺรหฺม	จริยํ		อโหสิ๕   ภิกษุ ทั้ง หลาย วัตร 
ปฏิบัติ นี้ แล ได้ ชื่อ ว่่า ศีล ๕ ของ นก กระทา  (๘) อริย	มัคคะ อริยมรรค  เช่น  อิทํ		โข		ปน		เม		 
ป�ฺ	จ	สิข		พฺรหฺม	จริยํ		เอ	กนฺ	ตนิพฺพิ	ทาย		วิ	รา	คาย		...		อย	เมว		อริ	โย		อฏฺ€งฺคิ	โก		มคฺ	โค๖   
ปัญจ สิขะ ก็ อริยมรรค ของ เรา นี้ ย่อม เป็น ไปเพื่อ นิพพิ ทา โดย ส่วน เดียว เพื่อ วิราคะ ... ทาง อัน ประกอบ 
ด้วย องค์ แปด อัน ประเสริฐ นี้ เอง   (๙) อุ	โปส	ถัง	คะ องค์ อุโบสถ  เช่น  หีเนน		พฺรหฺม	จริ	เยน		ขตฺ	ติเย		 
อุป	ปชฺช	ติ๗  บุคคล ย่อม บังเกิด ใน ขัตติย สกุล เพราะ องค์ อุโบสถ ขั้น ต่ำ   (๑๐) ธิติ  ความ เพียร  เช่น  
อภิ	ชา	นา	มิ		โข		ปนาหํ		สา	ริ	ปุตฺต		จตุ	รงฺค	สมนฺ	นาค	ตํ		พฺรหฺม	จริยํ		จริต	า,		ตปสฺ	สิสฺ	สุทํ		 
โหมิ๘  สา รี บุตร เรา ย่อมเข้าใจ บำเพ็ญ เพียร อัน ประกอบ ด้วย องค์ ๔ คือ เรา เป็น ผู้ บำเพ็ญ ตบะ   
(ดู ราย ละเอียด ใน  ที.อฏฺ. ๔/๑๙๐/๑๖๐;  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๓๕/๑๒๒;  วิ.ฏี. ๑/๒๖๖/๕๑๗  เป็นต้น)

	 [๗๘๔]	 ธมฺโม		สภาเว		ปริยตฺติป�ฺ�า-	�าเยสุ		สจฺจปฺปกตีสุ		ปุ�ฺเ�
	 	 เ�ยฺเย		คุณาจารสมาธิสูปิ	 นิสฺสตฺตตาปตฺติสุ		การณาโท.

ธมฺม	ศัพท์ มี อรรถ ๑๔ อย่าง คือ  (๑) สภาวะ สภาว ธรรม  เช่น  กุ	สลา		ธมฺ	มา		อกุ	สลา		ธมฺ	มา		
อพ	ฺยาก	ตา		ธม	ฺมา๙  สภาว ธรรม อนั เปน็ กศุล สภาว ธรรม อนั เปน็ อกศุล สภาว ธรรม อนัเปน็ อพั ยาก ฤต    

(๒) ปริยั	ตติ ปริยัติ  เช่น  อิธ		ภิกฺขุ		ธมฺมํ		ปริ	ยา	ปุณา	ติ		สุตฺ	ตํ		เคยฺ	ยํ	...๑๐  ภิกษุใน ธรม 
วินัย นี้ ย่อม เล่า เรียน ปริยัติ ธรรม คือ สุตตะ เคย ยะ ...   (๓) ปัญญา ปัญญา  เช่น  สจฺจํ		ธมฺ	โม		 
๑  สํ.มหา. ๑๙/๑๑๓๒/๓๓๗ ๒  มชฺ.มูล. ๑๒/๑๐๔/๗๕ ๓  ขุ.เปต. ๒๖/๑๐๖/๑๙๐
๔  ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๑๕/๒๘๙ ๕  วิ.จุลฺล. ๗/๒๖๒/๑๑๗ ๖  ที.มหา. ๑๐/๒๓๔/๒๘๕
๗  ขุ.ชา. ๒๘/๕๒๖/๑๙๙ ๘  มชฺ.มูล. ๑๒/๑๗๗/๑๕๕ ๙  อภิ.ธมฺมสงฺ. ๓๔/๑/๑
๑๐  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๙๑/๒๕๑
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ธิติ		จา	โค		ทิฏฺ€ํ		โส		อติ	วตฺ	ตติ๑  ผู้ มี สัจจะ ปัญญา ความ เพียร การ สละ เหมือน ท่าน นั้น ย่อม 
ล่วง พ้น ศัตรู ได้   (๔) ญา	ยะ ความ สมควร  เช่น  ธมฺ	มา	นุ	ธมฺม	ปฏิ	ปตฺ	ติ๒  ปฏิบัติ ตาม สมควร แก่ 
ธรรม   (๕) สัจจะ สัจจะ  เช่น  ทิฏฺ€ธมฺ	โม		ปตฺต	ธมฺ	โม		วิ	ทิต	ธมฺ	โม๓  เห็น สัจธรรม บรรลุ ธรรม 
รู้ ธรรม แจ่ม แจ้ง แล้ว   (๖) ปกติ ปรกติ, ธรรมดา  เช่น  ชา	ติ	ธมฺ	มานํ		ภิกฺขเว		สตฺ	ตานํ		เอวํ		
อจิฉฺา		อปุ	ฺปชชฺ	ติ๔  ความ ปรารถนา ยอ่ม เกดิ ขึน้ แก ่สตัว ์ผู ้ม ีความ เกดิ เปน็ ธรรมดา อยา่ง นี ้ (๗) ปญุญะ  
บญุ  เชน่  ธม	ฺโม		ส	ุจณิโฺณ		สขุ	มา	วหา	ติ๕  บญุ ที ่บคุคล บำเพญ็ ดแีลว้ ยอ่ม นำ สขุ มา ให ้  (๘) เญย	ยะ  
เญย ธรรม ๕ อย่าง (คือ สังขาร ลักษณะ นิพพาน วิการ และ บัญญัติ)  เช่น  	สพฺ	เพ		ธมฺ	มา		 
สพฺ	พา	กา	เรน		พุทฺธสฺส		ภคว	โต		�าณ	มุ	เข		อา	ปา	ถมาคจฺฉนฺ	ติ๖  เญย ธรรม ทั้ง ปวง ย่อม มา 
 ปรากฏ ชัด ใน ญาณ ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค พุทธ เจ้า โดย อาการ ทุก อย่าง   (๙) คุณ	ะ คุณ  เช่น  ฉนฺนํ		
พทุธฺ	ธมฺ	มาน	ํ๗  พทุธคณุ ๖   (๑๐) อา	จา	ระ  ความ ประพฤต ิ  (๑๑) สมาธ ิสมาธ ิ เชน่  เอว	ํธม	ฺมา		 
เต		ภ	ควนฺ	โต		อ	เห	สุํ	๘  พระ ผู้ มี พระ ภาค เหล่า นั้น ทรง มี สมาธิธรรม เช่น นี้   (๑๒) นิส	สัต	ต	ตา  
ความ ไมใ่ช ่สตัว ์ เชน่  ธม	ฺเม	ส	ุ	ธม	ฺมา	นปุส	ฺส	ี	วหิ	รติ๙  ม ีปรกต ิเหน็ ธรรม ใน ธรรม อยู ่  (๑๓) อา ปตัต ิ 
อาบัติ เช่น จตฺ	ตา	โร		ปา	ราชิ	กา		ธมฺ	มา๑๐  อาบัติ ปาราชิก ๔   (๑๔) กา	รณะ เหตุ   เช่น  	เห	ตุมฺหิ		 
�าณํ	 	 ธมฺม	ปฏิ	สมฺ	ภิท	า๑๑  ความ รู้ แตกฉาน ใน เหตุ ชื่อ ว่า ธัมม ปฏิ สัม ภิท า.  อตฺต	โน	 	 ลกฺขณํ		 
ธาเร	ตี	ติ		ธมฺ	โม  สภาวะ ที่ ทรง ไว้ ซึ่ง ลักษณะ ของ ตน ชื่อ ว่า ธัมมะ (ธร ธาร เณ+รมฺม, ลบ รฺรฺ)   (ดู 
ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  ที.อฏฺ. ๔/๒๗/๙๒;  มชฺ.อฏฺ. ๗/๑/๑๘;  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๔๓/๓๐๕  เป็นต้น)

	 [๗๘๕]	 อตฺโถ		ปโยชเน		สทฺทา-	 ภิเธยฺเย		วุฑฺฒิยํ		ธเน	
	 	 วตฺถุมฺหิ		การเณ		นาเส	 หิเต		ปจฺฉิมปพฺพเต.

อตฺถ ศัพท์ มี อรรถ ๙ อย่าง คือ   (๑) ปโย	ชนะ ผล ประโยชน์ หรือ ความ ต้องการ  เช่น 	อตฺ	โถ		เม		 
คห	ปติ		หิร�ฺ�สุว	ณฺเณน๑๒  ท่าน คฤหบดี ข้าพเจ้า ต้องการ เงิน และ ทอง   (๒) สัท	ทาภิเธย	ยะ  

เนื้อ ความ ที่ ศัพท์ กล่าว ถึง  เช่น  สาตฺ	ถํ	 	สพฺย�ฺ	ชนํ	 ๑๓  พร้อม ทั้ง เนื้อ ความ พร้อม ทั้ง พยัญชนะ    

(๓) วุฑฒิ ความ เจริญ  เช่น  โห	ติ		สีลวตํ		อตฺ	โถ๑๔  ความ เจริญ ย่อม มี แก่ ผู้ มี ศีล   (๔) ธนะ 

ทรัพย์  เช่น  พหุ	ชฺช	โน		ภช	ติ		อตฺถ	เหตุ๑๕  คน ส่วน มาก คบหา กัน เพราะ เห็น แก่ ทรัพย์   (๕) วัตถุ  

วัสดุ   (๖) กา	รณะ  เหตุ  เช่น  	อตฺเถ		ชา	เต		จ		ปณฺฑิตํ	๑๖  เมื่อ มี เหตุ เกิด ขึ้น ย่อม ต้องการ 
บัณฑิต   (๗) นา	สะ  ความ พินาศ   (๘) หิต	ะ  ประโยชน์ เกื้อกูล  เช่น  อุ	ภินฺ	นมตฺถํ		จร	ติ		 

๑  ขุ.ชา. ๒๗/๕๗/๑๘ ๒  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๔๐/๒๓๙ ๓  วิ.มหา. ๔/๑๘/๒๓
๔  ที.มหา. ๑๐/๒๙๕/๒๔๓ ๕  ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๒๐/๒๙๐ ๖  มชฺ.อฏฺ. ๗/๑/๑๘
๗  ขุ.มหานิ. ๒๙/๒๓๑/๑๗๔ ๘  ที.มหา ๑๐/๑๐/๙ ๙  ที.มหา. ๑๐/๙๐/๑๑๒ 
๑๐  วิ.มหาวิ. ๑/๓๐๐/๒๒๐ ๑๑  อภิ.วิ. ๓๕/๗๗๙/๓๙๙ ๑๒  ที.มหา. ๑๐/๑๖๙/๒๐๓
๑๓  วิ.มหาวิ. ๑/๑/๑ ๑๔  ขุ.ชา. ๒๗/๑๑/๔ ๑๕  ขุ.ชา. ๒๗/๒๐๙๐/๔๒๕
๑๖  ขุ.ชา. ๒๗/๙๒/๓๐ 
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อตฺต	โน		จ		ปรสฺส		จ๑  บำเพ็ญ ประโยชน์ แก่ ตน และ ผู้ อื่น ทั้ง ๒ ฝ่าย  (๙) ปัจฉิมปัพพ	ตะ ภูเขา 
ด้าน ทิศ ตะวัน ตก  (ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  สํ.อฏฺ. ๑๑/๒๔๖/๓๑๗;  ขุ.อฏฺ. ๒๘/๑๙๒/๒๖๙  
เป็นต้น)

	 [๗๘๖]	 เยภุยฺยตาพฺยามิสฺเสสุ	 วิสํโยเค		จ		เกวลํ
	 	 ทฬฺหตฺเถ		นติเรเก		จา-	 นวเสสมฺหิ		ตํ		ติสุ.
เกวล ศัพท์ ใช้ได้ ใน ลิงค์ ทั้ง ๓ มี อรรถ ๖ อย่าง คือ  (๑) เยภุย	ย	ตา ความ มี มาก  เช่น  เกวลกปฺ ปา  

จ		องฺ	คม	คธา		ป	หูตํ		ขา	ทนียํ		โภชนี	ยํ		อา	ทาย		อภิ	กฺ	กมิ	ตุ	กามา		โหนฺ	ติ๒  ประชาชนชาว 
อัง คะ และ มคธ ทั้งหมด ถือ เอา ของ เคี้ยว ของ บริโภค เป็น อัน มาก บ่าย หน้า มุ่ง ไป หา  (๒) อัพ	ยา	มิส	สะ  
ความ ไม่ ปะปน กัน  เช่น  เกวลสฺส		ทุกฺ	ขกฺ	ขนฺธสฺส		สมุท	โย		โห	ติ๓  กอง ทุกข์ ทั้ง มวล ย่อม เกิด ขึ้น    
(๓) วิ	สังโยค	ะ การ แยก กัน  เช่น  เก	วลี		วุ	สิต	วา		อุตฺ	ตม	ปริ	โสติ			วุจฺจ	ติ๔  ผู้ ประกอบ ด้วย คุณ 
ทั้ง มวล ผู้ อยู่ จบ พรหมจรรย์ เป็น อุดม บุรุษ   (๔) ทัฬห	ะ ความ มั่นคง  เช่น  อาย	สฺม	โต		ภนฺ	เต		
อนุ	รุทฺธสฺส		วาหิ	โย		นาม		สทฺธิ	วิ	หาริ	โก		เกวลกปฺปํ		สงฺฆ	เภท	าย		€ิ	โต๕  ข้า แต่ พระองค์ ผู้ 
เจริญ สัทธิ วิ หา ริก ของ ท่าน อนุ รุทธ์ ชื่อ พาหิ ยะ มุ่ง แต่ จะ ทำลาย สงฆ์ อย่าง เดียว   (๕) อน	ติเร	กะ ความ 
ไม่ เกิน ประมาณ  เช่น  เกวลํ		สทฺธามตฺ	ตกํ	นูน		อ	ยมายสฺ	มา	นิสฺ	สาย๖  ท่าน ผู้ นี้ อาศัย คุณ เพียง 
ศรัทธา อย่าง เดียว เป็น แน่  (๖) อ	นว	เส	สะ สิ่ง ทั้งหมด เช่น  เกวล	ปริ	ปุณฺณํ		ปริ	สุทฺธํ		พฺรหฺม	จริยํ		 
ปกา	เส	ติ๗  ทรง ประกาศ พรหมจรรย ์อนั บรสิทุธิ ์บรบิรูณ ์โดย สิน้ เชงิ  (ด ูราย ละเอยีด เพิม่ เตมิ ใน   ท.ีอฏ.ฺ 
๖/๒๕๗/๑๕๓;   มชฺ.อฏฺ. ๘/๒๔๙/๓๒;   สํ.อฏฺ. ๑๑/๑/๑๔;  องฺ.อฏฺ. ๑๕/๓๖๐/๒๖๘;  ขุ.อฏฺ. 
๑๗/๑๐๐  เป็นต้น)

	 [๗๘๗]	 คุโณ		ปฏลราสีสุ	 อานิสํเส		จ		พนฺธเน
	 	 อปฺปธาเน		จ		สีลาโท	 สุกฺกาทิมฺปิ		ชิยาย		จ.
คุณศัพท์ มี อรรถ ๘ อย่าง คือ  (๑) ปฏ	ละ ชั้น  เช่น  ทิ	คุณํ		สงฺ	ฆาฏึ		ปา	รุ	โต๘  ห่ม ผ้า สังฆาฏิ สอง 

ชั้น   (๒) รา	สิ กอง, ช่วง  เช่น  ว	โย	คุณา		อนุ	ปุพฺพํ		ช	หนฺ	ติ๙  ช่วง แห่ง วัย ย่อม ผ่าน ไป ตาม 
ลำดับ   (๓) อา	นิ	สัง	สะ ผลานิสงส์  เช่น  สต	คุณา		ทกฺ	ขิณ	า		ปาฏิ	กงฺขิตพฺ	พา๑๐  พึง หวัง ผล 
ทักษิณา ได้ ร้อย เท่า   (๔) พันธ	นะ ผูก, พัน, มัด,  ขด, กำ  เช่น  อนฺตํ		อนฺต	คุณํ ๑๑  ไส้ ใหญ่ ไส้ 
ทบ;  กยิ	รา		มา	ลา	คุเณ		พหู๑๒  นาย มาลา การ พึง ทำ กำ ดอกไม้ ให้ มาก   (๕) อัป	ปธา	นะ  วิเส สนะ    
(๖) สี	ลาทิ คุณ มี ศีล เป็นต้น   (๗) สุ	กกาทิ สี มี สี ขาว เป็นต้น   (๘) ชิยา	สาย ธนู   (ดู ราย ละเอียด 
เพิ่ม เติม ใน  ที.อฏฺ. ๔/๕๔๖/๓๓๕;  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๔๐/๗๖  เป็นต้น)
๑  สํ.สคาถ. ๑๕/๖๓๓/๒๓๘ ๒  วิ.มหา. ๔/๔๓/๕๑ ๓  วิ.มหา. ๔/๑/๑
๔  องฺ.ทสก. ๒๔/๑๒/๑๘ ๕  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๔๓/๓๒๕ ๖  วิ.มหา ๕/๓/๙
๗  วิ.มหาวิ. ๑/๑/๑ ๘  วิ.ปริ. ๘/๑๓๑๕/๕๓๑ ๙  สํ.สคาถ. ๑๕/๙/๔
๑๐  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๗๑๑/๔๕๙ ๑๑  ที.มหา. ๑๐/๒๗๗/๓๒๘ ๑๒  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๑๔/๒๒
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	 [๗๘๘]	 รุกฺขาโท		วิชฺชมาเน		จา-	 รหนฺเต		ขนฺธป�ฺจเก
	 	 ภูโต		สตฺตมหาภูตา-	 มนุสฺเสสุ		น		นาริยํ.

	 [๗๘๙]	 วาจฺจลิงฺโค		อตีตสฺมึ	 ชาเต		ปตฺเต		สเม		มโต.

ภูต	ศัพท์ ใน ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์ มี อรรถ ๗ อย่าง คือ  (๑) รุก	ขาทิ ต้นไม้ เป็นต้น  เช่น  ภูต	คาม	- 
ปาตพฺย	ตาย		ปา	จิตฺ	ติยํ ๑  เป็น ปาจิตตีย์ เพราะ พราก ภูตคาม   (๒) วิช	ชมา	นะ  ความ มี อยู่  เช่น   

ภูต	สฺมึ		ปา	จิตฺ	ติยํ ๒  เป็น ปาจิตตีย์ เพราะ มี อยู่ จริง   (๓) อรหัน	ตะ พระ อรหันต์  เช่น  โย		จ		 

กาล	ฆโส		ภู	โต๓  พระ ขีณาสพ ใด กิน กาล   (๔) ขัน	ธ	ปัญจ	กะ ขันธ์ ๕  เช่น  ภูตมิ	ทนฺ	ติ		ภิกฺขเว		

ยถา	ภตู	ํ	สมมฺปปฺ��ฺาย		ส	ุทฏิ€ฺํ ๔  ภกิษ ุทัง้ หลาย พวก เธอ เหน็ด ีดว้ย ปญัญา อนั ชอบ แลว้ ตาม ความ 
เปน็ จรงิ วา่ ขนั ธ ปญัจก นี ้เกดิ แลว้ หรอื   (๕) สตัตะ สตัว ์โลก  เชน่  สพ	ฺเพว		นกิขฺปิสิ	ฺสน	ฺต	ิ	ภ	ูตา		โล	เก		 

สมุสฺสยํ ๕  สัตว์ ทั้ง ปวง จัก ต้อง ทอด ทิ้ง ร่างกาย ไว้ ใน โลก   (๖) มหา	ภู	ตะ ธาตุ ๔  เช่น  จตฺ	ตา	โร		

โข		ภิกฺขุ		มหา	ภู	ตา		เหตุ๖  ภิกษุ มหาภูต รูป ๔ เป็น เหตุ   (๗) อม	นุส	สะ ภูต มี เทวดา เป็นต้น  

เช่น  ยา	นีธ		ภู	ตา	นิ		สมา	ค	ตา	นิ๗  ภูต เหล่า ใด ประชุม กัน แล้ว ใน ที่ นี้

ภูต	ศัพท์ เป็น วาจ จลิงค์ คือ มี ลิงค์ ตาม บท วิ เสส ยะ จึง เป็น ได้ ทั้ง ๓ ลิงค์ พึง ทราบ ว่า มี อรรถ ๔ อย่าง คือ  
(๑) อ	ตี	ตะ กาล ล่วง ไป แล้ว  เช่น  ภูต	ปุพฺพํ		สา	ริ	ปุตฺต๘  สา รี บุตร เรื่อง เคย มี มา แล้ว   (๒) ชาตะ 

สัตว์ ที่ เกิด มา  เช่น  ภูต	คร	หกา		ภูต	ชิ	คุจฺ	ฉกา๙  เป็น ผู้ ติ เตียน สัตว์ รังเกียจ สัตว์   (๓) ปัตตะ การ 
ถึง, การ บรรลุ   (๔) สมะ ความ เสมอ กัน   (ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  มชฺ.อฏฺ. ๗/๓/๓๔;  ขุ.อฏฺ. 
๑๗/๑๔/๑๔๕  เป็นต้น)

	 [๗๙๐]	 สุนฺทเร		ทฬฺหิกมฺเม		จา-	 ยาจเน		สมฺปฏิจฺฉเน
	 	 สชฺชเน		สมฺปหํสายํ	 สาธฺวาภิเธยฺยลิงฺคิกํ.

สาธุ	ศัพท์ เป็น อภิ เธย ยลิงค์ คือ เป็น ได้ ทั้ง ๓ ลิงค์ มี อรรถ ๖ อย่าง คือ  (๑) สุ	นท	ระ  ความ ดี  เช่น  สาธุ		
ธมฺ	มรุ	จี		ราชา		สาธุ		ป�ฺ�าณ	วา		นโร๑๐  พระ ราชา ชอบพอ พระทัย ธรรม จึง จะ ดี นร ชน มี ความ 
รอบรู้ จึง จะ ดี   (๒) ทัฬหิ	กัม	มะ การก ระ ทำให้ มั่นคง  เช่น  เต	นาวุ	โส		สา	ริ	ปุตฺต		สุณ	าหิ		สาธุ	กํ		

มน	สิก	โรหิ๑๑  ท่าน สา รี บุตร ผู้ มีอายุ ถ้า เช่น นั้น ท่าน จง ฟัง จง ใส่ใจ ให้ ดี   (๓) อา	ยา	จนะ การ อ้อนวอน  

เช่น  สาธุ		เม		ภนฺ	เต		ภควา		สงฺขิตฺ	เตน		ธมฺมํ		เท	เสตุ๑๒  ขอ พระ พุทธ า นุ ญาต พระ ผู้ มี 
พระ ภาค ทรง โปรด แสดง ธรรม แก่ ข้า พระพุทธ องค์ โดย ย่อ ด้วย เถิด พระพุทธเจ้า ข้า  (๔) สัม	ปฏิ	จฉ	นะ  

๑  วิ.มหาวิ. ๒/๓๕๔/๒๓๓ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๓๐๕/๒๑๑ ๓  ขุ.ชา. ๒๗/๓๔๐/๙๕
๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๔๔๕/๔๗๘ ๕  ที.มหา. ๑๐/๑๔๖/๑๘๑ ๖  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๑๒๔/๑๐๓
๗  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๗/๕ ๘  วิ.มหาวิ. ๑/๗/๑๓ ๙  มชฺ.มูล. ๑๒/๕๕๒/๕๙๑
๑๐  ขุ.ชา. ๒๘/๕๐/๒๐ ๑๑  องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๖๙/๒๒๔ ๑๒  ส.สฬา. ๑๘/๖๘/๔๕
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การ รับคำ  เช่น  สาธุ		ภนฺ	เต	ติ		โข		โส		ภิกฺขุ		ภคว	โต		ภา	สิตํ		อภิ	นนฺ	ทิตฺ	วา		อนุ	โม	ทิตฺ	วา๑   
ภิกษุ นั้น กล่าว ชื่นชม ยินดี พระพุทธ ภาษิต ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค ว่า สาธุ พระพุทธเจ้า ข้า   (๕) สัช	ชนะ  

คน ดี  เช่น  สา	ธุชฺ	ชเนหิ		ปวตฺ	เตตพฺพํ ๒ คน ดี พึง ยัง การ สน ทนา ปราศั ย ให้ เป็น ไป   (๖) สัม	ปหังส	า 

ความ ยินดี  เช่น  สาธุ		สาธุ		สา	ริ	ปุตฺต๓  ท่าน สา รี บุตร ดีแล้ว ดีแล้ว   (ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  
ที.อฏฺ. ๔/๑๘๗/๑๕๔;  มชฺ.อฏฺ. ๗/๑/๑๙;  สํ.อฏฺ. ๑๒/๑/๗;  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๔๙/๘๑  เป็นต้น)

	 [๗๙๑]	 อนฺโตนิตฺถี		สมีเป		จา-	 วสาเน		ปทปูรเณ
	 	 เทหาวยเว		โกฏฺ€าเส	 นาสสีมาสุ		ลามเก.
อนฺต ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์ มี อรรถ ๘ อย่าง คือ  (๑) สมี	ปะ ใกล้  (๒) อวสาน	ะ  

ที่สุด  เช่น  ตสฺส		ตสฺ	เสว		ปณฺหสฺส		อหํ		อนฺตํ		ก	โร	มิ		เต๔  เรา จะ ทำ ที่สุด แห่ง ปัญหา นั้นๆ  
แก่ ท่าน  (๓) ปท	ปู	รณะ ปท ปู รณะ คือ ทำ บท ให้ เต็ม และ สละ สลวย  เช่น  สุตฺ	ตนฺตํ,	 วนนฺ	ตา    
(๔) เท	หาว	ย	วะ ลำ ใส้ ใหญ่  เช่น  อนฺตํ		อนฺต	คุณํ	๕  ใส้ ใหญ่ ใส้ ทบ  (๕) โกฏฐา	สะ ส่วน 
ต่างๆ เช่น สนฺ	ติ		ภิกฺขเว		เอ	เก		สมณ	พฺ	ราหฺมณา		ปุพฺ	พนฺ	ตกปฺปิ	กา		ปุพฺ	พนฺ	ตา	นุ	ทิฏฺ€ิ	โน๖   
ภิกษุ ทั้ง หลาย มี สมณ พราหมณ์ พวก หนึ่ง กำหนด ขันธ์ ส่วน อดีต มี ความ เห็น ไป ตาม ขันธ์ ส่วน อดีต  
(๖) นา	สะ ความ พินาศ  (๗) สีมา เขตแดน  เช่น หริ	ตนฺตํ	วา		ปนฺถนฺตํ	วา		เส	ลนฺตํ	วา๗   
เขต หญ้า เขต หนทาง หรือ เขต ภูเขา   (๘) ลาม	กะ ความ เลว ทราม  เช่น

มิคานํ		โกฏฺ€โก		อนฺโต	 ปกฺขีนํ		ปน		วายโส
เอรณฺโฑ		อนฺโต		รุกฺขานํ	 ตโย		อนฺตา		สมาคตา.๘

 บรรดามฤคชาติทั้งหลาย สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์เลวที่สุด บรรดาปักษีทั้งหลาย 
กาเป็นสัตว์เลวที่สุด บรรดารุกขชาติทั้งหลาย ต้นระหุ่งเป็นต้นไม้ เลวที่สุด 
สิ่งที่เลวที่สุด ๓ ประการมารวมกันแล้ว

 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน  ที.อฏฺ. ๔/๒๙/๙๕;  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๙๑/๓๓๐  เป็นต้น)

	 [๗๙๒]	 นิกาเย		สนฺธิสาม�ฺ�-	 ปสูตีสุ		กุเล		ภเว
	 	 วิเสสฺเย		สุมนาย�ฺจ	 ชาติ		สงฺขตลกฺขเณ.

ชาติ	ศัพท์ มี อรรถ ๙ อย่าง คือ  (๑) นิ	กา	ยะ หมู่ คน ผู้ มี ความ ประพฤติ เหมือน กัน  เช่น 	นิคณฺ€า		นาม		

สมณ	ชาติ	กา๙  สมณะ นิกาย หนึ่ง มี นาม ว่า นิครนถ์   (๒) สัน	ธิ ปฏิสนธิ  เช่น  ยํ		ภิกฺขเว		มาตุ		

๑  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๑๒๑/๑๐๑ ๒  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๔/๕๕ ๓  ที.ปาฏิก. ๑๑/๓๖๓/๒๘๗ 
๔  ที.มหา. ๑๐/๒๕๔/๓๑๐ ๕  ที.มหา. ๑๐/๒๗๗/๓๒๘ ๖  ที.สีล. ๙/๒๗/๑๖
๗  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๔๔/๓๕๕ ๘  ขุ.ชา. ๒๗/๔๘๖/๑๒๔ ๙  องฺ.ติก. ๒๐/๕๑๐/๒๖๔
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กุจฺฉิสฺมึ		ป€มํ		จิตฺ	ตํ		อุปฺ	ปนฺนํ		ป€มํ		วิ�ฺ�าณํ		ปา	ตุ	ภูตํ		ต	ทุ	ปา	ทาย		สาว	สฺส		ชาติ๑ 
ภิกษุ ทั้ง หลาย จิต ดวง แรก เกิด ใน อุทร มารดา วิญญาณ อาศัย จิต ดวง แรก ปรากฏขึ้น นั่น แล เป็น ปฏิสนธิ 
ของ สัตว์   (๓) สามัญ	ญะ ชาติ สามัญ  เช่น 	ขีณา		ชาติ		วุ	สิตํ			พฺรหฺม	จริยํ	๒  ชาติ สิ้น แล้ว 
พรหมจรรย์ อยู่ จบ แล้ว  (๔) ปสูติ การ คลอด  เช่น  สมฺ	ปติ	ชา	โต		โพธิ	สตฺ	โต๓  พระ โพธิสัตว์ ประสูติ 
แล้ว  (๕) กุ	ละ ตระกูล  เช่น  อกฺขิ	โต		อนุ	ปกุฏฺโ€		ชาติวา	เทน๔  ไม่มี ใคร คัดค้าน ติ เตียน โดย 
กล่าว ถึง ชาติ ตระกูล ได้   (๖) ภวะ ความ เป็น  เช่น  เอ	กมฺปิ		ชา	ตึ		เทฺวปิ		ชาติ	โย๕  ตาม ระลึก ถึง 
ชาติ หนึ่ง บ้าง สอง ชาติ บ้าง    (๗) วิ	เสส	ยะ การ เกิด เป็น สัตว์ ต่างๆ มี วัว เป็นต้น  เช่น  กร	วิ	กา		นาม		 
สกุณ	ชาติ		ม�ฺ	ชุสฺส	รา		จ๖  นก การเวก มี เสียง ใส   (๘) สุมนา ดอก มะลิ   (๙) สังขต	ลักขณะ 
ลักษณะ ของ สังขต ธรรม  เช่น  ชาติ		ทฺ	วีหิ		ขนฺเธหิ	...	สงฺ	คหิตํ	๗  ชาติสงเคราะห์ ด้วย ขันธ์ ๒ ...   
(ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๒๒/๒๙;  อภิ.อฏฺ. ๕๔/๑๙๑/๑๐๑  เป็นต้น)

	 [๗๙๓]	 ภวเภเท		ปติฏฺ€ายํ	 นิฏฺ€าชฺฌาสยพุทฺธิสุ
	 	 วาสฏฺ€าเน		จ		คมเน	 วิสรตฺเถ		คตีริตา.
คติ	ศัพท์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ ๘ อย่าง คือ  (๑) ภว	เภท	ะ คติ ๕ มี เทว คติ เป็นต้น  เช่น  ป�ฺจ		

โข		อิ	มา		สา	ริ	ปุตฺต		คติ	โย๘  สา รี บุตร คติ ๕ ประการ เหล่า นี้ แล   (๒) ปติ	ฏฐา ที่ ตั้ง  เช่น   
นิพฺ	พานํ		อรห	โต		คติ๙  นิพพาน เป็น ที่ ดำรง อยู่ ของ พระ อรหันต์   (๓) นิฏฐะ ความ สำเร็จ เช่น   
อปิจ		ตฺ	ยาหํ		พฺรหฺ	เม		คติ	�ฺจ		ป	ชา	นา	มิ		ชุ	ติ�ฺจ		ป	ชา	นา	มิ๑๐  พรหม มิใช่ เท่านั้น เรา รู้ 
ความ สำเร็จ และ รู้ อานุภาพ ของ ท่าน   (๔) อัชฌา	ส	ยะ อัธยาศัย  เช่น  อิ	เมสํ		โข		อหํ		ภิกฺ	ขูนํ		 
สี	ล	วนฺ	ตานํ		กลฺ	ยาณ	ธมฺ	มานํ		เนว		ชา	นา	มิ		อาค	ตึ		วา		คตึ		วา๑๑  เรา ไม่รู้ ความ เป็น มา 
 และ อัธยาศัย ของ ภิกษุ ผู้ มี ศีล มี กัลยาณ ธรรม เหล่า นี้   (๕) พุทธิ ปัญญา ญาณ  เช่น  เอวํ		อธิ	มตฺต	- 
คติ	มนฺ	โต๑๒  มี ปัญญา มาก ฉัน นั้น   (๖) วาสัฏ	ฐานะ สถาน ที่ อยู่ อาศัย  เช่น  คติ	 	มิ	คานํ		 
ป	วนํ ๑๓  ป่า ใหญ่ เป็น ที่ อยู่ อาศัย ของ พวก มฤค ะ   (๗) คม	นะ การ ไป  เช่น  สุคติ		ปาฏิ	กงฺ	ขา๑๔  
สุคติ (การ ไป สู่ ภพ ภูมิ ที่ ดี) เป็น อัน หวัง ได้   (๘) วิ	สระ (วิส ทะ) การ แผ่ ออก ไป  เช่น  น		จ		คติ	
คตํ		โห	ติ๑๕  อธิกรณ์ ไม่ ยืด เยื้อ ออก ไป  (ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  ที.อฏฺ. ๔/๒๕๘/๒๒๔;  มชฺ.
อฏฺ. ๙/๓๘๔/๒๖๔;  ขุ.อฏฺ. ๒๙/๕๕๐/๒๗๔  เป็นต้น)

	 [๗๙๔]	 ผเล		วิปสฺสนา		ทิพฺพ-	 จกฺขุสพฺพ�ฺ�ุตาสุ		จ
	 	 ปจฺจเวกฺขณ�าณมฺหิ	 มคฺเค		จ		�าณทสฺสสนํ.

๑  วิ.มหา. ๔/๑๔๑/๑๘๗-๘ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๓/๙ ๓  ที.มหา. ๑๐/๒๖/๑๗
๔  วิ.มหาวิ. ๒/๗๓๕/๔๘๖ ๕  วิ.มหาวิ. ๑/๓/๗ ๖  ที.มหา. ๑๐/๓๑/๒๓
๗  อภิ.ธาตุ. ๓๖/๖๗/๑๔ ๘  มชฺ.มูล. ๑๒/๑๗๐/๑๔๘ ๙  วิ.ปริ. ๘/๑๐๔๔/๓๗๐
๑๐  มชฺ.มูล. ๑๒/๕๕๔/๕๙๔ ๑๑  มชฺ.มูล. ๑๒/๕๖๐/๖๐๓ ๑๒  มชฺ.มูล. ๑๒/๑๙๒/๑๖๔
๑๓  วิ.ปริ. ๘/๑๐๔๔/๓๗๐ ๑๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๙๒/๖๔ ๑๕  วิ.จุลฺล. ๖/๖๑๒/๓๒๕
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�าณทสฺ	สน	ศัพท์ มี อรรถ ๖ อย่าง คือ  (๑) ผละ อริยผล  เช่น  อ	ยม�ฺโ�		อุตฺ	ตริ	มนุ	สฺส	ธมฺ	โม		 
อ	ลม	ริย�าณทสฺ	สน	วิ	เสโส		อธิ	ค	โต		ผา	สุ	วิ	หา	โร๑  คุณ วิเศษ อัน เป็น เครื่อง อยู่ สำราญ คือ อริยผล ที่ 
สามารถ ทำความ เปน็ อรยิะ อนั ยิง่ กวา่ ธรรม ของ มนษุย ์ (๒) วปิสัสนา วปิสัสนา ญาณ ที ่รู ้แจง้ ความ ไม ่เทีย่ง 
เป็นต้น  เช่น  �าณทสฺ	สนาย		จิตฺ	ตํ	อภิ	นีห	รติ๒  ย่อม น้อม จิต ไป เพื่อ ความ รู้ แจ้ง   (๓) ทิพ	พ	จักขุ 
ทิพยจักษุ ญาณ  เช่น 	อปฺ	ปมตฺ	โต		สมา	โน		�าณทสฺ	สนํ		อา	ราเธ	ติ๓  มี ความ ไม่ ประมาท ทำ 
ทิพยจักษุ ญาณ ให้ สำเร็จ   (๔) สัพ	พัญ�ุ	ตา สัพ พัญญุต ญาณ  เช่น  ปริ	สุทฺธิ�าณทสฺส	โน		สมา	โน		 
ปร	ิสทุธฺ�ิาณทสสฺ	โนมหฺิ	ีต	ิ	ปฏ	ิชา	นา	มิ๔  เรา ม ีสพั พญัญตุ ญาณ บรสิทุธิ ์ก ็รู ้วา่ เรา เปน็ ผู ้ม ีสพั พญัญตุ ญาณ 
 บริสุทธิ์   (๕) ปัจจ	เวก	ขณ	ญาณ	ะ ปัญญา ที่ พิจารณา เห็น ใน ขณะ นั้น  เช่น 	�าณ�ฺจ		ปน		เม			
ทสฺ	สนํ		อุท	ปาทิ		อกุปฺ	ปา		เม		วิ	มุตฺ	ติ		อ	ยมนฺ	ติ	มา		ชาติ๕  อนึ่ง ปัญญา พิจารณา เกิดขึ้น แก่ 
เรา ว่า ความ หลุด พ้น ของ เรา ไม่ กำเริบ ชาติ นี้ เป็น ชาติ สุดท้าย   (๖) มัคคะ อริยมรรค  เช่น  กินฺ	นุ		 
โข		อาวุโส		ณาณทสฺ	สน	วิ	สุทฺธตฺถํ		ภคว	ติ		พฺรหฺม	จริยํ		วุสฺ	สติ๖  ถ้า เช่น นั้น เขา ประพฤติ 
พรหมจรรย์ ใน พระ ผู้ มี พระ ภาค เพื่อ ความ บริสุทธิ์ แห่ง อริยมรรค หรือ ท่าน ผู้ มีอายุ.  �าณ	เมว		หิ		
ชาน	นฏเฺ€น		�าณ,ํ		ทส	ฺสนฏเฺ€น		ทส	ฺสน,ํ		ทพิ	ฺพ	จกขฺ�ุาณ	วปิส	ฺสนา�าณมคคฺ�าณ	ผล�าณ- 
ปจฺจ	เวกฺ	ขณ�าณ	เมตํ		อธิ	ว	จนํ ๗  จริง อยู่ ปัญญา นั่น แหละ ชื่อ ว่า ญาณ เพราะ มี อรรถ ว่า รู้, ชื่อ ว่า  
ทัส สนะ เพราะ มี อรรถ ว่า เห็น, คำ ว่า “ญาณทสฺ สน” นี้ เป็น ชื่อ ของ ทิพยจักษุ ญาณ วิปัสสนา ญาณ  
อริ ยมัคค ญาณ อริยผล ญาณ และ ปัจจ เวก ขณ ญาณ  (ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  ที.อฏฺ. ๔/๒๓๔/๑๙๘;  
มชฺ.อฏฺ. ๗/๑๔๖/๓๔๒  เป็นต้น)

	 [๗๙๕]	 กมฺมารุทฺธนองฺคาร-	 กปลฺลทีปิกาสุ		จ
	 	 สุวณฺณการมูสายํ	 อุกฺกา		เวเค		จ	วายุโน.
อุกฺ	กา	ศัพท์ มี อรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) กัมมารุ	ท	ธนะ เตาไฟ ของ ช่างเหล็ก  เช่น  กมฺ	มา	รานํ		ยถา		 

อุกฺ	กา		อนฺ	โต		ชาย	ติ		 โน		พหิ๘  เตาไฟ ของ ช่าง ทอง สว่าง อยู่ ภายใน ไม่ ปรากฏ อยู่ภายนอก 
ฉันใด  (๒) อัง	คา	รกปัล	ละ เตา ถ่าน สำหรับ หลอม ทอง  เช่น 	อุกฺ	กํ		พนฺเธยฺย		อุกฺ	กํ		พนฺธิตฺ	วา		 
อุกฺ	กา	มุ	เข		อา	ลิมฺเปยฺย๙  ติด เตาไฟ แล้ว จึง สุม เบ้า   (๓) ทีปิ	กา คบ เพลิง หรือ ดวง ไฟ  เช่น  อุกฺ	กา	สุ		 
อาธิ	ยมาเน	สุ๑๐  เมื่อ มี ผู้ ถือ คบ เพลิง   (๔) สุ	วัณ	ณ	กา	รมู	สา เบ้า ของ ช่าง ทอง  เช่น  สณฺฑา	เสน		
ชา	ตรู	ปํ		ค	เหตฺ	วา		อุกฺ	กา	มุ	เข		ปกฺขิเปยฺย๑๑  เอา คีม คีบ ทอง ใส่ ใน เบ้า   (๕) วา	ยุ	เวค	ะ ความเร็ว 
ของ ลม  เช่น  เอวํ		วิ	ปา	โก		อุกฺ	กา	ปา	โต		ภ	วิสฺ	สติ๑๒  วิบาก จัก ตก ไป เร็ว ดุจ กระแส ลม อย่าง นี้  
(ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๓๓๗/๒๑๒ เป็นต้น)

๑  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๖๕/๓๘๙ ๒  ที.สีล. ๙/๑๓๑/๑๐๑ ๓  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๕๐/๓๖๙
๔  วิ.จุลฺล. ๗/๓๕๗/๑๗๐ ๕  วิ.มหา. ๔/๑๖/๒๑ ๖  มชฺ.มูล. ๑๒/๒๙๖/๒๙๐
๗  องฺ.อฏฺ. ๙/๑๓๑/๑๐๑ ๘  ขุ.ชา. ๒๘/๖๓๑/๒๓๐ ๙  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๖๙๑/๔๔๒
๑๐  ที.สีล. ๙/๙๒/๖๔ ๑๑  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๖๙๑/๔๔๒ ๑๒  ที.สีล. ๙/๒๒/๑๔
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	 [๗๙๖]	 เกโสหารณชีวิต-	 วุตฺติสุ		วปเน	จ		วาปสมกรเณ
	 	 กถเน		ปวุตฺตภาว-	 ชฺเฌนาโท		วุตฺตมฺปิ		ตีสุ.
วุตฺต	ศัพท์ เป็น ได้ ทั้ง ๓ ลิงค์ มี อรรถ ๗ อย่าง คือ  (๑) เก	โส	หา	รณะ การ ปลงผม  เช่น 	กาปทิ	โก		 

มาณ	โว		ทห	โร		วุตฺต	สิ	โร๑  มาณพ ชื่อ กาปทิ กะ ยัง เป็น เด็ก ศีรษะ โล้น   (๒) ชี	วิตวุ	ตติ การ เลี้ยง ชีพ  
เช่น  ปนฺนโล	โม		ปรทตฺตวุตฺ	โต		มิค	ภู	เตน		เจต	สา		วิ	หรา	มิ๒  มี ขน ราบ เรียบ เป็นอยู่ ด้วย ปัจจัย ๔ 
ที่ ผู้ อื่น ให้ อยู่ ด้วย ความ รู้สึก ดุ จมฤ คะ    (๓) วปนะ การ หว่าน พืช  เช่น  	ยถา		สารทิ	กํ		วีชํ		เขตฺ	เต		 
วุตฺตํ	 	 วิ	รูห	ติ๓  พืช ที่ เก็บ ไว้ ใน ฤดู อับ ลม หว่าน ลง ใน นา ย่อม งอก ขึ้น ฉันใด  (๔) วาป	สม	กรณะ  
การ เกลี่ย พืช ที่ หว่าน แล้ว ให้ เสมอ กัน  เช่น  โน		จ		โข		ปฏิ	วุตฺตํ ๔  หว่าน แล้ว แต่ ยัง ไม่ ได้ เกลี่ย   
(๕) กถ	นะ การ กล่าว  เช่น  วุตฺ	ตมิทํ		ภนฺ	เต		ภคว	ตา๕  ท่าน ผู้ เจริญ พระ ผู้ มี พระ ภาค ตรัส ภาษิต นี้    
(๖) ปวุตต	ภาวะ การ ร่วง หล่น  เช่น  ปณฺฑุ	ปลา	โส		พนฺ	ธนา		ปวุตฺ	โต		อ	ภพฺ	โพ		หริต	ตฺ	ตาย๖  
ใบไม้ เหลือง หล่น จาก ขั้ว แล้ว ไม่ อาจ เขียว สด คืน ได้  (๗) อัชเฌ	นาทิ การ เชิญ ชวน เป็นต้น  เช่น  วุตฺ	โต		 
คุโณ		วุตฺ	โต		ปา	ราย	โน๗  ความ ดี ที่ เขา เชิญ ชวน ภพ หน้า ที่ เขา เชิญ ชวน   (ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม 
ใน  มชฺ.อฏฺ. ๗/๓๐/๑๐๓;  ขุ.อฏฺ. ๒๖/๑/๔๗  เป็นต้น)

 [๗๙๗]	 คมเน		วิสฺสุเต		จาว-	 ธาริโตปจิเตสุ		จ
	 	 อนุโยเค		กิลินฺเน		จ	 สุโตภิเธยฺยลิงฺคิโก.
สุต	ศัพท์ ที่ เป็น ได้ ทั้ง ๓ ลิงค์ มี อรรถ ๖ อย่าง คือ  (๑) คม	นะ การ ไป  เช่น  เส	นาย	 	ปสุ	โต๘   

ผู้ ไป ด้วย กองทัพ   (๒) วิ	ส	สุ	ตะ ปรากฏ  เช่น  สุต	ธมฺมสฺส		ปสฺส	โต๙  ผู้ เห็น ธรรม ปรากฏ แล้ว                             
(๓) อว	ธาริ	ตะ การ จดจำ  เช่น  สุต	ธ	โร		สุต	สนฺ	นิจ	โย๑๐  เป็น ผู้ทรง จำ สั่งสม ไว้   (๔) อุป	จิ	ตะ  
การสั่งสม  เช่น  ตุมฺ	เหหิ	 	 ปุ�ฺ�ํ	 	 ปสุตํ	 	 อนปฺ	ปกํ ๑๑  บุญ มิใช่ น้อย ที่ พวก ท่าน สั่งสม ไว้    
(๕) อนุ	โยคะ การ ขวนขวาย  เช่น  เย		ฌาน	ปสุ	ตา		ธีร	า๑๒  พระ สัมมา สัม พุทธ เจ้า เหล่า ใด 
ขวนขวาย ใน ฌาน เป็น นัก ปราชญ์  (๖) กิ	ลิน	นะ ความ กำหนัด เช่น  อวสฺ	สุตา	 	อวสฺ	สุต	สฺส๑๓   
ผู้ มี ความ กำหนัด ยินดี การ คลอเคลีย ของ บุรุษ ผู้ กำหนัด

	 [๗๙๘]	 โสตวิ�ฺเ�ยฺยสตฺเถสุ	 สุตํ		ปุตฺเต		สุโต		สิยา.

สุต	ศัพท์ ที่ เป็น น ปุง สก ลิงค์ มี อรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) โสต	วิญเญย	ยะ ได้ยิน ได้ ฟัง  เช่น 	 ทิฏฺ€ํ		 
สุตํ		มุตํ ๑๔  ได้ เห็น แล้ว ฟัง แล้ว รู้ แล้ว   (๒) สัต	ถะ ศาสตร์  เช่น 	สี	เลน		วฑฺเฒยฺ	ยุํ		สุ	เตน		 

๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๖๕๑/๕๙๘ ๒  วิ.จุลฺล. ๗/๓๔๖/๑๖๓ ๓  ขุ.ชา. ๒๗/๓๘๓/๑๐๕
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๔๑๒/๒๘๓ ๕  สํ.ขนฺธ. ๑๗/๒๕/๑๗ ๖  วิ.มหาวิ. ๑/๘๙/๘๖
๗  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๔ ๘  ที.อฏฺ. ๔/๑/๒๘ ๙  วิ.มหา. ๔/๕/๖
๑๐  วิ.มหาวิ. ๒/๔๐๗/๒๖๙ ๑๑  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๘/๑๑ ๑๒  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๒๔/๓๙ 
๑๓  วิ.ภิกฺขุนี. ๓/๑/๔ ๑๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๓/๖ 
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วฑฺเฒยฺ	ยุํ ๑  พึง ยัง ศีล ให้ เจริญ ยัง ศาสตร์ ให้ เจริญ  (ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  ที.อฏฺ. ๔/๑/๒๘;  มชฺ.
อฏฺ. ๗/๑/๔;  สํ.อฏฺ. ๑๑/๑/๕;  องฺ.อฏฺ. ๑๔/๑/๕;  ขุ.อฏฺ. ๑๗/๘๙  เป็นต้น)

สุต	ศัพท์ ที่ เป็น ปุง ลิงค์ มี อรรถ ปุตตะ บุตร ชาย

	 [๗๙๙]	 กปฺโป		กาเล		ยุเค		เลเส	 ป�ฺ�ตฺติปรมายุสุ
	 	 สทิเส			ตีสุ		สมณ-	 โวหารกปฺปพินฺทุสุ
	 	 สมนฺตตฺเถนฺตรกปฺปา-	 ทิเก		ตกฺเก		วิธิมฺหิ		จ.
กปฺป ศัพท์ มี อรรถ ๑๒ อย่าง คือ  (๑) กา	ละ กาล เวลา  เช่น  เยน		สุทํ		นิจฺ	จกปฺปํ		วิ	หรา	มิ๒   

เรา อยู่ ด้วย ผล สมาธิ อัน ว่าง เปล่า ตลอด กาล เป็น นิจ   (๒) ยุ	คะ ยุค ทั้ง ๔ มีกต ยุค เป็นต้น   (๓) เล	สะ  
อุบาย ข้อ อ้าง  เช่น  อตฺถิ		กปฺ	โป		นิปชฺ	ชิ	ตุํ ๓  มี ข้อ อ้าง เพื่อ จะ นอน  (๔) ปัญ	ญัตติ นาม บัญญัติ  
เช่น  อิจฺ	จายสฺ	มา		กปฺ	โป๔  เพราะ ฉะนั้น ท่าน กัป ปะ ผู้ มีอายุ   (๕) ปร	มา	ยุ การ กำหนด ช่วง ชีวิต หรือ 
อายุ กัป  เช่น  กปฺปํ		สคฺ	คมฺหิ		โมท	ติ๕  ย่อม บันเทิง อยู่ บน สวรรค์ ตลอด กัป   (๖) สทิ	สะ ความ 
เหมือน กัน   (๗) สมณ	โวหาร	กัป	ปะ การ ทำให้ สมควร ด้วย สมณ โวหาร  เช่น  อนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		 
ป�ฺจหิ		สมณ	กปฺเปหิ		ผลํ		ปริ	ภุ�ฺ	ชิ	ตุํ ๖  ภิกษุ ทั้ง หลาย เรา อนุญาต ให้ ฉัน ผล ไม้ โดย การ ทำให้ 
สมควร แก่ สมณะ ๕ อย่าง นี้  (๘) สมณ	โวหาร	พินทุ การ ทำ เครื่องหมาย ด้วย สมณ โวหาร เช่น   
กปฺ	ปติ		ทฺ	วงฺ	คุลกปฺ	โป๗  ฉัน อาหาร ใน เวลา เลย เที่ยง ไป ๒ องคุลี ก็ ควร   (๙) สมัน	ตะ รอบ ด้าน  เช่น   
เกวลกปฺปํ		วนสณฺฑํ		โอ	ภา	เสตฺ	วา๘  ยังไพร สณฑ์ ทั้ง สิ้น ให้ สว่างไสว   (๑๐) อันตร	กัป	ปาทิ	กะ 
กัป มี อันตร กัป (๑ ใน ๘๐ ของ มหา กัป เป็นต้น  เช่น  กีว	ทีโฆ		นุ		โข		ภนฺ	เต		กปฺ	โป๙  ข้า แต่ 
พระองค์ ผู้ เจริญ กัป หนึ่ง นาน เพียง ไร หนอ   (๑๑) ตักกะ ความ ดำริ  เช่น  กปฺ	โป	ติ		เทฺว		กปฺ	ปา		
ตณฺ	หาก	ปฺ	โป		จ		ทิฏฺ€ิ	กปฺ	โป		จ๑๐  ชื่อ ว่า ความ ดำริ มี ๒ อย่าง คือ ความ ดำริ ด้วย ตัณหา และ ความ 
ดำร ิดว้ย ทฐิ ิ  (๑๒) วธิ ิการ จดัการ.  กปปฺ ศพัท ์ใน อร รถ สท ิสะ ม ีใช ้ใน ลงิค ์ทัง้ ๓ ใน อรรถ อืน่ เปน็ ปงุ ลงิค ์  
(ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  ที.อฏฺ. ๖/๒๗๕/๑๕๓;  มชฺ.อฏฺ. ๘/๒๔๙/๓๒;  สํ.อฏฺ. ๑๑/๑/๑๔;  องฺ.
อฏฺ. ๑๕/๓๖๐/๒๖๙  เป็นต้น)

	 [๘๐๐]	 นิพฺพานมคฺควิรติ-	 สปเถ		สจฺจภาสิเต
	 	 ตจฺเฉ		จาริยสจฺจมฺหิ	 ทิฏฺ€ิยํ		สจฺจมีริตํ.

สจฺจ	ศัพท์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ ๘ อย่าง คือ  (๑) นิพพาน	ะ นิพพาน  เช่น  สจฺจํ		หเว		สา	ธุต	รํ		 
รสานํ ๑๑  นิพพาน มี รส เลิศ กว่า รส ทั้ง หลาย   (๒)  มัคคะ อริยมรรค  เช่น  เอกํ		หิ		สจฺจํ		น		
๑  มชฺ.มูล. ๑๒/๔๓๐/๔๖๑ ๒  มชฺ.มูล. ๑๒/๔๓๑/๔๖๑ ๓  ที.ปาฏิก. ๑๑/๓๔๓/๒๖๙
๔  ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๓๖๗/๑๘๐ ๕  วิ.จุลฺล. ๗/๓๘๖/๑๙๔ ๖  วิ.จุลฺล. ๗/๒๕/๑๑
๗  วิ.จุลฺล. ๗/๖๓๐/๓๙๖ ๘  วิ.มหา. ๔/๔๐/๔๙ ๙  สํ.นิทาน. ๑๖/๔๒๙/๒๑๕ 
๑๐  ขุ.มหานิ. ๒๙/๔๓๖/๓๐๑ ๑๑  สํ.สคาถ. ๑๕/๒๐๓/๕๘ 
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ทุ	ติ	ยมตฺถิ๑ อริยมรรค มี อย่าง เดียว เท่านั้น ไม่มี ที่ สอง  (๓) วิร	ติ วิร ติ สัจจะ  เช่น  สจฺ	เจ		€ิ	ตา		
สมณ	พฺ	ราหฺมณา		จ๒  สมณ พราหมณ์ ทั้ง หลาย ตั้ง อยู่ ใน การ งด เว้น   (๔) สป	ถะ การ สบถ เช่น   
เอ	เตน		สจฺจวชฺ	เชน		มุทฺธา		เต		ผล	ตุุ		สตฺตธา๓  ด้วย คำ สัจ นี้ ขอ ให้ ศีรษะ ของ เจ้า จง แตก ออก 
เป็น ๗ เสี่ยง   (๕) สัจ	จ	ภา	สิ	ตะ การ กล่าว คำ จริง หรือ วจี สัจจะ  เช่น  สจฺจํ		ภเณ		น			กุชฺเฌยฺย๔  
บัณฑิต ควร กล่าว คำ สัจ ไม่ พึง โกรธ   (๖) ตัจ	ฉะ ความ จริง  เช่น  จตฺ	ตา	ริ	มา	นิ		ปริ	พฺ	พา	ชกา		 
พ	ฺราหมฺณสจ	ฺจา	นิ๕  ปริ พา ชก ทัง้ หลาย สจัจะ ของ พราหมณ ์๔ ประการ นี ้  (๗) อริยสจั	จะ อรยิสจั ๔ 
มี ทุกข สัจ เป็นต้น  เช่น  จตุ	นฺนํ		อริย	สจฺ	จานํ		กติ		กุ	สลา๖  อริยสัจ ๔ เป็น กุศล เท่าไร   (๘)  ทิฏฐิ  
มิจฉาทิฐิ  เช่น  กสฺ	มา		นุ		สจฺ	จา	นิ		ว	ทนฺ	ติ		นานา,		ป	วาทิ	ยา	เส		กุ	สลา		ว	ทา	นา๗  เพราะ 
เหตุ ไร หนอ สมณ พราหมณ์ ผู้ เป็น เจ้า ลัทธิ ทั้ง หลาย ที่ กล่าว ยกย่อง ตน ว่า เป็น คน ฉลาด จึง กล่าว ทิฐิ ต่าง 
กัน ไป  (ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  สํ.อฏฺ. ๑๑/๒๔๖/๓๑๑;  ขุ.อฏฺ. ๒๘/๑๘๔/๒๖๒;  อภิ.อฏฺ. 
๕๔/๑๘๙/๙๒  เป็นต้น)

	 [๘๐๑]	 ส�ฺชาติเทเส		เหตุมฺหิ	 วาสฏฺ€านากเรสุ		จ
	 	 สโมสรณฏฺ€าเน		จา-	 ยตนํ		ปทปูรเณ.

อาย	ตน	ศัพท์ มี อรรถ ๖ อย่าง คือ  (๑) สัญชาติ	เท	สะ สถาน ที่ เกิด หรือ สัญชาติ  เช่น 	 อสฺ	สานํ		 
กมฺ	โพโช		อาย	ตนํ		คุนฺนํ		ทกฺ	ขิณ	าป	โถ		อาย	ตนํ	๘  แคว้น กัมโพช ะ เป็น สถาน ที่ เกิด ของ ม้า ทั้ง 
หลาย ทัก ขิณ าบถ ประเทศ เป็น สถาน ที่ เกิด ของ โค ทั้ง หลาย  (๒) เหตุ เหตุ เช่น ป�ฺ	จิ	มา	นิ		ภิกฺขเว		 
วิ	มุตฺ	ตาย	ตนา	นิ๙  ภิกษุ ทั้ง หลาย เหตุ แห่ง วิมุตติ ๕ ประการ นี้   (๓) วาสัฏ	ฐานะ ที่ อยู่ อาศัย  เช่น  
อสิ	ฺส	ราย	ตน,ํ	เท	วาย	ตนํ ๑๐  ที ่อยู ่ของ ผู ้เปน็ ใหญ ่ที ่อยู ่ของ เทวดา   (๔) อา	กระ บอ่ เกดิ  เชน่  โร	คาน	ํ	 
อาย	ตนํ ๑๑  เป็น บ่อ เกิด แห่ง โรค   (๕) สโมสร	ณัฏ	ฐานะ สถาน ที่ ประชุม  เช่น  มโน	ร	เม		อายต	เน		
เส	วนฺ	ติ		นํ		วิ	หงฺ	คมา๑๒  ฝูง นก พา กัน อาศัย อยู่ ที่ ต้นไม้ อัน รื่นรมย์ ใจ  (๖) ปท	ปู	รณะ  ใส่ ให้ เต็ม บท 
ไม่มี ความ หมาย อะไร  เช่น  กมฺ	มาย	ตนํ	การ งาน, 	สิปฺ	ปาย	ตนํ	ศิลปะ๑๓  (ดู เพิ่ม เติม ใน  องฺ.อฏฺ. 
๑๕/๖๒/๑๗๓;  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๑๐๙/๓๙๑;  อภิ.อฏฺ. ๕๓/๑๘๒/๑๙๑  เป็นต้น)

	 [๘๐๒]	 อนฺตรํ		มชฺฌวตฺถ�ฺ�-	 ขโณกาโสธิเหตุสุ
	 	 พฺยวธาเน		วินฏฺเ€		จ	 เภเท		ฉิทฺเท		มนสฺยปิ.
อนฺตร	ศัพท์ ใช้ ใน อรรถ ๑๒ อย่าง คือ  (๑) มัชฌ	ะ ท่ามกลาง ช่วง หรือ ระหว่าง  เช่น 	อนฺตรฏฺ€เก		

๑  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๔๑๙/๕๐๖ ๒  ขุ.ชา. ๒๘/๓๕๘/๑๔๐ ๓  ขุ.ชา. ๒๗/๒๔๐๔/๕๑๙
๔  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๒๗/๔๕ ๕  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๘๕/๒๓๙ ๖  อภิ.วิ. ๓๕/๒๒๓/๑๔๘
๗  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๔๑๙/๕๐๗ ๘  องฺ.อฏฺ. ๑๕/๖๒/๑๗๓ ๙  องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๒๖/๒๒
๑๐  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๑๐๙/๓๙๑ ๑๑  ที.ปาฏิก. ๑๑/๑๗๙/๑๙๖ ๑๒  องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๓๘/๔๖
๑๓  ขุ.อฏฺ. ๑๗/๔๔/๑๙๓ 
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หิม	ปาต	สมเย๑  ช่วง เวลา ที่ หิมะ ตก ๘ วัน   (๒) วัต	ถะ ผ้า  เช่น  สนฺ	ตรุ	ตฺตร	ปร	มนฺ	เตน		ภิกฺ	ขุน	า	 
ตโต		จีวรํ		สา	ทิต	พฺพํ ๒  ภิกษุ พึง พอใจ จีวร มี ผ้า สบง เป็น อย่าง มาก เพิ่ม จาก จีวร นั้น   (๓) อัญญะ 
สิ่ง อื่น   (๔) ขณะ ชั่ว ขณะ  เช่น  	อทฺ	ทสา		โข		มํ		ภนฺ	เต		อ�ฺ�ตรา		อิตฺถี		วิชฺ	ชนฺ	ตริ	กาย		 
ภา	ชน	ํ	โธวนฺ	ติ๓  ขา้ แต ่พระองค์ ผู ้เจรญิ หญงิ คน หนึง่ ลา้ง ภาชนะ อยู ่ได ้เหน็ ขา้ พระองค ์ใน ขณะฟา้แลบ   
(๕) โอ	กาสะ โอกาส  เช่น  ยํ		เอตสฺมึ		อนฺตเร		ภาส	ติ๔  กล่าว คำ ใด ใน โอกาส นี้  (๖) โอธิ  
เขตแดน   (๗) เหตุ	เหตุ  เช่น  ม�ฺจ		ต�ฺจ		กิ	มนฺตรํ ๕  พวก เขา พูด ถึง ดิฉัน และ ท่าน ว่า อย่างไร   
(๘) พยวธา	นะ ระหว่าง   เช่น  อนฺ	ตรา		จ		สาว	ตฺถึ		อนฺ	ตรา		จ		เชต	วนํ	๖  ระหว่าง พระนคร 
สา วัต ถี และ พระ วิ หาร เชต วัน  (๙) วิ	นัฏ	ฐะ การ เว้น   (๑๐) เภท	ะ ความ แตก ต่าง    (๑๑) ฉิท	ทะ ช่อง  
เช่น  ทฺ	วินฺ	นํ		รุกฺ	ขานํ		อนฺตรํ	๗  ช่อง ระหว่าง ต้นไม้ ๒ ต้น   (๑๒) มนะ ใจ  เช่น  ภ	ยมนฺตร	โต		 
ชาตํ ๘  ภัย เกิด จาก ใจ (ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน ขุ.อฏฺ. ๒๖/๒๐/๑๗๒; วิ.ฏี. ๔/๒๖๐/๔๐๐ เป็นต้น)

	 [๘๐๓]	 อาโรเคฺย		กุสลํ		อิฏฺ€-	 วิปาเก		กุสโล		ตถา
	 	 อนวชฺชมฺหิ		เฉเก		จ			 กถิโต		วาจฺจลิงฺคิโก.

กุ	สล	ศัพท์ น ปุง สก ลิงค์ มี อรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) อา	โรค	ยะ ความ ไม่มี โรค  เช่น  กจฺ	จิ		นุ		โภ	โต		 
กุ	สลํ		กจฺ	จิ		นุ		โภ	โต		อ	นาม	ยํ ๙  พระองค์ ทรง เกษม สำราญ ดี หรือ โรคาพาธ มิได้ เบียดเบียน 
พระองค์ หรือ   (๒) อิฏฐ	วิ	ปา	กะ มี ผล ที่ น่า ยินดี  เช่น  กุ	สลา	นํ		ภิกฺขเว		ธมฺ	มานํ		สมาทานเหตุ		
เอว	มิทํ		ปุ�ฺ�ํ		ปวฑฺฒ	ติ๑๐  ภิกษุ ทั้ง หลาย บุญ เจริญ ขึ้น อย่าง นี้ เพราะ เหตุ แห่ง การ สมาทาน กุศล 
ธรรม ทั้ง หลาย

กุสล	ศัพท์ วาจ จลิงค์ เป็น ทั้ง ๓ ลิงค์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) อนวัช	ชะ ความ ไม่มี 
โทษ  เช่น  กต	โม		ปน		ภนฺ	เต		กาย	สมา	จา	โร		กุ	สโล,		โย	โข		มหาราช		กาย	สมา	จา	โร		 
อ	นวชฺโช๑๑  ท่าน ผู้ เจริญ ความ ประพฤติ ทาง กาย ที่ เป็น กุศล เป็น ไฉน,  มหาบพิตร ความ ประพฤติ 
ทาง กาย ที่ ไม่มี โทษ   (๒) เฉ	กะ ผู้ ฉลาด  เช่น  ตํ	กึ		ม�ฺ�สิ		ราช	กุมาร		กุ	สโล		ตฺวํ		รถสฺส		
องคฺปจ	ฺจง	ฺคานํ ๑๒  พระ ราช กมุาร พระองค ์ทรง ดำร ิอยา่งไร ทรง เปน็ ผู ้ฉลาด ใน สว่น ประกอบ ของ รถ หรอื   
(ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  ขุ.อฏฺ. ๔๗/๙๘/๑๔๑;  อภิ.อฏฺ. ๕๓/๒๑/๘๕  เป็นต้น)

	 [๘๐๔]	 ทฺรวาจาเรสุ		วีริเย	 มธุราทีสุ		ปารเท
	 	 สิงฺคาราโท		ธาตุเภเท	 กิจฺเจ		สมฺปตฺติยํ		รโส.

๑  วิ.มหา. ๕/๔๖/๘๑ ๒  วิ.มหาวิ. ๒/๕๘/๔๑ ๓  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๑๗๖/๑๘๑
๔  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๓๐ ๕  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๘๑/๒๙๖ ๖  ขุ.อุทาน. ๒๕/๕๓/๘๘
๗  อภิ.กถา. ๓๗/๑๑๑๖/๓๕๘ ๘  องฺ.สตฺตก. ๒๓/๖๑/๙๙ ๙  ขุ.ชา. ๒๗/๒๑๓๓/๔๓๓
๑๐  ที.ปาฏิก. ๑๑/๓๓/๖๒ ๑๑  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๕๕๔/๕๐๒ ๑๒  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๙๕/๙๒
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รส	ศัพท์ มี อรรถ ๙ อย่าง คือ  (๑) ทร	วะ ของเหลว  เช่น  ป�ฺจ		โค	รสาปิ		พหู		ปจฺฉิชฺ	ชนฺ	ติ๑   
แม้ ปัญจ โครส ก็ หมด ไป จำนวน มาก   (๒) อา	จา	ระ ความ ประพฤติ   (๓) วี	ริ	ยะ ความ เพียร  เช่น  โส		
สมุฏฺ€านลกฺขโณ		วิ	รมณรโส๒  ความ พยายาม งด เว้น มี การ เกิด ขึ้น เป็น ลักษณะ   (๔) มธุ	ราทิ รส 
๖ อย่าง มี รส หวาน เป็นต้น  เช่น  ชิวฺ	หา	วิ�ฺเ�ยฺ	ยา		รสา๓  รส ทั้ง หลาย รู้ ได้ ด้วย ลิ้น  (๕) ปาร	ทะ  
ปรอท  (๖) สิง	คา	ราทิ	นาฏย รส ๙ อย่าง มี สิง คา ระ เป็นต้น  (๗) ธาตุเภท	ะ ธาตุ ชนิด หนึ่ง (ธาตุ 
๗ อย่าง คือ รส รตฺต มํส เมท อฏฺ€ิ สุก ฏฺ€ิ มิญฺ ชว)   (๘) กิจจะ กิจ มี สังฆั ฏฏ นะ เป็นต้น  เช่น    
กิจฺ	จ	สมฺปตฺ	ติอฏฺเ€น		รโส		นาม		ปวุจฺจ	ติ๔  ท่าน เรียก ชื่อ ว่า รส เพราะ อรรถ ว่า ถึง พร้อม ด้วย กิจ 

(มี การ สืบ ต่อ เป็นต้น)   (๙) สัม	ปัตติ ความ บริบูรณ์ แห่ง สังฆั ฏฏ นะ เป็นต้น

	 [๘๐๕]	 โพธิ		สพฺพ�ฺ�ุต�ฺ�าเณ-	 ริยมคฺเค		จ		นาริยํ
	 	 ป�ฺ�ตฺติยํ		ปุเมสฺสตฺถ-	 รุกฺขมฺหิ		ปุริสิตฺถิยํ.
โพธิ	ศัพท์ ใน อิตถี ลิงค์ มี อรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) สัพพัญ�ุ	ตัญ	ญาณ	ะ สัพ พัญญุต ญาณ  เช่น  ปปฺ	โป	ติ		

โพธึ ๕  บรรลุ สัพ พัญญุต ญาณ   (๒) อริย	มัคคะ อริยมรรค  เช่น  โพธิ		วุจฺจ	ติ		จ	ตู	สุ		มคฺเคสุ		
�าณํ ๖  ญาณ ใน มรรค ๔ ท่าน เรียก ว่า โพธิ

โพธิ	ศัพท์ ปุง ลิงค์ มี อร รถ 	ปัญ	ญัตติ นาม บัญญัติ ได้แก่ โพธิ ราช กุมาร  เช่น  	 โพธิ	 	 ราช	กุ	มา	โร		 
ส�ฺ	ชิ	กา	ปุตฺตํ		มาณวํ		อา	มนฺ	เต	สิ๗  พระ โพธิ ราช กุมาร รับสั่ง ให้ มาณพ สัญ ชิ กา บุตร เข้า เฝ้า

โพธิ	ศัพท์ ปุง ลิงค์ และ อิตถี ลิงค์ มี อรรถ  อัส	สัตถ	รุกข	ะ ต้น โพธิ์  เช่น  โพธิ	รุกฺ	ขมูเล		ป€มา	ภิส	มฺพุทฺโธ๘  
พระ ผู้ มี พระ ภาค แรก ตรัสรู้ ประทับ อยู่ ณ โคน ต้น โพธิ์  (ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน ขุ.อฏฺ. ๕๑/๗๐/๙๑  
เป็นต้น)

	 [๘๐๖]	 เสวิโต		เยน		โย		นิจฺจํ	 ตตฺถาปิ		วิสโย		สิยา
	 	 รูปาสิเก		ชนปเท	 ตถา		เทเส		จ		โคจเร.

วิสย	ศัพท์ มี อรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) นิจ	จ	เส	วิ	ตะ แหล่ง น้ำ ที่ ปลา เป็นต้น อาศัย อยู่ เป็น นิจ  (๒) รู	ปาทิ	กะ  
อารมณ์ มี รู ปา รมณ์ เป็นต้น  เช่น  ยาทิโส		มํส	จกฺขุสฺส		วิส	โย		อา	นุ	ภา	โว		โคจ	โร๙  อารมณ์ 
อานุภาพ โคจร ของ มังส จักษุ เป็น เช่น ไร  (๓) ชนป	ทะ ชนบท  เช่น  คนฺ	ธาร	วิสเย๑๐  ใน 
คัน ธาร ชนบท  (๔) เท	สะ ประเทศ  เช่น 	 กา	สิ	กร�ฺโ�	 	 วิสเย	 	 อชา	ยึ	 	 ทาส	คาม	เก๑๑   
เรา ไป บังเกิด ใน หมู่บ้าน ทาส เขต ประเทศ ของ พระเจ้า กา สี  (๕) โค	จระ หมู่บ้านเป็น ที่ หาอาหาร  เช่น  

๑  อภิ.อฏฺ. ๕๔/๘๑๐/๔๗๔ ๒  อภิ.อฏฺ. ๕๓/๔๕๔/๒๗๓ ๓  วิ.มหา. ๕/๓/๑๐
๔  วิสุทฺธิ. ๑/๑๐ ๕  ที.ปาฏิก. ๑๑/๑๔๗/๑๗๓ ๖  ขุ.จูฬนิ. ๓๐/๕๙๕/๒๙๒
๗  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๔๘๖/๔๔๐ ๘  วิ.มหา. ๔/๑/๑ ๙  อภิ.กถา. ๓๗/๗๙๘/๒๗๕
๑๐  ขุ.อปทาน. ๓๓/๒๘/๕๔๘ ๑๑  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑๕๗/๒๙๒ 
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โค	จเร		ภิกฺขเว		จรถ		สเก		เปตฺ	ติ	เก		วิสเย๑  ภิกษุ ทั้ง หลาย เธอทั้ง หลาย จง เที่ยว ไป ใน หมู่บ้าน 
ของ บิดา ตน อัน เป็น ที่ หา อาหาร

	 [๘๐๗]	 ภาโว		ปทตฺเถ		สตฺตายํ	 อธิปฺปายกฺริยาสุ		จ
	 	 สภาวสฺมิ�ฺจ		ลีลายํ	 ปุริสิตฺถินฺทฺริเยสุ		จ.

ภาว	ศัพท์ มี อรรถ ๗ อย่าง คือ  (๑) ป	ทัต	ถะ เนื้อ ความ ของ บท  เช่น  กรณํ		การก ระ ทำ, ทสฺ	สนํ	การ ดู    
(๒) สัต	ตา ความ เป็น  เช่น  เถน	สฺส		ภา	โว		เถยฺ	ยํ ๒  ความ เป็น ขโมย ชื่อ ว่า เถยยะ   (๓) อธิป	ปา	ยะ  
ความ ประสงค์  เช่น  นาม	จฺ	โจ		ราช	ภริยา	สุ		ภาวํ		กุพฺ	เพถ		ปณฺฑิ	โต๓  อำมาตย์ เป็น ผู้ ฉลาด 
ไม่ ควร ทำความ ประสงค์ ใน พระ สนม กำนัล   (๔) กริยา กิริยา อาการ  เช่น  ถีนํ		ภา	โว		ทุ	ราชา	โน๔   
กิริยา ของ หญิง รู้ ได้ ยาก   (๕) สภาวะ สภาวะ   (๖) ลีลา	การ เยื้องกราย   (๗) ปุ	ริ	สิต	ถิ	นท	ริ	ยะ 
ความ เป็น ชาย เป็น หญิง  เช่น  ก	ตมนฺตํ		รูปํ		ปุ	ริ	สินฺ	ทฺ	ริยํ		ยํ		ปุ	ริสสฺส		ปุ	ริ	สลิงฺ	คํ		ปุ	ริ	สนิมิ	ตฺตํ		
ปุ	ริ	สกุตฺตํ		ปุ	ริ	สาก	ปฺ	โป		ปุ	ริสตฺตํ		ปุ	ริ	สภา	โว๕  รูป ถูก เรียก ว่า ปุ ริ สิ นท รีย์ นั้น เป็น ไฉน ทรวดทรง 
ชาย เครื่องหมาย รู้ ว่า ชาย กิริยา ชาย อาการ ชาย สภาพ ชาย ความ เป็น ชาย ของ เพศ ชาย

	 [๘๐๘]	 โส		พนฺธเวตฺตนิ		จ		สํ	 โส		ธนสฺมิมนิตฺถิยํ
	 	 สา		ปุเม		สุนเข		วุตฺโต-	 ตฺตนิเย		โส		ติลิงฺคิโก.
ส	ศัพท์ ปุง ลิงค์ มี อรรถ พันธ	วะ เผ่า พันธุ์
ส	ศัพท์ น ปุง สก ลิงค์ มี อรรถ อัตตะ ของ ตน เช่น ปุ	ริโส		สธ	โน		สโภ	โค๖  บุรุษ มี ทรัพย์ สมบัติ ของ ตน

ส	ศัพท์ ใน ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์ มี อรรถ ธนะ ทรัพย์  เช่น  น		เต		สํ		โกฏฺเ€		โอเปนฺ	ติ๗  สมณะ 
ทั้ง หลาย ไม่ เก็บ สะสม ทรัพย์ ไว้ ใน ฉาง

สา	ศัพท์ ใน ปุง ลิงค์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ สุ	นขะ สุนัข  เช่น  น		ยตฺถ		สา		อุป	ฏฺ€ิ	โต		โห	ติ๘  ไม่ รับ 
ภิกษุ ใน ที่ เขา เลี้ยง สุนัข

สศัพท์ที่เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ มีอรรถ อัตตนิยะ ทรัพย์ของตน

	 [๘๐๙]	 สุวณฺณํ		กนเก		วุตฺตํ	 สุวณฺโณ		ครุเฬ		ตถา
	 	 ป�ฺจธรณมตฺเต		จ	 ฉวิสมฺปตฺติยมฺปิ		จ.

สุวณฺณศัพท์นปุงสกลิงค์ท่านกล่าวไว้ในอรรถ กนกะ ทองคำ  เช่น  สุวณฺณวณฺโณ		ก�ฺจนสนฺนิภตโจ๙  
มีพระฉวีวรรณดุจสีทองคำ คือมีพระตจะดุจหุ้มไว้ด้วยทองคำ

๑  สํ.มหา. ๑๙/๗๐๐/๑๙๘ ๒  วิ.ฏี. ๑/๓๖๒ ๓  ขุ.ชา. ๒๘/๙๖๒/๓๓๖ 
๔  ขุ.ชา. ๒๗/๖๔/๒๑ ๕  อภิ.ธมฺมสงฺ. ๓๔/๕๒๖/๒๑๓ ๖  ที.สีล. ๙/๑๒๖/๙๗
๗  ขุ.เถรี. ๒๖/๔๖๘/๔๘๐ ๘  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๘/๗ ๙  ที.มหา. ๑๐/๒๙/๒๐
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สุว	ณฺณ	ศัพท์ ปุง ลิงค์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) ครุ	ฬะ ครุฑ  (๒) ปัญจ	ธรณ	มัตตะ ประมาณ 
๕ ธรณะ  (๓) ฉ	วิ	สัม	ปัตติ ความ สมบูรณ์ แห่ง ผิว พรรณ เช่น  สุว	ณฺณ	ตา		สุ	สร	ตา๑  ความ มี ผิว 
พรรณ งาม ความ มี เสียง ไพเราะ

	 [๘๑๐]	 วโร		เทวาทิกา		อิฏฺเ€	 ชามาตริ		ปติมฺปิ		จ	
	 	 อุตฺตเม		วาจฺจลิงฺโค		โส	 วรํ		มนฺทปฺปิเยพฺยยํ.
วรศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) เทวาทิกอิฏฐะ พรอันบุคคลพึงปรารถนาจากเทวดาเป็นต้น  

เช่น  สกฺโก		เจ		เม		วรํ		ทชฺชา๒  หากว่าท้าวสักกะพึงให้พรแก่เรา   (๒) ชามาตุ ลูกเขย   
(๓) ปติ สามี

วรศัพท์ที่เป็นวาจจลิงค์ เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ มีอรรถ อุตตมะ ความประเสริฐ  เช่น  พุทฺโธ		ปวทตํ		วโร๓  
บรรดาผู้มีวาทะ พระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุด

วรํศัพท์ที่เป็นนิบาตในอรรถ มันทัปปิยะ ความรักนิดหน่อย

	 [๘๑๑]	 มกุเล		ธนราสิมฺหิ	 สิยา		โกสมนิตฺถิยํ
	 	 เนตฺตึสาทิปิธาเน		จ	 ธนุป�ฺจสเตปิ		จ.
โกส	ศัพท์ ปุง ลิงค์ และ น ปุง สก ลิงค์ มี อรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) มกุล	ะ ดอกไม้ ตูม  (๒) ธน	รา	สิ กอง คลัง  

เช่น  โกโส		จ		ตุยฺหํ		วิ	ปุโล๔ พระ คลัง ของ พระองค์ ยัง ไพบูลย์  (๓) เนต	ติง	สา	ทิปิ	ธา	นะ ฝัก ดาบ 
เป็นต้น  เช่น  อสฺส		อยํ		อสิ		อยํ		โก	สิ๕  นี้ ดาบ นี้ ฝัก ดาบ ของ เขา  (๔) ธนุ	ปัญจ	ส	ตะ หนึ่ง 
โก สะ หรือ ๕๐๐ ช่วง คัน ธนู

	 [๘๑๒]	 ปิตามเห		ชิเน		เสฏฺเ€	 พฺราหฺมเณ		จ		ปิตูสฺวปิ
	 	 พฺรหฺมา	วุตฺโต	ตถา	พฺรหฺมํ	 เวเท		ตปสิ		วุจฺจเต.
พฺรหฺม	ศัพท์ ปุง ลิงค์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ ๖ อย่าง คือ  (๑) ปิตา	ม	หะ พรหม   เช่น  	พฺรหฺ	มา		จ		โลกา	

ธิป	ตี		สหมฺ	ปติ๖  ท้าว สหัมบดี พรหม ผู้ เป็น ใหญ่ ใน โลก   (๒) ชิ	นะ พระพุทธเจ้า  เช่น  พฺรหฺ	มา	ติ		 
โข		ภิกฺขเว		ตถาคต	สฺ	เสตํ		อธิ	ว	จนํ ๗  ภิกษุ ทั้ง หลาย คำ ว่า พรหม นั้น เป็น ชื่อ ของ ตถาคต    
(๓) เสฏฐะ ประเสรฐิ  เชน่  พรฺหฺม	จกกฺ	ํ	ปวต	ฺเต	ติ๘  ยงั จกัร อนั ประเสรฐิ ให ้เปน็ ไป   (๔) พราหมณะ 
พราหมณ์  เช่น  สจฺจวฺ	หโย		พฺร	เหฺม		อุสา	สิ	โต		เม๙  พราหมณ์ พระพุทธเจ้า ทรง มี พระนามตาม 
ความ เป็น จริง ว่า พุทธะ อาตมา เข้า เฝ้า แล้ว  (๕) มาตุ มารดา  (๖) ปิตุ บิดา  เช่น  พฺรหฺ	มา	ติ		 

๑  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๙/๑๒ ๒  ที.มหา. ๑๐/๒๔๘/๓๐๑ ๓  สํ.สคาถ. ๑๕/๒๐๖/๕๘
๔  ขุ.ชา. ๒๗/๒๕๓๗/๕๖๔ ๕  ที.สีล. ๙/๑๓๒/๑๐๒ ๖  ขุ.อปทาน. ๓๓/๑/๔๐๓
๗  มชฺ.อฏฺ. ๑/๓/๓๗ ๘  มชฺ.มูล. ๑๒/๑๖๖/๑๔๐ ๙  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๔๔๓/๕๕๒
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มา	ตา	ปิต	โร		ปุพฺ	พา	จริยา	ติ		วุจฺ	จเร๑  มารดา บิดา ผู้ อนุเคราะห์ บุตร ท่าน เรียก ว่า พรหม และ เรียก 
ว่า บูรพาจารย์

พฺรหฺม	ศัพท์ น ปุง สก ลิงค์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) เวท	ะ คัมภีร์ เวท  เช่น 	พฺรหฺ	มา		
อณ	ตี	ติ	 	 เอตฺถ		พฺรหฺ	มนฺ	ติ	 	 เว	โท		วุจฺจ	ติ๒  คัมภีร์ เวท ท่าน เรียก ว่า พรหม ใน คำ ว่า พฺรหฺ	มา	 
อณ	ติ	นี้   (๒) ตปะ ศีล

	 [๘๑๓]	 หตฺถีนํ		มชฺฌพนฺเธ		จ	 ปโกฏฺเ€		กจฺฉพนฺธเน
	 	 เมขลายํ		มตา		กจฺฉา	 กจฺโฉ		วุตฺโต		ลตาย		จ.

	 [๘๑๔]	 ตเถว		พาหุมูลมฺหิ	 อนูปมฺหิ		ติเณปิ		จ.
กจฺฉา	ศัพท์ อิตถี ลิงค์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) หัตถี	มัชฌ	พันธะ เชือก รัด กลาง ตัว ช้าง   

(๒) ป	โกฏฐะ ปลาย แขน  เช่น  กจฺฉา	ที	สุ		ทีฆ	โลมา		จ		ทีฆ	นขา		จ๓  ที่ ปลาย แขน เป็นต้น มี 
ขน ยาว และ เล็บ ยาว   (๓) กัจฉ	พันธ	นะ การ ผูก โจง กระเบน   (๔) เมขลา สาย รัด เอว สตรี หรือ 
เข็มขัด หรือ จับปิ้ง (ผ้า บัง อาย)

กจฺฉ	ศัพท์ ปุง ลิงค์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) ลตา เถาวัลย์   (๒) พาหุ	มูล	ะ รักแร้ เช่น  
กจฺ	เฉหิ		เส	ทา		มุ�ฺ	จนฺ	ติ๔  เหงื่อ ไหล ออก จาก รักแร้   (๓) อนู	ปะ พื้นที่  เช่น  นที	กจฺ	โฉ		จ		
ปพฺพ	ตกจฺ	โฉ		จ๕  พื้นที่ ลุ่ม น้ำ และ พื้นที่ บน ภูเขา   (๔) ติณ	ะ หญ้า  เช่น  กจฺ	เฉ		รูฬฺห	ติเณ		
จรนฺ	ติ		คา	โว๖  ฝูง โค พา กัน และ เล็ม ไป ใน ที่ มี หญ้า งอกงาม

	 [๘๑๕]	 ปมาณํ		เหตุสตฺเถสุ	 มาเน		จ	สจฺจวาทินิ
	 	 ปมาตริ		จ		นิจฺจมฺหิ	 มริยาทายมุจฺจเต.
ปมาณ	ศัพท์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ ๗ อย่าง คือ  (๑) เหตุ เหตุ   (๒) สัต	ถะ	คัมภีร์  (๓) มานะ การ นับ 

ชั่ง ตวง และ วัด  เช่น  สา	สนฏฺ€ิ	ตาย		ปน		ปริย	ตฺ	ติ		ปมาณํ ๗  เพราะ ความ ตั้ง มั่นแห่ง พระ ศาสนา 
มี ปริยัติ เป็น เครื่อง วัด   (๔) สัจ	จ	วาที ผู้ กล่าว คำ จริง   เช่น 	ตสฺ	มา		เสฺวว		วา	โท		ปมาณํ ๘   
เพราะ เหตุ นั้น การ กล่าว คำ นั้นแล เป็น สัจจะ   (๕) ปมา	ตุ ผู้ ทำการ ชั่ง   (๖) นิจ	จะ ความแน่นอน  
(๗) มริยาท	า ขอบเขต  เช่น  อตฺต	โน		กุฏิ	กาย		ปมาณํ		สลฺลกฺ	เขตฺ	วา๙  กำหนด ขอบเขต กุฏิ 
ของ ตน

	 [๘๑๖]	 สตฺตํ		ทพฺพตฺตภาเวสุ	 ปาเณสุ		จ		พเล		สิยา
	 	 สตฺตาย�ฺจ		ชเน		สตฺโต	 อาสตฺเต		โส		ติลิงฺคิโก.

๑  องฺ.ติก. ๒๐/๔๗๐/๑๖๘ ๒  วิ.ฏี. ๑/๑๕๗/๓๒๙ ๓  สํ.อฏฺ. ๑๑/๑๒๒/๑๔๑
๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๙๒/๔๒๒ ๕  ขุ.อฏฺ. ๒๘/๒๐/๓๒ ๖  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๒๙๔/๓๒๘
๗  ที.อฏฺ. ๖/๑๖๑/๘๗ ๘  วิ.อฏฺ. ๒/๑๗๐ ๙  วิ.อฏฺ. ๑/๓๕๓ 
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สตฺต	ศัพท์ น ปุง สก ลิงค์ มี อรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) ทัพพะ ทรัพย์   (๒) อัต	ต	ภาวะ อัต ต ภาพ    
(๓) ปาณะ ชี วิ ติ นท รีย์   (๔) พละ กำลัง   (๕) สัต	ตา ความ มี อยู่

สตฺต	ศัพท์ ปุง ลิงค์ มี อรรถ  ชนะ สัตว์  เช่น  สพฺ	เพ		สตฺ	ตา		อา	หาร	ฏฺ€ิ	ติ	กา๑  สัตว์ ทั้ง ปวง ดำรง อยู่ ได้ 
เพราะ อาหาร

สตฺต	ศัพท์ ที่ เป็น ทั้ง ๓ ลิงค์ มี อรรถ  อา	สัตตะ การ ข้อง การ ติด  เช่น  สตฺ	ตนฺ	ติ		ภิตฺ	ติขิเล		ลคฺคํ ๒  

คำ ว่า สตฺตํ	คือ เกี่ยว ติด ที่ เสา ข้าง ฝา

	 [๘๑๗]	 เสมฺหาโท		รสรตฺตาโท	 มหาภูเต		ปภาทิเก
	 	 ธาตุ		ทฺวีสฺวฏฺ€ิ		จกฺขาทิ-	 ภฺวาทีสุ		เคริกาทิสุ.
ธาตุ	ศัพท์ เป็น ปุง ลิงค์ และ อิตถี ลิงค์ มี อรรถ ๘ อย่าง คือ  (๑) เส	มหา	ทิ เสมหะ เป็นต้น  (๒) รส	รัต	ตาทิ	 

ธาตุ ๗ อย่าง คือ รส รตฺต มํส เมท อฏฺ€ิ สุก ฏฺ€ิ มิญฺ ชว  (๓) มหา	ภู	ตะ มหาภูต รูป  เช่น 
กตฺถ		นุ		โข		อิ	เม		จตฺ	ตา	โร		มหา	ภู	ตา		อปริ	เส	สา		นิ	รุชฺฌนฺ	ติ		เสยฺ	ยถีทํ		ป€วี	ธาตุ		 
อา	โป	ธาตุ		เตโชธาตุ		วาโย	ธาตุ๓  มหาภูต รูป ๔ เหล่า นี้ คือ ปฐวี ธาตุ อา โป ธาตุ เตโชธาตุ วาโย 
ธาตุ ย่อม ดับ ไม่มี เหลือ ใน ที่ไหน หนอ  (๔) ป	ภาทิ	กะ อารมณ์ มี รูป เป็นต้น  (๕) อัฏ€ ิอัฏฐิ ธาตุ  เช่น  
ภคว	โต		สารีริกธาตุ	ปูชา๔  การ บูชา พระบรม สารีริกธาตุ ของ พระ ผู้ มี พระ ภาค   (๖) จัก	ขาทิ ธาตุ 
๑๘ มี จักขุ ธาตุ เป็นต้น  เช่น  อฏฺ€ารส		โข		อิ	มา		อานนฺ	ท		ธาตุ	โย		จกฺขุ-ธาตุ	...๕  อานนท์ 
ธาตุ เหล่า นี้ มี ๑๘ อย่าง คือ จักขุ ธาตุ ...   (๗) ภ	วาทิ ภู ธาตุ เป็นต้น  เช่น  ภู	วาท	โย		ธาต	โว๖   
ธาตุ ทั้ง หลาย มี ภู ธาตุ เป็นต้น   (๘) เค	ริ	กาทิ แร่ ธาตุ มี ดินสอ พอง เป็นต้น  เช่น  โล	เก		วิ	จิตฺ	ตา		 
หริ	ตาลม	โน	สิ	ลาท	โย		เส	ลาว	ย	วา		ธาตุ	โย	ติ		วุจฺ	จนฺ	ติ๗  ผง ศิลา มี หรดาล และ ดินสอ พอง เป็นต้น 

อัน งาม วิจิตร อยู่ ใน โลก ท่าน เรียก ว่า ธาตุ

	 [๘๑๘]	 อมจฺจาโท		สภาเว			จ	 โยนิยํ		ปกตีริตา
	 	 สตฺตาทิสามฺยาวตฺถายํ	 ปจฺจยา		ป€เมปิ		จ.
ปกติ ศัพท์ เป็น อิตถี ลิงค์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) อมัจ	จาทิ องค์ ประกอบ ความ เป็น พระ 

ราชา ๗ อย่าง มี อำมาตย์ เป็นต้น   (๒) สภาวะ สภาพ ปรกติ  เช่น  ปก	ตี	ติ		วุตฺตํ		ปกติ		จ		
สภา	โว๘  ท่าน กล่าว คำ ว่า ปกติ หมาย ถึง สภาพ ที่ เป็น ปรกติ   (๓) โย	นิ เกิด ขึ้น ครั้ง แรก  เช่น    
ธมฺ	โม	 	หิ	 	ป€มุปฺปตฺ	ติว	เสน		ปกติ	 	นาม๙  ธรรม ที่ ชื่อ ว่า ปรกติ เพราะ การ เกิด ขึ้น ครั้ง แรก   
(๔) สัต	ตาทิ	สาม	ยา	วัต	ถา สภาพ ที่ ตั้ง อยู่ เสมอ กัน ชั่วคราว แห่ง คุณ ๓ อย่าง คือ สตฺต รช ตม ภูต    

๑  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๔/๒ ๒  ขุ.อฏฺ. ๔๕/๗/๙๒ ๓  ที.สีล. ๙/๓๔๓/๒๗๗
๔  ขุ.อฏฺ. ๕๐/๙๙๖/๑๖๒ ๕  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๒๓๗/๑๖๗ ๖  กจฺจายนสุตฺต. ๔๕๗
๗  ขุ.อฏฺ. ๔๗/๗๖/๙๓ ๘  วิสุทฺธิ.ฏี. ๑/๑๒๑/๑๗๙ ๙  ชา.อฏฺ. ๓๘/๒๖๑
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(๕) ปจัจย	ปฐม	ะ ลงิค ์และ ธาต ุที ่ตัง้ ไว ้กอ่น วภิตัต ิและ ปจัจยั  เชน่  ปกต	ิ	ลงิ	ฺคธา	เตวฺว		วภิต	ฺตปิปฺจจฺ	ยา		 
ปน		ปจฺจ	โย๑  ปกติ ได้แก่ ลิงค์ และ ธาตุ ส่วน ปัจจัย ได้แก่ วิภัตติ และ ปัจจัย

	 [๘๑๙]	 ปทํ		€าเน		ปริตฺตาเณ	 นิพฺพานมฺหิ	จ		การเณ
	 	 สทฺเท		วตฺถุมฺหิ		โกฏฺ€าเส	 ปาเท		ตลฺล�ฺฉเน		มตํ.
ป	ทศัพท์ ท่าน รู้ ว่า มี อรรถ ๙ อย่าง คือ  (๑) ฐานะ ที่ ตั้ง  (๒) ปริต	ตาณะ การ คุ้มครอง  (๓) นิพพาน	ะ  

นพิพาน  เชน่  สนตฺ	ํ	ปท	ํ	อชฌฺ	คา		มนุิ๒  พระพทุธเจา้ ทรง บรรล ุนพิพาน อนั สงบแลว้   (๔) กา	รณะ  
เหตุ  เช่น  ปมา	โท		มจฺ	จุ	โน		ปทํ	๓  ความ ประมาท เป็น เหตุ แห่ง ความ ตาย  (๕) สัท	ทะ ศัพท์  
เช่น  ป	เทน		วา	เจ	ติ๔  ให้ กล่าว โดย บท  (๖) วัตถุ พัสดุ   (๗) โกฏฐา	สะ ส่วน   (๘) ปา	ทะ เท้า  
เช่น  จกฺกํว		วห	โต		ปทํ	๕  เหมือน ล้อ หมุน ไป ตาม เท้า โค ตัว ลาก เกวียน ไป อยู่   (๙) ตัล	ลัญฉ	นะ  
รอย เท้า  เช่น  อา	กา	เสว		ปทํ		นตฺถิ๖  รอย เท้า ใน อากาศ ย่อม ไม่มี

	 [๘๒๐]	 โลหมุคฺครเมเฆสุ	 ฆโน		ตาฬาทิเก		ฆนํ
	 	 นิรนฺตเร		จ	ก€ิเน	 วาจฺจลิงฺคิกมุจฺจเต.
ฆน	ศัพท์ ปุง ลิงค์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) โลห	มุค	คระ ค้อน เหล็ก  เช่น  เตน		อ	โยฆเนน		

หตสฺส		ปหตสฺส๗  ทุบ ด้วย ค้อน เหล็ก   (๒) เมฆ	ะ ก้อน เมฆ  เช่น 	อพฺภฆเนน		นิวุ	โต		โล	โก		
ต	โมว	โห	ติ๘  เหมือน โลก ที่ ก้อน เมฆ ปกคลุม จน มืด มิด

ฆน	ศัพท์ น ปุง สก ลิงค์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อร รถ ตาฬ	าทิ	กะ ทอง ที่ หลอม เป็น รูป ฉิ่ง เป็นต้น

ฆน	ศัพท์ ที่ เป็น ได้ ทั้ง ๓ ลิงค์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) นิ	รัน	ตระ ความ ต่อ เนื่อง  (๒) กฐิน	ะ  
ความ หยาบ กระด้าง  เช่น  ส	เจ	ปิสฺส		เอก	ปฏฺฏ	จีวรํ		ฆนํ		โห	ติ๙  หาก จีวร ชั้น เดียว ของ ภิกษุ นั้น 
หยาบ กระด้าง

	 [๘๒๑]	 ขุทฺทา		จ		มกฺขิกาเภเท	 มธุมฺหิ		ขุทฺทมปฺปเก
	 	 อธเม		กปเณ		จาปิ	 พหุมฺหิ		จตุสุตฺติสุ.
ขุทฺทาศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถ มักขิกาเภทะ ผึ้งตัวอ่อน
ขุทฺทศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถมธุ	น้ำผึ้ง

ขุทฺทศัพท์ใน ๓ ลิงค์ มีอรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) อัปปกะ น้อย   (๒) อธมะ ต่ำทราม   (๓) กปณะ 
ผู้ยากไร้   (๔) พห ุมาก

๑  สทฺทตฺถเภทจินฺตา ๑๐๙ ๒  สํ.สคาถ. ๑๕/๗๓๒/๒๗๕ ๓  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๑๒/๑๘
๔  วิ.มหาวิ. ๒/๒๘๖/๑๙๒ ๕  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๑๑/๑๕ ๖  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๒๘/๔๙
๗  ขุ.อฏฺ. ๒๙/๓๕๑/๑๑๖ ๘  ขุ.อฏฺ. ๒๙/๓๕๑/๑๑๖ ๙  วิ.อฏฺ. ๓/๒๑๒
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	 [๘๒๒]	 ตกฺเก		มรณลิงฺเค		จ	 อริฏฺ€ํ		อสุเภ		สุเภ
	 	 อริฏฺโ€		อาสเว		กาเก	 นิมฺเพ		จ		เผนิลทฺทุเม.
อริฏ€ฺศัพทน์ปงุสกลงิคม์ีอรรถ ๔ อยา่ง คือ  (๑) ตักกะ มนัเปรียง  (๒) มรณลงิคะ  เหตทุีใ่หรู้้ความตาย  

(๓) อสุภะ โชคร้าย   (๔) สุภะ โชคดี

อริฏฺ€ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) อาสวะ	 สุราหรือยาดองสุรา  (๒) กากะ	 อีกา   
(๓) นิมพะ	ต้นสะเดา  (๔) เผนิลัททุมะ	ต้นประคำดีควาย

	 [๘๒๓]	 มานภณฺเฑ		ปลสเต	 สทิสตฺเถ		ตุลา		ตถา
	 	 เคหานํ		ทารุพนฺธตฺถ-	 ปี€ิกายํ		จ		ทิสฺสติ.

ตุลา	ศัพท์ ปรากฏ ใน อรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) มา	นภัณฑะ ตรา ชั่ง  (๒) ปลส	ตะ ค่า ร้อย ตำลึง   
(๓) สทิ	สะ เหมือน กัน  (๔) เคห	ทา	รุ	พันธั	ตถ	ปีฐิ	กา ขื่อ ของ เรือน

	 [๘๒๔]	 มิตฺตากาเร		ล�ฺชทาเน			 พลราสิวิปตฺติสุ
	 	 ยุทฺเธ		เจว		ปฏิ�ฺ�ายํ	 สงฺคโร		สมฺปกาสิโต.

สงฺคร	ศัพท์ ท่าน แสดง ไว้ ใน อรรถ ๖ อย่าง คือ  (๑) มิต	ตา	กา	ระ  การ ทำตัว เหมือน มิตร  (๒) ลัญช	ทา	นะ  
การ ให้ สินบน  (๓) พล	รา	สิ หมู่ พล  (๔) วิ ปัตติ ความ วิบัติ  (๕) ยุทธ	ะ การ รบ  (๖) ปฏิญญา 
การ รับรอง

	 [๘๒๕]		 ขนฺเธ		ภเว		นิมิตฺตมฺหิ	 รูปํ		วณฺเณ		จ		ปจฺจเย
	 	 สภาว		สทฺท		สณฺ€าน-	 รูปชฺฌาน	วปูสุ		จ.
รูป	ศัพท์ มี อรรถ ๑๐ อย่าง คือ (๑) ขัน	ธะ รูป ขันธ์ เช่น ยงฺกิ�ฺ	จิ		รูปํ		อ	ตี	ตา	นาค	ตปจฺ	จุปฺ	ปนฺนํ ๑  รูป 

ทั้งหมด ที่ เป็น อดีต อนาคต และ ปัจจุบัน  (๒) ภวะ รูป ภพ  เช่น  รู	ปูปปตฺ	ติ	ยา		มคฺคํ		ภา	เว	ติ๒  
เจริญ มรรค เพื่อ เข้า ถึง รูป ภูมิ   (๓) นิมิต	ตะ นิมิต  เช่น  อชฺฌตฺตํ		อรูป	ส�ฺ�ี		พหิทฺธา		รู	ปา	นิ		
ปสฺ	สติ๓   ผู้ ไม่มี รูป สัญญา ภายใน ย่อม เห็น นิมิต ภายนอก    (๔) วัณณะ สี  เช่น  จกฺขุ�ฺจ		ปฏิ	จฺจ		 
รูเป		จ		อุปฺ	ปชฺช	ติ		จกฺขุ	วิ�ฺ�าณํ ๔  จักษุ วิญญาณ อาศัย ตา และ สี เกิด ขึ้น  (๕) ปัจจ	ยะ เหตุ 
ปัจจัย  เช่น  ส	รู	ปา		ภิกฺขเว			อุปฺ	ปชฺ	ชนฺ	ติ		ปาป	กา		อกุ	สลา		ธมฺ	มา		โน		อรูป	า๕  ภิกษุ  
ทัง้ หลาย บาป อกศุล ธรรม ม ีเหต ุจงึ เกดิ ไมม่ ีเหต ุยอ่ม ไม ่เกดิ  (๖) สภาวะ สภาวะ ที ่เสือ่ม สลาย ไป  เชน่   
รุปฺป	ตี	ติ		โข		ภิกฺขเว		ตสฺ	มา		รู	ปนฺ	ติ		วุจฺจ	ติ๖  ภิกษุ ทั้ง หลาย สิ่ง ที่ เสื่อม สลาย ไป เรียก ว่า รูป   
(๗) สัท	ทะ รูป ศัพท์  เช่น  รูป	สิทฺธิ	ความ สำเร็จรูป ของ ศัพท์   (๘) สัณฐาน	ะ รูป ร่าง สัณฐาน  เช่น  

๑  วิ.มหา. ๔/๒๒/๒๗ ๒  อภิ.ธมฺมสงฺ. ๓๔/๑๓๙/๔๔ ๓  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๓๔๐/๓๒๗
๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๔๔๔/๔๗๖ ๕  องฺ.ทุก. ๒๐/๓๒๗/๑๐๓ ๖  สํ.ขนฺธ. ๑๗/๑๕๙/๑๐๕
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รปู	ป	ฺปมาโณ		รปู	ปปฺ	สน	ฺโน๑  ถอื ประมาณ ใน รปู รา่ง สณัฐาน เลือ่มใส ใน รปู รา่ง สณัฐาน  (๙) รปู	ัช	ฌาน	ะ  
รูป ฌาน  เช่น  อชฺฌตฺตํ		เกสา	ที	สุ		นีล	กสิณ	า	ที	สุ		นีล	กสิณ	า	ทิว	เสน		อุปฺ	ปา	ทิตํ		รูป	ชฺ	ฌานํ		 
รูปํ ๒  รูป ฌาน ที่ เกิด ขึ้น ด้วย อำนาจ การ เพ่ง สี เขียว เป็นต้น ใน ผม เป็นต้น ใน กสิณ สี เขียว เป็นต้น ภายใน  
ชื่อ ว่า รูป  (๑๐) วปุ ร่างกาย  เช่น  อา	กาโส		ปริ	วาริ	โต		รู	ปนฺ	เตฺวว		สงฺขฺยํ		คจฺฉ	ติ๓  ร่างกาย 
ม ีกระดกู เนือ้ และ หนงั หอ่ หุม้ แลว้ จงึ ถงึ การ นบั วา่ รปู กาย  (ด ูราย ละเอยีด เพิม่ เตมิ ใน อง.ฺอฏ.ฺ ๑๔/๑/๑๗;  
ขุ.อฏฺ. ๓๔/๑๐๑/๑๒๖;  ขุ.อฏฺ. ๕๑/๓๘/๗๔  เป็นต้น)

	 [๘๒๖]	 วตฺถุกิเลสกาเมสุ	 อิจฺฉายํ		มทเน		รเต
	 	 กาโม		กามํ		นิกาเม		จา-	 นุ�ฺ�ายํ		กามมพฺยยํ.

กาม ศัพท์ ปุง ลิงค์ มี อรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) วัตถุ	กา	มะ วัตถุ กาม  เช่น  กามา		จิตฺ	รา		มธุ	รา		มโน	รมา		 
วิ	รู	ปรู	เปน		ม	เถนฺ	ติ		จิตฺ	ตํ ๔  กาม ทั้ง หลาย วิจิตร หวาน ชื่น รื่นรมย์ ใจ จึง ย่ำยี จิต ด้วยรูป แบบ ต่างๆ   
(๒) กิเลส	กา	มะ กิเลส กาม  เช่น  ฉนฺ	โท		กาโม		รา	โค		กาโม๕  กิเลส กาม น่าพอใจ น่า ใคร่   
(๓) อิจฉา ความ ต้องการ  เช่น  กา	มุ	ปา	ทานํ ๖  ยึด มั่น ตาม ความ ต้องการ  (๔) มทนะ  กามเทพ, 
เทว บุตร มาร  เช่น  กาม	เท	วา		กาม	คุเณหิ		เจว		อิทฺธิวิ	เส	เสหิ		จ		อิตเร		อิทฺธิ	วิ	เส	เส	เหว		
ทิพฺ	พนฺ	ติ๗  กามเทพ เพลิดเพลิน ด้วย กามคุณ และ ฤทธิ์ พิเศษ ส่วน เทพ บุตร อื่น นอก นี้ เพลิดเพลิน ด้วย 
ฤทธิ์ พิเศษ เท่านั้น   (๕) รตะ เมถุน  เช่น  อตฺ	ตกาม	ปา	ริ	จริยา	ย		วณฺณํ		ภา	เสยฺ	ย๘  กล่าว 
สรรเสริญ การ บำเรอ ตน ด้วย เมถุน

กาม ศัพท์ น ปุง สก ลิงค์ มี อรรถ นิ	กา	มะ ความ ปรารถนา, ความ ใคร่  เช่น  สนฺ	เตตฺถ		ตโย		กุล	ปุตฺ	ตา		
อตฺ	ตกา	มรู	ปา		วิห	รนฺ	ติ๙  ใน สวน นี้ มี กุลบุตร อยู่ ๓ คน ต่าง ก็ มุ่ง มั่น ตาม ความ ปรารถนา ของ ตน อยู่  
(ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  ขุ.อฏฺ. ๓๐/๗/๑๒  เป็นต้น)

กามํ	ศัพท์ ที่ เป็น นิบาต มี อรรถ อนุ	ญญะ การ อนุญาต (แปล ว่า ตามใจ, เชิญ เถิด)

	 [๘๒๗]	 โปกฺขรํ		ปทุเม		เทเห	 วชฺชภณฺฑมุเขปิ		จ
	 	 สุนฺทรตฺเต		จ		สลิเล	 มาตงฺคกรโกฏิยํ.

โปกฺ	ขร	ศัพท์ มี อรรถ ๖ อย่าง คือ  (๑) ปทุม	ะ ดอกบัว  เช่น  วาริ		โปกฺ	ขรปตฺ	เตว๑๐  ดุจน้ำ ไม่ 
ติด อยู่ บน ใบ บัว   (๒) เท	หะ ร่างกาย  เช่น  โป	ราณา		ปนาหุ		โปกฺ	ข	รนฺ	ติ		สรีรํ		ว	ทนฺ	ติ๑๑   
โบ ราณา จาร ย์ กล่าว ว่า บัณฑิต ทั้ง หลาย เรียก ร่างกาย ว่า โปกขร ะ   (๓) วัช	ช	ภัณฑ	มุข	ะ ช่อง พิณ  เช่น 

๑  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๖๕/๙๓ ๒  ที.อฏฺ. ๕/๑๒๙/๑๑๒ ๓  มชฺ.มูล. ๑๒/๓๔๖/๓๕๘
๔  มชฺ.มชฺ. ๑๓/๔๕๑/๔๑๓ ๕  ขุ.มหานิ. ๒๙/๒/๒ ๖  ที.มหา. ๑๐/๕๘/๖๘
๗  วิ.ฏี. ๒/๑๒/๓๐ ๘  วิ.มหาวิ. ๑/๔๑๖/๒๘๘ ๙  วิ.มหา. ๕/๒๔๘/๓๓๗-๘
๑๐  ขุ.ธมฺม. ๒๕/๓๖/๖๙ ๑๑  ที.อฏฺ. ๔/๓๐๓/๒๕๓ 
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เวฬุ	ว	ปกฺกํ		วิย		ปณฺฑุ	วีณํ		ตสฺ	สา		กิร		โสวณฺณมยํ		โปกฺ	ขรํ ๑  พิณ มี สี เหลืองเหมือน สี  
ผล มะตูม สุก ทราบ ว่า ช่อง ของ พิณ นั้น ทำ ด้วย ทองคำ   (๔) สุ	นท	รัต	ตะ ความ งาม   (๕) สลิล	ะ น้ำ   
(๖) มาตังค	กร	โกฏิ ปลาย งวง ช้าง

	 [๘๒๘]	 ราสินิจฺจลมายาสุ	 ทมฺภาสจฺเจวสฺวโยฆเน
	 	 คิริสิงฺคมฺหิ		สีรงฺเค	 ยนฺเต		กูฏมนิตฺถิยํ.

กูฏศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีอรรถ ๙ อย่าง คือ  (๑) ราสิ กอง   (๒) นิจจละ ความมั่นคง   
(๓) มายา เล่ห์เหลี่ยม   (๔) ทัมภะ การโกง   (๕) อสัจจะ ความเท็จ   (๖) อโยฆนะ ค้อนเหล็ก   
(๗) คิริสิงคะ ยอดภูเขา   (๘) สีรังคะ ส่วนหนึ่งของผาล   (๙) ยันตะ เครื่องดักนก

	 [๘๒๙]	 วุฑฺฒิยํ		ชนเน		กาม-	 ธาตฺวาทิมฺหิ		จ		ปตฺติยํ
	 	 สตฺตาย�ฺเจว		สํสาเร	 ภโว		สสฺสตทิฏฺ€ิยํ.

ภว	ศัพท์ มี อรรถ ๗ อย่าง คือ  (๑) วุฑฒิ ความ เจริญ   (๒) ชน	นะ การ เกิด  (๓) กาม	ธาต	วาทิ กาม 
ธาตุ เป็นต้น   (๔) ปัตติ การ ถึง   (๕) สัต	ตา ความ มี อยู่   (๖) สังสาร	ะ	สงสาร  (๗) สัสสต	ทิฏฐิ  
สัสสต ทิฏฐิ (ความ เห็น ว่า ทุก สิ่ง เที่ยง)

	 [๘๓๐]	 ปฏิวากฺโยตฺตราสงฺเค-	 สุตฺตรํ		อุตฺตโร		ติสุ
	 	 เสฏฺเ€		ทิสาทิเภเท		จ	 ปรสฺมิมุปรีริโต.
อตุตฺรศพัทน์ปงุสกลงิค ์ทา่นกลา่วไวใ้นอรรถ  ๒  อยา่ง  คอื  (๑) ปฏวิากยะ คำตอบ  (๒) อตุตราสงัคะ 

ผ้าห่ม

อุตฺตรศัพท์ใน ๓ ลิงค์ ท่านกล่าวไว้ในอรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) เสฏฐะ ความประเสริฐ  (๒) ทิสาทิเภทะ 
ทิศเหนือเป็นต้น  (๓) ปะระ เบื้องหลัง  (๔) อุปริ เบื้องบน

	 [๘๓๑]	 เนกฺขมฺมํ		ป€มชฺฌาเน	 ปพฺพชฺชายํ	วิมุตฺติยํ
	 	 วิปสฺสนายํ		นิสฺเสส-	 กุสลมฺหิ		จ		ทิสฺสติ.

เนกฺขมฺมศัพท์ปรากฏในอรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) ปฐมัชฌานะ ปฐมฌาน  (๒) ปัพพัชชา การบรรพชา  
(๓) วิมุตติ อรหัตตผลและนิพพาน  (๔) วิปัสสนา วิปัสสนา   (๕) นิสเสสกุสละ กุศลทุกอย่าง

	 [๘๓๒]	 สงฺขาโร		สงฺขเต	ปุ�ฺ�า-	 ภิสงฺขาราทิเกปิ		จ
	 	 ปโยเค		กายสงฺขารา-	 ทฺยภิสงฺขรเณสุ		จ.

๑  ที.อฏฺ. ๕/๓๔๕/๓๑๔
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สงฺ	ขาร	ศัพท์ มี อรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) สังข	ตะ ปัจจ ยา ภิสั งขต ธรรม เช่น  อนิจฺ	จา		วต		สงฺ	ขา	รา๑  
สังขาร ทั้ง หลาย ไม่ เที่ยง หนอ   (๒) ปุญญา	ภิสั	ง	ขา	ราทิ	กะ ปุญญา ภิสั ง ขาร เป็นต้น  เช่น  ตโย		 
สงฺ	ขา	รา		ปุ�ฺ�า	ภิส	งฺ	ขา	โร		อ	ปุ�ฺ�า	ภิส	งฺ	ขา	โร		อาเน�ฺ	ชา	ภิส	งฺ	ขา	โร๒  อภิ สังขาร มี ๓ คือ  
ปญุญา ภสิ ัง ขาร อ ปญุญา ภสิ ัง ขาร และ อาเนญ ชา ภสิ ัง ขาร   (๓) ปโย	คะ ความ พยายาม  เชน่ 	อ	วชิ	ฺชา- 
ค	โตยํ		ภิกฺขเว		ปุ	ริส	ปุคฺคโล		ปุ�ฺ��ฺ	เจ		สงฺ	ขารํ		อภิ	สงฺข	โร	ติ๓  ภิกษุ ทั้ง หลาย ถ้า บุคคล ผู้ นี้ 
ตก อยู่ ใน อวิชชา ปรุง แต่ง สังขาร ที่ เป็น บุญ   (๔) กาย	สังขาร	าทิ กาย สังขาร วจี สังขาร และ จิตต สังขาร   
เช่น  ต	โย	เม		อาวุโส		สงฺ	ขา	รา		กาย	สงฺ	ขา	โร		วจี	สงฺ	ขา	โร		จิตฺ	ต	สงฺ	ขา	โร๔  ผู้ มีอายุ สังขาร 
๓ เหล่า นี้ คือ กาย สังขาร วจี สังขาร จิต สังขาร   (๕) อภิ	สังข	รณะ การ ปรุง แต่ง  เช่น  เต	ภู	มิ	ก- 
กุ	สลา	กุสล	เจตนา		ปน		อภิ	สงฺข	รณก	สงฺ	ขา	โร	ติ		วุจฺจ	ติ๕ เจตนา อัน เป็น กุศล และ อกุศล ที่ เป็น ไป 
ใน ภูมิ ๓ ท่าน เรียก ว่า อภิ สังข รณก สังขาร  (ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน  อภิ.อฏฺ. ๕๔/๒๒๕/๑๔๕;  
วิ สุทฺธิ. ๓/๑๒๐  เป็นต้น)

	 [๘๓๓]	 อารมฺมเณ		จ		สํสฏฺเ€	 โวกิณฺเณ		นิสฺสเย		ตถา
	 	 ตพฺภาเว		จาปฺยภิเธยฺย-	 ลิงฺโค		สหคโต		ภเว.
สหคต	ศัพท์ เป็น อภิ เธย ยลิงค์ คือ เป็น ได้ ทั้ง ๓ ลิงค์ มี อรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) อา	รัม	มณะ อารมณ์  เช่น  

ลาภี		โห	ติ		รูป	สหค	ตานํ		วา		อรูป	สหค	ตานํ		วา		สมา	ปตฺ	ตีนํ ๖  บาง คนใน โลก นี้ เป็น ผู้ ได้ 
สมบัติ อัน ประกอบ ด้วย รูป ฌาน หรือ ประกอบ ด้วย อรูป ฌาน   (๒) สังสัฏฐะ การ ผสม หรือ เจือ  เช่น  
อิทํ		สุขํ		อิ	มาย		ปีติ	ยา		สหคตํ		โห	ติ		สห	ชาตํ		สมฺป	ยุตฺ	ตํ ๗  สุข นี้ เป็นสุข ที่ เจือปน เกิด ร่วม  
ประกอบ ด้วย ปีติ นี้   (๓) โวกิณณะ การ แทรกแซง  เช่น  ยา		ภิกฺขเว		วีมํ	สา		โกส	ชฺช	สหค	ตา		 
โกส	ชฺช	สมฺป	ยุตฺ	ตา๘  ภิกษุ ทั้ง หลาย วิมังสา ใด ถูก ความ เกียจคร้าน แทรกแซง ประกอบ ด้วย ความ 
เกียจคร้าน   (๔) นิสส	ยะ ที่ อาศัย  เช่น  อฏฺ€ิ	กส�ฺ�า	สหคตํ		สติ	สมฺ	โพชฺฌงฺคํ		ภา	เว	ติ๙  เจ ริญ  
สติ สัม โพชฌงค์ อัน อาศัย อัฏฐิ ก สัญญา   (๕) ตัพ	ภาวะ ธรรม ที่ ประกอบ ด้วย ทิฐิ  เช่น  ยายํ		ตณฺ	หา		
โป	โนพฺภ	วิ	กา	 	นนฺทิ	ราค	สหค	ตา๑๐  ตัณหา ที่ ทำให้ เกิด อีก ประกอบ ด้วย ราคะ อัน น่า เพลิดเพลิน   
(ดู ราย ละเอียด เพิ่ม เติม ใน ขุ.อฏฺ. ๔๕/๑/๒๔;  อภิ.อฏฺ. ๕๓/๑๗๘/๑๑๖  เป็นต้น)

	 [๘๓๔]	 ตีสุ		ฉนฺนํ		ปติรูเป	 ฉาทิเต		จ		นิคูหิเต
	 	 นิวาสนปารุปเน			 รโท		ป�ฺ�ตฺติยํ		ปุเม.
ฉนฺนศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓  มีอรรถ ๖ อย่าง คือ  (๑) ปติรูปะ ความสมควร  เช่น  ฉนฺนา		สา		กุมาริกา		

๑  ที.มหา. ๑๐/๑๔๗/๑๘๑ ๒  ที.ปาฏิก. ๑๑/๒๒๘/๒๒๙-๓๐ ๓  สํ.นิทาน. ๑๖/๑๙๑/๙๙
๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๑๒๗/๙๙ ๕  อภิ.อฏฺ. ๕๔/๒๒๕/๑๔๕ ๖  อภิ.ปุคฺคล. ๓๖/๒๒/๑๔๒
๗  อภิ.วิ. ๓๕/๖๕๔/๓๔๗ ๘  สํ.มหา. ๑๙/๑๑๙๘/๓๖๐ ๙  สํ.มหา. ๑๙/๖๔๑/๑๘๐
๑๐  วิ.มหา. ๔/๑๔/๑๙ 
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อิมสฺส		กุมารกสฺส๑  สาวน้อยคนนั้นสมควรกับหนุ่มน้อยคนนี้   (๒) ฉาทิตะ  การมุงบัง  เช่น  
ฉนฺนา		กุฏิ		อาหิโต		คินิ๒  เรามุงบังกระท่อมแล้วก่อไฟไว้   (๓) นิคูหิตะ การปกปิด  เช่น  
ฉนฺนมติวสฺสติ		วิวฏํ		นาติวสฺสติ๓  สิ่งที่ปิดไว้ย่อมรั่วได้ สิ่งที่เปิดไว้ย่อมไม่รั่ว   (๔) นิวาสนะ 
การนุ่ง   (๕) ปารุปนะ การห่ม   (๖) รหะ ที่ลับ

ฉนฺนศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถ ปัญญัตติ นามบัญญัติคือพระฉันนเถระ  เช่น  อายสฺมา		ฉนฺโน		อนาจารํ		
อาจรติ๔  ท่านพระฉันนะประพฤติไม่เหมาะสม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ขุ.อฏฺ. ๓๒/๑/๓๔ เป็นต้น)

	 [๘๓๕]	 พุทฺธสมนฺตจกฺขูสุ	 จกฺขุ		ป�ฺ�ายมีริตํ
	 	 ธมฺมจกฺขุมฺหิ		จ		มํส-	 ทิพฺพจกฺขุทฺวเยสุ		จ.
จกฺขศุัพท์ท่านกล่าวไว้ในอรรถ ๖ อย่าง คือ   (๑) พุทธจักขุ พุทธจักษุ  เช่น 	พุทฺธจกฺขุ		นาม		

อาสยานุสย�าณ�ฺเจว		อินฺทฺริยปโรปริยตฺติ�าณ�ฺจ๕  อาสยานุสยญาณและอินทริยปโรปริยัตต ิ
ญาณ ชื่อว่าพุทธจักษุ   (๒) สมันตจักขุ สมันตจักษุคือพระสัพพัญญุตญาณ  เช่น  พุทฺธจกฺขุนา		
โลกํ		โวโลเกสิ๖  พระผู้มีพระภาคได้ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระพุทธจักษุ  (๓) ปัญญา ปัญญาจักษุ  
เช่น  จกฺขุํ		อุทปาทิ		�าณํ		อุทปาทิ๗  ปัญญาจักษุเกิดขึ้นแล้ว ญาณเกิดขึ้นแล้ว   (๔) ธัมมจักขุ 
ธรรมจักษุคือมรรคญาณ ๓ เบื้องต้น  เช่น  วิรชํ		วีตมลํ		ธมฺมจกฺขุํ		อุทปาทิ๘  ดวงตาเห็นธรรม 
ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เกิดขึ้นแล้ว  (๕) มังสจักขุ  มังสจักษุ  เช่น  จกฺขุ�ฺจ		ปฏิจฺจ		
รูเป		จ		อุปฺปชฺชติ๙  วิญญาณอาศัยดวงตาและรูปเกิดขึ้น  (๖) ทิพพจักขุ  ทิพพจักษุ  เช่น  
อทฺทสา		โข		ภควา		ทิพฺเพน		จกฺขุนา๑๐  พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นด้วยพระจักษุทิพย์  
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ที.อฏฺ. ๔/๒๑๓/๑๖๕;  สํ.อฏฺ. ๑๓/๑/๑;  มชฺ.อฏฺ. ๘/๒๘๓/๘๗)

	 [๘๓๖]	 วาจฺจลิงฺโค		อภิกฺกนฺโต	 สุนฺทรมฺหิ		อภิกฺกเม
	 	 อภิรูเป		ขเย		วุตฺโต	 ตเถวาพฺภนโมทเน.
อภิกฺกนฺตศัพท์ที่เป็นวาจจลิงค์ เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ ท่านกล่าวไว้ในอรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) สุนทระ 

ความดีงาม  เช่น  อยํ		เม		ปุคฺคโล		ขมติ		อิเมสํ		จตุนฺนํ		ปุคฺคลานํ		อภิกฺกนฺตตโร		จ		
ปณตีตโร		จ๑๑  ขา้พเจา้ชอบใจบคุคลนีผู้ด้งีามและประณตีกวา่บคุคล ๔ จำพวกเหลา่นี ้  (๒) อภกิกมะ 
การก้าวไปข้างหน้า   (๓) อภิรูปะ ผิวพรรณงาม  เช่น  อภิกฺกนฺเตน		วณฺเณน		สพฺพา		โอภาสยํ		
ทสิา๑๒  ผูม้ผีวิพรรณงามยิง่ ยงัทศิทัง้ปวงใหส้วา่งไสว   (๔) ขยะ ความเสือ่มสิน้ไป เชน่  	อภกิกฺนตฺา		

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๔๒๓/๒๙๕ ๒  ขุ.สุตฺตนิ. ๒๕/๒๙๕/๓๒๘ ๓  วิ.จุลฺล. ๗/๔๖๕/๒๙๒
๔  วิ.มหาวิ. ๑/๖๐๙/๔๑๐ ๕  สํ.อฏฺ. ๑๓/๑/๑ ๖  วิ.มหา. ๔/๙/๑๑
๗  วิ.มหา. ๔/๑๕/๑๙ ๘  วิ.มหา. ๔/๑๖/๒๒ ๙  มชฺ.มูล. ๑๒/๔๔๔/๔๗๖
๑๐  วิ.มหาวิ. ๔/๑๐/๑๓ ๑๑  องฺ.จตุกฺก. ๒๑/๑๐๐/๑๓๓ ๑๒  ขุ.วิมาน. ๒๖/๕๑/๘๙
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ภนฺเต		รตฺติ		นิกฺขนฺโต		ป€โม		ยาโม๑  พระพุทธเจ้าข้า ราตรีสิ้นแล้ว ผ่าน  ปฐมยามไปแล้ว  
(๕) อัพภนโมทนะ ความยินดียิ่ง  เช่น  อภิกฺกนฺตํ		โภ		โคตม๒  ท่านพระโคดมผู้เจริญ ภาษิต 
ของพระองค์น่ายินดียิ่งนัก   (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน วิ.อฏฺ. ๑/๑๙๒; ที.อฏฺ. ๔/๒๕๐/๒๐๔;  มชฺ.
อฏฺ. ๗/๕๖/๑๔๐  เป็นต้น)

	 [๘๓๗]	 การเณ		เทสนาย�ฺจ	 วาเร		เววจเนปิ		จ
	 	 ปการสฺมึ		อวสเร	 ปริยาโย		กถียติ.
ปริยาย	ศัพท์ ท่าน กล่าว ไว้ ใน อรรถ ๖ อย่าง คือ   (๑) กา	รณะ  เหตุ  เช่น  	อิ	มิ	นาปิ		โข		เต		ราช	�ฺ�		 

ปริ	ยา	เยน		เอวํ		โห	ตุ๓  มหาบพิตร เพราะ เหตุ นี้ พระองค์ จึง ต้อง เป็น อย่าง นี้  (๒) เท	สนา ธรรม 
เทศนา  เช่น  มธุปิ	ณฺฑิก	ปริ	ยา	โย	เตฺวว		นํ		ธาเรหิ๔  เธอ จง ทรง จำ ธรรม นั้น ว่า เป็น เทศนา อัน 
หวาน ชื่น ดัง หยด น้ำ ผึ้ง  (๓) วาระ วาระ ครั้ง คราว  เช่น  กสฺส		นุ		โข	อานนฺ	ท		อชฺช		ปริ	ยา	โย		
ภิกฺ	ขุนิ	โย		โอว	ทิตุํ	๕  อานนท์ วาระ การ ให้ โอวาท นาง ภิกษุณี ใน วัน นี้ เป็น ของ ใคร หรือ  (๔) เว	วจนะ  
คำ ไวพจน์  เช่น  กุจฺฉิสทฺ	โท		อุทร	ปริ	ยา	โย๖  กุจฺฉิ ศัพท์ เป็น คำ ไวพจน์ ของ อุทร ศัพท์ (แปล ว่า ท้อง 
เหมือน กัน)   (๕) ปการ	ะ ประเภท, ชนิด, อย่าง, ประการ  (๖) อว	สระ โอกาส   (ดู ราย ละเอียด 
เพิ่ม เติม ใน ที.อฏฺ. ๔/๑/๓๖;  มชฺ.อฏฺ. ๗/๑/๑๙;  ขุ.อฏฺ. ๒๗/๓๙/๑๗๔  เป็นต้น)

	 [๘๓๘]	 วิ�ฺ�าเณ		จิตฺตกมฺเม		จ	 วิจิตฺเต		จิตฺตมุจฺจเต
	 	 ป�ฺ�ตฺติ		จิตฺตมาเสสุ	 จิตฺโต		ตารนฺตเร		ถิยํ.
จิตฺตศัพท์นปุงสกลิงค์ ท่านกล่าวไว้ในอรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) วิญญาณะ จิต  (๒) จิตตกัมมะ 

จติรกรรมภาพเขยีน, ภาพสลกั   (๓) วจิติตะ ความวจิติร  (๔) ปญัญตัต ินามบญัญตั ิคอืผูช้ือ่วา่จติตะ  
(๕) จิตตมาสะ เดือนห้า

จิตฺตาศัพท์ในอิตถีลิงค์ ท่านกล่าวไว้ในอรรถ ตารันตระ ดาวจิตตะ

	 [๘๓๙]	 สามํ		เวทนฺตเร		สนฺเตฺว	 ตํ		ปีเต		สามเล		ติสุ
	 	 สยมตฺเถพฺยยํ		สมํ	 สามา		จ		สาริวายปิ.
สามศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) เวทันตระ สามเวท  (๒) สันตวะ การปลอบโยน

สามศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) ปีตะ สีเหลือง  (๒) สามละ   สีเขียวคราม

สามศํัพท์ที่เป็นอัพยยะคือนิบาต มีอรรถ สย ํศัพท์ แปลว่า เอง (ทำเอง, เป็นเอง)

สามาศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถ สาริวา เถาจิงจ้อดำ
๑  วิ.จุลฺล. ๗/๔๔๗/๒๘๓ ๒  วิ.มหาวิ. ๑/๔/๙ ๓  ที.มหา. ๑๐/๓๐๒/๓๕๕
๔  มชฺ.มูล. ๑๒/๒๕๐/๒๓๐ ๕  มชฺ.อุปริ. ๑๔/๗๖๗/๔๘๖ ๖  วิสุทฺธิ.ฏี. ๒/๑๔๙/๒๐๔
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	 [๘๔๐]	 ปุเม		อาจริยาทิมฺหิ	 ครุ		มาตาปิตูสฺวปิ
	 	 ครุ		ตีสุ		มหนฺเต		จ	 ทุชฺชราลหุเกสุ		จ.
ครุศัพท์ในปุลิงค์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) อาจริยาทิ ผู้ควรเคารพมีอาจารย์เป็นต้น  (๒) มาตุ มารดา  

(๓) ปิตุ	บิดา

ครุศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓  มีอรรถ ๓ อย่าง คือ   (๑) มหันตะ ความมีมาก   (๒) ทุชชระ ถาวรวัตถุ   
(๓) อลหุกะ มีน้ำหนัก

	 [๘๔๑]	 อจฺจิเต		วิชฺชมาเน		จ	 ปสตฺเถ		สจฺจ		สาธุสุ
	 	 ขินฺเน		จ	สมิเต		เจว	 สนฺโตภิเธยฺยลิงฺคิโก.

สนฺต	ศัพท์ ที่ เป็น อภ ิเธย ยลิงค์ คือ เป็น ได้ ทั้ง ๓ ลิงค์ ม ีอรรถ ๗ อย่าง คือ  (๑) อัจจิ	ตะ การ บูชา   
(๒) วิช	ชมา	นะ ความ มี อยู่  เช่น  ป�ฺ	จิ	เม		ภิกฺขเว		มหา	โจ	รา		สนฺ	โต		สํ	วิชฺ	ชมา	นา		โลก	สฺม ึ

๑   

ภิกษุ ทั้ง หลาย ใน โลก มี มหา โจร อยู่ ๕ พวก (คือ มหา โจร ผู้ ปรารถนา ความ เป็น ใหญ่ ภิกษุ ผู้ อวด อ้าง 
เอา ธรรม วินัย ของ พระ ตถาคต ว่า เป็น ของ ตน ภิกษุ ผู้ โจทก์ เพื่อน ภิกษุ ผู้ บริสุทธิ์ ภิกษุ ผู้ ประจบ คฤหัสถ์ 
ด้วย ครุภัณฑ์ ของ สงฆ์ และ ภิกษุ ผู้ อวด อุ ตริ มนุ สส ธรรม ที่ ไม่ เป็น จริง)  (๓) ป	สัต	ถะ การ สรรเสริญ 
เช่น อย�ฺจ		วิ	ตกฺ	โก		อย�ฺจ		วิ	จา	โร		สนฺ	ตา		โหนฺ	ติ		สมิต	า๒  วิตก และ วิจาร นี้ สงบ ระงับ ไป   
(๔) สัจจะ ความ จริง  อารมณ์ ของ สัน ต ญาณ (มรรค จิต)  เช่น   อธิ	ค	โต	โข		มฺ	ยายํ		ธมฺ	โม			
คมฺภี	โร			ทุทฺทโส			ทุร	นุ	โพโธ			สนฺ	โต		ปณี	โต๓  ธรรม ที่ เรา บรรลุ แล้ว นี้ ลึก ซึ้ง เห็น ได้ ยาก ตาม 
รู้ ยาก เป็น อารมณ์ ของ สัน ต ญาณ และ เป็น ธรรม อัน ประณีต  (๕) สาธุ คน ดี เช่น  สนฺ	โต		หเว		สพฺภิ		 
ป	เวท	ยนฺ	ติ ๔  สัตบุรุษ เท่านั้น กล่าว กับ สัตบุรุษ  (๖) ขิน	นะ ความ ลำบาก หรือ ความ เหน็ดเหนื่อย  เช่น   
ทีฆํ		สนฺตสฺส		โย	ชนํ ๕  ทาง หนึ่ง โยชน์ ช่าง ยาว ไกล สำหรับ ผู้ เหน็ดเหนื่อย   (๗) สมิต	ะ ความ สงบ 
จาก กิเลส  เช่น 	อุป	สนฺตสฺส		สทา		สติ	ม	โต๖  ผู้ สงบ จาก กิเลส มี สติ ทุก เมื่อ

อิติ  คาถาอเนกตฺถวคฺควณฺณนา.
ว่าด้วยศัพท์ที่มีอรรถมาก ศัพท์ละคาถา จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

๑  วิ.มหาวิ. ๑/๒๓๐/๑๖๙ ๒  อภิ.วิ. ๓๕/๖๕๙/๓๔๘ ๓  วิ.มหา. ๔/๗/๘ 
๔  สํ.สคาถ. ๑๕/๓๒๒/๑๐๒ ๕  ขุ.ขุทฺทก. ๒๕/๑๕/๒๓ ๖  วิ.มหาวิ. ๒/๔๒๔/๒๗๔



๓.๓.๒. คา ถาทธาเนกัตถ วัณ ณ นา
พรรณนาศัพท์ที่มีอรรถมากศัพท์ละครึ่งคาถา

 [๘๔๒] เท โว  วิ สุทฺธิ เท วา โท เมฆ มจฺ จุน เภ สุ  จ
	 	 อ	ถาปิ		ตรุ	เณ		สตฺ	เต	 โจเรปิ		มาณ	โว		ภเว.
เทว ศัพท์มีอรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) วิ สุทธิ เท วาทิ วิสุทธิเทพ อุปัตติเทพ และสมมติเทพ เช่น 

วิ	สุทฺธิ	เท	วา		วุจฺ	จนฺ	ติ		ตถาคต	สาว	กา		อร	หนฺ	โต		ขีณา	สวา		เย		จ		ปจฺ	เจก	สมฺ	พุทฺธา๑พระ
อรหันตขีณาสพสาวกของพระตถาคตและพระปัจเจกพุทธเจ้าเรียกว่าวิสุทธิเทพ.จาตุ	มหา	ราชิ	กา		
เท	วา		ทีฆายุ	กา		วณฺณ	วนฺ	โต		สุข	พหุ	ลา๒พวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกามีอายุยืนมีผิวพรรณ
ผุดผ่องมีความสุขมาก.เว	สาลี		เทว		อิทฺธา		เจว		ผี	ตา		จ๓ขอเดชะสมมุติเทพพระนคร
ไพสาลีเป็นบุรีมั่งคั่งและกว้างขวาง(๒)เมฆ ะ เมฆเช่นเท	โว		สมฺ	มา	ธารํ		อนุ	ปฺป	เวจฺ	ฉ	ติ๔  
ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล(๓)มัจจุ พญามัจจุราช(๔)นภะ ท้องฟ้าเช่นวิทฺเธ		วิคต- 
ว	ลาห	เก		เทเว๕บนท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งปราศจากเมฆบดบัง(ควรดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขุ.อฏฺ.
๓๐/๗/๑๘;ขุ.อฏฺ.๓๒/๑/๓๖เป็นต้น)

มาณว	ศัพท์มีอรรถ๓ อย่าง คือ  (๑)ตรุณ	ะ ชายหนุ่ม  เช่น พฺ	ราหฺมณสฺส	 	 โปกฺ	ข	รสา	ติสฺส	
อมฺพฏฺโ€		นาม		มาณ	โว		อนฺ	เต	วาสี		โห	ติ๖มาณพหนุ่มชื่ออัมพัฏฐะเป็นลูกศิษย์ของโปกขรสาติ
พราหมณ์(๒)สัตตะ สัตว์เช่นเย		ปมชฺ	ชนฺ	ติ		มาณ	วา๗สัตว์เหล่าใดประมาทอยู่(๓)โจ	ระ  
ขโมยเช่นมาณเวหิปิ		สมา	คจฺฉนฺ	ติ		ก	ตกมฺ	เมหิ	ปิ		อก	ตกมฺ	เมหิ	ปิ๘มาพร้อมกับโจรบ้างกับ
ผู้ทำงานบ้างกับผู้ไม่ทำงานบ้าง(ควรดูรายละเอียดเพิ่มเติมในที.อฏฺ.๔/๑/๓๖;วิ.ฏี.๑/๔๖/๙๖
เป็นต้น)

	 [๘๔๓]	 อาทิ	โกฏฺ€าส	โกฏี	สุ	 ปุร	โตคฺคํ		วเร		ติ	สุ
	 	 ปจฺ	จนี	โกตฺต	เมสฺว�ฺ	เ�	 ปจฺฉา	ภาเค		ปโร		ติ	สุ.

อคฺค ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)อาทิ เบื้องแรกเช่นอชฺชตคฺเค		สมฺม		โท	วา	ริก		อาว	รา	มิ		
ท	ฺวาร	ํ	นคิณ€ฺาน	ํ	นคิณ€ฺ	ีนํ ๙ นีน่ายประตูสหายเราตัง้แต่วนันี้เราจะปดิประตูกนัพวกนคิรนถแ์ละนาง
นิครนถ์(๒)โกฏฐา	สะ ส่วนเช่นอนุชา	นา	มิ		ภิกฺขเว		วิ	หาร	คฺ	เคน		คา	เห	ตุํ	๑๐ ภิกษุ 
ทั้งหลายเราอนุญาตให้ถือส่วนหนึ่ำงในวิหาร(๓)โกฏิ ปลายแขนเช่น	เต	เนว		องฺ	คุลคฺ	เคน		ตํ		

๑ขุ.จูฬนิ.๓๐/๒๑๔/๑๑๒ ๒ที.ปาฏิก.๑๑/๓๔๖/๒๗๒ ๓วิ.มหา.๕/๑๒๘/๑๖๙
๔องฺ.จตุกฺก.๒๑/๗๐/๙๘ ๕มชฺ.มูล.๑๒/๕๓๔/๕๗๔ ๖ที.สีล.๙/๑๔๓/๑๑๕
๗มชฺ.อุปริ.๑๔/๕๒๕/๓๔๖ ๘ที.อฏฺ.๔/๑/๓๖ ๙มชฺ.มชฺ.๑๓/๗๕/๖๘
๑๐วิ.จุลฺล.๗/๒๗๙/๑๒๗
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องฺ	คุลคฺคํ		ปราม	สติ๑ลูบคลำปลายองคุลีนั้นด้วยปลายองคุลีนั้น(๔)ปุร	โต ข้างหน้า(ควรดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในวิ.อฏฺ.๑/๑๙๖;ที.อฏฺ.๔/๒๕๐/๒๑๒;มชฺ.อฏฺ.๗/๕๖/๑๔๘เป็นต้น) 

อคฺค	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถว	ระเลิศ,ประเสริฐเช่น		ต	ถาค	โต		เตสํ		อคฺ	คมกฺ	ขาย	ติ๒พระ
ตถาคตชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้น

ปร	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถ๔อย่างคือ(๑)ปัจ	จนี	กะ ศัตรูเช่นปร	รา	ชูหิ		ภาย	มา	โน๓ผู้ถูก
พระราชาผู้เป็นข้าศึกทำให้กลัว(๒)อุตตมะ ประเสริฐเช่นปริ	ส�ฺ�ู		จ		ปุคฺคลป	โร	ปร�ฺ�ู		
จ๔รู้จักบริษัทรู้จักบุคคลผู้ประเสริฐ(๓)อัญญะ สิ่งอื่นเช่นโส		ปรสตฺ	ตานํ		ปร	ปุคฺ	คลานํ		
เจต	สา		เจ	โต		ปริ	จฺจ		ป	ชา	นา	ติ๕กำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นด้วยใจ(๔)ปัจฉา	ภา	คะ 
ข้างหลังเช่นธาตุ	ลิงฺ	เคหิ		ปรา		ปจฺจ	ยา๖ลงปัจจัยข้างหลังธาตุและลิงค์

	 [๘๔๔]	 โย	นิ		กาม		สิ	ริสฺสเร	 ธมฺ	มุยฺ	ยาม	ย	เส		ภคํ	
	 	 อุฬา	โร		ตี	สุ		วิ	ปุเล	 เสฏฺเ€		จ		มธุ	เร		สิ	ยา.
ภค ศัพท์มีอรรถ๗อย่างคือ(๑)โย	นิ นิมิตผู้หญิงเช่นภคินีผู้หญิงพี่สาวน้องสาว(๒)กา	มะ  

ความต้องการ(๓)สิริ ปัญญาและบุญ(๔)อิส	สระ ความเป็นใหญ่(๕)ธัมมะ คุณธรรมมีศีล
เป็นต้น(๖)อุย	ยา	มะ ความเพียร(๗)ยสะ บริวารและชื่อเสียง(ควรดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
วิ.อฏฺ.๑/๑๓๒;ขุ.อฏฺ.๑๗/๙๕;วิสุทฺธิมคฺค.๑/๒๗๐เป็นต้น)

อุฬาร ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)วิ	ปุ	ละ กว้างใหญ่เช่นอปฺ	ปมาโณ		จ		อุฬา	โร		 
โอ ภาโส๗ทั้งแสงสว่างอันกว้างไกลหาประมาณมิได้(๒)เสฏฐะ ประเสริฐเช่นอุฬาร	าย		ขลุ		
ภวํ		วจฺ	ฉาย	โน		สมณํ		โค	ตมํ		ปสํ	สาย		ปสํ	สติ๘ท่านพระวัจฉายนะสรรเสริญพระสมณโคดม 
ด้วยคำสรรเสริญอันประเสริฐ(๓)มธุ	ระ รสหวานเช่นอุฬาร	า	นิ		ขา	ทนี	ยา	นิ		ขา	ทนฺ	ติ๙   
เคี้ยวกินของขบเคี้ยวอันหวานอร่อย (ควรดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ที.อฏฺ. ๖/๑๔๒/๖๕; สํ.อฏฺ.
๑๓/๗๙๘/๒๘๑;ขุ.อฏฺ.๓๐/๗/๑๑เป็นต้น)

	 [๘๔๕]	 สมฺ	ปนฺ	โน		ตี	สุ		สมฺ	ปุณฺเณ	 มธุ	เร		จ		สมงฺคิ	นิ
	 	 สงฺ	ขา		ตุ		�าเณ		โกฏฺ€าส-	ป�ฺ�ตฺ	ติ	คณนา	สุ		จ.
สมฺ ปนฺน ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)สัม	ปุณณะ ความบริบูรณ์เช่นสมฺ	ปนฺนํ		

สาล	ิเก	ทาร	ํ	ส	ุวา		ภ�ุ	ฺชน	ฺติ๑๐นาขา้วสาลีบรบิรูณ์ดีแต่พวกนกแขกเตา้พากนัมากนิเสยี(๒)มธ	ุระ  

๑อภิ.กถา.๓๗/๑๐๗๓/๓๔๓ ๒องฺ.จตุกฺก.๒๑/๓๔/๔๔ ๓ขุ.อฏฺ.๒๖/๒๐/๑๗๐
๔องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๕/๑๑๔ ๕ที.สีล.๙/๑๓๕/๑๐๕ ๖กจฺจายนสุตฺต.๓๓๒
๗วิ.มหา.๔/๑๗/๒๓ ๘มชฺ.มูล.๑๒/๓๒๙/๓๓๖ ๙มชฺ.มูล.๑๒/๔๐๗/๔๓๙
๑๐ขุ.ชา.๒๗/๑๘๗๒/๓๖๖
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รสหวานเช่นอิ	มิสฺ	สา		ภนฺ	เต		มหา	ป€วิ	ยา		เหฏฺ€ิ	ม	ตลํ		สมฺ	ปนฺนํ,		เสยฺ	ยถา	ปิ		ขุทฺ	ทมธุํ		
อ	นีลกํ,	 	 เอว	มสฺ	สาทํ ๑ พระพุทธเจ้าข้าพื้นเบื้องล่างแผ่นดินผืนกว้างใหญ่นี้ สมบูรณ์ มีรสโอชา
เหมือนน้ำผึ้งมิ้มที่ไม่มีตัวอ่อนฉันนั้น(๓)สมังคี ความถึงพร้อมเช่นตีหิ		วิชฺ	ชาหิ		สมฺ	ปนฺ	โน๒    
ถึงพร้อมด้วยวิชชา๓(ควรดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขุ.อฏฺ.๒๗/๑๑๑/๓๙๙เป็นต้น)

สงฺ	ขา ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)ญาณ	ะ ปัญญาพิจารณาเช่นสงฺ	ขาเยกํ	ปฏิ	เสว	ติ๓พิจารณา
แล้วจึงใช้สอยปัจจัยอย่างหนึ่ง(๒)โกฏฐา	สะ ส่วนเช่น	ปป�ฺจส�ฺ�า	สงฺ	ขา		สมุ	ทา	จรนฺ	ติ๔   
ส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าครอบงำบุรุษ  (๓)ปัญ	ญัตติ บัญญัติ เช่น เตสํ	 	 เตสํ	 	 ธมฺ	มานํ		 
สงฺ	ขา		สม�ฺ�า๕การบัญญัติเรียกธรรมทั้งหลายเหล่านั้น(๔)คณนา การนับเช่นน		สุ	กรํ		 
สงฺ	ขา	ตุํ ๖ ใครๆไม่สามารถนับได้ง่าย(ควรดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมชฺ.อฏฺ.๗/๒๒/๘๒;วิ.ฏี.
๒/๗๓/๑๙๗เป็นต้น)

	 [๘๔๖]	 €านํ		อิสฺ	ส	ริ	โย	กาส-	 เห	ตู	สุ		€ิ	ติ	ยมฺปิ		จ
	 	 อโถ		มาเน		ปกาเร		จ	 โกฏฺ€าเส		จ	วิโธ		ทฺ	วิ	สุ.

€าน ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)อิส	ส	ริ	ยะ ตำแหน่งสูงเช่นกึ		ปนายสฺ	มา		เท	วา	นมินฺ	โท		กมฺมํ		
กตฺ	วา		อิมํ		€านํ		ปตฺ	โต๗ผู้มีอายุพระอินทร์ทำกรรมอะไรไว้จึงถึงตำแหน่งนี้(๒)โอ	กาสะ 
ขณะนั้นเช่น€านโสเวตํ		ตถาคตํ		ปฏิ	ภา	ติ๘พยากรณ์นั้นมาปรากฏแจ่มแจ้งแด่พระตถาคต
ทันที(๓)เหตุ เหตุเช่น€าน�ฺจ		€าน	โต		อฏฺ€าน�ฺจ		อฏฺ€าน	โต		ยถา	ภูตํ		ป	ชา	นา	ติ๙   
ตถาคตย่อมรู้เหตุโดยเป็นเหตุรู้สิ่งอันมิใช่เหตุโดยเป็นสิ่งมิใช่เหตุตามความเป็นจริง(๔)ฐิติ การ
ดำรงอยู่เช่น€า	นกุสโล		โห	ติ๑๐ เป็นผู้ฉลาดในการดำรงตน(ควรดูรายละเอียดเพิ่มเติมในมชฺ.
อฏฺ.๗/๓๑/๑๑๑เป็นต้น)

วิธ ศัพท์เป็นปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) มานะ ความเย่อหยิ่งถือตัว เช่น 
เสยฺ	โยหมสฺ	มี	ติ		วิธา		สทิโสหมสฺ	มี	ติ		วิธา๑๑ ถือตัวว่าเราประเสริฐกว่าเขาถือตัวว่าเราเสมอเขา 
(๒)ปการ	ะ ประการหรือรูปพรรณสัณฐานเช่นกถํ		วิธํ		สี	ล	วนฺตํ	ว	ทนฺ	ติ,		กถํ		วิธํ	ป�ฺ�วนฺตํ	
ว	ทนฺ	ติ๑๒ บัณฑิตท่านเรียกผู้เช่นไรว่า เป็นผู้มีศีล เรียกผู้เช่นไรว่า เป็นผู้มีปัญญา (๓) โกฏฐา	สะ 
ส่วน เช่น เอก	วิ	เธน		มา	โน๑๓ มีมานะโดยส่วนเดียว (ควรดูรายละเอียดเพิ่มเติมในอภิ.อฏฺ.
๕๓/๗๗๑/๓๖๓เป็นต้น)

๑วิ.มหาวิ.๑/๖/๑๑ ๒มชฺ.มชฺ.๑๓/๗๐๗/๖๔๙ ๓ที.ปาฏิก.๑๑/๒๓๖/๒๓๖
๔มชฺ.มูล.๑๒/๒๔๕/๒๒๒ ๕อภิ.ธมฺมสงฺ.๓๔/๘๔๑/๓๒๗ ๖สํ.สคาถ.๑๕/๖๐๓/๒๒๒
๗มชฺ.อฏฺ.๗/๓๑/๑๑๑ ๘มชฺ.มชฺ.๑๓/๙๕/๙๒ ๙มชฺ.มูล.๑๒/๑๖๖/๑๔๐
๑๐มชฺ.อฏฺ.๗/๓๑/๑๑๑ ๑๑ที.ปาฏิก.๑๑/๒๒๘/๒๒๘ ๑๒สํ.สคาถ.๑๕/๒๕๘/๗๔
๑๓ขุ.มหานิ.๒๙/๑๐๒/๙๓
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	 [๘๔๗]	 ป�ฺโ�ปวาส	ขนฺ	ตี	สุ	 ทโม		อินฺ	ทฺ	ริยสํวเร
	 	 �าเณ		จ		โสม	นสฺ	เส		จ	 เว	โท	ฉนฺท	สิ		โจจฺจ	เต.
ทม ศัพท์กล่าวอรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) ปัญญา ปัญญา  (๒) อุป วาสะ การจำศีล  (๓) ขันติ  

ความอดทน(๔)อิน	ทริย	สังวร	ะ การสำรวมอินทรีย์

เวท ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ  (๑)ญาณ	ะ ปัญญาญาณ เช่น	ยํ	 	พฺ	ราหฺมณํ	 	 เวท	คุ	มา 
ภิช�ฺ�า๑ ท่านรู้ผู้ใดว่าเป็นพราหมณ์ผู้ถึงเวท(๒)โสมนัส สะ ความยินดีเช่นเย		เวท	ชาตา		
วิ	จรนฺ	ติ		โล	เก๒ ชนเหล่าใดเกิดโสมนัสท่องเที่ยวไปในโลก(๓)ฉันทะ ในคัมภีร์เวทเช่นติณฺ	ณํ		
เวท	านํ		ปารคู		สนิคณฺฑุ	เกฏุ	ภานํ	๓ รู้จบไตรเพทพร้อมทั้งคัมภีร์นิฆัณฑุ(ควรดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมในขุ.อฏฺ.๕๑/๘๖/๑๐๘เป็นต้น) 

	 [๘๔๘]	 ขนฺธ	โกฏฺ€าสปสฺ	สาว-	 มคฺค	เห	ตู	สุ		โย	นิ		สา
	 	 กาเล		ตุ		กูเล		สี	มายํ	 เวลา		รา	สิมฺหิ		ภา	สิ	ตา.
โย	นิ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์ กล่าวอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) ขัน	ธ	โกฏฐา	สะ กำเนิด ๔ มีอัณฑชะเป็นต้น 

(๒)ปัส	สาว	มัคคะ ช่องปัสสาวะของหญิง(๓)เหตุ สาเหตุ

เวลา	ศัพท์กล่าวอรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) กา	ละ กาลเวลา  (๒) กู	ละ ฝั่ง  (๓) สีมา ขอบเขต 
(๔)รา	สิ กอง

	 [๘๔๙]	 โว	หา	โร		สทฺทปณฺณตฺ	ติ-	 วณิชฺ	ชา	เจตนา	สุ		จ
	 	 นา	โค		ตุรค	หตฺถี	สุ	 นา	ครุกฺ	เข		ตถุตฺต	เม.
โวหาร	ศัพท์มีอรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) สัท ทะ ศัพท์และเสียง  (๒) ปัณณัต	ติ บัญญัติเรียก 

(๓)วณิชชา การค้าขาย(๔)เจตนา ความตั้งใจ

นาค	ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)อุร	คะ พญานาค(๒)หัตถี ช้าง(๓)นา	ครุก	ขะ ต้นกากะทิง
(๔)อุตตมะ ความประเสริฐ

	 [๘๕๐]	 เสฏฺ€า	สหาย	สงฺขฺ	ยา�ฺ�-	 ตุลฺเย	เสฺว	โก		ติ	ลิงฺ	คิ	โก
	 	 ราเค		ตุ		มาน	โส		จิตฺ	ตา-	 รหตฺ	เต	สุ		จ		มาน	สํ.
เอก ศัพท์เป็นได้๓ลิงค์มีอรรถ๕อย่างคือ(๑)เสฏฐะ ความประเสริฐ(๒)อ	สหาย	ะ ผู้เดียวไม่มี

เพื่อน(๓)สังขยา การนับ(๔)อัญญะ สิ่งอื่น(๕)ตุล	ยะ	ความเหมือนกัน

มาน ส ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถราคะตัณหา

มาน ส ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)จิต	ตะ จิต(๒)อรหัต	ตะ อรหัตผล
๑ขุ.สุตฺตนิ.๒๕/๔๒๘/๕๓๖ ๒องฺ.จตุกฺก.๒๑/๕๗/๘๓ ๓ที.สีล.๙/๑๔๓/๑๑๕
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	 [๘๕๑]	 มูลํ		เภ		สนฺ	ติ	เก		มูล-	 มูเล		เห	ตุมฺหิ		ปาภ	เต
	 	 รู	ปาทฺ	ยํส	ปกณฺเฑ	สุ	 ขนฺโธ		รา	สิ	คุเณ	สุ		จ.
มูล	ศัพท์มีอรรถ๕อย่างคือ(๑)ภะดาวมูละ(๒)สันติ	กะ ที่ใกล้(๓)มูล	มูล	ะ โคนต้นไม้เป็นต้น

(๔)เหตุ เหตุมีโลภะเป็นต้น(๕)ปาภ	ตะ ทรัพย์ต้นทุน

ขนฺธ ศัพท์มีอรรถ๕อย่างคือ(๑)รู	ปาทิ ขันธ์๕มีรูปขันธ์เป็นต้น(๒)อัง	สะ ไหล่(๓)ปกัณฑะ 
ลำต้น(๔)รา	สิ กอง(๕)คุณ	ะ คุณความดี

	 [๘๕๒]	 อา	รมฺโภ		วี	ริเย		กมฺ	เม	 อาทิ	กมฺ	เม		วิ	โกปเน
	 	 อโถ		หทย	วตฺถุมฺหิ	 จิตฺ	เต		จ		หทยํ		อุเร.
อา	รมภฺ	ศพัท์กลา่วอรรถ๔อยา่งคอื(๑)ว	ีร	ิยะ ความเพยีร(๒)กมั	มะ การกระทำ(๓)อาท	ิกมั	มะ  

กรรมในเบื้องต้น(๔)วิ	โก	ปนะ การทำลาย

หทย ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)หทย	วัตถุ หัวใจ(๒)จิต	ตะ จิต(๓)อุระ อก

	 [๘๕๓]	 ปจฺฉา	ตา	ปา	นุ	พนฺเธ	สุ	 ราคา	โท	นุส	โย		ภเว
	 	 มา	ตงฺ	คมุทฺธปิณฺเฑ		ตุ	 ฆเฏ		กุมฺ	โภ		ท	สมฺพเณ.
อนุ	ส	ยศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ปัจฉา	ตา	ปะ ความเดือดร้อนภายหลัง(๒)อนุ	พันธะ การติดตาม

(๓)รา	คาทิ อนุสัย๗อย่างมีราคะเป็นต้น

กุมฺ	ภ	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)มา	ตัง	คมุทธ	ปิณฑะ กระพองช้าง(๒)ฆฏะ หม้อ(๓)ทสัมพณะ 
การนับเท่ากับ๑๐ขารี

	 [๘๕๔]	 ปริ	วา	โร		ปริ	ชเน	 ขคฺค	โก	เส		ปริ	จฺฉ	เท
	 	 อา	ลมฺพ	โร		ตุ		สา	รมฺเภ	 เภริ	เภ	เท		จ		ทิสฺ	สติ.
ปริวาร	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ปริ	ชนะ บริวาร(๒)ขัค	ค	โก	สะ ฝักดาบ(๓)ปริ	จฉ	ทะ เครื่อง

กำบัง

อา	ลมฺ	พร ศัพท์ปรากฏในอรรถ๒อย่างคือ (๑)สา	รัม	ภะ ความโกลาหล (๒) เภริ	เภท	ะ กลอง 
เปิงมาง

	 [๘๕๕]	 ขโณ		กาล	วิ	เส	เส		จ	 นิพฺ	ยา	ปาร	ฏฺ€ิ	ติมฺหิ		จ	
	 	 กุเล		ตฺวภิช	โน		วุตฺ	โต	 อุปฺ	ปตฺต	ภู	มิ	ยมฺปิ	จ.
ขณ ศัพท์มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) กาล	วิ	เส	สะ เวลาขณะเดียวเท่ากับดีดนิ้ว ๑๐ ครั้งติดกัน 

(๒)นิ	พ	ยา	ปารั	ฏ	ฐิติ การตั้งอยู่ไม่นาน
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อภิชน	ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)กุ	ละ ตระกูล(๒)อุป	ปัตต	ภูมิ แผ่นดินเป็นที่เกิด

	 [๘๕๖]	 อา	หา	โร		กพฬี	กา	รา-	 หา	รา	ที	สุ		จ		การ	เณ
	 	 วิสฺ	สา	เส		ยา	จนาย�ฺจ	 เป	เม		จ		ปณ	โย		มโต.
อาหาร ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่าง คือ  (๑)กพฬี	กา	รา	หา	ราทิ อาหาร๔อย่าง มีกพฬีการาหาร

เป็นต้น(๒)กา	รณะ เหตุ

ปณ	ยศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)วิ ส สา สะ ความคุ้นเคย(๒)ยา	จนา การขอ(๓)เป มะ 
ความรัก

	 [๘๕๗]	 ณา	โท		สทฺธา	จีวร	าทิ-	 เหตฺ	วาธาเร	สุ		ปจฺจ	โย
	 	 กีฬา	ทิพฺ	พ	วิ	หา	ราโท	 วิ	หา	โร		สุคต	าลเย.
ปจฺจ	ยศัพท์กล่าวอรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑)ณาทิ ปัจจัยที่ประกอบลิงค์และธาตุในคัมภีร์ไวยากรณ์

มีณ เป็นต้น  (๒)สัทธา ความเชื่อมั่น  (๓)จีวร	าทิ ปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้น  (๔) เหตุ เหตุ 
(๕)อา	ธาร	ะ ที่อาศัย

วิหาร	ศัพท์กล่าวอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) กีฬา การละเล่น  (๒) ทิพ	พ	วิ	หา	ราทิ ทิพยวิหาร 
อริยวิหารและพรหมวิหาร(๓)สุคต	าล	ยะ อาวาสหรือวิหาร

	 [๘๕๘]	 สมตฺถเน		มโต		จิตฺ	เต-	 กคฺค	ตายํ		สมาธิ	จ
	 	 โย	โค		สงฺเค		จ		กามา	โท			 ฌา	โน	ปา	เยสุ		ยุตฺ	ติยํ.
สมาธิ ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)สมัต	ถ	นะ การตกลง(๒)จิต	เตกั	คค	ตาความมีอารมณ์

เดียวของจิต(สมาธิ)

โยค ศัพท์กล่าวอรรถ๕อย่างคือ(๑)สังค	ะ การติดขัด(๒)กา	มาทิ โยคะ๔มีกามโยคะเป็นต้น
(๓)ฌาน	ะ ฌาน(๔)อุ	ปา	ยะ อุบายมีสามะเป็นต้น(๕)ยุตติ การประกอบ

	 [๘๕๙]	 โภ	โค		สปฺปผณงฺ	เคสุ	 โกฏิ	ลฺเล		ภุ�ฺชเน		ธเน
	 	 ภู	มิ	ภาเค		กิเล	เส		จ	 มเล		จางฺ	คณ	มุจฺจ	เต.
โภค	ศัพท์มีอรรถ๕อย่างคือ(๑)สัปปผณะ พังพานงู(๒)สัป	ปัง	คะ ขนดงู(๓)โกฏิ	ล	ละ ความ

คดงอ(๔)ภุญช	นะ การบริโภค(๕)ธนะ ทรัพย์สิน

องฺคณ	ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)ภูมิ	ภา	คะ พื้นที่ส่วนหนึ่งมีสนามหลวงเป็นต้น(๒)กิเลส	ะ 
สังกิเลส(๓)มละ มลทินมีราคะเป็นต้น
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	 [๘๖๐]	 ธนาทิทปฺเป		ป�ฺ�าย	 อภิ	มา	โน		ม	โตถ		จ
	 	 อป	เทโส		นิ	มิตฺ	เต		จ		 ฉเล		จ		กถเน		มโต.
อภิ มาน ศัพท์กล่าวอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) ธนาทิ ทัป ปะ ความเย่อหยิ่งเพราะมีทรัพย์เป็นต้น 

(๒)ปัญญา ปัญญา

อป เทส ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ (๑)นิมิต	ตะ เหตุ (๒)ฉละ ความโกง (๓)กถ	นะ การ
กล่าว

	 [๘๖๑]	 จิตฺ	เต		กาเย		สภา	เว		จ	 โส		อตฺ	ตา		ปรม	ตฺ	ตนิ
	 	 อถ		คุมฺ	โพ		จ		ถมฺภสฺมึ	 สมู	เห		พลสชฺชเน.
อตฺต	ศัพท์เป็นปุงลิงค์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)จิต	ตะ จิต(๒)กา	ยะ กาย(๓)สภาวะ สภาพ  

(๔)ปร	มัตตะ ปรมาตมันตามทัศนะของเดียรถีย์

คุมฺ	พ ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ถัมภะ เสาเรือนเป็นต้น(๒)สมู	หะ กอหรือพุ่มไม้(๓)พลสัช	ชนะ  
การระดมพล

	 [๘๖๒]	 อนฺ	โตฆเร		กุ	สูเล		จ	 โกฏฺโ€นฺ	โต	กุจฺฉิยํ		ปฺยถ
	 	 โส	ปา	นงฺ	คมฺหิ		อุณฺ	หีโส	 มกุเฏ		สีสเว€เน.
โกฏฺ€ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)อัน	โตฆ	ระ ภายในเรือน(๒)กุ	สู	ละ ยุ้งหรือฉาง(๓)อัน	โต	กุจฉิ   

ลำไส้

อุณฺ	หีส ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)โส	ปานั	ง	คะ หัวบันได(๒)มกุฏะ มงกุฎ(๓)สีส	เวฐนะ 
กรอบหน้า

	 [๘๖๓]	 นิยฺ	ยา	เส		เสข	เร		ทฺ	วาเร	 นิยฺ	ยูโห		นาค	ทนฺต	เก
	 	 อโถ		สิขณฺเฑ		ตูณีเร	 กลา	โป		นิ	กเร		มโต.
นิยฺ	ยูห	ศัพท์กล่าวอรรถ๔อย่างคือ  (๑)นิย	ยา	สะ ยางไม้  (๒) เสข	ระ ดอกไม้ประดับบนศีรษะ 

(๓)ทวา	ระ ประตู(๔)นาค	ทันต	กะ ขอสำหรับแขวนหมวกเป็นต้น

กลาป ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ  (๑)สิ	ขัณฑ	ะ หางนกยูง  (๒)ตูณี	ระ แล่งธนู  (๓)นิ	กระ  
หมู่นิกร

	 [๘๖๔]	 จูฬาสํยต	เก	เส	สุ	 มกุเฏ		โมฬิ		จ		ทฺ	วิ	สุ
	 	 สงฺ	โข		ตฺ	วนิตฺถิยํ		กมฺ	พุ-	 นลาฏ	ฏฺ€ี	สุ		โคปฺผ	เก.
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โมฬิ	ศัพท์เป็นปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) จูฬา ผมจุก  (๒) สังยต	เก	สะ  
มวยผม(๓)มกุฏะ มงกุฎ

สงฺข ศัพท์ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)กัม	พุ หอยสังข์(๒)นลาฏั	ฏฐ ิกระดูก
หน้าผาก(๓)โคปผกะ ข้อเท้า

	 [๘๖๕]	 ปกฺ	โข		กาเล		พเล		สาเธฺย	 สขี	วาเธ	สุ		ปงฺ	คุเฬ
	 	 เท	เสณฺณเว		ปุ	เม		สินฺ	ธุ	 สริต	ายํ		ส		นา	ริยํ.
ปกฺข	ศัพท์มีอรรถ ๖ อย่าง คือ  (๑) กา	ละ ข้างขึ้น-ข้างแรม  (๒)พละ กองพล  (๓) สาธ	ยะ  

วัตถุที่ควรให้สำเร็จ(๔)สขี เพื่อน(๕)วาธะ หางธนู(๖)ปัง	คุฬะ คนเปลี้ย

สินฺ ธุ ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เท สะ เมืองสินธุ(๒)อัณณ	วะ มหาสมุทร

สินฺ ธุ ศัพท์ที่ในอิตถีลิงค์มีอรรถสริต	าแม่น้ำ

	 [๘๖๖]	 คเช		กเรณุ		ปุ	ริ	เส			 โส		หตฺถิ	นิ	ยมิตฺถิยํ
	 	 รตเน		ว	ชิ	โร	นิตฺ	ถี	 มณิเวธินฺท	เหติ	สุ.
กเรณุ	ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถ	คชะ ช้างพลาย
กเรณุ	ศัพท์ที่ในอิตถีลิงค์มีอรรถหัตถินี ช้างพัง
วชิร ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) รตนะ เพชร  (๒) มณิ	เวธะ  

เครื่องเจียระไน(๓)อิน	ท	เหติ อาวุธของพระอินทร์

	 [๘๖๗]	 วิ	สาณํ		ตี	สุ		มา	ตงฺค-	 ทนฺ	เต		จ		ปสุ	สิงฺ	ค	เก	
	 	 โกฏิ	ยํ		ตุ		มโต		โกโณ	 ตถา		วา	ทิตฺ	ต	วาท	เน.
วิ	สาณ ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)มาตังค	ทัน	ตะ งาช้าง(๒)ปสุสิง	ค	กะ เขาสัตว์
โกณ ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)โกฏิ มุมหรือปลาย(๒)วา	ทิต	ต	วาท	นะ อุปกรณ์ดีดพิณ

	 [๘๖๘]	 วณิปฺปเถ		จ	นคเร	 เว	เท		จ		นิค	โมถ		จ
	 	 วิ	วา	ทา	โทธี	กรณํ	 สิ	ยาธาเร		จ		การ	เณ.
นิคม ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ (๑)วณิปป	ถะ ย่านร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า (๒)นคร	ะ เมือง 

(๓)เวท ะ คัมภีร์นิคมเวท

อธิก	รณ ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)วิ วา ทาทิ คดีอธิกรณ์มีวิวาทาธิกรณ์เป็นต้น(๒)อา	ธาร	ะ ที่
ตั้งและอรรถของสัตตมีวิภัตติ(๓)กา	รณะ เหตุ
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	 [๘๖๙]	 ปสุ	มฺหิ		วสุธา	ย�ฺ	จ	 วาจา	โท		โค		ปุ	มิตฺ	ถิยํ
	 	 หริ	เต		ตุ		สุว	ณฺเณ		จ	 วา	สุ	เทเว		ห	รี	ริ	โต.

โค ศัพท์ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ปสุ วัว(๒)วสุธาแผ่นดิน(๓)วา จาทิ  
คำพูดเป็นต้น(อาทิ ศัพท์เอาสัค	คะสวรรค์,รังสิ รัศมี,วชิระเพชร,จัน ทะดวงจันทร์,ชละน้ำ)

หร	ิศพัท์เปน็ปงุลงิค์กลา่วอรรถ๓อยา่งคอื(๑)หร	ิตะ สีเขยีวใบไม้(๒)ส	ุวณัณะ ทองคำ(๓)วา ส ุเทวะ  
พระวิษณุ

	 [๘๗๐]	 อายตฺ	เต		ปริ	วาเร		จ	 ภริยา	ยํ		ปริ	คฺคโห
	 	 อุตฺตํโส		ตฺววตํโส	จ	 กณฺณ	ปูเร	จ	เสข	เร.
ปริ	คฺ	คห ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ (๑)อายัต	ตะ การยึดติด (๒)ปริ	วาระ บริวาร (๓)ภริยา 

ภรรยา

อุตฺตํส ศัพท์และอวตํส	ศัพท์มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) กัณณ	ปูระ เครื่องประดับหู  (๒) เสข	ระ  
ดอกไม้ประดับศีรษะ

	 [๘๗๑]	 วิชฺ	ชุยํ		ว	ชิเร		เจ	วา-	 สนิตฺถิ	ปุ	ริ	เส		ปฺยถ
	 	 โกเณ		สงฺขฺ	ยา	วิ	เสสสฺมึ	 อุกฺ	กํ	เส		โกฏิ		นา	ริยํ.
อ สนิ ศัพท์ในอิตถีลิงค์และปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ (๑)วิชชุ สายฟ้า (๒)วชิระ อาวุธของ

พระอินทร์

โกฏิ	ศัพท์ในอิตถีลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)โกณ	ะ มุม(๒)สังขยา	วิ	เส	สะ สังขยาจำนวนหนึ่ง
คือ๑โกฏิ(๓)อุก	กัง	สะ ที่สุด

	 [๘๗๒]	 จูฬา	ชา	ลาป	ธานคฺค-	 โมร	จูฬา	สุ		สา		สิขา
	 	 สปฺป	ทา€า	ยมา	สีตฺ	ถี	 อิฏฺ€สฺ	สา	สี	สนายปิ.
สิขา	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๕อย่างคือ(๑)จูฬา ผมจุก(๒)ชาลา เปลวไฟ(๓)ปธา นะ 

ประเสริฐ(๔)อัคคะ ปลายสุด(๕)โมร	จูฬา หงอนนกยูง

อา	สี	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์ มีอรรถ๒อย่างคือ  (๑)สัปป	ทาฐา เขี้ยวงู  (๒)อิฏฐ	อา	สี	สนา ความ
ปรารถนาวัตถุอันน่าปรารถนา

	 [๘๗๓]	 วสา		วิ	ลีน	เตลสฺมึ	 วส	คา		ว�ฺ	ฌา	คา	วิ	สุ
	 	 อภิ	ลา	เส		ตุ		กิรเณ	 อภิ	สงฺเค		รุ	จิตฺ	ถิยํ.
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วสา ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) วิ	ลีน	เตละ น้ำมันเหลว  (๒) วส	คา หญิงผู้อยู่ในอำนาจ 

(๓)วัญฌา	คาว ีแม่วัวหมัน

รุจิ	ศัพท์ในอิตถีลิงค์ มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) อภิ	ลา	สะ ความชอบใจ  (๒) กิ	รณะ รัศมี 

(๓)อภิ	สังค	ะ ความติดใจ

	 [๘๗๔]	 ส�ฺ�า		ส�ฺ	ชาน	เน		นา	เม			เจต	นาย�ฺ	จ		ทิสฺ	สติ
	 	 อํ	เส		สิปฺเป		กลา		กาเล	 ภาเค		จนฺทสฺส		โสฬ	เส.
ส�ฺ�า ศัพท์ปรากฏในอรรถ๓อย่างคือ(๑)สัญ	ชาน	นะ การหมายรู้(๒)นา มะ ชื่อ(๓)เจตนา 

ความจงใจ

กลา	ศัพท์ปรากฏในอรรถ๔อย่างคือ  (๑)อัง	สะ ส่วน  (๒)สิปปะ ศิลปะ๖๔อย่างมีนัจจะ 
และวาทนะเป็นต้น(๓)กา	ละ เศษเสี้ยวเวลา(๔)จัน	ท	โสฬส	ภา	คะ เสี้ยวที่๑๖ของดวงจันทร์
(๑ใน๑๖,หารด้วย๑๖)

	 [๘๗๕]	 พีช	โก	เส		ฆ	รกูเฏ	 กณฺณ	ภู	สาย		กณฺณิ	กา
	 	 อา	คา	มิ	กาเล		ทีฆ	ตฺ	เต	 ป	ภาเว		จ		ม	ตาย	ติ.
กณฺณิ	กา ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)พีช	โก	สะ ฝักบัว(๒)ฆ	รกูฏะ ช่อฟ้า(๓)กัณณภู	สา 

ตุ้มหู

อาย	ติ	ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ๓อย่างคือ(๑)อา	คา	มิ	กา	ละ อนาคตกาล(๒)ทีฆั	ต	ตะ ความยาวนาน
(๓)ป ภาวะ อำนาจ

	 [๘๗๖]	 อุณฺณา		เม	สาทิ	โลเม		จ	 ภูม	ชฺเฌ		โรม	ธาตุ	ยํ
	 	 วารุณี		ตฺ	วิตฺถิยํ		วุตฺ	ตา	 นฏฺฏกีมทิ	รา	สุ		จ.
อุณฺณา	ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)เม	สาทิ	โลมะ ขนสัตว์มีขนแกะเป็นต้น(๒)ภู	มัชฌโรม	ธาตุ 

อุณาโลมที่งอกขึ้นระหว่างคิ้ว

วารุณี	ศัพท์ในอิตถีลิงค์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)นัฏ	ฏกี หญิงนักฟ้อน(๒)มทิ	รา สุรา

	 [๘๗๗]	 กฺ	ริย	จิตฺ	เต		จ		กรเณ	 กิ	ริยํ		กมฺ	มนิ		กฺ	ริยา
	 	 สุณิสา	ยํ		ตุ		ก�ฺ�าย	 ชา	ยาย		จ	วธู		มตา.

กิ	ริ	ยศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กริย	จิต	ตะ กิริยาจิต(๒)กรณะ การกระทำ

กฺ	ริ	ยา ศัพท์อิตถีลิงค์ท่านรู้ในอรรถกัม	มะกิจที่ควรทำ.บางอาจารย์ท่านกล่าวว่ากิ	ริ	ยะ และกฺ	ริยา 
มีอรรถเดียวกัน



	 อภิธานวรรณนา ๓.	สามัญญกัณฑ์	๓.๓.๒.	คาถาทธาเนกัตถวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 936

วธู	ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) สุณิสา สะใภ้  (๒) กัญญา หญิงสาวในปฐมวัย

(๓)ชายา ภรรยา

	 [๘๗๘]	 ปมาณิสฺส	ริเย		มตฺ	ตา	 อกฺข	ราว	ยเวปฺป	เก
	 	 สุตฺ	ตํ		ปาว	จเน	ริฏฺเ€	 ตนฺ	เต		ตํ		สุปิ	เต		ติ	สุ.
มตฺ	ตา ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ (๑)ปมาณะ ประมาณ,มาตรา (๒)อิส	ส	ริ	ยะ ความเป็นใหญ่ 

(๓)อักข	ราว	ย	วะ มาตราเสียงของอักษรมีครุและลหุเป็นต้น(๔)อัป	ปกะ ความมีน้อย

สุตฺ	ต	ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ปาวจนะ พระพุทธพจน์(๒)อริ	ฏฐะ ยาดองชนิดหนึ่ง
ที่มีสีกลิ่นและรสเหมือนกับสุรา(๓)ตัน	ตะ เส้นด้าย

สุตฺ	ต ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถสุ	ปิ	ตะผู้นอนหลับ

	 [๘๗๙]	 รา	ชลิงฺ	โคสภงฺ	เคสุ	 รุกฺ	เข		จ		กกุ	โท		ปฺยถ
	 	 นิ	มิตฺ	ตกฺข	รสูเป	สุ	 พฺย�ฺ	ชนํ		จิหเน		ปเท.
กกุ	ทศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ราช	ลิง	คะ เครื่องราชกกุธภัณฑ์๕อย่าง(๒)อุสภั	ง	คะ หนอก

วัว(๓)รุกข	ะ ต้นกุ่ม

พฺย�ฺ	ชน ศัพท์มีอรรถ๕อย่างคือ(๑)นิมิต	ตะ องคชาต(๒)อักขระ พยัญชนะอักษร(๓)สู	ปะ 
กับข้าว(๔)จิ	หนะ ร่องรอย(๕)ปทะ บทที่มีวิภัตติเป็นที่สุด

	 [๘๘๐]	 โว	หาเร		เช	ตุ	มิจฺ	ฉายํ	 กิฬา	โท		จาปิ		เท	วนํ
	 	 ภริยา	ยํ		ตุ		เก	ทาเร	 ส	รีเร		เขตฺ	ตมี	ริตํ.
เท วน ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)โว	หา	ระ การค้าขาย(๒)เช	ตุ	มิจฉา ความปรารถนาชัยชนะ

(๓)กีฬา	ทิ การละเล่นเป็นต้น

เขตฺ	ต	ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)ภริยา ภรรยา(๒)เก	ทา	ระ แปลงนา(๓)สรีระ ร่างกาย

	 [๘๘๑]	 สุสฺ	สู	สาย	�ฺจ		วิ�ฺ	เ�ยฺยํ	 อิสฺ	สาภฺ	ยา	เสปฺ	ยุ	ปา	สนํ
	 	 สูลํ		ตุ	นิตฺ	ถิยํ		เหติ-	 เภ	เท		สงฺ	กุ	รุชา	สุ		จ.
อุ ปา สน ศัพท์พึงทราบในอรรถ๒อย่างคือ(๑)สุส	สู	สา การเข้าไปปรนนิบัติรับใช้(๒)อิสสาภ	ยา	สะ  

การฝึกหัดยิงธนู

สูล ศัพท์ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์พึงทราบในอรรถ๓อย่างคือ(๑)เห	ติ	เภท	ะ อาวุธชนิดหนึ่งคือหลาว
(๒)สัง	กุ ขวากหนาม(๓)รุชา โรคจุกเสียด
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	 [๘๘๒]	 ตนฺ	ติ		วีณา	คุเณ		ตนฺตํ	 มุขฺ	ย	สิทฺ	ธนฺต	ตนฺ	ตุ	สุ
	 	 รถาทฺ	ยงฺเค		ตุ		จ		ยุ	โค	 กปฺ	ปมฺหิ		ยุค	เฬ		ยุคํ.
ตนฺ	ติ	ศัพท์มีอรรถ	วีณา	คุณ	ะสายพิณ

ตนฺต ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)มุข	ยะ ประธาน(๒)สิทธั	น	ตะ อุทาหรณ์(๓)ตัน	ตุ เส้นด้าย

ยุค	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ	รถาท	ยัง	คะแอกของรถเป็นต้น
ยุค	ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กัป	ปะ ยุค๔(๒)ยุค	ฬะ คู่

	 [๘๘๓]	 อิตฺถิ	ปุปฺ	เผ		จ		เรณุ	มฺหิ	 รโช		ปก	ติเช		คุเณ
	 	 นฺ	ยาสปฺปเณ		ตุ		ทา	นมฺหิ	 นิยฺ	ยา	ตน	มุ	ที	ริตํ.
รช ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)อิตถิ	ปุปผะ ระดูของผู้หญิง(๒)เรณุ ฝุ่น(๓)ปกติ	ชะ รชคุณ

(กามคุณหรือความใคร่)ที่เกิดขึ้นตามปรกติ

นิยฺ	ยา	ตน ศัพท์กล่าวอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑)น	ยา	สัปปณะ การคืนสิ่งของที่รับฝากไว้ให้แก่เจ้าของ 
(๒)ทา นะ การให้

	 [๘๘๔]	 คุรุ	ปา	ยาว	ตา	เร	สุ	 ติตฺถํ		ปู	ตมฺ	พุ	ทิฏฺ€ิ	สุ
	 	 ปณฺฑ	เก		โชติ		นกฺขตฺต-	 รํ	สีสฺวคฺคิมฺหิ		โชติ		โส.
ติตฺถ ศัพท์มีอรรถ๕อย่างคือ(๑)คุรุ อาจารย์เป็นต้น(๒)อุ	ปา	ยะ เหตุ(๓)อวตาร	ะ ท่าน้ำ 

(๔)ปูตัม	พุ น้ำสะอาด(๕)ทิฏฐิ ทิฐิ

โชติ	ศัพท์ในนปุงสกลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นักขัต	ตะ ดาว(๒)รังสิ รัศมี
โชติ	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถอัคค ิไฟ

	 [๘๘๕]	 กณฺโฑ	นิตฺ	ถี	สเร		ทณฺเฑ	 วคฺเค		จาว	สเร		ปฺยถ
	 	 อุทฺ	ธํ	พาหุ	ทฺว	ยมาเน			 สูร	ตฺ	เตปิ		จ		โป	ริสํ.
กณฺฑ ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)สระ ลูกศร(๒)ทัณฑะ ท่อนไม้

(๓)วัค	คะ กัณฑ์เช่นอิ	ติ		สนฺธิกปฺเป		ป€โม		กณฺโฑ(กจฺจายน๑)(๔)อว	สระ โอกาส

โป	ริส ศัพท์มีอรรถ๒อย่าง คือ (๑)อุท	ธัง	พาหุ	ทวย	มานะ วาตั้งของบุรุษปานกลาง  (๒)สู	รัต	ตะ 
ความเป็นผู้กล้าหาญ

	 [๘๘๖]	 อุฏฺ€านํ		โป	ริ	เส	หา	สุ	 นิ	สินฺ	นาทฺ	ยุคฺ	ค	เม		ปฺยถ
	 	 อ	นิสฺส	ยม	หี	ภาเค	 ตฺ	วิ	รีณํ		อูสเร		สิ	ยา.
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อุฏฺ€าน ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) โป	ริ	สะ ความอาจหาญของบุรุษ  (๒) อี	หา ความเพียร 
(๓)นิ	สิน	นาท	ยุค	คมะ การลุกขึ้นจากที่นั่งเป็นต้น

อิ	รีณ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อ	นิสส	ยม	หี	ภา	คะ พื้นที่โล่งแจ้งไม่มีที่หลบซ่อน(๒)อู	สระ พื้นที่
ดินเค็ม

	 [๘๘๗]	 อา	รา	ธนํ		สา	ธเน		จ	 ปตฺ	ติยํ		ปริ	โตสเน
	 	 ปธาเน		ตุ		จ	สา	นุมฺหิ	 วิ	สาเณ		สิงฺ	คมุจฺจ	เต.
อา	รา	ธน ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)สา ธนะ การทำให้สำเร็จ(๒)ปัตติ การถึง(๓)ปริ	โต	สนะ  

ความยินดี

สิงฺ	ค ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)ปธา นะ ประธาน(๒)สาน ุที่ราบสูง(๓)วิ	สาณ	ะ งาเขา
เงี่ยงหรือลึงค์ของสัตว์

	 [๘๘๘]	 ทิฏฺ€า	ทิม	คฺเค	�าณกฺขิ-	 กฺขณลทฺธี	สุ		ทสฺ	สนํ
	 	 เห	เม		ป�ฺ	จ	สุว	ณฺเณ		จ	 นิกฺ	โข	นิตฺ	ถี		ป	สา	ธเน.
ทสฺ สน ศัพท์มีอรรถ๖อย่างคือ(๑)ทิฏฐะ รูปารมณ์(๒)อาทิ	มัคคะ โสดาปัตติมรรค(๓)ญาณ	ะ  

ปัญญาญาณ(๔)อักขิ ดวงตา(๕)อัก	ขณะ การดูการเห็น(๖)ลัทธ ิทัศนคติ

นิกฺข ศัพท์ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)เห	มะ ทองคำ(๒)ปัญจ	สุ	วัณณะ 
มาตราชั่งน้ำหนัก๑นิกขะเท่ากับ๕สุวรรณะ(๓)ป สา ธนะ เครื่องประดับ

	 [๘๘๙]	 ติถิเภ	เท		จ		สา	ขาทิ-	 ผฬุมฺหิ		ปพฺพ	มุจฺจ	เต
	 	 นาค	โล	เก		ตุ		ปา	ตาลํ	 ภา	สิตํ		พล	วา	มุ	เข.
ปพฺพ	ศัพท์กล่าวอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) ติถิ	เภท	ะ ดิถีเบื้องต้น มีอัฏฐมีและอมาวสีเป็นต้น 

(๒)สา	ขาทิผฬุ ข้อของกิ่งไม้เป็นต้น

ปา	ตาล ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ (๑)นาค	โลก	ะ โลกบาดาล (๒)พล	วา	มุข	ะ ช่องพลวามุข 
(ดูความพิสดารของพลวามุขได้ในเถร.อฏฺ.๒/๔๖๘)

	 [๘๙๐]	 กาม	เช		โกปเช		โท	เส	 พฺย	สน�ฺ	จ		วิปตฺ	ติยํ
	 	 อ	โถ	ปกรเณ		สิทฺธิ-	 การ	เก	สุ		จ		สา	ธนํ.
พยฺ	สน ศพัท์มีอรรถ๓อยา่งคอื(๑)กาม	ช	โทสะ โทษที่เกดิเพราะตดิการดืม่สรุาเปน็ตน้(๒)โกปช	โทสะ  

โทษที่เกิดเพราะความมักโกรธ(๓)วิ	ปัตติ ความวิบัติ

สา ธน ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)อุ	ปก	รณะ เครื่องอุปกรณ์(๒)สิทธิ ความสำเร็จ(๓)การ	กะ 
ชื่อของสาธนะ๗ตามนิรุตติวิธีมีกัตตุสาธนะเป็นต้น
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	 [๘๙๑]	 ตีสฺ	วิ	โต		ทาน	สีเล	จ			 วท�ฺ�ู		วคฺ	คุ	วา	ทินิ
	 	 ปุ	รกฺข	โต	ภิสิ	ตฺ	เต		จ	 ปู	ชิ	เต		ปุร	โตก	เต.
วท�ฺ�ู	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ทาน	สี	ละ ผู้มีน้ำใจให้ทานเป็นปรกติ(๒)วัคคุ	วาที ผู้กล่าวคำ 

ไพเราะ.ตั้งแต่วท�ฺ�ู	ศัพท์ในคาานี้เป็นต้นไปถึงอุสฺ	สิต	ศัพท์ในคาถา๘๙๒ใช้ในลิงค์ทั้ง๓

ปุ	รกฺขต ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)อภิสิต	ตะ กษัตริย์ผู้ทรงอภิเษกแล้ว(๒)ปู	ชิ	ตะ ผู้ที่เขายกย่อง
(๓)ปูร	โตก	ตะ ผู้นำ

	 [๘๙๒]	 มนฺ	โท		ภาคฺ	ย	วิ	หีเน		จา-	 ปฺป	เก		มูฬฺ	หาปฏูสฺวปิ
	 	 วุทฺธิ	ยุตฺ	เต		สมุนฺ	นทฺเธ	 อุปฺ	ปนฺเน		อุสฺ	สิตํ		ภเว.
มนฺ ทศัพท์มีอรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) ภาค	ย	วิ	หี	นะ ผู้เสื่อมจากโชค  (๒) อัป	ปกะ ความมีน้อย 

(๓)มูฬห	ะ  ผู้หลงลืม(๔)อปฏุ ผู้ไม่ฉลาด

อุสฺ	สิต	ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) วุ	ทธิ	ยุต	ตะ มีความเจริญ  (๒) สมุน นัทธะ การยกขึ้น 
(๓)อุป ปัน นะ การเกิดขึ้น

 [๘๙๓]	 รถงฺเคกฺ	โข		สุว	ณฺณสฺมึ	 ปาส	เก		อกฺ	ขมินฺทฺ	ริเย
	 	 สสฺส	เต		จ		ธุ	โว		ตี	สุ	 ธุวํ		ตกฺ	เก		จ	นิจฺ	ฉิ	เต.
อกฺข ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)รถัง	คะ เพลารถ(๒)สุ	วัณณะ น้ำหนัก๑สุวรรณะ

(๓)ปาส	กะ ลูกบาศก์

อกฺข	ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถอิน	ทริ	ยะ อินทรีย์มีจักษุเป็นต้น (อกฺข	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓มีอรรถหัตถิ	- 
ทัน	ตา	ทิวิ	ก	ติ เครื่องแปรรูปจากงาช้างเป็นต้น)

ธุว ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถสัสส	ตะความเที่ยงแท้
ธุว ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ตักกะ ความคิด(๒)นิจ	ฉิ	ตะ การตัดสินใจ

	 [๘๙๔]	 หเร		สิ	โว		สิวํ		ภทฺท-	 โมกฺ	เข	สุ		ชมฺ	พุ	เก		สิ	วา
	 	 เส	นายํ		สตฺ	ติย�ฺ	เจว	 ถูล	ตฺ	เต		จ		พลํ		ภเว.
สิว ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถห	ระพระศิวะหรือมหาเทวะ
สิว ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภัท ทะ ความดี(๒)โมก	ขะ นิพพาน
สิ วา ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถชัม	พุ	กะสุนัขจิ้งจอก
พล ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)เสนา กองทัพ(๒)สัต	ติ ความสามารถ(๓)ถูลั	ต	ตะ ความ

ล่ำสัน
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	 [๘๙๕]	 สงฺขฺ	ยา	นรก	เภ	เท	สุ	 ปทุมํ		วา	ริเช		ปฺยถ
	 	 เทว	เภ	เท		วสุ		ปุ	เม	 ปณฺฑกํ		รตเน		ธเน.
ปทุม ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ (๑)สังข	ยา	เภท	ะ ปทุมสังขยา (๒)นรก	เภท	ะ ปทุมนรก เช่น

ปทุมนิรเย		นิพฺพตฺ	โต	เกิดในปทุมนรก(๓)วาริ	ชะดอกบัว

วสุ ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถ เทว เภท ะเหล่าวสุเทวดา(มี๘องค์คืออสปะธุวะโสมะธวะอนิละอนละ 
ปัจจูสะปภาสะ)

วสุ ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)รตนะ รัตนะ(๒)ธนะ ทรัพย์

	 [๘๙๖]	 นิพฺ	พานํ		อตฺถ	คมเน			 อปวคฺเค		สิ	ยาถ		จ
	 	 เส	ตมฺ	พุเช		ปุณฺฑ	รีกํ	 พฺยคฺเฆ		รุกฺ	ขนฺตเร		ปุ	เม.
นิพฺ	พาน	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อัต	ถ	คม	นะ การถึงความดับ(๒)อป	วัค	คะ นิพพาน
ปุณฺฑ	รีก	ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ	เสตั	ม	พุ	ชะดอกบัวขาว
ปุณฺฑ	รีก ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) พยัคฆ	ะ เสือโคร่ง  (๒) รุก	ขัน	ตระ ต้นมะม่วง

สวายสอ

  คัมภีร์นานัตถสังคหะกล่าวว่า

ปุณฺฑ	รีกํ		สิ	ตมฺ	โพเช			 เสต	จฺฉตฺ	เต		จ		เภสชฺเช,
โกส	กา	รนฺตเร		พฺยคฺเฆ			 โส		ทิ	สา	วา	รณคฺคิ	สุ.

 ปุณฺฑ	รีก	ศัพท์ใช้ในอรรถดอกบัวขาว ฉัตรขาว เภสัช มะม่วงลูกเล็กรสหวาน  
เสือโคร่งและช้างประจำทิศอาคเนย์

	 [๘๙๗]	 อุป	หาเร		พลิ		ปุ	เม	 กรสฺ	มิ�ฺ	จา	สุ	รนฺตเร
	 	 สุกฺ	กํ		ตุ		สมฺภเว		สุกฺ	โก			 ธวเล		กุสเล		ติ	สุ.
พลิ	ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)อุป	หา	ระ เครื่องเซ่นบูชา(๒)กะ	ระ เครื่องบรรณาการ

(๓)อสุ	รัน	ตระ พลิอสูร

สุกฺ	ก ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถสัมภวะน้ำอสุจิ
สุกฺ	ก ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถธว	ละสีขาว
สุกฺ	ก	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถกุ	สละกุศลธรรมหรือธรรมฝ่ายขาว

	 [๘๙๘]	 ทา	โย		ทาเน		วิภตฺตพฺพ-	 ธเน		จ		ปิตุ	นํ		วเน
	 	 ป	ภุตฺ	ตาย	ตฺต	ตาย	ตฺ	ตา-	 ภิ	ลา	เส	สุ		วโส		ภเว.
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ทาย	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ทา นะ การให้(๒)มาตุ	ปิตุ	วิ	ภัต	ตัพพ	ธนะ มรดกที่มารดาบิดา
แบ่งให้บุตรธิดา(๓)วนะ ป่า

วส ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ป	ภุต	ตะ อำนาจ(๒)อายัต	ตะ ผู้ตกอยู่ในอำนาจ(๓)อภิ	ลา	สะ 
ความปรารถนา

	 [๘๙๙]	 ปริ	ภา	สน	มุกฺ	โก	เส	 นิย	เม		ภาส	เนถ		จ
	 	 ธนิมฺหิ		เสฬนํ		โยธ-	 สีห	นา	ทมฺหิ		ทิสฺ	สติ.
ปริ	ภา	สน ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)อัก	โก	สะ การด่า(๒)นิ	ยมะ การกำหนด(๓)ภาส นะ 

การกล่าว

เสฬน ศัพท์ปรากฏในอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) ธนิ เสียง  (๒) โยธ	สีห	นา	ทะ เสียงโห่ร้องดุจ 
ราชสีห์ของหมู่ทหาร

	 [๙๐๐]	 ปภ	โว		ชาติ		เห	ตุมฺหิ	 €าเน		จาทฺ	ยุปลทฺธิยํ
	 	 อโถ		ตุ		นา	ริ	ปุปฺผสฺมึ	 เห	มนฺ	ตา	ทิมฺ	หิ		จ		ทฺ	วิ	สุ.
ปภว ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ชาติ	เหตุ เหตุแห่งการเกิดขึ้น(๒)อาท	ยุ	ป	ลัทธิ	ฐานะดินแดน

อันเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพยากร

อุตุ	ศัพท์ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นา	ริ	ปุปผะ ระดูของผู้หญิง(๒)เห	มัน	ตาทิ 
ฤดูเหมันต์เป็นต้น

	 [๙๐๑]	 กรณํ		สาธก	ต	เม	 กฺ	ริ	ยาค	ตฺ	เต	สุ		อินฺ	ทฺ	ริเย
	 	 ตาโล		ตุ		กุ�ฺ	จิ	กาย	�ฺจ	 ตู	ริ	ยงฺเค		ทุ	มนฺตเร.
กรณ	ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)สาธก	ตมะ กรณการกะ(๒)กริยา การกระทำ(๓)คัต	ตะ 

ร่างกาย(๔)อิน	ทริ	ยะ อินทรีย์มีจักขุนทรีย์เป็นต้น

ตาล	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)กุญ	จิ	กา ลูกกุญแจหรือลูกดาล(๒)ตุ	ริ	ยัง	คะ เครื่องดนตรีมีฉิ่ง
เป็นต้น(๓)ทุ	มัน	ตระ ต้นตาล

	 [๙๐๒]	 ปุปฺ	เผ		ผเล		จ		ปส	โว	 อุปฺ	ปา	เท		คพฺภ	โมจเน
 	 คาย	เน		คาย	เก		อสฺ	เส	 คนฺธพฺ	โพ		เทว	ตานฺ	ตเร.
ปสว ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)ปุปผะดอกไม้(๒)ผละผลไม้(๓)อุป ปา ทะการเกิดขึ้น 

(๔)คัพภ	โม	จนะการคลอดบุตร
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คนฺธพฺพ ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)คาย	นะ การขับร้อง(๒)คาย	กะ นักร้อง(๓)อัสสะ ม้า
(๔)เทว	ตาน	ตระ คนธรรพ์เทพบุตร

	 [๙๐๓]	 วิ	นา		ปุปฺผํ		ผลคฺ	คาหิ-	 รุกฺ	เข		รุกฺ	เข		วนปฺ	ปติ
	 	 อาห	เต		เห	มรช	เต			 รู	ปิยํ		รช	เตปิ		จ.
วนปฺ	ปติ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปุปผ	วิ	นา	ผลัค	คา	หิ	รุกข	ะ ต้นไม้เจ้าป่าที่ไม่มีดอกแต่ออกผล 

มีต้นโพธิ์เป็นต้น(๒)รุกข	ะ ต้นไม้ทั่วไป

รู	ปิย	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อาหต	เหม	รชตะ ทองคำและเงินที่ประทับตราแล้ว(๒)รชตะ 
เครื่องเงิน

	 [๙๐๔]	 ข	คา	ทิพ	นฺธเน		ปาโส	 เกส	ปุพฺ	โพ		จเย		ปฺยถ
	 	 ตา	รากฺ	ขิม	ชฺเฌ		นกฺขตฺ	เต	 ตา	โร		อุจฺ	จต	รสฺสเร.
ปาส ศัพท์มีอรรถข	คา	ทิพั	น	ธนะบ่วงดักนกเป็นต้น
ปาส ศัพท์ที่มีเกส	ศัพท์อยู่ข้างหน้ามีอรรถจ	ยะหมู่เช่น	เกส	ปา	สะ	มวยผม
ตา	รา	ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อัก	ขิมั	ชฌะ ตาดำ(๒)นักขัต	ตะ ดาว

ตาร	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถอุจ	จ	ตรัส	สระเสียงสูงสุด

	 [๙๐๕]	 ปตฺ	เต		จ		โลห	เภท	สฺมึ	 กํโส		จตุ	ก	หาปเณ
	 	 มชฺฌิ	โม		เทห	มชฺฌสฺมึ	 มชฺฌภเว		จ	โส		ติ	สุ.
กํส ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ (๑)ปัตตะ ภาชนะสำหรับใส่อาหารทั่วไปมีจานเป็นต้น (๒) โลหเภท	ะ 

ทองสัมฤทธิ์(๓)จตุ	กหาปณะ จำนวน๑กังสะเท่ากับ๔กหาปณะ

มชฺฌิม ศัพท์ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์มีอรรถ	เทห	มัชฌ	ะบริเวณท้อง

มชฺฌิม ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถมัชฌ	ภ	วะมีอยู่ในท่ามกลาง

	 [๙๐๖]	 อา	เว	สนํ		ภู	ตา	เว	เส	 สิปฺป	สา	ลาฆเร	สุ		จ
	 	 โสภา	สมฺปตฺ	ตี	สุ		สิ	รี	 ลกฺขิตฺถี		เทว	ตาย		จ.
อา เว สน ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) ภู	ตา	เว	สะ การเข้าสิงของผี  (๒) สิปป	สา	ลา โรงงาน 

(๓)ฆระ เรือน

สิ	รี	และลกฺขี	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)โสภา ความดีงาม(๒)สัม	ปัตติ ความ
บริบูรณ์แห่งทรัพย์เป็นต้น(๓)เทว	ตา เทพธิดา
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	 [๙๐๗]	 กุ	มา	โร		ยุว	ราเช	จ	 ขนฺ	เท		วุตฺ	โต		สุ	สุมฺ	หิ		จ
	 	 อ	ถา	นิตฺ	ถี		ป	วาโฬ		จ	 มณิเภ	เท		ต	ถางฺ	กุเร.
กุมาร	ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)ยุว	ราชะ ราชกุมาร(๒)ขัน	ทะ ขันทกุมาร(๓)สุ สุ เด็ก
ปวาฬ ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)มณิ	เภท	ะ แก้วปพาฬ(๒)อัง	กุระ  

หน่อของไม้เป็นต้น

 [๙๐๘]	 ปโณ		เว	ตน	มูเล	สุ	 โว	หาเร		จ		ธเน		มโต
	 	 ปฏิ	คฺคโห		ตุ		คหเณ	 กถิ	โต		ภา	ชนนฺตเร.
ปณ ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ๔อย่างคือ(๑)เว	ตนะ ค่าจ้าง(๒)มูล	ะ เดิมพันหรือต้นทุน(๓)โว	หา	ระ  

การค้าขาย(๔)ธนะ ทรัพย์สิน
ปฏิ	คฺ	คห ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)คหณะ การรับ(๒)ภา	ชนัน	ตระ กระโถน

	 [๙๐๙]	 อสุ	เภ		จ		สุเภ		กมฺ	เม	 ภาคฺ	ยํ		วุตฺตํ		ทฺวเยปฺยถ
	 	 ปิปฺ	ผลํ		ตรุ	เภ	เท		จ	 วตฺถจฺ	เฉ	ทนสตฺถ	เก.
ภาคฺ	ยศัพท์กล่าวอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) อสุภ	กัม	มะ อกุศลกรรม  (๒) สุภ	กัม	มะ กุศลกรรม 

(๓)ทวยะ อกุศลกรรมและกุศลกรรมทั้งสอง

ปิปฺ	ผล ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)ตรุ	เภท	ะ ต้นโพธิ์(๒)วัต	ถัจ	เฉ	ทนสัตถ	กะ กรรไกรตัดผ้า

	 [๙๑๐]	 อปวคฺ	โค		ปริ	จฺ	จา	คา-	 วสา	เน	สุ		วิ	มุตฺ	ติยํ
	 	 ลิงฺ	คํ		ตุ		องฺ	คชา	ตสฺมึ	 ปุม	ตฺ	ตา	ทิมฺ	หิ		ลกฺขเณ.
อปวคฺค ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ปริ	จ	จา	คะ การสละได้ทุกอย่าง(๒)อวสาน ะ ความสิ้นสุด

(๓)วิมุตติ นิพพาน
ลิงฺ	ค ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)อัง	คชา	ตะ องคชาต(๒)ปุ	มัตตา	ทิ ความเป็นผู้ชายเป็นต้น(เพศ

ชายเพศหญิง)(๓)ลักขณะ เครื่องหมาย

	 [๙๑๑]	 จาเค		สภา	เว		นิมฺ	มาเน	 สคฺ	โคชฺ	ฌาเย		ทิเวปฺยถ
	 	 โรหิ	โต		โลหิ	เต		มจฺฉ-	 เภ	เท		เจว		มิ	คนฺตเร.
สคฺค ศัพท์มีอรรถ๕อย่างคือ(๑)จา	คะ การสละ(๒)สภาวะ สภาวะ(๓)นิมมาน ะ การสร้างสรรค์

หรือเนรมิต(๔)อัชฌา	ยะ ปริจเฉทของคัมภีร์(๕)ทิว ะ สวรรค์

โรหิต	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)โลหิต	ะ สีแดง(๒)มัจฉ	เภท	ะ ปลาตะเพียน(๓)มิ	คัน	ตระ 
ละมั่ง
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	 [๙๑๒]	 นิฏฺ€า		นิปฺผตฺ	ติยํ		เจ	วา-	 วสา	นมฺหิ		อทสฺสเน
	 	 กณฺฏ	โก		ตุ		สปตฺตสฺมึ	 รุกฺ	ขงฺเค		โลม	หํสเน.
นิฏฺ€า ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)นิปผัต	ติ ความสำเร็จ(๒)อวสาน ะ สิ้นสุด(๓)อทัส สนะ 

การหายไป

กณฺฏก ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑)ส	ปัตตะ ศัตรู  (๒) รุก	ขัง	คะ หนาม  (๓) โลม	หังส	นะ 
ขนลุก

	 [๙๑๓]	 มุ	โขฺย	ปา	เยสุ		วทเน	 อาทิ	สฺมึ		มุข	มี	ริตํ	
	 	 ทพฺพํ		ภพฺ	เพ		คุณา	ธาเร	 วิตฺ	เต		จ		พุธ	ทารุ	สุ.
มุข	ศัพท์กล่าวอรรถ๔อย่างคือ(๑)มุข	ยะ ความเป็นประธาน(๒)อุ	ปา	ยะ เหตุ(๓)วทนะ ใบหน้า

(๔)อาทิ เบื้องแรก

ทพฺพ ศัพท์กล่าวอรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) ภัพ	พะ ความสมควร  (๒) คุณา	ธาร	ะ ทัพพวัตถุ 
(๓)วิต	ตะ ทรัพย์(๔)พุธ	ะ บัณฑิต(๕)ทารุ ท่อนไม้

มาน ศัพท์นปุงสกลิงค์ กล่าวอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) ปมาณะ การตวง การชั่ง และการวัด 
(๒)ปัต	ถาทิ เครื่องตวงมีแล่งตราชั่งและนิ้วเป็นต้น

	 [๙๑๔]	 มานํ		ปมาเณ		ปตฺ	ถา	โท			 มา	โน		วุตฺ	โต		วิธา	ย		จ
	 	 อโถ		ปริ	สฺส	เม		วุตฺ	โต	 วา	ยา	โม		วี	ริเย	ปิ		จ.
มาน ศัพท์ปุงลิงค์กล่าวอรรถวิธาการถือตัว
วา	ยาม ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปริ	สมะ ความเหนื่อยยาก(๒)วี	ริ	ยะ ความพากเพียร

	 [๙๑๕]	 ส	โร	รุ	เห		สตปตฺตํ		 สตปตฺ	โต		ข	คนฺตเร
	 	 ฉิทฺ	เท		ตุ		ฉิทฺ	ทวนฺ	เต		จ	 สุ	สิรํ		ตู	ริยนฺตเร.
สตปตฺต ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถส	โร	รุหะดอกบัว
สตปตฺต ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถข	คัน	ตระนกหัวขวาน
สุ	สิร ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) ฉิท	ทะ รู ช่อง โพรง  (๒) ฉิทท	วัน	ตะ วัตถุที่มีรูมีช่อง 

(๓)ตู	ริ	ยัน	ตระ เครื่องดุริยางค์มีปี่และขลุ่ยเป็นต้น

	 [๙๑๖]	 เอกสฺ	มึ		สทิ	เส		สนฺ	เต	 สมานํ		วาจฺ	จลิงฺ	คิกํ
	 	 อโถ		คารวภี	ตี	สุ	 สํเวเค		สมฺภ	โม		มโต.
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สมาน ศัพท์ที่เป็นวาจจลิงค์คือเป็นได้๓ลิงค์ท่านรู้ในอรรถ๓อย่างคือ(๑) เอ	กะ สิ่งเดียวกัน 
(๒)สทิ สะ สิ่งเหมือนกัน(๓) สัน	ตะ ความมีอยู่

สมฺภม ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ๓อย่างคือ(๑)คารวะ ความเคารพ(๒)ภี	ติ ความกลัว(๓)สังเวคะ 
ความสังเวช

	 [๙๑๗]	 ชุณฺ	หา		จนฺทปฺป	ภาย	�ฺจ	 ต	ทุ	เปต	นิ	สาย		จ
	 	 วิ	มานํ		เทว	ตา	วา	เส			 สตฺต	ภู	มิฆ	รมฺหิ		จ.
ชุณฺ	หา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)จัน ทัป ป ภา แสงจันทร์(๒)ต	ทุ	เปต	นิ	สา คืนเดือนหงาย
วิมาน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เทว	ตา	วาสะ เทพวิมาน(๒)สัต	ต	ภู	มิฆ	ระ ปราสาท๗ชั้น

	 [๙๑๘]	 มา	เส		เชฏฺโ€ติวุ	ทฺธา	ติ-	 ปสตฺเถ	สุ		จ		ตี	สุ		โส
	 	 ธมฺ	เม		จ		มงฺคเล		เสยฺ	โย	 โส		ปสตฺถตเร		ติ	สุ.
เชฏฺ€ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ มา สะ เดือน๗
เชฏฺ€ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อติ	วุทธะ ผู้ใหญ่กว่า(๒)อติ	ป	สัต	ถะ ผู้ประเสริฐ

ที่สุด

เสยฺ	ยศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ธัมมะ โลกุตรธรรม๙(๒)มังคละ มงคล
เสยฺ	ยศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถป	สัตถ	ตระผู้น่าสรรเสริญยิ่งกว่า

	 [๙๑๙]	 อาทิ	จฺ	จา	ทิมฺ	หิ		คหเณ	 นิ	พนฺเธ		จ		ฆเร		คโห
	 	 กา	โจ		ตุ		มตฺ	ติ	กาเภ	เท	 สิกฺ	กายํ		นย	นาม	เย.
คห ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)อาทิ จ จาทิ ดาวนพเคราะห์มีดวงอาทิตย์เป็นต้น(๒)คหณะ การ

ถือเอา(๓)นิ	พันธะ การกดขี่ข่มเหง(๔)ฆระ เรือน

กาจ ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)มัต	ติ	กา	เภท	ะ เครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องแก้ว(๒)สิ	กกา สาแหรก
(๓)นย	นาม	ยะ โรคตาต้อ

	 [๙๒๐]	 ตี	สุ		คาม	ณิ		เสฏฺ€สฺมึ	 อธิ	เป		คาม	เชฏฺ€เก
	 	 พิมฺพํ		ตุ		ปฏิ	พิมฺ	เพ		จ	 มณฺฑเล		พิมฺพิ	กาผเล.
คาม	ณิ	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) เสฏฐะ ประเสริฐ  (๒) อธิ ปะ ผู้เป็นใหญ่ 

(๓)คาม	เชฏฐ	กะ ผู้ใหญ่บ้าน

พิมฺพ ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ปฏิ	พิม	พะ รูปเหมือน(๒)มัณฑ	ละ วงจันทร์(๓)พิมพิ	กา	ผละ  
ผลตำลึง
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	 [๙๒๑]	 ภา	ชนา	ทิป	ริกฺ	ขาเร	 ภณฺฑํ		มูล	ธเนปิ		จ
	 	 มคฺ	โค		อริ	ยมคฺเค		จ	 สมฺ	มาทิ	ฏฺ€าทิ	เก		ปเถ.
ภณฺฑ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภา	ชนา	ทิป	ริก	ขา	ระ เครื่องใช้ในเรือนมีภาชนะเป็นต้น(๒)มูล	ธนะ  

ทรัพย์ต้นทุน

มคฺค	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สัมมา	ทิฏฐาทิ	กอ	ริ	ยมัค	คะ อริยมรรคมีสัมมาทิฐิเป็นต้น(๒)ปถะ  
ทาง

	 [๙๒๒]	 สมา		วสฺ	เส		สโม		เขท-	 สนฺ	ตี	สุ		โส		นิเภ		ติ	สุ
	 	 จาเป		ตฺ	วิสฺ	สา	สมุ	สุ	โน	 อิสฺ	สาโส		เข	ปกมฺหิ		จ.
สมา ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถวัสสะปี
สม ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เข	ทะ ความลำบาก(๒)สันติ นิพพาน
สม ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถนิภะความเหมือนกันหรือเหมือนกัน
อิสฺ สาส ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถจา ปะธนู
อิสฺ สาส ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถอุสุ	เข	ปกะผู้ยิงลูกศรนายขมังธนูนักแม่นธนู

	 [๙๒๓]	 พาโล		ตีสฺ	วา	ทิว	ย	สา-	 สมงฺคิ	นิ		อปณฺฑิ	เต
	 	 รตฺตํ		ตุ		โสณิ	เต		ตมฺ	พา-	 นุรตฺตร�ฺ	ชิ	เต		ติ	สุ.
พาล ศัพท์ใช้ได้ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อา	ทิว	ย	สา	สมังคี ผู้อยู่ในปฐมวัย(๒)อปัณฑิ	ตะ  

คนพาล

รตฺต	ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถโสณิ	ตะ เลือด

รตฺต ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๓อย่างคือ (๑)ตัม	พะ สีแดง (๒)อนุ	รัต	ตะ ผู้มีความกำหนัด 
(๓)รัญ	ชิ	ตะ วัตถุที่ถูกย้อมสี

	 [๙๒๔]	 ตเจ		กาเย		จ		ตนฺ	วิตฺถี	 ตีสฺวปฺเป		วิร	เฬ		กิ	เส
	 	 อุ	ตุเภ	เท		ตุ		สิ	สิ	โร	 หิ	เม		โส		สีต	เล		ติ	สุ.
ตนุ	ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ตจะ หนัง(๒)กา	ยะ ร่างกาย
ตนุ	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)อัปปะ ความมีน้อย(๒)วิร	ฬะ การชิดติดกัน(๓)กิ	สะ  

ความบาง

สิ	สิร ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๓อย่างคือ (๑)อุ	ตุ	เภท	ะ ฤดูหนาว (๒)หิมะ น้ำค้างและหิมะ 
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(๓)สีต	ละ ความหนาวเย็น

	 [๙๒๕]	 สกฺข	รา		คุฬเภ	เท		จ	 ก€เลปิ		จ		ทิสฺ	สติ
	 	 อนุ	คฺค	เห		ตุ		สงฺ	เขเป	 คหเณ		สงฺคโห		มโต.
สกฺข	รา	ศัพท์ปรากฏในอรรถ๒อย่างคือ(๑)คุฬ	เภท	ะ น้ำตาลกรวด(๒)กฐ	ละ ก้อนกรวด
สงฺค ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) อนุ	ค	คหะ ความช่วยเหลือ  (๒) สังเขป	ะ การย่อ 

(๓)คหณะ การถือเอา

	 [๙๒๖]	 ทกฺ	เข		จ		ติขิเณ		พฺยตฺ	เต	 โร	คมุตฺ	เต		ปฏุตฺ	ติ	สุ
	 	 ราชา		ตุ		ขตฺ	ติเย		วุตฺ	โต	 นร	นาเถ		ป	ภุมฺ	หิ		จ.
ปฏุ	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓กล่าวอรรถ๔อย่าง คือ  (๑)ทัก	ขะ ผู้หลักแหลม  (๒)ติ	ขิณ	ะ ความคม 

(๓)พยัต	ตะ ผู้ฉลาด(๔)โรค	มุตตะ ผู้ปราศจากโรค

ราช	ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ (๑)ขัตติยะ กษัตริย์ผู้ทรงอภิเษกแล้ว (๒)นร	นา	ถะ พระราช 
วงศานุวงศ์(๓)ปภู ผู้เป็นใหญ่

	 [๙๒๗]	 ขล�ฺจ		ธ�ฺ�กรเณ			 กกฺ	เก		นี	เจ	ขโล		ภเว
	 	 อถุปฺ	ปา	โท		สมุท	โย			 สมู	เห		ปจฺจเย		ปิ		จ.
ขล ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ  (๑)ธัญ	ญ	กรณะ ลานนวดข้าว  (๒)กัก	กะ สบู่หรือผง

ซักฟอก

ขล	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถนี	จะคนต่ำทราม
สมุท	ยศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) อุป ปา ทะ การเกิดขึ้น  (๒) สมู	หะ หมู่  (๓) ปัจจ	ยะ  

เหตุปัจจัย

	 [๙๒๘]	 พฺรหฺม	จา	รี	คหฏฺ€าโท	 อสฺส	โม		จ		ต	โป	ธเน
	 	 ภ	ยงฺกเร		จ		ก€ิ	เน	 กุ	รู	โร		ตี	สุ		นิทฺทเย.

อสฺ สม ศัพท์มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑)พรัหม	จา	รี	คหัฏฐาทิ  อัสสมะ ๔ อย่าง คือพรัหม	จารี	 
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์,	คหัฏฐะ	คฤหัสถ์ผู้มีศีล,	วานั	ป	ปัตถะ	ฤาษีผู้อยู่ในป่า,	ภิกขุ	พระภิกษุ
สามเณร(๒)ต	โป	ธนะ ผู้รักศีล

กุ	รูร	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) ภ	ยัง	กระ สิ่งน่ากลัว  (๒) กฐิน	ะ วัตถุหยาบ 

กระด้าง(๓)นิทท	ยะ ผู้ไร้ความปรานี
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	 [๙๒๙]	 กนิฏฺโ€		กนิ	โย		ตี	สุ	 อตฺยปฺ	เปติ	ยุเวปฺยถ
	 	 สีฆ	มฺหิ		ลหุ	ตํ		อิฏฺ€-	 นิสฺ	สา	ราค	รุ	สุตฺ	ติ	สุ.
กนิฏฺ€และกนิ	ยศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) อัต	ยัป	ปะ ความมีน้อยเกินไป 

(๒)อติ	ยุ	วะ ผู้หนุ่มกว่า

ลหุ	ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถสีฆ	ะความเร็ว
ลหุ	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)อิฏฐ	ะ สิ่งอันน่าปรารถนา(๒)นิ	สสาร	ะ ความไม่มี

แก่นสาร(๓)อ	ครุ ความเบา(๔)สุต	ติ ผู้หลับไหล

	 [๙๓๐]	 อธ	โร		ตีสฺวโธ		หีเน	 ปุ	เม		ทนฺตจฺฉ	เท		ปฺยถ
	 	 สุสฺ	สู	สา		โสตุ	มิจฺ	ฉาย	 ปา	ริ	จริยา	ยมฺปิ		จ.
อ	ธร ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อโธ ข้างล่าง(๒)หี	นะ ผู้ตกต่ำ
อ	ธร ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถ	ทันตั	จฉ	ทะ ริมฝีปาก
สุสฺ	สู	สา ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โสตุ	มิจฉา การตั้งใจฟัง(๒)ปา	ริ	จริยา การ

ปรนนิบัติ

	 [๙๓๑]	 หตฺ	โถ		ปาณิ	มฺหิ		รตเน			 คเณ		โสณฺ	ฑาย		ภนฺตเร
	 	 อา	วาเฏ		อุท	ปาเน		จ	 กู	โป		กุมฺ	เภ		จ		ทิสฺ	สติ.
หตฺถ ศัพท์ปรากฏในอรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) ปาณิ มือ  (๒) รตนะ ศอก  (๓) คณะ หมู่ 

(๔)โสณ	ฑา งวงช้าง(๕)ภัน	ตระ ดาวหัตถ์

กูป ศัพท์ปรากฏในอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑)อา	วาฏะ หลุม  (๒)อุท ปานะ บ่อน้ำ  (๓)กุมภ	ะ  
เสากระโดงเรือ

	 [๙๓๒]	 อา	โท		ปธาเน		ป€มํ	 ปมุข�ฺจ		ติ	ลิงฺ	คิกํ
	 	 วชฺชเภ	เท		จ		วิตตํ		 ตํ		วิตฺ	ถาเร		ติ	ลิงฺ	คิกํ.
ป€ม และปมุข ศัพท์เป็นได้๓ลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อาทิ เบื้องแรก(๒)ปธา นะ ความ

เป็นประธาน

วิตต ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถวัช	ช	เภท	ะกลองที่หุ้มสองหน้า

วิตต ศัพท์ที่เป็น๓ลิงค์มีอรรถวิตถาร	ะการแผ่ไป

	 [๙๓๓]	 สา	โร		พเล		ถิรํ	เส		จ	 อุตฺต	เม		โส		ติ	ลิงฺ	คิ	โก
	 	 ภา	โร		ตุ	ขนฺธ	ภารา	โท	 ทฺ	วิ	สหสฺสป	เลปิ		จ.
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สาร	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พละ กำลัง(๒)ถิรั	ง	สะ แก่นสาร
สาร ศัพท์ที่เป็นได้๓ลิงค์มีอรรถอุตตมะผู้ประเสริฐ
ภาร	ศัพท์เป็นปุงลิงค์ มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) ขัน	ธ	ภา	ราทิ ภาระที่ต้องแบกไปด้วยบ่าเป็นต้น 

(๒)ทวิ	สหัส	ส	ปละ ๒พันตำลึง(หรือ๒๐ชั่ง)

	 [๙๓๔]	 มนฺทิเร		โรค	เภ	เท		จ	 ขโย	อปจ	ยมฺหิ		จ
	 	 วาโฬ		ตุ		สาป	เท		สปฺเป	 กุ	รูเร		โส		ติ	ลิงฺ	คิ	โก.
ข	ยศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) มันทิร	ะ เรือน  (๒) โรค	เภท	ะ โรคผอมแห้ง  (๓) อปจ	ยะ  

ความหมดสิ้นไป

วาฬ ศัพท์เป็นได้๓ลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)สาป ทะ สัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้น(๒)สัปปะ งู 
(๓)กุ	รู	ระ ผู้หยาบช้า

	 [๙๓๕]	 สาโล		สชฺช	ทุ	เม		รุกฺ	เข	 สา	ลา		เค	เห		จ		ทิสฺ	สติ
	 	 โส	เต		ตุ		สวนํ		วุตฺตํ	 ยชเน		สุ	ติ	ยมฺปิ		จ.
สาล ศัพท์ปุงลิงค์ปรากฏในอรรถ๒อย่างคือ(๑)สัชช	ทุ	มะ ต้นรัง(๒)รุกข	ะ ต้นไม้ทั่วไป
สา	ลา	ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถเคหะอาคารหรือศาลา
สวน ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)โสต	ะ หู(๒)ย	ชนะ การบูชา(๓)สุติ การรับฟัง

	 [๙๓๖]	 ตี	สุ		เป	โต		ปเร	โต		จ	 มเต		จ		เปต	โย	นิเช
	 	 ขฺ	ยา	เต	ตุ	หฏฺเ€	วิ�ฺ�าเต	 ป	ตีตํ		วาจฺ	จลิงฺ	คิกํ.
เปต และปเรต ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มตะ คนตายแล้ว(๒)เปต	โย	นิ	ชะ เปรต
ป	ตีต ศัพท์เป็นวาจจลิงค์คือเป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) ข	ยา	ตะ ความปรากฏ 

(๒)หัฏฐะ ความเบิกบานใจ(๓)วิญญา	ตะ สิ่งที่เขารู้จัก

	 [๙๓๗]	 อธิปฺ	ปาเย		จ		อาธาเร	 อาส	โย		กถิ	โตถ		จ
	 	 ปตฺตํ		ปกฺ	เข		ทเล		ปตฺ	โต	 ภา	ชเน		โส		คเต		ติ	สุ.
อาส	ยศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)อธิป	ปา	ยะ อัธยาศัย(๒)อา	ธาร	ะ ที่อาศัย
ปตฺต	ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปักข	ะ ปีกนก(๒)ทละ ใบไม้
ปตฺต ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถภาชนะภาชนะต่างๆมีบาตรพระเป็นต้น
ปตฺต	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถค	ตะสิ่งที่บุคคลถึงหรือผู้ถึง
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	 [๙๓๘]	 กุสเล		สุก	ตํ		สุฏฺ€ุ-	 กเต		จ	สุก	โต		ติ	สุ
	 	 ตปสฺ	สี		ตฺ	วนุ	กมฺ	ปายา-	 รเห		วุตฺ	โต		ต	โป	ธเน.
สุก	ต ศัพท์นปุงสกลิงค์กล่าวอรรถกุ	สละ กุศลธรรม
สุก	ต ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถสุฏ€ุก	ตะสิ่งที่ทำให้ดีแล้ว
ตปสฺ	สี	ศัพท์เป็นปุงลิงค์ใช้ในอรรถ๒อย่างคือ(๑)อนุ	กัม	ปา	ยาร	หะ ทุกขิตสัตว์ผู้มีความเดือดร้อน

(๒)ต	โป	ธนะ นักบวชผู้รักศีลบำเพ็ญเพียร

	 [๙๓๙]	 ตี	สุ		สุ	ราทิโลลสฺมึ	 โสณฺ	โฑ		หตฺถิกเร		ทฺ	วี	สุ
	 	 อสฺ	สาทเน		ตุ		รสนํ	 ชิวฺ	หาย�ฺ	จ		ธนิมฺหิ		จ.

โสณฺ	ฑ ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถสุ	ราทิโล	ละนักเลงสุราเป็นต้น
โสณฺ	ฑ ศัพท์ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์มีอรรถหัตถิ	กระงวงช้าง
รสน ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)อัส สา ทนะ ความเบาใจ(๒)ชิวหา ลิ้น(๓)ธนิ เสียง

	 [๙๔๐]	 ปณี	โต		ตี	สุ		มธุ	เร			 อุตฺต	เม		วิหิ	เต		ปฺยถ
	 	 อ�ฺช	เส		วิ	สิ	ขาย	�ฺจ	 ปนฺ	ติยํ		วีถิ		นา	ริยํ.
ปณีต ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)มธุ	ระ ความหวาน(๒)อุตตมะ ความประเสริฐ

(๓)วิ	หิต	ะ ความประณีต

วีถิ	ศัพท์ในอิตถีลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)อัญ	ช	สะ หนทาง(๒)วิ	สิขา ซอกซอย(๓)ปัน	ติ 
แถวหรือแนว

	 [๙๔๑]	 ปาป	สฺมึ		คคเน		ทุกฺ	เข			 พฺยสเน		อฆ	มุจฺจ	เต
	 	 สมู	เห		ปฏลํ		เนตฺ	ต-	 โรเค		วุตฺตํ		ฉ	ทิมฺ	หิ		จ.
อฆ ศัพท์กล่าวอรรถ๔อย่างคือ(๑)ปา ปะ บาป(๒)ค	คนะ ท้องฟ้า (๓)ทุกข	ะ ความทุกข์ 

(๔)พย	สนะ ความเสื่อมเสีย

ปฏล ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)สมู	หะ หมู่(๒)เนต	ต	โร	คะ โรคตาต้อ(๓)ฉท ิหลังคา

	 [๙๔๒]	 สนฺธิ		สงฺฆฏฺฏเน		วุตฺ	โต			 สนฺธิตฺถี		ปฏิ	สนฺธิยํ
	 	 สตฺ	ตนฺนํ		ปูรเณ		เสฏฺเ€-	 ติ	สนฺ	เต		สตฺต	โม		ติ	สุ.
สนฺธิ ศัพท์ปุงลิงค์ท่านกล่าวไว้ในอรรถสังฆั	ฏฏ	นะ การติดต่อ
สนฺธิ ศัพท์อิตถีลิงค์กล่าวอรรถปฏิ	สัน	ธิ ปฏิสนธิ
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สตฺ	ตม	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)สัต	ต	ปู	รณะ ที่๗(๒) เสฏฐะ ประเสริฐ 
(๓)อติ	สัน	ตะ สงบยิ่ง

	 [๙๔๓]	 โอชา		ตุ		ยา	ปนาย�ฺจ	 โอโช		ทิตฺ	ติพเล	สุ		จ
	 	 อโถ		นิ	สา	มนํ		วุตฺตํ	 ทสฺสเน		สวเนปิ		จ.
โอชา ศัพท์อิตถีลิงค์กล่าวอรรถยา	ปนาสารอาหารที่ซึมซาบเข้าไปเลี้ยงร่างกาย
โอช	ศัพท์ปุงลิงค์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)ทิต	ติ ความรุ่งเรือง(๒)พละ กำลัง
นิ สา มน ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)ทัส สนะ การเห็นการดู(๒)สวนะ การรับฟัง

	 [๙๔๔]	 คพฺโภ		กุจฺฉิฏฺ€สตฺ	เต		จ	 กุจฺฉิ	โอวร	เก	สุ		จ
	 	 ขณฺฑเน		ตฺวป	ทาน	�ฺจ	 อิ	ติวุ	ตฺ	เต		จ		กมฺ	มนิ.
คพฺภ ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ (๑)กุจฉิฏฐ	สัตตะ สัตว์ในครรภ์ (๒)กุจฉิ ท้อง (๓) โอ	ว	รกะ 

ห้อง

อป ทาน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ขัณฑ	นะ การตัด(๒)อิ	ติวุ	ต	ตกัม	มะ ผู้กล่าวว่ากรรมดีและ
ไม่ดีเราเคยทำมาแล้วอย่างนี้

	 [๙๔๕]	 จิตฺ	ต	เก		รุกฺ	ขเภ	เท		จ	 ติล	โก		ติล	กาฬ	เก
	 	 สี	ลา	โท		ปฏิ	ปตฺ	ติตฺถี	 โพเธ		ปตฺ	ติปวตฺ	ติ	สุ.
ติลก ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) จิตต	กะ รอยเจิม  (๒) รุกข	เภท	ะ ต้นหมากเม่าควาย 

(๓)ติล	กาฬ	กะ ไฝปานขี้แมลงวันหรือรอยตกกระด่างดำ

ปฏิ	ปตฺ	ติ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)สี	ลาทิ ข้อปฏิบัติมีศีลเป็นต้น(๒)โพธ	ะ ความรู้
(๓)ปัตติ การได้การถึง(๔)ป	วัต	ติ ความเป็นไป

	 [๙๔๖]	 อา	ยุมฺหิ		จ		พเล		ปาโณ	 สตฺ	เต		หทย	คา	นิเล
	 	 ฉนฺ	โท		วเส		อธิปฺ	ปาเย	 เว	เทจฺ	ฉานุ	ฏฺ€ุ	ภาทิ	สุ.
ปาณ ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)อาย ุชีวิต(๒)พละ กำลัง(๓)สัตตะ สัตว์(๔)หทยคา	นิ	ละ  

ลมหายใจออกหายใจเข้าหรือลมปราณ

ฉนฺ	ทศัพท์มีอรรถ๕อย่างคือ(๑)วสะ อำนาจ(๒)อธิป	ปา	ยะ ความพอใจ(๓)เวท ะ คัมภีร์
เวท(๔)อิจฉา ความต้องการ(๕)อนุ	ฏ€ุ	ภาทิ ชื่อฉันท์มีอนุฏฐุภฉันท์เป็นต้น

	 [๙๔๗]	 กา	โมฆ	า	โท		สมูหสฺมึ	 โอโฆ		เวเค		ชลสฺส	จ
	 	 ก	ปาลํ		สิ	รสฏฺ€ิ	มฺหิ	 ฆฏาทิ	สก	เลปิ		จ.
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โอฆ ศัพท์มีอรรถ๓ อย่าง คือ  (๑)กา	โมฆ	าทิ กาโมฆะเป็นต้น  (๒)สมู	หะ หมู่  (๓)ชล	เวค	ะ  
กระแสน้ำ

ก	ปาล	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สิ	รสัฏฐิ กระโหลกศีรษะ(๒)ฆฏาทิ	สก	ละ เศษกระเบื้อง

	 [๙๔๘]	 เวณฺ	วาทิ	สา	ขา	ชาล	สฺมึ	 ลคฺค	เก	เส		ชฏาลเย
	 	 สรณํ		ตุ		วเธ		เค	เห	 รกฺขิตสฺ	มิ�ฺจ		รกฺขเณ.
ชฏา	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)เวณ	วาทิ	สาขา	ชา	ละ เชิงที่ทำด้วยไม้ไผ่เป็นต้น(๒)ลัคคเก	สะ 

ขมวดผมของฤาษี(๓)อาล	ยะ ตัณหา

สรณ	ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)วธะ การฆ่า(๒)เคหะ ที่พักอาศัย(๓)รักขิต	ะ สิ่งปกป้อง
คุ้มครองหรือที่พึ่ง(๔)รัก	ขณะ การรักษาคุ้มครอง

	 [๙๔๙]	 ถิยํ		กนฺ	ตา		ปิเย		กนฺ	โต	 มนุ�ฺ	เ�		โส		ติ	ลิงฺ	คิ	โก
	 	 ตฺ	วกฺ	เข		ตุ		สมู	เห		จ			 ชาลํ		มจฺฉา	ทิพ	นฺธเน.
กนฺ	ตา ศัพท์มีอรรถถี ผู้หญิง

กนฺต ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ	ปิยะ สามี
กนฺต	ศัพท์ที่เป็น๓ลิงค์มีอรรถมนุญ	ญะ ความน่ารักน่าชอบใจ

ชาล	ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) อักข	ะ ข่ายญาณหรือเครือข่ายสัญญาณ  (๒) สมู	หะ หมู่ 
(๓)มัจฉา	ทิพั	น	ธนะ ข่ายดักปลาเป็นต้น

	 [๙๕๐]	 ปุจฺ	ฉายํ	ครหา	ย�ฺ	จา-	 นิย	เม		กึ		ติ	ลิงฺ	คิกํ
	 	 สสทฺเธ		ตี	สุ		นิ	วาเป	 สทฺธํ		สทฺธา		จ		ปจฺจเย.
กึ	ศัพท์ประกอบได้ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ปุจฉา คำถาม(๒)ครหา การนินทาว่า

“อะไรกัน”(๓)อนิยม	ะ ความไม่แน่นอน(อรรถอนิยมะหรือวิกัปปะเป็นนิบาต)

สทฺธ ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถสสัทธะ ผู้มีศรัทธา
สทฺธ ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ นิ วาปะ ทานที่อุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว

สทฺธา ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถปัจจ	ยะ ศรัทธาความเชื่อถือ

	 [๙๕๑]	 พีชํ		เห	ตุมฺหิ		อฏฺ€ิ	สฺมึ	 องฺ	คชา	เต		จ		ทิสฺ	สติ
	 	 ปุพฺ	โพ		ปูเยคฺค	โต		อา	โท	 โส		ทิ	สาโท		ติ	ลิงฺ	คิ	โก.
พีช	ศัพท์ปรากฏในอรรถ๓อย่างคือ(๑)เหตุ เหตุ(๒)อัฏฐ ิเมล็ดพืช(๓)อัง	คชา	ตะ อวัยวะ
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เพศชาย

ปุพฺพ ศัพท์ปรากฏในอรรถ๓อย่าง คือ  (๑)ปู	ยะ น้ำหนอง  (๒)อัคคะ เบื้องหน้า  (๓)อาทิ  
เบื้องแรก

ปุพฺพ	ศัพท์ประกอบในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถทิ สาทิ ทิศทางสถานที่และกาลเวลา

	 [๙๕๒]	 ผล	จิตฺ	เต		เหตุก	เต	 ลาเภ		ธ�ฺ�าทิ	เก		ผลํ
	 	 อา	คมเน		ตุ		ทีฆ	าทิ-	 นิ	กาย	สฺมึ		จ		อาค	โม.
ผล	ศัพท์มีอรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) ผล	จิต	ตะ ผลจิต  (๒) เหตุก	ตะ วิบากหรือผลของกรรม 

(๓)ลาภ	ะประโยชน์ที่ควรได้(๔)ธัญ	ญาทิ	กะ ผลไม้

อาคม ศัพท์มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) อาคม	นะ การมา  (๒) ทีฆ	า	ทินิ	กา	ยะ หลักฐานอ้างอิง 
มีทีฆนิกายเป็นต้น

	 [๙๕๓]	 สนฺ	ตา	โน			เทว	รุกฺ	เข		จ	 วุตฺ	โต		สนฺ	ตติยํ		ปฺยถ
	 	 อุตฺต	รวิ	ปรี	เต		จ	 เสฏฺเ€		จา	นุตฺ	ตรํ		ติ	สุ.
สนฺ	ตาน ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)เทว	รุกข	ะ ต้นซึก(๒)สันตติ ต้นตระกูล
อนุ	ตฺตร ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)อุตต	รวิ	ปรี	ตะ ตกต่ำ(๒)เสฏฐะ ประเสริฐ

ที่สุด

	 [๙๕๔]	 สตฺ	ติ	สมฺปตฺ	ติยํ		วุตฺ	โต	 กนฺ	ติมตฺ	เต		จ		วิกฺ	ก	โม
	 	 ฉายา		ตุ		อาต	ปา	ภาเว	 ปฏิ	พิมฺ	เพ		ป	ภาย		จ.
วิกฺ	กม	ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)สัต	ติ	สัม	ปัตติ ความถึงพร้อมด้วยศักดา(๒)กัน	ติมัตตะ 

การก้าวไปหรือความก้าวหน้า

ฉายา ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)อาต	ปา	ภาวะ ร่มเงา(๒)ปฏิ	พิม	พะ รูปเหมือน(๓)ปภา 
รัศมี

	 [๙๕๕]	 คิมฺ	เห		ฆมฺ	โม		นิ	ทาโฆ	จ	 อุณฺ	เห		เสท	ชเล		ปฺยถ
	 	 กปฺ	ปนํ		กนฺตเน		วุตฺตํ	 วิก	ปฺเป		สชฺชเน		ถิยํ.
ฆมฺม และนิทาฆ ศัพท์กล่าวอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) คิมห	ะ ฤดูร้อน  (๒) อุณหะ ความร้อน 

(๓)เสท	ชละ เหงื่อไคล

กปฺ	ปน	ศัพท์นปุงสกลิงค์กล่าวอรรถกัน	ตนะ การตัด
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กปฺ	ปนา	ศัพท์อิตถีลิงค์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)วิกัป	ปะ ความวิตกกังวล(๒)สัช	ชนะ การตระ
เตรียมหรือจัดแจง

	 [๙๕๖]	 องฺ	โค		เท	เส		วปุ	มฺ	หงฺคํ	 ต	ถาวยว	เหตุสุ
	 	 เท	วาล	เย		จ		ถูป	สฺมึ	 เจ	ติยํ		เจ	ติยทฺ	ทุ	เม.
องฺค	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ เท สะ แคว้นอังคะ
องฺค ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)วปุ ร่างกาย(๒)อวยวะ อวัยวะหรือองค์ประกอบ

(๓)เหตุ เหตุ

เจติย ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ (๑) เท	วาล	ยะ เทวาลัยศาลเจ้า วัดร้างหรือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ 
(๒)ถู	ปะ สถูปเจดีย์(๓)เจ	ติยัท	ทุ	มะ ต้นไม้ที่คนสักการะบูชามีต้นโพธิ์เป็นต้น

	 [๙๕๗]	 สชฺช	โน		สาธุ	ปุ	ริ	เส	 สชฺ	ชนํ		กปฺปเนถ		จ
	 	 สุ	ปินํ		สุปเน		สุตฺ	ต-	 วิ�ฺ�าเณ		ตม	นิตฺ	ถิยํ.
สชฺ	ชน ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ	สาธุ	ปุ	ริ	สะ คนดี
สชฺ	ชน ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถกัป	ปนะ การตระเตรียม
สุ	ปิน ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถสุ ปนะ การนอนหลับ
สุ	ปิน	ศัพท์ที่ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์มีอรรถสุต	ต	วิญญาณ	ะ ความฝัน

	 [๙๕๘]	 ปจฺ	จกฺ	เข		สนฺ	นิธาเน		จ	 สนฺ	นิธิ		ปริกิ	ตฺ	ติ	โต
	 	 ภิยฺ	โย		ป	หูตรตฺเถ		โส	 ปุ	นรตฺเถพฺยยํ		ภเว.
สนฺ นิธิ ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปัจ	จัก	ขะ ต่อหน้า(๒)สัน นิธาน ะ ความใกล้เคียง
ภิยฺ	โย	ศัพท์เป็นนิบาตมีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ป	หู	ตะ มากยิ่ง(๒)ปุ นะ มีอีก

	 [๙๕๙]	 วิ	สลิตฺตสเร		ทิทฺโธ	 ทิทฺโธ		ลิตฺ	เต		ติ	ลิงฺ	คิ	โก
	 	 วา	เส		ธูป	าทิ	สงฺ	ขาเร-	 ธิ	วาโส		สมฺ	ปฏิ	จฺฉเน.
ทิทฺธ ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ	วิ	สลิตต	สระ ลูกศรอาบยาพิษ
ทิทฺธ ศัพท์ใน๓ลิงค์มีอรรถ	ลิต	ตะ วัตถุที่ถูกทาด้วยของหอมเป็นต้น
อธิวาส ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)วาสะ การอยู่(๒)ธูป	าทิ	สังขาร	ะ การอบด้วยของหอมเป็นต้น

(๓)สัม	ปฏิ	จฉ	นะ การรับคำ



	 อภิธานวรรณนา ๓.	สามัญญกัณฑ์	๓.๓.๒.	คาถาทธาเนกัตถวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 955

	 [๙๖๐]	 วุตฺ	โต		วิสาร	โท		ตี	สุ	 สุปฺปคพฺเภ		จ		ปณฺฑิ	เต
	 	 อถ		สิตฺ	ถํ		มธุ	จฺฉิฏฺเ€	 วุตฺตํ		โอ	ทน	สมฺภเว.
วิสารท ศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ กล่าวอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) สุปป	คัพภ	ะ ผู้กล้าพูด  (๒)ปัณฑิ	ตะ 

บัณฑิต

สิตฺ	ถ ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)มธุ	จฉิฏฐะ ขี้ผึ้ง(๒)โอ ทน สัมภวะ ข้าวที่ตกในเวลากิน

	 [๙๖๑]	 ทฺรเว		วณฺเณ		รสเภ	เท			 ก	สา	โย		สุร	ภิมฺหิ		จ
	 	 อโถ		อุคฺ	คมนํ		วุตฺตํ	 อุปฺ	ปตฺ	ตุทฺธค	ตี	สุ		จ.
ก	สาย	ศัพท์กล่าวอรรถ๔อย่างคือ (๑)ทร	วะ ยางไม้  (๒)วัณณะ สี (๓)รส	เภท	ะ รสฝาด 

(๔)สุร	ภิ กลิ่นหอม

อุคฺ	คมน ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)อุป	ปัตติ การเกิด(๒)อุท	ธ	คติ การขึ้นสู่ข้างบน

	 [๙๖๒]	 ลู	เข		นิฏฺ€ุ	ร	วา	จายํ	 ผรุสํ		วาจฺ	จลิงฺ	คิกํ
	 	 ป	วาโห		ตฺวมฺ	พุ	เวเค		จ	 สนฺทิสฺ	สติ		ปวตฺ	ติยํ.
ผรุส	ศัพท์เป็นวาจจลิงค์คือเป็น ๓ ลิงค์ มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) ลูขะ ความหยาบกระด้าง

(๒)นิฏ€ุร	วาจา คำพูดหยาบคาย

ป	วาห ศัพท์ปรากฏในอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) อัม	พุ	เวค	ะ กระแสน้ำ  (๒) ป	วัต	ติ ความเป็นไป 
ไม่ขาดสาย

	 [๙๖๓]	 นิสฺสเย		ตปฺปเร		อิฏฺเ€	 ปราย	ณปทํ		ติ	สุ
	 	 กว	เจ		วาร	วาเณ		จ	 นิมฺ	โม	เกปิ		จ	ก�ฺ	จุ	โก.
ปราย	ณ ศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) นิสส	ยะ ที่อาศัย  (๒) ตัป	ประ ประธาน 

(๓)อิฏฐ	ะ	สิ่งอันน่าปรารถนา

ก�ฺ	จุก ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) ก	วจะ เสื้อเกราะ  (๒) วาร	วาณะ โล่  (๓) นิม	โม	กะ  
คราบงู

	 [๙๖๔]	 โลหเภ	เท		มตํ		ตมฺพํ	 ตมฺ	โพ		รตฺ	เต		ติ	ลิงฺ	คิ	โก
	 	 ตี	สุ		ตฺวว	สิตํ		�าเต	 อวสาน	ค	เต		มตํ.
ตมฺพ ศัพท์นปุงสกลิงค์ท่านรู้ในอรรถ	โลห	เภท	ะ ทองแดง
ตมฺพ ศัพท์ใน๓ลิงค์ท่านรู้ในอรรถ	รัต	ตะ วัตถุสีแดง
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อว	สิต ศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ ท่านรู้ในอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑)ญา	ตะ สิ่งที่ถูกรู้  (๒) อวสาน	ค	ตะ  
ถึงความสิ้นสุดหรือจบลง

	 [๙๖๕]	 โพธ	เน		จ		ป	ทาเน		จ	 วิ�ฺ	เ�ยฺยํ		ปฏิ	ปา	ทนํ
	 	 เสเล		นิชฺ	ชล	เท	เส		จ	 เทว	ตา	สุ		มรู	ริ	โต.
ปฏิ	ปา	ทน ศัพท์พึงทราบในอรรถ๒อย่างคือ(๑)โพธ	นะ การรู้(๒)ป ทา นะ การให้
มรุ	ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)เส	ละ ภูเขาหิน(๒)นิช	ชล	เท	สะ พื้นที่แห้งแล้งหรือทะเลทราย

(๓)เทว	ตา เทวดา

	 [๙๖๖]	 สตฺถํ		อา	ยุธ	คนฺเถ	สุ	 โล	เห		สตฺ	โถ		จ		ส�ฺ	จเย
	 	 ชี	วิ	กายํ		วิว	รเณ	 วตฺตเน		วุตฺ	ติ		นา	ริยํ.
สตฺถ ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)อา	ยุธะ อาวุธหรือศาสตรา(๒)คัน	ถะ คัมภีร์หรือ

ศาสตร์(๓)โลหะ เหล็ก

สตฺถ	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ	สัญจ	ยะ หมู่

วุตฺ	ติ	ศัพท์ในอิตถีลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ชี	วิ	กา การเลี้ยงชีพ(๒)วิ	วรณะ การขยายความหรือ
การเปิดเผย(๓)วัต	ตนะ ความเป็นไป

	 [๙๖๗]	 วี	ริเย	สูร	ภาเว		จ	 กถี	ยติ		ปรกฺ	ก	โม
	 	 อถ		กมฺ	พุ		มโต		สงฺ	เข	 สุว	ณฺเณ		วลเย	ปิ		จ.
ปรกฺ	กม ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)วี	ริ	ยะ ความเพียร(๒)สูร	ภาวะ ความกล้าหาญ
กมฺ	พุ	ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ๓อย่างคือ(๑)สังขะ หอยสังข์(๒)สุ	วัณณะ ทองคำ(๓)วล	ยะ กำไล

หรือสร้อย

	 [๙๖๘]	 สโร		กณฺเฑ		อกา	ราโท	 สทฺ	เท		วาปิมฺ	หินิ	ตฺถิยํ
	 	 ทุปฺผสฺ	เส		ติขิเณ		ตี	สุ			 คทฺรเภ		กก	เจ		ขโร.
สร ศัพท์ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)กัณฑะลูกศร(๒)อกา	ราทิ เสียงสระ

๘ตัวมีอเป็นต้น(๓)สัท ทะ เสียง(๔)วาปี สระน้ำ

ขร	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ทุป	ผัสส	ะ วัตถุหยาบ(๒)ติ	ขิณ	ะ ความแหลมคม

ขร ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)คัทรภะ ตัวลา(๒)กก	จะ เลื่อย

	 [๙๖๙]	 สุ	รา	ยุปทฺทเว		กามา-	 สวา	ทิมฺ	หิ		จ		อาส	โว
	 	 เท	เห		วุตฺ	โต		รถงฺเค		จ	 จตุ	โรปธิ	สูป	ธิ.
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อาสว ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)สุรา เหล้า(๒)อุปั ทท วะ ความชั่วร้าย(๓)กา	มา	สวาทิ  
อาสวะมีกามาสวะเป็นต้น

อุปธิ ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ กล่าวอรรถ๓ อย่าง คือ  (๑) เท	หะ ร่างกาย  (๒) รถัง	คะ  
ล้อรถ(๓)จตุ	โรปธิ อุปธิ๔อย่างมีกามุปธิเป็นต้น

	 [๙๗๐]	 วตฺถุตฺตํ		การ	เณ		ทพฺ	เพ			 ภูเภ	เท		รตน	ตฺตเย
	 	 ยกฺ	โข		เทเว		มหา	ราเช	 กุ	เวร	า	นุ	จเร		นเร.
วตฺถุ	ศัพท์กล่าวอรรถ๔อย่างคือ(๑)กา	รณะ เหตุ(๒)ทัพพะ วัตถุสิ่งของ(๓)ภู	เภท	ะ พื้นที่มี

เจ้าของหรือทำเล(๔)รตนั	ตต	ยะ พระรัตนตรัย

ยกฺข	ศัพท์กล่าวอรรถ๕อย่างคือ(๑)เทวะ เทวดา(๒)มหา	ราชะ พระอินทร์และท้าวมหาราช 
ทั้ง๔(๓)กุ	เวร	ะ ท้าวกุเวร(๔)อนุ	จระ ยักษ์ผู้เป็นบริวารของท้าวกุเวร(๕)นระ คนที่มีจิตใจ
โหดเหี้ยมร่างกายกำยำหน้าตาดุดัน

	 [๙๗๑]	 ทา	รุกฺ	ขนฺเธ		ปี€ิ	กายํ		 อาปเณ		ปี€มาส	เน
	 	 ปริ	วาเร		ปริกฺ	ขา	โร	 สมฺ	ภาเร		จ		วิ	ภูสเน.
ปี€ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ (๑)ทา	รุก	ขัน	ธะ ท่อนไม้ (๒)ปีฐิ	กา เก้าอี้ (๓)อาปณะ ตลาด 

(๔)อาสนะ ที่นั่ง
ปริกฺ	ขาร	ศัพท์ปุงลิงค์ มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑)ปริ	วาระ บริวาร  (๒)สัมภาระ เครื่องใช้สอย 

(๓)วิภู	สนะ เครื่องประดับ

	 [๙๗๒]	 โว	หา	รสฺมึ		จ		€ปเน	 ป�ฺ�ตฺ	ติตฺถี		ปกาสเน
	 	 ปฏิ	ภานํ		ตุ		ป�ฺ�าย	 อุป	ฏฺ€ิ	ตคิ	ราย		จ.
ป�ฺ�ตฺ	ติ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)โว	หา	ระ บัญญัติชื่อเรียก(๒)ฐ	ปนะ การ 

ปูลาด(๓)ปกา	สนะ การแสดง

ปฏิ	ภาน	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปัญญา ปัญญา(๒)อุ	ปัฏ	ฐิต	คิ	รา คำพูดหลักแหลม

	 [๙๗๓]	 ว	จนาวยเว		มูเล	 กถิ	โต		เหตุ		การ	เณ
	 	 อุท	เร		ตุ		ตถา		ปา	จา-	 นลสฺมึ		คหณีตฺถิยํ.
เหตุ	ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)ว	จนาวย	วะ เหตุที่ทำให้มีคำพูดมีปฏิญญาเป็นต้น(๒)มูล	ะ 

เหตุ๖มีโลภะเป็นต้น(๓)กา	รณะ เหตุทั่วไป
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คหณี	ศัพท์ในอิตถีลิงค์ มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) อุท	ระ ท้อง  (๒)ปา	จาน	ละ ไฟที่เผาอาหาร 
ให้ย่อย

	 [๙๗๔]	 ปิ	โย		ภตฺ	ตริ		ชา	ยายํ	 ปิย	า		อิฏฺเ€		ปิ	โย		ติ	สุ
	 	 ยม	ราเช		ตุ		ยุค	เฬ			 สํย	เม		จ		ยโม		ภเว.
ปิย	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถภัต	ตุ สามี
ปิย	า ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถชายา ภรรยา
ปิย	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถอิฏฐ	ะ สิ่งที่น่าปรารถนา
ยม ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑)ยม	ราชะ ยมราช  (๒)ยุค	ฬะ คู่  (๓)สัง	ยมะ การสำรวม

อินทรีย์

	 [๙๗๕]	 มุทฺทิกสฺส		จ		ปุปฺผสฺส	 รเส		ขุทฺ	เท		มธู	ริตํ
	 	 อุลฺโล	เจ		ตุ		จ		วิตฺ	ถาเร	 วิ	ตานํ		ปุนฺนปํุส	เก.
มธุ ศัพท์กล่าวอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) มุททิ	กร	สะ น้ำผลมะซาง  (๒) ปุปผ	รสะ น้ำดอกไม้ 

(๓)ขุท	ทะ	น้ำผึ้ง

วิ	ตาน ศัพท์เป็นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อุลโลจ	ะ ผ้าปิดเพดาน(๒)วิตถาร	ะ  
ความกว้างขวางพิสดาร

	 [๙๗๖]	 อปวคฺเค		จ		สลิเล	 สุธา	ยํ		อมตํ		มตํ
	 	 โม	เห		ตุ		ติ	มิเร		สงฺขฺ	ยา-	 คุเณ		ตม	มนิตฺถิยํ.
อมต	ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ๓อย่างคือ(๑)อป	วัค	คะ นิพพาน(๒)สลิล	ะ น้ำ(๓)สุธา สุธาโภชน์
 คัมภีร์นานัตถสังคหะกล่าวว่า

อมตํ		ย�ฺ�เสสสฺมึ	 ปี	ยู	เส		จลิ	เต		ฆเน
อา	สาฏิ	เต		จ		โมกฺ	เข		จ	 ธนนฺ	ตริ		สุธา	สิ	สุ
อม	โต		อม	ตาปิ		วา	 คโฬจฺ	ยา	มลกี	สุ		เจ.

 อมต	ศัพท์ในอรรถว่า เครื่องบูชายัญอาหารทิพย์ ร่างกายที่ยังเคลื่อนไหว ไข่
แมลงวันนิพพานทรัพย์ปูนขาว,บางที่มีรูปเป็นอม	โต	อม	ตาบ้างท่าน
แปลว่าเถาบอระเพ็ดและมะขามป้อมตามลำดับ

ตม ศัพท์ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ท่านรู้ในอรรถ๓อย่างคือ(๑)โมหะ อวิชชา(๒)ติมิ	ระ ความ
มืด(๓)สังข	ยา	คุณ	ะ ตมคุณที่๓ในคัมภีร์สังขยา
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	 [๙๗๗]	 ขเร		จา	กา	ริเย		ตี	สุ	 รสมฺหิ		ปุ	ริ	เส		กฏุ
	 	 ปณฺฑ	เก		สุก	เต		ปุ�ฺ�ํ	 มนุ�ฺ	เ�		ป	วเน		ติ	สุ.
กฏุ	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ขระ วัตถุที่หยาบกระด้าง(๒)อกา	ริ	ยะ กรรมเผ็ด

ร้อนที่ไม่ควรทำ

กฏุ	ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถรสะ รสเผ็ด
ปุ�ฺ�ศัพท์ในนปุงสกลิงค์มีอรรถสุก	ตะ กุศลธรรม

ปุ�ฺ�ศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑)มนุญ	ญะ ความน่ายินดี  (๒)ป วนะ ความ
สะอาด

	 [๙๗๘]	 รุกฺ	โข		ทุม	มฺหิ		ผรุส	า-	 สิ	นทฺเธ	สุ		จ		โส		ติ	สุ
	 	 อุปฺ	ปตฺ	ติยํ		ตุ		เห	ตุมฺหิ	 สงฺเค		สุกฺ	เก		จ		สมฺภ	โว.
รุกฺ	ข	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ ทุ มะ ต้นไม้
รุกฺ	ข ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ผรุส	ะ หยาบ(๒)อสิ นัทธะ แข็งกระด้าง
สมฺภว ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)อุป	ปัตติ การเกิดขึ้น(๒)เหตุ เหตุ(๓)สังค	ะ ความขัดข้อง

(๔)สุก	กะ น้ำอสุจิ

	 [๙๗๙]	 นิ	มิตฺ	ตํ		การ	เณ		วุตฺตํ	 องฺ	คชา	เต		จ		ล�ฺฉเน
	 	 อาทิ		สี	มา	ปกาเร	สุ	 สมี	เปวยเว		มโต.
นิ	มิตฺ	ต ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)กา	รณะ เหตุ(๒)อัง	คชา	ตะ องคชาต(๓)ลัญฉ	นะ 

รอยตราเครื่องหมาย

อาทิ ศัพท์เป็นปุงลิงค์ท่านรู้ในอรรถ๔อย่างคือ(๑)สีมา ขอบเขต(๒)ปการ	ะ ความเหมือนกัน
(๓)สมี	ปะ ใกล้(๔)อวยวะ ส่วนต่างๆ

	 [๙๘๐]	 เว	เท		จ		มนฺตเน		มนฺ	โต	 มนฺ	ตา		ป�ฺ�า	ยมุจฺจ	เต
	 	 อน	โย		พฺยสเน		เจว	 สนฺทิสฺ	สติ		วิปตฺ	ติยํ.
มนฺต ศัพท์ปุงลิงค์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)เวท ะ เวทมนต์(๒)มัน	ตนะ การปรึกษาหารือ
มนฺ	ตา ศัพท์อิตถีลิงค์กล่าวอรรถ	ปัญญา ปัญญา

อน	ยศัพท์ปรากฏในอรรถ๒อย่างคือ(๑)พย	สนะ ความเสื่อมทรัพย์เป็นต้น(๒)วิ	ปัตติ ความ
ไม่มีประโยชน์
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	 [๙๘๑]	 อรุโณ		รํ	สิเภ	เท		จา-	 พฺยตฺ	ตรา	เค		จ		โลหิ	เต
	 	 อนุ	พนฺโธ		ตุ		ปก	ตา-	 นิวตฺ	เต		นสฺ	สนกฺขเร.
อรุณ ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ (๑)รัง	สิ	เภท	ะ แสงอรุณยามเช้า (๒)อัพยัต	ตรา	คะ สีแดงระเรื่อ 

(๓)โลหิต	ะ สีแดงสด

อน	ุพนธฺ ศพัท์มีอรรถ๒อยา่งคอื(๑)ปก	ตา	นวิตั	ตะ การไม่กลบัจากสภาพปกติคอืการตดิตามไปเรือ่ยๆ
โดยนทีโสตนยะ(กระแสน้ำไหล)(๒)นัส	สนักข	ระ	ณ	อักษรอนุพันธปัจจัยเป็นต้นที่ถูกลบไป

	 [๙๘๒]	 อว	ตา	โรวตรเณ	 ติตฺถสฺมึ		วิว	เร		ปฺยถ
	 	 อา	กา	โร		การ	เณ		วุตฺ	โต	 สณฺ€าเน		อิงฺ	คิ	เต	ปิ		จ.
อวตาร	ศัพท์กล่าวอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) อวต	รณะ การข้าม  (๒) ติตถ	ะ ท่าน้ำ  (๓) วิวระ  

การเปิดเผย

อาการ ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)กา	รณะ เหตุ(๒)สัณฐาน	ะ รูปทรง(๓)อิง	คิ	ตะ กิริยา
อาการมีส่ายศีรษะเป็นต้น

	 [๙๘๓]	 สุทฺ	ทิตฺ	ถิ	ตนเย		ขตฺ	ตา	 อุคฺ	โค		ติพฺพมฺหิ		โส		ติ	สุ
	 	 ปธานํ		ตุ		มหา	มตฺ	เต	 ปกตฺยคฺคธิ	ตี	สุ		จ.
อุคฺ	ค ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถขัตต	สุท	ทิต	ถิ	ตน	ยะ บุตรที่เกิดจากชายวรรณะกษัตริย์กับหญิงวรรณะศูทร

อุคฺ	ค ศัพท์ที่ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ	ติพ	พะ ความดุร้าย
ปธาน ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)มหา	มัตตะ มหาอำมาตย์หรือนายกรัฐมนตรี(๒)ปกติ ความ

เป็นปกติ(๓)อัคคะ ความประเสริฐ(๔)ธิติ ความเพียร

	 [๙๘๔]	 กลฺลํ		ป	ภา	เต		นิ	โรค-	 สชฺช	ทกฺ	เข	สุ		ตี	สุ		ตํ
	 	 กุ	หนา		กุฏ	จริยา	ยํ	 กุห	โน		กุห	เก		ติ	สุ.
กลฺล ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถป	ภา	ตะ เวลาใกล้รุ่ง
กลฺล ศัพท์ที่ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)นิ	โร	คะ ผู้ไม่มีโรค(๒)สัช	ชะ สิ่งของหรือสถานที่

อันเขาตระเตรียมไว้(๓)ทัก	ขะ ผู้ฉลาด

กุ	หนา	ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถกุฏ	จริยา ความคดโกง
กุ	หน	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถกุ	หกะ คนขี้โกง

	 [๙๘๕]	 ก	โป	โต		ปกฺขิเภ	เท		จ	 ทิฏฺโ€		ปา	ราว	เตถ		จ
	 	 สาร	โท		สรทพฺ	ภู	เต	 อปฺปคพฺเภ		มโต		ติ	สุ.
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ก	โปต	ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปักขิ	เภท	ะ นกเขา(๒)ปา	ราว	ตะ นกพิราบ
สารท ศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ ท่านรู้ในอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) สร	ทัพ	ภู	ตะ สิ่งที่เกิดในฤดูอับลม 

(๒)อัป	ป	คัพภ	ะ ผู้ไม่กล้าตัดสินใจ

	 [๙๘๖]	 ตี	สุ		ขเร		จ		ก€ิ	เน	 กกฺกโส		สาห	สาปฺ	ปิเย
	 	 อกา	ริเย		ตุ		คุยฺ	หงฺเค	 จีเร		โก	ปี	นมุจฺจ	เต.
กกฺกส ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)ขระ ความหยาบคาย(๒)กฐิน	ะ วัตถุแข็ง

กระด้าง(๓)สาห	สาป	ปิยะ ผู้ทำการผลุนผลัน

โก	ปีน	ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)อกา	ริ	ยะ อกุศลกรรมอันไม่ควรทำ(๒)คุยหั	ง	คะ องคชาต
(๓)จี	ระ ผ้าเปลือกไม้

	 [๙๘๗]	 มิค	เภ	เท		ปฏา	กายํ	 โม	เจ	จ		ก	ทลิตฺถิยํ
	 	 ทกฺ	ขิณ	า	ทาน	เภท	สฺมึ	 วาม	โต�ฺ�มฺหิ		ทกฺขิโณ.
กทลี	ศัพท์ในอิตถีลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)มิค	เภท	ะ ชะมด(๒)ปฏา	กา ธงผ้า(๓)โม จะ 

ต้นกล้วย

ทกฺ	ขิณ	า ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถทาน เภท ะ ทานพิเศษที่ผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมถวาย
ทกฺ	ขิณ	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถวาม	อัญญะ ข้างขวา

	 [๙๘๘]	 ทุ	ติ	ยา		ภริยา	ย�ฺจ	 ทฺ	วินฺ	นํ		ปู	รณียํ		มตา
	 	 อถุปฺ	ปา	เต		สิ	ยา	ธูม-	 เกตุ		เวสฺ	สาน	เรปิ			จ.
ทุ	ติ	ยา ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภริยา ภรรยา(๒)ทวิ	ปู	รณี  ที่๒

ธูม	เกตุ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อุป	ปา	ตะ ดาวหางหรือดาวตก(๒)เวส	สาน	ระ ไฟ

	 [๙๘๙]	 ภ	วนิคฺ	คมเน		ยาเน	 ทฺ	วาเร		นิสฺ	สรณํ		สิ	ยา	
	 	 นิยาม	โก		โป	ต	วา	เห	 ติ	ลิงฺ	โค		โส		นิยนฺ	ตริ.
นิสฺ	สรณ	ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) ภ	วนิค	คม	นะ การออกไปจากภพ  (๒) ยา	นะ การไป 

(๓)ทวา	ระ	ประตู

นิ	ยา	มก	ศัพท์เป็น ๓ ลิงค์ มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) โป	ต	วาหะ คนถือท้ายเรือ  (๒) นิ	ยัน	ตุ  
คนขับยาน

	 [๙๙๐]	 อปวคฺเค		วิ	นา	เส		จ	 นิ	โรโธ		โรธ	เน		ปฺยถ
	 	 ภเย		ปฏิ	ภยํ		วุตฺตํ	 ตํ		ติ	ลิงฺ	คํ		ภยํกเร.
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นิโรธ ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ (๑)อป	วัค	คะ นิพพาน (๒)วิ นา สะ ความพินาศ (๓) โรธ	นะ  
ความดับ

ปฏิ	ภ	ยศัพท์นปุงสกลิงค์กล่าวอรรถภ	ยะ ความกลัว
ปฏิ	ภ	ยศัพท์ที่ประกอบในลิงค์ทั้ง๓ในอรรถภ	ยก	ระ สิ่งที่ทำให้กลัวหรือภัย

	 [๙๙๑]	 ปิฏกํ		ภา	ชเน		วุตฺตํ	 ตเถว		ปริย	ตฺ	ติยํ
	 	 ชรา	สิถิล	จมฺมสฺมึ	 อุ	ทรงฺ	เค		มตา		วลี.
ปิฏก	ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภาชนะ กระจาดตะกร้า(๒)ปริยั	ตติ พระไตรปิฎกที่ควร

ศึกษา

ว	ลิ	และวลี	ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) ชรา	สิถิล	จัมมะ หนังหย่อนยานเพราะความชรา 
(๒)อุท	รัง	คะ รอยย่นที่หน้าท้อง

	 [๙๙๒]	 ภินฺ	นํ		วิ	ทา	ริ	เต�ฺ�สฺมึ	 นิสฺ	สิ	เต		วาจฺ	จลิงฺ	คิกํ
	 	 อุป	ชาเป		มโต		เภ	โท	 วิ	เส	เส		จ		วิ	ทาร	เณ.
ภินฺ น ศัพท์เป็นวาจจลิงค์คือเป็นได้ทั้ง๓ลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)วิ	ทา	ริ	ตะ วัตถุที่แตกทำลาย

(๒)อัญญะ สิ่งอื่น(๓)นิส	สิ	ตะ สิ่งอาศัย

เภท ศัพท์กล่าวอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) อุป	ชา	ปะ เพทุบาย  (๒) วิ เส สะ พิเศษ ความแตกต่าง 
ชนิดหรือประเภท(๓)วิ	ทา	รณะ การแตกทำลาย

	 [๙๙๓]	 มณฺฑลํ		คาม	สนฺ	โท	เห			 พิมฺ	เพ		ปริ	ธิ	รา	สิ	สุ
	 	 อาณา	ยมาค	เม		เล	เข	 สา	สนํ		อนุ	สาสเน.
มณฺฑล ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)คาม	สัน	โท	หะ หมู่บ้าน(๒)พิม	พะ รูปเหมือน(๓)ปริ	ธิ 

ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทรงกลด(๔)รา	สิ กองวัสดุ

สา สน ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)อาณา คำสั่ง(๒)อา	คมะ พระศาสนา(๓)เลข	ะ จดหมาย
หรือสาส์น(๔)อนุ สา สนะ คำสั่งสอน

	 [๙๙๔]	 อคฺเค		ตุ		สิขร	�ฺ	จา	โย-	 มย	วิชฺฌ	นกณฺฏ	เก
	 	 คุณุ	กฺกํ	เส		จ		วิภเว	 สมฺปตฺ	ติ		เจว		สมฺป	ทา.
สิขร	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อัคคะ ยอด(๒)อ	โยม	ย	วิชฌ	นกัณฏ	กะ เหล็กแหลมสำหรับเจาะ

มีเข็มเป็นต้น
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สมฺปตฺ	ติ	และสมฺป ทา ศัพท์มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) คุณุ	กกัง	สะ ความยิ่งด้วยคุณ  (๒) วิภว ะ 
สมบัติ

	 [๙๙๕]	 ภู	ขนฺ	ตี	สุ		ขมา		โยเคฺย	 หิ	เต		สกฺ	เก		ขโม		ติ	สุ
	 	 อทฺโธ		ภาเค		ปเถ		กาเล	 เอกํ	เสทฺ	ธาพฺยยํ		ภเว
	 	 อโถ		กรีสํ		วจฺจสฺมึ	 วุจฺจ	เต		จตุ	รมฺพเณ.
ขมา ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑)ภู แผ่นดิน  (๒) ขันติ ความอดทน  (๓) โยคยะ  

ความสมควร

ขม	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)หิต	ะ ความเกื้อกูล(๒)สักกะ ความสามารถ
อทฺธ ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) ภา	คะ ครึ่งส่วนที่เท่ากัน  (๒) ปถะ หนทาง  (๓) กา	ละ  

กาลเวลา

อทฺธา ศัพท์ที่เป็นนิบาตมีอรรถเอ	กัง	สะ ความแน่นอน
กรีส ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)วัจจะ อุจจาระ(๒)จตุ	รัม	พณะ ๔อัมพณะ(๑กรีสะ)

	 [๙๙๖]	 อุสโภ		สธ	โค	เสฏฺเ€-	 สูสภํ		วีสยฏฺ€ิ	ยํ
	 	 เส	ตุมฺหิ		ตนฺ	ติ	ปนฺ	ตี	สุ	 นา	ริยํ		ปาฬิ		กถฺย	เต.
อุสภ ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) โอสธะ ยาสมุนไพร ชื่ออุสภะ  (๒) โค โคถึก 

(๓)เสฏฐะ ประเสริฐ

อุสภ ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ	วี	สยัฏฐ ิ๒๐ยัฏฐิเป็น๑อุสภะคือระยะเสียงโคร้อง(กลับไปดูคาถาที่
๑๙๕และ๑๙๖)

ปาฬิ	ศัพท์ในอิตถีลิงค์ กล่าวอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) เสตุ สะพาน  (๒) ตันติ พระไตรปิฎก 
(๓)ปัน	ติ ลำดับแถวแนว

	 [๙๙๗]	 กโฏ		ชเยตฺถิ	นิ	มิตฺ	เต	 กิล�ฺเช		โส		กเต		ติ	สุ
	 	 มหิ	ยํ		ชค	ตี		วุตฺ	ตา	 มนฺทิ	รา	ลินฺทวตฺ	ถุนิ.
กฏ ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) ชยะ ความชนะ  (๒) อิตถี	นิมิต	ตะ นิมิตของผู้หญิง 

(๓)กิลัญ	ชะ เสื่อลำแพน

กฏ ศัพท์ที่ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถก	ตะ สิ่งที่ทำแล้ว
ชค	ตี	ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)มหี แผ่นดิน(๒)มันทิร	า	ลิ	นท	วัตถุ ระเบียงเรือน



	 อภิธานวรรณนา ๓.	สามัญญกัณฑ์	๓.๓.๒.	คาถาทธาเนกัตถวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 964

	 [๙๙๘]	 วิ	ตกฺ	เก		มถิ	เต		ตกฺ	โก	 ตถา		สู	จิผเล		มโต
	 	 สุทสฺ	สนํ		สกฺก	ปุเร	 ตี	สุ		ตํ		ทุทฺท	เสต	เร.
ตกฺก ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ๓อย่างคือ(๑)วิ	ตักกะ ความวิตก(๒)มถิ	ตะ น้ำมันเปรียง(๓)สูจิ	ผละ  

ผลอินทผลัม

สุทสฺ สน ศัพท์นปุงสกลิงค์ท่านรู้ในอรรถสัก	ก	ปุ	ระ สุทัสสนวิมานของพระอินทร์
สุทสฺ สน ศัพท์ที่ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถทุทท	เสต	ระ สิ่งที่เห็นได้ง่ายเช่นภูเขาสุทัศน์

	 [๙๙๙]	 ที	โปนฺ	ตรี	ปปชฺ	โชต-	 ปติ	ฏฺ€า	นิพฺ	พุ	ตี	สุ		จ
	 	 พทฺ	ธนิสฺ	สิต	เส	เต	สุ	 ตี	สุ		ตํ		มิหิ	เต		สิตํ.
ทีป ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ(๑)อันต	รี	ปะ เกาะ(๒)ปัช	โชต	ะ ตะเกียงหรือโคมไฟ(๓)ปติ	ฏฐา 

ที่พึ่ง(๔)นิพ	พุ	ติ นิพพาน

สิต ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พัทธ	นิส	สิ	ตะ การผูกวัตถุที่อาศัยไว้(๒)เส	ตะ วัตถุ
สีขาว

สิต	ศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงค์มีอรรถมิ	หิต	ะ การยิ้มหรือการแย้มของพระอรหันต์

	 [๑๐๐๐]	 ถิยํ		ป	ชา	ปติ		ทาเร	 พฺรหฺ	เม		มาเร		สุเร		ปุ	เม
	 	 วา	สุ	เท	เวนฺ	ต	เก		กณฺโห	 โส		ปาเป		อสิ	เต		ติ	สุ.
ป	ชา	ปติ	ศัพท์ในอิตถีลิงค์มีอรรถ	ทา	ระ ภรรยา
ป	ชา	ปติ	ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)พรัห	มะ พรหม(๒)มาระ พญามาร(๓)สุ	ระ  

ปชาปติเทวราช

กณฺห ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วา สุ เทวะ ท้าววิษณุหรือพระนารายณ์(๒)อันต	กะ พญา 
มาร

กณฺห	ศัพท์ที่ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปา ปะ ผู้ลามก(๒)อสิ	ตะ สีดำ

	 [๑๐๐๑]	 อุป	จา	โร		อุป	ฏฺ€าเน	 อา	สนฺเน		อ�ฺ�โรปเน
	 	 สกฺ	โก		อินฺ	เท		ชนป	เท	 สากิ	เย		โส		ขเม		ติ	สุ.
อุปจาร ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) อุปัฏฐานะ การปรนนิบัติ  (๒) อา สัน นะ อันใกล้ 

(๓)อัญ	ญ	โรปนะ การยกขึ้นสู่สภาพอย่างอื่น(อุปจารนัย)

สกฺก ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) อิน ทะ พระอินทร์  (๒) ชนป	ทะ แคว้นสักกะ 
(๓)สากิย	ะ สักยวงศ์
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สกฺก	ศัพท์นั้นในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ	ขมะ ความเหมาะสม

	 [๑๐๐๒]	 วชฺชเน		ปริ	หา	โร		จ	 สกฺ	กาเร		เจว		รกฺขเณ
	 	 โสต	า	ปนฺ	นาทิ	เก		อคฺเค	 อริ	โย		ตี	สุ		ทฺ	วิเช		ปุ	เม.
ปริหาร	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)วัช	ชนะ การเว้น(๒)สัก	กา	ระ การทำสักการะ(๓)รัก	ขณะ  

การรักษา

อริย ศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) โสต	า	ปัน	นาทิ	กะ พระอริยบุคคล ๘ มีพระ 
โสดาบันเป็นต้น(๒)อัคคะ ความประเสริฐ

อริย	ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถทวิ	ชะ ผู้เกิดในตระกูลอริยะคือพราหมณ์กษัตริย์และแพศย์

	 [๑๐๐๓]	 สุ	สุ	โก		สุ	สุ	มาเร		จ	 พาล	เก		จ		อุลูปิ	นิ
	 	 อินฺ	ทีวรํ		มตํ		นี	ลุ-	 ปฺปเล		อุทฺ	ทาล	ปาท	เป.

สุ	สุก ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)สุ	สุ	มาระ จระเข้(๒)พาล	กะ เด็ก(๓)อุลู	ปี ปลาโลมา
อินฺ	ทีวร	ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ๒อย่างคือ(๑)นี	ลุป	ปละ ดอกอุบลเขียว(๒)อุท	ทาล	ปาท	ปะ ต้น

ราชพฤกษ์

	 [๑๐๐๔]	 อส	โน		ปิย	เก		กณฺเฑ	 ภกฺขเน		ขิปเน	สนํ
	 	 ยุเคธิ	กาเร		วี	ริเย	 ปธาเน		จานฺ	ติ	เก		ธุ	โร.
อ สน ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปิย	กะ ไม้ประดู่(๒)กัณฑะ ลูกศร

อ สน ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภัก	ขนะ การกิน(๒)ขิ	ปนะ การทิ้ง
ธุร ศัพท์มีอรรถ ๕ อย่าง คือ  (๑) ยุ	คะ แอก  (๒) อธิ	กา	ระ หน้าที่  (๓) วี	ริ	ยะ ความเพียร 

(๔)ปธา นะ ประธาน(๕)อัน	ติ	กะ ที่ใกล้กัน

	 [๑๐๐๕]	 กาเฬ		จ		ภกฺขิ	เต		ตี	สุ	 ล	วิตฺ	เต		อสิ	โต		ปุ	เม
	 	 ปวารณา		ปฏิ	กฺ	เขเป	 กถิ	ตาชฺเฌ	สนาย		จ.
อสิต ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กาฬ	ะ สีดำ(๒)ภักขิ	ตะ สิ่งที่ถูกกิน
อสิต ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถล	วิต	ตะ เคียว(สำหรับเกี่ยวข้าว)
ปวารณา	ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปฏิ	ก	เข	ปะ การห้าม(๒)อัชเฌ	สนา การเชื้อเชิญที่มี

เครื่องสักการะเป็นเบื้องหน้า
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	 [๑๐๐๖]	 อุมฺ	มาเร		เอ	สิกตฺ	ถมฺเภ	 อินฺ	ทขีโล		ม	โตถ		จ
	 	 โปตฺ	ถกํ		มก	จิวตฺเถ	 คนฺเถ		เลปฺ	ยาทิ	กมฺ	มนิ.
อินฺ	ทขีล	ศัพท์ท่านรู้อรรถ๒อย่างคือ(๑)อุ	ม	มาระ ธรณีประตู (๒) เอ	สิ	กัตถัมภะ เสาระเนียด

(เสาเขื่อน)

โปตฺ	ถก ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑)มก	จิ	วัต	ถะ ผ้าเปลือกไม้  (๒) คัน	ถะ คัมภีร์หรือตำรา 
(๓)เลป	ยาทิกัม	มะ รูปปั้นหรือหุ่น

	 [๑๐๐๗]	 ธ�ฺ�ํ		สาลฺ	ยา	ทิ	เก		วุตฺตํ	 ธ�ฺโ�		ปุ�ฺ�ว	ติตฺ	ติ	สุ
	 	 ปาณิ		หตฺเถ		จ		สตฺ	เต		ภู-	สณฺ	หก	รณิยํ		มโต.
ธ�ฺ�ศัพท์นปุงสกลิงค์กล่าวอรรถ	สาล	ยาทิ	กะ ธัญพืชมีข้าวสาลีเป็นต้น

ธ�ฺ�ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถปุญญ	วัน	ตุ ผู้มีบุญ

ปาณิ	ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ๓อย่างคือ(๑)หัต	ถะ มือ(๒)สัตตะ สัตว์(๓)ภู	สัณ	หก	รณี เกรียง
หรือพลั่ว(เครื่องมือช่างปูน)

	 [๑๐๐๘]	 ตี	สุ		ปีตํ		หลิทฺ	ยาเภ	 หฏฺเ€		จ		ปายิ	เต		สิ	ยา
	 	 พฺ	ยู	โหนิ	พฺพิทฺ	ธรจฺ	ฉายํ	 พลนฺ	ยา	เส		คเณ		มโต.
ปีต	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) หลิท	ยาภะ สีเหลือง  (๒) หัฏฐะ ความยินดี 

(๓)ปายิ	ตะ การดื่ม

พฺ	ยูห ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) อ	นิพพิท	ธรัจฉา ถนนที่ไม่ทะลุตลอดหรือทางตัน 
(๒)พลัน	ยา	สะ การตระเตรียมกระบวนทัพ(๓)คณะ หมู่

	 [๑๐๐๙]	 โลหิต	า	ทิมฺ	หิ		โลเภ		จ	 รา	โค		จ		ร�ฺชเน		มโต
	 	 ปท	โร		ผล	เก		ภงฺเค	 ปวุทฺธ	ทริ	ยมฺปิ		จ.
ราค ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ (๑) โลหิต	าทิ สีสำหรับย้อมมีสีแดงเป็นต้น (๒) โลภ	ะ ตัณหา 

(๓)รัญ	ชนะ การย้อม

ป	ทร	ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ๓อย่างคือ(๑)ผล	กะ แผ่นกระดาน(๒)ภังค	ะ การแตกหัก(๓)ปวุทธ	ทรี  
ซอกหินใหญ่หรือเงื้อมผา

	 [๑๐๑๐]	 สิงฺ	ฆาฏ	กํ		ก	เส	รุสฺส	 ผเล		มคฺค	สมา	ค	เม
	 	 พหุ	ลาย	�ฺจ		เขฬมฺหิ	 เอฬา		โท	เส		ฬ		มี	ริตํ.
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สิงฺ	ฆาฏ	ก ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)ก	เส	รุ	ผละ ผลกระจับ(๒)มัค	ค	สมา	คมะ ทางแยก
เอฬา ศัพท์อิตถีลิงค์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)พหุ	ลา ต้นกระวาน(๒)เขฬะ น้ำลาย
เอฬ ศัพท์นปุงสกลิงค์กล่าวอรรถ โทสะ โทษหรือความผิด

	 [๑๐๑๑]	 อาธา	โร		จาธิ	กรเณ	 ปตฺ	ตาธาเรล	วาล	เก
	 	 กา	โรค	เภ	เท		สกฺ	กาเร	 กา	รา		ตุ		พนฺ	ธนาลเย.
อาธาร	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)อธิ	กรณะ ที่ตั้งหรือโอกาสการกะ(๒)ปัต	ตา	ธาร	ะ ที่สำหรับ

รองรับภาชนะ(๓)อาล	วาล	กะ ร่องน้ำ

การ	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อค	เภท	ะ ต้นหมากเม่า(๒)สัก	กา	ระ การบูชา
กา	รา	ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถพัน	ธนาล	ยะ เรือนจำ

	 [๑๐๑๒]	 กร	กา		เมฆ	ปา	สาเณ	 กร	โก		กุณฺฑิ	กาย		จ
	 	 ปาป	เน		จ		ป	ทา	ติสฺมึ	 คมเน		ปตฺ	ติ		นา	ริยํ.
กร	กา	ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถ	เมฆ	ปา	สาณ	ะ ลูกเห็บ

กรก ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ	กุณฑิ	กา คนโทน้ำ

ปตฺ	ติ	ศัพท์ในอิตถีลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ปาป นะ การถึง(๒)ป	ทา	ติ ทหารบก(๓)คม	นะ  
การไป

	 [๑๐๑๓]	 ฉิทฺทํ		รนฺธ�ฺจ		วิว	รํ	 สุ	สิเร		ทูสเนปิ		จ
	 	 มุตฺ	ตา		ตุ		มุตฺ	ติ	เก		มุตฺ	ตํ	 ปสฺ	สาเว		มุจฺ	จิ	เต		ติ	สุ.
ฉิทฺ	ท รนฺธ และวิว	ร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สุ	สิระ รูช่องโพรง(๒)ทู	สนะ โทษ
มุตฺ	ตา ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถมุตติ	กะ แก้วมุกดาหรือไข่มุก
มุตฺ	ต ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ ปัสสาวะ น้ำปัสสาวะ
มุตฺ	ต ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถมุจ	จิ	ตะ สิ่งหลุดพ้นไป

	 [๑๐๑๔]	 นิ	เสเธ		วา	รณํ		หตฺถิ-	 ลิงฺ	คหตฺถี	สุ		วาร	โณ
	 	 ทานํ		จาเค		มเท		สุทฺเธ	 ขณฺฑเน		ล	วเน		ขเย.
วา	รณ ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถนิ เสธะ การห้ามหรือปฏิเสธ
วารณ	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)หัตถิ	ลิง	คะ นกหัสดีลิงค์(๒)หัตถี ช้าง
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ทาน ศัพท์มีอรรถ๖อย่างคือ(๑)จา	คะ การให้(๒)มทะ น้ำมันช้าง(๓)สุทธ ะความสะอาด
(๔)ขัณฑ	นะ การตัด(๕)ลวนะ การเก็บเกี่ยว(๖)ขยะ ความสิ้นไป

	 [๑๐๑๕]	 มโน	โต	เส		จ		นิพฺ	พาเน-	 ตฺถงฺค	เม		นิพฺ	พุ	ติตฺถิยํ
	 	 เนค	โม		นิ	คมุพฺ	ภู	เต	 ต	ถาปโณป	ชี	วิ	นี.
นิพฺ	พุ	ติ	ศัพท์ในอิตถีลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ (๑)มโน	โต	สะ ความดีใจ(๒)นิพพาน	ะ นิพพาน   

(๓)อัต	ถัง	คมะ ความเสื่อม

เน	คม	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นิ	คมุพ	ภู	ตะ สิ่งที่มีอยู่ในนิคมหรือชาวนิคม(๒)อาปโณป	ชีวี 
พ่อค้า

	 [๑๐๑๖]	 หริต	สฺ	มิ�ฺจ		ปณฺเณ		จ	 ปลา	โส		กึ	สุก	ทฺ	ทุ	เม
	 	 ปกาโส		ปาก	เฏ		ตี	สุ	 อา	โลก	สฺมึ		ปุ	เม		มโต.
ปลา	ส ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)หริ	ตะ สีเขียวใบไม้ (๒)ปัณณะ ใบไม้ (๓)กิง	สุกั	ท	ทุ	มะ  

ต้นทองกวาว

ปกาส ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓ท่านรู้ในอรรถปาก	ฏะ ความปรากฏ
ปกาส ศัพท์ในปุงลิงค์ท่านรู้ในอรรถอา	โลก	ะ แสงสว่าง

	 [๑๐๑๗]	 ปกฺกํ		ผลมฺหิ		ตํ		นา	สุ-	 มฺ	มุ	เข	ปริ	ณ	เต		ติ	สุ
	 	 ปิณฺโฑ		อา	ชี	วเน		เท	เห	 ปิณฺฑเน		โคฬ	เก		มโต.
ปกฺก	ศัพท์มีอรรถ	ผละ ผลไม้สุก
ปกฺก	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง ๓ มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) นา	สุม	มุข	ะ วัตถุที่มีความพินาศเป็นเบื้องหน้า 

(๒)ปริ	ณ	ตะ อาหารเป็นต้นที่เขาทำให้สุก

ปิณฺฑ ศัพท์ท่านรู้ในอรรถ๔อย่างคือ(๑)อาชีว	นะ การเลี้ยงชีพ(๒)เท	หะ ร่างกาย(๓)ปิณฑ	นะ  
การรวบรวม(๔)โคฬ	กะ ก้อนวัตถุ

	 [๑๐๑๘]	 วฏฺโฏ			ปริ	พฺพเย		กมฺ	มา-	 ทิ	เก		โส		วฏฺฏเล		ติ	สุ
	 	 ปจฺ	จา	หาเร		ปฏิ	หา	โร	 ทฺ	วาเร		จ		ทฺ	วาร	ปาล	เก.
วฏฺฏ	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปริ	พพ	ยะ ค่าใช้สอย(๒)กัม	มาทิ	กะ วัฏฏะ๓มีกัมมวัฏฏะ

เป็นต้น

วฏฺฏ	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถวัฏฏ	ละ วัตถุทรงกลม
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ปฏิ	หาร	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ปัจ	จา	หา	ระ การนำกลับหรือการกลับคำพูด(๒)ทวา	ระ 
ประตู(๓)ทวาร	ปาล	กะ คนเฝ้าประตู

	 [๑๐๑๙]	 นา	ริยํ		ภีรุ		กถิ	ตา	 ภีรุ	เก		สา		ติ	ลิงฺ	คิก	า
	 	 วิก	ฏํ	คู	ถมุตฺ	ตา	โท	 วิก	โฏ		วิก	เต		ติ	สุ.
ภีรุ	ศัพท์อิตถีลิงค์กล่าวอรรถ	นารี ผู้หญิง

ภีรุ	ศัพท์ที่ประกอบในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถภีรุ	กะ คนขี้ขลาด
วิก	ฏ ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถคู	ถมุต	ตาทิ ยามหาวิกัฎ๔คือมูตรคูถเถ้าและดิน
วิก	ฏ ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถวิก	ตะ การแปรรูปหรือทำให้เปลี่ยนไปจากเดิม

	 [๑๐๒๐]	 วามํ		สพฺ	ยมฺหิ		ตํ		จารุ-	 วิ	ปรี	เต	สุ		ตีสฺวถ
	 	 สงฺขฺ	ยาเภ	เท		ส	รพฺเย		จ	 จิหเน		ลกฺ	ขมุ	จฺจ	เต.
วาม ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถสัพ	ยะ ข้างซ้าย
วาม ศัพท์นั้นในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)จารุ ความงาม(๒)วิ	ปรี	ตะ ความวิปริต
ลกฺข ศัพท์กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)สังข	ยา	เภท	ะ จำนวนสังขยา๑แสน(๒)สรัพ	ยะ แผ่นเป้า

(๓)จิ	หนะ ลักษณะหรือร่องรอย

	 [๑๐๒๑]	 เสณี	ตฺถี		สม	สิปฺ	ปีนํ	 คเณ		จาว	ฬิ	ยมฺปิ		จ
	 	 สุธา	ยํ		ธู	ลิยํ		จุณฺ	โณ	 จุณฺ	ณ�ฺจ		วาส	จุณฺ	ณ	เก.
เสณี	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สม	สิป	ปี	คณะ หมู่ชนผู้มีศิลปะเสมอกัน(๒)อาว	ฬี  

แถว

จุณฺ	ณ ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สุธา ปูน(๒)ธู	ลิ ฝุ่นหรือผง
จุณฺ	ณ	ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถวาส	จุณ	ณ	กะ  เครื่องยาสำหรับอบ

	 [๑๐๒๒]	 เชตพฺ	เพ	ติปสตฺเถ	ติ-	 วุฑฺเฒ		เชยฺ	ยํ		ติ	สู	ริตํ
	 	 ตกฺ	เก		ตุ		มถิตํ		โหตฺ	ยา-	 โล	ลิ	เต		มถิ	โต		ติ	สุ.
เชยฺ	ยศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถ๓อย่างคือ(๑)เชตัพ	พะ สิ่งที่ควรเอาชนะ(๒)อติ	ป	สัต	ถะ ผู้

น่าสรรเสริญยิ่ง(๓)อติ	วุฑฒะ ความเจริญยิ่ง

มถิต	ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ	ตักกะ น้ำมันเปรียง
มถิต ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถอา	โล	ลิ	ตะ ขนมเป็นต้นที่เขากวน
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	 [๑๐๒๓]	 อพฺภุ	โตจฺฉ	ริเย		ตี	สุ	 ปเณ		เจวพฺภุ	โต		ปุ	เม
	 	 เมจ	โก		ปุจฺ	ฉมู	ลมฺหิ	 กณฺ	เหปิ		เมจ	โก		ติ	สุ.
อพฺ	ภุต ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถอัจฉริยะ ความน่าอัศจรรย์
อพฺ	ภุต ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถปณะ ของเดิมพัน

เม	จก	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถปัจ	ฉมู	ละ โคนหางสัตว์
เม	จก ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถกัณห	ะ สีดำ

	 [๑๐๒๔]	 วสวตฺ	ตี		ปุ	เม		มาเร	 วสวตฺ	ตาป	เก		ติ	สุ
	 	 สมฺภเว		จา	สุจิ		ปุ	เม	 อ	เมชฺเฌ		ตี	สุ		ทิสฺ	สติ.
วสวตฺ	ตี	ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถ	มาระ พญามารหรือเทวปุตตมารหรือวสวัตตีมาร

วสวตฺ	ตี	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถวส	วัต	ตา	ปกะ ผู้ทำตามใจของตนหรือผู้เป็นใหญ่

อสุจิ ศัพท์ในปุงลิงค์ปรากฏในอรรถสัมภวะ น้ำอสุจิ
อสุจิ ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓ปรากฏในอรรถ	อ	เมชฌะ ของไม่สะอาด

	 [๑๐๒๕]	 อจฺ	โฉ		อิกฺ	เก		ปุ	เม	วุตฺ	โต	 ป	สนฺ	นมฺหิ		ติ	ลิงฺ	คิ	โก
	 	 พฬิ	เส		เสล	เภ	เท		จ	 วงฺ	โก		โส		กุฏิ	เล		ติ	สุ.
อจฺฉ ศัพท์ในปุงลิงค์กล่าวอรรถ	อิก	กะ หมี
อจฺฉ	ศัพท์ที่ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถปสันน ะ ความใสสะอาด
วงฺก ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พฬิ	สะ เบ็ด(๒)เสล	เภท	ะ ภูเขาวงกต
วงฺก ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถกุฏิ	ละ ความคดงอ

	 [๑๐๒๖]	 กุณ	ปมฺหิ		ฉโว		เ�ยฺ	โย	 ลาม	เก		โส		ติ	ลิงฺ	คิ	โก
	 	 สพฺพสฺมึ		สกโล		ตี	สุ	 อทฺ	ธมฺหิ		ปุ	ริ	เส		สิ	ยา.
ฉว	ศัพท์ปุงลิงค์พึงทราบในอรรถกุณ	ปะ ซากศพ

ฉว	ศัพท์ที่เป็นได้๓ลิงค์พึงทราบในอรรถลาม	กะ ความเลวทราม
สกล ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถสัพพะ สิ่งทั้งปวง
สกล	ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถอัทธ ะ ครึ่งส่วน

	 [๑๐๒๗]	 จนฺทคฺ	คา	หา	ทิ	เก		เจวุ-	 ปฺ	ปา	โท		อุปฺ	ปตฺ	ติ	ยมฺปิ		จ
	 	 ป	ทุสฺ	สเน		ป	โทโส		จ	 กถิ	โต		สํว	รี	มุ	เข.
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อุปฺ ปาท ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)จัน	ทัค	คา	หาทิ	กะ ปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์หรือจันทรคราส
เป็นต้น(๒)อุป	ปัตติ การเกิดขึ้น

ป โทส ศัพท์เป็นปุงลิงค์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)ป ทุส สนะ การประทุษร้าย(๒)สังวรี	มุข	ะ เวลา
พลบค่ำ

	 [๑๐๒๘]	 รุ	ธิเร		โลหิตํ		วุตฺตํ			 รตฺ	ตมฺหิ		โลหิ	โต		ติ	สุ
	 	 อุตฺ	ตมงฺเค		ปุ	เม		มุทฺธา	 มุทฺโธ		มูฬฺ	เห		ติ	ลิงฺ	คิ	โก.
โลหิต ศัพท์นปุงสกลิงค์กล่าวอรรถ	รุธิร	ะ เลือด
โลหิต ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถรัต	ตะ สีแดง
มุทฺธ ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถอุต	ตมัง	คะ ศีรษะ
มุทฺธ ศัพท์ที่ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ	มูฬห	ะ ผู้หลงลืม

	 [๑๐๒๙]	 รฏฺ€มฺหิ		วิ	ชิตํ		วุตฺตํ	 ชิ	เต		จ		วิ	ชิ	โต		ติ	สุ
	 	 ปริตฺ	ตํ		ตุ		ปริตฺ	ตาเณ	 ปริตฺ	โต		ตี	สุ		อปฺป	เก.

วิ	ชิต ศัพท์นปุงสกลิงค์กล่าวอรรถรัฏฐะ รัฐหรือแว่นแคว้น
วิชิต	ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถชิ	ตะ การชนะ
ปริตฺ	ต ศัพท์นปุงสกลิงค์กล่าวอรรถปริต	ตาณะ เครื่องป้องกัน

ปริตฺ	ต ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถอัป	ปกะ นิดหน่อย

	 [๑๐๓๐]	 กุมฺ	ภณฺโฑ		เทว	เภ	เท		จ	 ทิสฺ	สติ		วลฺ	ลิ	ชา	ติยํ
	 	 จตุ	ตฺถํ	เส		ปเท		ปา	โท	 ปจฺ	จนฺต	เสล	รํ	สิ	สุ.
กุมฺ	ภณฺฑ ศัพท์ปรากฏในอรรถ๒อย่างคือ(๑)เทว เภท ะ กุมภัณฑยักษ์(๒)วัล	ลิ	ชาติ ฟักเขียว

หรือแตงโม

ปาท ศัพท์ปรากฏในอรรถ ๔ อย่าง คือ  (๑) จตุตถั	ง	สะ ๑ ใน ๔ ของคาถา  (๒) ปทะ เท้า 
(๓)ปัจ	จัน	ต	เส	ละ เชิงเขา(๔)รังสิ รัศมี

	 [๑๐๓๑]	 วงฺ	โค		โล	หนฺตเร		วงฺ	คา	 เท	เส		ปุ	เม		พหุ	มฺหิ		จ
	 	 กมฺ	มาร	ภณฺฑเภ	เท		จ	 ขฏ	เก		มุฏฺ€ิ		จ		ทฺ	วิ	สุ.
วงฺค ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถโล	หัน	ตระ ทองคำขาว
วงฺค	ศัพท์ที่ในปุงลิงค์พหุวจนะมีอรรถเท สะ ชื่อแคว้นวังคะ(ชื่อแคว้นต่างๆจะมีรูปเป็นปุงลิงค์พหูพจน์
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เป็นส่วนมาก)

มุฏฺ€ิ	ศัพท์ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กัมมาร	ภัณฑ	เภท	ะ ค้อนเหล็กของช่างตี
เหล็ก(๒)ขฏ	กะ กำมือ

	 [๑๐๓๒]	 อมฺพณํ		โทณิย�ฺ	เจ	กา-	 ทส	โทณปฺ	ปมาณ	เก
	 	 อธิ	ฏฺ€ิ	ติ	ยมาธาเร	 €าเนธิฏฺ€า	นมุจฺจ	เต.
อมฺพณ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โทณิ ทะนาน(๒)เอ	กาทส	โทณัป	ปมาณ	กะสิ่งของประมาณ

๑๑ทะนาน(๑๑ทะนานเป็น๑อัมพณะ)

อธิ	ฏฺ€าน ศัพท์กล่าวอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) อธิ	ฏ	ฐิติ การตั้งใจมั่น  (๒) อา	ธาร	ะ ที่รองรับ 
(๓)ฐานะ ฐานที่ตั้ง

	 [๑๐๓๓]	 ปุ	เม		มเหสิ		สุค	เต	 เท	วิยํ		นา	ริยํ		มตา
	 	 อุป	ทฺทเว		อุป	สคฺ	โค	 ทิสฺ	สติ		ปาทิ	เกปิ		จ.
มเหสิ	ศัพท์ในปุงลิงค์ปรากฏในอรรถสุคต	ะ พระพุทธเจ้า
มเหสี	ศัพท์ในอิตถีลิงค์ปรากฏในอรรถ	เทวี พระราชินี
อุป	สคฺค	ศัพท์ปรากฏในอรรถ๒อย่างคือ(๑)อุปั ทท วะ อันตราย(๒)ปาทิ	กะ อุปสัค๒๐ตัว

มีปเป็นต้นในคัมภีร์ไวยากรณ์

	 [๑๐๓๔]	 วกฺกํ		โกฏฺ€าส	เภท	สฺมึ	 วกฺ	โก		วงฺ	เก		ติ	สุจฺจ	เต
	 	 วิชฺ	ชา		เว	เท		จ		สิปฺเป		จ	 ติ	วิชฺ	ชา	โท		จ		พุทฺธิยํ.
วกฺก	ศัพท์นปุงสกลิงค์กล่าวอรรถ	โกฏฐาส	เภท	ะ ไต
วกฺก ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถวัง	กะ ความคด
วิชฺ	ชา	ศัพท์มีอรรถ๔อย่างคือ (๑) เวท ะ คัมภีร์เวท(๒)สิปปะ ศิลปะ(๓)ติ	วิชชา	ทิ วิชชา

๓ คือทิพพจักขุ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และอาสวักขยญาณ เป็นต้น  (๔) พุทธิ ความรู้ 
หรือปัญญา

	 [๑๐๓๕]	 สมาธิ	มฺหิ		ปุ	เมกคฺ	โค	 นา	กุเล		วาจฺ	จลิงฺคิ	โก
	 	 ปชฺชํ		สิ	โล	เก		ปชฺ	ชาทฺเธ	 ปชฺโช		ปาท	หิ	เต		ติ	สุ.
เอก	คฺค ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถ สมาธิ สภาพที่จิตมีอารมณ์เดียว

เอก	คฺค ศัพท์ที่เป็นวาจจลิงค์คือมี๓ลิงค์มีอรรถ	นา	กุ	ละ ความไม่ยุ่งเหยิง
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ปชฺช ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ	สิ	โลก	ะ คาถาหรือร้อยกรอง
ปชฺ	ชา ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถ อัทธ ะ ครึ่งส่วน
ปชฺช ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ	ปาท	หิต	ะ น้ำมันนวดเท้า

	 [๑๐๓๖]	 กต	โก		รุกฺ	ข	เภท	สฺมึ	 กต	โก		กิตฺ	ติ	เม		ติ	สุ
	 	 วิเธยฺเย		อสฺส	โว		ตี	สุ	 ปุพฺพมฺหิ		ปุ	ริ	เส		สิ	ยา.
ก	ตก ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ	รุกข	เภท	ะ ต้นตูมกา
ก	ตก ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถกิตติ	มะ ของปลอมหรือของเทียม
อสฺสว ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถวิเธย	ยะ ผู้เชื่อฟัง
อสฺสว ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถปุพพะ น้ำหนองหรือน้ำเหลือง

	 [๑๐๓๗]	 กลฺ	ยาเณ		กถิตํ		เขมํ	 ตี	สุ	ลทฺธตฺถ	รกฺขเณ
	 	 อโถ		นิ	โย	ชเน		วุตฺตํ	 กา	ริเยปิ		ปโย	ชนํ.
เขม ศัพท์นปุงสกลิงค์กล่าวอรรถกัลยาณ	ะ ความดีงาม

เขม ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓กล่าวอรรถลัทธัตถ	รัก	ขณะ การรักษาประโยชน์ที่ได้แล้ว

ปโย	ชน	ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)นิ	โย	ชนะ การส่งไป(๒)กา	ริ	ยะ ผลประโยชน์

	 [๑๐๓๘]	 อสฺสตฺ	โถ		ตี	สุ		อสฺ	สาส-	 ปฺปตฺ	เต		โพธิ	ทุ	เม		ปุ	เม
	 	 ตี	สุ		ลุทฺ	โท		กุ	รูเร		จ	 เน	สา	ทมฺหิ	ปุ	เม		สิ	ยา.
อสฺสตฺถ ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถอัส	สา	สัป	ปัตตะ ผู้ได้ความสบายใจ
อสฺสตฺถ ศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถ	โพธิ	ทุ	มะ ต้นโพธิ์
ลุทฺ	ทศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถกุ	รู	ระ ผู้ดุร้าย

ลุทฺ	ทศัพท์ในปุงลิงค์มีอรรถเน สา ทะ นายพราน

	 [๑๐๓๙]	 วิลคฺ	โค		ตี	สุ		ลคฺคสฺมึ	 ปุ	เม		มชฺฌมฺหิ		ทิสฺ	สติ
	 	 อฑฺโฒ		ตุ	นิตฺ	ถิยํ		ภาเค	 ธนิมฺหิ		วาจฺ	จลิงฺคิ	โก.
วิลคฺค ศัพท์ในลิงค์ทั้ง๓ปรากฏในอรรถลัคคะ สิ่งที่ติดข้องอยู่
วิลคฺค ศัพท์ในปุงลิงค์ปรากฏในอรรถมัชฌ	ะ ท้อง

อฑฺฒ ศัพท์ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์มีอรรถ	ภา	คะ ครึ่งส่วน
อฑฺฒ	ศัพท์ที่เป็นวาจจลิงค์คือมี๓ลิงค์มีอรรถธนี ผู้มั่งคั่ง
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	 [๑๐๔๐]	 กฏฺ€ํ		ทา	รุมฺ	หิ		ตํ		กิจฺ	เฉ	 คหเน		กสิ	เต		ติ	สุ
	 	 ส	สนฺ	ตาเน		จ		วิสเย	 โค	จเร	ชฺฌตฺ	ตมุจฺจ	เต.
กฏฺ€ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ	ทารุ ท่อนไม้
กฏฺ€ศัพท์นั้นในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)กิจ	ฉะ ยากลำบาก(๒)คห	นะ ความรกทึบ

(๓)กสิ	ตะ พื้นที่ซึ่งไถแล้ว

อชฺฌตฺต ศัพท์กล่าวอรรถ ๓ อย่าง คือ (๑) ส	สัน	ตา	นะ สันดานของตน (๒) วิสย	ะ วิสัชฌัตตะ 
คือสมาบัติ(๓)โค	จระ โคจรัชฌัตตะคืออารมณ์

คา ถาทฺธาเนกตฺถวคฺควณฺณ นา  นิฏฺ€ิ ตา. 
ว่าด้วยศัพท์ที่มีอรรถมากศัพท์ละครึ่งคาถาจบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯



๓.๓.๓. คาถา ปา ทา เนกัตถ วัณ ณ นา
พรรณนาศัพท์ที่มีอรรถมากศัพท์ละบาทคาถา

	 [๑๐๔๑]	 ภุ	วเน	จ		ชเน		โล	โก	 โมเร		ตฺวคฺคิมฺหิ		โส		สิขี
	 	 สิ	โล	โก		ตุ	ยเส		ปชฺเช	 รุกฺ	เข		ตุ		สา	มิ	เก		ธโว.
โลก ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภวนะ โลกตั้งแต่กามภูมิถึงอรูปภูมิ(๒)ชนะ สัตว์โลก
สิขี	ศัพท์เป็นปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โม ระ นกยูง(๒)อัคค ิไฟ
สิโลก ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ยสะ ชื่อเสียง(๒)ปัช	ชะ ฉันท์มีอนุฏฐุภฉันท์เป็นต้น
ธว	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)รุกข	ะ ต้นตะแบก(๒)สา	มิ	กะ สามี

	 [๑๐๔๒]	 วฏพฺ	ยา	เม	สุ		นิ	โคฺรโธ	 ธงฺ	โก		ตุ		วาย	เส		พเก
	 	 วา	โร		ตฺววส	รา	เห	สุ	 กุ	เจ		ตฺวพฺเภ		ปโย	ธ	โร.
นิ	โคฺรธ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วฏะ ต้นไทร(๒)พยาม	ะ วา
ธงฺก ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วายสะ อีกา(๒)พกะ นกกระยางขาว
วาร	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อว	สระ โอกาสหรือครั้งคราว(๒)อหะ วัน
ปโยธร	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กุ จะ ถันของผู้หญิง(๒)อัพภะ เมฆ

	 [๑๐๔๓]	 อุจฺ	ฉงฺเค		ลกฺขเณ		องฺ	โก			 รสฺ	มิตฺ	ถี		ชุ	ติรชฺ	ชุ	สุ
	 	 ทิฏฺโ€ภา	เส	สุ		อา	โล	โก	 พุทฺโธ		ตุ		ปณฺฑิ	เต		ชิเน.
องฺก	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อุจ	ฉัง	คะ ชายพก(๒)ลักขณะ ร่องรอย
รสฺ	มิ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ชุติ รัศมี(๒)รัชชุ เชือก
อาโลก	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ทิฏฐะ การดู(๒)โอภา	สะ แสงสว่าง
พุทฺธ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปัณฑิ	ตะ บัณฑิต(๒)ชิ	นะ พระพุทธเจ้า

	 [๑๐๔๔]	 สูรํ	สู	สุ		ปุ	เม		ภา	นุ	 ทณฺโฑ		ตุ		มุคฺคเร		ทเม
	 	 เทว	มจฺ	เฉสฺ	วนิ	มิโส	 ปตฺ	โถ		ตุ		มาน	สานุ	สุ.
ภา	นุ	ศัพท์มีใช้ในปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สู	ระ ดวงอาทิตย์(๒)อัง	สุ รัศมี
ทณฺฑ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มุค	คระ ไม้ค้อน(๒)ทมะ การลงโทษ
อ	นิ	มิส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เทวะ เทวดา(๒)มัจฉะ ปลา
ปตฺถ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มานะ แล่งสำหรับใช้ตวง(๒)สาน ุไหล่เขา
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	 [๑๐๔๕]	 อา	ตงฺ	โก		โรค	ตา	เป	สุ	 มา	ตงฺ	โค		สป	เจ		คเช
	 	 มิ	โค		ปสุ	กุ	รงฺ	เคสุ	 อุ	ลูกิ	นฺ	เท	สุ		โก	สิ	โย.
อา	ตงฺก ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โร	คะ โรค(๒)ตา	ปะ แสงแดด
มา	ตงฺค ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สป	จะ คนจัณฑาลหรือผู้กินเนื้อสุนัข(๒)คชะ ช้าง
มิค ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปสุ สัตว์เลี้ยงสี่เท้า(๒)กุ	รัง	คะ	(กุรุง	คะ) กวางและสัตว์ที่มีหนัง

เป็นประโยชน์
โก	สิ	ยศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อุ	ลูก	ะ นกฮูก(๒)อิน	ทะ พระอินทร์

	 [๑๐๔๖]	 วิคฺคโห		กล	เห		กาเย	 ปุ	ริโส		มา	นวตฺต	สุ
	 	 ทายา	โท		พนฺธเว		ปุตฺ	เต	 สิเร		สีลํ		ติ	ปุมฺ	หิ		จ.
วิคฺ	คห ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กล	หะ การทะเลาะวิวาท(๒)กา	ยะ ร่างกาย
ปุ	ริส	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มาน	วะ บุรุษ(๒)อัตตะ บุคคล
ทายาท ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พันธ	วะ เครือญาติ(๒)ปุตตะ บุตรธิดา
สีล	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สิระ ศีรษะ(๒)ติ	ปุ แร่ดีบุก

	 [๑๐๔๗]	 พลิ	หตฺถํ	สู	สุ		กโร	 ทนฺ	เต		วิปฺเปณฺฑเช		ทฺ	วิโช
	 	 วตฺตํ		ปชฺ	ชาน	นา	จาเร	 ธญฺญงฺเค		สุขุ	เม		กโณ.
กร ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)พลิ เครื่องบูชา(๒)หัต	ถะ มือ(๓)อัง	สุ  รัศมี
ทฺ	วิช ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ทัน ตะ ฟัน(๒)วิป	ปะ พราหมณ์(๓)อัณฑชะ สัตว์ที่เกิดจาก

ไข่มีนกเป็นต้น
วตฺต ศัพท์มีอรรถ ๓ อย่าง คือ  (๑) ปัช	ชะ ฉันท์มีอนุฏฐุภฉันท์เป็นต้น  (๒) อาน	นะ ใบหน้า 

(๓)อา	จา	ระ ข้อปฏิบัติใหญ่ๆ๘๐อย่าง(อสีติมหาวัตร)

กณ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ธัญ	ญัง	คะ รำข้าว(๒)สุ	ขุม	ะ เล็กๆน้อยๆ

	 [๑๐๔๘]	 ถมฺโภ		ถู	นาชฬตฺ	เต	สุ	 สู	โป		กุมฺ	มาส	พฺยญฺชเน
	 	 คณฺโฑ		โผเฏ		ก	โป	ลมฺหิ	 อคฺโฆ		มูเลฺย		จ		ปู	ชเน.
ถมฺภ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ถูณา เสาเรือน(๒)ชฬัต	ตะ ความดื้อด้าน
สูป ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กุม	มา	สะ ขนมสด(๒)พยัญชนะ กับข้าวจำพวกแกง
คณฺฑ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โผฏะ ฝี(๒)ก	โป	ละ กระพุ้งแก้ม
อคฺฆ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มูล	ะ ราคาหรือต้นทุน(๒)ปู	ชนะ ของต้อนรับแขก
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	 [๑๐๔๙]	 ปกา	โร		ตุลฺยเภ	เท	สุ			 สกุนฺ	โต		ภาส	ปกฺขิ	สุ
	 	 ภาเคฺย		วิธิ	วิธา	เน		จ	 สเร		ขคฺเค		จ		สาย	โก.
ปการ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ตุล	ยะ ความเหมือนกัน(๒)เภท ะ ประเภท
สกุนฺ	ต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภา	สะ นกแซงแซว(๒)ปักขี นกทั่วไป
วิธิ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภาค	ยะ โชคดีและโชคร้าย(๒)วิธา	นะ การจัดการ
สาก	ยศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สระ ลูกศร(๒)ขัค	คะ ดาบ

	 [๑๐๕๐]	 สา	รงฺ	โค		จาต	เก		เอเณ	 ปตฺ	ตี		ตุ		สร	ปกฺขิ	สุ
	 	 เส	เท		ปา	โก		วิ	ปา	เกถ	 ภิกฺขุเภ	เท		จเย		คโณ.
สา	รงฺค	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)จา	ตกะ นกกระเต็น(๒)เอณะ เนื้อทราย
ปตฺ	ตี	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สระ ลูกศร(๒)ปักขี สัตว์ปีก
ปาก ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เส	ทะ เหงื่อ(๒)วิ	ปา	กะ วิบากกรรม
คณ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภิกขุ	เภท	ะ หมู่ภิกษุ(๒)จยะ หมู่

	 [๑๐๕๑]	 รา	สิ		ปุญฺเช		จ		เม	สาโท	 อสฺ	เส		โลเณ		จ		สินฺ	ธ	โว
	 	 สํวฏฺเฏ		ปล	โย		นา	เส	 ปู	โค		กมุ	กรา	สิ	สุ.
รา	สิ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปุญ	ชะ กอง(๒)เม	สาทิ ราศี๑๒คือเมสะอุสภะเมถุนะ 

กักกฏะสีหะกัญญาตุลาวิจฉิกะธนุมกระกุมภะมีนะ
สินฺ	ธว	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อัสสะ ม้าสินธพ(๒)โลณะ เกลือสินเธาว์
ปล	ยศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สังวัฏฏะ สิ้นกัป(๒)นา	สะ ความพินาศ
ปูค ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กมุ กะ ต้นหมาก(๒)รา	สิ กองวัสดุ

	 [๑๐๕๒]	 อม	เต		ตุ		สุธา		เลเป	 อภิ	ขฺ	ยา		นา	มกนฺ	ติ	สุ
	 	 สตฺ	ติ		สาม	ตฺถิเย		สตฺเถ	 มหี		นชฺ	ชนฺตเร	ภุ	วิ
	 	 ลีลา		กฺ	ริ	ยา	วิ	ลา	เส	สุ	 สตฺ	เต		ตุ		อตฺรเช		ปชา.
สุธา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อมตะ สุธาโภชน์(๒)เลป	ะ ปูนขาวเป็นต้น
อภิ	ขฺ	ยา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นา	มะ ชื่อ(๒)กัน	ติ ความงาม
สตฺ	ติ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สามั	ตถิ	ยะ ความสามารถ(๒)สัต	ถะ ทวนหรือหอก
ม	หี	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นัช ชัน ตระ แม่น้ำสายหนึ่งในมหานที๕คือคงคายมุนาอจิรวตี

สรภูมหี(๒)ภู แผ่นดิน
ลีลา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กริยา กิริยาของผู้หญิง(๒)วิ	ลา	สะ การเยื้องกราย
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ป	ชา	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สัตตะ สัตว์(๒)อัตรชะ บุตรธิดา

	 [๑๐๕๓]	 ญาเณ		ลาเภ		อุป	ลทฺธิ	 ปเวณี		กุถ	เวณิ	สุ
	 	 ปวตฺ	ติ		วุตฺ	ติวุ	ตฺ	ตา	สุ	 เวตเน		ภรเณ		ภติ.
อุป	ลทฺธิ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ญาณ	ะ การรู้(๒)ลาภ	ะ การได้
ปเวณี	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กุ	ถะ เครื่องปูลาดหลังช้าง(๒)เวณิ ช้องผม
ปวตฺ	ติ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วุ	ตติ ความเป็นไป(๒)วุต	ตา สีขาว
ภ	ติ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เว ตนะ ค่าจ้าง(๒)ภ	รณะ การเลี้ยงดู

	 [๑๐๕๔]	 อา	จาเรปิ		มริยาท	า	 ภูติ		สตฺ	ตา	สมิทฺธิ	สุ	
	 	 โสปฺเป		ปมา	เท		ตนฺ	ที		จ	 ยาตฺ	รา		คม	นวุตฺ	ติ	สุ.
มริยาท	า	ศัพท์มีอรรถ	อา	จา	ระข้อปฏิบัติ(อปิศัพท์รวบรวมเอาอรรถสีมาขอบเขต)
ภูติ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สัต	ตา ความมีอยู่(๒)สมิ	ทธิ ความบริบูรณ์
ตนฺ	ที	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โสป	ปะ การหลับ(๒)ปมา	ทะ ความประมาท
ยาตฺ	รา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)คม	นะ การไป(๒)วุ	ตติ การเลี้ยงชีพ

	 [๑๐๕๕]	 นินฺ	ทา		กุจฺ	ฉาป	วา	เท	สุ	 กงฺ	คุ		ธญฺญปิย	งฺ	คุ	สุ
	 	 โมกฺ	เข		สิเว		สเม		สนฺ	ติ	 วิ	ภาเค		ภตฺ	ติ		เส	วเน.
นินฺ	ทา	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กุจฉา การติเตียน(๒)อปวาท	ะ การกล่าวโทษ
กงฺ	คุ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ธัญ	ญะ ข้าวฟ่าง(๒)ปิยังคุ ต้นประยงค์
สนฺ	ติ	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)โมก	ขะ นิพพาน(๒)สิ	วะ ความดี(๓)สมะ ความสงบ
ภตฺ	ติ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วิภา	คะ การจำแนก(๒)เสวนะ การเสพ

	 [๑๐๕๖]	 อิจฺ	ฉายํ		ชุ	ติยํ		กนฺ	ติ	 รญฺชเน		สูร	เต		รติ
	 	 เค	เห		ว	สติ		วา	เสถ	 นที	เสนา	สุ		วาหินี.
กนฺ	ติ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อิจฉา ความใคร่(๒)ชุติ รัศมี
รติ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)รัญ	ชนะ ความกำหนัด(๒)สูร	ตะ การเสพเมถุน
ว	สติ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เคหะ เรือน(๒)วาสะ การพักอยู่
วาหินี	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นที แม่น้ำ(๒)เสนา กองทัพ

	 [๑๐๕๗]	 ปตฺเถ		นาเฬ		จ	นาฬิตฺถี	 คเณ		สมิติ		สงฺค	เม
	 	 ตณฺ	หา		โลเภ		ปิ	ปา	สายํ	 มคฺควุตฺ	ตี	สุ		วุตฺ	ตนี.
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นาฬิ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปัตถะ ทะนาน(๒)นาฬะ ก้านบัว
สมิติ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)คณะ หมู่(๒)สังค	มะ การพบปะ
ตณฺ	หา	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โลภ ะ ความอยาก(๒)ปิ	ปาสา ความกระหาย
วุตฺ	ตนี	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มัคคะ หนทาง(๒)วุ	ตติ ความเป็นไป

	 [๑๐๕๘]	 ปาณฺ	ยงฺเค	นาภิ	จกฺ	กนฺ	เต			 ยา	เจ		วิญฺญตฺ	ติ		ญาปเน
	 	 วิตฺ	ติ		โต	เส		เวท	นายํ	 €าเน		ตุ		ชี	วิ	เต		€ิ	ติ.
นาภิ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปาณ	ยัง	คะ สะดือ(๒)จัก กัน ตะ ดุมล้อ
วิญฺญตฺ	ติ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ยา	จะ การขอ(๒)ญา	ปนะ การอธิบายให้รู้
วิตฺ	ติ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โต	สะ ความยินดี(๒)เวทนา การเสวยเวทนา
€ิ	ติ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ฐานะ การตั้งอยู่(๒)ชี	วิ	ตะ การดำรงชีพ

	 [๑๐๕๙]	 ตรงฺ	เค		อนฺตเร		วีจิ	 ธีร	ตฺ	เต		ธาร	เณ		ธิติ
	 	 ภู	ภู	มิยญฺจ		ภมุ	เก	 สทฺ	เท		เว	เท		สเว		สุติ.
วีจิ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ตรัง	คะ คลื่น(๒) อันต ระ ระหว่าง
ธิติ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ธีรั	ต	ตะ ความหนักแน่น(หรืออรรถ	ธีรั	ต	ถะปัญญา)

(๒)ธารณะ ความทรงจำ
ภู	ศัพท์เป็นปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภูมิ แผ่นดิน(๒)ภมุ กะ คิ้ว
สุติ	ศัพท์เป็นปุงลิงค์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)สัท	ทะ ศัพท์และเสียง(๒)เวท ะ คัมภีร์เวท(๓)สวะ 

การฟัง

	 [๑๐๖๐]	 โคตฺตํ		นา	เม		จ		วํ	เสถ	 นคเร	จ		ฆเร		ปุรํ
	 	 โอกํ		ตุ		นิสฺสเย		เค	เห	 กุลํ		ตุ		โคตฺ	ตรา	สิ	สุ.
โคตฺต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นา	มะ ชื่อ(๒)วัง	สะ วงศ์ตระกูล
ปุร	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นคร	ะเมือง(๒)ฆระเรือน
โอก ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นิสส	ยะที่อาศัย(๒)เคหะเรือน
กุลศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โคต	ตะตระกูล(๒)รา	สิกอง

	 [๑๐๖๑]	 เห	เม		วิตฺ	เต		หิรญฺญญฺจ	 ปญฺญาณํ		ตฺ	วงฺก	พุทฺธิ	สุ
	 	 อ	ถามฺ	พรญฺจ		เข		วตฺเถ	 คุยฺ	หํ		ลิงฺ	เค		รหสฺยปิ.
หิรญฺญศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เห	มะ เงินหรือทอง(๒)วิต	ตะ ทรัพย์สมบัติ
ปญฺญาณ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อัง	กะ เครื่องหมายให้รู้(๒)พุทธิ ปัญญา
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อมฺ พร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ขะท้องฟ้า(๒)วัต	ถะ เครื่องนุ่งห่ม
คุยฺ	ห ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ลิง	คะ องคชาต(๒)รหะ ที่ลับ

	 [๑๐๖๒]	 ตโป		ธมฺ	เม		วเต		เจว			 ปาเป		ตฺ	วา	คุมฺ	หิ		กิพฺพิสํ
	 	 รตนํ		มณิ	เสฏฺเ€สุ	 วสฺสํ		หาย	นวุฏฺ€ิ	สุ.
ตป	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ธัมมะ ธรรม(๒)วตะ ข้อวัตรปฏิบัติ
กิพฺพิส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปา	ปะ บาป(๒)อา	คุ โทษหรือความผิด
รตน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มณิ รัตนะ(๒)เสฏฐะ สิ่งประเสริฐ
วสฺส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)หายนะ ปี(๒)วุฏฐ ิฝนตก

	 [๑๐๖๓]	 วนํ		อรญฺญวารี	สุ	 ขีร	มฺหิ		ตุ		ชเล		ปโย
	 	 อกฺขรํ		ลิปิ	โมกฺ	เข	สุ	 เม	ถุนํ		สงฺค	เม		รเต.
วน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อรัญ	ญะ ป่า(๒)วาริ	น้ำ
ป	ยศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ขีร	ะ น้ำนม(๒)ชละ น้ำ
อกฺขร	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ลิปิ อักษร(๒)โมก	ขะ นิพพาน
เมถุน	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สังค	มะ การพบกัน(๒)รตะ การเสพเมถุน

	 [๑๐๖๔]	 โสตํ		กณฺเณ		ปโย	เวเค		 ริฏฺ€ํ		ปา	ปา	สุ	เภ	สุ		จ
	 	 อา	คุ		ปา	ปา	ปราเธ	สุ	 เก	ตุมฺหิ		จิหเน		ธโช.
โสต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กัณณะ หู(๒)ปโย	เวค	ะ กระแสน้ำ
ริฏฺ€ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปา	ปะ บาป(๒)อสุภ	ะ อวมงคล
อา	คุ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปา	ปะ บาป(๒)อปราธ	ะ โทษ
ธช	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เกตุ ธง(๒)จิ	หนะ เครื่องหมาย

	 [๑๐๖๕]	 โค	ปุรํ		ทฺ	วา	รมตฺ	เตปิ	 มนฺทิรํ		นคเร		ฆเร
	 	 วาจฺ	จลิงฺ	คิก	า		ปร	มิ	โต	 พฺยตฺ	โต		ตุ		ปณฺฑิ	เต		ผุเฏ.
โค	ปุร	ศัพท์มีอรรถ	ทวาร	มัตตะ ประตูทั่วไป(อปิ	ศัพท์เอาอรรถ	ทวาร	โกฏฐ	กะ ซุ้มประตู)
มนฺทิร	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นคร	ะ เมือง(๒)ฆระ เรือน
  ต่อไปตั้งแต่พฺยตฺต ถึงพา	ลิส ศัพท์ (ในคาถาที่ ๑๐๗๘) เป็นบทที่มีลิงค์เหมือนลิงค์ของ 

วาจจะคือเป็นได้ทั้ง๓ลิงค์ตามบทที่กล่าวถึงตน

พฺยตฺต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปัณฑิ	ตะ บัณฑิต(๒)ผุฏะ การปรากฏตัว
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	 [๑๐๖๖]	 วลฺลโภ		ทยิ	เตชฺ	ฌกฺ	เข	 ชเฬ		ถูโล		มหตฺยปิ
	 	 กุ	รูเร		เภรเว		ภี	โม	 โลโล		ตุ		โล	ลุเป		จเล.
วลฺลภ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ทยิ	ตะ ผู้น่ารักหรือสามี(๒)อัชฌักขะ ผู้ดูแลกิจการ
ถูลศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ชฬะคนอ้วน(๒)มห	ติขนาดใหญ่โต
ภีมศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กุ	รู	ระสัตว์ดุร้าย(๒)เภรว ะความน่ากลัว
โลล ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โลลุป	ะผู้ละโมบ(๒)จละผู้หวั่นไหวโลเล

	 [๑๐๖๗]	 พีภจฺ	โฉ		วิก	เต		ภี	เม	 โก	มลา	ติขิเณ		มุทุ
	 	 อิฏฺเ€		จ		มธุ	เร		สาทุ	 สา	ทุมฺ	หิ		มธุ	โร		ปิเย.
พีภจฺฉ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วิก	ตะ ความน่าเกลียด(๒)ภีม	ะ ความน่ากลัว
มุทุ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โก มละ ความอ่อน(๒)อติ	ขิณ	ะ ความทื่อไม่แหลมคม
สาทุ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อิฏฐ	ะ สิ่งน่าปรารถนา(๒)มธุ	ระ ความอร่อย
มธุร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สาทุ ของอร่อย(๒)ปิยะ ความน่ารัก

	 [๑๐๖๘]	 สิ	เต		ตุ		สุทฺเธ		โอ	ทา	โต	 ทฺ	วิ	ชิวฺโห		สู	จกาหิ	สุ
	 	 สกฺ	เก		สมตฺ	โถ		สมฺ	พนฺเธ	 สมตฺตํ		นิฏฺ€ิ	ตาขิเล.

โอ	ทาต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สิ	ตะ สีขาว(๒)สุทธ	ะ ความบริสุทธิ์
ทฺ	วิ	ชิวฺห	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สูจกะ ผู้ส่อเสียด(๒)อหิ งู
สมตฺถ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สักกะ ผู้สามารถ(๒)สัม	พันธะ ความเกี่ยวข้อง
สมตฺต	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นิฏ	ฐิต	ะ การจบลง(๒)อขิ	ละ สิ่งทั้งหมด

	 [๑๐๖๙]	 สุทฺโธ		เกวล	ปู	เต	สุ	 ชิฆญฺโญนฺ	ตาธ	เม	สุ		จ
	 	 โปโณ		ปณต	นินฺเน	สุ	 อญฺญนี	เจ	สุ		เจต	โร.

สุทฺธ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เกว ละ อย่างเดียวล้วนๆ(๒)ปู	ตะ ความบริสุทธิ์
ชิฆญฺญศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อันตะ ที่สุด(๒)อ	ธมะ ความเลวทราม
โปณ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปณต	ะ ความลาดเอียง(๒)นินนะ ที่ลุ่ม
อิตร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อัญญะ สิ่งอื่น(๒)นี	จะ ความต่ำช้า

	 [๑๐๗๐]	 สุจิ		สุทฺเธ		สิ	เต		ปู	เต	 เปสโล		ทกฺข	จารุ	สุ
	 	 อธ	โม		กุจฺฉิ	เต		อูเน	 อปฺปิเยปฺ	ยลิ	โก		ภเว.

สุจิ	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)สุทธ	ะ ความบริสุทธิ์(๒)สิ	ตะ สีขาว(๓)ปู	ตะ ความหมดจด



	 อภิธานวรรณนา ๓.	สามัญญกัณฑ์	๓.๓.๓.	คาถาปาทาเนกัตถวัณณนา : พระมหาสมปอง	มุทิโต 982

เปสล ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ทัก	ขะ ความฉลาด(๒)จารุ ความงาม
อ	ธม ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กุจฉิ	ตะ ความน่ารังเกียจ(๒)อู	นะ ความต่ำช้า
อ	ลิก ศัพท์มีอรรถ	อัป	ปิยะ ความไม่น่ารัก(อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถมุสาคำเท็จ)

	 [๑๐๗๑]	 พฺ	ยาเป		อสุ	ทฺเธ		สํกิณฺโณ	 ภพฺพํ		โยเคฺย		จ		ภา	วิ	นิ
	 	 สุขุ	โม		อปฺ	ปกาณู	สุ	 วุทฺโธ		เถเร		จ	ปณฺฑิ	เต.

สํกิณฺณ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พ	ยา	ปะ การแผ่กระจายไป(๒)อสุ	ทธะ ความไม่บริสุทธิ์
ภพฺพ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โยคยะ ความสมควร(๒)ภา	วี ความเป็นไปได้
สุขุม ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อัปปะ ความมีน้อย(๒)กาณุ ความละเอียดอ่อน
วุทฺธ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เถระ ผู้เจริญวัย(๒)ปัณฑิ	ตะ บัณฑิตผู้เจริญด้วยคุณ

	 [๑๐๗๒]	 สุเภ		สา	ธุมฺ	หิ		ภทฺ	โทถ	 ตฺ	ยา	โท		จ		วิ	ปุเล		พหุ
	 	 ธี	โร		พุเธ		ธิติ	มนฺ	เต	 เวลฺ	ลิตํ		กุฏิ	เล		ธุ	เต.
ภทฺ ทศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สุภ	ะ ความดี(๒)สาธุ คนดี
พหุ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ต	ยาทิ จำนวนตั้งแต่๓ขึ้นไป(นับตามพจน์ในคัมภีร์สันสกฤตมี๓

อย่างคือเอกพจน์ทวิพจน์และพหูพจน์พหุในที่นี้จึงหมายถึงตั้งแต่๓ขึ้นไปส่วนในฝ่ายบาลี
หมายเอาตั้งแต่๒ขึ้นไป)(๒)วิ	ปุ	ละ ความมีมาก

ธีร	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พุธ	ะ บัณฑิต(๒)ธิติ	มัน	ตุ ผู้มีความตั้งมั่น
เวลฺ	ลิต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กุฏิ	ละ ความคด(๒)ธุต	ะ ความสั่นสะเทือน

	 [๑๐๗๓]	 วิส	โท		พฺยตฺต	เส	เต	สุ	 ตรุ	โณ		ตุ		ยุเว		นเว
	 	 โยคฺ	คํ		ยาเน		ขเม		โยคฺ	โค	 ปิณฺฑิตํ		คณิ	เต		ฆเน.
วิส	ทศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พยัต	ตะ ผู้ฉลาด(๒)เส	ตะ สีขาว
ตรุณ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ยุ	วะ คนหนุ่ม(๒)นวะ ความใหม่
โยคฺ	ค	ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถยา	นะยานพาหนะ
โยคฺ	ค	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถขมะผู้มีความอดทน
ปิณฺฑิต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)คณิต	ะ การคำนวณ(๒)ฆนะ ก้อนวัตถุ

	 [๑๐๗๔]	 พุเธภิ	ชา	โต		กุล	เช	 วุทฺโธ	รู	สุ		ม	หลฺล	โก
	 	 กลฺ	ยาณํ		สุนฺทเร		จาปิ	 หิ	โม		ตุ		สีต	เลปิ		จ.
อภิชาต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พุธ	ะ บัณฑิต(๒)กุล ชะ ผู้เกิดในตระกูลดีมีคุณธรรม
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ม	หลฺลก ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วุทธะ คนแก่(๒)อุรุ จำนวนมาก
กลฺ	ยาณ ศัพท์มีอรรถ	สุ	นท	ระความดี(อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถสุ	วัณณะทองคำ)
หิม ศัพท์มีอรรถสีต	ละความเย็น(อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถมหิ	กาน้ำค้าง)

	 [๑๐๗๕]	 โลเล		ตุ		สีเฆ		จปโล	 วุตฺ	เต		อุ	ทิต	มุคฺค	เต
	 	 อา	ทิตฺ	เต		คพฺพิ	เต		ทิตฺ	โต	 ปิฏฺ€ํ		ตุ		จุณฺ	ณิ	เตปิ		จ.
จปล	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โล ละ ผู้หวั่นไหว(๒)สีฆ	ะ ความเร็ว
อุ	ทิต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วุต ตะ สิ่งที่ถูกกล่าวถึง(๒)อุค	ค	ตะ สิ่งที่ลอยขึ้นไป
ทิตฺ	ต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อา	ทิต	ตะ การลุกโพลง(๒)คัพพิ	ตะ ความเกิดมานะหรือความ

เย่อหยิ่ง
ปิฏฺ€ศัพท์มีอรรถจุณ	ณิ	ตะการบดขยี้(อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถสัต	ตุ ข้าวตูผงติ	ปุ แร่ดีบุก)

	 [๑๐๗๖]	 วิค	เต		วายิ	เต		วีตํ	 ภา	วิตํ		วุฑฺฒิ	เตปิ		จ
	 	 ภชฺ	ชิ	เต		ปติ	เต		ภฏฺโ€	 ปุฏฺ	โ€		ปุจฺฉิต	โป	สิ	เต.
วีต	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วิค	ตะ ความปราศจาก(๒)วายิ	ตะ	การทอผ้า
ภา	วิต	ศัพท์มีอรรถวุฑฒิ	ตะความเจริญ(อปิ	ศัพท์เอาอรรถทมิ	ตะอบรมลาภ	ะการได้)
ภฏฺ€ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภัช	ชิ	ตะ สิ่งที่ถูกคั่ว(๒)ปติ	ตะ สิ่งที่หล่น
ปุฏฺ€ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปุจฉิ	ตะ ผู้ถูกถาม(๒)โป	สิ	ตะ ผู้ถูกเลี้ยงดู

	 [๑๐๗๗]	 ชา	โต		ภู	เต		จเย		ชาตํ	 ปฏิ	ภา	โค		สมา	ริ	สุ
	 	 สู	โร		วีเร		รวิ	สูเร	 ทุฏฺโ€		กุทฺเธ		จ		ทู	สิ	เต.
ชาต	ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถภู	ตะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
ชาต	ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถจ	ยะ หมู่คณะ
ปฏิภาค ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สมะ ความเสมอกัน(๒)อริ ศัตรู
สูร	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วีระ ผู้กล้าหาญ(๒)รวิ	สู	ระ ดวงอาทิตย์
ทุฏฺ€ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กุทธะ ผู้มักโกรธ(๒)ทู	สิ	ตะ ผู้ทำตัวไม่น่ารัก

	 [๑๐๗๘]	 ทิฏฺโ€ริมฺ	หิกฺขิ	เต		ทิฏฺ€ํ	 มูฬฺ	เห		โป	เต		จ		พา	ลิโส
	 	 นินฺ	ทายํ		เขปเน		เข	โป	 นิย	โม		นิจฺ	ฉเย		วเต.
ทิฏฺ€ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถอริ ศัตรู
ทิฏฺ€ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถ	อิก	ขิ	ตะสิ่งที่มองเห็น
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พา	ลิส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มูฬห	ะ คนโง่(๒)โป	ตะ เด็กเล็ก
เขป ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นินทา การติเตียน(๒)เข	ปนะ การทิ้ง
นิยม ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นิจ	ฉ	ยะ การตัดสิน(๒)วตะ ข้อวัตรปฏิบัติที่ถูกต้อง

	 [๑๐๗๙]	 สลา	กายํ		กุโส		ทพฺ	เพ	 พาลฺ	ยา	โท		ตุ		ขเย		วโย
	 	 เลป	คพฺ	เพสฺ	ววเล	โป	 อณฺฑโช		มีน	ปกฺขิ	สุ.
กุส	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สลา	กา สลาก(๒)ทัพพะ หญ้าคา(หญ้ากุสะ)
ว	ยศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พาล	ยาทิ วัยเด็กเป็นต้น(๒)ขยะ ความสิ้นไป
อว	เลป	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เลป	ะ การทา(๒)คัพ	พะ ความหยิ่งจองหอง
อณฺฑช	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มี	นะ ปลา(๒)ปักขี สัตว์ปีก

	 [๑๐๘๐]	 พิฬาเล		นกุเล		พพฺ	พุ	 มนฺ	โถ		มนฺถนสตฺ	ตุ	สุ
	 	 วาโล		เก	เสสฺ	สาทิ	โลเม	 สงฺฆา	โต		ฆาต	รา	สิ	สุ.

พพฺ พุ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พิฬา	ละ แมว(๒)นกุล ะ พังพอน
มนฺถ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มัน	ถ	นะ ไม้กวนนมให้เป็นเนย(๒)สัต	ตุ ข้าวสัตตูผง
วาล	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เก	สะ ผม(๒)อัส	สาทิ	โลมะ ขนของม้าเป็นต้น
สงฺ	ฆาต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ฆาต	ะ การฆ่า(๒)รา	สิ กองหมวดหมู่

	 [๑๐๘๑]	 โคป	คา	เม		รเว		โฆโส	 สู	โต		สา	รถิ	วนฺ	ที	สุ
	 	 มาลฺยํ		ตุ		ปุปฺ	เผ		ตทฺ	ทา	เม	 วาโห		ตุ		สกเฏ		หเย.

โฆส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โคป	คา	มะ หมู่บ้านของคนเลี้ยงวัว(๒)รวะ เสียงก้อง
สูต	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สา	รถิ นายสารถี(๒)วัน	ที ผู้กล่าวสรรเสริญพระบารมี
มาลฺ	ยศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปุปผะ ดอกไม้(๒)ตัท	ทา	มะ พวงมาลัยดอกไม้
วาห ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สกฏ	ะ เกวียน(๒)หยะ ม้า

	 [๑๐๘๒]	 ขเยจฺจเน		อปจ	โย			 กาโล		สม	ยมจฺ	จุ	สุ
	 	 เภ		ตา	รกา		เนตฺ	ตมชฺเฌ	 สี	มาวธิฏฺ€ิ	ตี	สุ		จ.

อปจ	ยศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ขยะ ความสิ้นไป(๒)อัจ จนะ การบูชา
กาล	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สม	ยะ กาลเวลา(๒)มัจจุ ทำกาละหรือตาย
ตา	รกา	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภะ ดาว(๒)เนต	ตมัชฌะ ตาดำ
สีมา	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อวธิ เขตแดน(๒)ฐิติ การตั้งอยู่
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	 [๑๐๘๓]	 อาโภ	โค		ปุณฺณ	ตาว	ชฺเช-	 สฺ	วาฬิ	ตฺถี		สขิ	เสตุ	สุ
	 	 สตฺ	เต		ถูเล		ตี	สุ		ทฬฺโห			 ลตา		สา	ขาย		วลฺ	ลิยํ.

อา	โภค ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปุณณ	ตา ความบริบูรณ์(๒)อ วัชชะ ความผูกใจเจ็บ
อาฬิ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สขี  เพื่อนหญิง(๒)เสตุ สะพาน
ทฬฺห ศัพท์มีใช้ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สัตตะ ผู้สามารถหรือมั่นคง(๒)ถู	ละ ผู้อ้วน
ล	ตา	ศัพท์มีใช้อิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สาขา กิ่งไม้(๒)วัล	ลิ เถาวัลย์

	 [๑๐๘๔]	 มุตฺ	ติตฺถี		โมจเน		โมกฺ	เข	 กา	โย		ตุ		เทห	รา	สิ	สุ
	 	 นี	เจ		ปุถุชฺช	โน		มูฬฺ	เห	 ภตฺ	ตา		สา	มิ	นิ		ธาร	เก.
มุตฺ	ติ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โม จนะ ความหลุดพ้น(๒)โมก	ขะ นิพพาน
กาย ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เท	หะ ร่างกาย(๒)รา	สิ หมู่กอง
ปุถุชฺ	ชน	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นี	จะ คนมีคุณต่ำ(๒)มูฬห	ะ คนโง่
ภตฺ ตุ ศัพท์เป็นปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สามี สามี(๒)ธาร	กะ ผู้อุปถัมภ์

	 [๑๐๘๕]	 สิ	ขาปิญฺ	เฉ	สุ		สิขณฺโฑ	 สตฺ	เต		ตฺวตฺ	ตนิ		ปุคฺคโล
	 	 สมฺ	พาโธ		สงฺกเฏ	คุยฺ	เห		 นา	เส		เขเป		ปราภ	โว.
สิขณฺฑ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สิขา หงอนสัตว์(๒)ปิญ	ฉะ หางนกยูง
ปุคฺคล	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สัตตะ สัตว์(๒)อัตตะ ตัวตน
สมฺ	พาธ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สังกฏะ ที่คับแคบ(๒)คุย	หะ ที่ลับ
ปราภว	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นา	สะ ความเสื่อม(๒)เข	ปะ การนินทา

	 [๑๐๘๖]	 วจฺ	โจ		รูเป		กรี	เสถ	 ชุ	ติตฺถี		กนฺ	ติรํ	สิ	สุ.
วจฺจ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)รู	ปะ ผิวพรรณ(๒)กรี	สะ อุจจาระ
ชุติ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กัน	ติ ความรุ่งเรือง(๒)รังสิ รัศมี

	 [๑๐๘๗]	 ลพฺภํ		ยุตฺ	เต		จ		ลทฺธพฺ	เพ	 ขณฺเฑ		ปณฺเณ		ทลํ		มตํ	
	 	 สลฺลํ		กณฺเฑ		สลา	กายํ	 สุ	จิตฺ	เต		ธา	วนํ	คเต
	 	 ภนฺตตฺ	เต		วิพฺภ	โม			หาเว	 โม	โหวิ	ชฺ	ชาย		มุจฺฉเน.
ลพฺภ ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)ยุต	ตะ ความสมควร(๒)ลัทธัพ	พะ วัตถุที่ควรได้
ทล ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)ขัณฑ	ะ ทั้งสิ้น(๒)ปัณณะ ใบไม้
สลฺล	ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)กัณฑะ ลูกศร(๒)สลา	กา หลาว
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ธา	วน ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)สุจิต	ตะ ความสะอาด(๒)คตะ การวิ่งไป
วิพฺภม ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภันตัต ตะ ความปั่นป่วนใจ(๒)หา	วะ เสน่ห์ของหญิง
โมห ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อวิชชา ความไม่รู้(๒) มุจฉ นะ หมดสติหรือสลบ

	 [๑๐๘๘]	 เสโท		ฆมฺม	ชเล		ปา	เก	 โคเฬ		อุจฺ	ฉุมเย		คุโฬ
	 	 มิตฺ	เต		สหาเย		จ		สขา	 วิภู		นิจฺ	จป	ภู	สุ		โส.
เสท	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ฆัมม	ชละ เหงื่อ(๒)ปา	กะ การนึ่งให้สุก
คุฬ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)คุฬะ ก้อนวัตถุ(๒)อุจ	ฉุม	ยะ น้ำอ้อยงบ
สข	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มิต	ตะ เพื่อนรัก(๒)สหาย	ะ ผู้ทำประโยชน์ต่อมิตร
วิภู	ศัพท์เป็นปุงลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นิจ	จะ ความยั่งยืน(๒)ปภู ผู้เป็นใหญ่

	 [๑๐๘๙]	 ขคฺเค		กุ	รูเร		เนตฺ	ตึโส	 ปรสฺมึ		อตฺร		ตีสฺว	มุ
	 	 กลงฺ	โกงฺ	กา	ป	วา	เท	สุ	 เท	เส		ชนป	โท		ชเน.
เนตฺ	ตึส	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ขัค	คะ ดาบ(๒)กุ	รู	ระ ผู้ดุร้าย
อมุ ศัพท์มีใช้ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ประ โลกหน้า(๒)อิ	มะ โลกนี้
กลงฺก ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อัง	กะ ร่องรอย(๒)อปวาท	ะ การกล่าวโทษ
ชนป	ทศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เท	สะ ชนบท(๒)ชนะ  ชาวชนบท

	 [๑๐๙๐]	 ปชฺเช		คาถา		วจี	เภ	เท	 วํโส		ตฺ	วนฺวย	เวณุ	สุ
	 	 ยานํ		รถา	โท		คมเน	 ส	รูป	สฺมึ		อโธ		ตลํ.
คาถา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปัช	ชะ คาถา(๒)วจี	เภท	ะ คำพูดที่มีเนื้อความแจ่มแจ้ง(คาถา 

เป็นองค์อย่างหนึ่งในนวังคสัตถุศาสตร์เช่นธัมมปทะเถรคาถาเถรีคาถา)
วํส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อ	นว	ยะ ตระกูล(๒)เวณุ ไม้ไผ่
ยาน	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)รถาทิ พาหนะมีรถเป็นต้น(๒)คม	นะ การเดินทาง
ตล ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ส	รู	ปะ ความเหมือนกัน(๒)อโธ พื้นหรือชั้น

	 [๑๐๙๑]	 มชฺโฌ		วิลคฺเค		เวมชฺเฌ	 ปุปฺผํ		ตุ		กุ	สุ	โม	ตุ	สุ
	 	 สีลํ		สภา	เว		สุพฺพ	เต	 ปุงฺค	โว		อุสเภ		วเร.
มชฺฌ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วิ	ลัคคะ บั้นเอว(๒)เว	มัชฌ	ะ ท่ามกลาง
ปุปฺผ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กุ	สุมะ ดอกไม้(๒)อุตุ ระดูหญิง
สีล ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สภาวะ สภาพปรกติ(๒)สุพพ	ตะ สีลวัตร
ปุงฺคว	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อุสภ	ะ โคถึก(๒)วระ ความประเสริฐ
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	 [๑๐๙๒]	 โก	เส		ข	คา	ทิพี	เชณฺฑํ	 กุหรํ		คพฺภเร		พิเล		
	 	 เนตฺ	ตึ	เส		คณฺฑ	เก		ขคฺ	โค	 ก	ทมฺ	โพ		ตุ		ทุ	เม		จเย.
อณฺฑ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โก	สะ ลูกอัณฑะ(๒)ข	คา	ทิพี	ชะ ฟองไข่ของนกเป็นต้น
กุหร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)คัพภ	ระ ถ้ำ(๒)พิ	ละ รูช่องโพรง
ขคฺค	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เนต	ตึ	สะ ดาบ(๒)คัณฑ	กะ แรด
ก ทมฺพ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ทุ มะ ต้นกระทุ่ม(๒)จยะ หมู่

	 [๑๐๙๓]	 เภ		เธนุ	ยํ		โรหิณี	ตฺถี	 ว	รงฺคํ		โย	นิยํ		สิเร
	 	 อกฺ	โก	เส		สปเถ		สา	โป	 ปงฺกํ		ปาเป		จ		กทฺ	ทเม.
โรหิณี	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภะ ดาวโรหิณี(๒)เธนุ แม่วัวแดง
ว	รงฺค	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โย	นิ นิมิตของผู้หญิง(๒)สิระ ศีรษะ
สาป ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อัก	โก	สะ การด่า(๒)สป	ถะ การสาปแช่ง
ปงฺก ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปา	ปะ บาป(๒)กัท ทมะ โคลนตม

	 [๑๐๙๔]	 โภค	วตฺ	ยุรเค		โภคี-	 สฺส	โร		ตุ		สิว	สา	มิ	สุ
	 	 พเล		ป	ภาเว		วี	ริยํ	 เตโช		เต	สุ		จ		ทิตฺ	ติยํ.
โภคี	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โภค	วัน	ตุ ผู้มีโภคทรัพย์(๒)อุร	คะ งู
อิสฺ	สร	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สิ	วะ พระอิศวร(๒)สา	มิ ผู้เป็นใหญ่
วี	ริ	ยศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พละ เรี่ยวแรง(๒)ป	ภาวะ ความมุ่งมั่น
เตช ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)พละ เรี่ยวแรง(๒)ป	ภาวะ เดช(๓)ทิต	ติ ความรุ่งเรือง

	 [๑๐๙๕]	 ธารา		สนฺต	ติขคฺ	คงฺเค	 วานํ		ตณฺ	หาย		สิพฺพเน
	 	 ขตฺ	ตา		สู	เต		ปฏิ	หาเร	 วิตฺ	ติ	ปีฬ	า	สุ		เวทนา.
ธารา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สันตติ สายน้ำ(๒)ขัค	คัง	คะ คมดาบ
วาน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ตัณหา ตัณหา(๒)สิพ	พนะ การเย็บการร้อยรัด
ขตฺ	ตา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สู	ตะ คนขับรถ(๒)ปฏิ	หา	ระ คนเฝ้าประตู
เวทนา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วิ	ตติ การเสวย(๒)ปีฬ	า ความเจ็บปวด

	 [๑๐๙๖]	 ถิยํ		มติ	จฺ	ฉาป	ญฺญาสุ	 ปาเป		ยุทฺเธ		รเว		รโณ
	 	 ลโว		ตุ		พินฺ	ทุจฺ	เฉ	เท	สุ	 ปลา	เลติ	สเย		ภุสํ.
มติ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อิจฉา ความต้องการ(๒)ปัญญา ปัญญา
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รณ	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ปา	ปะ บาป(๒)ยุทธ	ะ การรบ(๓)รวะ เสียงร้อง
ลว ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พินทุ หยาดน้ำ(๒)เฉ ทะ การเก็บเกี่ยว
ภุส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปลา	ละ ข้าวลีบหรือแกลบ(๒)อติ	ส	ยะ ความยิ่งยวด

	 [๑๐๙๗]	 พาธา		ทุกฺ	เข		นิ	เสเธ		จ	 มูล	ป	เทปิ		มาติกา
	 	 เสฺนโห		เตเลธิกปฺเป	เม	 ฆ	รา	เปกฺ	ขา	สุ		อาล	โย.
พาธา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ทุกข	ะ ความลำบาก(๒)นิ	เสธะ การห้ามหรือปฏิเสธ
มาติกา ศัพท์มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) มูล	ป	ทะ แม่บทหรือสารบัญ  (๒) อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถ  

เนต	ติ เหมือง
เสฺนห	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เตละ น้ำมันเหลว(๒)อธิ	กัป	เป	มะ ความรักยิ่ง
อาล	ยศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ฆระ เรือน(๒)อ	เปก	ขา ความห่วงใย

	 [๑๐๙๘]	 เก	ตุสฺมึ		เก	ตนํ		เค	เห	 €าเน		ภู	มิตฺ	ถิยํ		ภุ	วิ
	 	 เล	เขฺย		เล	โข		ราชิ		เลขา	 ปู	ชิ	เต		ภควา		ชิเน.
เก ตน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เกตุ ธง(๒)เคหะ บ้านเรือน
ภูมิ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ฐานะ สถานที่(๒)ภู แผ่นดิน
เลข ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ	เลขยะอักษรที่เขียน
เลขา	ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถ	ราชิ แถว(ราชิในคาถาลบสฺมึวิภัตติเพื่อรักษาฉันท์)
ภ	ควนฺ	ตุ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปู	ชิ	ตะ ผู้ควรบูชา(๒)ชิ	นะ พระพุทธเจ้า

	 [๑๐๙๙]	 คทา		สตฺเถ		คโท		โรเค	 นิสชฺ	ชา	ปีเ€สฺ	วา	สนํ
	 	 ต	ถาค	โต		ชิเน		สตฺ	เต	 จเย		เท	เห		สมุสฺส	โย.
คทา ศัพท์อิตถีลิงค์มีอรรถสัต	ถะไม้ตะบอง
ค	ทศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ	โร	คะ โรคหรือความเจ็บป่วย
อาสน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นิสัช	ชา ที่นั่งทั่วไป(๒)ปีฐะ เก้าอี้
ตถาคต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ชิ	นะ พระพุทธเจ้า(๒)สัตตะ สัตว์โลก
สมุสฺส	ยศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)จยะ หมู่(๒)เท	หะ ร่างกาย

	 [๑๑๐๐]	 พิลํ		โกฏฺ€าสฉิทฺ	เท	สุ			 วชฺชํ		โท	เส		จ		เภริ	ยํ
	 	 กาเล		ทีฆ	ญฺช	เสทฺ	ธานํ			 อาฬิยํ		เสตุ		การ	เณ.
พิล	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โกฏฐา	สะ ส่วนต่างๆ(๒)ฉิท	ทะ รูช่องโพรง
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วชฺช ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โทสะ โทษหรือความผิด(๒)เภริ กลอง
อทฺธาน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กา	ละ เวลายาวนาน(๒)ทีฆั	ญช	สะ ทางไกล
เสตุ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อาฬิ สะพานหรือสะพานส่งน้ำ(๒)กา	รณะ เหตุ

	 [๑๑๐๑]	 โอ	กาโส		การ	เณ		เท	เส	 สภา		เค	เห		จ		สํส	เท
	 	 ยู	โป		ถมฺเภ		จ		ปา	สา	เท			 อยนํ		คมเน		ปเถ.
โอกาส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กา	รณะ เหตุ(๒)เท	สะ สถานที่
สภา	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เคหะ บ้าน(๒) สังส	ทะ หอประชุม
ยูป	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ถัมภะ หลักบูชายัญหรือเสาหลักเมือง(๒)ปา	สา	ทะ ปราสาท
อยน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)คม	นะ การเดินทาง(๒)ปถะ หนทาง

	 [๑๑๐๒]	 อกฺ	โก		รุกฺ	ขนฺตเร		สูเร	 อสฺโส		โกเณ		หเยปฺยถ
	 	 อํโส		ขนฺเธ		จ		โกฏฺ€าเส	 ชาลํ	สูสฺวจฺ	จิ		โน		ปุ	เม.
อกฺก ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)รุก	ขัน	ตระ ต้นรักขาว(๒)สู	ระ ดวงอาทิตย์
อสฺส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โกณ	ะ มุมหรือเหลี่ยม(๒)หยะ ม้า
อํส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ขัน	ธะ บ่า(๒)โกฏฐา	สะ ส่วนต่างๆ
อจฺ	จิ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์และนปุงสกลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ชา	ละ เปลวไฟ(๒)อัง	สุ รัศมี

	 [๑๑๐๓]	 นา	สาสตฺ	เตสฺว	ภา	โวถ	 อนฺนํ		โอ	ทน	ภุตฺ	ติ	สุ
	 	 ชีวํ		ปาเณ		ชเน		ชี	โว	 ฆาโส		ตฺ	วนฺเน		จ		ภกฺขเน.
อ	ภาว ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นา	สะ ความพินาศ(๒)อ	สัตตะ ความไม่มีปรากฏ
อนฺน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โอ ทนะ ข้าวสุก(๒)ภุต	ติ การบริโภค
ชีว	ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถปาณะชีวิต
ชีว ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ ชนะสัตว์โลก
ฆาส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อันนะ อาหาร(๒)ภัก	ขนะ การกิน

	 [๑๑๐๔]	 ฉทเนจฺ	ฉาทนํ		วตฺเถ	 นิ	กา	โย		เคห	รา	สิ	สุ
	 	 อนฺ	นา	โท		อา	มิสํ		มํ	เส	 ทิกฺ	ขา		ตุ		ยชเนจฺจเน.
อจฺ	ฉาทน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ฉ ทนะ หลังคา(๒)วัต	ถะ เครื่องนุ่งห่ม
นิกาย ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เคหะ บ้านเรือน(๒)รา	สิ หมู่หรือนิกาย
อามิส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อัน	นาทิ วัตถุสิ่งของมีข้าวเป็นต้น(๒)มังสะ เนื้อ
ทิกฺ	ขา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ย	ชนะ การบูชาเทวดา(๒)อัจ จนะ การบูชาทั่วไป
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	 [๑๑๐๕]	 กฺ	ริ	ยายํ		กา	ริกา		ปชฺเช	 เกตุ		ตุ		จิหเน		ธเช
	 	 กุ	สุมํ		ถีรเช		ปุปฺ	เผ	 วาน	เร		ตุ		พุเธ		กวิ.
กา	ริกา	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กริยา การกระทำ(๒)ปัช	ชะ คาถา
เกตุ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)จิ	หนะ ร่องรอย(๒)ธชะ ธง
กุสุม ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ถี	รชะ ระดูของผู้หญิง(๒)ปุปผะ ดอกไม้
ก	วิ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วาน	ระ ลิง(๒)พุธ	ะ นักปราชญ์นักกวี

	 [๑๑๐๖]	 อธเร		ขรเภ		โอฏฺโ€	 ลุทฺ	โธ		ตุ		ลุทฺ	ท	เกปิ		จ
	 	 กลุสํ		ตฺ	วา	วิเล		ปาเป	 ปาเป		กลิ		ปราชเย.
โอฏฺ€ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อ	ธระ ริมฝีปาก(๒)ขรภะ อูฐ
ลุทฺ	ธ ศัพท์มีอรรถลุท ทกะนายพราน(อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถโลภ ะผู้ละโมบ)
กลุส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อา	วิ	ละ ความขุ่น(๒)ปา	ปะ บาป
กลิ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปา	ปะ บาป(๒)ปรา	ชยะ ความพ่ายแพ้

	 [๑๑๐๗]	 กนฺ	ตา	โร		วน	ทุคฺ	เคสุ	 จโร		จรมฺหิ		จญฺจเล
	 	 ชนา	วา	เส		คเณ		คา	โม	 จมฺมํ		ตุ		ผล	เก		ตเจ.
กนฺ	ตาร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วนะ ป่าลึก(๒)ทุค	คะ ทางกันดาร
จร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)จระ นักสืบ(๒)จัญ	จละ ผู้ท่องเที่ยวไป
คาม ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ชน	วาสะ หมู่บ้าน(๒)คณะ หมู่คณะ
จมฺม ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ผล	กะ โล่หนัง(๒)ตจะ ผิวหนัง

	 [๑๑๐๘]			อา	โม	โท		หาส	คนฺเธ	สุ	 จารุ		ตุ	กน	เกปิ		จ
	 	 สตฺ	ตายํ		ภ	วนํ		เค	เห	 เล	เส		ตุ		ข	ลิ	เต		ฉลํ.
อา	โม	ทศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)หา	สะ ความยินดี(๒)คันธ	ะ กลิ่นหอมฟุ้ง
จารุ	ศัพท์มีอรรถกน กะ ทองคำ(อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถสุภาความงาม)
ภ วน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สัต	ตา ความมีอยู่(๒)เคหะ บ้านเรือน
ฉล ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เล	สะ เล่ห์เหลี่ยมฉ้อฉล(๒)ข	ลิ	ตะ ความผิดพลาด

	 [๑๑๐๙]	 เวรํ		ปาเป		จ		ปฏิ	เฆ	 ตโจ		จมฺ	มนิ		วกฺกเล
	 	 อุจฺ	เจธิ	โร	เห		อา	โรโห	 เนตฺ	ตํ		วตฺถนฺต	รกฺขิ	สุ.
เวร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปา	ปะ บาป(๒)ปฏิฆะ ความแค้นใจ
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ตจ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)จัมมะ หนัง(๒)วัก กละ เปลือกไม้
อา	โรห ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อุจ จะ ความสูง(๒)อธิ	โร	หะ การลอยขึ้นไป
เนตฺ ต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วัต	ถัน	ตระ ผ้าชนิดหนึ่งทอในประเทศจีน(๒)อักขิ ดวงตา

	 [๑๑๑๐]	 ปฏิ	หาเร		มุ	เข		ทฺ	วารํ	 เป	เต		ญาเต		มโต		ติ	สุ
	 	 มาโส	ปรณฺณ	กาเล	สุ	 นคฺ	โค		ตฺว	เจล	เกปิ		จ.
ทฺ	วาร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปฏิ	หา	ระ ประตู(๒)มุข	ะ ช่อง
มต ศัพท์มีใช้ในลิงค์ทั้ง๓มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เปต	ะ ผู้ตายแล้ว(๒)ญา	ตะ รู้แล้ว
มาส	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อปรัณ	ณะ ถั่วราชมาส(๒)กา	ละ เดือน
นคฺค ศัพท์มีอรรถอเจลก ะชีเปลือย(อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถทิคัมพร	ะผู้ไม่นุ่งผ้ามีทิศเป็นเสื้อผ้า)

	 [๑๑๑๑]	 โท	เส		ฆา	เต		จ		ปฏิ	โฆ	 มิ	คา	โท		ฉคเล		ปสุ
	 	 อรูเป		จาวฺ	หเย		นามํ	 ทโร		ทรถภี	ติ	สุ.
ปฏิ	ฆ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โทสะ ความโกรธ(๒)ฆาต	ะ การทำร้าย
ปสุ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มิ	คาทิ สัตว์เลี้ยง๔เท้ามีกวางเป็นต้น(๒)ฉ	คละ แพะ
นาม ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อรูป	ะ นามธรรม(๒)อวห	ยะ ชื่อ
ทร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ทร	ถะ ความกระสับกระส่ายกระวนกระวาย(๒)ภี	ติ ความหวาดกลัว

	 [๑๑๑๒]	 ยาจเน		โภชเน		ภิกฺ	ขา	 ภาเร		ตฺว	ติสเย		ภโร
	 	 ทพฺพินฺท	ชายา	สุ		สุชา	 เมเฆ		ตฺวพฺภํ		วิ	หาย	เส.
ภิกฺ	ขา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ยา	จนะ การขอ(๒)โภชนะ อาหาร
ภร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภาระ หาบ(๒)อติ	ส	ยะ ความยิ่งยวด
สุชา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ทัพ	พิ ทัพพีสำหรับตักเครื่องบูชายัญ(๒)อิน	ท	ชายา นางสุชาดา

มเหสีของพระอินทร์
อพฺภ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เมฆ	ะ ก้อนเมฆ(๒)วิหายสะ ท้องฟ้า

	 [๑๑๑๓]	 โมท	โก		ขชฺชเภ	เทปิ	 มณิ	เก		รตเน		มณิ
	 	 เสลา	รา	เม	สุ		มล	โย	 สภา	วงฺ	เก	สุ		ลกฺขณํ.
โม ทก ศัพท์มีอรรถขัช	ช	เภท	ะขนมต้ม(อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถกิณณะส่าเหล้าโม ทกะ ผู้มีความยินดี)
มณิ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มณิ	กะ ตุ่มน้ำ(๒)รตนะ แก้วมณี
มล	ยศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เส	ละ ภูเขาหิน(๒)อา	รา	มะ สวน
ลกฺขณ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สภาวะ สภาวธรรม(๒)อัง	กะ เครื่องหมาย
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	 [๑๑๑๔]	 หวิ		สปฺปิมฺหิ		โหตพฺ	เพ			 สิ	โร		เสฏฺเ€		จ		มุทฺ	ธนิ
	 	 วิ	จาเรปิ		วิ	เว	โกถ	 สิขรี		ปพฺพ	เต		ทุ	เม.
ห	วิ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สัปปิ เนยใส(๒)โหตัพ	พะ เครื่องเซ่นสังเวย
สิร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เสฏฐะ สิ่งสูงสุด(๒)มุทธะ ศีรษะ
วิเวก ศัพท์มีอรรถ	วิ	จา	ระการพิจารณา(อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถปุถุคัตต	ตาความสงัด)
สิขรี	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปัพพ	ตะ ภูเขา(๒)ทุ มะ ต้นไม้

	 [๑๑๑๕]	 เว	โค		ชเว		ป	วา	เห		จ	 สงฺ	กุ		ตุ		ขิล	เหติ	สุ
	 	 นิคฺ	คหี	เต		กเณ		พินฺ	ทุ	 ว	ราโห		สู	กเร		คเช.
เวค ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ชวะ ความเร็ว(๒)ป	วาหะ กระแสน้ำ
สงฺ	กุ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ขิ	ละตอ(๒)เหติหลาว
พินฺ	ทุ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ  (๑)นิค	คหี	ตะนิคหิตหรือจุดโปร่งบนอักษรภาษาบาลี  (๒)กณะ 

หยาดน้ำ
ว	ราหศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สู	กระหมูป่า(๒)คชะช้าง

	 [๑๑๑๖]	 เนตฺ	ตนฺ	เต		จิตฺ	ต	เก	ปางฺ	คํ	 สิทฺธตฺ	โถ		สา	สเป		ชิเน
	 	 หา	โร		มุตฺ	ตา	คุเณ		คา	เห	 ขาร	โก		มกุเฬ		รเส.
อ	ปางฺ	ค	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เนต ตัน ตะ หางตา(๒)จิตต	กะ รอยเจิมที่หน้าผาก
สิทฺธตฺถ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สาส	ปะ เมล็ดพันธุ์ผักกาด(๒)ชิ	นะ พระพุทธเจ้าพระนามว่า

สิทธัตถะ
หาร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มุต	ตา	คุณ	ะ สร้อยคอ(๒)คา	หะ การนำไป
ขา	รก	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มกุฬะ ดอกไม้ตูม(๒)รสะ น้ำด่าง

	 [๑๑๑๗]	 อจฺจ	โย	ติกฺ	ก	เม		โท	เส	 เสล	รุกฺ	เขสฺว	โค		นโค
	 	 สฺวปฺเปว	ธาร	เณ		มตฺตํ	 อป	จิตฺ	ยจฺจเน		ขเย.
อจฺจ	ยศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อติ	กก	มะ การละเมิดการล่วงเลย(๒)โทสะ โทษ
อค และนค ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เส	ละ ภูเขาศิลา(๒)รุกข	ะ ต้นไม้
มตฺต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ส	วัปปะ ความมีน้อยเกินไป(๒)อว	ธารณะ การตัดสิน(เพียง

เท่านั้น,สักว่า)
อป	จิ	ติ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อัจ จนะ การบูชา(๒)ขยะ ความสิ้นไป
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	 [๑๑๑๘]	 ฉิทฺ	โท	ตรเณโสฺว	ตา	โร	 พฺรหฺ	เม		จ		ชน	เก		ปิตา
	 	 ปิตา	ม	โหยฺ	ย	เก		พฺรหฺ	เม		 โป	โต		นา	วาย		พาล	เก.
โอ	ตาร	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ฉิท	ทะ โทษ(๒)โอ	ต	รณะ การลงข้างล่าง
ปิตุ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พรัห	มะ พรหม(๒)ชน กะ บิดา
ปิตา	มห ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อัย	ยกะ ปู่(๒)พรัห	มะ พรหม
ปต	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นาวา เรือ(๒)พาล	กะ เด็ก

	 [๑๑๑๙]	 รุกฺ	เข		วณฺเณ		สุเน	โสโณ	 สคฺเค		ตุ		คคเน		ทิ	โว
	 	 วตฺเถ		คนฺเธ		ฆเร		วาโส			 จุลฺ	โล		ขุทฺ	เท		จ		อุทฺ	ธเน.
โสณ ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)รุกข	ะ ต้นเพกา(๒)วัณณะ สีแดง(๓)สุ	นะ สุนัข
ทิวศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สัค	คะสวรรค์(๒)ค	คนะท้องฟ้า
วาส	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)วัต	ถะผ้า(๒)คันธ	ะกลิ่นหอม(๓)ฆระบ้านเรือน
จุลฺ ล ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ขุท	ทะความมีน้อย(๒)อุท	ธนะเตาไฟ

	 [๑๑๒๐]	 กณฺโณ		โกเณ		จ		ส	วเน	 มาลา		ปุปฺ	เผ		จ		ปนฺ	ติยํ
	 	 ภา	โค		ภาเคฺ	ยก	เท	เส	สุ	 กุฏฺ€ํ		โรเคช	ปาล	เก.
กณฺณ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โกณ	ะ มุมหรือเหลี่ยม(๒)สวนะ หู
มาลา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปุปผะ พวงมาลัย(๒)ปัน	ติ แถวหรือระเบียบ
ภาค ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภาค	ยะ บุญเก่า(๒)เอก	เท	สะ ส่วนหนึ่งๆ
กุฏฺ€ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โร	คะ โรคเรื้อน(๒)อช	ปาล	กะ ต้นโกฐ

	 [๑๑๒๑]	 เสยฺ	ยา		เส	นาสเน		เสเน	 จุนฺ	ทภณฺฑมฺหิ		จพฺภ	โม
	 	 วตฺ	ถาทิ	โลมฺ	ยํ	สุ		กเร	 นิ	ปา	โต		ปตเนพฺยเย.

เสยฺ	ยา	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เสนาสนะ ที่นอนและที่อยู่อาศัย(๒)เสนะ การนอน
ภม ศัพท์มีอรรถ	จุ	นท	ภัณฑ	ะเครื่องกลึง(จศัพท์รวมเอา	ภัน	ติ การหันกลับไปสู่ความเลว)
อํ	สุ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วัต	ถาทิ	โลมะ ขนผ้าเป็นต้น(๒)กระ รัศมี
นิ	ปาต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ป	ตนะ การตก(๒)อัพย	ยะ อัพยยศัพท์หรือนิบาต

	 [๑๑๒๒]	 สา	ขายํ		วิฏ	โป		ถมฺเภ	 สตฺ	ตุ		ขชฺ	ชนฺตเร		ทิ	เส
	 	 สา	มิ	โก		ปติ	ริ	เยสุ	 ปฏฺ€านํ		คติ	เหตุสุ.
วิฏป ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)สาขา ค่าคบ(๒)ถัมภะ พงหญ้า
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สตฺ	ตุ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ขัช	ชัน	ตระ ข้าวตูหรือข้าวสัตตุ(๒)ทิ	สะ ศัตรู
สามิก	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปติ สามี(๒)อริยะ เจ้านาย
ปฏฺ€าน	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)คติ การไป(๒)เหตุ เหตุ(จศัพท์ที่ประกอบอยู่ในบทสมาส

ว่าคติ	เหตุสุ รวมเอาอรรถวิภา	คะการจำแนก)

	 [๑๑๒๓]	 ราเค		รงฺ	โค		นจฺจฏฺ€าเน	 ปานํ		เปยฺเย		จ		ปี	ติยํ
	 	 อิณุ	กฺ	เข	เป	สุ		อุทฺ	ธา	โร	 อุมฺ	มาเร		เอฬ	โก		อเช.

รงฺค ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ราคะ ความกำหนัด(๒)นัจ	จัฏ	ฐานะ สถานที่ฟ้อนรำหรือเวที
ปาน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เปย	ยะ เครื่องดื่ม(๒)ปีติ การดื่ม
อุทฺ	ธาร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑) อิณ	ะ หนี้สิน(๒)อุก	เข	ปะ การยกขึ้น
เอฬก ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อุ	ม	มาระ ธรณีประตู(๒)อชะ แพะ

	 [๑๑๒๔]	 ป	หา	โร		โปถเน		ยา	เม	 สร	โท		หาย	โน	ตุ	สุ
	 	 กุณฺฑิ	กา	ยาฬฺห	เก		ตุมฺ	โพ	 ปลา	โป		ตุ		ภุส	มฺหิ		จ.

ปหาร	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โปถ	นะ การโบยตี(๒)ยา	มะ การเคาะบอกยาม
สร	ทศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)หายนะ ปี(๒)อุตุ ฤดู	สรทะ(ย้อนไปดูคาถา๗๘-๗๙)

ตุมฺพ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กุณฑิ	กา คนโทน้ำ(๒)อาฬหก	ะ หนึ่งอาฬหกะหรือ๔แล่ง

ปลา	ป ศัพท์มีอรรถ ภุส	ะแกลบ(จศัพท์รวมเอาอรรถสัมผัป	ปลา	ปะการพูดเพ้อเจ้อ)

	 [๑๑๒๕]	 ม	ตา	วาเฏ		จเย		กา	สุ-	 ปนิ	สา		การ	เณ		รโห
	 	 กาโส		โปฏคเล		โรเค	 โทโส		โกเธ		คุเณตเร.
กา	สุ	ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)อา	วาฏะ หลุม(๒)จยะ หมู่คณะ
อุป	นิ	สา ศัพท์กล่าวอรรถ๒อย่างคือ(๑)กา	รณะ เหตุ(๒)รหะ ที่ลับ
กาส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โปฏ	คละ หญ้าเลา(๒)โร	คะ โรคไอ
โทส ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โกธะ ความโกรธ(๒)คุเณ	ตระ โทษหรือความผิด

	 [๑๑๒๖]	 ยุตฺ	ตฏฺฏาลฏฺฏิ	เตสฺวฏฺโฎ	 กีฬา	ยํ		กาน	เน		ทโว
	 	 อุปฺ	ปตฺ	ติยญฺ	โจปฺป	ตนํ	 อุยฺ	ยานํ		คมเน		วเน.

อฏฺฏ	ศัพท์มีอรรถ๓อย่างคือ(๑)ยุติ คดี(๒)อัฏ	ฏา	ละ หอรบ(๓)อัฏ	ฏิ	ตะ การร้องครวญคราง

ทว ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)กีฬา การเล่น(๒)กาน	นะ ป่า
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อุปฺ	ป	ตน	ศัพท์มีอรรถ	อุป	ปัตติ การเกิด(จศัพท์รวมเอาอรรถวิ	หาย	สา	คม	นะเหาะลอยไป)
อุยฺ	ยาน	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)คม	นะ การไป(๒)วนะ อุทยาน

	 [๑๑๒๗]	 โว	กา	โร		ลาม	เก		ขนฺเธ	 มูโลป	ทา	สุ		ปาภตํ
	 	 ทสา	วตฺ	ถาปฏนฺ	เต	สุ	 กา	รณํ		ฆาต	เหตุสุ.
โวการ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ลาม	กะ ความต่ำช้า(๒)ขัน	ธะ ขันธ์๕มีรูปขันธ์เป็นต้น
ปาภต ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)มูล	ะ ต้นทุน(๒)อุป	ทา ภาษี
ทสา	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อ	วัต	ถา ระยะเวลา(๒)ปฏัน	ตะ ชายผ้า
กา	รณ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ฆาต	ะ การฆ่า(๒)เหตุ เหตุ

	 [๑๑๒๘]	 หตฺถิ	ทาเน		มโท		คพฺ	เพ	 ฆฏา		ฆฏ	นรา	สิ	สุ
	 	 อุป	หา	โรภิ	หาเรปิ	 จโย		พนฺ	ธน	รา	สิ	สุ.
ม ทศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)หัตถิ	ทา	นะ น้ำมันของช้างตกมัน(๒)คัพ	พะ ความเย่อหยิ่ง
ฆฏา ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ฆฏ	นะ การสืบต่อ(๒)รา	สิ กองหรือหมวดหมู่
อุป	หาร ศัพท์มีอรรถ	อภิ	หา	ระการนำไปข้างหน้า(อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถปูชาการบูชาเป็นต้น)
จ	ยศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)พันธ	นะ การผูกมัด(๒)รา	สิ กลุ่มหรือหมู่

	 [๑๑๒๙]	 คนฺโธ		โถ	เก		ฆาย	นีเย			 จา	โค		ตุ		ทาน	หา	นิ	สุ
	 	 ปาเน		ป	โม	เท		ปี	ติตฺถี	 อิเณ		คี	วา		ค	เลปิ		จ.
คนฺธ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โถ	กะ ความมีน้อย(๒) ฆาย	นี	ยะ กลิ่นหอม
จาค ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ทา	นะ การให้(๒)หา	นิ ความเสื่อมสิ้น
ปีติ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ปานะ การดื่ม(๒)ป	โม	ทะ ความยินดี
คี	วา	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อิณ	ะ หนี้สิน(๒)คละ คอ

	 [๑๑๓๐]	 ปติ	ฏฺ€า		นิสฺสเย		€าเน	 พลกฺ	กาเรปิ		สาหสํ
	 	 ภงฺ	โค		เภ	เท		ปเฏ		ภงฺคํ	 ฉตฺตํ		ตุ		ฉว	เกปิ		จ.
ปติ	ฏฺ€า ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นิสส	ยะ สถานที่อาศัย(๒)ฐานะ ฐานที่ตั้ง
สาหส ศัพท์มีอรรถ	พลัก	กา	ระการข่มเหงหรือทำโดยพลการ(อปิ	ศัพท์เอาอรรถ	สาห	สาป	ปิยะการทำ

ผลุนผลันทัณฑะค่าปรับ)
ภงฺค ศัพท์ปุงลิงค์มีอรรถ เภท ะการทำลาย
ภงฺค	ศัพท์นปุงสกลิงค์มีอรรถปฏะผ้าภังคะ(คือผ้าโขมะกัปปาสิกะโกเสยยะกัมพละและผ้าสาณะ 

ผสมกัน)
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ฉตฺต ศัพท์มีอรรถฉ วกะเห็ด(อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถอาต	ปัตตะร่มหรือฉัตร)

	 [๑๑๓๑]	 ญาเณ		ภุ	วิ		จ		ภู	ริตฺถี	 อ	นงฺเค		มท	โน		ทุ	เม
	 	 ปมา	ตริ	ปิ		มา	ตาถ	 เว€ุณฺ	หี	เส	สุ		เว€นํ.
ภูริ	ศัพท์เป็นอิตถีลิงค์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ญาณ	ะ ปัญญา(๒)ภู แผ่นดิน
ม ทน ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อนัง	คะ กามเทพหรือกิเลสมาร(๒)ทุ มะ ต้นไม้มีหนาม
มาตุ	ศัพท์มีอรรถปมา	ตุ ผู้ตวงหรือเครื่องตวง(อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถชนน ีแม่)
เว€น ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เวฐะ การพันหรือโพก(๒)อุณหี	สะ กรอบหน้า

	 [๑๑๓๒]	 มา	ริโส		ตณฺฑุ	เลยฺ	เยยฺเย	 โมกฺ	โข		นิพฺ	พา	นมุตฺ	ติ	สุ
	 	 อินฺ	โทธิ	ปติ	สกฺ	เกสฺ	วา-	 รมฺมณํ		เหตุ	โค	จเร.
มา	ริส	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ตัณฑุ	เลย	ยะ ต้นกะเพรา(๒)อัยยะ เจ้านาย
โมกฺ	ข	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)นิพพาน	ะ นิพพาน(๒)มุตติ ความหลุดพ้น
อินฺ	ทศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อธิป	ติ ผู้เป็นใหญ่(๒)สักกะ พระอินทร์
อา	รมฺมณ ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)เหตุ เหตุ(๒)โค	จระ อารมณ์

	 [๑๑๓๓]	 องฺ	เก		สณฺ€า	นมา	กาเร	 วปฺเป		วปฺ	โป		ตเฏปิ		จ.
	 	 สมฺ	มุตฺ	ย	นุญฺญา	โว	หาเร-	 สฺวถ		ลา	ชา	สุ		จากฺ	ขตํ.
สณฺ€าน	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อัง	กะ เครื่องหมาย(๒)อา	กา	ระ รูปร่างทรวดทรง
วปฺป ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ (๑)วัปปะ การหว่านพืช (๒)ตฏะ ตลิ่ง (อปิ	ศัพท์รวมเอาอรรถ 

ปา	กา	รมู	ละตีนกำแพงเนต ต ชละน้ำตาอุสุ	มะความร้อนอุณหภูมิ)
สมฺ	มุติ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อนุ	ญญา การอนุญาต(๒)โว	หา	ระ การสมมุติเรียก
อกฺขต ศัพท์มีอรรถ ๑ อย่าง คือ  (๑) ลา	ชา ข้าวตอก (จ ศัพท์รวมเอาอรรถ ย	วะ ข้าวบาเลย์ 

ภาค	ยะผู้มีโชค)

	 [๑๑๓๔]	 สตฺรํ		ยาเค		ส	ทา	ทาเน	 โส	โม		ตุ		โอสธินฺ	ทุ	สุ
	 	 สงฺฆา	โต		ยุค	เคห	งฺเค	 ขา	โร		อู	เส		จ		ภสฺ	มนิ.
สตฺร	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ยา	คะ การบูชาเทวดา(๒)ส	ทา	ทา	นะ การบริจาคเป็นนิจ
โสม	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)โอสธิ ต้นยาโสม(๒)อินทุ ดวงจันทร์
สงฺ	ฆาต ศัพท์มีอรรถ ๒ อย่าง คือ  (๑) ยุ	คะ คู่  (๒) เคหั	ง	คะ ขื่อเรือน (จศัพท์รวมเอาอรรถ 

สังค	หิต	ะสิ่งที่ถูกรวมกัน)
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ขาร ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)อู	สะ ดินเค็ม(๒)ภัสมะ ขี้เถ้า

	 [๑๑๓๕]	 อา	ตา	โป		วี	ริเย		ตาเป			 ภาเค		สี	มาย		โอธิ		จ.
อา	ตาป	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)วี	ริ	ยะ ความเพียร(๒)ตา	ปะ ความเร่าร้อน
โอธิ	ศัพท์มีอรรถ๒อย่างคือ(๑)ภา	คะ ส่วนต่างๆ(๒)สีมา ขอบเขต

อิ ติ  คาถา ปา ทา เนกตฺถวคฺควณฺณ นา.
ว่าด้วยศัพท์ที่มีอรรถมากศัพท์ละบาทคาถาจบ

อเนก ตฺถวคฺ โค  นิฏฺ€ิ โต.
วรรคว่าด้วยศัพท์ที่มีอรรถมากจบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯



๓.๔. อัพยย วัค ค วัณ ณ นา
พรรณนาอัพยยศัพท์

 [๑๑๓๖] อพฺยยํ  วุจฺจ เต ทา นิ จิ รสฺสํ  ตุ  จิรํ  ตถา
  จิ เรน  จิร รตฺ ตาย สห  สทฺธึ  สมํ  อมา.

 บัดนี้ ข้าพเจ้า จะ กล่าว นิบาต บท ใน อรรถ ต่างๆ ดัง ต่อ ไป นี้  อัพย ยะคือบทที่ไม่
เสื่อมไปไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยอำนาจของลิงค์วิภัตติวจนะและปัจจัยยังคง
รูปไว้ตามเดิมได้แก่นิบาตและอุปสัค

๓.๔.๑. เอกั ตถ นิ ปาต ปท วัณ ณ นา
พรรณนานิบาตหลายบทที่มีอรรถเดียวกัน

นิบาตคือบทที่ตกลงมาเป็นอย่างนั้นไม่ได้สำเร็จรูปมาจากธาตุวิภัตติและปัจจัยตัวไหนเลยเพราะ
ฉะนั้น อัพย ยะ กับ นิบาตจึงหมายถึงบทเดียวกันในคัมภีร์อรรถกถาเรียกว่าอัพยยะบ้างนิบาต
บ้างแต่ในที่นี้ขอเรียกว่า“นิบาต”เพราะนิยมเรียกกันเป็นส่วนมาก

จิ รสฺสํ, จิรํ, จิ เรน, จิร รตฺ ตายนิบาตมีอรรถ จิ ระช้า[แปลว่า]นาน,สิ้นกาลนาน,ช้านาน
สห, สทฺธึ, สมํ, อมานิบาตมีอรรถ สหะร่วมกัน[แปลว่า]กับ,พร้อม,ร่วม,เหมือน

 [๑๑๓๗] ปุนปฺปุนํอภิณฺหญฺจา- สกิญฺจาภิกฺขณํมุหุํ
  วชฺชเน  ตุ  วิ นา  นานา อนฺตเรน  ริ เต  ปุถุ.
ปุนปฺปุนํ,อภิณฺหํ,อภิกฺขณํ,อสกึ,มุหุํ นิบาตมีอรรถปุนัป ปุ นัง บ่อยๆ[แปลว่า]บ่อยๆ,

เป็นประจำ,เนืองๆ,หลายครั้งหลายคราว,สม่ำเสมอ,มาก

วิ นา, นานา, อนฺตเรน, ริ เต, ปุถุ นิบาตมีอรรถวัช ชนะเว้น[แปลว่า]เว้น,ยกเว้น,เว้นเสีย,
เว้นเสียแล้ว

 [๑๑๓๘] พลวํสุฏฺ€ุจาตีวา- ติสเยกิมุตสฺวติ
  อโหตุกึกิมุทาหุ วิกปฺเปกิมุโตทจ.
พลวํ,สุฏฺ€ุ,อตีว,กิมุต,สุอตินิบาต ใน อร รถ  อติ ส ยะยิ่ง[แปลดังนี้]พลวํ เกินกำลัง,สุฏฺ€ ุ

ดียิ่งด้วยดี, อ ตีว มากยิ่ง,กิมุต มากอย่างนี้, สุ ดีเหลือเกินดีมาก, อติ ยิ่งเกิน

อโห(อาโห),กึ,กิมุ,กิมุต,อุทาหุ,อท นิบาต ใน อรรถ  วิกัปปะความปริวิตก[แปลดังนี้]
อโห (อาโห) โอ อือ, กึ อย่างไรนะ,กิมุ กิมุต หรือไม่ หรือว่า อย่างไรแน่, อุ ทาหุ หรือ 
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หรือว่า, อทอย่างนั้นหรือไม่

 [๑๑๓๙] อวฺหาเนโภอเรอมฺโภ หมฺโภเรเชงฺคอาวุโส
  เหหเรถกถํกึสุ นนุกจฺจินุกึสมา.
โภ,อเร,อมฺโภ,หมฺโภ,เร,เช,องฺค,อาวุโส,ห,หเร นิบาต ใน อร รถ  อ วหา นะ  หรือ

อาลปนะการร้องเรียก[แปลดังนี้]โภผู้เจริญท่าน,อเรนี่แน่ะเฮ้ย,อมฺโภพ่อท่าน,หมฺโภ 
ผู้เจริญ,เรเฮ้ย,เชนี่เธอ,องฺคเชิญ, อาวุโส ผู้มีอายุท่าน, เห หเรเฮ้เฮ้ย

กถํ,กึสุ,นนุ,กจฺจิ,นุ,กึนิบาตที่มีอรรถปุจฉ นะคำถาม[แปลดังนี้]กถํ อย่างไร,กึสุ อะไร 
อย่างไร, นน ุมิใช่หรือ,กจฺจิ แลหรือ, น ุหรือ,กึ หรืออะไรสิ่งไหน

 [๑๑๔๐] อธุเนตรหีทานิ สมฺปตฺติอญฺญทตฺถุตุ
  ตคฺเฆกํเสสสกฺกญฺจา- ทฺธากามํชาตุเวหเว.
อธุ นา, เอตรหิ, อิ ทา นิ, สมฺ ปติ นิบาต กล่าว อร รถ  ปัจ จุ ป ปัน นะปัจจุบัน [แปลเหมือนกันว่า]

ขณะนี้,เวลานี้,ในกาลนี้,บัดนี้,เดี๋ยวนี้

อญฺญทตฺถุ,ตคฺฆ,สสกฺกํ,อทฺธา,กามํชาตุ,เว,หเว นิบาต ใน อรรถ เอกังสะความแน่นอน
[แปลดังนี้]อญฺญทตฺถุ แน่แท้,ตคฺฆ จริงๆ, สสกฺกํ ถูกต้อง,อทฺธา แน่แท้,กามํ เที่ยง
แท้,ชา ตุ แน่นอน,เว โดยแท้,หเว จริงแท้

 [๑๑๔๑] ยาวตาตาวตายาว ตาวกิตฺตาวตาตถา
  เอตฺตาวตาจกีเวติ ปริจฺเฉทตฺถวาจกา.
ยาวตา,ตาวตา,ยาว,ตาว,กิตฺตาวตา, เอตฺตาวตา,กีว นิบาต กล่าว อร รถ  ปริ จ เฉ ทะ  

การกำหนด[แปลดังนี้]ยาว ตา มีประมาณเท่าใด, ตาว ตา มีประมาณเท่านั้น,ยาว เพียงใด,
ตาว เพียงนั้น,กิตฺตาวตา มีประมาณเพียงไร,เอตฺ ตาว ตา มีประมาณเพียงนั้น,กีว สัก เท่าไร 
เพียง ใร

 [๑๑๔๒] ยถาตถายเถเววํ ยถานามยถาหิจ
  เสยฺยถาเปฺยวเมวํวา ตเถวจยถาปิจ.

 [๑๑๔๓] เอวมฺปิจเสยฺยถาปิ- นามยถริวาปิจ
  ปฏิภาคตฺเถยถาจ วิยตถริวาปิจ.
ยถา,ตถา,ยเถว, เอวํ,ยถานาม,ยถาหิ, เสยฺยถาปิ, เอวเมวํ,วา,ตถาว,ยถา

ปิ,เอวมฺปิ,เสยฺยถาปินาม,ยถาริว,ยถาจ,วิย,ตถริว นิบาต ใน อรรถ  ปฏิภาคะ  
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การอุปมา[แปลดังนี้]ยถาฉันใด,ตถา ฉันนั้น,ยเถว ฉันใดนั่นเทียว,เอวํ ฉันนั้น,ยถา นาม  
ชื่อฉันใด,ยถา หิ ฉันใดแล,เสยฺยถาปิ แม้ไฉนเหมือน,เอว เมวํ ฉันนั้น,วาอย่างนั้นหรือ,
ตเถว ฉันนั้นนั่นเทียว,ยถาปิ แม้ฉันใด,เอวมฺปิแม้ฉันนั้น,เสยฺยถาปินาม ชื่อแม้ไฉน,ยถ ริว  
เพียงใด,ยถา จ และฉันใด,วิยราวกะ,ตถ ริว เพียง นั้น  (จ,อปิจศัพท์ในคาถาเป็นปาท ปู รณะ  
ไม่มีอรรถพิเศษ)

 [๑๑๔๔] สํสามํจสยํจาถ อามสาหุลหูปิจ
  โอปายิกํปติรูปํ สาเธฺววํสมฺปฏิจฺฉเน.
สํ, สามํ, สย ํนิบาต ใน อร รถ  ส ยังด้วยตนเอง[แปลว่า]เอง,ด้วยตนเอง
อาม, สาหุ, ลหุ, โอปายิกํ, ปติรูปํ, สาธุ, เอวํ นิบาต ใน อร รถ  สัม ปฏิ จฉ นะ การรับหรือ

ยอมรับ[แปลดังนี้]อาม ถูกต้องเออใช่ครับหรือคะ,สาห ุดี,ลหุ ดีแล้ว,โอปายิกํ  
สมควร,ปติรูปํ ถูกต้องสมควรเหมาะสม,สาธุ ดีแล้ว,เอวํ ใช่ อย่าง นั้น  (จ,อปิจศัพท์
ในคาถาเป็น ปาท ปู รณะไม่มีอรรถพิเศษ)

 [๑๑๔๕] ยํตํยโตตโตเยน เตเนติการเณสิยุํ
  อสากลฺเยตุจนจิ นิปฺผเลตุมุธาภเว.

 [๑๑๔๖] กทาจิชาตุตุลฺยาถ สพฺพโตจสมนฺตโต
  ปริโตจสมนฺตาปิ อถมิจฺฉามุสาภเว.
ยํ, ยโต, เยน, ตํ, ตโต, เตน นิบาต ใน อรรถ การณะเหตุ[แปลดังนี้]ยํ, ยโต, เยนเพราะเหตุ

ใด.  ตํ, ตโต, เตนเพราะเหตุนั้น
จน,จิ,กทาจิ,ชาตุ นิบาต ใน อร รถ อสากัลยะไม่เจาะจง[แปลดังนี้]จนบางครั้งบางคราว,จิ 

บางอย่างบางคนบางพวก, กทาจิ บางคราวบางครั้งบางที,ชา ตุ ไม่แน่นอนบางทีอาจจะ
มุธา นิบาตมีอรรถนิปผละ[แปลว่า]ไม่มีประโยชน์,ไม่มีผล,เปล่าประโยชน์,ไร้ผล
สพฺพ โต, สมนฺต โต, ปริ โต, สมนฺ ตานิบาตมีอรรถสมัน ตะโดยรอบ[แปลว่า]โดยรอบ,รอบ

ด้าน,รอบๆ
มิจฺฉา, มุสา นิบาตมีอรรถ มุสา[แปลว่า]ผิด,เท็จ,มุสา,คลาดเคลื่อน

 [๑๑๔๗] นิเสเธนอโนมาลํ นหิเจตุสเจยทิ
  อานุกุลฺเยตุสทฺธญฺจ นตฺตํโทโสทิวาตฺวเห.
น, อ, โน, มา, อลํ นห ินิบาต ใน อรรถ นิ เสธะการปฏิเสธมี๖บทคือน, อ, โนไม่ใช่,มา 

อย่า,อลํ พอ,นห ิไม่ใช่
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เจ, สเจ, ยท ินิบาตมีอรรถย  ทิต ถะการคาดคะเน [แปลเหมือนกันว่า]หากว่า,ถ้าว่า,ผิว่า
สทฺธํ นิบาตมีอรรถอานุกุลยะสมควร[แปลว่า]สมควร,เหมาะสม
นตฺตํ, โทโส นิบาตมีอรรถร ชนี ยะกลางคืน[แปลว่า]กลางคืน,ยามค่ำคืน
ทิวานิบาตมีอรรถอ หะ[แปลว่า]กลางวัน,เที่ยงวัน

 [๑๑๔๘] อีสํกิญฺจิมนํอปฺเป สหสาตุอตกฺกิเต
  ปุเรคฺคโตตุปุรโต เปจฺจามุตฺรภวนฺตเร.
อีสํ,กิญฺจิ,มน ํนิบาต ใน อรรถ อัปปะ[แปลว่า]น้อย,นิดหน่อย,เบา
สห สา นิบาตมีอรรถ อตักกิตะ การกระทำโดยไม่ทันไตร่ตรอง  [แปลว่า]  เร่งรีบ, ผลุนผลัน, โดย

พลการ
อคฺคโต,ปุรโต นิบาต ใน อรรถ  ปุ ระ[แปลว่า]ข้างหน้า,ก่อน
เปจฺจ, อมุตฺร นิบาต ใน อร รถ  ภ วัน ตระ[แปลว่า]ในภพอื่น

 [๑๑๔๙] อโหหีวิมฺหเยตุณฺหี ตุโมเนถาวิปาตุจ
  ตงฺขเณสชฺชุสปหิ พลกฺกาเรปสยฺหจ.
อโห, ห ีนิบาต ใน อร รถ  วิมห ยะความอัศจรรย์[แปลดังนี้]อโห โอ โอ้โฮ, หี น่าอัศจรรย์
ตุณฺ หี นิบาตมีอรรถ โม นะ[แปลว่า]นิ่ง,นิ่งเฉย,ไม่พูดจา,ดุษณี,ดุษณีภาพ
อา วิ, ปา ตุ นิบาตมีอรรถปากฏะ [แปลว่า]ปรากฏ,แจ้งชัด,ชัดเจน
สชฺ ชุ, สปห ินิบาต ใน อรรถ  ตังขณะ[แปลว่า]ขณะนั้น,เดี๋ยวนั้น,ทันทีทันใด
ปสยฺหนิบาตมีอรรถพลักการะการข่มกดข่มเหงทำโดยพลการ[แปลว่า]โดยอำนาจ,อย่างมี

อำนาจ,โดยการบังคับ,โดยพลการ

 [๑๑๕๐] สุทํโขอสฺสุยคฺเฆเว หาทโยปทปูรเณ
  อนฺตเรนนฺตราอนฺโต- วสฺสํนูนจนิจฺฉเย.
สุทํ,โข,อสฺสุ,ยคฺเฆ,เว,หินิบาตเป็นต้นมีอรรถป ทบู รณะสักว่าทำบทให้เต็มไม่ต้องแปล
อนฺตเรน, อนฺ ตรา, อนฺ โต นิบาต ใน อร รถ  อัพภัน ตระ [แปลว่า]ระหว่าง,กลาง,ภายใน
อวสฺสํ, นูน นิบาต ใน อร รถ  นิจ ฉ ยะการตัดสิน[แปลว่า]แน่,แน่นอน

 [๑๑๕๑] อานนฺเทสญฺจทิฏฺ€าถ วิโรธกถเนนนุ
  กามปฺปเวทเนกจฺจิ อุสูโยปคเมตฺถุจ.
สํ, ทิฏฺ€า นิบาต ใน อรรถ  อา นันท ะความยินดี[แปลว่า]ดีจริง,ไชโย
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นน ุนิบาตมีอรรถวิโรธกถนะการกล่าวโจทก์[แปลว่า]มิใช่หรือ,ใช่หรือไม่,จริงหรือไม่
กจฺจิ นิบาตมีอรรถ กามัปปเวทนะ การถามถึงความประสงค์  [แปลว่า]  หรือเปล่า, แลหรือ, 

บ้างหรือ
อตฺถุ นิบาตมีอรรถ อุสูโยปคมะ การเข้าถึงความริษยา  [แปลว่า]  จงยกไว้, ก็ตามแต่, ก็ตามที, 

เอาเถอะ,ฝากไว้ก่อน

 [๑๑๕๒] เอวาวธารเณเญยฺยํ ยถาตฺตํตุยถาตถํ
  นีจํอปฺเปมหตฺยุจฺจํ อถปาโตปเคสมา.
เอว นิบาต ใน อร รถ อว ธารณะการกำหนดหรือห้าม[แปลว่า]แน่,เท่านั้น,นั่นเทียว,ทีเดียว,เทียว,

นั่นเอง,นั่นแหละ
ยถา ตฺตํ, ยถา ตถํ นิบาต ใน อรรถ  ยถา ภู ตะ [แปลว่า]ความเป็นจริง,ความจริงแล้ว,ตามความ

เป็นจริง
นีจ ํนิบาตมีอรรถอัปปะต่ำ[แปลว่า]ต่ำ,เตี้ย,น้อย
อุจฺ จํ นิบาตมีอรรถมหันต ะสูงใหญ่[แปลว่า]ใหญ่,สูง
ปาโต,ปเค นิบาต ใน อร รถ  ปุพพัณ หะเวลาเช้า[แปลว่า]แต่เช้า,เช้าตรู่,เวลาเช้า,รุ่งเช้า

 [๑๑๕๓] นิจฺเจสทาสนํปาโย พาหุลฺเยพาหิรํพหิ
  พหิทฺธาพาหิราพาเหฺย- สีเฆตุสณิกํภเว.
สทา, สน ํนิบาต ใน อรรถ  นิจ จะเป็นนิจ[แปลว่า]ในกาลทั้งปวง,ทุกเวลา,ทุกเมื่อ,ทุกครั้ง
ปา โยนิบาตมีอรรถ พาหุ ล ยะมีมาก[แปลว่า]มากมาย,มีมาก,จำนวนมาก,มหาศาล
พาหิ รํ, พหิ, พหิทฺธา, พาหิ รา นิบาต ใน อร รถ  พาหฺ ยะ ภายนอก  [แปลว่า]  ภายนอก, 

ข้างนอก,ด้านนอก
สณิกํ นิบาตมีอรรถอสีฆะช้า[แปลว่า]เบา,ค่อย,ช้าๆ

 [๑๑๕๔] อตฺถํอทสฺสเนทุฏฺ€ุ นินฺทายํวนฺทเนนโม
  สมฺ มา  สุฏฺ€ุ  ปสํ สายํ อโถ  สตฺ ตา ยมตฺถิ  จ.
อตฺถํ นิบาตมีอรรถอทัส สนะการไม่เห็น[แปลว่า]หายไป,ไม่เห็น,ไม่พบ
ทุฏฺ€ุ นิบาตมีอรรถนินทาการนินทา[แปลว่า]ไม่ดี,ชั่ว,เลว,ร้าย
นโม นิบาตมีอรรถ วัน ทนะการนอบน้อม[แปลว่า]ความนอบน้อม,ขอนอบน้อม,นมัสการ
สมฺ มา, สุฏฺ€ุ นิบาต ใน อร รถ ปสัง สาการยกย่องสรรเสริญ[แปลว่า]โดยดี,ด้วยดี,โดยชอบ
อตฺถิ นิบาตมีอรรถสัต ตาความมีอยู่[แปลว่า]มีอยู่,ย่อมมี,มี
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 [๑๑๕๕] สายํสาเยชฺชอตฺราเห สุเวตุเสฺวอนาคเต
  ตโตปเรปรสุเว หิยฺโยตุทิวเสคเต.
สาย ํนิบาตมีอรรถสา ยะเวลาเย็น[แปลว่า]เวลาเย็น,ยามเย็น,ตอนเย็น,ช่วงเย็น
อชฺช นิบาตมีอรรถอัตรา หะ วันนี้[แปลว่า]วันนี้,ในวันนี้
สุเว, เสฺว นิบาตมีอรรถอนาคตะวันพรุ่งนี้[แปลว่า]วันพรุ่งนี้,พรุ่งนี้เช้า,ในวันพรุ่งนี้
ปร สุเว นิบาตมีอรรถต โต ประวันมะรืน[แปลว่า]วันมะรืน,วันถัดไป
หิยฺ โยนิบาตมีอรรถคตทิวสะวันที่ล่วงไปแล้ว[แปลว่า]วันวาน,เมื่อวาน

 [๑๑๕๖] ยตฺถยตฺรยหิญฺจาถ ตตฺถตตฺรตหึตหํ
  อโถอุทฺธญฺจอุปริ เหฏฺ€าตุจอโธสมา.
ยตฺถ, ยตฺร, ยหึ นิบาตมีอรรถอนิยมั ฏ ฐานะไม่กำหนดสถานที่[แปลว่า]ใน...ใด
ตตฺถ, ตตฺร, ตหึ, ตหํ นิบาตมีอรรถ นิ ยมัฏ ฐานะกำหนดสถานที่[แปลว่า]ใน...นั้น
อุทฺ ธํ, อุปริ นิบาตมีอรรถอุปริภาคะด้านบน[แปลว่า]เบื้องบน,ข้างบน,ด้านบน
เหฏฺ€า, อโธนิบาตมีอรรถอโธภาคะด้านล่าง[แปลว่า]ข้างล่าง,ภายใต้,เบื้องล่าง(สมา ศัพท์

ในคาถาบอกให้รู้ว่ามีอรรถเหมือนกัน)

 [๑๑๕๗] โจทเนอิงฺฆหนฺทาถ อาราทูราจอารกา
  ปรมฺมุขาตุจรโห สมฺมุขาตฺวาวิปาตุจ.
อิงฺฆ,หนฺทนิบาตมีอรรถโจท นะการเชื้อเชิญ[แปลว่า]เชิญ,เชิญเถิด,เอาเถิด,มาเถิด
อารา,ทูรา,อารกานิบาตมีอรรถทู ระที่ไกล[แปลว่า]ไกล,ไกลออกไป
ปรมฺมุขา,รโห นิบาตมีอรรถอนาภิมุขะที่ลับหลัง[แปลว่า]ลับหลัง,ในที่ลับหลัง,ที่ลับ
สมฺมุขา,อาวิ,ปาตุนิบาตมีอรรถอภิมุขะต่อหน้า[แปลว่า]ต่อหน้า,ข้างหน้า,ปรากฏ

 [๑๑๕๘] สํสยตฺถมฺหิอปฺเปว อปฺเปวนามนูติจ
  นิทสฺสเนอิติตฺถญฺจ เอวํกิจฺเฉกถญฺจิจ.
อปฺเปว, อปฺเป วนา ม, นุ นิบาตมีอรรถสังส ยะ ความสงสัย  [แปลว่า]  ถ้ากระไร, ไฉนหนอ, 

ชื่อแม้ไฉน,อย่างไรหรือ,หรือเปล่าหนอ
อิ ติ, อิตฺถํ, เอว ํนิบาตมีอรรถนิทัส สนะการชี้แจง[แปลว่า]อย่างนี้,ดังนี้,เช่นนี้,ว่า...ดังนี้
กถญฺจิ นิบาตมีอรรถกิจฉะความลำบาก[แปลว่า]อย่างไรดี,จะเป็นอย่างไร

 [๑๑๕๙] หาเขเทสจฺฉิปจฺจกฺเข ธุวํถิเรวธารเณ
  ติโรตุติริยญฺจาถ กุจฺฉายํทุฏฺ€ุกุจฺจเต.
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หานิบาตมีอรรถเขทะความเหน็ดเหนื่อย[แปลว่า]โอ้,อ้า,เฮ่อ
สจฺฉิ นิบาตมีอรรถปัจจักขะความปรากฏชัด[แปลว่า]แจ้ง,ชัด,ชัดแจน
ธุวํ นิบาตมีอรรถถิร ะมั่นคงและอว ธารณะการกำหนด[แปลว่า]แน่,ยั่งยืน,แน่นอน
ติ โร, ติ ริยํ นิบาตมีอรรถติริยคมนะ กีดขวาง[แปลว่า]ขวาง,กีดขวาง,ตะแคง,นอน
ทุฏฺ€ุ,กุนิบาตมีอรรถ อุจ จ ตะ ถูก กล่าว หา  กุจฉาน่าเกลียด[แปลว่า]ไม่ดี,ชั่ว,เลว,ทราม

 [๑๑๖๐] สุวตฺถิอาสิฏฺ€ตฺถมฺหิ นินฺทายํตุธิกถฺยเต
  กุหิญฺจนํกุหึกุตฺร กุตฺถกตฺถกหํกฺวถ.
สุว ตฺถิ (โสตฺ ถิ) นิบาตมีอรรถอา สิฏฐัต ถะอวยพร[แปลว่า]สวัสดี,มีชัย,โชคดี,โดยสวัสดี
ธิ (ธี) นิบาต กล่าว อรรถ  นินทา การติเตียน[แปลว่า]ดังเราจะติเตียน,น่าตำหนิ,แย่จริง
กุหิญฺจนํ,กุหึ,กุตฺร,กุตฺถ,กตฺถ,กหํ,กฺว นิบาตมีอรรถ ฐาน า ทิปุ จฉ นะถามถึงสถานที่เป็นต้น

[แปลว่า]ใน...ไหน,ที่ไหน,ณที่ไหน,เวลาไหน,ตรงไหน

 [๑๑๖๑] อิ เห ธาตฺร  ตุ เอตฺ ถาตฺถ อถ  สพฺพตฺร  สพฺพธิ
  กทากุทาจนญฺจาถ ตทานิจตทาสมา.
อิห, อิธ นิบาตมีอรรถโอกาสะโอกาสขณะเวลาสถานที่สภาวธรรม[แปลว่า]ใน...นี้,ที่นี้

เป็นต้น
อตฺร, เอตฺถ, อตฺถนิบาตมีอรรถโอกาสะ[แปลว่า]ใน...นั้น,ที่นั้นเป็นต้น
สพฺพตฺร, สพฺพธิ นิบาตมีอรรถกาลาทิกะ  [แปลว่า]  ในกาลทั้งปวง,ทุกเวลา,ทุกเมื่อ,ทุกที่

เป็นต้น
กทา,กุทาจนํ นิบาตมีอรรถกาละกาลเวลา[แปลว่า]ในกาลไหน,เมื่อไร,เวลาไหน
ต ทา นิ, ตทา นิบาตมีอรรถกาละกาลเวลา[แปลว่า]ในกาลนั้น,เวลานั้น(สมา ศัพท์ในคาถา

บอกให้รู้ว่ามีอรรถเหมือนกัน)

เอก ตฺถ นิ ปาตปทวณฺณ นา  นิฏฺ€ิ ตา.
ว่าด้วยนิบาตหลายบทที่มีนอรรถเดียวกันจบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯



๓.๔.๒. อุป สัคคปทวัณณ นา
พรรณนาบทอุปสัค

  อุปสคฺค คือบทที่ใช้ประกอบข้างหน้านามและกริยาเพื่อเพิ่มเนื้อความให้พิเศษขึ้นถูกเรียกว่า
อพัย ยะเพราะไม่ได้สำเรจ็รปูมาจากธาตุวภิตัติและปจัจยัเชน่เดยีวกนักบันบิาตและไม่เปลีย่นแปลง
ไปตามอำนาจของวิภัตติและวจนะอุปสัคตัวหนึ่งๆเมื่อลงข้างหน้านามและกริยาแล้วย่อมมีเนื้อความ
แตกต่างกันไปดังนี้

 [๑๑๖๒] อาทิกมฺเมภุสตฺเถจ สมฺภโวติณฺณติตฺติสุ
  นิโยคิสฺสริยปฺปีติ- ทานปูชาคฺคสนฺติสุ.

 [๑๑๖๓] ทสฺสเนตปฺปเรสงฺเค- ปสํสาคติสุทฺธิสุ
  หึสาปการนฺโตภาว- วิโยคาวยเวสุจ
  โปปสคฺโคทิสาโยเค ปตฺถนาธิติอาทิสุ.
ป อุปสัคมีอรรถอาทิ กัม มะกรรมเบื้องแรก,ภุสัตถะอรรถยิ่ง,สัมภวะการเกิดขึ้นครั้งแรก,

โอติณณะ การข้ามไป, ติตติ ความอิ่ม, นิโยคะ ความไม่เหลือ, อิสสริยะ ความเป็นใหญ่, 
ปีติ ความยินดี,ทา นะ การให้,ปูชาการบูชา,อัคคะความประเสริฐ,สันติ ความระงับ,
ทัส สนะการแสดง,ตัปประความเป็นประธาน,สังคะการติดขัด,ปสังสาความสรรเสริญ,
คติ การไป,สุทธิ ความบริสุทธิ์,หิงสาการเบียดเบียน, ปการะประการต่างๆ,อันโตภาวะ 
ความมีอยู่ภายใน,วิโยคะ การพลัดพราก,อวยวะ ส่วน,ทิสาโยคะที่ประกอบด้วยทิ สา ศัพท์
เป็นต้น,ปัตถนาความปรารถนา,ธิติ ความเพียรเป็นต้น

 [๑๑๖๔] ปราสทฺโธปริหานิ- ปราชยคตีสุจ
  ภุสตฺเถปฏิโลมตฺเถ วิกฺกมามสนาทิสุ.
ปราอุปสัคมีอรรถปริหานิ ความเสื่อม,ปราชยะ ความพ่ายแพ้,คติ การไป,ภุสัตถะ อรรถยิ่ง,

ปฏิโลมะ ทวนกลับ,วิกกมะ ความบากบั่น,อาม สนะ การจับต้องเป็นต้น

 [๑๑๖๕] นิสฺเสสาภาวสนฺยาส- ภุสตฺถโมกฺขราสิสุ
  เคหาเทโสปมาหีน- ปฺปสาทนิคฺคตาจฺจเย.

 [๑๑๖๖] ทสฺสโนสานนิกฺขนฺตา- โธภาเคสฺววธารเณ
  สามีเปฺยพนฺธเนเฉกา- นฺโตภาโคปรตีสุจ.
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 [๑๑๖๗] ปาตุภาเววิโยเคจ นิเสธาโทนิทิสฺสติ
  อโถนีหรเณเจวา- วรณาโทจนีสิยา.
นิ อุปสัคปรากฏในอรรถนิสเสสาภาวะ ความไม่มีเหลือ, สัน ยา สะ การไม่รับฟัง, ภุสัตถะ อรรถ

ยิ่ง,โมกขะ ความหลุดพ้น,ราสิ กองวัสดุ,เคหะ บ้านเรือน,อาเทสะ การอ้าง,อุปมา 
การเปรียบเทียบ,หีนะ ความเลว,ปสาท ะ ความใส,นิคคตะ การออกไป,อัจจยะ การล่วง
ละเมิด,ทัส สนะ การแสดง,โอสานะ ความสิ้นสุด,นิกขันตะ การออกไป,อโธภาคะ ส่วน
ข้างล่าง,อวธารณะ การตัดสิน,สามีปยะ ความใกล้, พันธนะ การผูก,เฉกะ ความฉลาด, 
อันโตภาคะ ส่วนภายใน, อุปรติ ความสงบ,ปาตุภาวะ ความปรากฏ,วิโยคะ การพลัดพราก,
นิเสธะ การห้ามเป็นต้น

นี อุปสัคมีอรรถนีหรณะ การนำออก,อาวรณะ การห้ามเป็นต้น

 [๑๑๖๘] อุทฺธกมฺมวิโยคตฺถ- ลาภติตฺติสมิทฺธิสุ
  ปาตุภาวาจฺจยาภาว- ปพลตฺเตปกาสเน
  ทกฺขคฺคตาสุกถเน สตฺติโมกฺขาทิเกอุจ
อ ุอปุสคัมีอรรถอทุธกมัมะ การทำไว้ขา้งบน,วิโยคะ การแยก,อตัถลาภะ การเกดิขึน้,ติตต ิความ

อิ่ม,สมิทธิ ความบริสุทธิ์,ปาตุภาวะ ความปรากฏ,อัจจยาภาวะ ความไม่มีโทษ,ปพลัตตะ  
ความมีกำลงัมาก,ปกา สนะ การแสดง,ทกัขะ ความฉลาด,อคัคตา ความเปน็ผู้ประเสรฐิ,กถนะ  
การกล่าว,สัตติ ความสามารถ, โมกขะ นิพพานเป็นต้น

 [๑๑๖๙] ทุกุจฺฉิเตสทตฺเถสุ วิรูปตฺเตปฺยโสภเน
  สิยาภาวาสมิทฺธีสุ กิจฺเฉจานนฺทนาทิเก.
ทุ อุปสัค มีอรรถ กุจฉิตะ ความน่าเกลียด, อีสทะ ความมีน้อย,  วิรูปัตตะ ความน่ารังเกียจ, 

อโสภนะ ความไม่งาม,อภาวะ ความไม่มีศีลและปัญญา,อสมิทธิ ความอดอยาก,กิจฉะ ความ
ทุกข์ยาก,อ นันท นะ ความไม่น่ายินดีเป็นต้น

 [๑๑๗๐] สํสโมธานสงฺเขป- สมนฺตตฺตสมิทฺธิสุ
  สมฺมาภุสสหาปฺปตฺถา- ภิมุขตฺเถสุสงฺคเต
  วิธาเนปภเวปูชา- ปุนปฺปุนกฺริยาทิสุ.
สํ อุปสัค มีอรรถ  สโมธานะ การรวมกัน,  สังเขปะ การย่อ,  สมันตัตตะ ความเป็นโดยรอบ, 

สมิทธิ ความบริบูรณ์,สัมมา ความดี,ภุสะ ความยิ่ง,สหะ ความพร้อมกัน,อัปปะ ความมี
น้อย,อภิมุขะ ต่อหน้า,สังคตะ การประกอบกัน,วิธานะ การจัดแจง,ปภวะ แดนเกิด,ปูชา 
การบูชา, ปุนัปปุนกริยา การกระทำบ่อยๆเป็นต้น
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 [๑๑๗๑] วิวิธาติสยาภาว- ภุสตฺติสฺสริยาจฺจเย
  วิโยเคกลเหปาตุ- ภาเวภาเสจกุจฺฉเน.

 [๑๑๗๒] ทูรานภิมุขตฺเถสุ โมหานวฏฺ€ิตีสุจ
  ปธานทกฺขตาเขท- สหตฺถาโทวิทิสฺสติ.
วิ อุปสัค ปรากฏในอรรถ  วิวิธะ ประการต่างๆ,  อติสยะ ความยิ่งเกิน,  อภาวะ ความไม่มี, 

ภุสัตตะ รอบด้าน,อิสสริยะ ความเป็นใหญ่,อัจจยะ การล่วงละเมิด,วิโยคะ การไม่ประกอบ
กัน,กลหะ การทะเลาะกัน,ปาตุภาวะ ความปรากฏ,ภาสะ การกล่าว,กุจฉนะ ความน่า
เกลียด,ทูระ ความห่างไกล,อนภิมุขะ ที่ลับหลัง,โมหะ ความไม่รู้,อนวัฏฐิติ การไม่ตั้งอยู่,
ปธานะ ความประเสริฐ,ทักขตา ความฉลาด,เขทะ ความเหนื่อยหน่าย,สหัตถะ อรรถพร้อม
เพรียงกันเป็นต้น

 [๑๑๗๓] วิโยเคชานเนจาโธ- ภาคนิจฺฉยสุทฺธิสุ
  อีสทตฺเถปริภเว เทสพฺยาปนหานิสุ
  วโจกฺริยายเถยฺเยจา- ญฺญาณปตฺตาทิเกอว.
อวอุปสัคมีอรรถวิโยคะ การแยก,ชานนะ การรู้,อโธภาคะ ลงภายใต้,อนิจฉยะ การไม่

ตัดสิน,สุทธิ ความบริสุทธิ์,อีสทัตถะ อรรถน้อย,ปริภวะ ความดูหมิ่น, เทสะ สถานที่, 
พ ยา ปนะ การแผ่ไป, หา นิ ความเสื่อม, วโจกริยา การเจรจา, เถยยะ การขโมย,อัญญาณะ  
การรู้,ปัตตะ การถึงเป็นต้น

 [๑๑๗๔] ปจฺฉาภุสตฺตสาทิสฺยา- นุปจฺฉินฺนานุวตฺติสุ
  หีเนจตติยตฺถาโธ- ภาเคสฺวนุคเตหิเต
  เทเสลกฺขณวิจฺเฉตฺถ- มฺภูตภาคาทิเกอนุ.
อนุ อุปสัค มีอรรถ  ปัจฉา ภายหลัง,  ภุสัตตะ ความคล้อยตาม,  สาทิส ะ ความเหมือนกัน, 

อนุปัจฉินนะ ความไม่ขาด,อนุวัตติ การติดตาม,หีนะ ความต่ำทราม,ตติยัตถะ อรรถตติยา
วิภัตติ,อโธภาคะ ส่วนล่าง,อนุคตะ การตามไป,หิตะ ความเกื้อกูล,เทสะ สถานที่,ลักขณะ 
อรรถลักษณะ,วิจฉา อรรถวิจฉา,อิตถัมภูตะ อรรถอิตถัมภูตะ,ภาคะ อรรถภาคะเป็นต้น

 [๑๑๗๕] สมนฺตตฺเถปริจฺเฉเท ปูชาลิงฺคนวชฺชเน
  โทสกฺขาเนนิวาสนา- วญฺญาธาเรสุโภชเน
  โสกพฺยาปนตเตฺวสุ ลกฺขณาโทสิยาปริ.
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ปริ อุปสัคมีอรรถสมันตะ โดยรอบ,ปริจเฉทะ การกำหนด,ปูชา การบูชา,ลิงคนะ การกอด,
วัชชนะ การเว้น,โทสักขานะ การกล่าวโทษ,นิวาสนะ การนุ่ง,อวัญญา การดูหมิ่น,อาธาระ  
ที่ตั้ง,โภชนะ การบริโภค,โสกะ ความเศร้าโศก,พ ยา ปนะ ความซาบซ่าน,ตตุ ตามสภาพ,
ลักขณะ ลักษณะเป็นต้น

 [๑๑๗๖] อาภิมุขฺยวิสิฏฺ€ุทฺธ- กมฺมสารุปฺปวุทฺธิสุ
  ปูชาธิกกุลาสจฺจ- ลกฺขณาทิมฺหิจาปฺยภิ.
อภิ อุปสัคมีอรรถอาภิมุขยะ ความมีอยู่เฉพาะหน้า,วิสิฏฐะ ความพิเศษ,อุทธกัมมะ การกระ

ทำไว้เบื้องบน,สารุปปะ ความสมควร,วุทธิ ความเจริญ, ปูชา การบูชา, อธิกะ ความยิ่ง,
กุละ ตระกูลดี,อสัจจะ ความไม่จริง,ลักขณะ ลักษณะเป็นต้น

 [๑๑๗๗] อธิกิสฺสรปา€าธิ- ฏฺ€านปาปุณเนสฺวธิ
  นิจฺฉเยโจปริตฺตาธิ- ภวเนจวิเสสเน.
อธิ อุปสัคมีอรรถอธิกะ ความยิ่ง,อิสสระ ความเป็นใหญ่,ปาฐะ การสวด,อธิฏฐานะ ความ

ตั้งใจ,ปาปุณนะ การบรรลุ,นิจฉยะ การตัดสิน,อุปริตตะ ความเป็นข้างบน,อธิภวนะ การ
ทับหรือครอบครอง,วิเสสนะ การกระทำพิเศษเป็นต้น

 [๑๑๗๘] ปติทานนิเสเธสุ วามาทานนิวตฺติสุ
  สาทิเสปฏินิธิมฺหิ อาภิมุขฺยคตีสุจ.

 [๑๑๗๙] ปติโพเธปติคเต ตถาปุนกฺริยายจ
  สมฺภาวเนปฏิจฺจตฺเถ ปตีติลกฺขณาทิเก
  สุโสภเนสุเขสมฺมา- ภุสสุฏฺ€ุสมิทฺธิสุ.
ปติ อุปสัคปรากฏในอรรถปติทานะ การให้คืน,นิเสธะ การห้าม,วามะ การทวนกลับ,อา ทา นะ 

การถือเอา,นิวัตติ การกลับ,สาทิส ะ สิ่งเหมือนกัน,ปฏินิธิ การทดแทน,อาภิมุขยะ ความมี
อยู่ต่อหน้า,คติ การไป,ปฏิโพธะ การแทงตลอด,ปติคตะ การถึงเฉพาะ,ปุนกริยา การกระ 
ทำเนืองๆ,สัมภาวนะ การสรรเสริญ,ปฏิจจะ อาศัย,ลักขณะ ลักษณะเป็นต้น

สุ อุปสัคมีอรรถโสภนะ ความงาม,สุขะ ความง่าย, สัมมา ความไม่เปลี่ยนแปลง, ภุสะ ความ
ยิ่ง,สุฏฺ€ ุความดี,สมิทธิ ความบริบูรณ์

 [๑๑๘๐] อาภิมุขฺยสมีปาทิ- กมฺมาลิงฺคนปตฺติสุ
  มริยาทุทฺธกมฺมิจฺฉา- พนฺธนาภิวิธีสุอา.
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 [๑๑๘๑] นิวาสาวฺหานคหณ- กิจฺฉีสตฺถนิวตฺติสุ
  อปฺปสาทาสีสรณ- ปติฏฺ€าวิมฺหยาทิสุ.
อา อุปสัคมีอรรถอาภิมุขยะ ความมีอยู่ต่อหน้า,สมีปะ ที่ใกล้,อาทิ กัม มะ การงานเบื้องแรก, 

อาลิงคนะ การกอด, ปัตติ การถึง, มริยาทะ ขอบเขต, อุทธกัมมะ การกระทำไว้ข้างบน, 
อิจฉา ความปรารถนา,พันธนะ การผูกมัด,อภิวิธิ การฟุ้งไป,นิวาสะ การอยู่,อวหานะ 
การเรียก,คหณะ การถือเอา, กิจฉะ ความยากลำบาก, อีสัตถะ อรรถน้อย,  นิวัตติ การก
ลับคืน, อัป ปสาท ะ ความไม่เลื่อมใส,อาสี การต่อสู้,สรณะ การอวยพร,ปติฏฐา ที่ตั้ง,
วิมหยะ ความอัศจรรย์เป็นต้น

 [๑๑๘๒] อนฺโตภาคภุสตฺถาติ- สยปูชาสฺวติกฺกเม
  ภูตภาเวปสํสายํ ทฬฺหตฺถาโทสิยาอติ.
อติ อุปสัคมีอรรถอันโตภาคะ ภายใน,ภุสัตถะ ความแรง, อติสยะ ความยิ่ง, ปูชา การ

บูชา,อติกกมะ การเลยไป,ภูตภาวะ อดีต,ปสังสา การสรรเสริญ, ทัฬหัตถะ ความมั่นคง
เป็นต้น

 [๑๑๘๓] สมฺภาวเนจครหา- เปกฺขาสุจสมุจฺจเย
  ปญฺเหสํวรเณเจว อาสีสตฺเถอปีริตํ.
อปิ อุปสัคมีอรรถสัมภาวนะ การสรรเสริญหรือชม,ครหา การติเตียน,อเปกขา การมองหา,

สมุจจยะ การรวบรวม,ปัญหะ คำถาม,สังวรณะ การปิด,อาสีสัตถะ การอวยพรหรือความ
ปรารถนาดี

 [๑๑๘๔] นิทฺเทเสวชฺชเนปูชา- ปคเตวารเณปิจ
  ปทุสฺสเนจครหา- โจริกาโทสิยาอป.
อปอุปสัคมีอรรถ นิทเทสะ การแสดง, วัชชนะ การเว้น, ปูชา การบูชา, อปคตะ ความ 

ปราศจาก,วารณะ การห้าม,ป ทุส สนะ การประทุษร้าย,ครหา การติเตียน,โจริกะ การ
ขโมยเป็นต้น

 [๑๑๘๕] สมีปปูชาสาทิสฺส- โทสกฺขาโนปปตฺติสุ
  ภุสตฺโตปคมาธิกฺย- ปุพฺพกมฺมนิวตฺติสุ
  คยฺหากาโรปริตฺเตสุ อุเปตฺยนสนาทิเก.
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อุปอุปสัคมีอรรถ สมีปะ ที่ใกล้, ปูชา การบูชา, สาทิส สะ ความเหมือนกัน,  โทสักขานะ  
การกล่าวโทษ,อุปปัตติ ความสมควร,ภุสัตตะ ความแรง, อุปคมะ การเข้าใกล้, อธิกยะ 
ความยิ่ง, ปุพ พกัม มะ การกระทำเบื้องแรก, นิวัตติ การกลับคืน, คัยหาการะ การถือเอา,  
อุปริตตะ ความมีอยู่เบื้องบน,อน สนะ การอดอาหารเป็นต้น

อิ ติ  อุป สคฺคปทวณฺณ นา.
ว่าด้วยอุปสัคบทจบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯
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๓.๔.๓. อเนกั ตถ นิ ปาตปทวัณณ นา
ว่าด้วยนิบาตบทที่มีอรรถมาก

 [๑๑๘๖] เอวํนิทสฺสนากาโร- ปมาสุสมฺปหํสเน
  อุปเทเสจวจน- ปฏิคฺคาเหวธารเณ
  ครหาเยทมตฺเถจ ปริมาเณจปุจฺฉเน.
เอวํ นิบาตมีอรรถนิทัส สนะ การแสดง,อาการะ อาการ,อุปมา อุปมา,สัมปหังสนะ ความ

ร่าเริง, อุปเทสะ การแนะนำ, วจนปฏิคคาหะ การรับคำ, อวธารณะ การกำหนดแน่นอน,
ครหา การติเตียน,อิทมัตถะ อรรถอิทํศัพท์,ปริมาณะ การวัด,ปุจฉนะ การสอบถาม

 [๑๑๘๗] สมุจฺจเยสมาหาเร- นฺวาจเยเจตรีตเร
  ปทปูรณมตฺเตจ จสทฺโทอวธารเณ.
จ นิบาต มีอรรถ สมุจจยะ การรวบรวม, สมาหาระ การประมวล,  อันวาจยะ การรวบรวม 

ภายหลัง,  อิตรีตระ การประกอบบทอื่นๆ เข้ากัน,  ปทปูรณมัตตะ สักว่าเป็นปทปูรณะ, 
อวธารณะ การห้าม

 [๑๑๘๘] อิติเหตุปกาเรสุ อาทิมฺหิอาวธารเณ
  นิทสฺสเนปทตฺถสฺส วิปลฺลาเสสมาปเน.
อิติ นิบาตมีอรรถเหตุ เหตุ[ให้แปลว่า]เพราะเหตุนั้น,มีอรรถปการะ ประการ[ให้แปลว่า]ด้วย

ประการอย่างนี้,มีอรรถอาทิ เป็นต้นอวธารณะ การตัดสินและนิทัส สนะ การแสดง[ให้แปล
ว่า]ว่า..ดังนี้ดังนี้เป็นต้น,มีอรรถปทัตถวิปัลลาสะ การเปลี่ยนแปลงเนื้อความของบท[ให้แปล
ว่า]ชื่อว่า,มีอรรถสมา ปนะ การจบข้อความ[ให้แปลว่า]ดังนี้แล

 [๑๑๘๙] สมุจฺจเยโจปมายํ สํสเยปทปูรเณ
  ววตฺถิตวิภาสายํ วาวสฺสคฺเควิกปฺปเน.
วานิบาตมีอรรถสมุจจยะ การรวบรวม,อุปมา การอุปมา, สังสยะ ความสงสัย,ปทปูรณะ  

สักว่าเป็นปทปูรณะ,ววัตถิตวิภาสา การกำหนดรูปแบบ,อวัสสัคคะ การตัดสิน,วิกัปปนะ 
ไม่แน่นอน[ให้แปลว่า]บ้าง,ก็มี

 [๑๑๙๐] ภูสเนวารเณจาลํ วุจฺจเตปริยตฺติยํ
  อโถถานนฺตรารมฺภ- ปญฺเหสุปทปูรเณ.
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อลํ นิบาตกล่าวอรรถภูสนะ การประดับ,วารณะ การห้าม,ปริยัตติ ความสามารถเรียนเอา,
เรียนเก่ง,พอเรียนได้

อโถ และอถ นิบาตกล่าวอรรถอนันตระ ความไม่มีระหว่าง,อารัมภะ การเริ่มต้น,ปัญหะ คำถาม,
ปทปูรณะ เพียงทำบทให้เต็มไม่มีอรรถพิเศษ

 [๑๑๙๑] ปสํสาครหาสญฺญา- สฺวีการาโทปินามถ
  นิจฺฉเยจานุมานสฺมึ สิยานูนวิตกฺกเน.
นามนิบาตมีอรรถปสังสา การสรรเสริญ,ครหา การติเตียน,สัญญา ชื่อ,สวีการะ การรับรอง

เป็นต้น

นูนนิบาตมีอรรถนิจฉยะ ความแน่นอน,อนุ มานะ การไตร่ตรอง,วิตักกนะ การคิด

 [๑๑๙๒] ปุจฺฉาวธารณานุญฺญา- สนฺตานาลปเนนนุ
  วเตกํสทยาหาส- เขทาลปนวิมฺหเย.
นน ุนิบาตมีอรรถปุจฉา การถาม, อวธารณะ การตัดสิน, อนุญญา การอนุญาต, สันตานะ 

การปลอบโยน,อาลปนะ การเรียก

วตนิบาตมีอรรถเอกังสะ ความเป็นจริง,ทยา ความสงสาร,หา สะ ความร่าเริง,เขทะ ความ
ลำบาก,อาลปนะ การเรียก,วิมหยะ ความอัศจรรย์

 [๑๑๙๓] วากฺยารมฺภวิสาเทสุ หนฺทหาเสนุกมฺปเน
  ยาวตาวตุสากลฺย- มานาวธฺยวธารเณ.
หนฺท นิบาตมีอรรถวากยารัมภะ การเริ่มพูด,วิสาทะ ความเหนื่อยหน่ายใจ,หา สะ ความร่าเริง,

อนุ กัมปนะ ความสงสาร

ยาวและตาวนิบาตมีอรรถสากัลยะ ความมีทั้งหมด,มานาวธิ การกะประมาณ, อวธารณะ 
การกำหนด

 [๑๑๙๔] ปาจีปุรคฺคโตตฺเถสุ ปุรตฺถาป€เมปฺยถ
  ปพนฺเธจจิราตีเต นิกฏาคามิเกปุรา.
ปุรตฺถานิบาตมีอรรถปาจี ทิศตะวันออก,ปุรา ก่อน,อัคคโต ข้างหน้า,ปฐมะ เบื้องต้น
ปุรา นิบาตมีอรรถปพันธะ ลำดับคำพูดก่อนหน้านี้,จิราตีตะ กาลล่วงมานาน,นิกฏะ กาลอัน

ใกล้,อาคามิกะ อนาคต
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 [๑๑๙๕] นิเสธวากฺยาลงฺการา- วธารณปสิทฺธิสุ
  ขลฺวาสนฺเนตุอภิโต- ภิมุโขภยโตทิเก.
ขลุ นิบาตมีอรรถนิเสธะ การห้าม,วากยาลังการะ ประดับคำพูดให้สละสลวย, อวธารณะ การ

กำหนด,ปสิทธิ ความปรากฏ

อภิโต นิบาตมีอรรถอา สัน นะ ที่ใกล้,อภิมุขะ ต่อหน้า,อุภยโต ทั้งสองเป็นต้น

 [๑๑๙๖] กามํยทฺยปิสทฺทตฺเถ เอกํสตฺเถจทิสฺสติ
  อโถปนวิเสสมฺหิ ตเถวปทปูรเณ.
กามํ นิบาตปรากฏในอรรถยทยปิสัททัตถะ การอนุเคราะห์และการตำหนิ,เอกังสัตถะ ความเป็น

จริง

ปน นิบาตปรากฏในอรรถวิเสสะ แตกต่างออกไป,ปทปูรณะ สักว่าให้เต็มบท

 [๑๑๙๗] หิการเณวิเสสาว- ธารเณปทปูรเณ
  ตุเหตุวชฺเชตตฺถาถ กุปาเปสตฺถกุจฺฉเน.
หิ นิบาตมีอรรถการณะ เหตุ,วิเสสะ ความพิเศษ,อวธารณะ การกำหนด,ปทปูรณะ สักว่า

ให้เต็มบท

ตุ นิบาตมีอรรถเหมือนกับหิ นิบาต(เว้นอรรถเหตุ)
กุ นิบาตมีอรรถปา ปะ ความชั่ว,อีสัตถะ มีน้อย,กุจฉนะ ความน่าเกลียด

 [๑๑๙๘] นุสํสเยจปญฺเหถ นานาเนกตฺถวชฺชเน
  กึตุปุจฺฉาชิคุจฺฉาสุ กํตุวาริมฺหิมุทฺธนิ.
นุ นิบาตมีอรรถสังสยะ ความสงสัย,ปัญหะ คำถาม

นานา นิบาตมีอรรถอเนกัตถะ มากมาย,วัชชนะ การเว้น
กึ นิบาตมีอรรถปุจฉา การถาม,ชิคุจฉา ความรังเกียจ
กํ นิบาตมีอรรถวาริ น้ำ,มุทธ ศีรษะ

 [๑๑๙๙] อมาสหสมีเปถ เภเทอปฺป€เมปุน
  กิรานุสฺสวารุจีสุ อุทาปฺยตฺเถวิกปฺปเน.
อมา นิบาตมีอรรถสหะ พร้อมกัน,สมีปะ ที่ใกล้
ปุนนิบาตมีอรรถเภทะ ความต่างกัน,อัปปฐมะ ความไม่ใช่ที่หนึ่งหรือมีอีก
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กิรนิบาตมีอรรถอนุสสวะ การได้ยินมา,อรุจิ ความไม่ชอบ
อุท นิบาตมีอรรถอัปยัตถะ คำถาม,วิกัปปนะ ความดำริ

 [๑๒๐๐] ปตีจิจริเมปจฺฉา สามิตฺวทฺเธชิคุจฺฉเน
  ปกาเสสมฺภเวปาตุ อญฺโญญฺเญตุรโหมิโถ.
ปจฺฉา นิบาตมีอรรถปตีจิ ทิศตะวันตก,จริมะ ภายหลัง
สา มิ นิบาตมีอรรถอัทธะ ครึ่ง,ชิคุจฉะ ความรังเกียจ
ปาตุ นิบาตมีอรรถปกา สะ ความปรากฏ,สัมภวะ ความมีอยู่
มิโถนิบาตมีอรรถอัญโญญญะ ซึ่งกันและกัน,รโห ที่ลับ

 [๑๒๐๑] หาเขทโสกทุกฺเขสุ เขเทตฺวหหวิมฺหเย
  ภึสาปเนธินินฺทายํ ปิธาเนติริยํติโร.
หานิบาตมีอรรถเขทะ ความลำบาก,โสกะ ความเศร้าโศก,ทุกขะ ความทุกข์
อหห นิบาตมีอรรถเขทะ ความลำบาก,วิมหยะ ความอัศจรรย์
ธิ (ธี)นิบาตมีอรรถภิงสาปนะ การหลอกลวง,นินทา การนินทา
ติริยํ และติโรนิบาตมีอรรถปิธานะ การปิดหรือขัดขวาง

อิ ติ  อเนกตฺถนิ ปาตปทวณฺณ นา.
ว่าด้วยนิบาตบทที่มีอรรถมากจบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯
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๓.๔.๔. วิภัตยันตปัจจยวัณณ นา
ปัจจัยที่ประกอบหลังธาตุสังขยานามและสัพพนามเหมือนเป็นวิภัตตินาม

 [๑๒๐๒] ตุนตฺวานตเวตฺวาตุํ ธาโสถากฺขตฺตุเมวจ
  โตถตฺรหิญฺจนํหึหํ ธิหหิธธุนารหิ.

 [๑๒๐๓] ทานิโวทาจนํทาชฺช ถํถตฺตํชฺฌชฺชุอาทโย
  สมาโสจาพฺยยีภาโว ยาเทโสจาพฺยยํภเว.
ตุน, ตฺวาน, ตเว, ตฺวา, ตุํ ปัจจัย ประกอบหลังจากธาตุ  เช่น  กาตุน, กตฺวาน, กาตเว, 

กตฺวา,กาตุํ

ธา,โส,ถา,กฺขตฺตุํ,โต,ถ,ตฺร,หิญฺจนํ,หึ,หํ,ธิ,ห,หิ,ธ,ธุนา,รหิ,ทานิ,ว,
ทาจนํ,ทา,ชฺช,ถํ,ถตฺตํ,ชฺฌ,ชฺชุปัจจัยประกอบหลังจากนามสังขยาและสัพพนามตาม
สมควรเช่นสพฺพธา,สพฺพโส,สพฺพถา,จตุกฺขตฺตุํ,สพฺพโต,สพฺพตฺถ,สพฺพตฺร,
กุหิญฺจนํ,กุหึ,กุหํ,สพฺพธิ,อิห,ยหิ,อิธ,อธุนา,เอตรหิ,อิทานิ,กฺว,กุทาจนํ, 
กทา,อชฺช,กถํ,อญฺญถตฺตํ,เอกชฺฌํ,สชฺชุ

 ปัจจัยทั้งหมดใน๒คาถานี้ท่านแสดงโดยย่อด้วยอัพยยีภาวสมาสและมีชื่อว่าอัพย ยะ

 มีการอาเทศตุน,ตฺวา,ตฺวานปัจจัยเป็นยบ้างเช่นอาทาย,อภิวนฺทิย

สทิสํตีสุลิงฺเคสุ สพฺพาสุจวิภตฺติสุ,
วจเนสุจสพฺเพสุ ยํนเพฺยติตทพฺยยํ.

 อัพย ยศัพท์ไม่เปลี่ยนแปลงไปในลิงค์ทั้ง ๓ เหมือนกันในวิภัตติและวจนะ 
ทั้งปวง

อพฺยยวคฺควณฺณ นา  นฏฺ€ิ ตา. 
การพรรณนาในอัพยยวรรคจบ

ต ติ โย  สาม ญฺญกณฺโฑ  นิฏฺ€ิ โต.
สามัญญกัณฑ์ที่๓จบ

✯ ✯ ✯ ✯ ✯
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นิ คมน คาถา คาถาสรุปท้ายคัมภีร์

 [๑] สคฺคกณฺโฑจภูกณฺโฑ ตถาสามญฺญกณฺฑิติ
  กณฺฑตฺตยานฺวิตาเอสา อภิธานปฺปทีปิกา.

 คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกานี้ประกอบด้วยกัณฑ์ทั้ง๓คือสัคคกัณฑ์ภูกัณฑ์และ
สามัญญกัณฑ์

 [๒] ติทิเวมหิยํภุชคาวสเถ
  สกลตฺถสมวฺหยทีปนิยํ
  อิหโยกุสโลมติมาสนโร
  ปฏุโหติมหามุนิโนวจเน.

 คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกานี้ท่านแสดงนามบัญญัติของเนื้อความทั้งสิ้นทั้งในสวรรค์
บนแผ่นดินและในโลกบาดาล

 ผู้ฉลาดมีความรู้ความเข้าใจในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกานี้แล้วจักเป็นผู้รู้อรรถตาม
ความเป็นจริงในพระไตรปิฎกอันเป็นพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 [๓] ปรกฺกมภุโชนาม ภูปาโลคุณภูสโม
  ลงฺกายมาสิเตชสฺสี ชยีเกสริวิกฺกโม.

 พระราชาพระนามว่ามหาปรักกมพาหุ เสด็จขึ้นเถลิงราชสมบัติในลังกาทวีปทรง
เพยีบพรอ้มดว้ยคณุมีทานและความกลา้หาญเปน็ตน้มีเดชานภุาพมากสามารถเอาชนะ
ศัตรูได้ไม่ยากและทรงแกล้วกล้าเพียงดังพญาไกรสีห์

 [๔] วิภินฺนํจิรํภิกฺขุสํฆํนิกาย-
  ตฺตยสฺมิญฺจกาเรสิสมฺมาสมคฺเค
  สเทหํวนิจฺจาทโรทีฆกาลํ
  มหคฺเฆหิรกฺเขสิโยปจฺจเยหิ.

 สมเด็จพระมหาปรักกมพาหุทรงอาราธนาหมู่ภิกษุที่แตกแยกกันมาช้านาน เป็น
๓นิกายคือมหาวิหารนิกายอภยคิรินิกายและเชตวนนิกายให้สังฆสามัคคีกันดีแล้ว
ทรงมีความเคารพโดยสม่ำเสมอ ทรงถวายพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔ อันมีค่า
มากแก่หมู่ภิกษุสงฆ์ทั้ง๓นิกายนั้นมาตลอดด้วยดีดุจพระวรกายของพระองค์เอง

 [๕] เยนลงฺกาวิหาเรปิ คามารามปุรีหิจ
  กิตฺติยาวิยสมฺพาธี- กตาเขตฺเตหิวาปิหิ.
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 สมเด็จพระมหาปรักกมพาหุ ทรงกระทำเกาะศรีลังกาให้คับแคบด้วยวัดวาอาราม
หมู่บ้านอุทยานเมืองไร่นาสวนและสระน้อยใหญ่เป็นจำนวนมากเหมือนกับทรง
ทำให้เพียบพร้อมด้วยพระเกียรติคุณมีพระศรัทธาและพระวิริยะเป็นต้นของพระองค์

 [๖] ยสฺสาสาธารณํปตฺวา- นุคฺคหํสพฺพกามทํ
  อหมฺปิคนฺถการตฺตํ ปตฺโตวิพุธโคจรํ.

 แม้ข้าพเจ้า(พระโมคคัลลานมหาเถระ) ก็ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์ คือการถวาย
กัปปิยวัตถุที่น่าปรารถนาทั้งปวง จากพระองค์เป็นการส่วนตัวแล้ว ได้รับพระราชทาน
แต่งตั้งให้เป็นพระคันถรจนาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ซึ่งเป็นตำแหน่งของบัณฑิตผู้ทรงความ
รู้ทั้งหลาย

 [๗] การิเตเตนปาสาท- โคปุราทิวิภูสิเต
  สคฺคกณฺเฑวสโตยา- สยสฺมึปฏิพิมฺพิเต.

 [๘] มหาเชตวนาขฺยมฺหิ วิหาเรสาธุสมฺมเต
  สโรคามสมูหมฺหิ วสตาสนฺตวตฺตินา.

 [๙] สทฺธมฺมฏฺ€ิติกาเมน โมคฺคลฺลาเนนธีมตา
  เถเรนรจิตาเอสา อภิธานปฺปทีปิกา.

 คมัภรี์อภธิานัปปทปีิกานี้รจนาโดยพระโมคคลัลานมหาเถระผู้ได้รบัยกยอ่งวา่เปน็ผู้
มีอาจารวตัรสงบเสงีย่มงดงามมีปญัญายิง่ปรารถนาให้พระพทุธศาสนาดำรงมัน่สงักดั
อยู่ที่วดัมหาเชตวนัสโรคามนกิายที่งดงามตระการตาดว้ยปราสาทและซุม้ประตูเปน็ตน้
ในเวลาเย็นดูงดงามเทียบเท่าครึ่งหนึ่งแห่งสวรรค์

 (ที่วดัมหาเชตวนัแหง่นี้มีสระใหญ่ชือ่ปรกักมสมทุทะที่สมเดจ็พระมหาปรกักมพาหุ
ทรงให้สร้างไว้กล่าวกันว่าในเวลาเย็นเงาของปราสาทและซุ้มประตูเป็นต้นจะยื่นลง
ไปในสระใหญ่ชื่อว่าปรักกมสมุททะนั้นงดงามน่าทัศนาเป็นยิ่งนัก)

นิคมนคาถา นิฏฺฐิตา.
คาถาสรุปท้ายคัมภีร์จบ

อภิธาน วณฺณ นา  ปริ ปุณฺณา.
คัมภีร์อภิธานวรรณนาจบบริบูรณ์

✯ ✯ ✯ ✯ ✯



อ ๑๑๔๗
อกต ๗,๙
อกนิฏฺüค	 ๔
อกลฺล ๓๒๓
อกิ�ฺจน	 ๗๓๙
อกิลาสุ ๕๑๖
อกุสล ๘๔,๗๓๔
อกฺก ๖๓,๕๘๑,๑๑๐๒
อกฺกนฺทน ๓๙๙
อกฺโกสน ๗๕๙
อกฺข ๑๔๙,๓๗๕,๔๗๙,
 ๕๓๒,๕๖๙,๘๙๓
อกฺขก ๒๗๘
อกฺขต ๔๖๓,๑๑๓๓
อกฺขตา ๔๘
อกฺขทสฺส ๓๔๑
อกฺขเทวี ๕๓๑
อกฺขธุตฺต ๕๓๑
อกฺขร ๗,๓๔๘,๑๐๖๓
อกฺขรจณ	 ๓๔๘
อกฺขรจุ�ฺจุ	 ๓๔๘
อกฺขราวยว ๘๗๘
อกฺขิ ๑๔๙,๓๒๑
อกฺขิโกฏิ ๒๖๑
อกฺขิค	 ๒๕๙
อกฺขิมชฺฌ ๙๐๔
อกฺขิว ๔๖๑
อกฺโขภินี	(-ณี)	 ๓๘๔,๔๗๕
อขาต ๖๘๐
อขิล ๗๐๒

อค	 ๕๓๙,๑๑๑๗
อคท	 ๓๓๐
อคทกร	 ๓๒๙
อครุ	 ๓๐๒
อคฬุ	 ๓๐๒
อคาธ	 ๖๖๙
อคาร	 ๒๐๕
อคารมุนิ	 ๑
อคฺค	 ๕๔๒,๕๙๓,๖๙๖,
 ๗๑๕,๘๔๓
อคฺคช	 ๒๕๔
อคฺค�ฺ�	 ๖๙๕
อคฺคโต	 ๙๕๑,๑๑๔๘
อคฺคโตสร	 ๓๗๙
อคฺคลตฺถมฺภ	 ๒๑๗
อคฺคิ	 ๓๒,๓๓,๘๘๔,๑๐๔๑
อคฺคิชาลา	 ๕๘๙
อคฺคิภู	 ๑๗
อคฺคิมนฺถ	 ๕๗๔
อคฺคิมุข	 ๑๒,๕๖๑
อคฺคิส�ฺ�ิต	 ๕๘๐,๕๗๙
อคฺคิสาลา	 ๒๑๔
อคฺคิสิข	 ๓๐๓
อคฺเคสร	 ๓๗๙
อคฺฆ	 ๔๒๔,๑๐๔๘
อคฺฆิย	 ๔๒๔
อฆ	 ๔๖,๘๔,๘๙,๙๔๑
องฺก ๕๕,๒๗๖,๑๐๔๓,
 ๑๐๖๑,๑๐๘๙
องฺกิตา ๒๖๓

องฺกุร ๕๔๓,๙๐๗
องฺกุส ๓๖๗
องฺกฺย ๑๔๓
องฺโกล ๕๕๗
องฺค	 ๑๘๕,๒๗๘,๓๗๕,
 ๖๖๘,๙๕๖,๑๑๓๙
องฺคชาต	 ๒๗๒,๙๑๐
องฺคณ	(-น)	 ๒๑๘,๘๕๙
องฺคณา	 ๒๓๐
องฺคท	 ๒๘๗
องฺคนา	 ๓๐,๒๓๐
องฺครกฺขคณ	 ๓๔๒
องฺควิกฺเขป	 ๑๐๑
องฺคหาร	 ๑๐๑
องฺคา	 ๑๘๔
องฺคาร	 ๓๖
องฺคารก	 ๖๑
องฺคีการ	 ๑๗๑
องฺคีรส	 ๑,๑๐๙
องฺคุฏฺü	 ๒๖๖
องฺคุล	 ๑๙๕
องฺคุลิมุทฺทา	 ๒๘๗
องฺคุลี	 ๒๖๖,๔๗๘
องฺคุลียก	 ๒๘๖
องฺคุลฺยาภรณ	 ๒๘๖
องฺฆิ	 ๒๗๗
อจล	 ๖๐๕
อจิรปฺปภา	 ๔๘
อจิรวตี	 ๖๘๒
อจฺจตฺถ	 ๔๑

อภิธานานุกรม (บาลี)
ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
อจฺจนา	 ๔๒๕
อจฺจนฺตโกธน	 ๗๓๒
อจฺจย	 ๔๐๔,๑๑๑๗
อจฺจิ	 ๓๔,๑๑๐๒
อจฺจิต	 ๗๕๐
อจฺจิมนฺตุ	 ๓๓
อจฺจุต	 ๘,๑๖
อจฺฉ	 ๖๑๒,๖๗๐,๑๐๒๕
อจฺฉร	 ๑๐๗
อจฺฉรา	 ๒๔,๖๖
อจฺฉริย	 ๗๓๖,๑๐๒๓
อจฺฉาทน	 ๒๙๐,๑๑๐๔
อจฺฉิ	 ๑๔๙
อเจลก	 ๔๔๐
อช ๕๐๒
อชคร	 ๖๕๑
อช�ฺ�	 ๔๐๑
อชปาลก	 ๓๐๓,๑๑๒๐
อชา ๕๐๒
อชาต ๙
อชาติ ๕๙๒
อชิต ๑๖
อชิน ๔๔๒
อชินปตฺตา	 ๖๔๖
อชินโยนิ ๖๑๗
อชิมฺห	 ๗๐๘
อชิมฺหค	 ๓๘๙
อชิร ๒๑๘
อชี ๕๐๒
อชฺช ๑๑๕๕
อชฺชุก ๕๗๙

อชฺชุน ๙๕,๕๖๒
อชฺฌกฺข ๓๔๓,๑๐๖๖
อชฺฌตฺต ๑๐๔๐
อชฺฌาจาร	 ๔๓๐
อชฺฌาปย	 ๔๑๑
อชฺฌาโรห	 ๖๗๓
อชฺฌาสย ๗๖๖,๙๑๑
อชฺเฌสนา ๔๒๗,๑๐๐๕
อชฺโฌหฏ	 ๗๕๗
อ�าณ	 ๑๖๘
อ�ฺชน	 ๓๐,๓๐๖
อ�ฺชนาวตี	 ๓๐
อ�ฺชลิ	 ๒๖๘
อ�ฺชส	 ๑๙๐,๑๙๓,๙๔๐
อ�ฺ�	 ๗๑๒,๗๒๑,๗๑๗
อ�ฺ�ตร	 ๗๑๗
อ�ฺ�ตฺถ	 ๔๒๔
อ�ฺ�ตฺร	 ๑๙๙
อ�ฺ�ถาภาว	 ๗๗๖
อ�ฺ�ทตฺถุ	 ๑๑๔๐
อ�ฺ�ม�ฺ�	 ๓๙๗
อ�ฺ�โรปน	 ๑๐๐๑
อ�ฺ�า	 ๔๓๖
อ�ฺโ��ฺ�	 ๑๒๐๐
อฏนิ	(-นี)	 ๓๐๙
อฏวิ	(-วี)	 ๕๓๖
อฏฺฏ ๒๐๔,๔๗๕,๑๑๒๖
อฏฺฏหาส	 ๑๗๕
อฏฺฏาลก ๒๐๔
อฏฺฏิต ๑๑๒๖
อฏฺü	(-ปริกฺขาร)	 ๔๓๙

อฏฺü	(-ปริสา)	 ๔๑๕
อฏฺü	(-มหานรก)	 ๖๕๗
อฏฺüก ๑๐๙,๔๗๙
อฏฺüงฺค	 ๗๘๐
อฏฺüงฺคิก	(-สร)	 ๑๒๙
อฏฺüงฺคิสร	 ๑๒๙
อฏฺüธา ๖๕๗
อฏฺüปท	 ๕๓๒
อฏฺüวีส ๑๙๗
อฏฺüานริยโวหาร	 ๑๒๒
อฏฺüานี ๔๑๔
อฏฺüาปท	 ๕๓๒
อฏฺüารส ๔๗๓
อฏฺüิ ๒๗๘,๘๑๗,๙๕๑
อฑฺฒ ๕๓,๗๒๕,๑๐๓๙
อฑฺฒกุสิ ๒๙๖
อฑฺฒติย ๔๗๗
อฑฺฒเตยฺย ๔๗๘
อฑฺฒมณฺฑล	 ๒๙๖
อฑฺฒโยค	 ๒๐๙
อฑฺฒรตฺต ๗๐
อฑฺฒรตฺติ ๗๑
อฑฺฒุฑฺฒ ๔๗๗
อณุ	 ๑๙๔,๗๐๕
อณฺฑ	 ๒๗๓,๖๒๗,๑๐๙๒
อณฺฑช	 ๖๒๔,๗๔๑,
 ๑๐๗๙,๑๐๙๒
อณฺฑุปก	 ๔๕๘
อณฺณ	 ๖๖๑
อณฺณว	 ๖๕๙,๘๖๕
อตลมฺผสฺส ๖๖๙
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
อตสี ๔๕๒
อติ ๑๑๓๘,๑๑๘๒
อติก ๗๓๐
อติกฺกม ๗๗๖,๑๑๑๗
อติขิณ	 ๑๐๖๗
อติจารินี	(อติจาริณี)	 ๒๓๘
อติตณฺห	 ๗๒๙
อติถิ	 ๔๒๔
อตินฺทฺริย ๗๑๖
อติปสตฺถ	 ๑๐๒๒
อติปาต	 ๗๗๖
อติมตฺต ๔๑
อติมุตฺต ๕๗๗
อติมุตฺตก ๕๕๕
อติยุว ๙๒๙
อติริตฺต ๗๑๒
อติวิสา ๕๘๖
อติวุฑฺฒ ๑๐๒๒
อติเวล ๔๑
อติสนฺต ๙๔๒
อติสย ๔๑,๗๖๑,๗๗๑,
 ๑๐๙๖,๑๑๑๒,๑๑๓๘
อติสูรตา	 ๓๙๘
อตีว ๑๑๓๘
อตฺต ๙๒,๗๔๔,๘๖๑
อตฺตนิย ๗๓๖
อตฺตภาว ๑๕๑
อตฺตภู	 ๑๕
อตฺตมนตา ๘๗
อตฺตวนฺตุ ๗๒๘
อตฺเตยี ๒๓๙

อตฺถํ	 ๑๑๕๔
อตฺถ	 ๔๘๕,๖๐๖,
 ๗๘๕,๑๑๖๑
อตฺถคมน	 ๘๙๖
อตฺถงฺคม	 ๑๐๑๕
อตฺถชาต	 ๑๗๙
อตฺถนา	 ๗๕๙
อตฺถรณ	 ๓๑๒,๓๑๕,๓๖๕
อตฺถสตฺถ	 ๑๑๓
อตฺถาปคม	 ๗๖๔
อตฺถิ	 ๑๑๕๔
อตฺถี	 ๗๔๐
อตฺถุ	 ๑๑๕๑
อตฺร ๑๐๘๙,๑๑๖๑
อตฺรช ๒๔๐,๑๐๕๒
อตฺรชา ๒๔๑
อตฺราห	 ๑๑๕๕
อถ	 ๑๑๙๐
อโถ	 ๑๑๙๐
อท ๑๑๓๘
อทสฺสน ๗๗๐
อทาส ๕๑๖
อทิติ ๘๓
อทิตินนฺทน ๑๒
อทุกฺขมสุข ๑๕๙
อทฺท ๗๕๓
อทฺทก ๔๕๙
อทฺทา ๕๘
อทฺทิ ๖๐๕
อทฺธ ๕๓,๕๔,๑๙๐,๙๙๕
อทฺธคุ	(-คู)	 ๓๔๗

อทฺธา ๖๖,๙๙๕,๑๑๔๐
อทฺธาน ๑๙๓,๑๑๐๐
อทฺธิ ๒๐๒
อทฺวยวาที ๔
อธม ๗๐๐,๑๐๗๐
อธมณฺณ	 ๔๗๐
อธมนฺต ๓๘๒
อธร ๒๖๒,๙๓๐
อธิ ๑๑๗๗
อธิก ๑๖๓,๗๑๒
อธิกต ๓๔๓,๔๙๖
อธิกรณ	 ๘๖๘
อธิกรณี	 ๕๒๗
อธิโกฏฺฏน ๕๒๑
อธิคต	 ๔๓๕
อธิจฺจกา	 ๖๑๐
อธิฏฺüาน ๑๙๘,๑๐๓๒
อธิป	 ๓๒,๗๒๕
อธิปติ	 ๗๒๕
อธิปฺปาย	 ๗๖๖
อธิภู	 ๗๒๕
อธิมตฺตา ๑๕๘
อธิมุตฺติ ๗๖๖
อธิโมกฺข ๑๕๙
อธิโรหิณี			 ๒๑๖		
อธิวจน	 ๑๑๔
อธิวาส ๙๕๙
อธิสยนี ๔๕๕
อธีน ๗๒๘
อธีร  ๗๓๑
อธุนา ๑๑๔๐
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
อโธ  ๒๖๒,๒๖๔,๒๗๖,
 ๙๓๐,๑๐๙๐,๑๑๕๖
อโธกฺขช ๑๖
อโธคม		 ๓๘
อโธภุวน  ๖๔๙
อน  ๓๗๓
อนงฺค	 ๔๓
อนจฺฉ		 ๖๖๙
อน�ฺ�ช	 ๔๓
อนติเรก ๘
อนธิวร  ๒
อนนฺต  ๗,๑๖,๔๖,๖๕๑
อนภิรทฺธิ  ๑๖๔
อนย  ๙๘๐
อนริย  ๔๓๕
อนริยโวหาร		 ๑๒๒
อนล  ๓๓
อนวรต  ๔๑
อนวเสส ๘
อนวาห	 ๔๙๕
อนาคารมุนิ	 ๑
อนาถปิณฺฑิก	 	๔๓๗
อนาทร  ๑๗๒
อนามย  ๓๓๑
อนามิกา  ๒๖๖
อนารต  ๔๑
อนาลย  ๖
อนาสว  ๗
อนิทสฺสน  ๗
อนิพฺพิทฺธา  ๒๐๒
อนิมิส  ๑๒,๑๐๔๔

อนิร ๓๗
อนิรปถ		 ๔๕
อนิล ๓๒
อนิลทฺธุตา ๖๐๐
อนิสมฺม ๗๓๘
อนิสมฺมการี  ๗๒๙
อนีก  ๓๘๑,๓๙๙
อนีกฏฺü  ๓๔๒
อนีติก  ๗
อนุ  ๑๑๗๔
อนุก ๗๓๐
อนุกมฺปา		 ๑๖๐
อนุกฺกม  ๔๒๙
อนุจร	 	๓๘๐
อนุจฺฉวิก	 	๗๑๕
อนุช  ๒๕๔
อนุชีวี  ๓๔๒
อนุตาป		 ๑๖๙
อนุตฺตร  ๖๙๔,๙๕๓
อนุทิสา  ๒๙
อนุทฺทยา  ๑๖๐
อนุปทฺทว	 ๙
อนุปสตฺต	 ๙
อนุปุพฺพี		 ๕๒๙
อนุพนฺธ  ๙๘๑
อนุโยค		 ๑๑๕
อนุราธา  ๕๙
อนุโรธ  ๓๔๕
อนุลาป		 ๑๒๓
อนุวตฺตน   ๓๔๕
อนุวาต ๒๙๖

อนุวาท  ๑๒๐
อนุวิวฏฺฏ ๒๙๖
อนุสย  ๘๕๓
อนุสาสน  ๓๕๔
อนุสิฏฺüิ  ๓๕๔
อนุสฺสติ  ๑๕๘
อนูนก	 	๗๐๒
อนูป		 ๑๘๗
อนูรุ	 ๖๕
อนฺต  ๓๗๓,๔๐๔,๗๑๔,๗๙๑
อนฺตก  ๔๒
อนฺตคฺคต	 	๗๔๒
อนฺตร  ๒๖๖,๒๙๒,
 ๗๗๑,๘๐๒
อนฺตรธาน  ๕๑
อนฺตรธิ ๕๑
อนฺตรวาสก  ๒๙๒
อนฺตรา  ๑๑๕๐
อนฺตราย  ๗๖๕
อนฺตรีป		 ๖๖๔
อนฺตรีย  ๒๙๒
อนฺตเรน  
๑๑๓๗,๑๑๖๗,๑๑๕๐
อนฺตลิกฺข  ๔๕
อนฺตวณฺณ		 ๕๐๓
อนฺติก  ๗๐๖
อนฺติกา ๔๕๕
อนฺติม  ๗๑๔
อนฺเตปุร	 	๒๑๕
อนฺเตปุโรจิต	 ๕๓๘
อนฺเตวาสี   ๔๐๘
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อนฺโต  ๑๑๕๐
อนฺโตคธ		 ๗๔๒	
อนฺโตชาต  ๕๑๕
อนฺทุก  ๓๖๔
อนฺธ  ๓๒๑
อนฺธกริปุ		 ๑๗
อนฺธการ  ๗๐
อนฺธตม  ๗๒
อนฺน  ๔๒๒,๔๖๕,๑๑๐๓
อนฺวย  ๓๓๒
อเนกป	 ๓๖๐
อเนห	 ๖๖
อเนฺวสนา  ๔๒๘
อเนฺวสิต  ๗๕๓
อโนตตฺต  ๖๗๙
อป			 ๑๑๘๔
อปกฺกม		 ๔๐๒
อปจย		 ๗๖๓,๑๐๘๒
อปจายิต		 ๗๕๐
อปจิต		 ๗๕๐
อปจิติ		 ๔๒๕,๑๑๑๘
อปจฺจ		 ๑๔๐
อปจฺจกฺข	 ๗๑๖
อปฏü	 ๓๒๒
อปณฺณก		 ๖๙๘
อปถ		 ๑๙๓
อปทาน		 ๙๔๔
อปเทส		 ๘๖๐
อปธารณ	 	๕๐
อปมาร		 ๓๒๕	
อปยาน	 ๔๐๒

อปรโคยาน		 ๑๘๓
อปรช	 ๒๕๔
อปรณฺณ		 ๔๕๐
อปรเสล		 ๖๐๖
อปราชิต		 ๕๘๔
อปราธ		 ๓๕๕	
อปโลกิต		 ๗
อปวคฺค		 ๘,๙๑๐
อปวชฺชน		 ๔๒๐
อปวาท		 ๑๒๑
อปสพฺย		 ๗๑๙
อปสฺมาร		 ๓๒๕
อปางฺค		 ๒๖๑,๑๑๑๖
อปาจี		 ๒๙
อปาน		 ๓๙
อปามคฺค		 ๕๘๓
อปาร		 ๙,๖๖๕
อปิ		 ๑๑๘๓
อปิธาน		 ๕๑
อปินทฺธ	 ๓๗๘
อปุ�ฺ�		 ๘๔
อปูป	 	๔๖๓
อปฺป		 ๗๐๔
อปฺปจฺจกฺข		 ๗๑๖
อปฺปนา		 	๑๕๕
อปฺปมาริส		 ๕๙๔
อปฺปสป	 ๓๔๗
อปฺปิยวาที		 ๗๓๕
อปฺเปว		 ๑๑๕๘
อปฺเปวนาม		 ๑๑๕๘
อปฺโผฏา		 ๕๗๕

อผลา  ๕๔๑
อพทฺธ  ๑๒๖
อพทฺธมุข  ๗๓๕
อพพ  ๔๗๕
อพลา  ๒๓๐
อพาธ  ๗๑๗
อพฺพุท  ๔๗๕
อพฺภ  ๔๕,๔๘,
 ๖๐๕,๑๑๑๒
อพฺภก ๒๕๑,๔๙๒
อพฺภกฺขาน  ๑๑๖
อพฺภนฺตร  ๑๙๗,๗๗๑
อพฺภมิต ๓๒๒
อพฺภมุ ๓๐
อพฺภานฺต ๓๒๒
อพฺภุต  ๑๐๒,๕๓๒,
 ๗๓๖,๑๐๒๓
อพฺยถา	 ๕๖๙
อพฺยาพชฺฌ ๘
อพฺยาเสก  ๖๙๗
อภทฺธสตฺตุ ๔๖๓
อภยา  ๕๖๙
อภาว  ๑๑๐๓
อภาสน  ๔๒๙
อภิ  ๑๑๗๖
อภิก ๗๓๐
อภิกฺกนฺต  ๘๓๖
อภิกฺขณํ		 ๑๑๓๗
อภิขฺยา  ๑๐๕๒
อภิฆาตี	 ๓๔๕
อภิชน  ๓๓๒,๘๕๕
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อภิชาต  ๑๐๗๔
อภิชฺฌา  ๑๖๓
อภิ�ฺ�		 ๗๒๐
อภิ�ฺ�าต	 	๗๒๔
อภิ�ฺ�าน	(-ณ)	 	๕๕
อภิณฺหํ		 ๑๑๓๗
อภิโต ๑๑๙๕
อภิโทส  ๖๘
อภิธาน  ๑๑๔
อภินย  ๑๐๑
อภินว  ๗๑๓
อภินีต ๓๕๓
อภิมาน  ๑๗๑,๘๖๐
อภิลาว  ๗๗๐
อภิลาส  ๑๖๓
อภิวากฺย  ๑๒๒
อภิวาทน  ๔๒๖
อภิสงฺค		 ๗๕๙
อภิสนฺธิ  ๗๖๖
อภิสมฺปาต	 ๓๙๙
อภิสาริกา  ๒๓๒
อภิสุต ๔๖๐
อภิหิต		 ๗๕๕
อภุชฺชิสฺส ๕๑๔
อภูต	 ๙
อภฺยามทฺท ๓๙๙
อภฺยาส  ๗๐๕
อภฺยุปคม	 ๑๗๑
อมจฺจ		 ๑๒,๓๔๐,๓๕๐
อมต  ๗,๒๕,๕๖๙,๙๗๖
อมตป		 ๑๑

อมตา  ๕๖๙
อมตาสน ๑๒
อมตฺต  ๔๕๗
อมร  ๑๑
อมราวตี  ๒๑
อมล  ๔๙๒
อมลกี ๕๖๙
อมา  ๑๑๓๖,๑๑๙๙
อมาวสี  ๗๓
อมาวาสี  ๗๓
อมิตฺต  ๓๔๔
อมิลาต  ๕๗๘
อมุ  ๑๐๘๙
อมุตฺต  ๓๘๖
อมุตฺร  ๑๑๔๘
อโมห		 ๑๕๓
อมฺพ  ๕๔๖,๕๕๗
อมฺพฏฺüา ๕๗๖,๕๘๒
อมฺพณ		๔๘๔,๖๖๘,๑๐๓๒
อมฺพร ๔๕,๒๙๐,๑๐๖๑
อมฺพา  ๒๔๔
อมฺพาฏก  ๕๕๔
อมฺพิชผล ๕๕๑
อมฺพิล  ๑๔๘,๕๕๓
อมฺพุ  ๖๖๑
อมฺพุช  ๖๗๑
อมฺพุชากร  ๖๗๘
อมฺพุชินี  ๖๘๙
อมฺพุท  ๔๗
อมฺพุธร  ๔๗
อมฺโภ  ๑๑๓๙

อมฺมา  ๒๔๔
อย  ๙๐,๔๙๓
อยน  ๑๙๑,๑๑๐๑
อยนทฺวย ๘๑
อยส ๔๙๓
อยฺย   ๓๓๓,๗๒๕
อยฺยก  ๒๔๗
อยฺยิกา  ๒๔๕
อโยคฺค	 	๔๕๕
อโยฆน		 ๕๒๖
อร  ๔๐
อร�ฺชร		 ๔๕๖
อร�ฺ�		 ๕๓๖
อร�ฺ�านี		 ๕๓๖
อรณิ	 	๔๑๙
อรตี  ๔๓
อรวินฺท  ๖๘๔
อรห	 ๔
อรหตฺต		 ๔๓๖
อรหทฺธช		 ๒๙๖
อรหา		 ๑๐
อรหิต		 ๗๕๐
อราติ  ๓๔๔
อริ  ๓๔๔
อริฏฺü  ๕๕๕,๕๗๐,
 ๖๓๘,๘๒๒
อริตฺต  ๖๖๗
อริย  ๔๓๕,๔๔๕,
 ๖๙๖,๑๐๐๒
อริยสจฺจ	 ๖
อริส  ๓๒๗
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อรุ  ๓๒๔
อรุกร ๕๖๑
อรุณ		 ๖๕,๙๗,๙๘๑
อรูป	 	๖
อเร  ๑๑๓๙
อลํ	 	๑๑๔๗,๑๑๙๐
อลกมนฺทา   ๓๒
อลกา  ๓๒
อลกฺขี  ๘๒
อลคทฺท	 ๖๕๓
อลงฺการ  ๒๘๓
อลงฺการเภท  ๒๘๙
อลตฺตก  ๓๐๕
อลมฺพุสา  ๒๔
อลส  ๕๑๖
อลาต  ๓๖
อลาพุ  ๕๙๖
อลิก  ๑๒๗,๑๐๗๐
อลิปฺปิย	 ๕๕๙
อลฺล  ๗๕๓
อว  ๑๑๗๓
อวคณิต		 ๗๕๖
อวคต	 	๗๕๖
อวชฺช  ๖๙๙
อว�ฺ�า		 ๑๗๒
อว�ฺ�าต		 ๗๕๖
อวณฺณวาท	 	๑๒๐
อวตาร  ๙๘๒
อวตฺถ		 ๗๓๔
อวทารณ		 ๔๔๗
อวน ๗๕๙

อวนี  ๑๘๑
อวนฺติ  ๑๘๔
อวนฺติโสม ๔๖๐
อวมาน  ๑๗๒
อวมานิต  ๗๕๖
อวยว  ๒๗๘
อวโรห	 ๑๐
อวลมฺพน  ๕๒๕
อวลิ ๕๓๙
อวเลป		 ๑๐๗๙
อววาท ๓๕๔
อวส  ๗๔๓
อวสร  ๗๗๐
อวสิต  ๙๖๔
อวสิสฺสน ๑๕๗
อวสฺสํ	 	๑๑๕๐
อวาปุรณ		 ๒๒๒
อวิ  ๕๐๑
อวิกฺเขป		 ๑๕๕
อวิคฺคห		 ๔๒
อวิชฺชา  ๑๖๘
อวิ�ฺ�ู	 ๗๒๑
อวิตถ		 ๑๒๗
อวิทูร		 ๗๐๖
อวิรต  ๔๑
อวิรทฺธ  ๖๙๘
อวิล ๖๖๙
อวิลมฺพิต  ๔๐
อวิสารี  ๑๒๙
อวี ๒๓๙
อวีจิ		 ๖๕๗

อวฺยามิสฺส ๘
อวฺหย		 ๑๑๔
อวฺหา		 ๑๑๔
อส ๒๘๑
อสกึ  ๑๑๓๗
อสฆน	 ๒๗๘
อสงฺขต  ๗
อสงฺขตธาตุ  ๙
อสงฺเขฺยยฺย  ๔๗๖
อสจฺจ		 ๑๒๗
อสทฺธมฺม  ๓๑๗
อสน  ๓๘๙,๔๖๕,
 ๕๖๓,๑๐๐๔
อสนิ   ๒๔,๘๗๑
อสพฺพวิสยฏฺüาน  ๒๑๕
อสม ๔
อสมฺภาวิตสมฺปตฺต	 ๗๔๐
อสาร  ๖๙๘
อสิ  ๓๙๑
อสิต  ๖๑,๙๖,๔๔๘,
 ๗๕๗,๑๐๐๕
อสิปุตฺตี		 ๓๙๒
อสิเลส  ๕๘
อสุ  ๔๐๗
อสุจิ		 ๒๗๔,๑๐๒๔
อสุร  ๑๔
อสฺม  ๖๐๕
อสฺมปุปฺผ	 	๕๙๑
อสฺมรี ๓๒๙
อสฺมสาร ๔๙๓
อสฺส ๒๖๐,๓๖๘,
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 ๓๙๔,๑๑๐๒
อสฺสกณฺณ		 ๒๖,๕๖๒
อสฺสตร  ๓๖๙,๖๕๒
อสฺสตฺถ	 	๕๕๑,๑๐๓๘
อสฺสม  ๒๑๒,๔๐๙,๙๒๘
อสฺสมารก  ๕๗๗
อสฺสมุข ๔๔
อสฺสเมธ  ๔๑๓
อสฺสยุช  ๕๘,๗๖
อสฺสว  ๓๒๔,๗๓๐,๑๐๓๖
อสฺสา  ๓๗๑
อสฺสาภิตาฬินี	 ๓๗๐
อสฺสาส  ๓๙
อสฺสาสงฺคานุสารี	 ๓๘
อสฺสุ  ๒๖๐,๑๑๕๐
อเสกฺข  ๑๐
อเสกฺขมุนิ ๑
อเสจน		 ๖๙๗
อเสส  ๗๐๒
อโสก  ๙,๕๗๓
อโสปฺป	 ๑๒
อห		 ๖๗
อหต		 ๒๙๓
อหมหมิกา		 ๓๙๗
อหห		 ๔๗๕,๑๒๐๑
อหํการ	 	๑๗๑,๓๙๗
อหิ	 	๖๕๓
อหิต	 	๓๔๔
อหิตุณฺฑิก		 ๖๕๖
อโห	 	๑๑๓๘,๑๑๔๙
อโหมุข	 ๖๘

อโหรตฺต		 ๗๔
อฬกฺก	 	๕๑๙,๕๘๑
อฬาร		 ๗๐๙
อฬิ	(อลิ)	 ๖๓๖
อํส	 ๒๖๔,๔๘๕,๑๑๐๒
อํสุ	 ๖๔,๑๑๒๑
อํสุก	 ๒๙๐
อํสุมาลี	 ๖๓

(อา)
อา  ๑๑๘๐
อากงฺขา  ๑๖๓
อากปฺป		 ๒๘๒
อากมฺปิต	 	๗๔๔
อาการ  ๗๖๔,๙๘๒
อากาส  ๔๖
อากาสคงฺคา		 ๒๗
อากิณฺณ	 	๗๒๐
อากุณฺฑ	 ๖๒๒
อาขณฺฑล	 ๒๐
อาขุ  ๖๑๘
อาขฺยา   ๑๑๔
อาขฺยาต  ๗๕๕
อาขฺยายิกา  ๑๑๓
อาคนฺตุ		 ๔๒๔
อาคม		 ๙๕๒
อาคาริก		 ๔๔๖
อาคุ	 	๘๔,๓๕๕,๑๐๖๔
อาคู	 ๑๗๑
อาฆาต		 ๑๖๔
อาฆาตน	 	๕๒๑
อาจริย	 	๔๑๐,๔๑๑

อาจาม	 	๔๖๖
อาจิต		 ๗๐๑
อาชานีย  ๓๖๙
อาชิ  ๓๙๙
อาชีว  ๔๔๕
อาฏ  ๖๓๗
อาณา	 	๓๕๔
อาณิ		 ๓๗๔
อาตงฺก  ๓๒๓,๑๐๔๕
อาตต  ๑๓๙,๑๔๐
อาตตวิตต  ๑๓๙,๑๔๑
อาตตายี  ๗๓๖
อาตป		 ๓๗
อาตปตฺต	 	๓๕๗
อาตปฺป	 ๑๕๖
อาตาป	 	๑๑๓๕
อาตุร ๓๒๒
อาโตชฺช  ๑๔๒
อาทาส  ๓๑๖
อาทิ  ๗๑๕,๙๗๙
อาทิจฺจ		 	๑๒,๖๒
อาทิจฺจปถ			 ๔๕
อาทิจฺจพนฺธุ		 	๕
อาทิเตยฺย ๑๒
อาทิเทว ๑๖
อาทิพฺรหฺมจริย		 	๔๓๑
อาทิวราห	 ๑๖
อาทีนว   ๗๖๖
อาโทภาสน ๑๒๓
อาธาร  ๑๐๑๑
อาธูต			 ๗๔๔



	 อภิธานวรรณนา	อภิธานานุกรม	(บาลี)	:	พระมหาสมปอง	มุทิโต	 1026

ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
อาโธรณ	 ๓๖๗
อาน  ๓๙
อานก ๑๖
อานน  ๒๖๐
อานนฺท   ๘๗,๔๓๖,๖๗๓
อานนฺทน   ๗๖๐
อานย   ๕๒๑
อานิสํส		 	๗๖๗
อานีต  ๗๔๙
อาป		 ๖๖๑
อาปคา		 ๖๘๑
อาปณ	 	๒๑๓
อาปณิก		 ๔๖๙
อาปทปฺปตฺต		 ๗๔๓
อาปทา		 ๓๘๕
อาปนฺน		 ๗๔๓
อาปนฺนสตฺต		 ๒๓๙
อาปาน		 	๕๓๔
อาปุจฺฉน	 	๗๖๐
อาพาธ  ๓๒๓
อาภต  ๗๔๙
อาภรณ	 	๒๘๓
อาภา  ๖๔
อาภาสน  ๑๒๓
อาภิร ๔๙๕
อาภิสมาจาริก		 ๔๓๑
อาภุชี  ๕๖๕
อาโภค		 ๑๐๘๓
อาม  ๑๑๔๔
อามคนฺธิ		 ๑๔๖
อามณฺฑ		 	๕๖๖

อามย  ๓๒๓
อามยนฺตร ๓๒๙
อามยาวี ๓๒๒
อามลกี  ๕๖๙
อามิส  ๒๘๐,๑๑๐๔
อามุกฺก  ๓๗๘
อาเมฑิต  ๑๐๖
อาโมท  ๘๗,๑๔๕,๑๑๐๘
อาย  ๓๕๖
อายต   ๗๐๗
อายตน  ๒๐๗,๘๐๑
อายติ  ๘๖,๘๗๕
อายตฺต  ๗๒๘
อายาม   ๒๙๕
อายุ  ๑๕๕
อายุธ   ๓๘๕
อาโยธน  ๓๙๙
อารกา  ๑๑๕๗
อารกูฏ		 ๔๙๒
อารติ  ๑๖๐
อารนาล	(อารนาฬ)	 ๔๖๐
อารมฺภ   ๔๐๓,๘๕๒
อารมฺมณ		 ๙๔,๑๑๓๒
อารว  ๑๒๘
อารา  ๕๒๘,๑๑๕๗
อาราธน   ๘๘๗
อาราม  ๕๓๗
อาราว  ๑๒๘
อาเรวต ๕๕๒
อาโรคฺย	 	๓๓๑
อาโรห		 ๒๙๕,๑๑๐๙

อาโรหณ		 ๒๑๖
อาลก	(อาฬก)	 	๓๖๔
อาลมฺพ  ๙๔
อาลมฺพน  ๙๔
อาลมฺพร  ๑๔๔,๘๕๔
อาลย   ๑๖๓,๒๐๕,๑๐๙๗
อาลาน  ๓๖๔
อาลาป		 ๑๒๓
อาลิงฺค	 	๑๔๓
อาลิงฺคน		 ๗๗๔
อาลินฺท	(อลินฺท)		 ๒๑๘
อาลี   ๒๓๘
อาโลก  ๓๗,๑๐๔๓
อาโลกน  ๗๗๕
อาโลกสนฺธิ  ๒๑๗
อาโลป		 ๔๖๖
อาวฏฺฏ  ๖๖๐ 
อาวสถ	 	๒๐๖
อาวาฏ  ๖๕๐
อาวาส  ๒๐๖
อาวิ  ๑๑๔๙,๑๑๕๗
อาวิต  ๗๕๔
อาวิทฺธ  ๗๔๔
อาวิล  ๖๖๙
อาวุต  ๗๔๕
อาวุธ   ๓๘๕,๓๘๖
อาวุโส   ๑๑๓๙
อาเวสน  ๒๑๒,๙๐๖
อาเวสิก   ๔๒๔
อาเวฬา		 ๓๐๘	
อาสชฺช  ๗๔๕
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อาสตฺต  ๗๒๖
อาสน  ๓๑๑,๓๖๓,
 ๗๖๕,๑๐๙๙
อาสนสาลา  ๒๐๑,
อาสนฺที   ๓๑๑
อาสนฺน  ๗๐๕
อาสภ  ๖๙๖
อาสย  ๗๖๖,๙๓๗
อาสยาส ๓๔
อาสว  ๕๓๓,๙๖๙
อาสา  ๑๖๒
อาสาฏิกา  ๖๔๕
อาสาทิต ๗๕๓
อาสาร  ๕๐
อาสาฬฺห	 ๕๙,๗๕
อาสาฬฺหา		 	๕๙
อาสี   ๖๕๕,๘๗๒
อาสีวิส  ๖๕๓
อาสุ  ๔๐
อาสุค	 ๓๗,๓๘๙
อาหจฺจปาท	 	๓๑๐
อาหฏ	 ๗๔๙
อาหต	 	๔๘๖
อาหว		 ๓๙๙
อาหวนีย		 ๔๑๙
อาหาร		 	๔๖๕,๘๕๖
อาหาว		 ๖๘๐
อาฬก		 ๓๖๔
อาฬวี		 ๑๙๙
อาฬาริก	 	๔๖๔
อาฬาหน	 	๔๐๕

อาฬิ	(อาลิ)	 ๑๘๙,๖๒๑,
 ๑๐๘๓
อาฬฺหก		 	๔๘๔

(อิ)
อิกฺก  ๖๑๒
อิกฺขณิกา		 ๒๓๖
อิกฺขน	(-ณ)	 	๗๗๕
อิงฺค		 ๗๖๔
อิงฺคิต		 ๗๖๔
อิงฺคุที		 ๕๖๕
อิงฺฆ		 ๑๑๕๗
อิจฺฉา	 	๑๖๓
อิช   ๔๑๔
อิฏฺü  ๔๖๙,๖๙๗
อิฏฺüกา  ๒๒๐
อิฏฺüคนฺธ	 ๑๔๖
อิณ		 ๔๗๑
อิณายิก	 	๔๗๐
อิตร  ๗๑๗,๑๐๖๙
อิติ  ๑๑๕๘,๑๑๘๘
อิติหาส		 ๑๑๑
อิตฺตร  ๖๙๙
อิตฺถํ			 ๑๑๕๘
อิตฺถาคาร		 ๒๑๕
อิตฺถิปุริสเหตุก	 ๑๐๔
อิตฺถี		 ๒๓๐	
อิตฺวิช   ๔๑๔
อิทานิ  ๑๑๓๖,๑๑๔๐
อิทิ   ๔๑๔
อิธ  ๓๖,๑๑๖๑
อิธุม  ๓๖

อินฺท   ๒๐,๓๒,๑๑๓๓
อินฺทขีล   
๒๐๔,๒๒๐,๑๐๐๖
อินฺทชาลิก  ๕๑๒
อินฺททุม ๕๖๒
อินฺทธนุ  ๔๙
อินฺทปตฺถ	 	๒๐๑
อินฺทยว  ๕๗๔
อินฺทวารุณี		 ๕๙๗
อินฺทสาล  ๕๖๘
อินฺทารี ๑๔
อินฺทาวรช ๑๖
อินฺทาวุธ  ๔๙
อินฺทีวร  ๕๕๒,๖๘๘,๑๐๐๓
อินฺทุ  ๕๑
อินฺทฺริย   ๑๔๙
อินฺทฺริยคฺคยฺห	 	๗๑๖
อินฺธน   ๓๖
อิพฺภ  ๗๒๕
อิภ  ๓๖๐
อิภปิปฺปลี		 	๕๘๓
อิรา ๕๓๓
อิรีณ		 ๘๘๖
อิรุ  ๑๐๘
อิลฺลี  ๓๙๒
อิส  ๖๑๒
อิสิ  ๑๐๙,๔๓๓
อิสิคิลิ		 ๖๐๖
อิสฺส  ๖๑๒
อิสฺสร  ๑๖,๗๒๕,๑๐๙๔
อิสฺสา  ๑๖๘
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อิสฺสาส  ๓๘๘,๙๒๒
อิห		 ๑๑๖๑
อิหโลกิก	 	๘๕

(อี)
อีฑิต ๗๕๒
อีติ  ๔๐๑
อีริตํ		 ๗๔๔
อีส  ๑๗,๓๒,๗๒๕
อีสธร  ๒๖
อีสํ		 ๑๑๔๘
อีสํปณฺฑุ		 ๙๖
อีสา  ๔๔๙
อีสาน ๑๗
อีหา	 	๑๕๖,๑๕๘

(อุ)
อุ   ๑๗,๑๑๖๘
อุกฺกฏ ๗๓๐
อุกฺกฏฺü  ๖๙๙
อุกฺกฏฺüา   ๒๐๑
อุกฺกํส			 ๗๖๑,๗๗๑
อุกฺกา  ๗๙๕
อุกฺการ  ๒๗๕
อุกฺกุส  ๖๔๐
อุกฺโกจ		 ๓๕๖
อุกฺข ๔๙๕
อุกฺขลิ  ๔๕๖
อุกฺลาป	 	๒๒๔
อุขา  ๔๕๖
อุคฺค	 ๑๗,๕๐๓,๗๑๑,๙๘๓
อุคฺคตฺถน		 ๒๘๙
อุคฺคมน	 	๙๖๑

อุคฺคาร	 	๔๖๘
อุคฺฆาฏน		 ๕๒๔
อุจฺจํ			 ๑๑๕๒
อุจฺจ		 ๗๐๘
อุจฺจทสฺสน	 ๑๑๗
อุจฺจาร		 ๒๗๕
อุจฺจาลิงฺค		 ๖๒๓
อุจฺจาวจ		 ๗๒๐
อุจฺฉงฺค		 ๒๗๖
อุจฺฉิต		 ๗๐๘
อุจฺฉุ		 ๕๙๙
อุจฺฉุวิการ	 	๔๖๒
อุชุ   ๗๐๘
อุชฺชาสน ๔๐๓
อุชฺเชนี   ๒๐๐
อุชฺโชต  ๓๗
อุฏฺüาน  ๘๘๖
อุณฺณต	 ๒๘๙
อุณฺณนาภิ		 ๖๒๑
อุณฺณา		 ๘๗๖
อุณฺห		 ๘๐
อุณฺหภสฺม		 ๓๖
อุณฺหรํสิ	 	๖๒
อุณฺหีส		 ๒๘๔,๓๕๘,๘๖๒
อุตุ  ๗๘,๒๓๘,๙๐๐
อุตุนี  ๒๓๘ 
อุตุมตี ๒๓๙
อุตฺตตฺต  ๒๘๐
อุตฺตม  ๖๙๔
อุตฺตมงฺค		 ๒๕๖
อุตฺตมงฺครุห	 ๒๕๖

อุตฺตมณฺณ	 	๔๗๐
อุตฺตมปฺปกติปฺปาย	 ๑๐๔
อุตฺตมา   ๒๓๔
อุตฺตร  ๒๙,๑๑๔,๒๙๒,
 ๖๙๕,๘๓๐
อุตฺตรกาล  ๘๖
อุตฺตรกุรุ  ๑๘๓
อุตฺตรภทฺทปท		 ๖๐
อุตฺตรายน  ๘๑
อุตฺตราสงฺค		 ๒๙๒
อุตฺตรีย  ๒๙๓
อุตฺตํส		 ๓๐๘,๘๗๐
อุตฺตาน   ๖๖๙
อุตฺตานสย  ๒๕๒
อุตฺตานเสยฺยก ๒๕๒
อุตฺตาส  ๑๖๖
อุตฺติ  ๑๐๕
อุท  ๑๑๓๘,๑๑๙๙
อุทก  ๖๖๑
อุทกี ๒๓๙
อุทคฺค	 	๗๐๘
อุทธิ  ๖๕๙
อุทปาน		 ๖๗๗
อุทย  ๖๐๖
อุทร  ๒๗๑
อุทหารก	 	๕๑๐
อุทาป	(อุทฺทาป)	 	๒๐๓
อุทาหรณ	 	๑๑๕
อุทาหุ			 ๑๑๓๘
อุทิต  ๗๕๕,๑๐๗๕
อุทีจี		 ๒๙
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อุทีรณ		 ๑๐๖
อุทีริต  ๗๕๕
อุทุมฺพร  ๕๕๑
อุทฺทโลมี   ๓๑๓
อุทฺทาน  ๓๕๔
อุทฺทาล  ๕๕๒,๕๕๘
อุทฺทิต ๗๔๗
อุทฺธํ	 	๑๑๕๖
อุทฺธก  ๑๔๓
อุทฺธงฺคม	 	๓๘
อุทฺธจฺจ		 ๑๖๙
อุทฺธฏ   ๑๖๙
อุทฺธเทหิก	 	๔๒๓
อุทฺธน  ๔๕๕
อุทฺธาป	 	๒๐๓
อุทฺธาร  ๔๗๑,๑๑๒๓
อุเทฺรก   ๔๖๘
อุโทสิต  ๒๑๓
อุนฺทูร		 ๖๑๘
อุนฺน  ๗๕๓
อุนฺนต   ๗๐๘
อุนฺนติ  ๑๖๘
อุป		 ๑๑๘๕
อุปกฏฺü		 ๗๐๕
อุปการิกา		 ๒๐๓
อุปกฺกม	 	๗๗๓
อุปกฺโกส		 ๑๒๐
อุปกฺขร		 ๓๗๕
อุปคหน		 ๗๗๔	
อุปคฺคยฺห	 ๓๕๖
อุปคฺคห	 ๔๐๗

อุปจริต		 ๗๕๑
อุปจาร	 	๑๐๐๑
อุปจฺจกา		 ๖๑๐
อุปจฺจย		 ๗๗๖
อุปชาป	 	๓๔๙
อุปชฺฌา		 ๔๑๐
อุปชฺฌาย		 ๔๑๐
อุป�ฺ�าส		 ๑๑๘
อุปฑฺฒ		 ๕๓
อุปตน	 	๑๑๒๖
อุปติสฺส	 	๔๓๔
อุปทา		 ๓๕๕
อุปทาน		 	๓๖
อุปทฺทว		 	๔๐๑
อุปเทส	 	๔๑๒
อุปธาน		 ๓๑๑
อุปธิ		 ๑๗๗,๙๖๙
อุปนาห		 ๑๖๕
อุปนิธิ	 	๔๗๒
อุปนิสา		 ๑๑๒๕
อุปนฺตเสล	 	๖๑๐
อุปนฺติก	 	๗๐๖
อุปปติ		 ๒๔๐
อุปปาติก		 ๗๔๑
อุปมา		 ๕๓๐
อุปมาตุ		 ๒๔๔
อุปมาน		 ๕๓๐
อุปเมยฺยาน	 ๕๓๐
อุปยม	 	๓๑๘
อุปริ		 ๑๑๕๖
อุปล		 ๖๐๕

อุปลทฺธตฺถา	 ๑๑๓
อุปลทฺธิ		 ๑๕๓,๑๐๕๓
อุปวน	 	๕๓๗
อุปวาท		 ๑๒๐
อุปวาส	 	๔๓๒
อุปวีณ		 ๑๓๘
อุปเวสน	 	๗๖๕
อุปสคฺค		 ๔๐๑,๑๐๓๓
อุปสํพฺยาน	 	๒๙๒
อุปสูริยก	 ๖๕
อุปหาร		๓๕๖,๔๒๕,๑๑๒๘
อุปาณฺฑ	 ๑๗
อุปานฺตภู			 ๑๙๐
อุปาย		 ๓๔๘
อุปายน		 ๓๕๖
อุปายิก		 ๓๕๓
อุปารมฺภ	 	๑๒๑
อุปาสก	 	๔๑๕
อุปาสน		๓๙๐,๔๒๘,๘๘๑
อุปาสิกา	 	๔๑๕
อุปาสิต		 ๗๕๑
อุปาหน		 ๕๒๕
อุปฺปตฺติ		 ๙๐
อุปฺปตฺติเทวา	 ๑๑
อุปฺปถ		 ๑๙๓
อุปฺปล		 ๔๗๕,๖๘๘
อุปฺปาต		 ๔๐๑
อุปฺปาท		 ๔๐๑,๑๐๒๗
อุเปกฺขา		 ๑๕๙
อุเปนฺท	 ๑๖
อุโปคฺฆาต	 	๑๑๕
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อุโปสถ		 ๓๖๑,๗๘๐
อุพฺพฏฺฏน  ๒๙๙
อุพฺพี  ๑๘๑
อุพฺภว  ๙๐
อุพฺภิท   ๔๖๑
อุมา  ๔๕๒
อุมาปติ		 ๑๗
อุมฺมชฺชน  ๒๙๙
อุมฺมตฺต  ๓๒๒,๕๗๗
อุมฺมาท  ๑๗๒
อุมฺมาทวนฺตุ  ๓๒๒
อุมฺมาร  ๒๑๙
อุมฺมุก  ๓๖
อุยฺยาน  ๕๓๘,๑๑๒๖
อุยฺยาม  ๑๕๖
อุยฺยุต  ๗๒๗
อุร  ๒๗๐
อุรค	 	๖๕๔
อุรจฺฉท	 	๓๗๗
อุรจฺฉทิก	 ๓๗๘
อุรณ	 	๕๐๑
อุรณี		 ๕๐๒
อุรพฺภ  ๕๐๑
อุรุ  ๖๖๓,๗๐๑
อุลูก	 	๖๓๘
อุลฺโลจ		 ๒๙๙	
อุลฺโลล  ๖๖๒
อุสภ ๑๓๒,๑๓๓,๑๙๖,
 ๔๙๕,๕๙๐,๙๙๖
อุสีร  ๖๐๑
อุสุ  ๓๘๙

อุสุการ  ๕๑๐
อุสุวฑฺฒกี  ๕๑๐
อุสูยา		 ๑๖๘
อุสฺสว  ๑๗๘
อุสฺสาว  ๕๖
อุสฺสาห		 ๑๕๖,๓๕๑
อุสฺสิต  ๘๙๒
อุสฺสุก   ๗๒๗
อุสฺโสฬฺหี	 	๑๕๘	
อุหุงฺการ		 ๖๓๘
อุฬาร		 ๘๔๔
อุฬุ		 ๕๗
อุฬุมฺป	 	๖๖๕
อุฬุราช		 ๕๒

(อู)
อูกา		 ๑๙๕
อูมิ		 ๖๖๒
อูรุ		 ๒๗๖
อูรุช	 ๔๔๕
อูรุปพฺพ		 ๒๗๖
อูส		 ๖๘,๑๘๒
อูสร		 ๑๘๒
อูสวนฺตุ		 ๑๘๒
อูหา		 ๑๕๕

(เอ)
เอก  ๖๙๖,๗๑๗,
 ๗๑๘,๘๕๐
เอกก  ๗๑๘
เอกกูฏยุต	 	๒๐๙
เอกคฺค		 ๑๐๓๕
เอกคฺคตา		 ๑๕๕

เอกจฺจ		 ๗๑๘
เอกนฺต  ๔๑
เอกนฺตโลมี  ๓๑๓
เอกปทิก		 ๑๙๒
เอกปที		 ๑๙๒
เอกสิงฺค	 ๑๖
เอกากี  ๗๑๘
เอกาคาริก	 ๕๒๒
เอชา  ๑๖๒
เอณีมิค		 ๖๑๘
เอเณยฺย		 ๖๑๘
เอตรหิ		 ๑๑๔๐
เอติห	 	๔๑๒
เอติหฺย		 ๔๑๒
เอตฺตาวตา  ๑๑๔๑
เอตฺถ		 ๑๑๖๑
เอธ  ๓๖
เอรณฺฑ	 	๕๖๖
เอราวณ		 ๒๒
เอราวต  ๓๐,๕๖๐
เอลก  ๒๒๐
เอลา  ๒๘๑,๕๙๑
เอว ๑๑๔๒,๑๑๔๔,
 ๑๑๕๒,๑๑๕๘,
 ๑๑๘๖
เอวมฺปิ		 ๑๑๔๓
เอวเมวํ		 ๑๑๔๒
เอสิกา  ๒๐๔
เอฬ		 ๑๐๑๐
เอฬก			๒๒๐,๕๐๑,๑๑๒๓
เอฬคล	 	๕๙๔
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เอฬมูค		 ๗๓๔
เอฬา	 	๑๐๑๐
เอฬาลุก		 ๕๙๗

(โอ)
โอก  ๒๐๗,๑๐๖๐
โอกายิก ๓๕๓
โอกาส  ๑๑๐๑
โอกฺก ๕๒๐
โอกฺกจร	 ๕๒๐
โอคธ		 ๗๔๒
โอฆ		 ๖๒๙,๙๔๗
โอช  ๙๔๓
โอชา  ๙๔๓
โอฏฺü  ๒๖๒,๕๐๒,๑๑๐๖
โอตาร  ๑๑๑๘
โอตฺตปฺป	 	๑๕๘
โอทน  ๔๖๕
โอทนิก  ๔๖๔
โอทาต  ๙๕,๑๐๖๘
โอธิ  ๒๒๕,๑๑๓๕
โอปปาติก	 	๗๔๑
โอปมฺม		 ๕๓๐
โอปยิก	 ๓๕๓
โอปวยฺห		 ๓๖๖
โอปายิกํ		 ๑๑๔๔
โอปายิก		 ๓๕๓
โอภาส  ๓๗
โอมก  ๗๐๐
โอรํ		 ๖๖๕
โอรพฺภิก  ๕๑๓
โอรส  ๒๔๑

โอโรธ  ๒๑๕
โอวรก  ๒๑๔
โอวาท  ๓๕๔
โอสธ  ๓๓๐,๕๙๒
โอสธิ  ๕๔๑,๕๙๒
โอสธีส  ๕๒
โอสาน  ๗๗๑
โอสฺสฏฺüุ  ๗๕๔
โอฬิคลฺล	 	๖๘๔

(ก)
กกจ	 	๕๒๘,๕๘๐
กกณฺฏก		 ๖๒๓
กกุ  ๔๙๗
กกุฏ  ๖๓๖ 
กกุท	(-ธ)	 	
๔๙๗,๕๖๒,๘๗๙
กกุธภณฺฑ	 	๓๕๘
กกุภ ๑๓๘
กกฺกฏก   ๖๗๕
กกฺกรี  ๕๙๗
กกฺกส  ๙๘๖
กกฺโกล  ๓๐๔
กกฺขฬ		 ๗๑๔
กงฺก  ๖๔๓
กงฺกฏ  ๓๗๗
กงฺกณ	 	๒๘๖
กงฺขา  ๑๗๐
กงฺคุ			 ๔๕๐,๔๕๒,
 ๕๗๑,๑๐๕๕
กจ	 ๒๕๖
กจวร	 	๒๒๔,๗๐๐

กจฺจิ		 ๑๑๓๙,๑๑๕๑
กจฺฉ	 	๑๘๗,๒๖๔,๘๑๓
กจฺฉนฺตร	 	๒๑๕
กจฺฉป	 	๖๗๔
กจฺฉา		 ๓๖๕,๘๑๓
กจฺฉุ		 ๓๒๗
กชฺชล  ๓๐๖
ก�ฺจน	 	๔๘๖,๔๘๗
ก�ฺจุก		 ๒๙๔,๖๕๕,๙๖๓
ก�ฺจุกี	 	๓๔๒
ก�ฺชล	 ๔๖๐
ก�ฺชิย		 ๔๖๐
ก�ฺ�า		 ๒๓๑
กฏ  ๓๖๔,๔๕๕,๙๙๗
กฏก  ๒๘๕,๖๐๘
กฏจฺฉุ		 ๔๕๘
กฏิ  ๒๗๒
กฏü  ๙๗๗
กฏüก  ๑๔๘
กฏüกา  ๕๘๒
กฏüโรหินี	 	๕๘๒
กฏฺฏิสฺส  ๓๑๕
กฏฺü  ๕๔๘,๑๐๔๐
กüิน  ๗๑๔
กโüร ๗๑๔
กณ			 ๔๕๔,๗๐๕,๑๐๔๗
กณย	 	๓๙๔
กณิกา	 	๕๗๔
กณิการ		 ๕๗๐
กณฺฏก	 	๖๑๒,๙๑๒
กณฺฏกิผล		 ๕๖๙
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กณฺü			 ๒๖๓
กณฺüภูสา	 	๒๘๕
กณฺฑ		 ๓๘๙,๔๕๓,๘๘๕
กณฺฑตุณฺฑ	 ๖๑๔
กณฺฑรา	 	๒๗๙
กณฺฑุ	(กณฺฑู)		 ๓๒๖
กณฺฑุติ		 ๓๒๖
กณฺฑุยา		 ๓๒๖
กณฺฑุวน	 	๓๒๖
กณฺณ		 ๑๕๐,๑๑๒๐
กณฺณชลูกา		 ๖๒๒
กณฺณธาร	 	๖๖๖
กณฺณปูร		 ๒๘๔
กณฺณมุณฺฑ		 ๖๗๙
กณฺณมูล		 ๓๖๓
กณฺณวิภูสน		 ๒๘๔
กณฺณเวüน		 ๒๘๔
กณฺณิกา		 ๒๑๙,๒๘๔,
 ๖๘๗,๘๗๕
กณฺเณชป	 	๗๓๗
กณฺห		 ๑๖,๔๓,๘๔,
 ๙๖,๑๐๐๐
กณฺหปีตก	 	๙๙
กณฺหวณฺฏา	 ๕๕๙
กณฺหวตฺตนี	 ๓๔
กตก  ๑๐๓๖
กตมาล  ๕๕๒
กตมุข ๗๒๑
กตหตฺถ		 ๗๒๐
กตี ๗๒๑
กตุ  ๔๑๒

กตฺตรยฏฺüิ  ๔๔๓ 
กตฺติก  ๗๖
กตฺติกา  ๕๘
กตฺติเกยฺย ๑๗
กตฺถ		 ๑๑๖๐
กตฺถนา	 	๑๑๘
กตฺถูริกา		 ๓๐๓
กถํ		 ๑๑๓๙
กถํกถา		 ๑๗๐
กถ�ฺจิ		 ๑๑๕๘
กถน	 ๔๐๓
กถา		 ๑๑๓
กถาน		 ๔๗๖
กถิต		 ๗๕๕
กถิตา	 ๑๐๕
กทมฺพ  ๕๖๑,๑๐๙๒
กทมฺพก  ๖๓๐
กทร  ๕๖๗
กทริย  ๗๓๙
กทลี  ๓๙๗,๕๘๙,๙๘๗
กทลีมิค		 ๖๒๐
กทา  ๑๑๖๑
กทาจิ		 ๑๑๔๖
กทฺทม   ๖๖๓
กนก  ๔๘๗
กนกาวฺหย	 ๕๗๗
กนิฏฺü  ๒๕๔,๙๒๙
กนิฏฺüา  ๒๖๖
กนิย  ๒๕๔,๙๒๙
กนีนิกา  ๒๖๐
กนฺต   ๒๔๐,๖๙๓,๙๔๙

กนฺตา  ๒๓๐,๙๔๙
กนฺตาร   ๑๙๒,๑๑๐๗
กนฺติ  ๕๔,๗๖๒,๑๐๕๖
กนฺติต  ๗๕๒
กนฺท   ๕๔๙,๕๙๓,๖๘๘
กนฺทปฺป	 ๔๓
กนฺทร  ๖๐๙
กนฺทราล ๕๖๒
กนฺทิต  ๑๖๕
กนฺทุก  ๓๑๖
กนฺธรา  ๒๖๓
กปฏ	 ๒๑๙,๑๗๗
กปณ	 	๗๓๙
กปทฺทิ	 ๑๗
กปาล		 ๒๗๙,๙๔๗
กปาลภร	 ๑๗
กปิ	 	๖๑๔
กปิกจฺฉุ		 ๕๘๒
กปิตฺถ		 ๕๕๑
กปิล	 ๙๘
กปิลวตฺถุ		 ๒๐๐
กปิลา	 	๓๐,๕๗๑,๕๙๐
กปิส�ฺชน	 ๑๗
กปิสีส		 ๒๑๗
กปีตน		 ๕๖๒
กปฺป		 ๑๑๐,๗๔๒,๗๙๙
กปฺปก		 ๕๐๘
กปฺปกฺขย	 	๘๒
กปฺปฏ		 ๒๙๓
กปฺปน	 	๙๕๕
กปฺปนา		 ๓๖๕,๙๕๕
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กปฺปร		 ๒๖๕,๒๗๙
กปฺปรุกฺข		 ๒๘
กปฺปาสิก	 	๒๙๗
กปฺปาสี		 ๕๘๙
กปฺปิต	 	๓๖๖
กปฺปูร		 ๓๐๕
กโปณิ		 ๒๖๕
กโปต		 ๖๓๖,๙๘๕
กโปตปาลิกา		 ๒๒๑
กโปล		 ๒๖๒
กผล ๕๕๘
กพนฺธ  ๔๐๖
กพรมณิ		 ๔๙๒
กพล	(-ฬ)		 ๔๖๖
กพิฏฺü ๕๕๑
กพฺพ ๒๘๐
กพฺพฏ ๑๙๘
กพฺพุร ๙๙
กม  ๔๒๙
กมณฺฑลุ		 ๔๔๓
กมล   ๖๘๕
กมลโยนิ ๑๕
กมลาสน  ๑๕
กมิตุ  ๗๓๐
กมุก  ๕๖๔,๖๐๒
กมฺปน			 ๗๑๒
กมฺปิต		 ๗๔๔
กมฺพล  ๒๙๑,๒๙๘,๖๕๒
กมฺพุ  ๔๘๗,๖๗๖,๙๖๗
กมฺพุคีวา	 	๒๖๓
กมฺโพช  ๑๘๕

กมฺม  ๗๕๘
กมฺมกร	(-การ)		 ๕๑๔
กมฺมาร  ๕๐๙
กมฺมารภณฺฑ	 	๕๒๗
กมฺมาส  ๙๙
กมฺมีร ๙๙
กเมก ๕๐๒
กยวิกฺกยิก  ๔๖๙
กยิก  ๔๗๐
กร  ๖๔,๒๖๕,๓๕๕,๑๐๔๗
กรก  ๓๕๙,๕๗๐,๑๐๑๒
กรกา  ๕๐,๑๐๑๒
กรคฺค		 ๓๖๕
กรช  ๒๖๘,๕๖๗
กร�ฺช		 ๕๖๗
กรฏี ๓๖๐
กรณ		 ๙๐๑
กรณีย		 ๗๗๒
กรณฺฑ		 ๓๑๗
กรปาลิกา	 	๓๙๒
กรปุฏ		 ๒๖๘
กรภ  ๒๖๖,๕๐๒
กรภูสา		 ๒๘๖
กรมนฺท  ๕๗๘
กรมร  ๔๐๗
กรมรานีต  ๕๑๕
กรรุห	 ๒๖๘
กรวาป	 ๓๙๑
กรวีก  ๒๖,๖๒๖
กรวีร  ๕๗๗
กรสาขา  ๒๖๖

กรหาฏ	 	๕๔๙
กริณี	 ๓๖๒
กริสาปณ	 	๔๘๑
กรี ๓๖๐
กรีร  ๕๘๐
กรีส  ๑๙๗,๒๗๔,๙๙๕
กรุณ		 ๑๐๒
กรุณา		 ๑๖๐
กเรณุ		 ๓๖๒,๘๖๖
กเรณุกา	 	๓๖๒
กเรริ  ๕๕๓
กล  ๑๓๗
กลงฺก  ๕๕,๑๐๘๙
กลตฺต  ๒๓๗
กลนฺทก  ๖๒๒
กลภ  ๓๖๒
กลมฺพ ๓๘๙
กลมฺพก	(กลมฺพิกา)		๕๙๘
กลล  ๒๓๙,๖๖๓
กลวิงฺก  ๖๔๓
กลส  ๔๕๗
กลห	 	๔๐๐
กลหล		 ๑๓๐
กลา  ๕๓,๕๒๘,๘๗๔
กลานิธิ ๕๒
กลาป	๓๘๙,๖๓๑,๖๓๕,๘๖๓
กลาปี	 ๖๓๔
กลิ  ๑๑๐๖
กลิกา ๕๔๔
กลิงฺค			 ๑๘๔,๖๔๔
กลิงฺคร	 ๔๕๓
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กลิทฺทุม ๕๖๙
กลิปฺปิยา	 ๕๓๓
กลิมารก ๕๖๖
กลิล  ๗๑๙
กลิส ๓๙๙
กลีร  ๕๔๙,๕๙๓
กลุส  ๘๔,๖๖๙,๑๑๐๖
กลฺยาณ			๘๘,๖๙๔,๑๐๗๔
กลฺล  ๖๘,๓๓๑,๙๘๔
กลฺลหาร	 	๖๘๙
กลฺโลล  ๖๖๒
กเลวร  ๑๕๑
กวจ	 	๓๗๗
กวาฏ ๒๑๙
กวิ  ๒๒๘,๓๗๐,๑๑๐๕
กวิกา ๓๗๐
กสก  ๔๔๘
กสมฺพุ  ๒๒๔
กสา  ๓๗๐
กสาย  ๙๖๑
กสาว  ๑๔๘
กสิ  ๔๔๕
กสิกมฺม  ๔๔๕
กสิณ	 	๗๐๒
กสิร  ๘๙
กสฺมีร   ๑๘๕
กสฺมีรช ๓๐๓
กสฺสก  ๔๔๗
กสฺสป		 ๑๐๙
กสฺสปิ		 ๖๕
กสฺสเปยฺย	 ๖๕

กหํ	 	๑๑๖๐
กหาปณ		 ๔๘๑
กฬาย		 ๔๕๑
กฬาร	 	๙๘
กเฬวร	 	๑๕๑,๗๑๙
กโฬป	(ขโฬป)	 ๔๕๖
กํ		 ๖๖๑,๑๑๙๘
กํส	 	๔๕๗,๙๐๕
กํสาราติ	 ๑๖
กาก  ๖๓๘
กากตาลีย  ๗๔๐
กากตินฺทุก  ๕๖๐
กากปกฺข		 ๒๕๗
กากปีลุก	 ๕๖๐
กากลี  ๑๓๗
กาเกนฺทุ ๕๖๐
กาโกทุมฺพริกา ๕๗๒
กาโกฬ		 ๖๓๙
กาจ		 ๙๑๙
กาช  ๕๒๕
กา�ฺจี	 ๒๘๗
กาณ		 ๓๒๑
กาตนฺติก ๓๔๗
กาตร  ๗๓๑
กาทมฺพ  ๖๔๔
กาทมฺพรี ๕๓๓
กานน  ๕๓๖
กาม  ๔๒,๑๖๓,๔๖๙,๘๒๖
กามํ		๘๒๖,๑๑๔๐,๑๑๙๖
กามน  ๗๓๐
กามยิตุ  ๗๓๐

กามินี  ๒๓๑
กามี  ๗๓๐
กามุก  ๗๓๐
กาย  ๑๕๑,๖๓๐,๑๐๘๔
กายพนฺธน  ๔๓๙
กายิก  ๔๗๐
การ	(-รา)		 ๑๐๑๑
การณ	 	๙๑,๑๑๒๗
การณา	 	๔๐๗
การณิก		 	๖๕๘,๗๒๖
การณฺฑว	 		๖๒๖
การมฺภา ๕๗๑
การเวลฺล  ๕๙๖
การา  ๔๐๗
การิกา  ๑๑๐๕
การุ  ๕๐๔,๕๐๕
การุ�ฺ�	 	๑๖๐
การุณิก		 ๗๒๗
กาล  ๖๖,๔๐๔,๑๐๘๒
กาลกิริยา  ๔๐๔
กาลกูฏ	 	๖๐๗
กาลพฺยาปี	 ๗๑๐
กาเวรี  ๖๘๓
กาส  ๓๒๙,๖๐๑,๑๑๒๖
กาสมทฺท  ๕๙๘
กาสาย  ๒๙๖
กาสาว  ๒๙๖
กาสิ  ๑๘๕
กาสุ  ๖๕๐,๑๑๒๕
กาสฺมิรี   ๕๕๘
กาฬ	 	๙๖
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กาฬกณฺü	 ๑๗
กาฬกณฺüก	 	๖๔๔
กาฬกณฺณี		 ๘๒
กาฬกา	 	๖๒๒
กาฬกูฏ	 	๖๕๖
กาฬกฺขนฺธ	 	๕๖๐
กาฬติปุ	 	๔๙๓
กาฬเนมิ	 ๑๖
กาฬปกฺข		 ๗๔
กาฬปกฺขจตุทฺทสี	 ๗๑
กาฬโลณ		 ๔๖๑
กาฬสีห	 ๖๑๒
กาฬสุตฺต		 ๖๕๗
กาฬหํส		 	๖๔๔
กาฬา		 	๕๙๐
กาฬาครุ	 	๓๐๒
กาฬานุสารี		 ๓๐๒
กาฬายส		 ๔๙๓
กาฬาวก	 	๓๖๑
กาฬีย	 	๓๐๒
กิกี   ๖๔๓
กิงฺกร  ๕๑๔
กิจฺจ	 	๗๗๒
กิจฺฉ		 ๘๙
กิ�ฺจิ		 ๑๑๔๘
กิ�ฺจิรตฺต	 	๙๗
กิ�ฺชกฺข		 ๖๘๖
กิฏฺü  ๔๕๒
กิณฺณ		 ๕๓๓
กิตว  ๕๓๑,๕๗๗
กิตฺตาวตา  ๑๑๔๑

กิตฺติ  ๑๑๗
กินฺนร  ๔๔
กินฺนเรส ๓๒
กิพฺพิส  ๘๔,๑๐๖๒
กิมิ  ๖๒๓
กิมิช  ๒๙๘,๓๐๒
กิมุ  ๑๑๓๘
กิมุต  ๑๑๓๘
กิมฺปุริส	 ๔๔
กิร  ๑๑๙๙
กิรณ	 	๖๔
กิราต  ๕๑๗
กิริย  ๗๕๘,๘๗๗
กิรีฏ  ๒๘๓
กิล�ฺช	 	๔๕๕
กิลมถ		 ๗๖๑
กิลมน  ๗๖๑
กิลิฏฺü  ๑๒๕
กิลินฺน  ๗๕๓
กิเลสุปสม	 ๖
กิส  ๗๐๔
กิสลย  ๕๔๓
กิโสร  ๓๖๙
กิฬากิจฺจ	 ๑๗๖
กึ   ๙๕๐,๑๑๓๘,
 ๑๑๓๙,๑๑๙๘
กึกิณี		 ๒๘๖
กึกิราต  ๕๗๙
กึสุ  ๑๑๓๙
กึสุก  ๕๕๓,๕๕๕
กีกส ๒๗๘

กีจกา	 ๖๐๐
กีฏ  ๖๒๓
กีร  ๖๔๐
กีล ๑๗
กีลิต  ๗๔๗
กีว  ๑๑๔๑
กีฬก	 ๑๗๖
กีฬต	 ๑๗๖
กีฬนก	 ๑๗๖
กีฬา	 	๑๗๖
กีฬิก	 ๑๗๖
กีฬิต	 	๑๗๖
กุ  ๑๘๑,๑๑๕๙,๑๑๙๗
กุกตฺถก	 ๖๒๖
กุกฺกุ  ๒๖๘
กุกฺกุจฺจ		 ๑๖๙
กุกฺกุฏ  ๖๔๐
กุกฺกุร  ๕๑๘
กุกฺกุห	 	๖๔๐
กุกฺกุฬ		 ๓๖
กุงฺกุม  ๑๔๗,๓๐๓
กุจ	 	๒๗๐
กุจฺฉา	 	๑๒๑
กุจฺฉิ		 ๒๗๑
กุจฺฉิฏฺü	 	๓๘
กุจฺฉิต	 	๖๙๙
กุช ๕๔๐
กุ�ฺจิกา	 	๒๒๒
กุ�ฺจิกาวิวร		 ๒๒๒
กุ�ฺจิต		 ๒๖๗,๗๐๙
กุ�ฺช	 	๖๐๙



	 อภิธานวรรณนา	อภิธานานุกรม	(บาลี)	:	พระมหาสมปอง	มุทิโต	 1036

ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
กุ�ฺชร		 ๓๖๐,๖๙๖
กุ�ฺชล	 ๔๖๐
กุ�ฺชลาสน	 ๕๕๑
กุฏ  ๔๕๗
กุฏช  ๕๗๓
กุฏธาริกา  ๒๓๖
กุฏนฺนฏ ๕๙๒
กุฏมล	(กุฏüมล)	 ๕๔๔
กุฏิ  ๒๐๗
กุฏิล  ๗๐๙
กุฏีสก  ๔๔๑
กุฏฺฏ  ๒๐๔
กุฏฺü  ๓๐๓,๓๒๙,
 ๕๙๒,๑๑๒๑
กุüารี  ๓๙๓
กุฑุว ๔๘๒
กุณป		 		๔๐๕
กุณาล		 ๖๓๓,๖๗๙
กุณี		 ๓๒๐
กุณฺü		 	๗๒๙
กุณฺฑ		 ๔๕๖,๖๒๒
กุณฺฑก	 ๔๕๔
กุณฺฑล		 ๒๘๔
กุณฺฑิกา	 ๓๕๙,๔๔๓
กุตุก ๑๗๓
กุตูหล		 ๑๗๓
กุตฺตก  ๓๑๔
กุตฺถ,กุตฺร		 ๑๑๖๐
กุถ	 	๓๖๕
กุถิต			 ๗๔๓
กุทาจนํ		 ๑๑๖๑

กุทฺรูส			 ๔๕๐
กุนฺต  ๓๙๔
กุนฺตนี  ๖๔๑
กุนฺตล  ๒๕๖
กุนฺท  ๕๗๘
กุปฺป		 	๔๘๖
กุพฺพร ๓๗๔
กุมาร  ๑๗,๒๕๑,๙๐๗
กุมาริกา  ๒๓๑
กุมีน  ๕๒๑
กุมุท  ๓๐,๔๗๖,๖๘๘
กุมุทพนฺธุ  ๕๒
กุมุทิกา  ๕๖๔
กุมฺภ  ๓๖๓,๔๕๗,๔๘๓,
 ๕๕๗,๘๕๓
กุมฺภก  ๖๖๖
กุมฺภการ  ๕๐๗
กุมฺภณฺฑ		๑๓,๕๙๗,๑๐๓๐
กุมฺภณฺฑสามิ		 ๓๑
กุมฺภถุณ		 ๑๔๐
กุมฺภี  ๔๕๖,๕๖๔
กุมฺภีล  ๖๗๔
กุมฺม  ๖๗๔
กุมฺมาส ๔๖๐
กุร   ๔๖๕
กุรณฺฏก	 	๕๗๓
กุรร  ๖๔๐
กุรุงฺค		 ๖๑๙
กุรู		 ๑๘๔
กุรูร		 ๗๑๔,๙๒๘
กุล  ๓๓๒,๖๓๒,๑๐๖๐

กุลก  ๕๖๐
กุลฏา  ๒๓๓
กุลปาลิกา	 	๒๓๔
กุลล  ๖๓๗
กุลาจล		 ๒๖
กุลาล  ๕๐๗
กุลาวก  ๖๒๗
กุลิตฺถี		 ๒๓๔
กุลิส  ๒๔
กุลีน  ๓๓๓
กุลีนก  ๓๖๙
กุลฺล  ๒๗๘,๔๕๕,๖๖๕
กุวล ๕๕๙
กุวลย   ๖๘๘
กุเวณี		 ๕๒๑
กุเวร  ๓๒
กุส  ๖๐๒,๑๐๗๙
กุสติ ๑๗๗
กุสล  ๘๕,๓๓๑,๗๒๐,๘๐๓
กุสา  ๓๗๑
กุสิ  ๒๙๖
กุสินาร  ๒๐๑
กุสุม  ๕๔๕,๑๑๐๕
กุสุเมสุ ๔๓
กุสูล		 ๔๕๘
กุเสสย  ๖๘๕
กุหน		 ๙๘๔
กุหนา	 	๙๘๔
กุหร		 ๖๔๙,๑๐๙๒
กุหิ�ฺจนํ	 	๑๑๖๐
กุหึ	 	๑๑๖๐
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
กุฬีร		 ๖๗๕
กุฬีรปาท	 	๓๑๐
กูฏ	 ๑๗๗,๒๑๙,๕๒๖,
 ๖๐๘,๘๒๘
กูฏก	 ๔๔๘
กูฏกร	 ๑๗
กูฏฏฺü		 ๗๑๐
กูป		 ๙๓๑
กูปก		 ๖๖๖
กูปมฺพุพฺพาหน	 ๕๒๔
กูล		 ๖๖๔
กูลเทส	 ๖๖๐
เกกร  ๓๒๐
เกกา  ๑๑๙
เกกี  ๖๓๔
เกฏภาชิ ๑๖
เกฏüภ  ๑๑๒
เกตกี  ๖๐๔
เกตน ๓๙๗,๑๐๙๘
เกตว   ๑๗๗,๕๓๑
เกตุ  ๖๑,๓๙๗,๑๑๐๕
เกทาร  ๔๔๗
เกนิปาต		 ๖๖๗
เกยูร	 	๒๘๗
เกลาส  ๖๐๗
เกวฏฺฏ  ๖๗๐
เกวล  ๘,๗๘๖
เกส  ๒๕๖
เกสปาส	 ๙๐๔
เกสร   ๑๖,๕๕๖,
 ๕๗๒,๖๘๖

เกสรี  ๖๑๑
เกสว  ๑๖
เกฬิ		 ๑๗๖
โกก  ๖๑๕
โกกนท  ๖๘๖
โกกาสก  ๖๘๖
โกกิล  ๖๓๓
โกจฺฉ		 ๓๑๑
โกชว  ๓๑๒
โก�ฺจทารณ	 ๑๗
โก�ฺจนาท	 ๑๑๙
โก�ฺจา		 ๑๓๓,๖๔๑
โกฏร  ๕๔๘
โกฏสิมฺพลี  ๕๖๕
โกฏิ   ๓๙๔,๔๗๔,๘๗๑
โกฏิปโกฏิ		 ๔๗๔
โกฏüมฺพร  ๒๙๑
โกฏฺü   ๒๗๑,๔๕๘,๘๖๒
โกฏฺüาส  ๔๘๕
โกฏฺüาสย  ๓๘
โกฑณฺฑ		 ๓๘๘
โกณ		 ๑๔๔,๓๙๔,๘๖๗
โกตุล ๑๗๓
โกตูหล		 ๑๗๓
โกตฺถุ		 ๖๑๕
โกธ  ๑๖๔
โกธน  ๗๓๒
โกป		 ๑๖๔
โกปี		 ๗๓๒
โกปีน		 ๙๘๖
โกมล  ๗๑๖

โกมุที  ๕๔
โกรก  ๕๔๔
โกล  ๕๕๙
โกลก ๓๐๔,๔๕๙
โกลฏฺüิปกฺขี	 	๖๔๐
โกลมฺพ  ๔๕๖
โกลวลฺลิ	(โกลวลฺลี)		 ๕๘๓
โกลาหล		 ๑๓๐
โกลิต  ๔๓๕
โกลี ๕๕๘
โกเลยฺย ๕๑๙
โกวิท  ๒๒๘
โกวิฬาร		 ๒๘,๕๕๒
โกส ๑๙๗,๒๗๓,๓๕๐,
 ๔๘๕,๔๘๖,๘๑๑
โกสช ๓๕๑
โกสผล  ๓๐๔
โกสมฺพี  ๒๐๐
โกสล  ๑๘๔
โกสิ  ๓๙๑
โกสิก  ๒๐,๕๕๗
โกสิย  ๒๐,๖๓๘,๑๐๔๕
โกสิยกฏฺฏิสฺสมย ๓๑๕
โกเสยฺย  ๒๙๑,๒๙๘,๓๑๕
กฺขตฺตุํ		 	๑๒๐๒
กฺริยา  ๖๙๒,๗๕๘
กฺริยากปฺปวิกปฺป	 ๑๑๒
กฺว  ๑๑๖๐

(ข)
ข  ๑๐,๔๕
ขกุนฺตล ๑๗
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ขค		 ๓๘๙,๖๒๔
ขคฺค	 ๓๕๘,๓๙๑,
 ๖๑๓,๑๐๙๒
ขคฺควิสาณ		 ๖๑๓
ขชิ ๔
ขชฺช ๔๖๖
ขชฺชุ ๓๒๖
ขชฺชูรี	 ๖๐๓
ข�ฺช	 ๓๒๐
ข�ฺชน	 ๖๔๓
ข�ฺชรีฎ	 ๖๔๓
ขฏก ๒๖๘
ขณ	 ๖๖,๘๕๕
ขณทา	 ๖๙
ขณมุหุตฺต	 ๖๗
ขณลย	 ๖๗
ขณิตฺติ	 ๔๔๗
ขณฺฑ	 ๕๓,๔๖๒
ขณฺฑปรสุ		 ๑๗
ขตช ๒๘๑
ขตฺต ๓๓๕
ขตฺตช ๕๐๓
ขตฺติยมหาสาล	 ๓๓๘
ขตฺตา ๓๗๖,๑๐๙๕
ขตฺติย ๓๓๕
ขตฺติยา ๒๓๖
ขตฺติยานี ๒๓๖
ขทิกา ๔๖๐
ขทิร ๕๖๗
ขนฺติ ๑๖๑
ขนฺติมนฺตุ ๗๓๒

ขนฺตุ ๗๓๒
ขนฺท ๑๗
ขนฺธ  ๒๖๔,๕๔๘,
 ๖๓๐,๘๕๑
ขนฺธเทส ๔๙๗
ขนฺธาวาร ๑๙๘
ขปา	 ๖๙
ขม ๙๙๕
ขมน ๑๖๑,๗๓๒
ขมา ๑๖๑,๙๙๕
ขย ๒๐๗,๓๒๓,
 ๗๖๓,๙๓๔
ขร ๕๐๒,๕๒๘,
 ๗๑๑,๙๖๘
ขล ๔๕๔,๙๒๗
ขลีน ๓๗๐
ขลุ ๗๓๘,๑๑๙๕
ขลฺลาฏ ๓๒๑
ขลฺลุงฺก ๓๗๐
ขโลปี	 ๔๕๖
ขสม ๔
ขาณุ	 ๕๔๙
ขาต ๖๗๗
ขาทิต ๗๕๗
ขาร ๑๘๒,๑๑๓๔
ขารก ๕๔๔,๕๖๘,๑๑๑๖
ขารี ๔๘๓
ขิฑฺฑา ๑๗๖
ขิตฺต ๗๔๔
ขินฺน ๖
ขิปฺป	 ๔๐

ขิว ๗๓๐
ขีณาสว	 ๑๐
ขีร ๕๐๐
ขีรณฺณว	 ๖๕๙
ขีริกา ๕๖๔
ขุชฺช ๓๑๙
ขุทิต ๗๕๖
ขุทฺท ๔๙๔,๖๔๕,๗๐๔,
 ๗๓๙,๘๒๑
ขุทฺทช ๔๙๔
ขุทฺทปาทป	 ๕๔๐
ขุทฺทมณฺฏิกา	 ๒๘๖
ขุทฺทสงฺข ๖๗๖
ขุทฺทา ๔๖๘,๘๒๑
ขุทฺทานุขุทฺทก ๔๓๑
ขุร ๓๗๑
ขุรก ๕๖๑
ขุรปฺป	 ๓๘๙
ขุรี ๕๐๘
ขฺยาต ๗๒๔
เขฏก ๓๙๒
เขตฺต ๔๔๗,๘๘๐
เขตฺตาชีว ๔๔๗
เขป	 ๑๒๑,๑๐๗๘
เขม ๘,๘๘,๑๐๓๗
เขฬ	 ๒๘๑
โข ๑๑๕๐
โขณฺฑ	 ๓๒๐
โขม ๒๙๑,๒๙๗

(ค)
คคน	 ๔๕
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
คคฺครี	 ๔๙๙,๕๒๗
คงฺคา	 ๖๘๑,๖๘๒
คงฺคาธร	 ๑๗
คงฺเคยฺย	 ๓๖๑
คช	 ๒๒,๓๖๐
คชกุล	 ๓๖๑
คชตา	 ๓๖๒
คชฺชิต	 ๔๙,๓๖๒
คณ	 ๖๒๙,๖๓๒,๑๐๕๐
คณก	 ๓๔๗
คณิกณฺฏก	 ๖๑๒
คณิกา	 ๒๓๓,๕๗๖
คณิต	 ๗๑๐
คณี	 ๖๑๒
คณฺüิ	 ๕๒๐,๖๐๐
คณฺฑ	 ๒๖๒,๓๖๔,๑๐๔๘
คณฺฑก	 ๖๑๓,๖๗๒
คณฺฑุปฺปาท	 ๖๗๕
คณฺฑุล	 ๓๑๙
คติ	 ๓๙๕,๗๙๓
คตฺต	 ๑๕๑
คท	 ๓๒๓,๑๐๙๙
คทา	 ๓๒,๓๙๔,๑๐๙๙
คทิต	 ๗๕๕
คทฺทภณฺฑ	 ๕๖๒
คทฺทูล	 ๕๒๐
คทฺธ	 ๖๓๗
คทฺรภ	 ๕๐๒
คนฺธ	 ๙๔,๓๖๑,๔๒๒,๑๑๒๙
คนฺธกุฏิ	 ๒๑๑
คนฺธผลี	 ๕๗๑

คนฺธพฺพ	 ๑๓,๒๔,๓๖๘,๙๐๒
คนฺธพฺพาธิป	 ๓๑
คนฺธมาทน	 ๖๐๗
คนฺธมาลฺยาทิสงฺขาร	 ๓๐๗
คนฺธวห	 ๓๗
คนฺธวาห	 ๓๗
คนฺธสาร	 ๓๐๐
คนฺธาร	 ๑๓๒,๑๓๓,๑๘๔
คนฺโธตฺตมา	 ๕๓๓
คพฺพ	 ๑๗๑
คพฺภ	 ๒๑๔,๒๗๑,๙๔๔
คพฺภร	 ๖๐๙
คพฺภาสย	 ๒๓๙
คพฺภินี	 ๒๓๙
คภีร	 ๖๖๙
คม	 ๓๙๕
คมน	 ๓๙๕
คมิก	 ๔๒๔
คมฺภีร	 ๑๒๙,๖๖๙,๖๗๗
คมฺม	 ๗๔๕
ครฑาคฺคช	 ๖๕
ครล	 ๖๕๕
ครหา	 ๑๒๑
ครุ	 ๖๒๗,๗๐๑,๘๔๐
ครุคพฺภา	 ๒๓๙
ครุฬ	 ๖๓๓
ครุฬทฺธช	 ๑๖
คล	 ๒๖๓
คลนฺตฏฺüิ	 ๒๗๘
คลิต	 ๗๕๑
ควกฺข	 ๒๑๖

ควช	 ๖๑๖
ควย	 ๖๑๖
คเวสนา	 ๔๒๘
คเวสิต	 ๗๕๓
คห	 ๒๐๖,๗๖๒,๙๑๙
คหฏฺü	 ๔๐๙,๔๔๖
คหณี	 ๒๗๑,๙๗๓
คหน	 ๕๓๖,๗๑๙,๑๐๔๐
คหปติมหาสาล	 ๓๓๙
คหปฺปติ	 ๖๓
คโฬจี	 ๕๘๑
คาถา	 ๑๐๙๐
คาน	 ๑๓๐
คาม	 ๑๓๑,๒๒๕,๑๑๐๘
คามณิ	 ๖๙๕,๙๒๐
คามณิย	 ๓๖๘
คามธมฺม	 ๓๑๗
คายตฺติ	 ๔๑๗
คายตฺตี	 ๕๖๗
คารยฺห	 ๗๐๐
คาวี	 ๔๙๘
คาวุต	 ๑๙๖
คาห	 ๗๖๒
คาหปฺปจฺจ	 ๔๑๙
คาฬห	 ๔๑
คิงฺคมก	 ๒๘๙
คิชฺฌ	 ๖๓๗
คิชฺฌกูฏ	 ๖๐๖
คิ�ฺชกา	 ๒๒๐
คิทฺธ	 ๗๒๙
คินิ	 ๓๓
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
คิมฺห	 ๗๙,๘๐
คิมฺหาน	 ๗๘
คิรพฺพาณ	 ๑๒
คิรา	 ๑๐๕,๑๒๓
คิริ	 ๖๐๕
คิริกณฺณี	 ๕๘๔
คิริชตุ	 ๔๙๒
คิริมลฺลิกา	 ๕๗๓
คิริเมขล	 ๔๓
คิลาน	 ๓๒๒
คิลิต	 ๗๕๗
คิหี	 ๔๔๖
คีต	 ๑๐๐,๑๓๐
คีติกา	 ๑๓๐
คีวา	 ๒๖๓,๑๑๒๙
คีเวยฺย	 ๒๘๕,๒๙๖
คุคฺคุลุ	 ๕๕๗
คุ�ฺชา	 ๔๗๙,๕๘๕
คุณ	 ๓๘๘,๗๖๗,๗๘๗
คุณากร	 ๔
คุตฺต	 ๗๔๖,๗๕๔
คุท	 ๒๗๔
คุนฺทา	 ๕๗๑,๕๙๙
คุมฺพ	 ๔๕๔,๕๕๐,๖๓๑,๘๖๑
คุยฺห	 ๓๕๒,๑๐๖๑
คุยฺหก	 ๑๓
คุยฺหเกสร	 ๓๒
คุห	 ๑๗
คุหา	 ๖๐๙
คุฬ	 ๔๖๒,๑๐๘๘
คุฬผล	 ๕๕๔

คุฬาเกส	 ๑๗
คุฬฺห	 ๗๔๖
คูถ	 ๒๗๔
คูฬฺหปุริส	 ๓๔๗
เคณฺฑุก	 ๓๑๖
เคริก	 ๖๑๐
เคล�ฺ�	 ๓๒๓
เคห	 ๒๐๗
โค	๑๘๑,๔๙๕,๔๙๘,๘๖๙
โคกณฺฏก	 ๕๘๓
โคกณฺณ	 ๒๖๗,๖๑๒
โคกุล	 ๑๙๐
โคจร	 ๙๔
โคจฺฉก	 ๕๔๕
โคฏวิส	 ๖๖๖
โคฏฺü	 ๑๙๐
โคฏฺüาน	 ๑๙๐
โคฏฺüานก	 ๑๙๐
โคฏฺüี	 ๔๑๔
โคณ	 ๔๙๕
โคตม	 ๔
โคตฺต	 ๓๓๒,๑๐๖๐
โคทุห	 ๔๙๕
โคธา	 ๖๒๒
โคธุม	 ๔๕๐
โคนก	 ๓๑๒
โคนงฺคุล	 ๖๑๔
โคนส	 ๖๕๑
โคป	 ๔๙๕
โคปานสี	 ๒๒๑
โคปายิต	 ๗๕๔

โคปาล	 ๔๙๕
โคปาลก	 ๑๗
โคปาลคามก	 ๒๒๖
โคปิต	 ๗๕๔
โคปุร	 ๒๐๔,๑๐๖๕
โคปฺปก	 ๕๑๔
โคปฺผก	 ๒๗๗
โคมนฺตุ	 ๔๙๕
โคมย	 ๔๙๙
โคมิก	 ๔๙๕
โคมิฬฺห	 ๔๙๙
โคร	 ๙๕
โครกฺขา	 ๔๔๖
โคลีส	 ๕๖๓
โคโลมี	 ๕๘๔,๕๙๙
โควินฺท	 ๑๖,๔๙๖
โคสงฺขฺย	 ๔๙๕
โคสีส	 ๓๐๑

(ฆ)
ฆฏ	 ๔๕๗
ฆฏา	 ๖๓๐,๑๑๒๘
ฆฏิกา	 ๗๔
ฆฏียนฺต	 ๕๒๔
ฆณฺฏิกา	 ๓๙๖
ฆต	 ๔๙๙,๕๐๑
ฆน	 ๔๗,๗๑,๑๓๙,
 ๑๔๒,๓๙๒,๗๐๗,๘๒๐
ฆนปุปฺผ	 ๓๑๓
ฆนสาร	 ๓๐๕
ฆโนปล	 ๕๐
ฆมฺม	 ๙๕๕
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ฆร	 ๒๐๖,๔๒๒
ฆรโคลิกา	 ๖๒๑
ฆรณี	 ๒๓๗
ฆรสปฺป	 ๖๕๒
ฆสร	 ๖๗
ฆสฺมร	 ๗๓๔
ฆาต	 ๔๐๓
ฆาตน	 ๔๐๓
ฆาตุก	 ๗๓๑
ฆาน	 ๑๕๐
ฆาส	 ๔๖๕,๖๐๒,๑๑๐๓
ฆุฏิกา	 ๒๗๗
โฆฏก	 ๓๖๘,๓๗๐
โฆร	 ๑๖๗
โฆส	 ๑๒๘,๒๒๖,๑๐๘๑
โฆสนา	 ๑๑๗

(จ)
จ	 ๑๑๘๗
จกฺก	 ๓๗๓,๓๘๑,
 ๓๙๔,๗๘๑
จกฺกปาณิ	 ๑๖
จกฺกวตฺติ	 ๓๓๕
จกฺกวนฺตุ	 ๕๐๒
จกฺกวาก	 ๖๔๑
จกฺกวฺห	 ๖๔๑
จกฺกิก	 ๓๙๖
จกฺขุ	 ๑๔๙,๘๓๕
จกฺขุมนฺตุ	 ๑
จโกร	 ๖๒๕
จงฺกม	 ๒๑๓
จงฺกมน	 ๒๑๓

จงฺโกฏก	 ๓๑๗
จจฺจร	 ๒๐๓,๒๑๘
จ�ฺจล	 ๗๑๒
จณก	 ๔๕๑
จณฺฑ	 ๗๑๑,๗๓๒
จณฺฑาล	 ๕๑๗
จตุกฺก	 ๒๐๓
จตุกฺกณฺณ	 ๓๕๒
จตุชฺชาติคนฺธ	 ๑๔๗
จตุทาส	 ๕๑๕
จตุทฺทิส	 ๓๒
จตุธาสน	 ๔๖๖
จตุปริส	 ๔๑๕
จตุพฺพิธาวุธ	 ๓๘๖
จตุภุช	 ๑๖
จตุมหาทีป	 ๑๘๓
จตุร	 ๗๒๑
จตุรงฺคตม	 ๗๑
จตุรงฺคินีเสนา	 ๓๕๙
จตุรงฺคุร	 ๕๕๒
จตุรสฺสก	 ๒๐๙
จตุรานน	 ๑๕
จตุวคฺค	 ๓๑๘
จตุวณฺณ	 ๓๓๒
จตุวีริยงฺค	 ๑๕๗
จตุอุปาย	 ๓๔๘
จตฺต	 ๗๕๔
จน	 ๑๑๔๕
จนฺท	 ๕๑,๖๑
จนฺทก	 ๖๓๕
จนฺทคฺคาห	 ๖๑

จนฺทน	 ๓๐๐
จนฺทนิกา	 ๖๘๓
จนฺทภาคา	 ๖๘๒
จนฺทส�ฺ�	 ๓๐๕
จนฺทเสขร	 ๑๗
จนฺทหาส	 ๓๙๑
จนฺทาท	 ๖๑
จนฺทาปีฬ	 ๑๗
จนฺทิกา	 ๕๔
จนฺทิกายุตฺตา	 ๖๙
จนฺทิมนฺตุ	 ๕๒
จปล	 ๔๙๓,๗๓๘,๑๐๗๕
จมร	 ๖๑๙
จมู	 ๓๘๑
จมูปติ	 ๒๔๐
จมูรุ	 ๖๒๐
จมฺปก	 ๕๔๖,๕๖๘
จมฺปา	 ๒๐๐
จมฺเปยฺย	 ๕๖๘
จมฺม	 ๓๙๒,๔๔๒,
 ๑๑๐๗
จมฺมการ	 ๕๐๕,๕๐๘
จมฺมปสิพฺพกา	 ๕๒๖
จมฺมโยนิ	 ๖๒๐
จมฺมาวุต	 ๓๗๒
จมฺมี	 ๕๖๕
จย	 ๖๒๙,๑๑๒๘
จร	 ๓๔๗,๗๑๑,๑๑๐๗
จรณ	 ๒๗๗
จรนฺต	 ๔๑๐
จราจร	 ๗๑๑
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จริม	 ๗๑๕
จรุ	 ๔๑๘
จล	 ๗๑๒
จลทล	 ๕๕๑
จลน	 ๗๑๒
จลนี	 ๖๑๘
จลิต	 ๗๔๔
จวก	 ๕๑๗
จวน	 ๔๐๔
จสก	 ๕๓๔
จาค	 ๔๒๐,๑๑๒๙
จาฏก	 ๖๔๓
จาตก	 ๖๔๑
จาป	 ๓๘๘
จามร	 ๓๕๗
จามีกร	 ๔๘๘
จารุ	 ๔๘๗,๖๙๓,๑๑๐๘
จิ	 ๑๑๔๕
จิกุร	 ๒๕๖
จิกฺขลฺล	 ๖๖๓
จิ�ฺจา	 ๕๖๒
จิตก	 ๔๐๕
จิตา	 ๔๐๕
จิตฺต	 ๗๕,๙๙,๑๕๒,๘๓๘
จิตฺตก	 ๓๐๐,๓๑๒,๕๘๐
จิตฺตการ	 ๕๐๘
จิตฺตกูฏ	 ๖๐๗
จิตฺตกฺขิปีติชนน	 ๖๙๗
จิตฺตปิฬา	 ๑๗๓
จิตฺตมาส	 ๗๗
จิตฺตลตา	 ๒๓

จิตฺตวิพฺภม	 ๑๗๒
จิตฺตหารี	 ๕๕๔
จิตฺตา	 ๕๙
จิตฺตาโภค	 ๑๕๙
จิตฺรตณฺฑุลา	 ๕๘๖
จิตฺรภานุ	 ๓๔,๖๓
จินฺตา	 ๑๗๑
จิรํ	 ๑๑๓๖
จิรกฺริย	 ๗๒๗
จิรนฺตน	 ๗๑๓
จิรรตฺตาย	 ๑๑๓๖
จิรสฺสํ	 ๑๑๓๖
จิรายุก	 ๑๒
จิเรน	 ๑๑๓๖
จิลฺลปิลฺล	 ๕๖๗
จิหน	 ๕๕
จีนปิฏฺü	 ๔๙๔
จีรี	 ๖๔๖
จีวร	 ๒๙๖
จุจฺจุ	 ๕๙๘
จุณฺณ	 ๓๙๕,๑๐๒๑
จุต	 ๗๕๑
จุนฺทการ	 ๕๐๙
จุพุก	 ๒๖๒
จุมฺพฏก	 ๔๕๘
จุลฺล	 ๗๐๕,๑๑๑๙
จุลฺลิ	 ๔๕๕
จูจุก	 ๒๗๐
จูต	 ๕๕๗
จูลิกา	 ๓๖๓
จูฬา	 ๒๕๘,๖๓๔

จูฬามณิ	 ๒๘๓
เจ	 ๑๑๔๗
เจฏก	 ๕๒๐
เจฏี	 ๒๓๖
เจต	 ๑๕๒
เจตก	 ๕๑๔
เจตกี	 ๕๖๙
เจติ	 ๑๘๔
เจติย	 ๒๐๗,๔๓๖,๙๕๖
เจตุตฺตร	 ๒๐๑
เจล	 ๒๙๐
โจร	 ๕๒๒
โจริกา	 ๕๒๒
โจล	 ๒๙๐

(ฉ)
ฉ	อารมฺมณ	 ๙๔
ฉ	อุตุ	 ๗๙
ฉก	 ๒๗๔
ฉกน	 ๒๗๕
ฉกฺกณฺณ	 ๓๕๒
ฉคลก	 ๕๐๒
ฉชฺช	 ๑๓๒,๑๓๓
ฉชฺชคาม	 ๑๓๔
ฉณ	 ๑๗๘
ฉตฺต	 ๓๕๗,๕๙๓,๑๑๓๐
ฉตฺตปณฺณ	 ๕๕๕
ฉท	 ๕๔๓,๖๒๗
ฉทน	 ๒๑๘,๕๔๓
ฉทิทารุ	 ๒๒๑
ฉทฺท	 ๒๑๘
ฉทฺทโกฏิ	 ๒๑๗
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ฉทฺทนฺต	 ๓๖๑,๖๗๙
ฉทฺทิกา	 ๓๒๗
ฉนฺท	 ๑๖๒,๔๑๗,๗๖๖,๙๔๖
ฉนฺทส	 ๔๐๘
ฉนฺโทวิจิติ	 ๑๑๐
ฉนฺน	 ๓๕๓,๗๔๘,๘๓๔
ฉนฺนวุติปาสณฺฑา	 ๔๔๑
ฉปฺปท	 ๖๓๕
ฉพินฺทุ		 ๑๖
ฉมา	 ๑๘๑
ฉมาตุร	 ๑๗
ฉเมนน	 ๑๗
ฉล	 ๑๑๐๘
ฉว	 ๔๐๕,๑๐๒๖
ฉวิ	 ๕๔
ฉฬภิ�ฺ�	 ๔
ฉาต	 ๗๕๖
ฉาทน	 ๕๑,๑๑๐๔
ฉาทิต	 ๗๔๘
ฉาป	 ๒๕๑
ฉายา	 ๙๕๔
ฉาริกา	 ๓๕
ฉิคฺคล	 ๖๕๐
ฉิทฺท	 ๖๔๙,๑๐๑๓
ฉิทฺทิต	 ๗๔๘
ฉินฺนิริยาปถ	 ๓๒๐
ฉุริกา	 ๓๙๒
เฉก	 ๗๒๑

(ช)
ชคติ	 ๑๘๖
ชคติปาณ	 ๓๗

ชคติปาล	 ๓๓๔
ชคตี	 ๑๘๑,๙๙๗
ชคริก	 ๓๗๘
ชฆ�ฺ�ช	 ๒๕๔
ชฆน	 ๒๗๒
ชงฺคม	 ๗๑๑
ชงฺคมคฺค	 ๑๙๑
ชงฺคล	 ๑๘๒
ชงฺเคยฺย	 ๒๙๖
ช�ฺ�	 ๓๙๙
ชฏา ๑๖๒,๒๕๗,๙๔๘
ชฏาธร ๔๔๐
ชฏิล ๔๔๐
ชณฺณุ	 ๒๗๖
ชณฺณุตคฺฆ	 ๗๔๒
ชณฺณุมุตฺต	 ๗๔๒
ชตุ ๓๐๕
ชตุกา ๖๔๖
ชตฺตุ ๒๖๔
ชน ๙๓
ชนก ๒๔๓
ชนน ๙๐
ชนนี ๒๔๔
ชนปท	 ๑๐๘๙
ชนปทนฺตร	 ๑๘๕
ชนวาท ๑๒๐
ชนาทฺทน ๑๖
ชนาธิป	 ๓๓๔
ชนาลย ๒๑๐
ชนิกา ๒๔๔
ชนฺตาฆร	 ๒๑๔

ชนฺตุ ๙๓
ชนฺตุผล ๕๕๑
ชเนตฺติ ๒๔๔
ชปา	 ๕๘๐
ชปฺปิต	 ๗๕๕
ชมฺพาล ๖๖๓
ชมฺพาลี ๖๘๔
ชมฺพุ ๕๔๗
ชมฺพุก ๖๑๕
ชมฺพุทีป	 ๑๘๓
ชมฺพุนท ๔๘๘
ชมฺพู	 ๕๔๗
ชมฺภ ๕๕๓
ชมฺภเภที  ๒๐
ชมฺภล ๕๕๓
ชมฺภีร ๕๕๓
ชมฺม ๕๑๖,๗๒๙
ชมฺมีร ๕๕๓
ชย ๔๐๒,๗๖๑
ชยน ๗๖๑
ชยนฺตี ๕๗๓
ชยปาน	 ๓๙๘
ชยมฺปตี	 ๒๔๒
ชยสุมน ๕๗๕,๕๘๐
ชยา ๓๘๘,๕๗๓
ชร ๓๒๙
ชรคฺคว	 ๔๙๖
ชรü ๗๑๔
ชรตา ๒๕๑
ชรา ๒๕๑
ชล ๖๖๑
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ชลกกฺข ๓๖๐
ชลจร	 ๖๗๑
ชลทายก ๓๕๙
ชลน ๓๔
ชลนิคฺคม	 ๖๖๐
ชลนิธิ ๖๕๙
ชลสุตฺติ ๖๗๖
ชลาธาร ๖๗๗
ชลาพุ ๒๓๙
ชลาพุช ๗๔๑
ชลาสย ๖๕๘,๖๗๗
ชลูกา	 ๖๗๕
ชว ๔๐,๓๗๙
ชวน ๓๗๐,๓๗๙
ชวนิกา ๒๙๘
ชวาธิก ๓๗๐
ชฬ	 ๗๒๑
ชาคร	 ๓๗๘,๗๖๘
ชาคริยา	 ๗๖๘
ชาณุ	 ๒๗๖
ชาต ๖๓๐,๑๐๗๗
ชาตรูป	 ๔๘๗
ชาตเวท ๓๓
ชาตาปจฺจา	 ๒๓๕
ชาติ ๙๐,๕๗๖,๗๙๒
ชาติกีล ๑๖
ชาติโกส ๓๐๔
ชาติผล ๓๐๔
ชาติสุมนา ๕๗๖
ชาตุ ๑๑๔๐,๑๑๔๖
ชานิ ๗๖๓

ชานิปติ	 ๒๔๒
ชามาตุ ๒๔๗
ชามฺพว ๕๔๗
ชายา ๒๓๗
ชายาปตี	 ๒๔๒
ชาร ๒๔๐
ชารี ๒๓๘
ชาล ๒๑๖,๕๒๑,
 ๖๓๐,๙๔๙
ชาลก ๕๔๔
ชาลกา ๓๗๘
ชาลา ๓๔
ชาลิกา ๕๑๔,๖๗๐
ชาลินี ๑๖๒
ชิคุจฺฉา	 ๑๒๑
ชิฆจฺฉา	 ๔๖๘
ชิฆจฺฉิต	 ๗๕๖
ชิฆ�ฺ�	 ๗๑๕,๑๐๖๙
ชิ�ฺชุก	 ๕๘๕
ชิณฺณ	 ๒๕๔
ชิณฺณก	 ๒๕๔
ชิณฺณวสน	 ๒๙๓
ชิตาริ ๔
ชิติ ๗๖๑
ชิน ๔
ชิมฺห	 ๗๐๙
ชิยา ๓๘๘
ชิวฺหา		 ๑๕๐
ชีมูต	 ๔๗,๕๗๘
ชีรณ	 ๗๖๓
ชีว ๖๑,๙๒,๙๓,๑๑๐๓

ชีวก ๕๖๓,๕๙๔
ชีวํชีว,ชีวชีว,ชีว�ฺชีว	 ๖๒๕
ชีวน ๔๔๕
ชีวนี ๕๙๔
ชีวนฺติกา ๖๘๐
ชีวนฺตี ๕๙๔
ชีวิกา ๔๔๕
ชีวิต ๑๕๕
ชุณฺหา	 ๕๔,๖๙,๙๑๗
ชุติ ๖๔,๑๐๘๖
ชุติจฺฉวิ	 ๕๔
ชูต	 ๕๓๑
ชูตการ	 ๕๓๑
ชฺช ๑๒๐๓
ชฺชุ ๑๒๐๓
ชฺฌ ๑๒๐๓
ชฺยา ๓๘๘
เช ๑๑๓๙
เชฏฺü ๗๕,๒๕๔,๖๙๔,๙๑๘
เชฏฺüมฺพุ ๔๖๐
เชฏฺüา ๕๙
เชตพฺพ ๓๗๙
เชยฺย ๓๗๙,๑๐๒๒
โชงฺคก	 ๓๐๒
โชติ ๓๓,๕๗,๘๘๔
โชติสตฺถ	 ๑๑๐
โชติสิก ๓๔๗

(ฌ)
ฌชฺฌรี ๕๙๘
ฌลฺลิกา ๖๔๖
ฌส ๖๗๑
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ฌสา ๕๘๘
ฌาฏล ๕๖๓
ฌาน ๑๗๑
ฌาวุก ๕๖๑

(�)
�ตฺต	 ๗๐๖
�ตฺติเจตนา	 ๑๕๓
�าณ	 ๑๕๓
�าณทสฺสน	 ๗๙๔
�าณิก	 ๓๔๗
�าต	 ๗๕๗
�าตก	 ๒๔๓
�าติ	 ๒๔๓
�าย	 ๓๕๓,๗๖๐

(ฏ)
ฏงฺก ๓๙๓

(€)
€าน ๙๑,๒๑๒,๘๔๖
€านีย ๑๙๘
€ิติ ๑๐๕๘

(ฑ)
ฑมรุ ๑๔๔
ฑํส	 ๖๔๕
ฑาก ๔๕๙
ฑิณฺฑิม	 ๑๔๓
ฑิมฺภ ๒๕๑
เฑฑฺฑุภ ๖๕๑

(ต)
ตกฺก ๑๕๕,๕๐๐,
 ๕๐๑,๙๙๘
ตกฺกร ๕๒๒

ตกฺกสิลา ๒๐๐
ตกฺการี ๕๗๓
ตกฺกาล ๘๖
ตกฺโกล ๓๐๔
ตคร	 ๑๔๗
ตคฺฆ	 ๑๑๔๐
ตจ	 ๕๙๓,๑๑๐๙
ตจพฺภว	 ๒๙๗
ตจสาร	 ๖๐๐
ตจฺฉ	 ๑๒๗,๕๔๐
ตจฺฉก	 ๕๐๕,๕๐๖
ตจฺฉนี	 ๓๙๓
ตจฺฉิต	 ๗๕๐
ตชฺชนี ๒๖๖
ตชฺชารี ๑๙๔
ตฏ ๖๐๘,๖๖๔
ตณฺฑุเลยฺย	 ๕๙๔
ตณฺหกฺขย	 ๖
ตณฺหา	 ๔๓,๑๖๒,๑๐๕๗
ตต ๗๔๖
ตตฺตํ	 ๑๒๐๓
ตตฺถ	 ๑๑๕๖
ตตฺร ๑๑๕๖
ตโต ๑๑๔๕
ตถริว	 ๑๑๔๓
ตถา	 ๑๑๔๒
ตถาคต	 ๓,๙๓,๑๐๙๙
ตเถว	 ๑๑๔๒
ตทา ๑๑๖๑
ตทาตฺว ๘๖
ตทานิ ๑๑๖๑

ตนย ๒๔๑
ตนยา ๒๔๑
ตนุ ๑๕๑,๖๕๔,๗๐๔,
 ๗๐๗,๙๒๔
ตนุกต ๗๕๐
ตนุช ๒๔๑
ตนุชา ๒๔๑
ตนุตฺต ๓๗๘
ตนุรุห	 ๒๕๙
ตนฺต ๕๒๓,๘๘๒
ตนฺตวาย ๕๐๕,๕๐๗
ตนฺติ ๘๘๒
ตนฺตี ๑๓๘
ตนฺตุ ๕๒๓
ตนฺที ๑๐๕๔
ตป	 ๔๓๐,๑๐๖๒
ตปน	 ๖๓
ตปนีย	 ๔๘๘
ตปสฺส	 ๔๓๓
ตปสฺสี	 ๔๓๓,๙๓๘
ตปฺปน	 ๔๖๘,๗๕๙
ตปฺปร	 ๗๒๖
ตโปธน	 ๔๓๓
ตม ๓๒,๖๑,๗๐,๙๗๖
ตมสฺสินี  ๖๙
ตมาล ๕๗๓
ตมี ๖๙
ตมุสฺสนฺนา ๖๙
ตมฺพ ๙๕,๓๖๑,
 ๔๘๖,๙๖๔
ตมฺพก ๕๙๘
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ตมฺพกณฺณี	 ๓๐
ตมฺพจูฬ	 ๖๔๐
ตมฺพปุปฺผิ	 ๕๕๙
ตมฺพุลี ๕๘๙
ตยี ๑๐๘
ตร ๓๙๘,๖๖๕
ตรงฺค	 ๖๖๒
ตรจฺฉ	 ๖๑๑
ตรณิ	 ๖๓
ตรณี	 ๖๖๖
ตรล ๔๖๕,๗๑๓
ตรี ๖๖๖
ตรุ ๕๔๐
ตรุณ	 ๒๕๓,๑๐๗๓
ตรุณี	 ๒๓๑
ตล ๑๐๙๐
ตเว ๑๒๐๒
ตส ๗๑๑
ตสร ๗๗๓
ตสิณา	 ๑๖๒
ตสฺสน ๔๖๗
ตหํ,ตหึ	 ๑๑๕๖
ตฬาก	 ๖๗๘
ตํ	 ๑๑๔๕
ตาณ	 ๖,๗๖๓
ตาต ๒๔๓,๗๕๔
ตานา ๑๓๑
ตาป	 ๑๖๙
ตาปน	 ๖๕๗
ตาปส	 ๔๓๓
ตาปสตรุ	 ๕๖๕

ตาปิ�ฺฉ	 ๕๗๓
ตาร ๑๓๗,๙๐๔
ตารกชิ ๑๗
ตารกา ๕๗,๑๐๘๒
ตารา ๕๗,๙๐๔
ตาราปถ	 ๔๖
ตาล ๒๖๗,๖๐๓,
 ๖๐๔,๙๐๑
ตาลวนฺต ๓๑๖
ตาว ๑๑๔๑,๑๑๙๓
ตาวตา ๑๑๔๑
ตาฬ	 ๒๒๒
ตาฬจฺฉิคฺคฬ	 ๒๒๒
ตาฬินี	 ๓๗๐
ตาฬี	 ๖๐๔
ติกิจฺฉก	 ๓๒๙
ติกิจฺฉา	 ๓๓๐
ติกูฏ	 ๖๐๗
ติกฺข ๔๙๓
ติขิณ	 ๗๑๑
ติโคจร	 ๓๕๒
ติจีวร	 ๔๓๙
ติณปาทป	 ๖๐๔
ติณว	 ๑๔๓
ติณสุ�ฺ�	(-สูล)	 ๕๗๔
ติณฺห	 ๗๑๑
ติติกฺขวนฺตุ ๗๓๒
ติติกฺขา ๑๖๑
ติตฺต ๑๔๘
ติตฺตก ๕๙๕
ติตฺตสาก ๕๕๓

ติตฺติ ๔๖๘
ติตฺติร ๖๒๕
ติตฺถ	 ๘๘๔
ติถิ	 ๗๒
ติทส ๑๑
ติทสาลย ๑๐
ติทิว ๑๐
ติทิวปุร	 ๑๐
ติทิวาธาร ๒๕
ติทิวาธิภู	 ๑๙
ติทิเวส ๑๒
ตินิส ๕๕๕
ตินฺต ๗๕๓
ตินฺติณี	 ๕๖๒
ตินฺทุก ๕๖๐
ติปิฏฺüป	 ๑๐
ติปุฏ	 ๕๙๐
ติปุรนฺตก	 ๑๗
ติพฺพ ๔๑,๗๑๑
ติมิ ๖๗๓
ติมิงฺคล	 ๖๗๓
ติมินนฺท ๖๗๓
ติมิร ๗๐
ติมิรปิงฺค	 ๖๗๓
ติมิส ๗๐
ติมิสิกา ๖๙
ติมุตฺติ ๔
ติมฺพรู	 ๕๖๐
ติมฺพรูสก	 ๕๖๐
ติยามา ๖๙
ติรกฺการ ๑๗๒
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ติรจฺฉ	 ๖๔๘
ติรจฺฉาน	 ๖๔๘
ติรจฺฉานคต	 ๖๔๘
ติริฏ ๕๕๖
ติริยํ	 ๑๑๕๙,๑๒๐๑
ติรีฏก ๔๔๒
ติโร ๑๑๕๙,๑๒๐๑
ติโรกรณี	 ๒๙๘
ติโรธาน ๕๑
ติลก ๓๐๐,๓๒๘,
 ๕๖๑,๙๔๕
ติลกาฬก	 ๓๒๘
ติลปณฺณี	 ๓๐๑
ติลพีช ๖๙๐
ติลิจฺฉ	 ๖๕๑
ติโลจน	 ๑๗
ติวคฺค	 ๓๑๘
ติวิกฺกม ๑๖
ติวุตา ๕๙๐
ติสตฺติ ๓๕๑
ติสรณ	 ๔
ติอคฺคิ	 ๔๑๙
ตีร ๖๖๔
ตุ ๑๑๙๗
ตุํ	 ๑๒๐๒
ตุงฺค	 ๓๖๘,๗๐๘
ตุจฺฉ	 ๖๙๘
ตุจฺฉภาสน	 ๑๑๖
ตุฏฺü ๗๕๒
ตุฏฺüิ ๘๗
ตุฏฺüิทาย ๓๕๖

ตุณฺฑ	 ๒๖๐
ตุณฺณ	 ๔๐
ตุณฺหี	 ๑๑๔๙
ตุณฺหีภาว	 ๔๒๙
ตุตฺต ๓๖๗,๔๔๘
ตุน ๑๒๐๒
ตุนฺนวาย ๕๐๗
ตุมฺพ ๑๑๒๔
ตุมฺพี ๕๙๖
ตุมฺภ	(-พ)	 ๔๘๔
ตุรค	 ๓๖๘
ตุรงฺค	 ๓๖๘
ตุรงฺคม	 ๓๖๘
ตุรงฺควทน	 ๔๔
ตุรสฺสิ ๓๗๙
ตุริต ๔๐,๓๗๙
ตุรุกฺข ๑๔๗,๓๐๒
ตุลา ๒๒๓,๔๗๘,
 ๔๘๑,๘๒๓
ตุลาโกฏิ ๒๘๘
ตุลิย ๖๔๒
ตุลฺย ๕๓๐
ตุวฏ ๔๐
ตุหิน	 ๕๖
ตูณ	 ๓๘๙
ตูณี	 ๓๘๙
ตูณีร	 ๓๘๙
ตูริย	 ๑๓๙
ตูล	 ๔๙๔
เตช ๓๔,๓๕๑,๑๐๙๔
เตชน ๓๘๙,๖๐๑

เตชิต ๗๔๔
เตน ๑๑๔๕
เตลปณฺณิก	 ๓๐๑
โต ๑๒๐๒
โตมร ๓๖๖
โตย ๖๖๑
โตรณ	 ๒๐๕
ตฺยมฺพก ๑๗
ตฺยมฺพกสข ๓๒
ตฺร ๑๒๐๒
ตฺวา ๑๒๐๒
ตฺวาน ๑๒๐๒

(ถ)
ถ	 ๑๒๐๒
ถ�ฺ�	 ๕๐๐
ถทฺธมจฺฉรี	 ๗๓๙
ถน	 ๒๗๐
ถนป	 ๒๕๒
ถปติ	 ๕๐๖
ถมฺพ	 ๔๕๔,๕๕๐
ถมฺพกรี	 ๔๕๒
ถมฺภ	 ๒๒๐,๓๖๔,๑๐๔๘
ถมฺเภรม	 ๓๖๐
ถรุ	 ๓๙๑
ถล	 ๑๘๒,๖๖๔
ถลี	 ๑๘๒
ถวก	 ๕๔๕
ถํ	 ๑๒๐๓
ถา	 ๑๒๐๒
ถาณุ	 ๑๗
ถาปติ	 ๓๔๒
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ถาม	 ๓๙๘
ถาลี	 ๔๕๖
ถาวร	 ๗๑๒
ถิรา	 ๕๘๔
ถี	 ๒๓๐
ถีธมฺมินี	 ๒๓๙
ถีปุมทฺวย	 ๖๒๘
ถุต	 ๗๕๒
ถุติ	 ๑๑๘
ถุติปาüก	 ๓๙๖
ถุลฺล	 ๗๐๑
ถุส	 ๔๕๓
ถุโสทก	 ๔๖๐
ถูณ	 ๒๒๐
ถูป	 ๔๓๖
ถูล	 ๗๐๑,๑๐๖๖
เถน	 ๕๒๒
เถยฺย	 ๕๒๒
เถร	 ๒๕๔
เถว	 ๖๖๐
โถก	 ๗๐๔
โถมน	 ๑๑๙

(ท)
ทก ๖๖๑
ทกสีตลิก ๖๘๙
ทกฺข ๗๒๑
ทกฺขิณ	 ๗๑๙,๙๘๗
ทกฺขิณคฺคิ	 ๔๑๙
ทกฺขิณตฺถ	 ๓๗๖
ทกฺขิณา	 ๒๙,๙๘๗
ทกฺขิณายน	 ๘๐

ทกฺขิเณยฺย	 ๗๒๖
ทณฺฑ	 ๓๔๘,๓๔๙,
 ๖๘๖,๑๐๔๔
ทณฺฑช	 ๓๕๑
ทณฺฑนีติ	 ๑๑๓
ทตฺตุ ๗๒๑
ททฺทรี ๑๔๔
ททฺทุร ๖๗๕
ทธิ ๕๐๑
ทธิตฺถ	 ๕๕๑
ทธิมณฺฑ	 ๕๐๐
ทนุ ๘๓
ทนุช ๑๔
ทนฺต ๒๖๑,๗๔๙
ทนฺตกฏฺü ๔๔๒
ทนฺตธาวน ๕๖๗
ทนฺตโปน	 ๔๔๒
ทนฺตสü ๕๕๓
ทนฺตาวรณ	 ๒๖๒
ทนฺตาวล ๓๖๐
ทนฺติ ๗๕๘
ทนฺตี ๓๖๐
ทปฺปก	 ๔๓
ทปฺปณ	 ๓๑๖
ทพฺพ ๒๒๙,๔๘๕,๙๑๓
ทพฺพิ ๔๕๘
ทพฺพิมุขทฺวิช ๖๓๗
ทพฺภ ๖๐๒
ทม ๓๔๙,๗๕๘,๘๔๗
ทมก ๔๖๗
ทมถ	 ๗๕๘

ทมิต ๗๔๙
ทมฺปตี	 ๒๔๒
ทมฺภ ๑๗๗
ทมฺโภล ๒๔
ทมฺม ๔๙๖
ทยา ๑๖๐
ทยาลุ ๗๒๗
ทยิต ๖๙๗
ทยิตา ๒๓๐
ทร ๑๑๑๑
ทรี ๖๐๙
ทล ๕๔๓,๑๐๘๗
ทว ๑๗๖,๔๐๒,๑๑๒๖
ทวถุ	 ๓๒๘
ทสจฺฉรากาล	 ๖๖
ทสทานวตฺถุ	 ๔๒๒
ทสน ๒๖๑
ทสนจฺฉท	 ๒๖๒
ทสพล ๑
ทสภูมิสฺสร	 ๔
ทสสตนยน ๑๙
ทสา ๒๙๔,๑๑๒๗
ทสฺส ๗๔
ทสฺสก ๓๔๑
ทสฺสน ๑๖๑,๗๗๕,๘๘๘
ทสฺสุ ๓๔๕
ทห	 ๖๗๘
ทหน	 ๓๓
ทหร	 ๒๕๒
ทฬิทฺท	 ๗๓๙
ทฬฺห	 ๔๑,๗๑๔,๑๐๘๓
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ทฬฺหตฺถ	 ๘
ทฬฺหมิตฺต	 ๓๔๖
ทํสน	 ๓๗๘
ทํสิต	 ๓๗๘
ทา ๑๒๐๓
ทาจนํ	 ๑๒๐๓
ทาüา ๒๖๑
ทาต ๗๕๒
ทาตฺต ๔๔๘
ทาตฺยูห	 ๖๔๔
ทาน ๓๔๘,๓๖๔,
 ๔๒๓,๑๐๑๔
ทานว ๑๔
ทานวตฺถุ	 ๔๒๒
ทานวมาตุ ๘๓
ทานวารย ๑๒
ทานโสณฺฑ	 ๗๒๓
ทานารห	 ๗๒๖
ทานิ ๑๒๐๓
ทาพฺพี ๕๘๖
ทาม ๔๙๙
ทาโมทร ๑๖
ทาย ๕๓๖,๘๙๘
ทายาท ๑๐๔๖
ทาร ๒๓๗
ทารก ๒๕๓
ทาริต ๗๔๘
ทารุ ๕๔๘
ทารุก ๑๖
ทารุณ	 ๑๖๗
ทารุหลิทฺทา	 ๕๘๖

ทาลิม ๕๗๐
ทาส ๕๑๔
ทาสี ๒๓๖,๕๗๙
ทาเสยฺย ๕๑๔
ทาเสร ๕๑๔
ทิกฺขา ๑๑๐๔
ทิกฺขิณ	 ๒๙
ทิคมฺพร	 ๔๔๐,๗๓๔
ทิฏฺü ๖๖,๙๐,๓๔๕,๑๐๗๘
ทิฏฺüธมฺมิก ๘๕
ทิฏฺüนฺต ๑๑๕
ทิฏฺüมตฺตก ๓๔๖
ทิฏฺüา ๑๑๕๑
ทิฏฺüิ ๑๖๑
ทิฏฺüิสจฺจ	 ๖
ทิติสุต ๑๔
ทิตฺต ๑๐๗๕
ทิตฺติ ๖๔
ทิทฺธ ๓๙๐,๗๔๖,๙๕๙
ทิน ๖๗
ทินกร ๖๒
ทินจฺจย	 ๖๘
ทินปติ	 ๖๓
ทินฺทิภ ๖๔๓
ทิพฺพ ๑๒
ทิยฑฺฒ ๔๗๘
ทิว ๑๐,๑๑๑๙
ทิวฑฺฒ ๔๗๘
ทิวปติ	 ๒๐
ทิวมณิ	 ๖๓
ทิวส ๖๗

ทิวสวฬ�ฺช	 ๓๓๗
ทิวา ๑๑๔๗
ทิวากร ๖๒
ทิวากิตฺติ ๕๐๘
ทิวิสท ๑๒
ทิโวก ๑๑
ทิส ๓๔๕
ทิสมฺปติ	 ๓๓๔
ทิสา ๒๙
ทิสาคช	 ๓๐
ทีฆ	 ๖๕๔,๗๐๗
ทีฆตา	 ๒๙๕
ทีฆปิฏฺüิก	 ๖๕๔
ทีฆมารุต	 ๓๖๐
ทีฆโลมก	 ๓๑๒
ทีฆวณฺฏ	 ๕๗๒
ทีฆสุตฺต	 ๗๒๗
ทีฆิกา	 ๒๐๕
ทีธิติ ๖๔
ทีน ๗๓๙
ทีป	 ๖,๓๑๖,๖๖๔,๙๙๙
ทีปก	 ๕๒๐
ทีปิ	 ๖๑๑
ทุ ๑๑๖๙
ทุกูล	 ๒๙๑
ทุกฺกฏ ๘๔
ทุกฺข ๘๙
ทุกฺขกฺขย ๘
ทุคฺค	 ๓๕๐
ทุคฺคต	 ๗๓๙
ทุคฺคติ	 ๖๕๖
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ทุคฺคนฺธ	 ๑๔๖
ทุคฺคม	 ๑๙๒
ทุคฺคส�ฺจาร	 ๗๗๓
ทุฆณ	 ๓๙๒
ทุจฺจริต	 ๘๔
ทุฏฺü ๑๐๗๗
ทุฏฺüุ ๑๑๕๔
ทุติยา ๒๓๗,๙๘๘
ทุทฺทิน ๕๐
ทุทฺธ ๕๐๐
ทุนฺทุภิ ๑๖,๑๔๓
ทุนฺนามก ๓๒๗
ทุผสฺส ๕๘๒
ทุพฺพา ๕๙๙
ทุม ๕๔๐
ทุมุปฺปล	 ๕๗๐
ทุมฺมน ๗๒๓
ทุมฺมุข ๗๓๕
ทุริต ๘๔
ทุสฺส ๒๙๐
ทุหทย	 ๓๔๕
ทุหิณ	 ๑๕
ทุหิตุ	 ๒๔๑
ทูต	 ๓๔๗
ทูตี	 ๒๓๖
ทูร	 ๗๐๖
ทูรา	 ๑๑๕๗
ทูสา	 ๓๖๕
เทจฺจ	 ๑๔
เทจฺจาริ	 ๑๖
เทฑฺฑุภ	(เลฑฺฑุภ)	 ๖๕๑

เทเตยฺย ๑๔
เทปฺป	 ๓๗๒
เทว ๑๑,๔๖,๔๗,๘๔๒
เทว ๙๐
เทวกีนนฺทน ๑๖
เทวกุสุม ๓๐๓
เทวขาตก ๖๘๐
เทว�ฺ�ู	 ๓๔๗
เทวต	(เทวตา)	 ๑๒
เทวตา ๑๒
เทวตาส ๕๗๘
เทวทารุ ๕๖๘
เทวทฺทุม ๒๘
เทวเทว ๓
เทวน ๘๘๐
เทวนคร	 ๑๐
เทวมาติก ๑๘๘
เทวมาตุ ๘๓
เทวโยนิ ๑๓
เทวร ๒๔๗
เทวราช ๑๘
เทวโลก ๑๐
เทวิตฺถี	 ๒๔
เทส ๑๘๖,๑๘๘
เทห	 ๑๕๑,๔๐๖
เทหนี	 ๒๑๙
เทหี	 ๙๓
เทฺวสณ	 ๓๔๕
เทฺวฬฺหก	 ๑๗๐
โทณ	 ๔๘๒
โทณิ	 ๑๓๘,๖๖๘

โทวาริก ๓๔๑
โทส ๑๖๔,๗๖๖,๑๑๒๕
โทส�ฺ�ู	 ๒๒๙
โทสน ๗๓๒
โทโส ๑๑๔๗
โทหฬ	 ๑๖๓
ทฺรวิณ	 ๓๙๘
ทฺวนฺท ๖๒๘
ทฺวาทสกฺข ๔
ทฺวาทสตฺตา ๖๓
ทฺวาทสมาส ๗๕
ทฺวาร ๒๑๙,๑๑๑๐
ทฺวารโกฏฺüก ๒๐๔
ทฺวารฏฺü ๓๔๑
ทฺวารฏฺüิต ๓๔๑
ทฺวารปาลก	 ๓๔๑
ทฺวารพนฺธน ๒๑๘
ทฺวารพาหา	 ๒๑๙
ทฺวิโคจร	 ๓๕๒
ทฺวิช ๒๖๑,๔๐๘,๔๑๑,
 ๖๒๔,๑๐๔๗
ทฺวิชมหาสาล	 ๓๓๙
ทฺวิชราช ๕๒
ทฺวิชิวฺหา	 ๖๕๔,๑๐๖๘
ทฺวิป	 ๓๖๐
ทฺวิปทุตฺตม	 ๑
ทฺวิรท ๓๖๐
ทฺวิเสกทส ๓๑๓

(ธ)
ธ ๑๒๐๒
ธงฺก ๖๓๘,๑๐๔๒
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ธช ๓๙๗,๑๐๖๔
ธชินี ๓๘๑
ธ�ฺ�	 ๔๕๒,๗๒๒,๑๐๐๗
ธ�ฺ�กรณ	 ๔๕๔
ธ�ฺ�ตฺตจ	 ๔๕๓
ธ�ฺ�มาส	 ๑๙๕
ธ�ฺ�มฺพิล	 ๔๖๐
ธตรฏฺü ๓๑,๖๔๗
ธตฺตูร	 ๕๗๗
ธน ๓๓๘,๔๘๕
ธนกฺกีต ๕๑๕
ธนท ๓๒
ธนาคม	 ๓๕๖
ธนาธิป	 ๓๒
ธนิ ๑๒๘
ธนิก ๔๗๐
ธนิฏฺüา ๖๐
ธนิต ๔๙,๗๔๗
ธนี ๗๒๕
ธนุ ๓๘๘
ธมน ๖๐๑
ธมนี ๒๗๙
ธมฺม ๘๕,๙๔,๗๘๔
ธมฺมกามตฺถ	 ๓๑๘
ธมฺมกาย ๔
ธมฺมกฺก ๔
ธมฺมธาตุ ๔
ธมฺมนี ๖๕๒
ธมฺมภณฺฑาคาริก	 ๔๓๖
ธมฺมราช ๓
ธมฺมวาหน	 ๑๗

ธมฺมสฺสามี ๓
ธมฺมเสน ๕๗๐
ธมฺมเสนาปติ	 ๔๓๔
ธมฺมิลฺล ๒๕๗
ธรณ	 ๔๗๙
ธรณี	 ๑๘๑
ธรณีธร	 ๑๖
ธรา ๑๘๑
ธว ๒๔๐,๑๐๔๑
ธวตฺถินี	 ๒๓๒
ธวล ๙๕
ธํสิต	 ๗๕๑
ธา ๑๒๐๒
ธาตกี ๕๘๙
ธาติ ๒๔๔
ธาตุ ๑๕,๒๗๘,๖๑๐,๘๑๗
ธานา ๔๖๓
ธารา ๕๐,๑๐๙๕
ธาราธร ๔๗
ธาวน ๑๐๘๗
ธิ ๑๑๖๐,๑๒๐๑,๑๒๐๒
ธิติ ๑๕๖,๑๐๕๙
ธี ๑๕๒,๑๑๖๐,๑๒๐๑
ธีตุ ๔๓,๒๔๑
ธีตุปติ	 ๒๔๗
ธีมนฺตุ ๒๒๘
ธีร ๒๒๙,๓๐๓,๑๐๗๒
ธีวร ๖๗๐
ธุต ๗๕๔
ธุตฺต ๕๓๑,๕๗๗,๗๓๗
ธุนา ๑๒๐๒

ธุร ๓๗๕,๑๐๐๔
ธุรวาหี	 ๔๙๖
ธุว ๗,๔๑,๗๐๙,๘๙๓
ธุวํ	 ๑๑๕๙
ธูต	 ๗๔๔
ธูปิต	 ๗๕๑
ธูมเกตุ	 ๓๓,๙๘๘
ธูมสิข	 ๓๔
ธูมฺยาฏ	 ๖๔๔
ธูลิ	 ๓๙๕
ธูสร	 ๙๖
เธนุ ๔๙๘
เธนุกา ๓๖๒
เธวต ๑๓๒,๑๓๓
โธรยฺห	 ๔๙๖

(น)
น ๑๑๔๗
นกุล ๖๒๒
นกฺก ๖๗๔
นกฺขตฺต ๕๗
นกฺขตฺตราช ๕๑
นกฺขตฺเตส ๕๒
นข ๒๖๘
นขร ๒๖๘
นค	 ๖๐๕
นคร	 ๑๙๘
นครโสภินี	 ๒๓๓
นครี	 ๑๙๘
นคฺค	 ๗๓๔,๑๑๑๐
นงฺคล	 ๔๔๙
นงฺคลทณฺฑก	 ๔๔๙
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
นงฺคุฏฺü	 ๓๗๑
นจฺจ	 ๑๐๐
นจฺจฏฺüาน	 ๑๐๑
นจฺจโยคฺค	 ๓๑๔
นฏ ๑๐๑
นฏก ๑๐๑
นฏน ๑๐๐
นฏฺฏ ๑๐๐
นฏฺฏก ๑๐๑
นตฺตํ	 ๑๑๔๗
นตฺตน ๑๐๐
นตฺตมาล ๕๖๗
นตฺตุ ๒๔๗
นตฺถุ	 ๑๕๐
นที ๖๘๑
นทีมาติก ๑๘๘
นทฺธี ๕๒๖
นทฺยมฺพุชีวน ๑๘๘
นนนฺทา ๒๔๕
นนุ ๑๑๓๙,๑๑๕๑,๑๑๙๒
นนฺตก ๒๙๓
นนฺทน ๒๓
นนฺทา ๒๓
นนฺทิ ๘๗
นนฺทิวฑฺฒน ๑๗
นปุํสก	 ๒๔๒
นภ ๔๕
นภา ๑๐
นโภสท ๑๒
นมกฺการ ๔๒๖
นมสฺสา ๔๒๖

นมุจิ	 ๔๓
นมุจิสูทน	 ๒๐
นมฺมทา ๖๘๓
นโม ๑๑๕๔
นย ๗๖๐
นยน ๑๔๙
นยนาวุธ ๔๔
นร ๒๒๗
นรก ๖๕๗
นรกชิ  ๑๖
นรเทว ๓๓๔
นรวร ๓
นรวาหน	 ๓๒
นรสีห	 ๓,๑๖
นราธิป	 ๓๓๓
นรายน ๑๖
นลิเนสย ๑๖
นว นาฏฺยรส ๑๐๒
นว ๗๑๓
นวคฺคห	 ๖๑
นวปฺปสูติกา	 ๔๙๖
นวมลฺลิกา ๕๗๖
นวุทฺธฏ ๕๐๐
นหาน	 ๒๙๙
นหาปิต	 ๕๐๕,๕๐๘
นหิ	 ๑๑๔๗
นหุต	 ๔๗๔
นฬ	 ๖๐๑
นฬการ	 ๕๐๙
นฬมีน	 ๖๗๒
นฬิน	 ๖๘๕

นฬินี	 ๖๙๐
นาก ๑๐
นากนาถ	 ๒๐
นาค	 ๓๖๐,๕๗๒,๖๕๒,
 ๖๙๖,๘๔๙
นาคพลา	 ๕๘๘
นาคมาลิกา	 ๕๗๒
นาคร	 ๔๕๙
นาครตา	 ๕๘๙
นาคราช	 ๖๕๑
นาคโลก	 ๖๔๙
นาคาธิปติ	 ๓๑
นาฏฺย ๑๐๐
นาฏฺยรส ๑๐๒
นาท ๑๑๙,๑๒๘
นาเทยี ๕๗๓
นานตา ๗๖๗
นานา ๑๑๓๗,๑๑๙๘
นานารูป	 ๗๑๗
นาภิ ๓๗๔,๑๐๕๘
นาม ๑๑๔,๑๑๑๑,๑๑๙๑
นามเธยฺย ๑๑๔
นามปฺปกาสก	 ๑๑๑
นายก ๔,๗๒๕
นารก ๖๕๘
นารงฺค	 ๕๖๐
นารายน ๑๖
นาริสิงฺคารภาวชกฺริยา	๑๗๔
นารี ๒๓๐,๖๐๔
นาล ๖๘๖
นาลิเกร ๖๐๔
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
นาลิปฏฺฏ	 ๒๙๔
นาวา ๖๖๖
นาวิก ๖๖๖
นาส ๔๐๓,๔๐๔
นาสรชฺชุ ๓๗๑
นาสา ๑๕๐
นาสิกา ๑๕๐
นาสิกาโรค	 ๓๒๔
นาฬ	 ๔๕๓
นาฬิ	 ๔๘๔,๑๐๕๗
นาฬินฺธม	 ๕๐๖
นาถ	 ๑
นิ ๑๑๖๕
นิกฏ ๗๐๕
นิกต ๗๓๗
นิกติ ๑๗๗
นิกนฺติ ๑๖๒
นิกร ๖๒๙
นิกส ๕๒๘
นิกาม ๔๖๙
นิกาย ๒๐๕,๖๓๒,๑๑๐๔
นิการณ	 ๔๐๓
นิกิฏฺü ๖๙๙
นิกุ�ฺช	 ๖๐๙
นิกฺเกสสีส ๓๒๑
นิกฺโกสชฺช ๕๑๖
นิกฺข ๔๘๐,๘๘๘
นิกฺขมณีย	 ๗๗
นิกฺขิก ๓๔๓
นิเกตน ๒๐๖
นิขิล ๗๐๒

นิคณฺü	(นิคนฺถ)	 ๔๔๐
นิคท	 ๗๖๔
นิคม	 ๒๒๕,๘๖๘
นิคฬ	 ๓๖๔
นิคาท	 ๗๖๔
นิคุณฺüี	 ๕๗๔
นิคฺคุณฺฑี	 ๕๗๕
นิคฺโฆส	 ๑๒๘
นิโคฺรธ	 ๕๕๑,๑๐๔๒
นิฆณฺฑุ	 ๑๑๑
นิจิต	 ๗๐๑
นิจุล	 ๕๖๓
นิจฺจ	 ๔๑,๗๐๙
นิจฺฉย	 ๑๕๙,๑๗๑
นิช ๗๓๖
นิชฺชร ๑๒
นิชฺชิวฺห	 ๖๔๑
นิชฺฌร ๖๐๘
นิชฺฌาน ๗๗๕
นิฏฺüา ๙๑๒
นิฏฺüุร ๑๒๕,๗๑๔
นิณฺณย	 ๑๗๑
นิตนฺต ๔๑
นิตมฺพ ๒๗๒,๖๐๘
นิตมฺพินี ๒๓๑
นิตฺตล ๗๐๗
นิทสฺสน ๑๑๕
นิทาฆ	 ๘๐
นิทาน ๙๑
นิทฺทา ๑๗๖
นิทฺทาลุ ๗๓๓

นิทฺทาสีล ๗๓๓
นิทฺทิฏฺü ๑๓
นิทฺเทส ๓๕๔
นิทฺธน ๗๓๙
นิทฺธิกา ๕๘๕
นิธน ๔๐๔
นิธานค	 ๓๓๗
นินท ๑๒๘
นินาท ๑๒๘
นินฺท ๑๒๘
นินฺทา ๑๒๑,๑๐๕๕
นินฺทาปุพฺพ	 ๑๒๑
นินฺน ๖๖๙
นินฺนคา	 ๖๘๑,๖๘๓
นินฺนหุต	 ๔๗๔
นินฺนาทิ ๑๒๙
นินฺนิมิตฺต ๗๖๐
นินฺเนชก ๕๑๐
นิปü	 ๗๗๔
นิปาü	 ๗๗๔
นิปาต	 ๑๑๒๑
นิปาน	 ๖๘๐
นิปุณ	 ๗,๗๒๑
นิปฺปก	 ๗๔๓
นิปฺปาว	 ๗๗๓
นิปฺผนฺน	 ๗๔๘
นิปฺผล	 ๔๕๓
นิพนฺธน ๙๑
นิพฺพ ๒๑๗
นิพฺพตฺต ๗๔๘
นิพฺพตฺติ ๙๐
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นิพฺพรหน	 ๔๐๓
นิพฺพาน ๖,๘๙๖
นิพฺพานสจฺจ	 ๖
นิพฺพิทฺธา ๒๐๒
นิพฺพุติ ๙,๑๐๑๕
นิพฺพุทฺธ ๔๐๒
นิพฺเพส ๕๓๑
นิพฺภร ๔๑
นิภ ๕๓๐
นิมิตฺต ๙๑,๒๗๓,๙๗๙
นิมฺพ ๕๗๐
นิมฺพตรุ ๒๘
นิมฺโมก ๖๕๕
นิยติ ๙๐
นิยนฺตา ๓๗๖
นิยม ๑๗๑,๔๓๐,
 ๔๔๔,๑๐๗๘
นิยามก ๖๖๗,๙๘๙
นิยุต ๔๗๔
นิยุร ๒๘๕
นิยฺยาตน ๘๘๓
นิยฺยาน ๓๙๕
นิยฺยูห	 ๘๖๓
นิโยชฺช ๕๑๔
นิรคฺคฬ	 ๔๑๓,๗๑๗
นิรตฺถก	 ๗๑๕
นิรนฺตร ๗๐๗
นิรพฺพุท ๔๗๕
นิรย ๖๕๗
นิรยป	 ๖๕๘
นิรสน ๗๗๕

นิรากติ ๗๗๕
นิรามย ๓๓๑
นิรีส ๔๔๘
นิรุตฺติ ๑๑๐
นิรุทฺธภาว ๖
นิโรธ ๖,๙๙๐
นิลย ๒๐๕
นิลฺลร ๓๖๐
นิวห	 ๖๒๙
นิวาป	 ๔๒๓
นิวาสน ๒๙๒
นิวุต ๗๔๖
นิเวสน ๒๐๖
นิสา ๖๙
นิสากร ๕๑
นิสาท ๑๓๒,๑๓๔
นิสาทิน ๓๖๗
นิสานาถ	 ๕๒
นิสาปติ		 ๕๒
นิสามน ๙๔๓
นิสิต ๗๔๔
นิสีถ	 ๗๐
นิสีถินี	 ๖๙
นิสูทน	 ๔๐๓
นิสฺสคฺค	 ๑๗๗
นิสฺสน ๑๒๘
นิสฺสยทาทิก ๔๑๐
นิสฺสรณ	 ๙๘๙
นิสฺสาว ๔๖๖
นิสฺเสณี	 ๒๑๖
นิสฺเสส ๗๐๒

นิหีน	 ๖๙๙
นิหีนก	 ๕๑๖
นี ๑๑๖๗
นีก ๖๑๙
นีฆ	 ๘๙
นีจ	 ๕๑๖,๗๐๘
นีจํ	 ๑๑๕๒
นีป	 ๕๖๑,๕๖๓
นีร ๖๖๑
นีรวคฺคห	 ๗๒๘
นีล ๙๖,๖๘๘
นีลคีว	 ๖๓๔
นีลปีต	 ๙๘
นีลโลหิต	 ๑๗
นีลสปฺป	 ๖๕๒
นีลิกา ๕๗๕,๖๘๙
นีลินี ๕๘๕
นีลี ๕๘๕
นีวาร ๔๕๐
นีหาร	 ๕๖
นีฬ	 ๖๒๗
นีฬช	 ๖๒๕
นุ ๑๑๓๙,๑๑๕๘,
 ๑๑๙๘
นุติ ๑๑๘
นุตฺต ๗๔๔
นุนฺน ๗๔๔
นุปมา	 ๓๐
นุหี	 ๕๘๗
นูตน	 ๗๑๓
นูน	 ๑๑๕๐,๑๑๙๑
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นูปุร	 ๒๘๘
เนกฺขมฺม ๘๓๑
เนคม	 ๑๐๑๕
เนตุ ๗๒๕
เนตฺต ๑๔๙,๑๑๐๙
เนตฺตชล ๒๖๐
เนตฺตตารา ๒๖๐
เนตฺติก ๕๑๐
เนตฺตึส ๓๙๑,๑๐๘๙
เนปกฺก	 ๑๕๔
เนปจฺฉ	 ๒๘๒
เนมิ ๓๗๓
เนมินฺธร ๒๖
เนร�ฺชรา	 ๖๘๓
เนรยิก ๖๕๘
เนริต ๓๒
เนรุ ๒๕
เนสาท ๕๑๘
โน ๑๑๔๗
โนนีต ๕๐๐,๕๐๑
นฺยาย ๓๕๓
นฺยาส ๔๗๒
นฺหารุ	 ๒๗๙

(ป)
ป	(อุปสคฺค)	 ๑๑๖๓
ปกฏฺü	 ๕๓๖,๖๙๙
ปกติ	 ๙๒,๑๗๗,
 ๓๕๐,๘๑๘
ปการ	 ๑๐๔๙
ปกาส	 ๓๗,๑๐๑๖
ปกิริย	 ๕๖๖

ปกฺก	 ๕๔๖,๗๔๕,๑๐๑๗
ปกฺกม	 ๗๗๓
ปกฺข	 ๓๒๐,๓๙๐,
 ๖๒๗,๘๖๕
ปกฺขนฺทิกา	 ๓๒๕
ปกฺขปาส	 ๒๒๓
ปกฺขิพิฬาล	 ๖๔๒
ปกฺขี	 ๖๒๔
ปโกฏิ	 ๔๗๔
ปโกฏฺüนฺต	 ๒๖๕
ปขุม	 ๒๕๙
ปคพฺภ	 ๗๓๑
ปคุณ	 ๗๐๘
ปคฺคห	 ๔๐๗
ปคฺคาห	 ๑๕๖
ปเค	 ๑๑๕๒
ปฆณ	 ๒๑๘
ปฆาณ	 ๒๑๘
ปงฺก	 ๖๖๓,๑๐๙๓
ปงฺกชินี	 ๖๙๐
ปงฺเกรุห	 ๖๘๕
ปงฺคุ	 ๓๑๙
ปงฺคุฬ	 ๓๑๙
ปจลายิกา	 ๑๗๖
ปจา	 ๗๖๒
ปจุร	 ๗๐๓
ปจฺจกฺข	 ๗๑๖
ปจฺจกฺขาน	 ๗๗๕
ปจฺจคฺฆ	 ๗๑๓
ปจฺจตฺถิก	 ๓๔๔
ปจฺจนีก	 ๓๔๕

ปจฺจนฺต	 ๑๘๖
ปจฺจย	 ๙๑,๘๕๗
ปจฺจรี	 ๖๖๕
ปจฺจาเทส	 ๗๗๕
ปจฺจามิตฺต	 ๓๔๕
ปจฺจูส	 ๖๘
ปจฺจูห	 ๗๖๕
ปจฺเจกมุนิ	 ๑
ปจฺฉา	 ๑๒๐๐
ปจฺฉาตาป	 ๑๖๙
ปจฺฉาธานี	 ๕๒๑
ปจฺฉาพนฺธ	 ๖๖๖
ปจฺฉิ		 ๕๒๔
ปจฺฉิม	 ๒๙,๗๑๔
ปจฺฉิมกตฺติก	 ๗๖
ปชวี	 ๓๗๙
ปชา	 ๙๓,๑๐๕๒
ปชานาถ	 ๑๖
ปชาปติ	 ๑๕,๔๒,๑๐๐๐
ปชาปตี	 ๒๓๗
ปชฺช	(ปชฺชา)	 ๑๙๑
ปชฺช	 ๔๒๕,๑๐๓๕
ปชฺชุนฺน	 ๔๗
ปชฺโชต	 ๓๑๖
ป�ฺจกกุธภณฺฑ	 ๓๕๘
ป�ฺจการุ	 ๕๐๕
ป�ฺจโครส	 ๕๐๑
ป�ฺจงฺคิกตูริย	 ๑๓๙
ป�ฺจ�าณ	 ๔
ป�ฺจทสี	 ๗๓
ป�ฺจม	 ๑๓๒,๑๓๔,๕๐๕
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ป�ฺจมหานที	 ๖๘๒
ป�ฺจมหาปริจฺจาค	 ๔๒๑
ป�ฺจโลณ	 ๔๖๑
ป�ฺจสร	 ๔๓
ป�ฺจสหธมฺมิก	 ๔๓๘
ป�ฺจสิข	 ๒๔
ป�ฺจานน	 ๑๗
ป�ฺจาล	 ๑๘๔
ป�ฺจาลิกา	 ๕๒๓
ป�ฺ�	 ๒๒๙
ป�ฺ�ตฺติ	 ๙๗๒
ป�ฺ�า	 ๑๕๒
ป�ฺ�าณ	 ๑๕๓,๑๐๖๑
ป�ฺ�าต	 ๗๒๔
ป�ฺห	 ๑๑๕
ป�ฺหวิวาก	 ๓๔๑
ป�ฺหิปณฺณี	 ๕๘๔
ปฏ	 ๑๙๘,๒๙๐
ปฏงฺค	 ๖๔๕
ปฏจฺจร	 ๒๙๓
ปฏล	 ๒๑๘,๙๔๑
ปฏลิกา	 ๓๑๓
ปฏห	 ๑๔๔
ปฏากา	 ๓๙๗
ปฏิกติ	 ๕๒๙
ปฏิกมฺม	 ๒๘๒
ปฏิกา	 ๒๒๐,๓๑๓
ปฏิกูล	 ๗๑๙
ปฏิกฺกมน	 ๒๑๐
ปฏิคฺคห	 ๙๐๘
ปฏิฆ	 ๑๖๔,๑๑๑๑

ปฏิโฆส	 ๑๑๘
ปฏิจฺฉาทนีย	 ๔๖๘
ปฏิจฺฉายา	 ๕๒๙
ปฏิ�ฺ�าณ	 ๑๗๑
ปฏิทฺธนิ	 ๑๑๘
ปฏินิธิ	 ๕๒๙
ปฏิปกฺข	 ๓๔๔
ปฏิปตฺติ	 ๑๕๓,๙๔๕
ปฏิปถ	 ๑๙๓
ปฏิปนฺน	 ๗๕๗
ปฏิปาฏิ	 ๔๒๙
ปฏิปาท	 ๓๐๙
ปฏิปาทน	 ๙๖๕
ปฏิพิมฺพ	 ๕๒๙
ปฏิภย	 ๑๖๗,๙๙๐
ปฏิภาค	 ๕๒๙
ปฏิภาน	 ๑๕๓,๙๗๒
ปฏิภายุตฺต	 ๗๓๑
ปฏิภู	 ๕๓๒
ปฏิมคฺค	 ๑๙๓
ปฏิมา	 ๕๒๙
ปฏิมาน	 ๕๒๙
ปฏิยาตนา	 ๕๒๙
ปฏิรว	 ๑๑๘
ปฏิวากฺย	 ๑๑๔
ปฏิวีส	 ๔๘๕
ปฏิสุติ	 ๑๑๘
ปฏิสฺสว	 ๑๗๑
ปฏิหาร	 ๒๑๙
ปฏü	 ๗๒๑,๙๒๖
ปฏฺฏน	 ๑๙๘

ปฏฺฏี	 ๕๖๔
ปฏฺü	 ๓๗๙
ปฏฺüาน	 ๓๙๕,๑๑๒๒
ปโฏล	 ๕๙๕
ปüม	 ๗๑๕,๙๓๒
ปณ	 ๕๓๒,๙๐๘
ปณก	 ๖๙๐
ปณย	 ๘๕๖
ปณว	 ๑๔๔
ปณาฬิ	 ๖๘๓
ปณิต	 ๗๕๒
ปณิธาน	 ๔๒๖
ปณิธิ	 ๓๔๗,๔๒๖
ปณิยฺย	 ๔๗๑
ปณีต	 ๘,๖๙๕,๙๔๐
ปณฺฑก	 ๒๔๒
ปณฺฑร	 ๙๕,๓๖๑
ปณฺฑว	 ๑๖
ปณฺฑิต	 ๒๒๗
ปณฺฑุ	 ๙๖,๑๘๕
ปณฺฑุกมฺพล	 ๒๒
ปณฺฑุร	 ๙๗
ปณฺณ	 ๕๔๓
ปณฺณรสี	 ๗๓
ปณฺณว	 ๖๐๖
ปณฺณาการ	 ๓๕๖
ปณฺยวิกฺกยสาลา	 ๒๑๓
ปณฺยวีถิกา	 ๒๑๓
ปณฺหิ	 ๒๗๗
ปตงฺค	 ๖๒๔
ปตตฺต	 ๖๒๗



	 อภิธานวรรณนา	อภิธานานุกรม	(บาลี)	:	พระมหาสมปอง	มุทิโต	 1057

ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ปตนฺต	 ๖๒๕
ปตานนี	 ๕๕๐
ปตาป	 ๓๕๑
ปตาปน	 ๖๕๗
ปติ	 ๒๔๐,๗๒๕,๑๑๗๘
ปติกิฏฺü	 ๖๙๙
ปติกฺริยา	 ๓๓๐
ปติ�ฺ�า	 ๑๗๑
ปติฏฺüา	 ๑๑๓๐
ปติทาน	 ๔๗๒
ปตินี	 ๒๓๗
ปติปาทน	 ๔๒๐
ปติพฺพตา	 ๒๓๔
ปติภาค	 ๑๐๗๗
ปติมุกฺก	 ๓๗๘
ปติมฺพรา	 ๒๓๕
ปติรูปํ	 ๑๑๔๔
ปติรูป	 ๗๑๕
ปติสุ�ฺ�า	 ๒๓๕
ปติสฺสย	 ๒๐๖
ปตีก	 ๒๗๘
ปตีจี	 ๒๙
ปตีต	 ๗๒๔,๙๓๖
ปตีร	 ๖๖๔
ปตีหาร	๒๑๙,๓๔๑,๑๐๑๘
ปตฺต	 	๔๓๙,๔๔๓,๔๕๗,
 ๕๔๓,๕๙๓,๖๒๗,
 ๗๕๓,๙๓๗
ปตฺตงฺค	 ๓๐๑
ปตฺตป�ฺจตฺต	 ๔๐๕
ปตฺตพฺพ	 ๗๔๕

ปตฺตยาน	 ๖๒๕
ปตฺตานีก	 ๓๘๓
ปตฺติ	 ๓๗๗,๑๐๑๒
ปตฺตี	 ๓๘๘,๑๐๕๐
ปตฺตุณฺณ	 ๒๙๑
ปตฺถ	 ๔๗๘,๔๘๒,๔๘๔,
 ๖๐๗,๑๐๔๔
ปตฺถนา	 ๔๒๖
ปตฺถาว	 ๗๗๐
ปตฺถิว	 ๓๓๓
ปโตท	 ๔๔๘
ปถ	 ๑๙๐
ปถทฺธิ	 ๒๐๒
ปถวี	 ๑๘๑
ปถาวี	 ๓๔๗
ปถิก	 ๓๔๗
ปถิต	 ๗๒๔
ปท	 ๘,๙๑,๒๗๗,๘๑๙
ปทค	 ๓๗๗
ปทจย	 ๑๐๖
ปทฏฺüาน	 ๙๒
ปทร	 ๑๐๐๙
ปทวี	 ๑๙๑
ปทาชย	 ๓๗๗
ปทาติ	 ๓๗๗
ปทาว	 ๔๐๒
ปทิก	 ๓๗๗
ปทีป	 ๓๑๖
ปทีเปยฺย	 ๔๒๒
ปทุม	 ๔๗๖,๖๘๕,๘๙๕
ปทุมราค	 ๔๙๑

ปทฺธติ	 ๑๙๑,๒๕๘
ปทฺมนาภ	 ๑๖
ปทฺมินี	 ๖๙๐
ปทฺมี	 ๓๖๐
ปเทส	 ๒๖๗
ปเทสน	 ๓๕๖,๔๒๐
ปโทส	 ๖๘,๑๐๒๗
ปธาน	 ๙๒,๑๕๖,๓๔๐,
 ๖๙๕,๙๘๓
ปน	 ๑๑๙๖
ปนส	 ๕๖๙
ปนาฬิ	 ๖๘๓
ปนฺต	 ๗๑๔
ปนฺติ	 ๕๓๙
ปนฺถ	 ๑๙๐
ปนฺน	 ๗๕๑
ปนฺนค	 ๖๕๓
ปนฺนรสี	 ๗๓
ปป�ฺจ	 ๗๖๘
ปปท	 ๒๗๗
ปปา	 ๒๑๔
ปปาต	 ๖๐๘
ปปิตมห	 ๑๕
ปปิตามห	 ๒๔๘
ปปุตฺต	 ๒๔๗
ปปุนฺนาฏ	 ๕๙๔
ปพนฺธกปฺปน	 ๑๑๓
ปพฺพ	 ๖๐๐,๘๘๙
ปพฺพชิต	 ๔๓๓
ปพฺพต	 ๖๐๕
ปพฺพตีนนฺทน	 ๑๗
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ปภงฺกร	 ๖๒
ปภ�ฺชน	 ๓๗,๕๕๔
ปภว	 ๙๑,๙๐๐
ปภา	 ๖๔
ปภากร	 ๖๓
ปภาต	 ๖๘
ปภาว	 ๓๕๑
ปภินฺน	 ๓๖๒
ปภู	 ๗๒๕
ปมตฺตพนฺธุ	 ๔๓
ปมถน	 ๔๐๓
ปมถาธิป	 ๑๗
ปมทวน	 ๕๓๘
ปมทา	 ๒๓๐
ปมา	 ๗๖๓
ปมาณ	 ๘๑๕
ปมาท	 ๑๗๓
ปมิติ	 ๗๖๓
ปมุข	 ๒๑๘,๖๙๔,๙๓๒
ปมุท	 ๘๗
ปมุทิต	 ๗๕๒
ปมฺปก	 ๖๑๘
ปมฺปฏก	 ๖๑๘
ปมฺห	 ๒๕๙
ปโมท	 ๘๘
ปย	 ๕๐๐,๖๖๑,๑๐๖๓
ปยต	 ๔๔๒
ปยฺยก	 ๒๔๘
ปโยชน	 ๑๐๓๗
ปโยธร	 ๒๗๐,๑๐๔๒ล
ปร	 ๖,๓๔๔,๖๙๕,๘๔๓

ปรกฺกม	 ๑๕๖,๓๙๘,๙๖๗
ปรตนฺต	 ๗๒๘
ปรปุฏฺü	 ๖๓๓
ปรปุริส	 ๑๖
ปรภต	 ๖๓๓
ปรม	 ๕๕,๖๙๕
ปรมตฺถสจฺจ	 ๖
ปรมนฺน	 ๔๑๘
ปรมาณุ	 ๑๙๔
ปรมฺมุขา	 ๑๑๕๗
ปรเมฏฺüิ	 ๑๕
ปรวนฺตุ	 ๗๒๘
ปรสุเว	 ๑๑๕๕
ปรา	(อุปสคฺค)	 ๑๑๖๔
ปราค	 ๕๔๕
ปราชย	 ๔๐๒
ปราธีน	 ๗๒๘
ปราภว	 ๑๗๒,๑๐๘๕
ปรายณ	 ๗,๗๕๘,๙๖๓
ปรายตฺต	 ๗๒๘
ปราสุ	 ๔๐๕
ปริ	(อุปสคฺค)	 ๑๑๗๕
ปริกฺขก	 ๗๒๖
ปริกฺขาร	 ๔๓๙,๙๗๑
ปริกฺขิตฺต	 ๗๔๖
ปริขา	 ๒๐๕
ปริคฺคห	 ๗๒๘,๘๗๐
ปริจย	 ๗๖๙
ปริจาริก	 ๕๑๔
ปริชาตก	 ๒๘
ปริณต	 ๗๔๕

ปริณย	 ๓๑๘
ปริณาห	 ๒๙๕
ปริตาป	 ๓๒๘
ปริตฺต	 ๗๐๔,๑๐๒๙
ปริตฺโถม	 ๓๖๕
ปริโต	 ๑๑๔๖
ปริทฺทว	 ๑๒๓,๑๖๕
ปริเทว	 ๑๖๕
ปริธิ	 ๖๕
ปริปนฺถี	 ๓๔๔
ปริพาหิร	 ๗๐๓
ปริภณฺฑ	 ๒๙๖
ปริภว	 ๑๗๒
ปริภาสน	 ๑๒๑,๘๙๙
ปริภูต	 ๗๕๖
ปริมล	 ๑๔๕
ปริยตฺต	 ๔๖๙
ปริยตฺติ	๗๘๔,๙๙๑,๑๑๙๐
ปริยนฺต	 ๗๑๔
ปริยาปนฺน	 ๗๔๒
ปริยาย	 ๑๒๐,๔๒๙,๘๓๗
ปริเยฏฺüิ	 ๔๒๘
ปริเยสนา	 ๔๒๘
ปริเยสิต	 ๗๕๓
ปริโยสาน	 ๗๗๑
ปริรมฺภ	 ๗๗๔
ปริวตฺต	 ๔๗๒
ปริวาท	 ๑๒๐
ปริวาทินี	 ๑๓๘
ปริวาร	 ๘๕๔
ปริเวส	 ๖๕
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ปริสร	 ๑๙๐
ปริสา	 ๔๑๔,๔๑๕
ปริสฺสงฺค	 ๗๗๔
ปริสฺสาวน	 ๔๓๙
ปริหาร	 ๑๐๐๒
ปริหารก	 ๒๘๕
ปริหาส	 ๑๗๖
ปเรต	 ๔๐๕,๙๓๖
ปโรสต	 ๗๐๔
ปล	 ๔๘๐
ปลคณฺฑ	 ๕๐๖
ปลณฺฑุ	 ๕๙๕
ปลย	 ๘๒,๔๐๔,๑๐๕๑
ปลล	 ๒๘๐
ปลวก	 ๕๑๗
ปลวงฺค	 ๖๑๔
ปลวงฺค	 ๖๑๔
ปลาป	 ๑๒๓,๑๑๒๔
ปลายน	 ๔๐๒
ปลาล	 ๔๕๓
ปลาส	 ๙๗,๕๔๓,
 ๕๕๕,๑๐๑๖
ปลาสาท	 ๖๑๓
ปลิฆ	 ๒๑๗
ปลฺลงฺก	 ๓๐๘
ปลฺลล	 ๖๗๘
ปลฺลว	 ๕๔๓
ปลฺลวงฺคม	 ๖๑๓
ปว	 ๗๗๓
ปวตฺติ	 ๑๑๓,๗๖๘,๑๐๕๓
ปวน	 ๓๗,๕๓๖,๗๗๓

ปวนพยาธิ	 ๑๖
ปวมาน	 ๓๗
ปวร	 ๖๙๔
ปวหน	 ๖๖๘
ปวารณา	 ๑๐๐๕
ปวาสน	 ๔๐๓
ปวาห	 ๗๖๘,๙๖๒
ปวาฬ	 ๔๙๐,๙๐๗
ปวิ	 ๒๔
ปวิตฺต	 ๔๔๒,๖๙๘
ปวิทารณ	 ๓๙๙
ปวิสิเลส	 ๗๖๕
ปวีณ	 ๗๒๑
ปเวณี	 ๒๕๘,๓๖๕,๑๐๕๓
ปสต	 ๒๖๗,๔๘๒
ปสตฺถ	 ๗๕๒
ปสท	 ๖๑๙
ปสนฺน	 ๖๗๐
ปสนฺนตา	 ๕๔
ปสนฺนา	 ๕๓๓
ปสยฺห	 ๔๐๐,๑๑๔๙
ปสร	 ๗๖๙
ปสว	 ๕๔๕,๖๐๘,๗๖๑,๙๐๒
ปสํสา	 ๑๑๙
ปสาท	 ๕๔,๑๐๗
ปสาธน	 ๒๘๒
ปสิติ	 ๗๖๔
ปสิทฺธ	 ๗๒๔
ปสุ	 ๖๒๐,๑๑๑๑
ปสุปติ	 ๑๖
ปสุปาลน	 ๔๔๖

ปสูตา	 ๒๓๕
ปสูติ	 ๗๖๑
ปสูติกา	 ๒๓๕
ปสฺส	 ๒๖๔
ปสฺสทฺวยวิตฺถต	 ๒๖๙
ปสฺสาว	 ๒๗๕
ปสฺสาส	 ๓๙
ปเสวก	 ๑๓๘
ปหรณ	 ๓๒,๓๘๕
ปหาร	 ๗๒,๑๑๒๔
ปหาราท	 ๑๔
ปหูต	 ๗๐๓
ปเหณก	 ๓๕๖
ปํสุ	 ๓๙๕
ปาก	 ๗๖๒,๑๐๕๐
ปากฏ	 ๒๒๕,๗๒๔
ปากฏฺüาน	 ๒๑๑
ปากสาสน	 ๒๐
ปาการ	 ๒๐๓
ปาจี	 ๒๙
ปาชน	 ๔๔๘
ปาชิตุ	 ๓๗๖
ปาฏล	 ๙๗
ปาฏลิปุตฺต	 ๒๐๑
ปาฏลี	 ๕๕๙
ปาฏิกา	 ๒๒๐
ปาฏิปท	 ๗๒
ปาฏิหารก	 ๕๑๒
ปาฏิหาริย	 ๗๗๒
ปาฏิหีร	 ๗๗๒
ปาฏิเหร	 ๗๗๒
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ปาü	 ๗๗๔
ปาüา	 ๕๘๒
ปาüีน	 ๖๗๔
ปาณ	 ๙๓,๓๙๘,
 ๔๐๗,๙๔๖
ปาณก	 ๖๒๓
ปาณิ	 ๒๖๕,๒๖๗,๑๐๐๗
ปาณิคหิตา	 ๒๓๗
ปาณิคฺคห	 ๓๑๘
ปาณิฆ	 ๕๑๑
ปาณิมุตฺต	 ๓๘๗
ปาณิวาท	 ๕๑๑
ปาณี	 ๙๓
ปาตาล	 ๖๔๙,๘๘๙
ปาติ	 ๔๔๓
ปาติโภค	 ๕๓๒
ปาตุ	 ๑๑๔๙,๑๑๕๗,
 ๑๒๐๐
ปาโต	 ๑๑๕๒
ปาเถยฺย	 ๓๘๐
ปาท	 ๒๗๗,๔๘๐,๕๔๙,
 ๖๑๐,๑๐๓๐
ปาทกฏก	 ๒๘๘
ปาทคณฺüิ	 ๒๗๗
ปาทคฺค	 ๒๗๗
ปาทงฺคท	 ๒๘๘
ปาทป	 ๕๓๙
ปาทปริจาริกา	 ๒๓๗
ปาทปฺโผฏ	 ๓๒๕
ปาทาติก	 ๓๗๗
ปาทุ	 ๕๒๕

ปาทุกา	 ๓๕๘,๕๒๕
ปาทูทร	 ๖๕๔
ปาน	 ๓๙๘,๔๒๒,๑๑๒๓
ปานกูป	 ๖๗๗
ปานมณฺฑล	 ๕๓๔
ปานมนฺทิร	 ๒๑๒
ปานีย	 ๖๖๑
ปานียสาลิกา	 ๒๑๔
ปาป	 ๘๔
ปาปภีรุตา	 ๑๕๘
ปาปิมนฺตุ	 ๔๒
ปาภต	 ๓๕๕,๔๗๑,๑๑๒๗
ปาม	 ๓๒๗
ปาโมกฺข	 ๖๙๕
ปาโมชฺช	 ๘๘
ปายส	 ๓๐๖
ปายาส	 ๔๑๘
ปายุ	 ๒๗๔
ปาโย	 ๑๑๕๓
ปาร	 ๙,๖๖๕
ปารท	 ๔๙๓
ปารมฺปริย	 ๔๑๒
ปารโลกิก	 ๘๖
ปาราวต	 ๖๓๖
ปาริจริยา	 ๔๒๘
ปาริจฺฉตฺตก	 ๒๘
ปาริภทฺท	 ๒๘
ปาเรวต	 ๖๓๖
ปาลิต	 ๗๕๔
ปาลิภทฺท	 ๕๕๓
ปาวก	 ๓๓

ปาวาร	 ๒๙๒
ปาวุส	 ๘๐,๖๗๑
ปาส	 ๒๕๗,๕๒๐,๙๐๔
ปาสก	 ๕๓๒
ปาสณิ	 ๒๗๗
ปาสณฺฑ	 ๔๔๑
ปาสาณ	 ๖๐๕
ปาสาณทารณ	 ๓๙๓
ปาสาณมจฺฉ	 ๖๗๔
ปาสาท	 ๒๑,๒๐๘,๒๐๙
ปาหุน	 ๔๒๔
ปาฬิ	 ๕๓๙,๙๙๖
ปิก	 ๖๓๓
ปิงฺค	 ๙๘
ปิงฺคกฺข	 ๑๗
ปิงฺคล	 ๙๘,๓๖๑
ปิงฺคลมกฺขิกา	 ๖๔๕
ปิงฺคลา	 ๓๐
ปิจุ	 ๔๙๔
ปิจุล	 ๕๖๑
ปิจฺฉิลา	 ๕๖๕
ปิ�ฺฉ	 ๖๒๗,๖๓๕
ปิ�ฺช	 ๔๐๓
ปิฏก	 ๕๒๔,๙๙๑
ปิฏฺü	 ๒๗๐,๑๐๗๕
ปิฏฺüก	 ๔๖๓
ปิฏฺüสงฺฆาฏก	 ๒๑๙
ปิฏฺüิ	 ๒๗๐
ปิüร	 ๔๕๖
ปิณฺฑ	 ๔๙๓,๑๐๑๗
ปิณฺฑก	 ๓๐๒
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ปิณฺฑิกา	 ๓๗๔
ปิณฺฑิต	 ๑๐๗๓
ปิตมฺพร	 ๑๖
ปิตามห	 ๑๕,๒๔๗,๑๑๑๘
ปิตุ	 ๑๕,๒๔๓,
 ๒๔๙,๑๑๑๘
ปิตุจฺฉา	 ๒๔๘
ปิตุทาน	 ๔๒๓
ปิตุปติ	 ๓๒
ปิตฺต	 ๒๘๑
ปิธาน	 ๕๐
ปินทฺธ	 ๓๗๘
ปินากี	 ๑๗
ปิปาสา	 ๔๖๗
ปิปฺปล	 ๕๕๑
ปิปฺผล	 ๕๒๗,๕๕๙,๙๐๙
ปิปฺผลี	 ๕๕๙,๕๘๓
ปิย	 ๒๔๐,๖๙๗,๙๗๔
ปิยก	 ๕๖๑,๕๖๓,๖๒๐
ปิยงฺคุ	 ๔๕๒,๕๗๑
ปิยา	 ๒๓๗,๙๗๔
ปิยาล	 ๕๕๖
ปิลกฺข	 ๕๕๙,๕๖๒
ปิลนฺธน	 ๒๘๓
ปิลว	 ๖๒๖
ปิลฺลก	 ๒๕๑
ปิลฺลก	 ๒๕๑
ปิสงฺค	 ๙๘
ปิสาจ	 ๑๓
ปิสิต	 ๒๘๐
ปิสุน	(ปิสุณ)	 ๓๐๓,๗๓๗

ปิหา	 ๑๐๓,๑๖๓
ปิฬกา	 ๓๒๔
ปีü	 ๓๑๑,๙๗๑
ปีüกา	 ๓๑๑
ปีüสปฺปิ	 ๓๑๙
ปีณน	 ๗๕๙
ปีต	 ๙๗,๗๕๒,๑๐๐๘
ปีตน	 ๓๐๓,๔๙๓
ปีตนก	 ๕๕๔
ปีตสารุ	 ๓๐๑
ปีตสาล	 ๕๖๓
ปีติ	 ๘๗,๓๖๘,๑๑๒๙
ปีน	 ๗๐๑
ปีนส	 ๓๒๔
ปียูส	 ๒๕
ปีลุ	 ๓๖๐,๕๕๔
ปีวร	 ๗๐๑
ปุกฺกุส	 ๕๐๘
ปุคฺคล	 ๙๓,๑๐๘๕
ปุงฺคว	 ๖๙๖,๑๐๙๑
ปุจิมนฺท	 ๕๗๐
ปุจฺฉ	 ๓๗๑
ปุจฺฉมูล	 ๓๖๓
ปุจฺฉา	 ๑๑๕
ปุจฺฉาวิวาก	 ๓๔๑
ปุ�ฺช	 ๖๓๐
ปุ�ฺ�	 ๘๕,๙๗๗
ปุ�ฺ�วนฺตุ	 ๗๒๒
ปุฏน	 ๗๕๙
ปุฏเภทน	 ๑๙๘
ปุฏฺü	 ๗๔๖,๑๐๗๖

ปุณฺฑรีก	 ๓๐,๔๗๖,๕๕๘,
 ๖๑๑,๖๘๖,๘๙๖
ปุณฺฑรีกกฺข	 ๑๖
ปุณฺณ	 ๗๔๙
ปุณฺณกุมฺภ	 ๓๕๙
ปุณฺณปตฺต	 ๓๕๕
ปุณฺณมา	 ๗๓
ปุณฺณมาสี	 ๗๓
ปุตนา	 ๕๖๙
ปุตฺต	 ๒๓,๒๔๐
ปุตฺตธีตุ	 ๒๔๙
ปุตฺตา	 ๒๔๙
ปุตฺตี	 ๒๔๑
ปุถวี	 ๑๘๑
ปุถุ	 ๗๐๐,๑๑๓๗
ปุถุก	 ๒๕๑
ปุถุคตฺตตา	 ๔๓๐
ปุถุชฺชน	 ๔๓๕,๑๐๘๔
ปุถุล	 ๗๐๐
ปุถุโลม	 ๖๗๑
ปุน	 ๑๑๙๙
ปุนนฺนวา	 ๕๙๖
ปุนปฺปุนํ	 ๑๑๓๗
ปุนพฺพสุ	 ๑๖,๕๘
ปุนพฺภว	 ๒๖๘
ปุนฺนาค	 ๕๕๖
ปุปฺผ	 ๑๔๗,๒๓๘,๕๔๐,	
 ๕๔๕,๕๙๓,
 ๙๐๓๑๐๙๑
ปุปฺผฉฑฺฑก	 ๕๐๘
ปุปฺผช	 ๕๔๕
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ปุปฺผทนฺต	 ๓๐
ปุปฺผทาม	 ๓๐๗
ปุปฺผธนฺวา	 ๔๓
ปุปฺผราค	 ๔๘๙
ปุปฺผวตี	 ๒๓๙
ปุปฺผาทิพนฺธน	 ๕๔๔
ปุพฺพ	๒๙,๓๒๕,๗๑๕,๙๕๑
ปุพฺพกตฺติก	 ๗๖
ปุพฺพงฺคม	 ๓๗๙
ปุพฺพช	 ๑๔,๒๕๔
ปุพฺพณฺณ	 ๔๕๐
ปุพฺพเทว	 ๑๔
ปุพฺพภทฺทปทา	 ๖๐
ปุพฺพวิเทห	 ๑๘๓
ปุพฺพเสล	 ๖๐๖
ปุพฺพาสาฬฺหา	 ๕๙
ปุพฺพุฏฺüิตรํสิ	 ๖๕
ปุม	 ๒๒๗
ปุร	 ๑๙๘,๕๕๗,๑๐๖๐
ปุรกฺขต	 ๘๙๑
ปุรตฺถา	 ๑๑๙๔
ปุรโต	 ๑๑๔๘
ปุรนฺทร	 ๒๐
ปุรสฺสร	 ๓๗๙
ปุรา	 ๑๑๙๔
ปุราณ	 	๗๑๓
ปุราณปุริส	 ๑๖
ปุราตน	 ๗๑๓
ปุราวุตฺตปฺปพนฺธ	 ๑๑๑
ปุรินฺทท	 ๑๘
ปุริส	 ๙๒,๒๒๗,๑๐๔๖

ปุริสเมธ	 ๔๑๓
ปุริโสตฺตม	 ๑๖
ปุรี	 ๓๒,๑๙๘,๒๐๑
ปุเรคามี	 ๓๗๙
ปุเรจร	 ๓๗๘
ปุเรจารี	 ๓๗๘
ปุโรค	 ๓๗๙
ปุโรคม	 ๓๗๙
ปุโลม	 ๔๔
ปุสฺสรถ	 ๓๗๒
ปุฬว	 ๖๒๓
ปุฬิน	 ๖๖๓
ปูค	 ๖๐๒,๖๐๔,๖๓๐,๑๐๕๑
ปูชา	 ๔๒๕
ปูชิต	 ๗๕๐
ปูชิย	 ๑๒
ปูต	 ๔๔๒,๖๙๘
ปูติก	 ๕๖๖
ปูติกฏฺü	 ๕๗๑
ปูติกรช	 ๕๖๖
ปูติคนฺธิ	 ๑๔๖
ปูติมุตฺต	 ๒๗๕
ปูติลตา	 ๕๘๑
ปูป	 ๔๖๓
ปูปปณิย	 ๕๑๑
ปูปิย	 ๕๑๑
ปูย	 ๓๒๕
ปูริต	 ๗๔๙
ปฺลว	 ๖๖๕
ปฺลวงฺคม	 ๖๑๓
เปขิต	 ๗๔๔

เปขุณ	 ๖๒๗
เปจฺจ	 ๑๑๕๘
เปฏก	 ๕๒๔
เปต	 ๔๐๕,๙๓๖
เปม	 ๑๗๓
เปยฺย	 ๔๖๖
เปลก	 ๖๑๗
เปลว	 ๗๐๗
เปส	 ๕๑๔
เปสการ	 ๕๐๗
เปสล	 ๖๙๓,๗๒๑,๑๐๗๐
เปสฺส	 ๕๑๔
เปฬา	 ๕๒๔
โปกฺขร	 ๑๓๘,๓๖๕,
 ๖๘๕,๘๒๗
โปกฺขรณี	 ๒๓,๖๗๗
โปกฺขรสาตก	 ๖๒๖
โปฏคล	 ๖๐๑
โปฏฺüปท	 ๖๑
โปฏฺüปาท	 ๗๕
โปณ	 ๑๐๖๙
โปต	 ๒๕๑,๖๖๘,๑๑๑๘
โปตก	 ๒๕๑
โปตวาห	 ๖๖๗
โปตฺถ	 ๕๒๓
โปตฺถก	 ๑๐๐๖
โปตฺถลิกา	 ๕๒๓
โปริส	 ๒๒๗,๒๖๙,๘๘๕
โปส	 ๒๒๗
โปสิต	 ๗๔๖

(ผ)
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ผคฺคว	 ๕๙๘
ผคฺคุน	 ๗๖
ผคฺคุนี	 ๕๙
ผณิชฺชก	 ๕๗๙
ผณี	 ๖๕๓
ผรสุ ๓๙๓
ผรุส ๑๒๕,๙๖๒
ผล ๒๗๓,๕๔๖,
 ๕๙๓,๙๕๒
ผลก ๓๙๒
ผลวนฺตุ ๕๔๑
ผลิน ๕๔๑
ผลี ๕๔๑
ผโลทนย ๑๐
ผสฺส ๙๔,๑๔๙,๓๔๗
ผสฺสน ๔๒๐
ผฬุ	 ๖๐๐
ผาณิต	 ๔๖๒
ผาติ ๗๖๐
ผารุสก ๒๓
ผาล ๒๙๗,๔๔๘
ผาสุ ๘๘
ผาสุกา ๒๗๘
ผาสุลิกา ๒๗๘
ผิย ๖๖๘
ผุฏ ๕๔๒,๗๑๖
ผุฏน ๗๕๙
ผุลิงฺค	 ๓๕
ผุลฺล ๕๔๒
ผุสิต ๖๖๐
ผุสฺส ๕๘,๗๖

ผุสฺสา ๕๘
เผคฺคุ	 ๕๗๒,๖๙๘
เผนิล ๕๕๕,๕๕๙
โผฏ ๓๒๔,๓๙๙
โผฏฺüพฺพ ๑๔๙

(พ)
พก ๖๔๒
พทร ๕๕๙
พทรา ๕๘๙
พทรี ๕๕๘
พทฺทปท	 ๖๑
พทฺธ ๗๔๗
พทฺธเวร ๑๖๕
พธิร ๓๒๒
พนฺธกี ๒๓๓
พนฺธน ๓๕๔,๓๖๕,
 ๕๒๐,๗๖๔
พนฺธนาคาร	 ๔๐๗
พนฺธว ๒๔๓
พนฺธุ ๒๔๓
พนฺธุก ๕๗๕
พนฺธุชีวก ๕๗๕
พนฺธูปกุปฺผ	 ๕๖๓
พปฺป	 ๒๖๐
พพฺพุ ๖๑๕,๑๐๘๐
พล ๓๕๐,๓๘๑,
 ๓๙๘,๘๙๔
พลกฺการ ๔๐๐
พลช ๖๗๑
พลวํ	 ๑๑๓๘
พลากา ๖๔๒

พลาราติ ๒๐
พลิ ๑๔,๓๕๔,๔๒๕,๘๙๗
พลิธํสี	 ๑๖
พลิปุฏฺü	 ๖๓๘
พลีพทฺธ ๔๙๕
พหิ	 ๑๑๕๓
พหิทฺธา	 ๑๑๕๓
พหิทฺวาร	 ๒๐๕
พหุ	 ๗๐๓,๑๐๗๒
พหุกฺขม	 ๔
พหุคารยฺหวจ	 ๗๓๕
พหุปฺปท	 ๗๒๓
พหุเภท	 ๗๒๐
พหุล	 ๗๐๓
พหุลา	 ๕๙๑
พหุวารก	 ๕๕๘
พหุวิธ	 ๗๑๗
พฬิส	 ๖๗๔
พากุจี	 ๕๘๖
พาณ	(วาณ)	 ๓๘๙
พาธา ๑๐๙๗
พาราณสี	 ๑๙๙
พาล ๒๕๑,๗๒๑,๙๒๓
พาลตนย ๕๖๗
พาลตา ๒๕๐
พาลตฺต ๒๕๐
พาลิส ๗๒๑,๑๐๗๘
พาลฺย ๒๕๐
พาเลยฺย ๕๐๒
พาหนฺต	 ๒๙๖
พาหเลยฺย	 ๑๗
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พาหา	 ๒๖๕
พาหิรํ	 ๑๑๕๓
พาหิร	 ๗๐๓
พาหิรา	 ๑๑๕๓
พาหุ	 ๒๖๕
พาหุช	 ๓๓๕
พาหุมุลวิภูสน	 ๒๘๗
พาหุมูล	 ๒๖๔
พาฬฺห	 ๔๑
พินฺทารก ๑๒
พินฺทุ ๑๒๙,๔๗๕,
 ๖๖๐,๑๑๑๕
พิมฺพ ๕๓,๕๒๙,๙๒๐
พิมฺพกา ๕๙๑
พิมฺพา ๓๓๖
พิมฺโพหน	 ๓๑๑
พิล ๖๔๙,๑๑๐๐
พิลงฺค	 ๕๘๖
พิลฺล ๕๕๖
พิฬก	(พิฬาล,	พิล)	 ๔๖๑
พิฬงฺค	 ๔๖๐
พิฬาร	 ๖๑๕
พีช ๙๑,๒๗๓,๙๕๑
พีชโกส ๖๘๗
พีชนี ๓๑๖
พีชปูร	 ๕๗๗
พีภจฺฉ	 ๑๐๒,๑๐๖๗
พุทฺธ ๑,๒๒๙,
 ๗๕๗,๑๐๔๓
พุทฺธิ ๑๕๒
พุธ ๓๒,๖๑,๑๐๗,๒๒๘

พุนฺท ๕๔๙
พุนฺธิกาพทฺธ ๓๑๐
พุภุกฺขิต ๗๕๖
เพลุว ๕๕๖
โพธกร ๓๙๖
โพธิ ๕๕๑,๘๐๕
โพนฺทิ ๑๕๑
โพฺยมเกส ๑๗
พฺยคฺฆ	 ๖๑๑
พฺยคฺฆี	 ๕๘๕
พฺยคฺฆีนส	 ๖๓๗
พฺย�ฺชน	 ๔๖๔,๘๗๙
พฺยตฺต ๒๒๘,๗๑๖,๑๐๖๖
พฺยตฺตย ๗๗๖
พฺยธ ๗๖๒
พฺยมฺห	 ๒๕
พฺยย ๗๖๔
พฺยวธา ๕๑
พฺยวาย ๓๑๗
พฺยสน ๘๙,๘๙๐
พฺยากรณ	 ๑๑๐
พฺยากุล ๗๓๖
พฺยาช ๑๗๗
พฺยาธ ๕๑๘
พฺยาธิ ๓๒๓,๕๙๒
พฺยาธิต ๓๒๒
พฺยาธิมาตก ๕๕๒
พฺยาปาท	 ๑๖๔
พฺยาภงฺคี	 ๕๒๕
พฺยาม ๒๖๙
พฺยาส ๗๖๘

พฺยุฏฺüกงฺกฏ ๓๗๘
พฺยูห ๒๐๒,๓๘๑,
 ๖๓๑,๑๐๐๘
พฺรหตี	 ๕๘๘
พฺรหา	 ๗๐๐
พฺรหฺม	 ๑๕,๘๑๒
พฺรหฺมจริย	 ๗๘๓
พฺรหฺมจารี	 ๔๐๙
พฺรหฺมพนฺธุ	 ๔๐๘
พฺรหฺมา	 ๔๐๘
พฺรหฺมี	 ๑๐๕
พฺราหฺมณ	 ๑๐,๔๐๘
พฺราหฺมณสจฺจ	 ๖

(ภ)
ภ ๕๗
ภกฺขก ๗๓๔
ภกฺขิต ๗๕๗
ภค	 ๒๗๓,๘๔๔
ภคนฺทล	(ภคนฺทร)	 ๓๒๘
ภควนฺตุ	 ๑,๑๐๙๙
ภคาลี		 ๑๗
ภคุ	 ๑๐๙
ภคฺค	 ๑๗,๑๘๕
ภงฺค	 ๒๙๑,๔๐๒,
 ๖๖๒,๑๑๓๑
ภจฺจ	 ๕๑๔
ภชมาน ๓๕๓
ภฏ ๓๗๖
ภฏฺüยว ๔๖๓
ภณิต	 ๗๕๕
ภณฺฑ	 ๙๒๑
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ภณฺฑน	 ๔๐๐
ภณฺฑสาลา	 ๒๑๓
ภณฺฑากี	 ๕๘๘
ภณฺฑิก	 ๕๗๕
ภณฺฑิล	 ๕๗๑
ภณฺฑุ	 ๓๒๑
ภตก ๕๑๔
ภติ ๕๓๐,๑๐๕๔
ภตฺต ๔๖๕
ภตฺตการ ๔๖๔
ภตฺติ ๑๐๕๖
ภตฺตุ ๒๔๐,๑๐๘๕
ภทฺท ๔๙๕,๘๘,
 ๖๙๔,๑๐๗๒
ภทฺทกจฺจานา	 ๓๓๖
ภทฺทกุมฺภ ๓๕๙
ภทฺททารุ ๕๖๘
ภทฺทปณฺณิ	 ๕๕๘
ภทฺทปทา	 ๖๑
ภทฺทปีü	 ๓๑๑
ภทฺทมุตฺตํ	 ๕๙๙
ภพฺพ ๑๐๗๑
ภม ๖๖๐,๑๑๒๑
ภมการ ๕๐๙
ภมร ๖๓๖
ภมุ ๒๕๙
ภมุก ๒๕๙
ภย ๑๖๖
ภยงฺกร ๑๖๗
ภยานก ๑๐๒,๑๖๗
ภร ๑๑๑๒

ภรณี	 ๕๘
ภริยา ๒๐,๒๓๗
ภลฺลาตก ๕๖๑
ภลฺลี ๕๖๑
ภว ๑๗,๘๒๙
ภวน ๑๐,๒๐๖,๑๑๐๙
ภวเนตฺติ ๑๖๒
ภสก ๕๑๙
ภสฺตา ๕๒๖
ภสฺม ๓๕
ภสฺสร ๗๓๓
ภา ๖๔
ภากร ๖๓
ภาค	 ๕๓,๙๐,๔๘๕,
 ๕๔๘,๑๑๒๐
ภาคเธยฺย	 ๙๐,๓๕๕
ภาคิเนยฺย	 ๒๔๖
ภาคีรถี	 ๖๘๑
ภาคฺย	 ๙๐,๙๐๙
ภาชน ๔๕๗
ภาณก	 ๔๕๖
ภาติก ๒๔๔
ภาตุ ๒๕๐
ภาตุภคินี	 ๑๕๐
ภานุ ๖๓,๖๔,๑๐๔๔
ภานุช ๓๒
ภานุมนฺตุ ๓๔,๖๓
ภาร ๔๘๑,๙๓๓
ภารตี ๑๐๕
ภารทฺวาช ๑๐๙
ภารปาทตา	 ๓๒๖

ภารวาห	 ๕๑๔
ภาริก ๕๑๔
ภาว ๑๗๘,๗๖๖,๘๐๗
ภาวิต ๓๐๗,๗๕๓,๑๐๗๖
ภาวินี ๒๓๑
ภาสปกฺขินี	 ๖๔๔
ภาสา ๑๐๕
ภาสิต ๑๐๕,๗๕๕
ภาสุร ๗๓๓
ภิกฺขา ๔๖๕,๗๕๙,๑๑๑๒
ภิกฺขุ ๔๐๙,๔๑๕,๔๓๓,๔๓๘
ภิกฺขุนี ๔๑๕,๔๓๘
ภิงฺก ๓๖๒
ภิงฺคราช	 ๕๙๕
ภิงฺคาร	 ๓๕๙
ภิตฺติ ๒๐๔
ภิทุร ๒๔
ภินฺทิวาฬ	 ๓๙๔
ภินฺน ๗๔๘,๙๙๒
ภิยฺย ๗๐๓
ภิยฺโย ๙๕๘
ภิส ๖๘๗
ภิสกฺก ๓๒๙
ภิสปุปฺผ	 ๖๘๕
ภิสินี ๖๘๙
ภีติ ๑๖๖
ภีม ๑๗,๑๖๗,๑๐๖๖
ภีรุ ๒๓๑,๗๓๑,๑๐๑๙
ภีรุก ๗๓๑
ภีสน ๑๖๗
ภีสีล ๗๓๑
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ภุช ๒๖๕
ภุชค	 ๖๕๓
ภุชงฺค	 ๖๕๓
ภุชงฺคม	 ๖๕๓
ภุชปตฺต	 ๕๖๕
ภุชสิร ๒๖๔
ภุชิสฺส ๕๑๖
ภุ�ฺชนปตฺต	 ๔๕๗
ภุตฺต ๗๕๗
ภุตฺตเสสก ๔๖๗
ภุวน ๑๘๖
ภุส ๔๑,๔๕๓,๑๐๙๖
ภู	 ๑๘๑,๒๕๙,
 ๔๑๒,๑๐๕๙
ภูช	 ๕๖๕
ภูต	 ๑๓,๙๓,๗๘๘
ภูตธรา	 ๑๘๑
ภูตปติ	 ๑๙
ภูตวิกติ	 ๔๐๑
ภูตาวาส	 ๕๖๙
ภูติ	 ๑๐๕๔
ภูติน	 ๖๐๒
ภูติรก	 ๖๐๒
ภูเตส	 ๑๗
ภูธร	 ๖๐๕
ภูนาถ	 ๓๓๔
ภูป	 ๓๓๕
ภูปติ	 ๓๓๓
ภูปาล	 ๓๓๓
ภูภุช	 ๓๓๔
ภูมิ	 ๑๘๑,๑๐๙๘

ภูมิป	 ๓๓๔
ภูริ	 ๗๐๓,๑๑๓๑
ภูริป�ฺ�	 ๒
ภูรี	 ๑๕๓,๑๘๑
เภก ๖๗๕
เภท ๓๔๘,๓๔๙,
 ๗๕๖,๙๙๒
เภทิต ๗๔๘
เภรว ๑๖๖,๑๖๗,๖๑๕
เภรี ๑๔๓
เภสช ๓๓๐
เภสชฺช ๓๓๐
เภสฺม ๑๖๗
โภ ๑๑๓๙
โภค	 ๖๕๔,๘๕๙
โภคินี	 ๒๓๒
โภคี	 ๖๕๓,๑๐๙๔
โภชน ๔๖๕
โภชฺช ๔๖๖
โภวาที ๔๐๘

(ม)
มกร ๖๗๒
มกรทฺธช ๔๓
มกรนฺท ๕๔๕
มกส ๖๔๖
มกุฏ ๒๘๓
มกุฬ	 ๕๔๔
มกฺกฏ ๖๑๔
มกฺกฏก ๖๒๑
มกฺกว ๕๙๕
มกฺขิกาณฺฑ	 ๖๔๕

มกฺขิกาเภท ๖๔๕
มค	 ๖๑๗
มคธ	 ๑๘๔
มคฺค	 ๑๙๐,๙๒๑
มคฺคณ	 ๓๘๙
มคฺคนา	 ๗๗๔
มคฺคสนฺธิ	 ๒๐๓
มคฺคิต	 ๗๕๓
มคฺคุร	 ๖๗๑
มฆว	(มฆวนฺตุ)	 ๒๐
มงฺคล	 ๑๖,๘๘,๓๖๑
มงฺคุส	 ๖๒๒
มจฺจ	 ๒๒๗
มจฺจุ	 ๔๐๔
มจฺจุ�ฺชย	 ๑๗
มจฺฉ	 ๖๗๑
มจฺฉณฺฑี	 ๔๖๒
มจฺฉพนฺธ	 ๖๗๐
มจฺฉร	 ๑๖๘
มจฺฉริย	 ๑๖๘
มจฺฉรี	 ๗๓๙
มจฺฉิก	 ๖๗๐
มจฺเฉร	 ๑๖๘
มชฺช ๕๓๓
มชฺชวิกฺกยี ๕๑๑
มชฺฌ ๒๗๑,๗๖๗,๑๐๙๑
มชฺฌตฺตตา ๑๕๙
มชฺฌเทส ๑๘๖
มชฺฌนฺต	(มชฺฌนฺห)	 ๗๖๗
มชฺฌนฺหิก	(มชฺฌนฺติก)	๗๖๗
มชฺฌิม ๑๓๒,๑๓๓,๑๘๖,
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 ๒๖๖,๒๗๑,๙๐๕
มชฺฌิมา ๒๖๖
มชฺฌิมารตฺติ ๗๐
มชฺมิมคาม	 ๑๓๔
ม�ฺจก	 ๓๐๘
ม�ฺจนฺตร	 ๓๑๐
ม�ฺจาธาร	 ๓๐๙
ม�ฺชรี	 ๕๕๐
ม�ฺชาร	 ๖๑๕
ม�ฺชิฏฺü	 ๙๕
ม�ฺชิฏฺüา	 ๕๘๒
ม�ฺชีร	 ๒๘๘
ม�ฺชุ	 ๑๒๙,๖๙๓
ม�ฺชูสา	 ๕๒๔
มณิ	 ๔๘๙,๔๙๐,๑๑๑๓
มณิก	 ๔๕๖
มณิพนฺธ	 ๒๖๕
มณฺฑ	 ๔๖๐,๔๖๗
มณฺฑน	 ๒๘๒
มณฺฑป	 ๒๑๐
มณฺฑล	 ๕๓,๖๕,๒๙๖,
 ๖๓๑,๙๙๓
มณฺฑลคฺค	 ๓๙๑
มณฺฑลิสฺสร	 ๓๓๕
มณฺฑหาร	 ๕๑๑
มณฺฑูก	 ๖๗๕
มต ๔๐๕,๗๕๗,๑๑๑๐
มตงฺคช	 ๓๖๐
มติ ๑๕๒,๑๐๙๖
มติมนฺตุ ๒๒๙
มติสชีว ๓๔๐

มตฺต ๓๖๒,๗๐๔,๗๓๐,
 ๗๕๒,๑๑๑๗
มตฺตกาสินี ๒๓๔
มตฺตณฺฑ	 ๖๓
มตฺตา ๗๐๕,๘๗๘
มตฺติกา ๑๘๒
มตฺติกาขณฺฑ	 ๔๔๗
มตฺถก	 ๒๕๖,๕๔๙
มตฺถุ	 ๕๐๐
มถิต	 ๕๐๐,๑๐๒๒
มท ๓๖๔,๗๖๔,๑๑๒๘
มทน ๔๒,๕๖๗,๕๗๗,๑๑๓๑
มทิรา ๕๓๓
มทิราพีช ๕๓๓
มทฺท ๑๘๕
มทฺทน ๗๖๙
มทฺทล ๑๔๔
มทฺทลา ๑๔๔
มธุ ๔๙๔,๕๓๓,
 ๕๔๕,๙๗๕
มธุก ๓๙๖,๕๕๔,๕๘๗
มธุกร ๖๓๖
มธุจฺฉิฏฺü	 ๔๙๔
มธุทฺทุม ๕๕๔
มธุป	 ๖๓๖
มธุปณฺณิ	 ๕๕๘
มธุพฺพต ๖๓๕
มธุยฏฺüิกา ๕๘๗
มธุร ๑๔๘,๑๐๖๗
มธุรก ๕๙๔
มธุรสา ๕๘๑,๕๘๗

มธุริปุ	 ๑๖
มธุลีห	 ๖๓๖
มธฺวาสว ๕๓๓
มนํ	 ๑๑๔๘
มน ๑๕๒
มนกฺการ ๑๕๙
มนสิช ๔๓
มนาป	 ๖๙๔
มนุช ๒๒๗
มนุชี ๒๒๗
มนุ�ฺ�	 ๑๒๕,๖๙๓
มนุสี ๒๒๗
มนุสฺส ๒๒๗
มนุสฺสธมฺม ๓๒
มนฺต ๑๐๘,๓๕๒,๙๘๐
มนฺตน ๓๕๒
มนฺตา ๑๕๓,๙๘๐
มนฺตี ๓๔๐
มนฺถ	 ๔๖๓,๑๐๘๐
มนฺถนี	 ๔๙๙
มนฺถร	 ๓๗๙
มนฺท ๑๓๗,๑๗๕,๕๑๖,
 ๗๒๑,๗๒๙,๘๙๒
มนฺทคามี	 ๓๗๙
มนฺทร ๑๐,๖๐๖
มนฺทลา ๑๔๔
มนฺทสฺสิต ๑๗๕
มนฺทากินี ๒๗,๖๗๙
มนฺทาร ๒๘
มนฺทิร ๒๐๕,๑๐๖๕
มนฺทิรงฺค	 ๒๒๓



	 อภิธานวรรณนา	อภิธานานุกรม	(บาลี)	:	พระมหาสมปอง	มุทิโต	 1068

ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
มโนภู	 ๔๒
มโนรถ	 ๑๖๓
มโนรม ๖๙๓
มโนวิเลข ๑๗๐
มย ๕๐๒
มยูข	 ๖๔
มยูร	 ๖๓๔
มรณ	 ๔๐๔
มริยาทา ๒๒๖,๑๐๕๔
มรีจ	 ๔๕๙
มรีจิ	 ๖๔,๖๕
มรุ ๑๑,๖๖๓,๙๖๕
มรุต ๓๗
มล ๒๗๔
มลทูสิต	 ๗๐๐
มลย ๑๑๑๓
มลยช ๓๐๐
มลิน ๗๐๐
มลินี ๒๓๙
มลีมส ๗๐๐
มลฺลก ๔๕๘
มลฺลยุทฺธ ๔๐๒
มลฺลิกา ๕๔๗,๕๗๔,๖๔๗
มสกฺกสารา ๒๑
มสารก ๓๑๐
มสารคลฺล	 ๔๙๒
มสฺสุ ๒๕๙
มห	 ๑๗๘
มหนฺต	 ๓๑๒,๗๐๐
มหพฺภย	 ๑๖๖
มหลฺลก	 ๒๕๔,๑๐๗๔

มหากถาน	 ๔๗๖
มหากนฺท	 ๕๙๕
มหากุล	 ๓๓๓
มหางฺค	 ๕๐๒
มหาตณฺห	 ๗๒๒
มหาติมิ	 ๖๗๓
มหาทีป	 ๑๘๓
มหาเทว	 ๑๗
มหาธิติ	 ๗๒๒
มหานฏ	 ๑๗
มหานส	 ๒๑๑
มหานาม	 ๕๘๗
มหานิสา	 ๗๐
มหาพล	 ๔
มหาโพธิ	 ๔
มหามจฺฉ	 ๖๗๓
มหามตฺต	 ๓๔๐
มหามิค	 ๓๖๐
มหามุนิ	 ๓
มหายาค	 ๔๑๓
มหาร�ฺ�	 ๕๓๖
มหาโรรุว	 ๖๕๗
มหาวิเรก	 ๓๒๘
มหาวีจิ	 ๖๖๒
มหาสหา	 ๕๗๘
มหาสิรา	 ๒๗๙
มหาสุข	 ๔
มหาเสน	 ๑๗
มหาหาส	 ๑๗๕
มหิกา	 ๕๖
มหิจฺฉ	 ๗๒๒

มหิต	 ๗๕๐
มหินฺท	 ๑๘
มหิลา	 ๒๓๑
มหิลาวฺหยา	 ๕๗๑
มหิสฺสร	 ๑๖
มหี	 ๑๘๑,๖๘๒,๑๐๕๒
มหีรุห	 ๕๓๙
มหีลตา	 ๖๗๕
มหีสูนุ	 ๓๒
มหึส,	มหิส	 ๖๑๖
มหุสฺสาห	 ๗๒๒
มเหส,	มเหสี	
๒,๒๓๒,๑๐๓๓
มโหสธ	 ๔๕๙,๕๘๖
มํส	 ๒๘๐
มา ๕๒,๑๑๔๗
มาค	 ๗๖
มาคธ	 ๓๙๖,๕๐๓
มาคธี	 ๕๗๖,๕๘๓
มาควิก	 ๕๑๓
มาคสิร	 ๗๖
มาฆ	 ๕๙
มาฆฺย	 ๕๗๘
มาณว	 ๒๒๗,๒๕๓,๘๔๒
มาณวี	 ๒๒๗
มาณิมนฺถ	 ๔๖๑
มาตงฺค	 ๓๖๐,๕๑๗,๑๐๔๕
มาตลิ ๒๒
มาตา ๑๑๓๑
มาตาปิตุ	 ๒๔๙
มาตามหี	 ๒๔๕
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
มาติกา ๑๐๙๗
มาตุ ๒๔๔,๑๑๓๑
มาตุคาม	 ๒๓๑
มาตุจฺฉา	 ๒๔๘
มาตุภคินี	 ๒๔๘
มาตุล ๒๔๕,๕๗๗
มาตุลานี ๒๔๕
มาตุลุงฺค	 ๕๗๗
มาท ๗๖๔
มาธว ๑๖
มาธวี ๕๗๗
มาน ๑๖๘,๔๗๘,๙๑๔
มานนา ๔๒๕
มานว ๒๒๗
มานส ๑๕๒,๘๕๐
มานิกา ๔๘๓
มานิต ๗๕๐
มานุส ๒๒๗
มานุสี ๒๒๗
มายา ๕๑๒
มายาการ ๕๑๒
มายุ ๒๘๑
มาร ๔๓
มารชิ ๒
มารณ	 ๔๐๓
มารหร	 ๑๗
มาริส ๑๑๓๒
มาลก ๕๗๐
มาลกี ๕๗๖
มาลา ๓๐๗,๔๒๒,๑๑๒๐
มาลาการ ๕๐๗

มาลิก ๕๐๗
มาลุต ๓๗
มาลูร	 ๕๕๖
มาลฺย ๓๐๗,๑๐๘๑
มาส ๗๔,๗๙,๑๑๑๐
มาสก ๔๗๙
มาสร ๔๖๖
มาฬ	 ๒๐๙
มิค	 ๖๑๗,๖๒๐,๑๐๔๕
มิคงฺก	 ๕๒
มิคตณฺหิกา	 ๖๕
มิคนฺตร	 ๖๑๙,๙๑๑
มิคพนฺธนี	 ๕๒๐
มิคพฺยธ	 ๕๑๘
มิคมท	 ๓๐๓
มิคมาตุกา	 ๖๑๙
มิคว	 ๕๑๘
มิคสิร	 ๕๘
มิคาทน	 ๖๑๑
มิคารามาตุ	 ๔๓๗
มิคินฺท	 ๖๑๑
มิคูห	 ๑๗
มิจฺฉา	 ๑๒๗,๑๑๔๖
มิ�ฺชา	 ๕๙๓
มิต ๗๑๐
มิตฺต ๖๓,๓๔๓,๓๔๖
มิถิลา	 ๑๙๙
มิถุ	 ๑๒๔
มิถุน	 ๖๒๘
มิโถ	 ๑๒๐๐
มิทฺธ ๑๗๖

มิทฺธนาสน ๕๕๔
มิลกฺขชาติ ๕๑๗
มิลกฺขเทส ๑๘๖
มิสฺสก ๒๓
มิหิต	 ๑๗๕
มิหิราณ	 ๑๗
มีน ๖๗๑
มีนเกตน ๔๓
มีฬฺห	 ๒๗๕
มุข ๒๖๐,๙๑๓
มุขüาน ๓๗๐
มุขผุลฺล ๒๘๙
มุขร ๗๓๕
มุขาธาน ๓๗๐
มุขฺย ๖๙๕
มุคฺคร	 ๓๙๒
มุจลินฺท	 ๕๖๓
มุจฺฉนา	 ๑๓๑
มุจฺฉา	 ๔๐๐
มุ�ฺช	 ๖๗๑
มุฏฺüิ ๒๖๘,๕๒๗,๑๐๓๑
มุณฑี	 ๕๐๘
มุณฺฑ	 ๓๒๑
มุณฺฑจฺฉท	 ๒๐๘
มุณฺฑิก	 ๓๒๑
มุต ๗๔๗
มุตตกิจฺฉา	 ๓๒๙
มุติ ๑๕๒
มุตฺต ๒๗๕,๓๘๖,
 ๗๑๔,๑๐๑๓
มุตฺตา ๔๙๐,๔๙๒,๑๐๑๓
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
มุตฺตามุตฺต ๓๘๖
มุตฺตาวลิ ๒๘๕
มุตฺติ ๙,๑๐๘๔
มุตฺติก ๔๙๒
มุตฺติม ๗๑๔
มุทิงฺค	 ๑๔๓
มุทุ ๗๑๖,๑๐๖๗
มุทุตฺตจ	 ๕๖๕
มุทฺทิกา ๒๘๗,๕๘๗
มุทฺธ ๒๕๖,๑๐๒๘
มุทฺธช ๒๕๖
มุทฺธมาลฺย ๓๐๘
มุทฺธา ๒๕๖,๑๐๒๘
มุทฺธาภิสิตฺต ๓๓๕
มุธา ๑๑๔๕
มุนิ ๑,๔๓๓
มุนินฺท ๑
มุนิมุนิ ๑
มุพฺพา ๕๘๑
มุพฺพี ๓๘๘
มุรช ๑๔๑,๑๔๓
มุสล ๔๕๕
มุสา ๑๒๖,๑๒๗,๑๑๔๖
มุหุํ	 ๑๑๓๗
มุหุตฺต	 ๖๗
มุหุตฺติก	 ๓๔๗
มุหุํภาสา	 ๑๒๓
มุฬาล	 ๖๘๗
มุฬาลปุปฺผ	 ๖๘๕
มูค	 ๓๒๐
มูล	 ๕๙,๔๗๑,๕๔๙,

 ๕๙๓,๖๐๑,๘๕๑
มูลก	 ๕๙๘
มูลปุร	 ๑๙๙
มูลฺย	 ๕๓๑
มูสา	 ๕๒๖
มูสิก	 ๖๑๘
มูฬฺห	 ๗๒๑
มฺหิต	 ๑๗๕
เมขลา ๒๘๗
เมฆ	 ๔๗
เมฆจฺฉนฺนาห	 ๕๐
เมฆนาท	 ๔๙
เมฆปฏล	 ๗๑
เมฆวาหน	 ๑๗,๒๐
เมจก	 ๙๖,๓๖๓,
 ๖๓๕,๑๐๒๓
เมชฺฌ ๖๙๘
เมณฺฑ	 ๕๐๑
เมตฺตา ๑๖๑
เมตฺตาพล ๔
เมตฺติ ๑๖๑
เมถุน	 ๓๑๗,๑๐๖๓
เมท ๒๘๒
เมทนี ๑๘๑
เมธค	 ๔๐๐
เมธา ๑๕๒
เมธาวี ๒๒๙
เมรย ๕๓๓
เมรุ ๒๕
เมลก ๗๖๙
เมส ๖๑,๕๐๑

เมห	 ๓๒๙
เมหน	 ๒๗๒
โมกฺข ๖,๖๙๖,๑๑๓๒
โมคฺคลฺลาน	 ๔๓๕
โมฆ	 ๗๑๕
โมจ	 ๕๘๙
โมทก ๑๑๑๓
โมน ๔๒๙
โมร ๖๓๔
โมส ๕๒๒
โมสก ๕๒๒
โมห	 ๑๖๘,๔๐๐,๑๐๘๗
โมหุตฺต	 ๓๔๗
โมฬิ	 ๘๖๔

(ย)
ยกฺข ๑๓,๙๗๐
ยกฺขธูป	 ๓๐๔
ยกฺขราช ๓๒
ยกฺขาธิป	 ๓๒
ยคฺเฆ	 ๑๑๕๐
ยชุ ๑๐๘
ย�ฺ�	 ๔๑๒
ย�ฺ�งฺค	 ๕๕๑
ยฏฺüิ ๑๙๖
ยฏฺüิมธุกา ๕๘๗
ยติ ๔๓๔
ยตฺถ	 ๑๑๕๖
ยตฺร ๑๑๕๖
ยโต ๑๑๔๕
ยถจฺฉิต	 ๔๖๙
ยถริว	 ๑๑๔๓
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ยถา	 ๑๑๔๒
ยถา	จ	 ๑๑๔๓
ยถาชาต	 ๗๒๑
ยถาตถํ	 ๑๑๕๒
ยถาตถ	 ๑๒๗
ยถาตฺตํ	 ๑๑๕๒
ยถานาม	 ๑๑๔๒
ยถาปิ	 ๑๑๔๒
ยถาหิ	 ๑๑๔๒
ยเถว	 ๑๑๔๒
ยทิ ๑๑๔๗
ยทิจฺฉา	 ๗๖๐
ยนฺตมุตฺต ๓๘๖
ยนฺตา ๓๗๖
ยม ๔๔,๔๔๔,๖๒๘,
 ๗๖๘,๙๗๔
ยมก ๖๒๘
ยมทคฺคิ	 ๑๐๙
ยมราช ๔๔
ยมล ๖๒๘
ยมุนา ๖๘๒
ยว ๔๕๐
ยวนปุปฺผ	 ๑๔๗
ยวส ๖๐๒
ยส ๑๑๗
ยโสธรา ๓๓๖
ยหึ	 ๑๑๕๖
ยํ		 ๑๑๔๕
ยาค	 ๔๑๒
ยาคุ	 ๔๖๕
ยาจก	 ๗๔๐

ยาจนก	 ๗๔๐
ยาจนา	 ๗๕๙
ยาชก ๔๑๔
ยาตนา ๔๐๗
ยาตฺรา ๓๙๕,๑๐๕๔
ยาน ๓๗๕,๔๒๒,๑๐๙๐
ยาปฺยยาน	 ๓๗๓
ยาม ๗๖๘
ยามินี ๖๙
ยาว ๑๑๔๑,๑๑๙๓
ยาวก ๓๐๕
ยาวณ	 ๓๐๒
ยาวตา ๑๑๔๑
ยุค	 ๖๒๘,๘๘๒
ยุคกึล	 ๔๔๙
ยุคนฺต	 ๘๒
ยุคนฺธร	 ๒๖,๓๗๔
ยุคปฺปตฺต	 ๕๕๒
ยุคล	 ๖๒๘
ยุตฺต ๓๕๓
ยุทฺธ ๓๙๙
ยุว ๒๕๓
ยุวตี ๒๓๑
ยูถ	 ๖๓๒
ยูถเชฏฺü	 ๓๖๐
ยูถป	 ๓๖๐
ยูถิกา	 ๕๗๖
ยูป	 ๒๐๘,๔๑๙,
 ๕๖๔,๑๑๐๑
เยน ๑๑๔๕
เยภุยฺย ๗๐๓

เยภุยฺยตา ๘
โยค	 ๘๕๘
โยคกฺเขม	 ๙
โยคฺค	 ๓๗๕,๑๐๗๓
โยชน ๑๙๖
โยตฺต ๔๔๘
โยธ ๓๗๖
โยนิ ๑๕๓,๒๗๓,๘๔๘
โยพฺพ�ฺ�	 ๒๕๐
โยพฺพน ๒๕๐

(ร)
รกฺขณ	 ๗๖๓
รกฺขส ๑๓
รกฺขิต ๗๕๔
รคา	 ๔๓
รงฺค	 ๑๐๑,๑๑๒๓
รงฺคาชีว	 ๕๐๘
รจฺฉา	 ๒๐๒
รช ๒๓๘,๓๙๕,
 ๕๔๕,๘๘๓
รชก ๕๐๕,๕๑๐
รชต ๔๘๙,๔๙๐
รชนี ๖๙
รชสฺสลา ๒๓๘
รชฺชงฺค	 ๓๕๐
รชฺชุ ๔๔๘
ร�ฺชน	 ๓๐๑
รฏฺü ๑๘๙
รฏฺüาธิป	 ๓๓๔
รณ	 ๓๙๙,๗๖๓,๑๐๙๖
รตน ๑๙๖,๒๖๘,
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
 ๔๘๙,๑๐๖๒
รตนปริสิพฺพิต	 ๓๑๕
รตนสานุ ๒๕
รตนากร ๖๕๙
รติ ๓๑๗,๑๐๕๖
รติกีฬาทิการณ	 ๑๐๓
รติปติ	 ๔๓
รตฺต ๙๕,๒๘๑,๖๘๖,๙๒๓
รตฺตคาวี	 ๔๙๗
รตฺตจนฺทน	 ๓๐๑
รตฺตปา	 ๖๗๕
รตฺตผลา ๕๙๑
รตฺตมณิ	 ๔๙๑
รตฺตสงฺโกจ	 ๓๐๓
รตฺตาติสาร ๓๒๕
รตฺติ ๖๙
รถ	 ๒๒,๓๗๒
รถการ	 ๕๐๖,๕๐๘
รถการก	 ๖๗๙
รถกุฏüมฺพิ	 ๓๗๖
รถคุตฺติ	 ๓๗๔
รถงฺค	 ๓๗๓
รถจารี	 ๓๗๖
รถเรณุ	 ๑๙๔
รถานีก	 ๓๘๓
รถาโรห	 ๓๗๖
รถิก	 ๓๗๖
รถิกา	 ๒๐๒
รถี	 ๓๗๖
รท ๒๖๑
รทน ๒๖๑

รนฺธ ๖๔๙,๑๐๑๓
รมณี	 ๒๓๐
รมฺภา ๒๔,๕๘๙
รมฺมก ๗๗
รย ๔๐
รว ๑๒๘,๗๖๓
รวิ ๓๒,๖๓
รวิหํส	 ๖๒๖
รส ๙๔,๔๖๘,๔๙๓,๘๐๔
รสก ๔๖๔
รสคฺค	 ๔๖๗
รสคฺคสา	 ๒๗๙
รสน ๙๓๙
รสนา ๑๕๐,๒๘๗
รสวตี ๒๑๑
รสหรณี	 ๒๘๐
รสาตล ๖๔๙
รสาล ๕๙๙
รสิต ๔๙
รสฺมิ ๔๔๘,๑๐๔๓
รสฺส ๓๑๙,๗๐๘
รหท	 ๖๗๗
รหสฺส	 ๓๕๒
รหสฺสงฺค	 ๒๗๒
รหิ	 ๑๒๐๒
รโห	 ๓๕๓,๑๑๕๗
รํสิ	 ๖๔
รํสิมนฺตุ	 ๖๓
ราค	 ๑๖๓,๑๐๐๙
ราคาสนิ	 ๔
ราช ๓๓๓,๓๔๓,๙๒๖

ราชคห	 ๒๐๐
ราช�ฺ�	 ๓๓๕
ราชธานี ๑๙๘
ราชนารี ๒๓๒
ราชราช ๓๒
ราชรุกฺข ๕๕๒
ราชวยฺห	 ๓๖๖
ราชหํส	 ๖๔๗
ราชายตน ๕๖๔
ราชารห	 ๓๐๒
ราชิ ๕๓๙
ราชีว ๓๖๐
ราชุล ๖๕๑
ราธิต ๗๔๓
รามา ๒๓๑
ราว ๑๒๘
ราสภ ๕๐๒
ราสิ ๖๑,๖๓๐,๑๐๕๑
ราหุ	 ๖๑
ราหุมุทฺธภิท	 ๑๖
ราหุลมาตุ	 ๓๓๖
ริฏฺü ๑๐๖๔
ริฏฺüิ ๓๙๑
ริตฺตก ๖๙๘
ริเต ๑๑๓๗
ริปุ	 ๓๔๔
ริภว ๑๒
รีติ ๔๙๒
รุกฺข ๕๓๙,๙๗๘
รุกฺขรุหา	 ๖๘๐
รุกฺขาทนี ๕๘๐
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
รุงฺกุ ๖๑๙
รุจิ	 ๖๔,๑๖๓,๘๗๓
รุจิร	 ๖๙๓
รุชา ๓๒๓
รุณฺณ	 ๑๖๕
รุต ๑๓๐
รุทฺท ๑๗,๑๐๒
รุทฺธ ๗๔๕
รุธิร ๒๘๑
รุรุ ๖๑๙
รูป	 ๙๔,๘๒๕
รูปิย	 ๔๘๖,๔๘๙,๙๐๓
รูปี	 ๔๘๙
รูปูปชีวินี	 ๒๓๓
เร ๑๑๓๙
เรณุ	 ๓๙๕
เรณุกา	 ๕๙๐
เรวตี ๖๐
โรค	 ๓๒๓
โรคหารี	 ๓๒๙
โรจน	 ๕๖๕
โรจนปฺปภ	 ๙๘
โรทิต ๑๖๕
โรธ ๖๖๔
โรป	 ๓๘๙
โรม ๒๕๙
โรม�ฺจ	 ๑๗๕
โรมมย ๒๙๘
โรรุว ๖๕๗
โรส ๑๖๔
โรหิณี	 ๕๘,๔๙๗,๑๐๙๓

โรหิต	 ๙๕,๖๑๒,
 ๖๗๑,๙๑๑
โรหิตก	 ๕๖๖
โรหิตสฺส	 ๓๔
โรหิส	 ๖๑๒
โรหี	 ๕๖๖

(ล)
ลกุณฺฑก	 ๓๑๙
ลกฺข ๕๕,๓๙๐,๔๗๔,๑๐๒๐
ลกฺขณ	 ๕๕,๑๗๘,๑๑๑๓
ลกฺขลก ๓๙๑
ลกฺขี ๘๒,๓๘๕,๙๐๖
ลคุฬ	 ๓๙๒
ลงฺการ ๖๖๘
ลชฺชวนฺตุ ๗๓๓
ลชฺชา ๑๕๘
ลชฺชาลุ ๗๓๓
ลชฺชิต ๗๔๗
ล�ฺฉน	 ๕๕
ลฏüกิกา ๖๓๙
ลตา ๕๔๒,๕๕๐,๕๗๑,
 ๕๗๗,๑๐๘๓
ลทฺธ ๗๕๓
ลทฺธก ๖๙๔
ลทฺธิ ๑๖๑
ลปน	 ๒๖๐
ลปนช	 ๒๖๑
ลปิต	 ๑๐๕,๗๕๕
ลพุช ๕๗๐
ลพฺภ ๓๕๓,๑๐๘๗
ลย ๖๖,๑๓๗

ลลนา ๒๓๑
ลลิต ๑๗๔
ลว ๗๐๕,๗๗๐,๑๐๙๖
ลวงฺค	 ๓๐๓
ลวณ	 ๑๔๘,๔๖๐
ลวน ๗๗๐
ลวิตฺต ๔๔๘
ลสุณ	 ๕๙๕
ลหุ	 ๔๐,๗๑๐,
 ๙๒๙,๑๑๔๔
ลาขา ๓๐๕
ลาขาปสาทน	 ๕๖๔
ลางฺคลี	 ๕๘๘
ลาชา ๔๖๓
ลาป	 ๖๓๙
ลาพู	 ๕๙๖
ลามก ๖๙๙
ลาลสา ๑๖๓
ลาลา ๒๘๑
ลาสน ๑๐๐
ลิกุจ	 ๕๗๐
ลิกฺขา ๑๙๕
ลิโกจก	 ๕๕๗
ลิขิ ๓๔๘
ลิงฺค	 ๒๗๓,๙๑๐
ลิงฺคี	 ๒๑๗
ลิจฺฉวิ	 ๓๓๖
ลิชน ๓๔๘
ลิตฺต ๗๔๖
ลิปิ	 ๓๔๘
ลิปิการ	 ๓๔๘
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
ลีลา ๑๗๔,๑๐๕๒
ลุทลาย ๖๑๖
ลุทฺท ๑๐๓๘
ลุทฺทก ๕๑๘
ลุทฺธ ๗๒๙,๑๑๐๖
ลูตา	 ๖๒๑
ลูติกา	 ๖๒๑
ลูน	 ๗๕๒
เลข ๑๒,๑๐๙๘
เลขก ๓๔๘
เลขา ๕๓๙,๑๐๙๘
เลขาสก ๒๐
เลฑฺฑุ ๔๔๗
เลณ	 ๖,๖๐๙
เลยฺย ๔๖๖
เลส ๗๐๕
โลก ๙๓,๑๘๖,๑๐๔๑
โลกครุ	 ๓
โลกชิ ๔
โลกนาถ	 ๒
โลกายต ๑๑๒
โลเกส ๑๕
โลจน	 ๑๔๙
โลณ	 ๔๖๐
โลทฺท ๕๕๖
โลภ ๑๖๓
โลม ๒๕๙
โลมสปาณก	 ๖๒๓
โลมหํสน	 ๑๗๕
โลล ๗๑๒,๗๒๙,๑๐๖๖
โลลุป	 ๗๒๙

โลห	 ๓๐๒,๔๙๓
โลหการก	 ๕๐๙
โลหกุมฺภี	 ๖๕๘
โลหปิฏฺü	 ๖๔๓
โลหิต	 ๙๕,๒๘๐,๑๐๒๘
โลหิตก	 ๔๙๑
โลหิตงฺก	 ๔๙๑
โลหิตจนฺทน	 ๓๐๓

(ว)
ว ๑๒๐๓
วก ๖๑๕
วกธูห	 ๓๐๖
วกุล ๕๗๒
วกฺก ๑๐๓๔
วกฺกงฺค	 ๖๒๕
วกฺกล ๔๔๒
วคิค	 ๖๓๑
วคฺคุ	 ๖๙๓
วงฺก ๖๐๖,๖๗๔,
 ๗๐๙,๑๐๒๕
วงฺค	 ๑๘๕,๑๐๓๑
วจ	 ๑๐๕
วจน	 ๑๐๕
วจา	 ๕๘๔
วจี	 ๑๐๕
วจีมุข	 ๑๑๘
วจฺจ	 ๒๗๔,๑๐๘๖
วจฺจกุฏิ	 ๒๑๒
วจฺจฏฺüาน	 ๒๑๒
วจฺฉกามา	 ๔๙๘
วจฺฉตร	 ๔๙๖

วจฺฉล	 ๗๒๖
วจฺฉลา	 ๔๙๘
วช ๑๙๐
วชิร ๒๔,๔๙๐,๘๖๖
วชิรปาณิ	 ๑๘
วชิรหตฺถ	 ๑๙
วชิราวุธ ๑๘
วชฺช ๑๔๒,๑๑๐๐
วชฺชี ๑๘๔,๓๓๖
วชฺฌ ๗๓๗
ว�ฺจก	 ๗๓๗
ว�ฺชุล	 ๕๕๓,๕๗๓
ว�ฺฌา	 ๔๙๘,๕๔๑
วฏ ๕๕๑
วฏกกร ๖๖๘
วฏฏกา ๖๒๕
วฏํสก	 ๓๐๘
วฏüม ๑๙๐
วฏฺฏ ๗๐๗,๑๐๑๘
วฏฺฏüล ๗๐๗
วüร ๗๐๑
วฑฺฒกี ๕๐๖
วฑฺฒมาน ๑๖
วณ	 ๓๒๔
วณิชฺชา	 ๔๔๖
วณฺฏ	 ๕๔๔
วณฺณ	 ๓๓๒,๓๔๘,
 ๓๖๕,๗๗๙
วณฺณก	 ๓๐๖
วณฺณทาสี	 ๒๓๓
วณฺณนา	 ๑๑๘
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
วณฺณิต	 ๗๕๒
วณฺณุ	 ๖๖๓
วต ๔๓๐,๑๑๙๒
วตฺต ๒๖๐,๗๕๘,๑๐๔๗
วตฺตน ๔๔๕
วตฺตนี ๑๙๑,๑๐๕๗
วตฺตุ ๗๓๕
วตฺถ	 ๒๙๐,๔๒๒
วตฺถคุยฺห	 ๒๗๒
วตฺถนฺตร	 ๒๙๑
วตฺถโยนิ	 ๒๙๗
วตฺถิ	 ๒๗๖
วตฺถุ	 ๒๒๕,๙๗๐
วตฺถุก	 ๕๙๗
วตฺถุเลยิยก	 ๕๙๗
วตฺรภู	 ๒๐
วท ๗๓๕
วท�ฺ�ู	 ๗๒๓,๘๙๑
วทน ๒๖๐
วทานีย ๗๒๓
วทฺธิกา ๕๒๖
วธ ๔๐๓
วธฏฺüาน ๕๒๑
วธุทฺยต ๗๓๖
วธู	 ๒๓๐,๘๗๗
วน ๒๓,๕๓๖,๖๖๑,๑๐๖๓
วนกาก ๖๓๙
วนกุกฺกุฏ ๖๔๑
วนถ	 ๑๖๓
วนปฺปติ	 ๕๔๐,๙๐๓
วนปฺปตฺต	 ๔๐๙

วนมลฺลิกา ๕๗๕
วนมาลี ๑๖
วนสนฺฑ ๗๑
วนิตา ๒๓๐
วนิพฺพก ๗๔๐
วนฺทนา ๔๒๖
วนฺทากา ๕๘๐
วนฺที ๓๙๖,๔๐๗
วปา	 ๒๘๒
วปุ	 ๑๕๑
วปฺป	 ๑๑๓๓
วมถุ	 ๓๒๗
วมฺม ๓๗๗
วมฺมิก ๓๗๘
วย ๑๐๗๙
วยฏฺü ๒๕๒
วยส ๓๔๖
วยสฺสา ๒๓๘
วร ๒๔๐,๓๐๓,๖๙๔,
 ๗๖๒,๘๑๐
วรก ๔๕๐
วรงฺค	 ๒๗๓,๓๖๐,๑๐๙๓
วรณ	 ๒๐๓,๕๕๓
วรตฺตา ๕๒๖
วรตฺรา ๓๖๕
วรป�ฺ�	 ๔
วรวณฺณินี	 ๒๓๔
วรห	 ๖๓๕
วรหิส	 ๖๐๒
วรหี	 ๖๓๔
วราโรหา	 ๒๓๔

วราห	 ๖๑๗,๑๑๑๕
วรุณ	 ๓๒,๕๕๓
วรุถ	 ๓๗๔
วลภี ๒๒๑
วลย ๒๘๕
วลยิต ๗๔๕
วลาหก	 ๔๗
วลิ ๙๙๑
วลิตฺตจ	 ๒๕๕
วลิน ๒๕๕
วลิร ๓๒๐
วลีมุข ๖๑๔
วลฺลกี ๑๓๘
วลฺลภ ๖๙๗,๑๐๖๖
วลฺลรี ๕๕๐
วลฺลว ๔๙๕
วลฺลิภ ๕๙๗
วลฺลี ๕๕๐
วลฺลีก ๓๐๓
วลฺลูร	 ๒๘๐
วส ๗๖๒,๘๙๘
วสติ ๒๐๗,๑๐๕๖
วสน ๒๙๐
วสนฺต ๗๙
วสภ ๔๙๕
วสล ๕๐๓
วสวตฺตี ๔๒,๑๐๒๔
วสา ๒๘๒,๓๖๒,๔๙๘,๘๗๓
วสิร ๔๖๑
วสี ๔๓๔
วสุ ๔๘๕,๔๘๙,๘๙๕
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วสุเทว ๑๖
วสุธา ๑๘๑
วสุนฺธรา ๑๘๑
วสุมตี ๑๘๑
วสฺส ๔๘,๘๑,
 ๕๐๒,๑๐๖๓
วสฺสน ๔๘
วสฺสวร ๒๔๒
วสฺสาน ๗๘,๗๙
วสฺสิกี ๕๗๖
วสฺสิต ๑๓๐
วสฺโสกสารา ๒๐
วห	 ๔๙๗
วฬวา	 ๓๗๑
วํส	 ๓๓๒,๖๐๐,๑๐๙๐
วํสวณฺณ	 ๔๙๑
วํสสงฺข	 ๑๔๒
วํสิก	 ๓๐๒
วา ๑๑๔๒,๑๑๘๙
วากรา	(วาคุรา)	 ๕๒๐
วากฺย ๑๐๖,๑๒๕
วาคุริก	 ๕๑๔
วาจํยม	 ๔๓๓
วาจา	 ๑๐๕
วาจาล	 ๗๓๕
วาจาสจฺจ	 ๖
วาจิก	 ๑๒๔
วาช ๓๙๐
วาชเปยฺย	 ๔๑๓
วาชี ๓๖๘
วาณ	 ๓๘๙

วาณธิ	 ๓๘๙
วาณิช	 ๔๖๙
วาณิชฺช	 ๔๔๖
วาณี	 ๑๐๕
วาต ๓๗
วาตกฺขิตฺตมฺพุ ๔๙
วาตฆาตก	 ๕๕๒
วาตณฺฑ	 ๓๒๖
วาตปาน	 ๒๑๖
วาตมิค	 ๖๑๘
วาติงฺคณ	 ๕๘๘
วาตฺตากี ๕๘๘
วาทิต ๑๐๐,๑๔๒
วาทิตฺต ๑๔๒
วาน ๑๖๓,๑๐๙๕
วานจิตฺตก	 ๓๑๒
วานร ๖๑๔
วาเนยฺย ๕๙๒
วาปี	 ๖๗๘
วาม ๖๙๔,๗๑๙,๑๐๒๐
วามก ๑๐๙
วามเทว ๑๐๙
วามเทว ๑๗
วามน ๑๖,๓๐,๓๑๙,๗๐๘
วามโลจนา	 ๒๓๑
วาย ๓๗
วายนทณฺฑก	 ๕๒๒
วายส ๖๓๘
วายสาริ ๖๓๘
วายาม ๑๕๖,๙๑๔
วายุ ๓๗

วายุเภท ๓๘
วายุสข ๓๔
วาร ๑๐๔๒
วารก ๔๕๗
วารณ	 ๓๖๐,๖๓๙,๑๐๑๔
วารวาณ	 ๒๙๔
วาริ ๖๖๑
วาริช ๖๘๔
วาริมคฺค	 ๖๘ภ
วาริวห	 ๔๗
วารุณี	 ๒๓๖,๕๓๓,๘๗๖
วาล ๒๕๖,๕๙๑,๖๖๑,๑๐๘๑
วาลธิ ๓๗๑
วาลพีชนี ๓๕๘
วาลหตฺถ	 ๓๗๑
วาลุกา ๖๖๓
วาส ๒๐๗,๒๙๐,
 ๔๓๒,๑๑๑๙
วาสจุณฺณ	 ๓๐๖
วาสน ๓๐๗
วาสนา ๗๗๒
วาสนฺตี ๕๗๗
วาสภวน ๒๑๑
วาสโยค	 ๓๐๖
วาสร ๖๗
วาสว ๑๙
วาสาคาร	 ๒๑๔
วาสิ ๔๓๙
วาสิฏฺü ๑๐๙
วาสิต ๓๐๗
วาสี ๓๙๓
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วาสุ  ๑๖
วาสุกี ๖๕๐
วาสุเทว ๑๖
วาห	 ๓๖๘,๔๘๓,
 ๔๘๔,๑๐๘๑
วาหน	 ๓๗๕
วาหส	 ๖๕๑
วาหินี	 ๓๘๑,๑๐๕๖
วาฬ	 ๖๕๔,๙๓๔
วาฬคฺคาหี	 ๖๕๖
วาฬพีชนี	 ๓๕๗
วาฬมิค	 ๖๑๓
วิ ๑๑๗๑
วิกงฺกต ๕๕๙
วิกจ	 ๕๔๒
วิกฏ ๑๐๑๙
วิกต ๓๒๒
วิกติ ๗๖๕
วิกติกา ๓๑๔
วิกตฺตน ๖๓
วิกสา ๕๘๒
วิกสิต ๕๔๒
วิการ ๗๖๕
วิกีรณ	 ๕๘๑
วิกฺกนฺต ๓๘๐
วิกฺกม ๓๙๘,๙๕๔
วิกฺกยิก ๔๗๐
วิกฺเกตุ ๔๗๐
วิกฺเกยฺย ๔๗๑
วิคห	 ๖๒๔
วิคฺคห	 ๑๕๑,๔๐๐,๑๐๔๖

วิฆาส	 ๔๖๗
วิฆาสาท	 ๔๖๗
วิจกฺขณ	 ๒๒๘
วิจย	 ๑๕๓
วิจย	 ๗๗๔
วิจารณา	 ๑๕๔
วิจิกิจฺฉา	 ๑๗๐
วิจฺฉิก	 ๖๒๑
วิชน ๓๕๓
วิชย ๔๐๒
วิชาตา ๒๓๕
วิชิต ๑๘๙,๓๕๐,๑๐๒๙
วิชฺชมาน ๖
วิชฺชา ๑๕๓,๑๐๓๔
วิชฺชุ ๔๘
วิชฺชุตา ๔๘
วิชฺฌนกณฺฏก	 ๓๖๖
วิ�ฺฌ	 ๖๐๖
วิ�ฺ�ตฺติ	 ๑๐๕๘
วิ�ฺ�าณ	 ๑๕๒
วิ�ฺ�ู	 ๒๒๙
วิ�ฺเ�ยฺยา	 ๑๒๙
วิฏงฺก ๒๒๑
วิฏป	 ๕๔๗,๑๑๒๒
วิฏปี	 ๕๓๙
วิฏภี ๕๔๗
วิฏฺüป	 ๑๘๖
วิโฑช ๒๐
วิตกฺก ๑๕๕
วิตจฺฉิกา	 ๓๒๗
วิตณฺฑสตฺถ	 ๑๑๒

วิตต ๑๓๙,๑๔๐,๙๓๒
วิตถ	 ๑๒๖
วิตรณ	 ๔๒๐
วิตาน ๒๙๙,๖๓๑,๙๗๕
วิตุนฺน ๕๙๖
วิตฺต ๔๘๕
วิตฺติ ๘๗,๑๐๕๘
วิตฺถต	 ๗๔๖
วิตฺถาร	 ๗๖๘
วิตฺถิณฺณ	 ๗๐๑
วิทตฺถิ	 ๑๙๕,๒๖๗
วิทาร ๗๕๙
วิทิต ๗๒๔,๗๕๗
วิทิสา ๒๙
วิทู	 ๒๒๙
วิทูร	 ๒๒๙
วิทฺทธิ ๓๒๙
วิทฺทว ๔๐๒
วิทฺทสุ ๒๒๙
วิทฺทุม ๔๙๑
วิทฺเทส ๑๖๔
วิทฺเทสี ๓๔๕
วิทฺธ ๗๔๘
วิทฺวา ๒๒๘
วิเทห	 ๑๘๕
วิธ ๘๔๖
วิธวา ๒๓๕
วิธา ๑๖๘
วิธาตุ  ๑๕
วิธิ ๑๕
วิธิ ๙๐,๑๐๔๙
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วิธุ ๓๒,๕๒
วิธุนฺตุท ๖๑
วิธุร ๗๖๕
วิเธยฺย ๗๓๐
วินตก ๒๖
วินตา ๖๒๘
วินา ๑๑๓๗
วินายก ๒
วินาส ๗๗๐
วินีต ๓๖๙
วินฺยาส ๓๘๑
วิปกฺข	 ๓๔๕
วิป�ฺจี	 ๑๓๘
วิปตฺติ	 ๓๘๕
วิปริยย	 ๗๗๖
วิปริยาส	 ๗๗๖
วิปลฺลาส	 ๗๗๖
วิปสฺสนา	 ๑๕๓
วิปสฺสี	 ๒๒๙
วิปาก	 ๑๐๕๐
วิปาทิกา	 ๓๒๕
วิปิน	 ๕๓๖
วิปุล	 ๗๐๐
วิปฺป	 ๔๐๘
วิปฺปกฏฺüก	 ๗๐๖
วิปฺปฏิสาร	 ๑๖๙
วิปฺปลาป	 ๑๒๔
วิปฺผุลิงฺค	 ๓๕
วิพุธ ๑๑
วิพฺภม ๑๗๔,๑๐๘๗
วิภว ๔๘๕

วิภากร ๖๓
วิภาต ๖๘
วิภาวรี ๖๙
วิภาวสุ  ๓๔
วิภาวี ๒๒๘
วิภีตก ๕๖๙
วิภู	 ๑๐๘๘
วิภูต	 ๗๕๓
วิภูสน	 ๒๘๓
วิเภทิกา ๖๐๓
วิมติ ๑๗๐
วิมน ๗๒๓
วิมล ๖๗๐
วิมาน ๒๕,๙๑๗
วิมุติ ๙
วิมฺหย	 ๗๓๖
วิย ๑๑๔๓
วิโยค	 ๑๐๔
วิรติ ๑๖๐
วิรติสจฺจ	 ๖
วิรฬ	 ๗๐๗
วิราค	 ๘
วิราว ๑๒๘
วิริ�ฺจ	 ๑๕
วิริ�ฺจิ	 ๑๕
วิรีส ๑๗
วิรูปกฺข	 ๑๗,๓๑
วิรูฬฺหก	 ๓๑
วิโรธ ๑๖๔
วิโรธรหิต	 ๑๒๔
วิโรธิ ๓๔๕

วิโรโธตฺติ ๑๒๔
วิลคฺค	 ๒๗๑,๑๐๓๙
วิลาป	 ๑๒๓
วิลาส ๑๗๔
วิลีนเสฺนห	 ๒๘๒
วิลีวการ ๕๐๙
วิเลปน	 ๓๐๖,๔๒๒
วิวฏฺฏ ๘,๒๙๖
วิวร ๖๔๙,๑๐๑๓
วิวส ๗๔๓
วิวาท ๑๑๗,๔๐๐
วิวาห	 ๓๑๘
วิวิตฺต ๓๕๓
วิวิธ ๗๑๗
วิเวก ๔๓๐,๑๑๑๔
วิส ๔๕๙,๖๕๕
วิสกณฺฏก	 ๔๖๒
วิสกณฺüิกา	 ๖๔๒
วิส�ฺ�ิตา	 ๑๗๓
วิสฏ ๗๔๖
วิสณุ	 ๑๖
วิสณุปท	 ๔๖
วิสตฺติกา ๑๖๒
วิสท ๙๕,๑๐๗๓
วิสธร ๖๕๔
วิสปฺปน	 ๗๖๙
วิสปฺปิต	 ๓๙๐
วิสเภสชฺช ๔๕๙
วิสย ๙๔,๑๘๖,๘๐๖
วิสยี ๑๔๙
วิสํโยค	 ๘
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วิสร ๖๒๙
วิสาข ๑๗
วิสาขา ๕๙,๔๓๗
วิสาณ	 ๔๙๗,๘๖๗
วิสารท ๒๒๘,๙๖๐
วิสาล ๗๐๐
วิสาลตา ๒๙๕
วิสาลา ๕๙๗
วิสิข ๓๘๙
วิสิขา ๒๐๒
วิสิฏฺü ๖๙๖
วิสินี ๖๙๐
วิสุทฺธิ ๙
วิสุทฺธิเทวา ๑๑
วิสูจิกา	 ๓๒๘
วิสฺส ๑๔๖
วิสฺสชฺชน ๔๒๐
วิสฺสฏฺü ๑๒๙
วิสฺสมฺภ ๓๕๓
วิสฺสาณน	 ๔๒๐
วิสฺสาส ๓๕๓
วิสฺสุต ๗๒๔
วิเสสก ๓๐๐
วิโสก ๙
วิหค	 ๖๒๔
วิหคาธิป	 ๖๓๓
วิหงฺค	 ๖๒๔
วิหงฺคม	 ๖๒๔
วิหตฺถ	 ๗๓๖
วิหายิต	 ๔๒๐
วิหาร	 ๘๕๗

วีจิ	 ๖๖๒,๑๐๕๙
วีณา	 ๑๓๘
วีณาทิวาทน	 ๑๔๔
วีณาวาที	 ๕๑๐
วีต ๑๐๗๖
วีตโทส ๑๐
วีตโมห	 ๑๐
วีตราค	 ๔,๑๐
วีติกฺกม ๔๓๐
วีถิ	 ๒๐๒,๕๓๙,๙๔๐
วีมํสา	 ๑๕๓,๑๕๔
วีร ๑๐๒,๓๘๐
วีรตรุ ๕๖๒
วีริย ๑๕๖,๑๐๙๔
วีริยงฺค	 ๑๕๗
วีรุ ๕๕๐
วีหิ	 ๔๕๐,๔๕๒,
 ๔๗๙,๕๔๗
วุฏฺüิ ๔๘
วุติ ๗๖๒
วุตฺต ๗๕๕,๗๙๖
วุตฺตนฺต ๑๑๓
วุตฺติ ๔๔๕,๙๖๖
วุทฺธ	(วุฑฺฒ)	 ๒๕๔,๑๐๗๑
วุทฺธิ	(วุฑฺฒิ)	 ๗๖๐
วุฑฺฒิโรค	 ๓๒๖
วุส ๔๙๕
เว ๑๑๔๐,๑๑๕๐
เวกุณฺü	 ๑๖
เวค	 ๔๐,๑๑๑๕
เวคี	 ๓๗๙

เวชยนฺต ๒๑,๒๒
เวชยนฺติกา ๕๗๓
เวชฺช ๓๒๙
เวชฺฌ ๓๙๐
เวüก ๑๓๘
เวüน ๑๑๓๑
เวüิต ๗๔๕
เวณวิก	 ๕๑๑
เวณิก	 ๕๑๐
เวณี	 ๒๕๘
เวณุ	 ๖๐๐
เวณุธม	 ๕๑๑
เวตน ๕๓๑
เวตนิก ๕๑๔
เวตรณี	 ๖๕๘
เวตส ๕๕๓
เวตาฬิก	 ๓๙๖
เวท ๑๐๘,๗๖๒,๘๔๗
เวทงฺค	 ๑๑๐
เวทน ๗๖๒
เวทนา ๑๕๔,๑๐๙๕
เวทยิต ๑๕๔
เวทิ ๒๒๒
เวทิกา ๒๒๒
เวที ๔๑๒
เวธ ๑๕,๗๖๒
เวธิต ๗๔๘
เวน ๕๐๙
เวนเตยฺย ๖๓๓
เวปจิตฺติ	 ๔๔
เวปุลฺล	 ๖๐๖
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เวภาร ๖๐๖
เวม ๕๒๒
เวมชฺฌ ๗๖๗
เวมตฺต ๗๖๗
เวยคฺฆ	 ๓๗๒
เวร ๘๔,๑๖๔,๑๑๐๙
เวรมณี	 ๑๖๐
เวรี ๓๔๔
เวโรจน	 ๖๒
เวลา ๖๖,๖๖๐,๘๔๘
เวลฺลิต ๗๐๙,๗๔๔,๑๐๗๒
เววจน	 ๑๒๐
เวส ๒๘๒
เวสาข ๗๕
เวสายี ๔๔
เวสาลี ๑๙๙
เวสิยา ๒๓๓
เวสิยาน ๔๔๕
เวสี ๒๓๓
เวสฺม ๒๐๖
เวสฺส ๔๔๕
เวสฺสวณ	 ๓๒
เวสฺสานร ๓๔
เวสฺสามิตฺต ๑๐๙
เวหายส	 ๔๖
เวหาส	 ๔๕
เวฬุ	 ๕๙๙
เวฬุริย	 ๔๙๐
โวการ ๑๑๒๗
โวสฺสคฺค	 ๔๒๐
โวหาร	 ๑๐๕,๑๑๗,๘๔๙

(ส)
ส ๔๘๕,๘๐๘
สก ๗๓๖
สกฏ ๓๗๓,๔๘๔
สกฏมคฺค	 ๑๙๑
สกล ๕๓,๗๐๒,๑๐๒๖
สการก ๑๐๖
สกาส ๗๐๖
สกุณ	 ๖๒๔
สกุณคฺฆิ	 ๖๓๗
สกุณี	 ๖๒๔
สกุนฺต ๖๒๔,๖๔๔,๑๐๔๙
สกฺก ๔,๑๐,๑๘,
 ๑๘๔,๑๐๐๑
สกฺขรา ๔๖๒,๙๒๕
สกฺย ๓๓๖
สกฺยมุนิ ๕
สกฺยสีห	 ๕
สข ๓๔๖,๓๕๐,๑๐๘๘
สขี ๒๓๘
สคพฺภ	 ๒๔๙
สคฺค	 ๑๐,๙๑๑
สคฺควาสี	 ๑๑
สคฺคี	 ๑๒
สโคตฺต	 ๒๔๓
สงฺกฏีร ๒๒๔
สงฺกปฺป	 ๑๕๕
สงฺกม ๗๗๓
สงฺกร ๑๗
สงฺกสฺส ๒๐๑
สงฺกา ๑๗๐

สงฺการ ๒๒๔
สงฺการกูฏก	 ๒๒๔
สงฺการฏฺüาน ๒๒๔
สงฺกาส ๕๓๐
สงฺกุ ๓๙๓,๕๔๙,๑๑๑๕
สงฺข ๓๙๙,๖๗๖,
 ๖๙๐,๘๖๔
สงฺขนข ๖๗๖
สงฺขล ๓๖๔
สงฺขา ๘๔๕
สงฺขาร ๗๗๒,๘๓๒
สงฺขฺยา ๔๗๓
สงฺขฺยาต ๗๑๐
สงฺเขป	 ๑๑๖
สงฺค	 ๗๖๙
สงฺคม	 ๑๐๓,๗๖๙
สงฺคร	 ๘๒๔
สงฺคห	 ๑๑๖,๙๒๕
สงฺคาม	 ๓๙๙
สงฺฆาต	 ๒๒๓,๑๑๓๕
สจิว	 ๓๔๐
สจีปติ	 ๒๐
สจฺจ	 ๖,๑๒๗,๘๐๐
สจฺจการ	 ๔๗๑
สจฺจาปน	 ๔๗๑
สจฺฉนฺท	 ๗๒๘
สจฺฉิ	 ๑๑๕๙
สเจ	 ๑๑๔๗
สชน ๒๔๓
สชาต ๒๔๑
สชิตุ ๑๕
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สชีว ๓๔๐
สชฺช ๓๗๘,๕๖๒
สชฺชน ๓๓๓,๙๕๗
สชฺชิต ๓๖๖
สชฺชุ ๑๑๔๙
สชฺชุลส ๓๐๔
สชฺฌ ๔๘๙
สชฺฌุ ๔๘๙
ส�ฺจย	 ๖๒๙
ส�ฺจาริกา	 ๒๓๖
ส�ฺฉินฺน	 ๗๕๒
ส�ฺชีว	 ๖๕๗
ส�ฺฌา	 ๖๘
ส�ฺ�า	 ๑๑๔,๘๗๔
ส�ฺ�าปน	 ๔๐๓
สฏฺüิฆฏิกา	 ๗๔
สฏฺüิหายน	 ๓๖๐
สü ๗๓๗
สณิก	 ๑๑๕๓
สณฺüาน	 ๗๗๑,๑๑๓๓
สณฺฑ	 ๖๘๗
สณฺฑาส	 ๕๒๗
สณฺฑิลฺย	 ๕๕๖
สต ๔๗๔
สตโกฏิ  ๒๔
สตต ๔๑
สตปตฺต	 ๖๔๒,๖๘๔,๙๑๕
สตปที	 ๖๒๒
สตภิสช ๖๐
สตมูลี	 ๕๘๕
สตานนฺท ๑๖

สตาวรี ๕๘๕
สติ ๑๕๘
สติโวสฺสคฺค	 ๑๗๓
สตี ๒๓๔
สตฺต ๙๓,๘๑๖
สตฺตกี ๒๘๗
สตฺตธ�ฺ�	 ๔๕๐
สตฺตปณฺณิ	 ๕๕๕
สตฺตม ๖๙๕,๙๔๒
สตฺตมหาสร	 ๖๘๐
สตฺตรชฺชงฺค	 ๓๕๐
สตฺตรตน ๔๙๐
สตฺตลา ๕๗๖
สตฺตวงฺก ๖๗๒
สตฺตวีสนกฺขตฺต ๖๐
สตฺตสร ๑๓๑
สตฺตาจฺจิ		 ๓๔
สตฺติ ๓๕๑,๓๖๘,๓๙๘,๑๐๕๒
สตฺติธร ๑๗
สตฺตี ๓๙๒
สตฺตุ ๓๔๓,๓๔๔,๔๖๓,๑๑๒๒
สตฺตุผลา ๕๖๖
สตฺถ	 ๑๑๑,๓๘๕,๕๒๗,
 ๖๓๒,๙๖๖
สตฺถก	 ๔๙๓
สตฺถวาห	 ๔๖๙
สตฺถิ	 ๒๗๖
สตฺถุ	 ๑
สตฺถุวณฺณ	 ๔๘๗
สตฺร ๑๑๓๔
สเตรตา ๔๘

สทน ๒๐๕
สทา ๑๑๕๓
สทาคติ	 ๓๗
สทาตน ๗๐๙
สทาโยคี		 ๑๖
สทิส ๕๓๐
สทุม ๒๐๗
สทฺท ๙๔,๑๒๘
สทฺทคฺคห	 ๑๕๐
สทฺทล ๑๘๗,๕๙๙
สทฺทิต ๗๔๗
สทฺทูล	 ๖๑๑,๖๙๖
สทฺธํ	 ๑๑๔๗
สทฺธ ๔๒๓,๙๕๐
สทฺธา ๔๒๓,๙๕๐
สทฺธายุตฺต ๗๓๓
สทฺธาลุ ๗๓๓
สทฺธึ ๑๑๓๖
สธมฺมตฺต ๕๓๐
สนํ	(สนา)	 ๑๑๕๓
สนนฺตน ๗๐๙,๗๑๓
สนาตน ๑๖
สนิต ๗๔๗
สนฺต ๖,๑๐๒,๒๒๘,
 ๗๔๙,๘๔๑
สนฺตก ๗๒๘
สนฺต�ฺ�าณโคจรตา	 ๖
สนฺตต ๔๑
สนฺตติ ๓๓๒
สนฺตติต ๗๕๑
สนฺตาน ๒๘,๓๓๒,๙๕๓
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สนฺติ ๙,๗๕๘,๑๐๕๕
สนฺติก ๗๐๕
สนฺโตส ๘๗
สนฺถว	 ๗๖๙
สนฺท ๗๐๗
สนฺทน ๓๗๒
สนฺทาน ๔๙๙
สนฺทานิต ๗๔๗
สนฺทาว ๔๐๒
สนฺทิฏฺü ๓๔๖
สนฺทิฏฺüิก ๘๖
สนฺเทสหร	 ๓๔๗
สนฺเทโสตฺติ ๑๒๔
สนฺเทห	 ๑๗๐
สนฺโทห	 ๖๒๙
สนฺธิ ๗๖๓,๙๔๒
สนฺนกทฺทุ ๕๕๖
สนฺนทฺธ ๓๗๘
สนฺนาห	 ๓๗๗
สนฺนิกฏฺü ๗๐๖,๗๗๐
สนฺนิกาส ๕๒๙
สนฺนิธิ ๗๗๐,๙๕๘
สนฺนิภ ๕๓๐
สนฺนิเวส ๗๗๑
สปจ	 ๕๑๗
สปตฺต	 ๓๔๔
สปถ	 ๑๑๗
สปทิ	 ๑๑๔๙
สปน	 ๑๑๗
สปาก	 ๕๑๗
สปิณฺฑ	 ๒๔๓

สปฺป	 ๖๕๓
สปฺป�ฺ�	 ๒๒๘
สปฺปทาüา	 ๖๕๕
สปฺปราช	 ๖๕๐
สปฺปสาท	 ๑๗
สปฺปิ	 ๔๙๙
สผ ๓๗๑
สผรี ๖๗๒
สพล ๙๙
สพฺพ ๑๗,๗๐๒
สพฺพ�ฺ�ู	 ๑,๑๗
สพฺพตฺร ๑๑๖๑
สพฺพโต ๑๑๔๖
สพฺพทสฺสี ๔
สพฺพธิ ๑๑๖๑
สพฺพโพธ ๔
สพฺพภุมฺม ๓๐,๓๓๕
สพฺพมฺภร ๑๖
สพฺพรูป	 ๑๖
สพฺย ๗๑๙
สพฺยฏฺü ๓๗๖
สพฺรหฺมจารี	 ๔๑๐
สภา ๒๑,๒๑๐,๔๑๔,๑๑๐๑
สภาชน ๗๖๐
สภาตาร ๔๑๔
สภาย ๒๑๐
สภาว ๑๗๗
สภาสท ๔๑๔
สภฺย ๓๓๓,๔๑๔
สมํ	 ๑๑๓๖
สม ๕๒๙,๗๕๘,๙๒๒

สมคฺค	 ๗๐๒
สมชฺชา ๔๑๔
สม�ฺ�า	 ๑๑๔
สมณ	 ๔๓๓
สมณุทฺเทส	 ๔๔๐
สมตฺต ๗๐๒,๑๐๖๘
สมตฺถ	 ๑๐๖๘
สมถ	 ๑๕๕,๗๕๘
สมนฺตจกฺขุ	 ๒
สมนฺตโต ๑๑๔๖
สมนฺตภทฺร ๔
สมนฺตา ๑๑๔๖
สมย ๖๖,๑๖๑,๗๗๘
สมร ๓๙๙
สมวาย ๖๓๐
สมา ๘๑,๙๒๒
สมาธิ ๑๕๕,๑๗๑,๘๕๘
สมาน ๕๓๐,๙๑๖
สมาส ๑๑๖
สมาสนฺน ๙๒
สมิต ๗๔๙
สมิติ ๔๑๔,๖๓๐,๑๐๕๗
สมิธา ๓๖
สมี ๕๖๖
สมีก ๓๙๙
สมีป	 ๗๐๕
สมีร ๑๗,๓๗
สมีรณ	 ๓๗,๕๗๙
สมุคฺค	 ๓๑๗
สมุชฺฌิต ๗๕๔
สมุทย ๖๓๐,๙๒๗
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สมุทาย ๖๒๙
สมุทายตฺถรหิต	 ๑๒๖
สมุทฺท ๖๕๙
สมุเปกฺขา	 ๑๕๓
สมุสฺสย ๑๐๙๙
สมูห	 ๖๒๙
สมฺปช�ฺ�	 ๑๕๔
สมฺปติ	 ๑๑๔๐
สมฺปตฺติ	 ๓๘๕,๙๙๔
สมฺปทา	 ๓๘๕
สมฺปนฺน	 ๘๔๕
สมฺปรายก	 ๓๙๙
สมฺปรายิก	 ๘๖
สมฺปหาร	 ๓๙๙
สมฺปาต	 ๕๐
สมฺปุฏ	 ๓๑๗
สมฺผุลฺลิต ๕๔๒
สมฺพ ๒๔
สมฺพร ๑๔
สมฺพราริ ๔๓
สมฺพรี ๕๑๒
สมฺพล ๓๘๐
สมฺพหุล	 ๗๐๓
สมฺพาธ ๗๑๘,๑๐๘๕
สมฺพาหน	 ๗๖๙
สมฺพุก ๖๗๖
สมฺพุทฺธ ๔
สมฺภตฺต ๓๔๖
สมฺภม ๙๑๖
สมฺภว ๙๑,๒๗๔,๙๗๘
สมฺภาสน ๑๒๔

สมฺภู	 ๑๖,๑๗
สมฺเภท ๖๘๑
สมฺโภค	 ๑๐๔
สมฺมชฺชนี ๒๒๓
สมฺมตาล ๑๔๒
สมฺมติเทวา ๑๑
สมฺมท ๘๗
สมฺมา ๑๒๗,๔๔๙,๑๑๕๔
สมฺมาทิฏฺüิ ๑๕๔
สมฺมาปาส	 ๔๑๓
สมฺมาสมฺพุทฺธ ๔
สมฺมุขา ๑๑๕๗
สมฺมุชฺชนี ๒๒๓
สมฺมุติ ๑๑๓๔
สโมกฺขก ๓๑๘
สยถุ	 ๓๒๗
สยน ๓๐๘
สยนิคฺคห	 ๒๑๔
สยมฺพรา ๒๓๕
สยมฺภู		 ๔,๑๕
สยํ	 ๑๑๔๔
สยํทาสพฺโยปคต	 ๕๑๕
สยํวสี	 ๗๒๘
สร ๑๒๘,๑๓๒,๓๘๘,
 ๖๐๑,๖๗๘,๙๖๘
สรก ๕๓๔
สรชาต ๑๗
สรฏ ๖๒๓
สรณ	 ๗,๒๐๖,๔๐๓,๙๔๘
สรท ๗๙,๘๑,๑๑๒๔
สรพู	 ๖๒๑

สรพฺย ๓๙๐
สรภ ๖๑๙
สรภู	(สรพู)	 ๖๘๒
สรภฺยาส ๓๙๐
สรมณฺฑล	 ๑๓๑
สรล ๕๗๑
สรลทฺทว ๓๐๖
สรสี ๖๗๘
สรสฺสตี ๖๘๒
สรารุ ๗๓๑
สํราว	 ๑๒๘
สราว ๔๕๘
สราสน ๓๘๘
สริกฺขก ๕๒๙
สริตา ๖๘๑
สรีร ๑๕๑
สรีรี ๙๓
สรีสป	 ๖๕๓
สรูป	 ๑๗๗
สโรชินี ๖๙๐
สโรรุห	 ๖๘๔
สโรวตี ๑๐๕
สล ๖๑๖
สลภ ๖๔๕
สลล ๖๑๖
สลาฏü ๕๔๖
สลิล ๖๖๑
สลิลปฺปาย	 ๑๘๗
สลิลพฺภม ๖๖๐
สลฺล ๓๙๓,๕๖๗,๖๑๖,๑๐๘๗
สลฺลก ๖๑๖
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ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่
สลฺลกตฺต ๓๓๐
สลฺลกี ๕๖๘
สลฺลเวชฺช ๓๓๐
สลฺลหุก	 ๗๑๐
สลฺลาป	 ๑๒๔
สวงฺก ๖๗๒
สวณ	 ๖๐
สวน ๑๕๐,๙๓๕
สวนีย ๑๒๙
สวนฺตี ๖๘๑
สวย ๓๔๖
สวร ๕๑๗
สวส ๗๒๘
สวิตา ๖๓
สส ๖๑๗
สสกฺกํ	 ๑๑๔๐
สสงฺก ๕๒
สสธร ๕๒
สสน ๓๗,๔๐๓
สสพินฺทุ  ๑๖
สสี ๕๒
สสุร ๒๔๖
สสุรา ๒๕๐
สสฺส ๔๕๒
สสฺสต ๗๐๙
สสฺสตี ๑๘๙
สสฺสโรค	 ๔๕๔
สสฺสุ ๒๔๖
สสฺสุสสุร ๒๕๐
สห	 ๓๙๘,๕๕๗,๑๑๓๖
สหกร	 ๒๖๙

สหการ	 ๕๕๗
สหคต	 ๘๓๓
สหช	 ๒๔๙
สหธมฺมินี	 ๒๓๗
สหน	 ๗๓๒
สหสา	 ๑๑๔๘
สหสฺส	 ๔๗๔
สหสฺสกฺข	 ๑๘
สหสฺสรํสิ	 ๖๓
สหาย	 ๓๔๖,๓๘๐
สํ	 ๓๙๙,๑๑๔๔,
 ๑๑๕๑,๑๑๗๐
สํกฏํ	 ๗๑๘
สํกถา	 ๑๒๐
สํกนฺทน	 ๒๐
สํกิณฺณ	๕๐๓,๗๒๐,๑๐๗๑
สํกุล	 ๑๒๕,๗๒๐
สํคุตฺต	 ๔
สํฆ	 ๖๓๒
สํฆาต	 ๖๒๙,๖๕๗,๑๐๘๐
สํยต	 ๗๔๗
สํยตฺติกา	 ๖๖๗
สํยม	 ๔๓๐,๗๖๘
สํยุค	 ๓๙๙
สํวจฺฉร	 ๓๔๗
สํวจฺฉร	 ๘๑
สํวฏฺฏ	 ๘๒
สํวรี	 ๖๙
สํวสถ	 ๒๒๕
สํวิทา	 ๑๗๑
สํวุต	 ๗๔๕

สํสท	 ๔๑๔
สํสย	 ๑๗๐
สํสว	 ๑๗๑
สํหติ	 ๖๓๐
สํหาร	 ๑๑๖
สา ๕๑๙,๘๐๘
สาก ๔๕๙,๕๙๓
สากจฺฉา	 ๑๒๐
สากิย ๓๓๖
สากุณิก	 ๕๑๓
สากฺขร ๒๖๘
สาเกต ๒๐๑
สาขา ๕๔๒
สาขานคร	 ๑๙๙
สาขามิค	 ๖๑๔
สาขี ๕๔๐
สาคร	 ๖๕๙
สาคล	 ๒๐๐
สาฏก ๒๙๐
สาüฺย ๑๗๗
สาณ	 ๒๙๑,๕๒๘
สาต ๘๘
สาตกุมฺภ ๔๘๘
สาติ ๕๙
สาตฺตว ๓๔๕
สาทุ ๑๐๖๗
สาทุกณฺฏ	 ๕๕๙
สาธน ๘๙๐
สาธารณ	 ๗๑๘
สาธารณคาม	 ๑๓๔
สาธิต ๗๔๓
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สาธุ ๖,๓๓๓,๖๙๓,
 ๗๙๐,๑๑๔๔
สาน ๕๑๙
สานุ ๖๐๗
สาป	 ๑๐๙๓
สาปเตยฺย	 ๔๘๕
สาปท	 ๖๑๓
สาพนฺธน ๕๒๐
สาภิเสก ๒๓๒
สามํ	 ๘๓๙,๑๑๔๔
สาม ๙๖,๑๐๘,๓๔๘,๘๓๙
สาม�ฺ�	 ๗๑๘
สามเณร	 ๔๓๘,๔๔๐
สามเณรี	 ๔๓๘
สามนฺต ๗๐๖
สามล ๙๖
สามา ๕๗๑,๕๙๐,๘๓๙
สามาชิก ๔๑๔
สามิ ๑๒๐๐
สามิก ๒๔๐,๑๑๒๒
สามิภาตุ ๒๔๗
สามี ๓๕๐,๗๒๕
สามุทฺท ๔๖๑
สายํ	 ๑๑๕๕
สาย ๖๘
สายก ๓๘๘,๓๙๑,๑๐๔๙
สาร ๙๓๓
สารงฺค	 ๖๑๗,๖๔๑,๑๐๕๐
สารถิ	 ๒๒,๓๗๖
สารท ๙๘๕
สารที ๕๘๘

สารเมยฺย ๕๑๘
สารส ๖๔๒
สารสน ๒๘๗
สาริปุตฺต	 ๔๓๔
สาริผลก ๕๓๒
สาล ๒๐๓,๒๔๔,๕๓๙,
 ๕๖๒,๙๓๕
สาลปณฺณี	 ๕๘๔
สาลว ๕๕๖
สาลา ๒๐๗,๙๓๕
สาลิ ๔๕๐
สาลูก	 ๖๘๘
สาโลหิต	 ๒๔๓
สาว ๙๙,๒๕๑
สาวก ๒๕๑
สาวณ	 ๗๗
สาวตฺถี	 ๑๙๙
สาวร ๕๕๖
สาวิตฺตี ๔๑๗
สาส ๓๒๙
สาสน ๓๕๔,๙๙๓
สาสป	 ๔๕๑
สาหส	 ๓๔๙,๑๑๓๐
สาหุ	 ๑๑๔๔
สาฬิกา	 ๖๒๖
สาฬูร	 ๕๑๙
สิกตา ๖๖๓
สิกร ๔๙
สิกฺกา ๕๒๕
สิกฺขมานา ๔๓๘
สิกฺขา ๑๑๐

สิกฺขิต ๗๒๐
สิขณฺฑ	 ๖๓๕,๑๐๘๕
สิขณฺฑก	 ๒๕๗
สิขณฺฑี	 ๖๓๔
สิขร ๕๔๒,๖๐๘,๙๙๔
สิขรี ๖๐๕,๑๑๑๔
สิขา ๓๔,๒๕๘,๖๓๔,๘๗๒
สิขิวาหน	 ๑๗
สิขี ๓๓,๖๓๔,๑๐๔๑
สิคทํสก	 ๕๑๙
สิคฺคุ	 ๕๕๔
สิงฺค	 ๔๙๗,๖๐๘,๘๘๗
สิงฺคาร	 ๑๐๒,๑๐๓,๑๐๔
สิงฺคารภาวช	 ๑๗๔
สิงฺคาล	(สิคาล)	 ๖๑๕
สิงฺคินี	 ๔๙๘
สิงฺคี	 ๑๖
สิงฺคี	 ๔๘๘,๕๙๐,๖๗๑
สิงฺคีเวร	 ๔๕๙
สิงฺฆาฏ	 ๕๘๓
สิงฺฆาฏก	 ๒๐๓,๑๐๑๐
สิงฺฆาณิกา	 ๓๒๔
สิ�ฺชินี	 ๓๘๘
สิฏฺüิ ๓๕๔
สิต ๙๕,๑๗๕,๕๕๘, 
 ๖๘๖,๗๔๗,๙๙๙
สิตปณฺณาส	 ๕๗๙
สิตพฺพ ๓๐๕
สิตรํสี	 ๖๒
สิตสิว ๔๖๑
สิตา ๔๔๙
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สิตฺถ	 ๙๖๐
สิตฺถก	 ๔๙๔
สิทฺธ ๑๓
สิทฺธตฺถ	 ๔,๔๕๑,๑๑๑๖
สิทฺธนฺต ๑๖๑
สินาน ๒๙๙
สินิทฺธ ๓๔๖
สินิทฺธ ๗๒๖
สินฺทิ ๖๐๓
สินฺทุวาร ๕๗๔
สินฺทูร	 ๔๙๔
สินฺธว ๓๖๘,๔๖๑,๑๐๕๑
สินฺธุ ๖๕๙,๖๘๑,๘๖๕
สินฺธุช ๔๖๑
สินฺธุร ๓๖๐
สินฺธุสงฺคม	 ๖๘๑
สิเนรุ ๒๕
สิเนห	 ๑๗๓
สิปิวิฏฺü	 ๑๗
สิปฺป	 ๕๒๘
สิปฺปสาลา	 ๒๑๒
สิปฺปิ	 ๖๗๖
สิปฺปิก	 ๕๐๔
สิพฺพินี ๑๖๒
สิมฺพลี ๕๖๕
สิร ๒๕๖,๕๔๒,๑๑๑๔
สิรา ๒๗๙
สิริย ๒๙๔
สิริเวฏฺü ๓๐๖
สิรี ๘๒,๓๘๕,๙๐๖
สิรีกณฺü	 ๑๗

สิรีกร ๑๖
สิรีคพฺภ	 ๑๖
สิรีฆน	 ๔
สิรีปติ	 ๑๖
สิรีวราห	 ๑๖
สิรีวาส ๓๐๖
สิรีส ๕๗๑
สิโรธรา ๒๖๓
สิโรมณิ	 ๒๘๓
สิโรเวüน ๒๘๔
สิโรสุ�ฺ�	 ๔๐๖
สิโรห	 ๒๙๔
สิลา ๖๐๕
สิลาฆา	 ๑๑๘
สิลาชตุ ๔๙๒
สิลาโปกฺขรณี	 ๖๐๙
สิลาภุ ๖๕๒
สิลาสน ๒๒
สิลุจฺจย	 ๖๐๕
สิลุตฺต ๖๕๒
สิเลส ๗๖๓,๗๗๔
สิเลสุม ๒๘๑
สิโลก ๑๑๗,๑๐๔๑
สิว ๗,๑๖,๘๘,๖๑๕,๘๙๔
สิวถิกา	 ๔๐๖
สิวา ๕๖๙
สิวา ๖๑๕,๘๙๔
สิวิ ๑๘๔
สิวิกา ๓๗๓
สิสิร ๕๖,๗๙,๙๒๔
สิสฺส ๔๐๘

สิหล	 ๓๐๒
สึสปา	 ๕๗๑
สีการ ๑๑๙๑
สีฆ	 ๔๐
สีต ๕๖
สีตภีรุ ๕๗๔
สีตรํสิ	 ๕๒
สีตล ๕๖
สีตา ๔๔๙
สีปท	 ๓๒๖
สีมนฺต ๒๕๘
สีมนฺตินี ๒๓๐
สีมา ๒๒๖,๑๐๘๒
สีร ๔๔๙
สีล ๑๗๘,๔๓๐,๑๐๙๑
สีวถิกา	 ๔๐๖
สีส ๒๕๖,๔๙๓,๑๐๔๖
สีสก ๒๙๔
สีสจฺเฉชฺช	 ๗๓๗
สีห	 ๖๑๑,๖๙๖
สีหป�ฺชร	 ๒๑๖
สีหปุจฺฉี	 ๕๘๔
สีหปฺปปาต	 ๖๘๐
สีหฬ	 ๑๘๕
สีหาสน	 ๓๕๗
สุ ๑๑๓๘,๑๑๗๙
สุก ๖๔๐
สุกต ๘๕,๙๓๘
สุกตี ๗๒๒
สุกนฺทก ๕๙๕
สุกุมาร ๒๕๓,๗๑๖
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สุกฺก ๓๒,๓๔,๖๑,๘๕,
 ๙๕,๒๗๔,๒๕๑,๘๙๗
สุกฺกกาก ๖๔๒
สุกฺกปกฺข	 ๗๔
สุกฺกสิสฺส ๑๔
สุกฺข ๔๕๙
สุข ๘๘
สุขุม ๗๐๔,๑๐๗๑
สุเขธิต ๒๕๓
สุคต	 ๒
สุคนฺธ	 ๑๔๖
สุคนฺธวนฺตุ	 ๕๕๗
สุคนฺธิ	 ๑๔๖
สุงฺก ๓๕๖
สุจ	 ๙๕
สุจริต	 ๘๕
สุจิ	 ๓๔,๑๐๗๐
สุชมฺปติ	 ๑๘
สุชา ๒๐,๔๑๘,๑๑๑๒
สุ�ฺ�	 ๓๒๑,๖๙๘
สุ�ฺ�วจ	 ๓๒๐
สุฏฺüุ ๑๑๓๘,๑๑๕๔
สุณิสา	 ๒๔๘
สุณฺüี	 ๔๕๙
สุณฺหา	 ๒๔๘
สุต ๒๔๐,๗๒๔,๗๙๗
สุตา ๒๔๑
สุติ ๑๐๘,๑๒๘,๑๓๖,
 ๑๕๐,๑๐๕๙
สุติหีน	 ๓๒๒
สุตฺต ๕๒๓,๘๗๘

สุตฺตเวüน ๗๗๓
สุตฺติ ๖๗๖
สุทํ	 ๑๑๕๐
สุทตฺต ๔๓๗
สุทสฺสน ๒๖,๖๐๗,๙๙๘
สุทุทฺทส ๗
สุทฺท ๕๐๓
สุทฺธ ๑๐๖๙
สุทฺธกมฺม ๗๕๘
สุทฺธขตฺตาช ๕๐๓
สุทฺธนฺต ๒๑๕
สุทฺธิ ๙
สุทฺโธทนิ ๔
สุธมฺมา ๒๑
สุธํสุ		 ๕๒
สุธา ๒๕,๑๐๕๒
สุธาสี ๑๑
สุธี ๒๒๘
สุน ๕๑๙
สุนข ๕๑๙
สุนาสีว ๒๐
สุนิสณฺณก	 ๕๙๖
สุนฺทร ๖๙๓
สุนฺทรี ๒๓๐
สุปณฺณ	 ๖๓๓
สุปณฺณมาตุ	 ๖๒๘
สุปณฺณวงฺกจฺฉทน	 ๒๐๙
สุปนฺถ	 ๑๙๓
สุปพฺพ	 ๑๒
สุปิน	 ๑๗๖,๙๕๗
สุปฺป	 ๔๕๕

สุปฺปกณฺณ	 ๓๖๐
สุปฺปตาป	 ๑๗
สุปฺปตีก	 ๓๐
สุปฺปถ	 ๑๙๓
สุพฺพจ	 ๗๓๐
สุพฺภํสุ		 ๕๒
สุภ ๘๘,๖๙๔
สุภค	 ๖๙๗
สุภทนฺตี ๓๐
สุภาวห	 ๙๐
สุมน ๑๒,๗๒๓
สุมนา ๕๗๖
สุเมรุ ๒๕
สุยามุน ๑๖
สุร ๑๑,๒๔
สุรคามณี	 ๒๐
สุรคุรุ	 ๓๒
สุรเชฏฺü ๑๕
สุรทิส ๑๔
สุรนที ๒๗
สุรนาถ	 ๑๙
สุรปติ	 ๒๐
สุรปถ	 ๔๖
สุรภิ ๑๔๖
สุรริปุ	 ๑๔
สุรโลก ๑๐
สุรา ๕๓๓
สุราลย ๑๐
สุราลย ๒๕
สุว ๖๔๐
สุวณฺณ	 ๔๘๐,๔๘๗,
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 ๔๙๐,๘๐๙
สุวณฺณก	 ๕๕๒
สุวณฺณการ	 ๕๐๖
สุวณฺณพินฺทุ	 ๑๖
สุวณฺณมาตุ	 ๖๒๘
สุวณฺณาลิงฺคสนฺนิภา	 ๒๖๓
สุวตฺถิ	 ๑๑๖๐
สุวหา	 ๕๗๕
สุวาน ๕๑๙
สุวีร ๒๓
สุเว ๑๑๕๕
สุสมา ๕๕
สุสวี ๕๙๖
สุสาน ๔๐๕
สุสิ ๖๕๐
สุสิร ๑๓๙,๑๔๒,
 ๖๔๙,๙๑๕
สุสีต ๓๐๑
สุสุ ๒๕๑,๒๕๓
สุสุก ๒๕๑,๑๐๐๓
สุสุกา ๖๗๒,๗๖๒
สุสุมาร	(สุํสุมาร)	 ๖๗๔
สุสุมารคิร	(สํุสุมารคิร)	๒๐๐
สุสฺสูสา	 ๔๒๘,๙๓๐
สุเสน ๕๗๘
สุหท	 ๓๔๖
สูกร	 ๖๑๗
สูกริก	 ๕๑๓
สูจก	 ๗๓๗
สูจิ	 ๔๓๙
สูจิมุข	 ๖๔๖

สูจิวิชฺฌน	 ๕๒๘
สูจฺยสูจน	 ๑๐๑
สูต	 ๓๗๖,๔๙๓,
 ๕๐๔,๑๐๘๑
สูท	 ๔๖๔
สูน	 ๕๑๙
สูนา	 ๕๒๑
สูนินี	 ๒๔๑
สูนุ	 ๒๔๑
สูป	 ๔๖๔,๑๐๔๘
สูปการ	 ๔๖๔
สูปที	 ๕๗๔
สูร	 ๖๑,๖๒,๓๘๐,๑๐๗๗
สูรต	 ๗๒๗
สูรสูต	 ๖๕
สูริย	 ๖๒
สูริยินฺทุสงฺคม	 ๗๔
สูล	 ๓๒๙,๘๘๑
สูลี	 ๑๖
สฺนิทฺธ ๓๔๖
สฺวาน ๕๑๙
สฺสว ๑๗๑
เสกฺข ๔๓๕
เสกฺขมุนิ ๑
เสข ๔๓๕
เสขร ๓๐๘
เสขริก ๕๘๓
เสฏฺü ๖๙๕
เสฏฺüิ ๓๕
เสณี	 ๕๐๔,๕๓๙,๑๐๒๑
เสต ๙๕,๓๑๓

เสตเกตุ ๔
เสตจฺฉท	 ๖๔๖
เสตฏฺฏิกา ๔๕๔
เสตมฺพ ๕๕๘
เสตโลหิต	 ๙๗
เสตุ ๙๑,๑๘๙,๑๑๐๐
เสท ๑๐๘๘
เสทช ๗๔๑
เสน ๓๐๘,๖๓๗
เสนา ๓๕๙,๓๘๑
เสนานี ๑๗,๓๔๐
เสปณฺณี	 ๕๕๘
เสผาลิกา ๕๗๕
เสมฺห	 ๒๘๑
เสยฺย ๘๘,๖๙๕,๙๑๘
เสยฺยถาปิ	 ๑๑๔๒
เสยฺยถาปินาม	 ๑๑๔๓
เสยฺยา ๓๐๘,๔๒๒,๑๑๒๑
เสริก ๑๐
เสรี ๗๒๘
เสเรยฺยก ๕๗๙
เสล ๖๐๕
เสลุ ๕๕๘
เสลุส ๕๕๖
เสเลยฺย ๕๙๑
เสวก ๓๔๒
เสวาล ๖๘๙
เสหิเกย	 ๖๑
เสฬน	 ๘๙๙
เสฺนห	 ๑๗๓,๑๐๙๗
เสฺว ๑๑๕๕
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โส ๑๒๐๒
โสก ๑๖๕
โสคนฺธิก	 ๔๗๕,๖๘๙
โสจน	 ๑๖๕
โสจิก	 ๕๐๗
โสณ	 ๙๕,๕๑๙,๑๑๑๙
โสณก	 ๕๗๒
โสณรตน	 ๔๙๑
โสณิต	 ๒๘๑
โสณี	 ๒๗๒
โสณฺฑ	 ๓๖๕,๗๓๐,๙๓๙
โสณฺฑา	 ๒๑๒
โสณฺฑิก	 ๕๑๑
โสณฺฑี	 ๖๐๙
โสณฺณ	 ๔๘๗
โสณฺณาทฺยาวตฺตนี	 ๕๒๖
โสต ๑๕๐,๑๐๖๔
โสตาปนฺน	 ๔๓๕
โสตฺติย ๔๐๘
โสถ	 ๓๒๗
โสถฆาตี	 ๕๙๖
โสทร ๒๔๙
โสทริย ๒๔๙
โสธนี ๒๒๓
โสปาน	 ๒๑๖
โสปฺป	 ๑๗๖
โสผ ๓๒๗
โสพฺภ ๖๕๐
โสพฺภานุ ๖๑
โสภ�ฺชน	 ๕๕๔
โสภน ๖๙๓

โสภา ๕๕
โสม ๕๑,๑๑๓๔
โสมคพฺภ	 ๑๖
โสมวกฺก ๕๖๗
โสมวลฺลิกา ๕๘๖
โสรเภยฺย ๔๙๕
โสรี ๑๖
โสวิท ๓๔๒
โสวิทลฺล ๓๔๒
โสวีร ๔๖๐
โสวีร ๕๕๙
โสส ๓๒๓
โสหิจฺจ	 ๔๖๘
โสฬสมภาค	 ๕๓

(ห)
ห	 ๑๗,๑๑๕๐,๑๒๐๒
หชฺช	 ๖๙๗
หฏฺü	 ๗๕๒
หฏฺüจิตฺต	 ๗๒๓
หü	 ๔๐๐
หตฺถ	 ๒๕๗,๒๖๕,๓๖๕,
 ๒๖๘,๙๓๑
หตฺถา	 ๕๙
หตฺถานีก	 ๓๘๓
หตฺถาโรห	 ๓๖๗
หตฺถิโคปก	 ๓๖๗
หตฺถิฆกา	 ๓๖๒
หตฺถินข	 ๒๐๘
หตฺถินี	 ๓๖๒
หตฺถิป	 ๓๖๗
หตฺถิเมณฺฑ	 ๓๖๗

หตฺถิลิงฺค	 ๖๓๙
หตฺถิสิโรปิณฺฑ	 ๓๖๓
หตฺถิสฺสรถปตฺติ	 ๓๕๙
หตฺถิโสณฺฑวิหงฺคม	 ๖๓๙
หตฺถี	 ๔๓,๓๖๐,๓๘๒
หทย	 ๑๕๒,๒๗๐,๘๕๒
หทยงฺคม	 ๑๒๕
หทยวตฺถุ	 ๘๕๒
หทยาลุ	 ๗๒๒
หทยี	 ๗๒๒
หนน	 ๔๐๓
หนุ	 ๒๖๒
หนฺท	 ๑๑๕๗,๑๑๙๓
หพฺย	 ๔๑๘
หพฺยปาก	 ๔๑๘
หมฺโภ	 ๑๑๓๙
หมฺมิย	 ๒๐๘
หย	 ๓๖๘
หยโปตก	 ๓๖๙
หยานีก	 ๓๘๓
หร	 ๑๗
หริ	 ๑๖,๙๗,
 ๔๘๗,๘๖๙
หริจนฺทน	 ๓๐๑
หริณ	 ๙๗,๖๑๗
หริต	 ๙๗
หริตาล	 ๔๙๓
หริหย	 ๒๐
หรี	 ๒๐
หรีตกี	 ๕๖๙
หเร	 ๑๑๓๙
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หล	 ๔๔๘,๔๔๙
หลปทฺธติ	 ๔๔๙
หลาหล	 ๖๕๕
หลิทฺยาภ	 ๙๗
หว	 ๗๖๒
หวิ	 ๔๑๘,๑๑๑๔
หวิโภชน	 ๑๒
หเว	 ๑๑๔๐
หสน	 ๑๗๕
หสิต	 ๑๗๕
หสฺส	 ๑๐๒
หํ	 ๑๒๐๒
หํส	 ๖๓,๖๔๖
หํสก	 ๒๘๘
หํสรถ	 ๑๕
หา	 ๑๑๕๙,๑๒๐๑
หาฏก	 ๔๘๗
หายน	 ๘๑
หาร	 ๒๘๕,๑๑๑๖
หารี	 ๖๙๓
หาลา	 ๕๓๓
หาว	 ๑๗๔

หาส	 ๘๗,๑๐๒,๑๗๕
หิ	 ๑๑๙๗,๑๒๐๒
หิ�ฺจน	 ๑๒๐๒
หินฺตาล	 ๖๐๔
หิม	 ๕๖,๑๐๗๔
หิมรํสิ	 ๕๒
หิมวนฺตุ	 ๖๐๖
หิมวาลุก	 ๓๐๕
หิมํสุ		 ๕๒
หิมาจล	 ๖๐๖
หิมาวฺหย	 ๓๐๕
หิยฺโย	 ๑๑๕๕
หิร�ฺ�	 ๔๘๕
หิร�ฺ�	 ๔๘๖,๔๘๘,๑๐๖๑
หิร�ฺ�คพฺภ	 ๑๕
หิริเวร	 ๕๙๑
หิรี	 ๑๕๘
หิฬีต	 ๗๔๗
หึ	 ๑๒๐๒
หึส	 ๗๓๑
หึสน	 ๔๐๓
หึสา	 ๔๐๓

หึสาสีล	 ๗๓๑
หี	 ๑๑๔๙
หีน	 ๖๙๙,๗๕๔
หีร	 ๑๗
หุตาวห	 ๓๓
หุตาส	 ๓๔
หุติ	 ๗๖๒
หุสา	 ๒๔๘
เห	 ๑๑๓๙
เหฏฺüา	 ๑๑๕๖
เหติ	 ๓๘๕
เหตุ	 ๙๑,๙๗๓
เหม	 ๓๖๑,๔๘๗
เหมทุทฺธ	 ๕๕๑
เหมทฺทิ	 ๒๕
เหมนฺต	 ๗๘
เหมมาสน	 ๓๕๗
เหมวตี	 ๕๖๙
เหร�ฺ�ิก	 ๓๔๓
เหสา	 ๑๑๙
เหฬา	 ๑๗๔
โหมทพฺพิ	 ๔๑๘

✯ ✯ ✯ ✯ ✯



๑ ครึ่ง ๔๗๘
๑ ใน ๔ ของคาถา ๑๐๓๐
๑ วัน ๗๔
๑ วัน ๑ คืน ๗๔
๑ ส่วน ๔ ๔๘๑
๒ ครึ่ง ๔๗๘
๒ พันตำลึง ๙๓๓
๓ ครึ่ง ๔๗๘
๔ อัมพณะ ๙๙๕
๑๐ ขณลยะ ๖๗
๑๐ ขณะ ๖๖
๑๐ ลยะ ๖๗
๑๐ วัน ๖๗
๒๐ ยัฏฐิ  ๙๙๖
กกหูช้าง ๓๖๓
กงจักร ๓๗๔,๗๘๑
กงล้อ ๓๗๓
กฎหมาย ๑๑๓
กด ๑๑๔๙
ก็ตามแต่ ๑๑๕๑
ก็ตามที ๑๑๕๑
กถานะ ๔๗๗
กบ ๖๗๕
กบาล ๒๗๙
กมลาสนพรหม ๑๕
กรงนก ๒๒๑
กรงนก ๒๒๑
กรงนกพิราบ ๒๒๑
กรณการกะ ๙๐๑

กรรไกร ๕๒๗
กรรไกรตัดผ้า ๙๐๙
กรรเชียง ๖๖๘
กรรณ ๑๕๐
กรรณิการ์เขา ๕๗๐
กรรม ๗๕๘
กรรมกร ๕๑๔
กรรมเก่า ๙๐
กรรมชั่ว ๘๔
กรรมดี ๘๕
กรรมในเบื้องต้น ๘๕๒
กรรมเบื้องแรก ๑๑๖๒
กรรมเผ็ดร้อน ๙๗๗
กรรมอันสมควร ๓๕๓
กรอบหน้า ๒๘๔,๘๖๒,๑๑๓๑
กระจกเงา ๓๑๖
กระจาด ๕๒๔,๙๙๑
กระจายไป ๗๔๖
กระโจม ๒๐๘
กระฉ่อน ๑๗๓
กระเชอ ๔๘๒-๔
กระเช้า ๕๒๔
กระเช้าสีดา ๕๖๗
กระด้งฝัดข้าว ๔๕๕
กระดอง ๔๘๒
กระดองสัตว์ ๒๗๙
กระดอม ๕๙๕
กระด้าง ๗๑๑,๗๑๔
กระดานทอดลูกเต๋า ๕๓๒

กระดิ่งข้อเท้า ๒๘๖
กระดูก ๑๕๗,๒๗๘
กระดูกซี่โครง ๒๗๘
กระดูกหน้าผาก ๘๖๔
กระดูกไหปลาร้า ๒๗๘
กระโดดลอยไป ๑๑๒๖
กระต่าย ๖๑๗
กระแต ๖๒๒
กระถาง ๔๕๖
กระโถน ๙๐๘
กระทุ่ม ๕๖๑
กระเทียม ๕๙๕
กระบอกใส่ลูกธนู ๓๘๙
กระบอง ๓๙๒,๓๙๔
กระบองคด ๓๙๔
กระบองสั้น ๓๙๔
กระบี่ ๓๙๑
กระบี่สั้น ๓๙๒
กระบือ ๖๑๖
กระบุง ๕๒๔
กระเบา ๕๕๘
กระพองช้าง ๓๖๓
กระพองช้าง ๘๕๓
กระพังโหม ๕๖๖
กระพี้ ๖๙๘
กระพุ้งแก้ม ๒๖๒,๑๐๔๘
กระพุ่มมือ ๒๖๘
กระเพรา ๕๙๘
กระเพาะปัสสาวะ ๒๗๖
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กระรอก ๖๒๒
กระวานเล็ก ๓๐๔
กระวานใหญ่ ๕๙๑
กระษาปณ์ ๔๘๑
กระสวยทอหูก ๕๒๒
กระแส ๖๖๒
กระแสน้ำ ๗๖๘,๙๔๗,
 ๙๖๒,๑๐๖๔,๑๑๑๕
กรับหรือทับ ๑๓๙
กริช ๓๙๒
กรีส ๑๙๗
กรีสะ ๒๗๔
กฤษณา ๑๔๗,๓๐๒
กฤษณาดำ ๓๐๒,๕๙๑
กลม ๗๐๗
กลลรูป ๒๓๙
กล้วย ๕๘๙
กลอง ๒ หน้า ๑๔๑
กลอง ๑๓๙,๑๑๐๐
กลองกุมภถุณะ ๑๔๐
กลองฑิณฑิมะ ๑๔๓
กลองดังทัททระ ๑๔๐
กลองตะโพน ๑๔๓
กลองติณวะ ๑๔๓
กลองทัททริกา ๑๔๐
กลองที่หุ้มสองหน้า ๙๓๒
กลองทุนทุภิ ๑๔๓
กลองบัณเฑาะว์ ๑๓๙,๑๔๔
กลองเปิงมาง ๘๕๔
กลองเภรี ๑๔๓
กลองรบ ๑๔๔

กลองรูปจระเข้ ๑๔๐
กลองเล็ก ๑๔๓
กลองวิตตะ ๑๔๑
กลองหน้าเดียว ๑๔๐
กลองหุ้มหนังทั้งใบ ๑๔๑
กลองใหญ่ ๑๔๓
กลองอาตตวิตตะ ๑๔๑
กลองอาตตะ ๑๔๐
กลอน ๔๑๖
กลอนเหล็ก ๒๑๗
กลับกัน ๗๑๙
กล้า ๔๑,๗๑๑,๗๓๑
กลาก ๓๒๖
กลาง ๑๑๕๐
กลางคืน ๖๙,๑๑๔๗
กลางวัน ๖๘,๑๑๔๗
กล่าว ๗๕๕
กลิ้งกลอก ๗๑๒,๗๑๓
กลิ่น ๙๔
กลิ่นคาว ๑๔๖
กลิ่นดี ๑๔๖
กลิ่นไม่ดี ๑๔๖
กลิ่นหอม ๑๔๖,๙๖๑,
 ๑๑๑๙,๑๑๒๙
กลิ่นหอมฟุ้ง ๑๑๐๘
กลิ่นเหม็น ๑๔๖
กีบเท้าม้า ๓๗๑
กลืน ๗๕๗
กลืนกิน ๗๕๗
กลุ่ม ๑๑๒๘
กลุ่มเสียงฉัชชะ ๑๓๔

กลุ่มเสียงมัชฌิมะ ๑๓๔
กลุ่มเสียงสาธารณะ ๑๓๔
กวาง ๖๑๙,๑๐๔๕
กวางจมูรุ ๖๒๐
กวางทอง ๖๑๙
กวางนีกะ ๖๑๙
กวางปิยกะ ๖๒๐
กวางรังกุ ๖๑๙
กวางสรภะ ๖๑๙
กว้างขวาง ๗๐๐,๗๐๑,
 ๗๔๖,๗๖๘
กว้างใหญ่ ๗๐๐,๗๐๑,๘๔๔
กษัตริย์ ๓๓๕,๘๙๑,๙๒๖
กษัตริย์มหาศาล ๓๓๗-๙
กษัตรี ๒๓๖
กสิกรรม ๔๔๕
กหาปณะ ๔๘๑
กอ ๖๘๗,๘๖๑
กอข้าว ๔๕๔
กอแขม ๖๐๑
กอง  ๖๒๙,๖๓๐-๑,๗๘๗,
 ๘๒๘,๘๔๘,๘๕๑,
 ๑๐๕๑,๑๐๖๐,๑๐๘๐,
 ๑๐๘๔,๑๑๒๘
กองขยะ ๒๒๔
กองคลัง ๘๑๑
กองทัพ ๓๘๑,๘๙๔,๑๐๕๖
กองทัพอักโขภินี ๓๘๔
กองพล ๘๖๕
กองวัสดุ  ๗๘๒,๙๙๓,
 ๑๐๕๑,๑๑๖๕
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ก่อตัว ๗๐๑
ก่อน ๗๑๕,๑๑๔๘๑๑๙๔
ก้อนกรวด ๙๒๕
ก้อนดิน ๔๔๗
ก้อนเมฆ ๘๒๐,๑๑๑๒
ก้อนวัตถุ ๑๐๑๗,๑๐๗๓,๑๐๘๘
ก้อนอิฐ ๒๒๐
กอไม้ ๔๕๔,๕๔๐,๕๕๐
กอเลา ๖๐๑
กอหญ้า ๔๕๔
กะเทย ๒๔๓
กะเพรา ๕๙๔
กะลำพัก ๓๐๒
กะโหลกศีรษะ ๒๗๙,๙๔๗
กังขา ๑๗๖
กักขัง ๗๔๗
กัญญา ๒๓๑
กัณฑ์ ๘๘๕
กัณหเทพ ๑๖
กัณหมาร ๑๖
กั้น ๗๔๕,๗๔๖
กับ ๑๑๓๖
กับข้าว ๔๖๔,๘๗๙
กับข้าวจำพวกแกง ๑๐๔๘
กับดัก ๕๒๐
กัปประลัย ๘๒
กัปตันเรือ ๖๖๗
กัลปังหา ๕๕๓
กัสสปฤษี ๑๐๙
กา ๖๓๘
กากน้ำผึ้ง ๔๙๔

กากะทิง ๕๗๒
ก้าน ๔๕๓,๕๔๔
ก้านบัว ๖๘๔,๑๐๕๗
ก้านใบอ่อน ๕๔๓
กานพลู ๑๔๗
กาป่า ๖๓๙
กาฝาก ๕๘๐
กาม ๑๖๓
กามเทพ ๘๒๖,๑๑๓๑
กามธาตุเป็นต้น ๘๒๙
ก้ามปู ๕๗๑
กาโมฆะ ๙๔๗
กาย ๘๖๑
กายสังขาร ๘๓๒
การกด ๗๖๙
การกระทบกระทั่ง ๑๖๔
การกระทบสัมผัส ๑๔๙
การกระทำ ๗๕๘,๘๕๒,
 ๘๗๗,๙๐๑,๑๑๐๕
การกระทำโดยไม่... ๑๑๔๘
การกระทำตามใจชอบ ๗๖๐
การกระทำเนืองๆ ๑๑๗๙
การกระทำบ่อยๆ ๑๑๗๐
การกระทำเบื้องแรก ๑๑๘๕
การกระทำพิเศษ ๑๑๗๗
การกระทำไว้ข้างบน ๑๑๘๐
การกระทำไว้เบื้องบน ๑๑๗๖
การกระทำให้มั่นคง ๗๙๐
การกราบ ๔๒๖
การกลับ ๑๑๗๘
การกลับคำพูด ๑๐๑๘

การกลับคืน ๑๑๘๑,๑๑๘๕
การกล่าว ๗๖๔,๗๙๖,
 ๘๖๐,๘๙๙,
 ๑๑๖๘,๑๑๗๑
การกล่าวคำจริง ๘๐๐
การกล่าวโจทก์ ๑๑๕๑
การกล่าวชม ๒๘๒
การกล่าวทักทาย ๗๖๐
การกล่าวโทษ ๑๐๕๕,
 ๑๐๘๙,๑๑๗๕,๑๑๘๕
การกล่าวสอน ๓๕๔
การกล่าวหาโทษ ๑๒๐
การกวาด ๒๒๓
การกอด ๗๗๔,๑๑๗๕,
 ๑๑๘๐
การกะประมาณ ๑๑๙๓
การกั้น ๗๖๒
การก้าวไป ๙๕๔
การก้าวไปข้างหน้า ๘๓๖
การก้าวล่วง ๔๓๐
การกำหนด ๘๙๙,๑๑๔๑,
 ๑๑๕๒,๑๑๕๙,
 ๑๑๗๕,๑๑๙๓,
 ๑๑๙๕,๑๑๙๗
การกำหนดช่วงชีวิต ๗๙๙
การกำหนดแน่นอน ๑๑๘๖
การกำหนดรูปแบบ ๑๑๘๙
การกิน ๑๐๐๔,๑๑๐๓
การเก็บเกี่ยว ๗๗๐,๑๐๑๔,
 ๑๐๙๖
การเกลี่ยพืช ๗๙๖
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การเกิด ๙๐,๙๑,๘๒๙,
 ๙๖๑,๑๑๒๖
การเกิดขึ้น ๘๙๒,๙๐๒,
 ๙๒๗,๙๗๘,
 ๑๐๒๗,๑๑๖๘
การเกิดขึ้นครั้งแรก ๑๑๖๒
การเกิดเป็นสัตว์ต่างๆ ๗๙๒
การโกง ๑๗๗,๘๒๘
การข่ม ๑๑๔๙
การข่มขี่  ๙๑๙
การข่มเหง ๑๑๓๐
การข่มเหงรังแก ๔๐๐
การขโมย ๑๑๗๓,๑๑๘๔
การขยายความ ๙๖๖
การขวนขวาย ๗๘๓,๗๙๗
การขอ ๗๕๙,๘๕๖,
 ๑๐๕๘,๑๑๑๒
การข้อง ๘๑๖
การขอร้อง ๔๒๗
การขับร้อง ๑๐๐,๙๐๒
การข้าม ๙๘๒
การข้ามไป ๑๑๖๒
การขึ้นสู่ข้างบน ๙๖๑
การเข้าใกล้ ๑๑๘๕
การเข้าจำศีล ๔๓๒
การเข้าจำอุโบสถ ๗๘๐
การเข้าถึงความริษยา ๑๑๕๑
การเข้าไปปรนนิบัติ ๘๘๑
การเข้าสิงของผี ๙๐๖
การคดโกง ๑๗๗
การค้นคว้า ๔๒๘,๗๗๔

การครหา ๑๒๑
การคร่ำครวญ ๑๖๕
การคลอเคลีย ๗๗๔
การคลอด ๗๖๑,๗๙๒
การคลอดบุตร ๙๐๒
การคล้อยตาม ๓๔๕
การคอยรับใช้ ๔๒๘
การคัด ๗๗๔
การคั้น ๗๖๙
การค้าขาย ๔๔๖,๘๔๙,
 ๘๘๐,๙๐๘
การคาดคะเน ๑๑๔๗
การคำนวณ ๑๐๗๓
การคิด ๑๑๙๑
การคืนสิ่งของ ๘๘๓
การคุ้มครอง ๘๑๙
การเค้น ๗๖๙
การเคาะบอกยาม ๑๑๒๔
การโค้งคำนับ ๔๒๖
การฆ่า ๔๐๓,๙๔๘,
 ๑๐๘๐,๑๑๒๗
การฆ่าบุรุษบูชายัญ ๔๑๓
การฆ่าม้าบูชายัญ ๔๑๓
การงด ๑๖๐
การงดเว้น ๑๖๐,๗๖๘
การงดเว้นจากเมถุน  ๗๘๓
การงาน ๗๕๘
การงานเบื้องแรก ๑๑๘๐
การโงกง่วง ๑๗๖
การจดจำ ๗๙๗
การจบข้อความ ๑๑๘๘

การจบลง ๑๐๖๘
การจ้อง ๗๗๕
การจองจำบูชายัญ ๔๑๓
การจองเวร ๑๖๕
การจัดการ ๗๙๙,๑๐๔๙
การจัดแจง ๑๑๗๐
การจับต้อง ๑๑๖๔
การจำนำ ๔๗๒
การจำแนก ๑๐๕๕,๑๑๒๒
การจำศีล ๘๔๗
การเจรจา ๑๐๕,๑๑๗๓
การเจาะ ๕๒๘,๗๖๒
การฉลอง ๑๗๘
การฉาย ๗๖๙
การชกมวย ๔๐๒
การชดใช้ ๔๗๒
การชนะ ๗๖๑,๑๐๒๙
การชวน ๔๒๗
การชั่ง ๙๑๔
การชำแหละ ๗๖๕
การชี้แจง ๑๑๕๘
การเชยชิด ๗๖๙
การเชิญชวน ๗๙๖
การเชื้อเชิญ ๔๒๗,๑๐๐๕,
 ๑๑๕๗
การเชื่อมกัน ๗๖๓
การซ่านออกไป ๗๖๙
การด่า ๗๕๙,๘๙๙,๑๐๙๓
การดำรงชีพ ๑๐๕๘
การดำรงอยู่  ๘๔๖
การดีดพิณ ๑๔๔
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การดื่ม ๑๐๐๘,๑๑๒๓,
 ๑๑๒๙
การดื่มฉลองชัย ๓๙๘
การดื่มน้ำมนต์ ๔๑๓
การดู  ๗๗๕,๙๔๓,๑๐๔๓
การดูการเห็น ๘๘๘
การดูถูก ๑๒๐
การดูแล ๗๖๓
การดูหมิ่น ๑๗๒,๑๑๗๕
การเดินทาง  ๑๑๐๑,๑๐๙๐
การได้ ๗๗๗-๘,๑๐๕๓
การได้การถึง ๙๔๕
การได้ยินมา ๑๑๙๙
การตก ๑๑๒๑
การตกลง ๘๕๘
การตกลงใจ ๑๕๙
การต้ม ๗๖๒
การตระเตรียม ๙๕๕,๙๕๗
การตระเตรียม... ๑๐๐๘
การตวง ๗๖๓,๙๑๔
การต่อกัน ๗๖๓
การต้อนรับแขก ๔๒๔
การตอบแทน ๔๗๒
การต่อว่า ๑๒๐,๑๒๑
การต่อสู้ ๑๑๘๑
การตะโกน ๗๖๓
การตั้งใจฟัง ๙๓๐
การตั้งใจมั่น ๑๐๓๒
การตั้งปณิธาน ๔๒๖
การตั้งอยู่ ๑๐๕๘,๑๐๘๒
การตั้งอยู่มั่นคง ๗๗๑

การตั้งอยู่ไม่นาน ๘๕๕
การตัด ๙๔๔,๙๕๕,๑๐๑๔
การปลงผม ๗๙๖
การตัดสิน ๑๕๙,๑๗๑,
 ๑๐๗๘,๑๑๑๗,๑๑๕๐,
 ๑๑๖๖,๑๑๗๗,๑๑๘๘,
 ๑๑๘๙,๑๑๙๒
การตัดสินใจ ๑๗๑,๘๙๓
การตามไป ๑๑๗๔
การตำหนิ ๑๒๑,๑๑๙๖
การตำหนิต่อหน้า ๑๒๑
การติด ๘๑๖
การติดขัด ๘๕๘,๑๑๖๓
การติดต่อ ๙๔๒
การติดตาม ๘๕๓,๑๑๗๔
การติเตียน ๑๒๐,๑๒๑,
 ๑๐๕๕,๑๐๗๘,๑๑๖๐,
 ๑๑๘๓,๑๑๘๔,
 ๑๑๘๖,๑๑๙๑
การเต้นรำ ๑๐๐
การเตรียมกองทัพ ๓๘๑
การแตก ๗๕๙
การแตกทำลาย ๙๙๒
การแตกหัก ๑๐๐๙
การแต่งงาน ๓๑๘
การแต่งหน้า ๓๐๗
การไตร่ตรอง ๑๑๙๑
การถกเถียง ๑๑๗,๔๐๐
การถอดดาลประตู... ๔๑๓
การถาม ๑๑๕๑,๑๑๙๒,
 ๑๑๙๘

การถึง ๗๘๙,๘๒๙,๘๘๗,
 ๑๐๑๒,๑๑๗๓,๑๑๘๐
การถึงความดับ ๘๙๖
การถึงเฉพาะ ๑๑๗๙
การถือตัว ๓๙๗,๙๑๔
การถือเอา ๗๖๒,๙๑๙,
 ๙๒๕,๑๑๗๘,
 ๑๑๘๑,๑๑๘๕
การถูตัว ๒๙๙
การทดแทน ๑๑๗๘
การทดลอง ๑๕๔
การทรมาน ๓๔๘,๔๐๗
การทวนกลับ ๑๑๗๘
การทอผ้า ๗๗๓,๑๐๗๖
การทะเลาะกัน ๑๑๗๑
การทะเลาะวิวาท ๔๐๐,๑๐๔๖
การทับ ๑๑๗๗
การทา ๑๐๗๙
การทำเครื่องหมาย ๗๙๙
การทำตัวเหมือนมิตร ๘๒๔
การทำนา ๔๔๕
การทำผลุนผลัน ๑๑๓๐
การทำพลีกรรม ๔๒๕
การทำร้าย ๑๑๑๑
การทำร้ายให้เจ็บใจ ๔๐๗
การทำลาย ๗๕๙,๘๕๒,
 ๑๑๓๐
การทำไว้ข้างบน ๑๑๖๘
การทำไว้ในใจ ๑๕๙
การทำสักการะ ๑๐๐๒
การทำสัญญา ๔๗๑
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การทำให้สมควร... ๗๙๙
การทำให้สำเร็จ ๘๘๗
การทิ้ง ๑๐๐๔,๑๐๗๘
การทุบ ๗๕๙
การแทง ๗๖๒
การแทงตลอด ๗๗๗-๘,
 ๑๑๗๙
การแทรกแซง ๘๓๓
การนวด ๗๖๙
การนอน ๑๑๒๑
การนอนหลับ ๑๗๖,๙๕๗
การนอบน้อม ๑๑๕๔
การนั่ง ๗๖๕
การนัดหมาย ๓๕๔
การนับ ๗๖๓,๘๑๕,๘๔๕,
 ๘๕๐,๘๕๓
การนับด้วยเครื่อง ๔๗๘
การนับด้วยเครื่องนับ ๔๗๘
การนับเท่ากับ ๑๐ ... ๘๕๓
การนับสังขยา ๔๗๓,๔๗๔
การนับสังขยา... ๔๗๔
การนำกลับ  ๑๐๑๘
การนำไป ๑๑๑๖
การนำไปข้างหน้า ๑๑๒๘
การนำออก ๑๑๖๕
การนิ่ง ๔๒๙
การนินทา ๑๒๐,๑๒๑,๙๕๐,
 ๑๐๘๕,๑๑๕๔,๑๒๐๑
การนินทาลับหลัง ๑๒๑
การนึ่งให้สุก ๑๐๘๘
การนุ่ง ๘๓๔,๑๑๗๕

การแนะนำ ๑๑๘๖
การบดขยี้  ๑๐๗๕
การบรรพชา ๘๓๑
การบรรลุ ๗๘๙,๑๑๗๗
การบริจาค... ๔๒๑
การบริจาคครั้งใหญ่ ๔๒๑
การบริจาคเป็นนิจ ๑๑๓๔
การบริภาษ ๑๒๑
การบริโภค ๘๕๙,๑๑๐๓
การบอกคืน ๗๗๕
การบอกลา ๗๖๐
การบีบ ๗๖๙
การบูชา ๔๑๒,๔๒๕,๘๔๑,
 ๙๓๕,๑๐๑๑,๑๐๘๒,
 ๑๑๑๗,๑๑๒๘,๑๑๖๒,
 ๑๑๗๐,๑๑๗๕,๑๑๗๖,
 ๑๑๘๒,๑๑๘๔,๑๑๘๕
การบูชาทั่วไป ๑๑๐๔
การบูชาเทวดา ๑๑๐๔,๑๑๓๔
การบูชายัญใหญ่ ๔๑๓
การบูร ๓๐๕
การเบียด ๗๗๔
การเบียดเบียน ๑๖๔,๔๐๓,
 ๑๑๖๓
การแบ่งปัน ๔๒๐
การแบ่งระดับเสียง ๑๓๕
การโบยตี ๑๑๒๔
การปกปิด ๘๓๔
การปฏิเสธ ๗๗๕,๑๑๔๗
การปรนนิบัติ  ๙๓๐,๑๐๐๑
การประกอบ ๘๕๘

การประกอบกัน ๑๑๗๐
การประกอบบทอื่นๆ ๑๑๘๗
การประกาศ ๑๑๗
การประดับ ๒๘๒,๒๘๓,
 ๑๑๙๐
การประทุษร้าย ๑๐๒๗,
 ๑๑๘๔
การประปา ๒๑๔
การประมวล ๑๑๘๗
การประเมิน ๗๖๓
การปรากฏตัว ๑๐๖๕
การปรึกษาหารือ ๙๘๐
การปรุงแต่ง ๘๓๒
การปลอบโยน ๘๓๙,๑๑๙๒
การปองร้าย ๑๖๓
การปิด ๑๑๘๓
การปิดหรือขัดขวาง ๑๒๐๑
การปูลาด ๙๗๒
การเปรียบเทียบ ๑๑๖๕
การเปลี่ยนแปลง ๗๖๕,๑๑๘๘
การเปิดเผย ๙๖๖,๙๘๒
การแปรรูป ๗๖๕,๑๐๑๙
การไป ๓๙๕,๗๙๓,๗๙๗,
 ๙๘๙,๑๐๑๒,๑๐๕๔,
 ๑๑๒๒,๑๑๒๗,๑๑๖๓,
 ๑๑๖๔,๑๑๗๘
การผสมหรือเจือ ๘๓๓
การผูก ๗๖๔,๑๑๖๖
การผูกจงกระเบน ๘๑๓
การผูกมัด ๓๕๔,๑๑๒๘,
 ๑๑๘๐
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การผูกวัตถุที่อาศัยไว้ ๙๙๙
การผูกเวร ๑๖๕
การแผ่กระจายไป ๑๐๗๑
การแผ่ไป ๗๖๙,๙๓๒,๑๑๗๓
การแผ่ออกไป ๗๙๓
การฝังไว้ ๔๗๒
การฝัด ๗๗๓
การฝากธนาคาร ๔๗๒
การฝึกหัดยิงธนู  ๓๙๐,
 ๘๘๑
การพนัน ๕๓๑
การพบกัน ๑๐๖๓
การพบปะ ๗๖๙,๑๐๕๗
การพรรณนาคุณ ๑๑๘
การพลัดพราก ๑๑๖๕
การพลิกกลับ ๗๗๖
การพักอยู่ ๑๐๕๖
การพัดหลอด ๗๗๓
การพัน ๑๑๓๑
การพิจารณา ๑๑๑๔
การพูดติดขัด ๗๕๙
การพูดเพ้อเจ้อ ๑๑๒๔
การเพ่ง ๗๗๕
การฟ้อนรำ ๑๐๐
การฟัง ๑๐๕๙
การฟุ้งไป ๑๑๘๐
การมอง ๗๗๕
การมองหา ๑๑๘๓
การมัด ๗๖๔
การมา ๙๕๒
การมุงบัง ๘๓๔

การไม่กลับจาก... ๙๘๑
การไม่ตั้งอยู่ ๑๑๗๒
การไม่ตัดสิน ๑๑๗๓
การไม่ประกอบกัน ๑๑๗๑
การไม่พูดจา ๔๒๙
การไม่รับฟัง ๑๑๖๕
การไม่เห็น ๗๗๐,๑๑๕๔
การยกขึ้น ๘๙๒,๑๑๒๓
การยกขึ้นสู่สภาพ... ๑๐๐๑
การยกมือยกเท้าร่ายรำ ๑๐๑
การยกย่อง ๑๑๙
การยกย่องสรรเสริญ ๑๑๕๔
การย่อ ๙๒๕,๑๑๗๐
การย้อม ๑๐๐๙
การยินยอม ๓๔๕
การยิ้ม ๑๗๕,๙๙๙
การยึดติด ๘๗๐
การยึดถือ ๗๖๒
การยืนยัน ๑๗๑
การเย็บ ๑๐๙๕
การเยียวยา ๓๓๐
การเย้ืองกราย ๘๐๗,๑๐๕๒
การแยก ๑๑๖๘,๑๑๗๓
การแยกกัน ๗๖๕,๗๘๖
การแย้ม ๙๙๙
การรบ ๓๙๙,๘๒๔,๑๐๙๖
การรวบรวม ๖๒๙,๖๓๐,
 ๖๓๑,๑๐๑๗,๑๑๘๓,
 ๑๑๘๗,๑๑๘๙
การรวบรวมภายหลัง ๑๑๘๗
การรวมกัน ๑๑๗๐

การร่วมมือกัน ๗๗๐
การร้อง ๗๖๓
การร้องครวญคราง ๑๑๒๖
การร้องรำ ๑๐๐
การร้องเรียก ๑๑๓๙
การร้องไห้ ๑๖๕
การร้องไห้คร่ำครวญ ๑๒๓
การร้องไห้เศร้าโศก ๑๐๒
การร้อยรัด ๑๐๙๕
การระงับอธิกรณ์ ๗๕๘
การระดมพล ๓๘๑,๘๖๑
การระวัง ๗๖๒
การรักษา ๗๖๓,๑๐๐๒
การรักษาคุ้มครอง ๙๔๘
การรักษาประโยชน์ ๑๐๓๗
การรักษาโรค ๓๓๐
การรัด ๗๗๔
การรับ ๙๐๘,๑๑๔๔
การรับคำ ๗๙๐,๙๕๙,๑๑๘๖
การรับฟัง ๙๓๕,๙๔๓
การรับรอง ๑๗๑,๘๒๔,๑๑๙๑
การร่ำไร ๑๖๕
การรุกรบ ๓๔๘
การรู้ ๙๖๕,๑๐๕๓,๑๑๗๓
การเรอ ๔๖๘
การเริ่มต้น ๑๑๙๐
การเริ่มพูด ๑๑๙๓
การเรียก ๗๖๒,๑๑๘๑,
 ๑๑๙๒
การลงข้างล่าง ๑๑๑๘
การลงโทษ ๑๐๔๔
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การล่วงเกิน ๗๗๖
การล่วงไป ๗๗๖
การล่วงละเมิด ๗๗๖,
 ๑๑๖๕,๑๑๗๑
การล่วงเลย ๑๑๑๗
การร่วงหล่น ๗๙๖
การลอยขึ้นไป ๑๑๐๙
การล้อเลียน ๑๗๖
การละ ๗๗๗-๘
การละเมิด ๔๓๐,๑๑๑๗
การละเล่น ๘๕๗,๘๘๐
การละเว้น ๑๖๐
การลักขโมย ๕๒๒
การลุกขึ้นจากที่นั่ง ๘๘๖
การลุกโพลง ๑๐๗๕
การเล่น ๑๗๖,๑๑๒๖
การเล่นโกง ๕๓๑
การเล่นสกา ๕๓๑
การเลยไป ๑๑๘๒
การเลี้ยงชีพ  ๔๔๕,๗๙๖,
 ๙๖๖,๑๐๕๔,๑๐๑๗
การเลี้ยงดู ๑๐๕๓
การเลี้ยงสัตว์ ๔๔๖
การเลือก ๗๗๔
การวัด ๙๑๔,๑๑๘๖
การวิ่งไป ๑๐๘๗
การวิ่งหนีเอาตัวรอด ๔๐๒
การวิจัย ๗๗๔
การเว้น ๑๖๐,๘๐๒,
 ๑๐๐๒,๑๑๗๕,
 ๑๑๘๔,๑๑๙๘

การส่งไป ๑๐๓๗
การสนทนา ๑๒๐
การสบถ ๑๑๗,๘๐๐
การสมคบ ๖๒๙,
 ๖๓๐,๖๓๑
การสมโภช ๑๗๘
การสมมุติเรียก ๑๑๓๓
การสมรส ๓๑๘
การสรรเสริญ ๑๐๗,๑๑๘,
 ๑๑๙,๗๗๙,๘๔๑,
 ๑๑๗๙,๑๑๘๒,
 ๑๑๘๓,๑๑๙๑
การสร้างสรรค์ ๙๑๑
การสลบ ๑๗๓
การสละ ๔๒๐,๙๑๑
การสละได้ทุกอย่าง ๙๑๐
การสวด ๗๗๔,๑๑๗๗
การสวดปาติโมกข์ ๗๘๐
การสอบถาม ๑๑๘๖
การสะสม ๖๒๙,๖๓๐,๖๓๑
การสะอึก ๔๖๘
การสั่ง ๓๕๔
การสั่งสม ๗๙๗
การสัญจรลำบาก ๗๗๓
การสาบแช่ง ๑๐๙๓
การสำรวมอินทรีย์ ๘๔๗,๙๗๔
การสำลัก ๔๖๘
การสิ้นสุด ๗๗๑
การสืบต่อ ๑๑๒๘
การเสพ ๑๐๕๕
การเสพกาม ๓๑๗

การเสพเมถุน ๑๐๕๖,๑๐๖๓
การเสริมสวย ๓๐๗
การเสวย ๑๐๙๕
การเสวยเวทนา ๑๐๕๘
การเสวยอารมณ์ ๑๕๔,๗๖๒
การแสดง ๙๗๒,๑๑๖๓,
 ๑๑๖๖,๑๑๖๘,๑๑๘๔,
 ๑๑๘๖,๑๑๘๘
การแสดงท่าทาง ๑๐๑
การแสดงละคร ๑๐๐
การแสวงหา ๔๒๘
การห่ม ๘๓๔
การหมายรู้  ๘๗๔
การหลอกลวง ๑๒๐๑
การหลับ ๑๐๕๔
การหว่านพืช ๗๙๖,๑๑๓๓
การหันไปสู่ความเลว ๑๑๒๑
การหัวเราะ ๑๗๕
การหัวเราะเสียงดัง ๑๗๕
การห้าม ๑๐๐๕,๑๐๑๔,
 ๑๐๙๗,๑๑๖๕,๑๑๗๘,
 ๑๑๖๗,๑๑๘๔,๑๑๘๗,
 ๑๑๙๐,๑๑๙๕
การหายไป ๗๗๐,๙๑๒
การหุง ๗๖๒
การเห็น ๗๗๕,๙๔๓
การเหยียดออก ๗๖๙
การเหาะ ๑๑๒๖
การให้  ๔๒๐,๘๘๓,๘๙๘,
 ๙๖๕,๑๐๑๔,
 ๑๑๒๙,๑๑๖๒
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การให้คืน ๔๗๒,๑๑๗๘
การให้บรรณาการ ๓๔๘
การให้บริโภค ๑๑๗๕
การให้สัญญาล่วงหน้า ๔๗๑
การให้สินบน ๘๒๔
การไหว้ ๔๒๖
การอดอาหาร ๑๑๘๕
การอธิบายให้รู้ ๑๐๕๘
การอนุเคราะห์ ๑๑๙๖
การอนุญาต ๘๒๖,๑๑๓๓,
 ๑๑๙๒
การอบกลิ่น ๗๗๒
การอบกาย ๓๐๗
การอบด้วยของหอม ๙๕๙
การอยู่  ๙๕๙,๑๑๘๑
การอยู่สมาทานศีล ๔๓๒
การอวยพร ๑๑๘๑,๑๑๘๓
การออกไป ๓๙๕,๑๑๖๕,
 ๑๑๖๖
การออกไปจากภพ ๙๘๙
การอ่อนข้อให้ ๓๔๕
การอ้อนวอน ๔๒๖,๔๒๗,๗๙๐
การอ้าง ๑๑๖๕
การอาเจียน ๔๖๘
การอ่าน ๗๗๔
การอาบน้ำ ๒๙๙
การอุบัติ ๙๐
การอุปมา ๑๑๔๒,๑๑๘๙
การอุปมา ๕๓๐
การอุปัฏฐาก
การโอ้อวด ๑๗๗

การะเกด ๖๐๓
กาล ๖๖
กาลข้างหน้า ๘๖
กาลต่อไป ๘๖
กาลนาน ๖๖
กาลล่วงไปแล้ว ๗๘๙
กาลล่วงมานาน ๑๑๙๔
กาลเวลา ๗๗๗-๘,๗๙๙,
 ๘๔๘,๙๕๑,๙๙๕,
 ๑๐๘๒,๑๑๖๑,๑๑๖๑
กาลสิ้นกัป ๘๒
กาลอันใกล้ ๑๑๙๔
กาเหว่า ๖๓๓
กาฬสุตตมหานรก ๖๕๗
กำ ๖๘๗,๗๘๗
กำเนิด ๔ ๘๔๘
กำปั้น ๒๖๘
กำแพง ๒๐๓
กำมือ ๒๖๘,๑๐๓๑
กำยาน ๑๔๗,๓๐๒,
 ๓๐๔,๕๘๖
กำไร ๓๕๖
กำลัง ๓๙๘,๘๑๖,๙๓๓,
 ๙๔๓,๙๔๖
กำลังญาณ ๑
กำลังพล ๗๘๑
กำไล ๙๖๘
กำไลข้อเท้า ๒๘๖,๒๘๗-๘
กำไลข้อเท้าผู้หญิง ๒๘๗
กำไลต้นแขนทองคำ ๒๘๗
กำไลทอง ๒๘๖

กำไลเพชร ๒๘๖
กำไลมือ ๒๘๕
กำไลมุกดา ๒๘๖
กำหนดสถานที่  ๑๑๕๖
กิ้งก่า ๖๒๓
กิ้งกือ ๖๒๒
กิ่งไม้ ๕๔๒
กิจ ๘๐๔
กิจการ ๗๗๒
กิจที่ควรทำ ๘๗๗
กิน ๗๕๗
กินนร ๔๔
กิริยา ๗๕๘,๗๖๔
กิริยาของผู้หญิง ๑๐๕๒
กิริยาจิต ๘๗๗
กิริยาอาการ ๘๐๗,๙๘๒
กิเลสกาม ๔๒,๘๒๖,๑๑๓๑
กิเลสมาร ๑๑๓๑
กีฬา ๑๗๖
กึ่ง ๕๓
กุ้ง ๖๗๒
กุฏิ ๒๐๗
กุฑุวะ ๔๘๒-๓
กุมภะ ๔๘๓
กุมภัณฑ์ ๑๓
กุมภัณฑยักษ์  ๑๐๓๐
กุมารี ๒๓๑
กุมุทะ ๔๗๔,๔๗๗
กุลสตรี ๒๓๔
กุศล ๘๕
กุศลกรรม ๘๕,๙๐๙
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กุศลทุกอย่าง ๘๓๑
กุศลธรรม ๘๙๗,๙๓๘,๙๗๗
กุหลาบ ๕๗๕
เก้ง ๖๑๙
เกตุ ๕๖๔
เกสวเทพ ๗๖
เกรียง ๑๐๐๗
เกลือ ๑๘๒,๔๖๐,๔๖๑
เกลือดาน ๔๖๑
เกลือดำ ๔๖๑
เกลือดินโป่ง ๔๖๑
เกลือต้ม ๔๖๑
เกลือทะเล ๔๖๑
เกลือแท่ง ๔๖๑
เกลือธรรมชาติ ๔๖๑
เกลื้อน ๓๒๗
เกลื่อนกล่น ๗๒๐
เกลือสินเธาว์ ๔๖๑,๑๐๕๑
เกวลธรรม ๘
เกวียน ๓๗๓,๔๘๓,
 ๔๘๔,๑๐๘๑
เกสร ๖๘๔
เกสรของพืช... ๓๐๓
เกสรดอกไม้ ๕๔๕
เก่า ๗๑๓,๗๑๕
เก่าแก่ ๗๑๓
เกาทัณฑ์ ๓๘๘
เก้าอี้  ๓๑๑,๙๗๑,๑๐๙๙
เก้าอี้พิเศษ ๓๑๑
เก้าอี้อย่างดี ๓๑๑
เกาะ ๖๖๔,๙๙๙

เกิดขึ้นครั้งแรก ๘๑๘
เกิน ๔๑,๗๖๑,๑๑๓๘
เกินกำลัง ๑๑๓๘
เกินประมาณ ๔๑
เกินไป ๗๑๒
เกินพอดี ๔๑
เกินร้อย ๗๐๔
เกียรติ ๑๑๗
เกี่ยว ๗๕๒
แก่ ๗๔๕
แก่กล้าแล้ว ๗๔๓
แกง ๔๖๔
แก่นจันทน์ ๓๐๐
แก่นไม้หอม ๓๐๐,๓๐๒
แก่นสาร ๙๓๓
แก้ม ๒๖๒
แก้มช้าง ๓๖๔
แกลบ ๔๕๓,๑๐๙๖,๑๑๒๔
แก้ว ๔๘๙
แก้วตา ๒๖๐
แก้วน้ำ ๔๕๘
แก้วประพาฬ ๔๙๐,
 ๔๙๑,๙๐๗
แก้วเพทาย ๔๙๒
แก้วไพฑูรย์ ๔๙๐,๔๙๑
แก้วมณี ๔๘๙,๔๙๐,๑๑๑๓
แก้วมรกต ๔๙๒
แก้วมุกดา ๔๙๐,๔๙๒,๑๐๑๓
แก้วลาย ๔๙๒
แกะ ๕๐๑
แกะตัวเมีย ๕๐๒

โก่ง ๗๐๙
โกฏิ ๔๗๔,๔๗๗
โกฏิปโกฏิ ๔๗๔,๔๗๗
โกฐ ๕๙๒
โกลาหล ๑๓๐,๑๗๓
โกส ๑๙๗
ใกล้  ๗๐๕,๗๐๖,๗๙๑,๙๗๙
ไก่ ๖๔๐
ไก่ป่า ๖๔๑
ไกร ๕๕๓
ไกล ๗๐๖,๑๑๕๗
ไกลออกไป ๑๑๕๗
ขณมุหุตตะ ๖๗
ขณลยะ ๖๗
ขณะ ๖๖,๗๗๐,๗๗๗,๑๑๖๑
ขณะนั้น ๘๖,๘๔๖,๑๑๔๙
ขณะนี้ ๑๑๔๐
ขน ๒๕๙
ขนของม้า ๑๐๘๐
ขนดงู  ๖๕๔,๘๕๙
ขนตา ๒๕๙
ขนนกที่หางลูกศร ๓๙๐
ขนบธรรมเนียม ๔๑๒
ขนพองสยองเกล้า ๑๗๕
ขนผ้า ๑๑๒๑
ขนม ๔๖๓
ขนมต้ม ๑๑๑๓
ขนมเบื้อง ๔๖๓
ขนมเป็นต้นที่เขากวน   
๑๐๒๒
ขนมสด ๑๐๔๘
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ขนเม่น ๖๑๖
ขนลุกขนพอง ๑๗๕
ขนลุกชูชัน ๙๑๒,๑๗๕
ขนสัตว์ ๘๗๖
ขนาด ๗๗๙
ขนาดต่างกัน ๗๖๗
ขนาดใหญ่โต ๑๐๖๖
ขนุน ๕๖๙
ขนุนสำมะลอ ๕๗๐
ขบขัน ๑๗๕
ขบวนช้าง ๓๘๒-๓
ขบวนทัพ ๓๘๑
ขบวนพลเดินเท้า ๓๘๒-๓
ขบวนม้า ๓๘๒-๓
ขบวนรถ ๓๘๒-๓
ข่ม ๗๔๙
ขมวดผม ๒๕๗
ขมวดผมของฤาษี  ๙๔๘
ข่มเหง ๑๑๔๙
ขมิ้น ๕๘๖
ขโมย ๕๒๒,๘๔๒
ขยะ ๒๒๔
ขยัน ๗๒๖
ขรรค์ ๓๙๑
ขลุ่ย ๑๔๒
ขวนขวาย ๑๕๖
ขวาก ๓๙๓
ขวากหนาม ๘๘๑
ขวาง ๑๑๕๙
ขว้าง ๗๔๔
ขวาน ๓๙๓

ขวานถากเล็ก ๓๙๓
ขวานเล็ก ๓๙๓
ขวานใหญ่ ๓๙๓
ขอ ๔๔๘
ข้อของกิ่งไม้ ๘๘๙
ของกิน ๔๖๕
ของควรดื่ม ๔๖๖
ของควรบริโภค ๔๖๖
ของควรเลีย ๔๖๖
ของชำร่วย ๔๒๔
ของเดิมพัน ๑๐๒๓
ของตน ๗๓๖,๘๐๘
ของต้อนรับแขก ๔๒๔,๑๐๔๘
ของเทียม ๑๐๓๖
ของปลอม ๑๐๓๖
ของมีคม ๕๒๘
ของมีค่า ๔๘๖
ของมีค่าที่ตีตราแล้ว ๔๘๖
ของมีค่าอย่างอื่น ๔๘๖
ของมึนเมา ๕๓๓
ของไม่สะอาด ๑๐๒๔
ของหอม ๔ ชนิด ๑๔๗
ของหอม ๑๔๕
ของหอมที่ฟุ้งไปไกล ๑๔๕
ของเหลว ๘๐๔
ของให้ทาน ๔๒๒
ของอร่อย ๑๐๖๗
ขอสับหัวช้าง ๓๖๗
ขอนอบน้อม ๑๑๕๔
ขอบเขต ๒๒๕,๒๒๖,๘๑๕,
 ๘๔๘,๙๗๙,

 ๑๑๓๕,๑๑๘๐
ข้อเท้า  ๒๗๗,๘๖๔
ข้อปฏิบัติ  ๔๓๐,๔๓๑,
 ๙๔๕,๑๐๕๔
ข้อปฏิบัติใหญ่ๆ ๑๐๔๗
ข้อเปรียบเทียบ ๕๓๐
ข้อพิพาท ๑๑๗
ข้อมือ ๒๖๕
ข้อไม้ ๖๐๐
ข้อวัตรปฏิบัติ ๑๐๖๒
ข้อวัตรปฏิบัติที่ถูก.. ๑๐๗๘
ข้อศอก ๒๖๕
ขอสำหรับแขวนหมวก ๘๖๓
ขอเหล็ก ๓๖๗,๓๖๗
ขันติ ๑๖๑
ขันทกุมาร ๑๗,๙๐๗
ขันที ๓๔๒
ขันธ์ ๕ ๗๘๘,๘๕๑,
 ๑๑๒๗
ขันธ์ ๖๓๐
ขันธ์ใหญ่ ๒๙๕
ขันน้ำ ๔๕๘
ขั้นตอน ๔๒๙
ขั้ว ๔๕๓,๕๔๔
ข่า ๔๕๙,๕๘๒
ข้างขวา ๙๘๗
ข้างขึ้น ๗๔,๘๖๕
ข้างขึ้นข้างแรม ๗๔,๘๖๕
ข้างซ้าย ๑๐๒๐
ข้างนอก ๑๑๕๓
ข้างบน ๑๑๕๖
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ข้างแรม ๗๔,๘๖๕
ข้างล่าง ๙๓๐,๑๑๕๖
ข้างหน้า ๗๑๕,๘๔๓,
 ๑๑๔๘,๑๑๕๗,๑๑๙๔
ข้างหลัง ๗๑๔,๗๑๕,๘๔๓
ขาเตียง ๓๐๙
ข้าเฝ้า ๓๔๒
ข่าย ๕๒๐,๕๒๑
ข่ายญาณ ๙๔๙
ข่ายดักปลา ๙๔๙
ข้าราชการ ๓๗๖
ข้าราชบริพาร ๓๔๒
ขารี ๔๘๓
ข่าว ๑๑๓
ข้าวกล้า ๔๕๒
ข้าวกวนใส่นมวัว ๔๑๘
ข้าวเจ้า ๔๕๐,๔๕๒
ข้าวต้ม ๔๖๕
ข้าวตอก ๔๖๓,๑๑๓๓
ข้าวตอกข้าวฟ่าง ๔๖๓
ข้าวตู ๑๑๒๒
ข้าวตูก้อน ๔๖๓
ข้าวตูผง ๔๖๓
ข้าวที่ตกในเวลากิน ๙๖๐
ข้าวบาเลย์ ๔๕๐,๑๑๓๓
ข้าวปายาสสำหรับ... ๔๑๘
ข้าวเปลือก ๔๕๐,๔๕๒,
 ๔๗๙,๔๘๑
ข้าวฟ่าง ๔๕๒,๑๐๕๕
ข้าวฟ่างเล็ก ๔๕๐
ข้าวฟ่างใหญ่ ๔๕๐

ข้าวยาคู ๔๖๕
ข้าวละมาน ๔๕๐
ข้าวลีบ ๔๕๓,๑๐๙๖
ข้าวสวย ๔๖๕
ข้าวสัตตุ ๑๑๒๒
ข้าวสัตตูผง ๑๐๘๐
ข้าวสาลี ๔๕๐
ข้าวสุก ๔๖๕,๑๑๐๓
ข้าวเหนียว ๔๕๐
ข้าศึก ๓๔๔,๓๔๕
ขาอ่อน ๒๗๖
ขิง ๔๕๙,๕๙๐
ขิงแห้ง ๔๕๙
ขี้ขลาด ๗๓๑
ขี้เถ้า ๓๕,๑๑๓๔
ขี้เถ้าร้อน ๓๖
ขี้ผึ้ง ๔๙๔,๙๖๐
ขี้แมงวัน ๙๔๕
ขี้แมลงวัน ๓๒๘
ขื่อ ๒๒๓
ขื่อของเรือน ๘๒๓
ขื่อเรือน ๑๑๓๔
ขุ่น ๖๖๙
เขตแดน ๒๒๕,๒๒๖,
 ๗๙๑,๘๐๒,๑๐๘๒
เขตป่า ๕๓๙
เข็ม ๕๒๘
เข็มขัด ๒๘๗,๘๑๓
เขมธรรม ๘
เขฬะ ๒๘๑
เข่า ๒๗๖

เขา ๘๘๗
เข้าใจ ๗๒๐,๗๒๑,๗๕๗
เข้าไปใกล้ ๗๕๑
เขาสัตว์ ๔๙๗,๘๖๗
เขียง ๕๒๑
เขียด ๖๗๕
เขี้ยว ๒๖๑
เขี้ยวงู  ๘๗๒
เขี้ยวงู ๖๕๕
เขื่อน ๑๘๙,๖๖๔
แขก ๔๒๔
แข็ง ๗๑๑,๗๑๔
แข็งกระด้าง ๙๗๘
แข็งแรง ๔๑
แขน ๒๖๕
แขนงไม้ ๕๔๓
โขลง ๖๓๒
โขลงช้าง ๓๖๒
ไข่นก ๖๒๗
ไข่มุก ๑๐๑๓
ไข่แมลงวัน ๖๔๕
คณะ ๖๒๙,๖๓๐,๖๓๑,
 ๖๓๒,๗๗๗-๘
คณะวสุเทวดา ๘๙๕
คด ๗๐๙,๗๓๗
คดี  ๑๑๒๖
คดีฟ้องร้อง ๑๑๗
คดีอธิกรณ์ ๘๖๘
คติ ๕ ๗๙๓
คทา ๓๒,๓๙๔
คน ๒๒๗
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ค้น ๗๕๓
คนกล้าบ้าบิ่น ๓๙๘
คนกาลกัณณี ๘๒
คนกินเดน ๔๖๗
คนกินอาหารเหลือ ๔๖๗
คนเกียจคร้าน ๕๑๖
คนแก่ ๒๕๔,๑๐๗๔
คนขยัน ๕๑๖
คนขอทาน ๗๔๐
คนขับยาน ๙๘๙
คนขับรถ ๓๗๖,๑๐๙๕
คนขากะเผลก ๓๒๐
คนขาเป๋ ๓๒๐
คนขายขนม ๕๑๑
คนขายของ ๔๗๐
คนขายสุรา ๕๑๑
คนขี้โกง ๙๘๔
คนขี้ขลาด ๑๐๑๙
คนค่อม ๓๑๙
คนฆ่าแกะ ๕๑๓
คนฆ่านก ๕๑๓
คนฆ่าเนื้อ ๕๑๓
คนฆ่าสัตว์ ๕๑๓
คนฆ่าสุกร ๕๑๓
คนง่อย ๓๒๐
คนโง่ ๑๐๗๘,๑๐๘๔
คนจน ๗๓๙
คนจัญไร ๘๒
คนจัณฑาล ๕๑๗,๑๐๔๕
คนจับปลา ๖๗๐
คนฉลาด ๒๒๗,๒๒๘,๒๒๙

คนชอบพอกัน ๓๔๖
คนชั้นต่ำ ๕๑๖
คนซักรีด ๕๑๐
คนซื้อ ๔๗๐
คนดักข่าย ๕๑๔
คนดี ๓๓๓,๗๙๐,๘๔๑,
 ๙๕๗,๑๐๗๒
คนดูแล ๓๔๓
คนเดินทางไกล ๓๔๗
คนตักน้ำ ๕๑๐
คนตาบอด ๒ ข้าง ๓๒๑
คนตาบอดข้างเดียว ๓๒๑
คนตาย ๔๐๕
คนตายแล้ว ๙๓๖
คนตาเหล่ ๓๒๐
คนต่ำทราม ๙๒๗
คนเตี้ย ๓๑๙
คนถือท้ายเรือ ๙๘๙
คนทดน้ำ ๕๑๐
คนทิ้งดอกไม้ ๕๐๘
คนทิ้งอุจจาระ ๕๐๘
คนทิสอ ๕๗๔
คนที่มีจิตใจโหดเหี้ยม ๙๗๐
คนโท ๔๔๓
คนโทน้ำ ๑๐๑๒,๑๑๒๔
คนธรรพ์ ๑๓,๒๔
คนธรรพ์เทพบุตร ๙๐๒
คนบ้า ๓๒๒
คนแบกหาม ๕๑๔
คนใบ้ ๓๒๐
คนปรบมือ ๕๑๑

คนปากจัด ๗๓๕
คนป่าเถื่อน ๕๑๗
คนเป็นไข้ ๓๒๒
คนเปลี้ย ๓๒๐,๘๖๕
คนเปลือย ๗๓๔
คนฝึกช้างฝึกม้า ๓๖๘
คนเฝ้าประตู ๑๐๑๘,๑๐๙๕
คนพาล ๙๒๓
คนพูดพล่อย ๗๓๕
คนมีคุณต่ำ ๑๐๘๔
คนมีสิริ ๘๒
คนมือเท้าหงิก ๓๒๐
คนรับใช้ ๕๑๔
คนรับใช้ฝ่ายใน ๓๔๒
คนร่างกายสั้น ๓๑๙
คนร้าย ๗๓๖
คนเลว ๕๑๖
คนเลี้ยงโค ๔๙๕
คนวรรณะศูทร ๕๐๓
คนวางกับดัก ๕๑๔
คนศีรษะล้าน ๓๒๑
คนศีรษะโล้น ๓๒๑
คนสบาย ๓๓๑
คนหน้าม้า ๔๔
คนหนุ่ม ๒๕๓,๑๐๗๓
คนหาบของ ๕๑๔
คนหูหนวก ๓๒๒
คนอ้วน  ๑๐๖๖
คบเพลิงหรือดวงไฟ ๗๙๕
คบไฟ ๓๖
คม ๔๑,๓๙๔,๗๑๑,๗๔๔



	 อภิธานวรรณนา	อภิธานานุกรม	(ไทย)	:	พระมหาสมปอง	มุทิโต	 1104

ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่

คมดาบ ๑๐๙๕
ครบ ๗๐๒
ครั่ง ๓๐๕
ครั้ง ๖๖
ครั้งคราว ๑๐๔๒
ครับ ๑๑๔๔
คราบงู ๖๕๕,๙๖๓
คราม ๕๘๕
คราว ๖๖,๗๒
ครึ่ง ๕๓,๑๒๐๐
ครึ่งที่เสมอและไม่... ๕๔
ครึ่งส่วน ๑๐๒๖,๑๐๓๕,
 ๑๐๓๙
ครึ่งส่วนที่เท่ากัน ๙๙๕
ครึ่งเสี้ยว ๕๓
ครื้มฟ้าครื้มฝน ๕๑
ครุฑ ๖๓๓,๘๐๙
คฤหบดีมหาศาล ๓๓๙
คฤหัสถ์ ๔๐๙,๔๔๖
คฤหัสถ์ผู้มีศีล ๙๒๘
คลอง ๒๐๕
คล่องแคล่ว ๔๐,๗๐๘
คล้า ๕๗๘
คล้ำ ๙๖
คลื่น ๖๖๒,๑๐๕๙
คลื่นขนาดใหญ่ ๖๖๒
คลุม ๗๔๖,๗๔๘
ควรบรรลุ ๗๔๕
ควาญช้าง ๓๖๗
ความกระวนกระวาย ๑๖๙
ความกระสัน ๔๒

ความกระสับกระส่าย ๑๑๑๑
ความกระหาย ๔๖๗,๑๐๕๗
ความกรุณา ๑๖๐
ความกลัว ๑๖๖,๙๑๖,๙๙๐
ความกล้าหาญ ๑๐๒,๙๖๘
ความกว้าง ๒๙๕
ความกว้างขวาง... ๙๗๕ 
ความก้าวหน้า ๙๕๔
ความกำหนัด ๔๒,๑๖๓,
 ๗๙๗,๑๐๕๖,๑๑๒๓
ความเกรงกลัวบาป ๑๕๘
ความเกิดมานะ ๑๐๗๕
ความเกี่ยวข้อง ๗๖๙
ความเกี่ยวเนื่อง ๑๐๖๘
ความเกื้อกูล ๙๙๕,๑๑๗๔
ความแก่ ๒๕๑,๗๖๓
ความโกง ๘๖๐
ความโกรธ ๑๖๓,๑๑๑๑,
 ๑๑๒๕
ความโกลาหล ๘๕๔
ความใกล้ ๑๑๖๖
ความใกล้เคียง ๙๕๘
ความใกล้ชิด ๗๖๙,๗๗๐
ความขัดข้อง ๙๗๘
ความขัดเคือง ๑๖๓
ความขัดแย้ง ๑๖๓
ความขุ่น ๑๑๐๖
ความเข้าใจ ๑๕๒,๑๕๓,๗๗๕
ความเขลา ๑๖๘
ความคด ๑๐๓๔,๑๐๗๒
ความคดโกง ๙๘๔

ความคดงอ  ๘๕๙,๑๐๒๕
ความคับแค้น ๑๖๔
ความคม ๙๒๖
ความคร่ำคร่า ๗๖๓
ความคล้อยตาม ๑๑๗๔
ความคิด ๑๕๕,๑๗๑ล๘๙๓
ความคิดอย่างหนึ่ง ๑๑๘๙
ความคุ้นเคย ๗๖๙,๘๕๖
ความเคลือบแคลงใจ ๑๗๐
ความเคารพ ๙๑๖
ความแค้นเคือง ๑๖๔
ความแค้นใจ ๑๑๐๙
ความใคร่  ๑๖๒,๗๖๒,
 ๘๒๖,๑๐๕๖
ความงดงามยิ่ง ๕๕
ความงวยงง ๔๐๐
ความงาม ๕๔,๘๘,๑๗๔,
 ๘๒๗,๑๐๒๐,
 ๑๐๕๒,๑๐๗๐,
 ๑๑๐๘,๑๑๗๙
ความงามของดวงจันทร์ ๕๔
ความง่าย ๑๑๗๙
ความโง่ ๑๖๘
ความจงใจ ๘๗๔
ความจริง ๑๒๗,๘๐๐,๘๔๑
ความจริงแล้ว ๑๑๕๒
ความจองหอง ๑๗๑
ความเจ็บปวด ๑๐๙๕
ความเจ็บป่วย ๓๒๓,๑๐๙๙
ความเจริญ ๘๘,๗๖๐,๗๘๕,
 ๘๒๙,๑๐๗๖,๑๑๗๖
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ความเจริญยิ่ง ๑๐๒๒
ความแจ่มใส ๕๔
ความฉลาด ๑๐๗๐,๑๑๖๖,
 ๑๑๖๘,๑๑๗๒
ความฉิบหาย ๓๘๕
ความฉุนเฉียว ๑๖๔
ความชนะ ๙๙๗
ความช่วยเหลือ ๙๒๕
ความชอบ ๗๖๒
ความชอบใจ ๑๖๓,๘๗๓
ความชั่ว ๘๒,๘๔,๑๑๙๗
ความชั่วร้าย ๔๐๑,๙๖๙
ความชิงชัง ๑๖๘
ความชิดติดกัน ๙๒๔
ความเชื่อถือ ๑๖๑
ความเชื่อมั่น ๘๕๗
ความซาบซ่าน ๑๑๗๕
ความซึมเซา ๑๗๖
ความดับ ๖,๙๙๐
ความดำริ  ๑๕๕,๗๙๙,
 ๑๑๙๙
ความดี  ๘๒,๘๕,๘๘,๓๘๕,
 ๗๙๐,๘๙๔,๑๐๕๕,
 ๑๐๗๔,๑๐๗๒,
 ๑๑๗๐,๑๑๗๙
ความดีงาม ๘๓๖,๙๐๖,
 ๑๐๓๗
ความดีใจ ๑๐๑๕
ความดื้อด้าน ๑๐๔๘
ความดุร้าย ๙๘๓
ความดูหมิ่น ๑๑๗๓

ความเดือดร้อน ๑๖๙
ความเดือดร้อนภาย.. ๘๕๓
ความตกลงใจ ๑๗๑
ความตระหนี่ ๑๖๘
ความตริตรอง ๑๕๕
ึความตรึก ๑๕๕
ความต้องการ ๑๖๒,๑๖๓,
 ๔๖๙,๘๒๖,๘๔๔,
 ๙๔๖,๑๐๙๖
ความต่อเนื่อง ๘๒๐
ความตั้งใจ ๘๔๙,๑๑๗๗
ความต่างกัน ๑๑๙๙
ความตาย ๔๐๔
ความต่ำช้า ๑๐๖๙,๑๐๗๐,
 ๑๑๒๗
ความต่ำทราม ๑๑๗๔
ความติดใจ ๘๗๓
ความตื่นตัวอยู่เสมอ ๗๖๘
ความแตกต่าง ๘๐๒,๙๙๒
ความแตกต่างกัน ๗๖๗
ความแตกตื่น ๑๗๓
ความแตกแยก ๑๑๗
ความถึงพร้อม ๘๔๕
ความถึงพร้อม... ๙๕๔
ความถึงพร้อม... ๗๗๗-๘
ความถือตัว ๑๖๘
ความทนงตัว ๑๗๑
ความทรงจำ ๑๐๕๙
ความทรุดโทรม ๗๖๓
ความที่จิตไม่ฟุ้งซ่าน ๑๕๕
ความทื่อไม่แหลมคม ๑๐๖๗

ความทุกข์ ๘๙,๙๔๑,
 ๑๒๐๑
ความทุกข์ยาก ๑๑๖๙
ความเท็จ ๘๒๘
ความเที่ยงแท้ ๘๙๓
ความนอบน้อม ๔๒๖,
 ๑๑๕๔
ความน่ากลัว ๑๐๒,๑๖๖,
 ๑๐๖๖,๑๐๖๗
ความน่ากลัวมาก ๑๖๖
ความน่าเกลียด ๑๐๖๗,
 ๑๑๖๙,๑๑๗๑,๑๑๙๗
ความน่ายินดี ๙๗๗
ความน่ารัก ๑๐๖๗
ความน่ารักน่าชอบใจ ๙๔๙
ความน่ารังเกียจ ๑๐๒,
 ๑๐๗๐,๑๑๖๙
ความน่าอัศจรรย์ ๑๐๒,๑๐๒๓
ความนิยม ๑๖๑
ความแน่ใจ ๑๔๙
ความแน่นอน ๑๑๔๐,
 ๑๑๙๑,๘๑๕,๙๙๕
ความบริบูรณ์ ๘๐๔,๘๔๕,
 ๑๐๕๔,๑๐๘๓,
 ๑๑๗๐,๑๑๗๙
ความบริบูรณ์แห่ง... ๙๐๖
ความบริสุทธิ์ ๑๐๖๘,
 ๑๐๖๙,๑๐๗๐,
 ๑๑๖๓,๑๑๖๘,๑๑๗๓
ความบังเอิญ ๗๔๐
ความบากบั่น ๗๗๓,๑๑๖๔
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ความบาง ๙๒๔
ความเบา ๙๒๙
ความเบาใจ ๙๓๙
ความเบิกบานใจ ๙๓๖
ความประณีต ๙๔๐
ความประพฤติ ๗๘๔,๘๐๔
ความประพฤติ... ๗๕๘
ความประมาท ๑๗๓,๑๐๕๔
ความประสงค์ ๘๐๗
ความประเสริฐ ๘๘,๘๑๐,
 ๘๓๐,๘๔๙,๘๕๐,
 ๙๔๐,๙๘๓,๑๐๐๒,
 ๑๐๙๑,๑๑๖๒,๑๑๗๒
ความปรากฏ ๙๓๖,๑๐๑๖,
 ๑๑๖๕,๑๑๖๘,
 ๑๑๗๑,๑๑๙๕,๑๒๐๐
ความปรากฏชัด ๑๑๕๙
ความปราชัย ๔๐๒
ความปรารถนา ๑๖๒,๑๖๓,
 ๔๒๖,๘๒๖,
 ๘๗๒,๘๙๘,
 ๑๑๖๓,๑๑๘๐
ความปรารถนาชัยชนะ ๘๘๐
ความปรารถนาดี ๑๑๘๓
ความปราโมทย์ ๘๘
ความปราศจาก ๑๐๗๖,๑๑๘๔
ความปริวิตก ๑๑๓๘
ความปั่นป่วนใจ ๑๐๘๗
ความเป็น ๗๙๒,๘๐๗
ความเป็นกลาง ๑๕๙
ความเป็นข้างบน ๑๑๗๗

ความเป็นจริง ๑๑๕๒,
 ๑๑๙๒,๑๑๙๖
ความเป็นชายเป็นหญิง ๘๐๗
ความเป็นเด็ก ๒๕๐
ความเป็นโดยรอบ ๑๑๗๐
ความเป็นบ้า ๑๗๒
ความเป็นปกติ  ๙๘๓
ความเป็นประธาน ๙๑๓,
 ๙๓๒,๑๑๖๓
ความเป็นไป  ๓๙๕,๙๔๕,
 ๙๖๖,๑๐๕๓,๑๐๕๗
ความเป็นไปโดยไม่... ๗๖๘
ความเป็นไปได้ ๑๐๗๑
ความเป็นไปไม่ขาด... ๙๖๒
ความเป็นผู้กล้าหาญ ๘๘๕
ความเป็นผู้ชาย ๙๑๐
ความเป็นผู้ประเสริฐ ๑๑๖๘
ความเป็นผู้มีปัญญา ๑๕๔
ความเป็นหนุ่ม ๒๕๐
ความเป็นใหญ่  ๘๔๔,๘๗๘,
 ๑๑๖๒,๑๑๗๑,๑๑๗๗
ความแปรปรวน ๗๗๖
ความผ่องใสของ... ๕๔
ความผิด ๘๔,๓๕๕,๑๐๑๐,
 ๑๐๖๒,๑๑๐๐,๑๑๒๕
ความผิดพลาด ๑๑๐๘
ความผิดเพี้ยน ๗๗๖
ความผูกใจเจ็บ ๑๐๘๓
ความฝัน  ๑๗๖๙๕๗
ความพยาบาท ๑๖๓
ความพยายาม ๑๕๖,๗๗๓,

 ๘๓๒
ความพร้อมกัน ๑๑๗๐
ความพร้อมเพรียง ๗๗๗
ความพอใจ ๘๗,๑๖๒,๙๔๖
ความพอใจในภรรยา.. ๗๘๓
ความพากเพียร ๙๑๔
ความพ่ายแพ้ ๔๐๒,๑๑๐๖,
 ๑๑๖๔
ความพินาศ ๑๗๒,๔๐๓,
 ๗๗๐,๗๘๕,๗๙๑,
 ๙๙๐,๑๐๕๑,๑๑๐๓
ความพิเศษ ๑๑๗๖,๑๑๙๗
ความพึงพอใจ ๑๖๒
ความเพ่งพินิจ ๑๗๑
ความเพียร ๑๕๖,๗๘๓,
 ๘๐๔,๘๔๔,๘๕๒,
 ๘๘๖,๙๖๘,๙๘๓,
 ๑๐๐๔,๑๑๓๕,๑๑๖๓
ความเพียรแรงกล้า ๑๕๘
ความเพียรอันยิ่งใหญ่ ๑๕๘
ความฟุ้งซ่าน ๑๖๙
ความมักมากในใน... ๑๖๓
ความมั่นคง ๗๘๖,
 ๘๒๘,๑๑๘๒
ความมั่นหมาย ๑๖๒
ความมัวเมา ๗๖๔
ความมีกำลังมาก ๑๑๖๘
ความมีใจเป็นของตน ๘๗
ความมีทั้งหมด ๑๑๙๓
ความมีน้อย ๘๗๘,๘๙๒,
 ๙๒๔,๑๐๗๑,



	 อภิธานวรรณนา	อภิธานานุกรม	(ไทย)	:	พระมหาสมปอง	มุทิโต	 1107

ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่	 ลำดับคำ	 คาถาที่

 ๑๑๑๙,๑๑๒๙,
 ๑๑๖๙,๑๑๗๐
ความมีน้อยเกินไป ๙๒๙,
 ๑๑๑๗
ความมีมาก ๗๘๖,๘๔๐,
 ๑๐๗๒
ความมีมานะ ๓๙๗
ความมีเยื่อใย ๑๗๓
ความมีอยู่  ๗๘๘,๘๑๖,
 ๘๒๙,๘๔๑,๙๑๖,
 ๑๐๕๔,๑๑๐๘,๑๒๐๐
ความมีอยู่เฉพาะหน้า ๑๑๗๖
ความมีอยู่ต่อหน้า ๑๑๗๘,
 ๑๑๘๐
ความมีอยู่เบื้องบน ๑๑๘๕
ความมีอยู่ภายใน ๑๑๖๓
ความมีอารมณ์เดียว.. ๘๕๘
ความมืด ๔ อย่าง ๗๑
ความมืด ๗๐,๙๗๖
ความมืดสนิท ๗๒
ความมุ่งมั่น ๑๕๖,๗๗๓,
 ๑๐๙๔
ความมุ่งหมาย ๗๖๖
ความเมตตา ๑๖๑
ความเมา ๗๖๔
ความไม่เกินประมาณ ๗๘๖
ความไม่ขาด ๑๑๗๔
ความไม่งาม ๑๑๖๙
ความไม่จริง ๑๑๗๖
ความไม่ชอบ ๑๑๙๙
ความไม่ใช่ที่หนึ่ง ๑๑๙๙

ความไม่ใช่สัตว์ ๗๘๔
ความไม่น่ายินดี  ๑๑๖๙
ความไม่น่ารัก ๑๐๗๐
ความไม่แน่นอน ๙๕๐
ความไม่บริสุทธิ์ ๑๐๗๑
ความไม่ปะปนกัน ๗๘๖
ความไม่เปลี่ยนแปลง ๑๑๗๙
ความไม่พอใจ ๑๖๔
ความไม่มี ๑๑๗๑
ความไม่มีแก่นสาร ๙๒๙
ความไม่มีโทษ ๘๐๓,๑๑๖๘
ความไม่มีประโยชน์ ๙๘๐
ความไม่มีปรากฏ ๑๑๐๓
ความไม่มีระหว่าง ๑๑๙๐
ความไม่มีโรค ๓๓๑,๘๐๓
ความไม่มีศีล... ๑๑๖๙
ความไม่มีเหลือ ๑๑๖๕
ความไม่ยินดี ๑๖๔
ความไม่ยินดีใน... ๔๒
ความไม่ยุ่งเหยิง ๑๐๓๕
ความไม่รู้ ๑๖๘,๑๐๘๗,
 ๑๑๗๒
ความไม่เลื่อมใส ๑๑๘๑
ความไม่หลง ๑๕๓
ความไม่เหลือ ๑๑๖๒
ความไม่อาทร ๑๗๒
ความยั่งยืน ๑๐๘๘
ความยากลำบาก ๑๑๘๑
ความยาว ๒๙๕
ความยาวนาน ๘๗๕
ความยิ่ง ๗๖๑,๑๑๗๐,

 ๑๑๗๖,๑๑๗๗,
 ๑๑๗๙,๑๑๘๒,๑๑๘๕
ความยิ่งเกิน ๑๑๗๑
ความยิ่งด้วยคุณ ๙๙๔
ความยิ่งยวด ๑๐๙๖,๑๑๑๒
ความยินดี  ๘๗,๘๘,๗๙๐,
 ๘๔๗,๘๘๗,๑๐๐๘,
 ๑๐๕๘,๑๑๐๘,
 ๑๑๒๙,๑๑๕๑,๑๑๖๒
ความยินดียิ่ง ๘๓๖
ความเย็น ๕๖,๑๐๗๔
ความเย่อหยิ่ง ๑๗๑,๘๖๐,
 ๑๐๗๕,๑๑๒๘
ความเย่อหยิ่งถือตัว ๘๔๖
ความรกทึบ ๑๐๔๐
ความร้อน ๙๕๕,๑๑๓๓
ความร้อนใจ ๑๖๙
ความร้อนรุ่ม ๑๖๙
ความร้อนรุ่มใจ ๑๖๙
ความระงับ ๑๑๖๒
ความระลึกได้ ๑๕๘
ความระลึกถึง ๑๕๘
ความรัก ๑๐๒,๑๐๔,๑๖๑,
 ๑๗๓,๑๗๔,๘๕๖
ความรักนิดหน่อย ๘๑๐
ความรักยิ่ง ๑๐๙๗
ความรักเวลาพลัด... ๑๐๔
ความรักเวลาอยู่ร่วม.. ๑๐๔
ความรังเกียจ ๑๑๙๘,๑๒๐๐
ความร่าเริง ๘๗,๘๘,๑๗๕,
 ๑๑๘๖,๑๑๙๒,๑๑๙๓
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ความรำพัน ๑๒๓
ความร่ำไร ๑๒๓
ความริษยา ๑๖๘
ความรุ่งเรือง ๙๔๓,๑๐๘๖,
 ๑๐๙๔
ความรู้ ๑๕๒,๑๕๓,
 ๙๔๕,๑๐๓๔
ความรู้สึก ๑๕๔
ความรู้สึกตัว ๑๕๘
ความเร็ว ๑๐๗๕,๑๑๑๕
ความเร็ว ๔๐,๙๒๙
ความเร็วของลม ๗๙๕
ความเร่าร้อน ๑๑๓๕
ความแรง ๑๑๘๒,๑๑๘๕
ความละอายใจ ๑๕๘
ความละเอียดอ่อน ๑๐๗๑
ความลังเล ๑๗๐
ความลับ ๓๕๒
ความลับที่รู้กัน... ๓๕๒
ความลาดเอียง ๑๐๖๙
ความลำบาก ๘๙,๗๖๑,
 ๘๔๑,๙๒๒,๑๐๙๗,
 ๑๑๕๘,๑๑๙๒,๑๒๐๑
ความล่ำสัน ๘๙๔
ความเลว ๑๑๖๕
ความเลวทราม ๗๙๑,
 ๑๐๒๖,๑๐๖๙
ความโลภ ๑๖๓
ความวางเฉย ๑๕๙
ความวิจิตร ๘๓๘
ความวิตก ๑๕๕,๙๙๘

ความวิตกกังวล ๙๕๕
ความวิบัติ  ๘๒๔,๘๙๐
ความวิปฏิสาร ๑๖๙
ความวิปริต ๑๐๒๐
ความเศร้าโศก ๑๖๕,
 ๑๑๗๕,๑๒๐๑
ความสงบ ๑๕๕,๗๕๘,
 ๘๔๑,๑๐๕๕,๑๑๖๖
ความสงบกาย ๗๕๘
ความสงบกายและจิต ๔๓๐
ความสงบสุข ๑๐๒
ความสงสัย ๑๗๐,๑๑๕๘,
 ๑๑๘๙,๑๑๙๘
ความสงสาร ๑๐๒,๑๖๐,
 ๑๑๙๒,๑๑๙๓
ความสงัด ๑๑๑๔
ความสดใส ๕๔
ความสนุกสนาน ๑๐๒,๑๗๖
ความสบาย ๘๘
ความสบายใจ ๘๗
ความสบายดี ๓๓๑
ความสมควร ๗๘๔,๘๓๔,
 ๙๑๓,๙๙๕,๑๐๗๑,
 ๑๐๘๗,๑๑๗๖,๑๑๘๕
ความสมบูรณ์ ๓๘๕
ความสมบูรณ์แห่ง... ๘๐๙
ความสรรเสริญ ๑๗๑,๑๑๖๓
ความสว่าง ๓๗,๕๔
ความสะดวก ๘๘
ความสะอาด ๙๗๗,๑๐๑๔,
 ๑๐๘๗

ความสังเวช ๙๑๖
ความสั่นสะเทือน ๑๐๗๒
ความสามารถ ๓๙๘,๘๙๔,
 ๙๙๕,๑๐๕๒,๑๑๖๘
ความสามารถเรียน... ๑๑๙๐
ความสำคัญตน ๑๖๘
ความสำราญ ๘๘
ความสำเร็จ ๓๘๕,๗๗๑,
 ๗๙๓,๘๙๐,๙๑๒
ความสิ้นไป ๗๖๓,๑๐๑๔,
 ๑๐๗๙,๑๐๘๒,๑๑๑๗
ความสิ้นสุด ๙๑๐,๑๑๖๖
ความสุข ๘๘
ความสุจริต ๘๕
ความสูง ๑๑๐๙
ความเสมอกัน ๗๘๙,๑๐๗๗
ความเสียใจ ๑๖๕
ความเสียหาย ๗๖๔
ความเสื่อม ๗๖๓,๑๐๑๕,
 ๑๐๘๕,๑๑๖๔,๑๑๗๓
ความเสื่อมทรัพย์ ๗๖๔,๙๘๐
ความเสื่อมสลาย ๓๘๕
ความเสื่อมสิ้น ๑๑๒๙
ความเสื่อมสิ้นไป ๘๓๖
ความเสื่อมเสีย ๑๗๒,๙๔๑
ความใส ๑๑๖๕
ความใสสะอาด ๑๐๒๕
ความหนักแน่น ๑๐๕๙
ความหนาวเย็น  ๙๒๔
ความหมดจด ๘๘,๑๐๗๐
ความหมดสิ้นไป ๙๓๔
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ความหยาบกระด้าง ๘๒๐,
 ๙๖๒
ความหยาบคาย ๙๘๖
ความหยิ่งจองหอง ๑๗๑,
 ๑๐๗๙
ความหลง ๑๖๘
ความหลงลืม ๔๐๐
ความหลุดพ้น ๑๐๘๔,
 ๑๑๓๒,๑๑๖๕
ความห่วงใย ๑๐๙๗
ความหวัง ๑๖๒
ความหวาดกลัว ๑๖๖,๑๑๑๑
ความหวาน ๙๔๐
ความห่างไกล ๑๑๗๒
ความหายนะ ๓๘๕
ความหิว ๔๖๘
ความหื่นกระหาย ๔๒
ความเห็น ๑๖๑
ความเหน็ดเหนื่อย ๗๖๑,
 ๑๑๕๙
ความเห็นถูก ๑๕๔
ความเห็นผิด ๑๖๑
ความเหนื่อยยาก ๙๑๔
ความเหนื่อยหน่าย ๑๑๗๒
ความเหนื่อยหน่ายใจ ๑๑๙๓
ความเหมาะสม ๑๐๐๑
ความเหมือนกัน  ๗๙๙,
 ๘๕๐,๙๒๒,๙๗๙,
 ๑๐๙๐,๑๐๔๙,
 ๑๑๗๔,๑๑๘๕
ความแหลมคม ๙๖๘

ความใหม่ ๑๐๗๓
ความอดกลั้น ๑๖๑
ความอดทน ๑๖๑,๘๔๗,
 ๙๙๕
ความอดอยาก ๑๑๖๙
ความอยาก ๔๒,๑๖๒,
 ๑๖๓,๔๖๙,๑๐๕๗
ความอร่อย ๑๐๖๗
ความอ่อน ๑๐๖๗
ความอัศจรรย์ ๑๑๔๙,
 ๑๑๘๑,๑๑๙๒,๑๒๐๑
ความอาจหาญของ.. ๘๘๖
ความอาฆาต ๑๖๔
ความอาลัย ๑๖๓
ความอิ่ม ๔๖๘,๑๑๖๒,
 ๑๑๖๘
ความอิ่มใจ ๗๕๙
ความเอ็นดู ๑๖๐,๑๖๑
ความเอาใจใส่ ๑๕๙
ควาย ๖๑๖
คอ ๒๖๓,๑๑๒๙
คอก ๑๙๐
คอกลองทอง ๒๖๓
คอโคที่รับแอก ๔๙๗
คอรวงข้าว ๔๕๓
คอสามปล้อง ๒๖๓
คอหอย ๒๖๓
ค่อย ๑๑๕๓
ค่อยเจรจาทำให้ใจอ่อน ๓๔๘
ค้อนเหล็ก ๕๒๖,๘๒๐,
 ๘๒๘,๑๐๓๑

ค่ะ ๑๑๔๔
คะแนน ๕๓๒
คัดเค้า ๕๗๖
คันกั้นน้ำ ๖๖๔
คันนา ๑๘๙
คันโพงตักน้ำ ๕๒๔
คับแคบ ๗๑๘
คัมภีร์  ๘๑๕,๙๖๖,๑๐๐๖
คัมภีร์กัปศาสตร์ ๑๑๐
คัมภีร์เกฏุภะ ๑๑๒
คัมภีร์จิตกวี ๑๑๒
คัมภีร์ฉันโทวิจิติ ๑๑๐
คัมภีร์โชติศาสตร์ ๑๑๐
คัมภีร์ไตรเพท ๑๐๘
คัมภีร์นิคมเวท ๘๖๘
คัมภีร์นิฆัณฑุ ๑๑๑
คัมภีร์นิรุตติศาสตร์ ๑๑๐
คัมภีร์พยากรณ์ ๑๑๐
คัมภีร์ยชุเวท ๑๐๘
คัมภีร์โลกายตศาสตร์ ๑๑๒
คัมภีร์วิตัณฑะ ๑๑๒
คัมภีร์เวท ๑๐๘,๘๑๒,๘๔๗,
 ๙๔๖,๑๐๓๔,๑๐๕๙
คัมภีร์ไวยากรณ์ ๑๑๐
คัมภีร์สามเวท ๑๐๘
คัมภีร์สิกขาศาสตร์ ๑๑๐
คัมภีร์สุโพธาลังการะ ๑๑๒
คัมภีร์หรือตำรา ๑๐๐๖
คัมภีร์องค์ประกอบ... ๑๑๐
คัมภีร์อลังการะ ๑๑๒
คัมภีร์อัตถศาสตร์ ๑๑๓
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คัมภีร์อิรุเวท ๑๐๘
คาง ๒๖๒
คางคก ๖๗๕
คาถา ๑๐๓๕,๑๐๙๐,
 ๑๑๐๕
คายัตติฉันท์ ๔๑๗
คาวุต ๑๙๖
ค่าคบ ๕๔๗,๑๑๒๒
ค่าจ้าง ๕๓๐,๕๓๑,
 ๙๐๘,๑๐๕๓
ค่าใช้สอย ๑๐๑๘
ค่าเดิมพัน ๕๓๒
ค่าตอบแทน ๓๕๕,
 ๕๓๐,๕๓๑
ค่าต่างกัน ๗๖๗
ค่าไถ่ ๓๕๕
ค่าปรับ ๑๑๓๐
ค่ายพัก ๑๙๘
ค่าร้อยตำลึง ๘๒๓
ค้างคาว ๖๔๖
คำกล่าวตู่ ๑๑๖
คำกล่าวหา ๑๑๖
คำโกหก ๑๒๖
คำขัดแย้ง ๑๒๔
คำข้าว ๔๖๖
คำขึ้นต้น ๑๑๘
คำคล้อยตามกัน ๑๒๔
คำคูณ ๕๕๗
คำชม ๑๑๘,๑๑๙
คำตอบ ๑๑๔,๘๓๐
คำโต้แย้ง ๑๒๕

คำถาม ๑๑๕,๙๕๐,๑๑๓๙,
 ๑๑๙๐,๑๑๙๘,๑๑๙๙
คำทักทาย ๑๒๓
คำปฏิญญา ๑๗๑
คำปรารภ ๑๑๘
คำพูด ๑๐๕,๑๐๖,๘๖๙
คำพูดคุย ๑๒๔
คำพูดจริง ๑๒๗
คำพูดจับใจ ๑๒๕
คำพูดซ้ำ ๑๐๗
คำพูดตรงข้าม ๑๒๔
คำพูดที่มีเนื้อความ... ๑๐๙๐
คำพูดเท็จ ๑๒๗
คำพูดแทงใจ ๑๐๕
คำพูดพล่าม ๑๒๓
คำพูดเพ้อเจ้อ ๑๒๓
คำพูดมีเหตุผล ๑๒๔
คำพูดไร้สาระ ๑๒๖
คำพูดล่วงเกิน ๑๒๒
คำพูดสับสน ๑๒๖
คำพูดหยาบคาย ๑๒๕,๙๖๒
คำพูดหลักแหลม ๙๗๒
คำไพเราะหู ๑๒๕
คำมั่นสัญญา ๑๗๑
คำไม่จริง ๑๒๖
คำรับรอง ๑๗๑
คำยกย่อง ๑๑๘
คำไวพจน์  ๘๓๗
คำสนทนา ๑๒๔
คำสรรเสริญ ๑๑๘
คำสั่ง ๓๕๔,๙๙๓

คำสั่งสอน ๓๕๔,๔๑๒,๙๙๓
คำสัจ ๑๒๗
คำใส่ร้าย ๑๑๖
ค่ำ ๖๘
คิ้ว ๒๕๙,๑๐๕๙
คีม ๕๒๗
คืนเดือนมืด ๖๙
คืนเดือนหงาย ๖๙,๙๑๗
คืบ ๑๙๖,๒๖๗
คืบนิ้วหัวแม่มือ... ๒๖๗
คุก ๔๐๗
คุญชา ๔๗๙,๔๘๑
คุณ ๗๖๗,๗๗๙,๗๘๔
คุณความดี ๘๕๑
คุณธรรม ๘๔๔
คุณมีศีลเป็นต้น ๗๘๗
คุ้มครอง ๗๔๖,๗๕๔
คู ๑๘๙
คู่  ๖๒๘,๘๘๒,
 ๙๗๔,๑๑๓๔
คู่ตัวผู้ตัวเมีย ๖๒๘
คูถ ๒๗๔,๒๗๕,๑๐๑๙
คูน ๕๗๓
คูรอบเมือง ๒๐๕
คู่สามีภรรยา ๒๔๒
คู่หญิงชาย ๖๒๘
คู่อริของเทวดา ๑๔
เครือข่ายสัญญาณ ๙๔๙
เครื่องกลึง ๑๑๒๑
เครื่องกั้น ๕๐,๕๑
เครื่องกำบัง ๘๕๔
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เครื่องเก็บเกี่ยว ๔๔๘
เครื่องแก้ว ๙๑๙
เครื่องคนนมให้เป็นเนย ๔๙๙
เครื่องเคาะ ๑๔๒
เครื่องเงิน ๙๐๓
เครื่องเจาะ ๕๒๘
เครื่องเจียระไน ๘๖๖
เครื่องชั่ง ๔๗๘
เครื่องใช้ในเรือน ๙๒๑
เครื่องใช้สอย ๙๗๑
เครื่องเซ่น ๔๑๘
เครื่องเซ่นบูชา ๘๙๗
เครื่องเซ่นสังเวย ๑๑๑๔
เครื่องดนตรี ๑๓๙,๙๐๑
เครื่องดักนก ๘๒๘
เครื่องดื่ม ๔๖๖,๑๑๒๓
เครื่องดุริยางค์ ๙๑๕
เครื่องตวง ๔๗๘,๙๑๔,
 ๑๑๓๑
เครื่องตี ๑๔๒
เครื่องถูตัว ๒๙๙
เครื่องไถนา ๔๔๙
เครื่องทาผิว ๓๐๖
เครื่องแทง ๔๔๘
เครื่องนุ่ง ๒๙๒
เครื่องนุ่งห่ม ๒๙๐,๑๐๖๑,
 ๑๑๐๔
เครื่องบรรณาการ ๓๕๕,
 ๓๕๖,๘๙๗
เครื่องบวงสรวง ๔๑๘
เครื่องบูชา ๑๐๔๗

เครื่องบูชายัญ ๙๗๖
เครื่องปกปิด ๕๐,๕๑
เครื่องประดับ ๒๘๒,๒๘๓,
 ๘๘๘,๙๗๑
เครื่องประดับข้อเท้า.. ๒๘๗
เครื่องประดับคอ ๒๘๕
เครื่องประดับทรวงอก ๒๘๙
เครื่องประดับนิ้ว ๒๘๖
เครื่องประดับหน้าผาก ๒๘๙
เครื่องประดับหน้า.. ๒๘๙
เครื่องประดับหู  ๒๘๔,๘๗๐
เครื่องประดับไหล่ ๒๘๙
เครื่องประดับเอว ๒๘๗
เครื่องประเทืองผิว ๓๐๖
เครื่องประหาร ๓๘๕
เครื่องปรุงแต่ง ๗๗๒
เครื่องป้องกัน ๑๐๒๙
เครื่องปั้นดินเผา ๔๕๗,๙๑๙
เครื่องปูลาดหลังช้าง ๑๐๕๓
เครื่องเป่า ๑๓๙,๑๔๒
เครื่องเป่าและเครื่องตี ๑๔๒
เครื่องแปรรูปจากงา.. ๘๙๓
เครื่องผูกมัด ๕๒๐
เครื่องโพกศีรษะ ๒๘๔
เครื่องมือของช่าง... ๕๒๗
เครื่องมือขุด ๔๔๗
เครื่องยาสำหรับอบ ๑๐๒๑
เครื่องรับเสียง ๑๕๐
เครื่องร้อยรัด ๑๖๒
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ๓๕๘,
 ๘๗๙

เครื่องลูบไล้ ๓๐๖
เครื่องวัด ๔๗๘
เครื่องหมาย ๕๕,๒๗๖,
 ๙๑๐,๙๗๙,๑๐๖๔,
 ๑๑๑๓,๑๑๓๓
เครื่องหมายให้รู้ ๑๐๖๑
เครื่องหอมอบผิว ๓๐๗
เครื่องอบ ๓๐๗
เครื่องอุปกรณ์ ๘๙๐
เครือญาติ ๑๐๔๖
เคลิบเคลิ้ม ๑๗๖
เคลื่อน ๗๕๑
เคหะ ๒๐๗
เคียว ๔๔๘,๑๐๐๕
แคฝอย ๕๕๙
แคว้น ๑๘๔
แคว้นกลิงคะ ๑๘๔
แคว้นกัมโพชะ ๑๘๕
แคว้นกัสมีระ ๑๘๕
แคว้นกาสี ๑๘๕
แคว้นกุรุ ๑๘๔
แคว้นโกศล ๑๘๔
แคว้นคันธาระ ๑๘๔
แคว้นเจตี ๑๘๔
แคว้นปัญจาละ ๑๘๔
แคว้นปัณฑุ ๑๘๕
แคว้นภัคคะ ๑๘๕
แคว้นมคธ ๑๘๔
แคว้นมัททะ ๑๘๕
แคว้นวังคะ ๑๘๕
แคว้นวัชชี ๑๘๔
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แคว้นวิเทหะ ๑๘๕
แคว้นสักกะ ๑๐๐๑
แคว้นสักกะ ๑๘๔
แคว้นสิวิ ๑๘๔
แคว้นสีหละ ๑๘๕
แคว้นอวันตี ๑๘๔
แคว้นอังคะ ๑๘๕
แคว้นอังคะ ๙๕๖
โค ๔๙๕
โคแก่ ๔๙๖
โคจ่าฝูง ๔๙๖
โคใช้งาน ๔๙๖
โคตร ๓๓๒
โคถึก ๔๙๖,๙๙๖,๑๐๙๑
โคนแขน ๒๖๔
โคนต้นไม้ ๘๕๑
โคนหางช้าง ๓๖๓
โคนหางสัตว์ ๑๐๒๓
โคมไฟ ๓๑๖,๙๙๙
โคมัย ๔๙๙
โคร้องเสียงอุสภะ ๑๓๔
โคลง ๔๑๖,๗๑๒,๗๑๓
โคลน ๖๖๓
โคลนตม ๑๐๙๓
โคลาน ๖๑๖
โคหนุ่ม ๔๙๖
โฆษณา ๑๑๗
งวงช้าง ๓๖๕,๙๓๑,๙๓๙
งอ ๗๐๙
งอนไถ ๔๔๙
งา ๘๘๗

งาช้าง ๓๖๕,๘๖๗
งานที่ควรทำ ๗๗๒
งานบวงสรวง ๑๗๘
งานสังคม ๗๖๙
งาม ๖๙๓,๖๙๔
ง่าย ๗๑๐
ง้าว ๓๙๔
งิ้วบ้าน ๕๖๕
งิ้วป่า ๕๖๕
งู  ๖๕๓,๖๕๔,๙๓๔,
 ๑๐๖๘,๑๐๙๔
งูขว้างค้อน ๖๕๑
งูเขียว ๖๕๒
งูน้ำ ๖๕๑
งูปลา ๖๕๑
งูเรือน ๖๕๒
งูเหลือม ๖๕๑
เงิน ๔๘๑,๔๘๖,๔๘๙,๔๙๐
เงินตรา ๔๘๙
เงินหรือทอง ๑๐๖๑
เงี่ยง ๔๙๗,๘๘๗
เงื้อมผา ๑๐๐๙
จงยกไว้ ๑๑๕๑
จดจ่อ ๗๒๖
จดหมาย ๙๙๓
จตุวรรค ๓๑๘
จบ ๗๐๒,๗๗๑
จบลง ๙๖๔
จมูก ๑๕๐
จระเข้  ๖๗๔,๑๐๐๓
จริงแท้ ๑๑๔๐

จริงหรือไม่ ๑๑๕๑
จริงๆ ๑๑๔๐
จอก ๕๓๔,๖๙๐
จองจำ ๗๔๗
จอบ ๔๔๗
จอมเทพผู้ประเสริฐ ๑๘
จะงอยปาก ๒๖๐
จั๊กจั่น ๖๔๖
จักรรัตนะ ๗๘๑
จัดแจง ๙๕๕
จั่น ๕๒๐
จันทน์เหลือง ๓๐๑
จันทรฆาต ๑๐๒๗
จันทร์แดง ๓๐๑
จันทัน ๒๒๓
จาน ๔๕๗
จาม ๓๒๙
จามจุรี ๕๗๑,๖๑๙
จารบุรุษ ๓๔๗
จารีตศีล ๔๓๑
จำนวน ๑ กังสะ ๙๐๕
จำนวนตั้งแต่ ๓ ... ๑๐๗๒
จำนวนมาก ๑๐๗๔,๑๑๕๓
จำนวนสังขยา ๑๐๒๐
จิ้งจก ๖๒๑
จิงจ้อขาว ๕๙๐
จิงจ้อดำ ๕๙๐
จิ้งหรีด ๖๔๖
จิ้งเหลน ๖๒๓
จิต ๑๕๒,๘๓๘,๘๕๐,
 ๘๕๒,๘๖๑
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จิตจดจ่อ ๑๕๙
จิตตสังขาร ๘๓๒
จิตตั้งมั่น ๑๕๕
จิตรกร ๕๐๘
จิตรกรรมภาพเขียน ๘๓๘
จิตสงบ ๑๕๕
จีวร ๒๙๒,๒๙๓,๒๙๕,๒๙๖
จุณสำหรับอาบน้ำ ๓๐๖
จุฬามณี ๒๘๓
เจดีย์ ๒๐๗,๔๓๖
เจตนารมณ์ ๑๕๙
เจตพังคี ๕๗๔
เจตมูลเพลิง ๕๘๐
เจริญ ๖๙๔
เจริญตาเจริญใจ ๖๙๗
เจ้าของโค ๔๙๕,๔๙๖
เจ้าของธรรม ๓
เจ้านาย ๗๒๕,๑๑๒๒,๑๑๓๒
เจ้าลิจฉวี ๓๓๖
เจ้าวัชชี ๓๓๖
เจ้าสักยะ ๓๓๖
เจ้าหน้าที่ ๓๔๓
เจ้าหน้าที่การเงิน ๓๔๓
เจ้าหน้าที่กำจัดสิ่ง... ๕๐๘
เจ้าหน้าที่ชลประทาน ๕๑๐
เจ้าหนี้ ๔๗๐
เจ้าแห่งดวงดาว ๕๑
แจ้ง ๑๑๕๙
แจ้งชัด ๑๑๔๙
แจ่มแจ้ง ๗๑๖
โจร ๕๒๒

ใจ ๑๕๒,๘๐๒
ใจไม่อยู่กับตัว ๗๔๓
ฉงนสนเท่ห์ ๑๗๐
ฉมวก ๓๙๔
ฉลองพระบาท ๓๕๘
ฉลาด ๗๑๖,๗๒๐,๗๒๑
ฉัตร ๓๕๗,๑๑๓๐
ฉัตรขาว ๘๙๖
ฉันใด ๑๑๔๒
ฉันใดนั่นเทียว ๑๑๔๒
ฉันใดแล ๑๑๔๒
ฉันท์ ๔๑๗,๑๐๔๑,๑๐๔๗
ฉันทศาสตร์ ๑๑๐
ฉันนั้น ๑๑๔๒
ฉันนั้นนั่นเทียว ๑๑๔๒
ฉาง ๔๕๘
ฉิ่ง ๑๔๒
เฉา ๕๔๔
เฉือน ๗๕๒
ไฉนหนอ ๑๑๕๘
ชฎา ๒๕๗
ชฎิล ๔๔๐
ชน ๙๓
ชนบท ๘๐๖,๑๐๘๙
ชนิด ๘๓๗,๙๙๒
ชนิดของผ้า ๒๙๗
ชบา ๕๗๕
ชม ๗๕๒
ชมพูทวีป ๑๘๓
ชยันตเทพบุตร ๒๓
ชรา ๒๕๑

ช่วง ๗๘๗
ช่วงเย็น ๑๑๕๕
ช่อง ๖๔๙,๖๕๐,๘๐๒,
 ๙๑๕,๑๐๑๓,๑๐๙๒,
 ๑๑๐๐,๑๑๑๐
ช่องกุญแจ ๒๒๑
ช่องดาล ๒๒๑
ช่องปัสสาวะของหญิง ๘๔๘
ช้องผม ๒๕๘
ช่องพลวามุข ๘๘๙
ช่องพิณ ๑๓๘,๘๒๗
ช่องลม ๒๑๖,๒๑๗
ช่อดอกไม้ ๕๔๔,๕๔๕,๕๕๐
ช่อดอกไม้บนศีรษะ ๓๐๘
ช้อน ๔๕๘
ช่อฟ้า ๒๑๙,๘๗๕
ชะนี ๖๑๔
ชะพลู ๕๘๓
ชะมด ๖๒๐,๙๘๗
ชะมดชะม้อย ๑๗๔
ชะมดต้น ๓๐๓
ชะเอมต้น ๕๘๖
ชะเอมเถา ๕๕๔,๕๘๗
ชั่ง ๘๑๕
ชัฎคือตัณหา ๑๖๒
ชัด ๑๑๕๙
ชัดเจน ๗๑๖,๑๑๔๙
ชัน ๓๐๒,๓๐๔
ชั้น ๗๘๗,๑๐๙๐
ชั้นต่ำ ๖๙๙,๗๐๐
ชั้นสูง ๖๙๙
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ชัยชนะ ๔๐๒,๗๖๑
ชั่ว ๑ วัน ๑ คืน ๖๗
ชั่ว ๑๑๕๔,๑๑๕๙
ชั่วขณะ ๖๖,๘๐๒
ชั่วครู่ ๖๗
ชั่วโมง ๗๔
ชั่วยาม ๖๗
ชั่วระยะ ๖๗
ชั่วระยะหนึ่ง ๖๗
ชั่วเวลาดีดนิ้วมือ... ๖๖
ช้า ๑๑๓๖,๑๑๕๓
ช้าง ๓๖๐,๘๔๙,๑๐๑๔,
 ๑๐๔๕,๑๑๑๕
ช่างกลึง ๕๐๙
ช่างกัลบก ๕๐๕,๕๐๘
ช้างกุมุทะ ๓๐
ช้างของพญามาร ๔๒
ช่างเขียน ๕๐๘
ช้างคิริเมขละ ๔๒
ช่างเครื่องหนัง ๕๐๕
ช่างจัดดอกไม้ ๕๐๗
ช่างชุน ๕๐๗
ช้างตกมัน ๓๖๒
ช่างตัดผม ๕๐๕,๕๐๘
ช้างตัวเมีย ๓๖๒
ช่างตีเหล็ก ๕๐๙
ช่างถัก ๕๐๗
ช้างจ่าโขลง ๓๖๐
ช่างทอ ๕๐๗
ช่างทอง ๕๐๖
ช่างปั้นหม้อ ๕๐๗

ช่างปะ ๕๐๗
ช่างเย็บปัก... ๕๐๗
ช่างสาน ๕๐๙
ช่างหนัง ๕๐๘
ช่างย้อม ๕๐๕,๕๑๐
ช่างรถ ๕๐๖
ช่างรองเท้า ๕๐๕,๕๐๘
ช่างศร ๕๑๐
ช่างหูก ๕๐๕,๕๐๗
ช้างทรง ๓๖๖
ช้างที่ตกแต่งแล้ว ๓๖๖
ช้างที่ประทับ ๒๒,๓๖๖
ช้างที่มีเครื่องประดับ ๓๖๖
ช้างประจำทิศ ๓๐
ช้างประจำทิศทักษิณ ๓๐
ช้างประจำทิศบูรพา ๓๐
ช้างประจำทิศปัจฉิม ๓๐
ช้างประจำทิศพายัพ ๓๐
ช้างประจำทิศหรดี ๓๐
ช้างประจำทิศอาคเนย์ ๓๐,
 ๘๙๖
ช้างประจำทิศอีสาน ๓๐
ช้างประจำทิศอุดร ๓๐
ช่างปะ ๕๐๗
ช่างปั้นหม้อ ๕๐๗
ช้างปุณฑรีกะ ๓๐
ช้างปุปผทันตะ ๓๐
ช้างพลาย ๓๖๒,๘๖๖
ช้างพัง ๓๖๒,๘๖๖
ช่างไม้ ๕๐๕,๕๐๖
ช่างย้อม ๕๐๕,๕๑๐

ช่างเย็บ ๕๐๗
ช่างรองเท้า ๕๐๕,๕๐๘
ช้างร้องเสียงนิสาทะ ๑๓๔
ช้างรุ่น ๓๖๒
ช้างวามนะ ๓๐
ช่างศร ๕๑๐
ช้างสัพพภุมมะ ๓๐
ช่างสาน ๕๐๙
ช้างสุปปตีกะ ๓๐
ช่างหนัง ๕๐๘
ช้างหนุ่ม ๓๖๒
ช่างหูก ๕๐๕,๕๐๗
ช้างอัญชนะ ๓๐
ช้างเอราวัณ ๒๒,๓๐
ชาติ ๙๐,๓๓๒
ชาตินี้ ๘๖
ชาติสามัญ ๗๙๒
ชาติหน้า ๘๖
ช้านาน ๑๑๓๖
ช้าพลู ๕๕๙
ชาม ๔๕๗
ชายคา ๒๑๗
ชายชู้ ๒๔๐
ชายแดน ๑๘๖
ชายผ้า 
ชายผ้า ๒๙๓,๑๑๒๗
ชายฝั่งมหาสมุทร ๖๖๐
ชายพก ๑๐๔๓
ชายหนุ่ม ๘๔๒
ชายาของพระอินทร์ ๒๐
ชาวชนบท ๑๐๘๙
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ชาวนา ๔๔๗
ชาวนิคม ๑๐๑๕
ชาวประมง ๖๗๐
ชาวไร่ ๔๔๗
ชาวสวน ๔๔๗
ช้าๆ ๑๑๕๓
ชำนาญ ๒๒๘,๗๒๐,๗๒๑
ชิงชี่ ๕๖๑
ชิ้นผ้าที่เป็นคัน... ๒๖๙
ชีเปลือย ๔๔๐,๗๓๔,๑๑๑๐
ชีพ ๙๒
ชีวประวัติ ๑๑๓
ชีวิต ๙๒,๑๕๕,๔๐๗,
 ๙๔๖,๑๑๐๓
ชีวิตินทรีย์  ๑๕๕,๘๑๖
ชื้นแฉะ ๗๕๓
ชื่อ ๑๑๔,๘๗๔,๑๐๕๒,
 ๑๐๖๐,๑๑๑๑,๑๑๙๑
ชื่อของสาธนะ ๗ ๘๙๐
ชื่อแคว้นวังคะ ๑๐๓๑
ชื่อฉันใด ๑๑๔๒
ชื่อฉันท์ ๙๔๖
ชื่อแม้ไฉน ๑๑๔๓,๑๑๕๘
ชื่อเสียง ๑๑๗,๘๔๔,๑๐๔๑
ชื่อหน่วยมาตรา... ๔๘๒-๓
ชุ่ม ๗๕๓
ชุมเห็ด ๕๙๔
เช่นนี้ ๑๑๕๘
เชลยศึก ๔๐๗
เช้าตรู่ ๖๘,๑๑๕๒
เชิง ๙๔๘

เชิงเขา ๑๐๓๐
เชิงตะกอน ๔๐๕
เชิงเทิน ๒๐๓
เชิญ ๑๑๓๙,๑๑๕๗
เชิญเถิด ๑๑๕๗
เชือก ๔๔๘,๑๐๔๓
เชือกเกลียว ๖๖๘
เชือกผูกโค ๔๙๙
เชือกผูกเรือ ๖๖๖
เชือกรัดกลางลำตัวช้าง ๘๑๓
เชือกล่ามสุนัข ๕๒๐
เชือกสนตะพาย ๓๗๑
เชือกหนัง ๕๒๖
เชื้อไฟ ๓๖
เชื้อไฟหรือเชื้อเพลิง ๓๖
เชื้อวัณโรค ๓๒๓
เชื้อสาย ๓๓๒
แช่ง ๗๕๙
โชค ๙๐
โชคดี ๘๒๒,๑๑๖๐
โชคดีและโชคร้าย ๑๐๔๙
โชคร้าย ๘๒๒
ใช่ ๑๑๔๔
ใช่หรือไม่ ๑๑๕๑
ใช้กำลังข่มขู่ ๓๔๙
ไชโย ๑๑๕๑
ซอกเขา ๖๐๙
ซอกซอย ๙๔๐
ซอกหินใหญ่ ๑๐๐๙
ซ้องผม ๑๐๕๓
ซองมือ ๒๖๗,๔๘๒-๓

ซ่อนเร้น ๗๔๖
ซอย ๒๐๒
ซัด ๗๔๔
ซากไฟไหม้ ๓๖
ซากศพ ๔๐๕,๑๐๒๖
ซ่านไป ๗๔๖
ซึ่งกันและกัน ๑๒๐๐
ซื่อตรง ๗๐๘
ซุ่มซ่าม ๗๓๗
ซุ้มประตู ๒๐๔
ซุ้มประตูนอกบ้าน ๒๑๘
โซ่ ๕๒๐
โซ่ล่ามเท้าช้าง ๓๖๔
ไซ ๕๒๑
ฌาน ๘๕๘
ฌาปนสถาน ๔๐๕
ญาณ ๑๕๒,๑๕๓
ญาติ ๒๔๓
ญาติสาโลหิต ๒๔๓
เญยธรรม ๕ ๗๘๔
ฐานที่ตั้ง ๑๐๓๒,๑๑๓๐
ณ ที่ไหน ๑๑๖๐
ณอักษรอนุพันธปัจจัย ๙๘๑
ดง ๕๓๖
ดรรชนี ๒๖๖
ดวงจันทร์  ๕๑,๕๒,๘๖๙,
 ๑๑๓๔
ดวงจันทร์ครึ่งเสีี้ยว ๕๓
ดวงจันทร์เต็มดวง ๕๓
ดวงจันทร์ทรงกลด ๙๙๓
ดวงจันทร์เสี้ยว ๕๓
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ดวงจันทร์เสี้ยวเสมอ... ๕๔
ดวงตา ๑๔๙,๘๘๘,๑๑๐๙
ดวงไฟ ๓๑๖
ดวงอาทิตย์ ๖๒,๖๓,๑๐๔๔,
 ๑๐๗๗,๑๑๐๒
ดวงอาทิตย์ทรงกลด ๖๕
ดวงอาทิตย์ทรงกลด ๙๙๓
ด่วน ๔๐
ด้วยดี ๑๑๕๔
ด้วยตนเอง ๑๑๔๔
ดอก ๕๙๓
ดอกโกมุท ๖๘๘
ดอกชบา ๕๘๐
ดอกบัว ๖๘๔,๘๒๗,
 ๘๙๕,๙๑๕
ดอกบัวขาว ๘๙๖
ดอกมะลิ ๗๙๒
ดอกไม้ ๕๔๕,๙๐๒,๑๐๘๑,
 ๑๐๙๑,๑๑๐๕
ดอกไม้ตูม ๕๔๔,๘๑๑,๑๑๑๖
ดอกไม้บาน ๕๔๒
ดอกไม้ประดับบนศีรษะ ๘๖๓
ดอกไม้ประดับศีรษะ ๘๗๐
ดอกไม้แย้มบาน ๕๔๔
ดอกอุบล ๖๘๘
ดอกอุบลเขียว ๑๐๐๓
ดองดึง ๕๘๘
ดังนี้ ๑๑๕๘
ดังเราจะติเตียน ๑๑๖๐
ดัดจริตเสแสร้ง ๑๗๔
ด้านนอก ๑๑๕๓

ด้านบน ๑๑๕๖
ด้านล่าง ๑๑๕๖
ดาบ ๓๙๑,๑๐๔๙,
 ๑๐๘๙,๑๐๙๒
ดาบส ๔๐๙,๔๓๓
ด้ามดาบ ๓๙๑
ด้ามมีด ๓๙๑
ดาลเหล็ก ๒๑๗
ดาว ๕๗,๘๘๔,๙๐๔,๑๐๘๒
ดาวกระจาย ๕๘
ดาวก้อนเส้า ๕๘
ดาวกัตติกา ๕๘
ดาวกุมภะ ๖๐
ดาวคอนาค ๕๙
ดาวคันฉัตร ๕๙
ดาวคางหมู ๕๘
ดาวงอนไถ ๕๙
ดาวงาช้าง ๕๙
ดาวงู ๕๘
ดาวงูผู้ ๕๙
ดาวงูเมีย ๕๙
ดาวงูเรือน ๕๘
ดาวงูเหลือม ๕๙
ดาวจระเข้ ๕๙
ดาวจิตตะ ๘๓๘
ดาวจิตตา ๕๙
ดาวฉัตรทับช้าง ๕๙
ดาวช้างน้อย ๕๙
ดาวช้างพัง ๕๙
ดาวช้างใหญ่ ๕๙
ดาวเชฏฐา ๕๙

ดาวไซ ๖๐
ดาวดอกบัว ๕๘
ดาวตก ๙๘๘
ดาวต่อมน้ำ ๕๙
ดาวตาจระเข้ ๕๙
ดาวตาสำเภา ๕๘
ดาวแตรงอน ๕๙
ดาวไต้ไฟ
ดาวธนิฏฐา ๖๐
ดาวนกยูง ๕๙
ดาวนพเคราะห์ ๙๑๙
ดาวนาง ๖๐
ดาวประจำฉัตร ๕๙
ดาวปลาตะเพียน ๖๐
ดาวปุนัพพสุ ๕๘
ดาวปุยฝ้าย ๕๘
ดาวปุสสะหรือผุสสะ ๕๘
ดาวโปฏฐปทะ ๖๑
ดาวผัคคุนี ๕๙
ดาวพระฤาษี ๖๐
ดาวพรามมี ๕๘
ดาวพัททปทะ ๖๑
ดาวพิมพ์ทอง ๖๐
ดาวเพดาน ๕๙
ดาวแพะ ๕๙
ดาวภรณี ๕๘
ดาวภัทรบท ๖๐
ดาวภัททปทะ ๖๐
ดาวมฆา ๕๙
ดาวม้า ๕๘
ดาวมิคสิระ ๕๘
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ดาวมูละ ๕๙,๘๕๑
ดาวแมว ๕๙
ดาวไม้เท้า ๖๐
ดาวยักษ์ ๖๐
ดาวราชสีห์ตัวเมีย ๕๙
ดาวเรวตี ๖๐
ดาวแรดตัวเมีย ๖๐
ดาวโรหิณี ๕๘,๑๐๙๓
ดาวลูกไก่ ๕๘
ดาววัวตัวผู้ ๕๙
ดาววัวตัวเมีย ๕๙
ดาววานร ๕๙
ดาววิสาขา ๕๙
ดาวศอกคู้ ๕๙
ดาวเศรษฐี ๖๐
ดาวสตภิสชะ ๖๐
ดาวสมอสำเภา ๕๘
ดาวสวณะ ๖๐
ดาวสาติ ๕๙
ดาวสำเภา ๕๘
ดาวสำเภาทอง ๕๘
ดาวหลักชัย ๖๐
ดาวหัตถ์ ๙๓๑
ดาวหัตถะ ๕๙
ดาวหัวเนื้อ ๕๘
ดาวหัวเนื้อทราย ๖๐
ดาวหาง ๙๘๘
ดาวอนุราธา ๕๙
ดาวอสิเลสะ ๕๘
ดาวอัททา ๕๘
ดาวอัสสยุชะ ๕๘

ดาวอาสาฬหา ๕๙
ดิถี ๗๒
ดิถีเบื้องต้น ๘๘๙
ดิน ๑๐๑๙
ดินเค็ม ๑๑๓๔
ดินเค็ม ๑๘๒
ดินแดนอันเป็นบ่อ.. ๙๐๐
ดินโป่ง ๑๘๒
ดิลก ๓๐๐
ดี ๖๙๓,๖๙๔,
 ๑๑๓๘,๑๑๔๔
ดีจริง ๑๑๕๑
ดีปลี ๕๕๙,๕๘๓
ดีปลีใหญ่ ๕๘๓
ดีมาก ๑๑๓๘
ดียิ่ง ๗๖๑,๑๑๓๘
ดีแล้ว ๑๑๔๔
ดึงดูดใจ ๖๙๗
ดุ้นฟืนติดไฟ ๓๖
ดุมล้อ ๓๗๔,๑๐๕๘
ดุร้าย ๗๑๑
ดุริยางค์ ๑๐๐
ดูถูก ๑๗๒,๗๕๖
ดูหมิ่น ๗๕๖
เด็ก ๙๐๗,๑๐๐๓,๑๑๑๘
เด็กเล็ก ๒๕๑,๑๐๗๘
เด็กหญิง ๒๓๑
เด็กอ่อน ๒๕๒
เดช ๓๕๑,๑๐๙๔
เด็ด ๗๗๐
เดิมพัน ๙๐๘

เดี๋ยวนั้น ๑๑๔๙
เดี๋ยวนี้ ๑๑๔๐
เดือน ๗๔,๑๑๑๐
เดือน ๓ ๗๖
เดือน ๔ ๗๖
เดือน ๕ ๗๕,๗๗
เดือน ๖ ๗๕
เดือน ๗ ๗๕,๙๑๘
เดือน ๘ ๗๕
เดือน ๙ ๗๕,๗๗
เดือน ๑๐ ๗๕
เดือน ๑๑ ๗๕
เดือน ๑๒ ๗๕
เดือนกัตติกะ ๗๕
เดือนจิตตะ ๗๕
เดือนเชฏฐะ ๗๕
เดือนนิกขมนียะ ๗๕
เดือนปุสสะหรือผุสสะ ๗๖
เดือนโปฏฐปาทะ ๗๕
เดือนผัคคุนะ ๗๖
เดือนมาคสิระ ๗๖
เดือนมาฆะ ๗๖
เดือนยี่ ๗๖
เดือนเวสาขะ ๗๕
เดือนสาวณะ ๗๕
เดือนห้า ๘๓๘
เดือนอัสสยุชะ ๗๕
เดือนอ้าย ๗๖
เดือนอาสาฬหะ ๗๕
เดือย ๔๙๗
แดนเกิด ๙๑,๑๑๗๐
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แดนประหาร ๕๒๑
แดนอมตะ ๗
โดม ๒๐๔
โดยการบังคับ ๑๑๔๙
โดยชอบ ๑๑๕๔
โดยดี ๑๑๕๔
โดยแท้ ๑๑๔๐
โดยพลการ ๑๑๔๘,๑๑๔๙
โดยรอบ ๑๑๔๕,๑๑๔๕,
 ๑๑๗๕
โดยสวัสดี ๑๑๖๐
โดยอำนาจ ๑๑๔๙
ได้ ๗๕๓
ได้ยินได้ฟัง ๗๙๘
ตก ๗๕๑
ตกต่ำ ๙๕๓
ตกแต่ง ๒๘๒,๒๘๓
ตกลงใจ ๑๕๙
ตน ๙๒
ต้นกระทุ่ม ๑๐๙๒
ต้นกระวาน ๑๐๑๐
ต้นกล้วย ๙๘๗
ต้นกะเพราะ ๑๑๓๒
ต้นกะเม็ง ๕๙๔
ต้นกัลปพฤกษ์ ๒๘
ต้นกากะทิง ๘๔๙
ต้นกานพลู ๓๐๓
ต้นกุ่ม ๕๖๒,๘๗๙
ต้นโกฐ ๓๐๓,๑๑๒๐
ต้นโกวิฬาร ๒๘
ต้นคอ ๒๖๓

ต้นคอโค ๔๙๗
ต้นคอช้าง ๓๖๓
ต้นจันทน์เหลือง ๒๘
ต้นจามจุรี ๒๘
ต้นชะเอม ๕๘๑
ต้นซึก ๒๘
ต้นตระกูล ๙๕๓
ต้นตระกูลเทวดา ๑๓
ต้นตองแตก ๕๙๕
ต้นตะแบก ๑๐๔๑
ต้นตาล ๖๐๓,๖๐๔,๙๐๑
ต้นตูมกา ๑๐๓๖
ต้นเต่าร้าง ๖๐๓,๖๐๔
ต้นทรึก ๙๕๓
ต้นทองกวาว ๑๐๑๖
ต้นทุน  ๙๐๘,๑๐๔๘,๑๑๒๗
ต้นไทร ๑๐๔๒
ต้นบังโกรยผู้ ๕๘๔
ต้นบังโกรยเมีย ๕๘๔
ต้นประคำดีควาย ๘๒๒
ต้นประยงค์ ๑๐๕๕
ต้นปาริฉัตร ๒๘
ต้นปาริชาต ๒๘
ต้นเป้ง ๖๐๓,๖๐๔
ต้นเพกา ๑๑๑๙
ต้นโพธิ์ ๘๐๕,๙๐๙,๑๐๓๘
ต้นมณฑารพ ๒๘
ต้นมะพร้าว ๖๐๔
ต้นมะม่วงสวายสอ ๘๙๖
ต้นไม้ ๙๗๘,๑๑๑๔,๑๑๑๗
ต้นไม้จำพวกหญ้า ๖๐๓

ต้นไม้เจ้าป่า ๕๔๐,๙๐๓
ต้นไม้ทั่วไป ๙๐๓,๙๓๕
ต้นไม้ที่คนปรารถนา ๒๘
ต้นไม้ที่คนสักการะ.. ๙๕๖
ต้นไม้ที่ตั้งอยู่ตลอดกัป ๒๘
ต้นไม้ที่ตายเมื่อมีผล.. ๕๔๑
ต้นไม้ที่ถูกผลฆ่า ๕๔๑
ต้นไม้ที่มีดอกบาน ๕๔๒
ต้นไม้ที่ไม่เป็นยา... ๕๙๒
ต้นไม้ที่ไม่มีแก่น ๖๐๓
ต้นไม้บนสวรรค์ ๒๘
ต้นไม้เป็นต้น ๗๘๘
ต้นไม้มีผล ๕๔๑
ต้นไม้มีหนาม ๑๑๓๑
ต้นไม้ไม่มีผล ๕๔๑
ต้นไม้เล็ก ๕๔๐
ต้นไม้ใหญ่ ๕๓๙,๕๔๐
ต้นยาชนิดหนึ่ง ๓๐๓
ต้นยาโสม ๑๑๓๔
ต้นเยาวพาณี ๕๙๔
ต้นรัก ๕๘๑
ต้นรักขาว ๑๑๐๒
ต้นรัง ๙๓๕
ต้นราชพฤกษ์ ๑๐๐๓
ต้นฤดูหนาว ๗๙
ต้นลาน ๖๐๓,๖๐๔
ต้นลำเจียก ๖๐๓,๖๐๔
ต้นสะเดา ๘๒๒
ต้นสามสิบ ๕๘๕
ต้นหน ๖๖๗
ต้นหมาก ๖๐๒,๖๐๓,๑๐๕๑
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ต้นหมากเม่า ๑๐๑๑
ต้นหมากเม่าควาย ๙๔๕
ต้นหว้า ๕๔๗
ต้นเหตุ ๙๑
ต้นอ้อ ๖๐๑
ตม ๖๖๓
ตมคุณ ๙๗๖
ตรง ๗๐๘
ตรงข้าม ๗๑๙
ตรอก ๒๐๒
ตระกูล ๓๓๒,๖๓๒,
 ๗๗๙,๗๙๒,๘๕๕,
 ๑๐๖๐,๑๐๙๐
ตระกูลกุมภัณฑเทวดา ๑๓
ตระกูลคนธรรพ์เทวดา ๑๓
ตระกูลคุยหกเทวดา ๑๓
ตระกูลช้าง ๓๖๑
ตระกูลช้างกาฬาวกะ ๓๖๑
ตระกูลช้างคังเคยยะ ๓๖๑
ตระกูลช้างคันธะ ๓๖๑
ตระกูลช้างฉัททนตะ ๓๖๑
ตระกูลช้างตัมพะ ๓๖๑
ตระกูลช้างปัณฑระ ๓๖๑
ตระกูลช้างปิงคละ ๓๖๑
ตระกูลช้างมังคละ ๓๖๑
ตระกูลช้างเหมะ ๓๖๑
ตระกูลช้างอุโปสถะ ๓๖๑
ตระกูลดี ๑๑๗๖
ตระกูลปะปนกัน ๕๐๔
ตระกูลปีศาจเทวดา ๑๓
ตระกูลภูตเทวดา ๑๓

ตระกูลมาคธะ ๕๐๔
ตระกูลยักขเทวดา ๑๓
ตระกูลรักขสเทวดา ๑๓
ตระกูลศูทร ๕๐๓
ตระกูลสิทธเทวดา ๑๓
ตระกูลสูตะ ๕๐๔
ตระกูลอุคคะ ๕๐๔
ตรา ๕๕,๙๗๙
ตราชั่ง ๔๗๘,๘๒๓
ตรีทศเทพ ๑๑
ตลับใส่ของล้ำค่า ๓๑๗
ตลกขบขัน ๑๗๕
ตลาด ๒๑๓,๙๗๑
ตลิ่ง ๑๑๓๓
ตลิ่ง ๖๖๔
ตวง ๘๑๕
ตอ ๓๙๓,๑๑๑๕
ต้อง ๗๔๓
ตอนเย็น ๑๑๕๕
ต้อนรับ ๗๔๖
ต่อเนื่อง ๔๑,๗๐๗
ตอบกลับ ๑๑๔
ต่อไป ๘๖
ตอไม้ ๕๔๙
ต่อหน้า ๙๕๘,๑๑๕๗,
 ๑๑๗๐,๑๑๙๕
ตะกร้า ๕๒๔,๙๙๑
ตะกวด ๖๒๒
ตะกั่วแดง ๔๙๔
ตะเกียง ๓๑๖,๙๙๙
ตะโก ๕๖๐

ตะขบป่า ๕๕๙
ตะขบหนาม ๕๕๙
ตะขาบ ๖๒๒
ตะแคง ๑๑๕๙
ตะไคร้ ๖๐๒
ตะปู ๕๒๘
ตะพังหิน ๖๐๙
ตะพาบน้ำ ๖๗๒
ตะโพน ๑๓๙
ตัก ๒๗๖
ตั๊กแตน ๖๒๓,๖๔๕
ตั่ง ๓๑๑
ตั่งอย่างดี ๓๑๑
ตัชชารี ๑๙๔
ตัณหา ๑๖๒,๑๖๓,๘๕๐,
 ๙๔๘,๑๐๐๙,๑๐๙๕
ตัณหาจัด ๑๖๓,๗๓๐
ตัณหาแรง ๑๖๓
ตัด ๗๕๒,๗๗๐
ตัวตน ๙๒,๑๐๘๕
ตัวแทน ๓๔๗
ตัวลา ๙๖๘
ตัวอย่าง ๑๑๕
ตา ๒๔๖,๒๔๗
ตาเข ๓๒๐
ต่างหู ๒๘๔
ตาณธรรม ๖
ตาดำ ๒๖๐,๙๐๔,๑๐๘๒
ตาปนมหานรก ๖๕๗
ตามความเป็นจริง ๑๑๕๒
ตามปรารถนา ๔๖๙
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ตามสภาพ ๑๑๗๕
ตาย ๑๐๘๒
ต่ำ ๗๐๘,๑๑๕๒
ต่ำช้า ๖๙๙,๗๐๐
ต่ำทราม ๘๒๑
ตำแย ๕๘๒
ตำรา ๑๐๐๖
ตำลึง ๕๙๑
ตำหนักใน ๒๑๕
ตำหนิ ๕๕
ตำแหน่งสูง ๘๔๖
ติด ๗๔๗
ติดงาน ๗๒๖
ติดต่อกัน ๗๐๗
ติเตียน ๗๐๐
ติวรรค ๓๑๘
ตีนกำแพง ๑๑๓๓
ตีนเป็ด ๕๕๕
ตึก ๒๐๘
ตื้นเขิน ๖๖๙
ตุ๊กแก ๖๒๑
ตุ๊กตา ๕๒๓
ตุ๊กตาดินปั้นเป็นต้น ๕๒๓
ตุ่มน้ำ ๑๑๑๓
ตุ้มหู ๒๘๔,๘๗๕
ตุลา ๔๘๑
ตูมกาเถา ๕๘๒
ตู้ไม้ ๕๒๔
เต็ง ๕๕๕
เต็ม ๗๔๙
เต้า ๒๒๓

เต่า ๖๗๔
เตาถ่านสำหรับ... ๗๙๕
เต้านม ๒๗๐
เต้าน้ำทองคำ ๓๕๙
เตาไฟ ๔๕๕,๑๑๑๙
เตาไฟของช่างเหล็ก ๗๙๕
เตี้ย ๗๐๘,๑๑๕๒
เตียง ๓๐๘
เตียงที่ขาเหมือนขาปู ๓๐๙,
 ๓๑๐
เตียงที่มีขาสอดเข้า... ๓๐๙
 ๓๑๐
เตียงที่มีแม่แคร่เป็น... ๓๐๙
 ๓๑๐
เตียงที่มีแม่แคร่สอด... ๓๐๙
 ๓๑๐
แตก ๗๔๘
แตกต่างออกไป ๑๑๙๖
แตงกวา ๕๙๗
แต่งตัวงาม ๒๘๒
แตกตื่น ๑๗๓
แตงโม ๑๐๓๐
แตงหนู ๕๖๔,๕๘๘
แต่เช้า ๑๑๕๒
โตมร ๓๖๖
ถนน ๑๙๐,๑๙๑,๒๐๒
ถนนที่ไม่ทะลุตลอด ๑๐๐๘
ถ้วย ๔๔๓,๔๕๗
ถ้วยดื่มน้ำ ๔๕๘
ถ้วยดื่มเหล้า ๕๓๔
ถ้อยคำ ๑๐๕

ถัน ๒๗๐
ถันของผู้หญิง ๑๐๔๒
ถั่วดำ ๔๕๑
ถั่วราชมาส ๑๑๑๐
ถาก ๗๕๐
ถ้ากะไร ๑๑๕๘
ถาด ๔๔๓
ถ่านไฟ ๓๖
ถามถึง ๑๑๖๐
ถาวร ๗๑๐
ถาวรวัตถุ  ๗๑๒,๘๔๐
ถ้าว่า ๑๑๔๗
ถ้ำ ๖๐๙,๑๐๙๒
ถ้ำที่ปกคลุมด้วยเถา.. ๖๐๙
ถิ่นฐาน ๗๗๑
ถึง ๗๕๓
ถึงความสิ้นสุด ๙๖๔
ถือตัว ๑๗๑
ถุงสูบลม ๕๒๖
ถุงหนัง ๕๒๖
ถุงหนังสูบลม ๕๒๗
ถู ๗๔๖
ถูก ๖๙๘
ถูกกล่าวหา ๑๑๕๙
ถูกต้อง ๑๑๔๐,๑๑๔๔
ถูกนับ ๗๑๐
เถ้า ๑๐๑๙
เถาขี้กา ๕๘๒,๕๙๗
เถาจิงจ้อดำ ๘๓๙
เถาตดหมา ๕๖๖
เถาพลู ๕๘๙
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เถาย่านาง ๕๙๑
เถาว์บอระเพ็ด ๙๗๖
เถาวัลย์ ๕๕๐,๘๑๓
เถาวัลย์ที่มีใบดกหนา ๕๕๐
เถาหัวด้วน ๕๘๑
เถาหัวเน่า ๕๘๑
เถาหางช้าง ๕๘๒
แถว ๕๓๙,๙๔๐,๙๙๖,
 ๑๐๒๑,๑๐๙๘,๑๑๒๐
ไถ ๔๔๙
ทรมาน ๗๔๙
ทรวดทรงงาม ๒๘๒
ทรัพย์ ๔๘๕,๗๒๘,
 ๗๘๕,๘๐๘,๘๑๖,
 ๘๙๕,๙๑๓,๙๗๖
ทรัพย์ของตน ๘๐๘
ทรัพย์เคลื่อนที่ได้ ๗๑๑
ทรัพย์ต้นทุน ๔๗๑,๘๕๑,
 ๙๒๑
ทรัพย์สมบัติ ๑๐๖๑
ทรัพย์สิน ๔๘๖,๘๕๙,๙๐๘
ทราม ๖๙๙,๗๐๐,๑๑๕๙
ทราย ๖๖๓
ท่วงท่า ๒๘๒
ทวด ๒๔๘
ทวน ๓๙๔,๑๐๕๒
ทวนกลับ ๑๑๖๔
ทวารหนัก ๒๗๔
ทวีปใหญ่ ๑๘๓
ทหาร ๓๗๖
ทหารเดินเท้า ๓๗๗

ทหารบก ๓๗๗,๑๐๑๒
ทหารประจำรถ ๓๗๖
ทหารราบ ๓๗๗
ท้อง ๒๗๑,๙๔๔,๙๗๓,๑๐๓๙
ทองกวาว ๕๕๓,๕๕๕
ทองคำ ๔ ชนิด ๔๘๘
ทองคำ ๔๘๖,๔๘๗,๔๘๘,
 ๔๙๐,๘๐๙,๘๖๙,
 ๘๘๘,๙๖๘,๑๑๐๘
ทองคำขาว ๑๐๓๐
ทองคำและเงิน ๙๐๓
ทองจามีกระ ๔๘๘
ทองชมพูนุท ๔๘๘
ทองแดง ๙๖๔
ทองที่หลอมเป็นรูปฉิ่ง.. ๘๒๐
ท้อง ๑๐๓๙
ท้องน้อย ๒๗๖
ท้องฟ้า ๔๕,๔๖,๘๔๒,๙๔๑,
 ๑๐๖๑,๑๑๑๒,๑๑๑๙
ทองสัมฤทธิ์ ๙๐๕
ทองสาตกุมภะ ๔๘๘
ทองสิงคี ๔๘๘
ทองหลาง ๕๕๒
ทองหลางน้ำ ๕๖๖
ทองเหลือง ๔๙๒
ท่อนไม้  ๕๔๘,๘๘๕,๙๑๓,
 ๙๗๑,๑๐๔๐
ทะนาน ๔๘๒,๔๘๔,
 ๑๐๓๒,๑๐๕๗
ทะนานเล็ก ๔๘๒-๓
ทะนานใหญ่ ๔๘๒-๓

ทะลุ ๗๔๘
ทะเล ๖๕๙
ทะเลทราย ๙๖๕
ทะเลสาบ ๖๗๗
ทั่ง ๕๒๗
ทั้งปวง ๗๐๒
ทั้งสอง ๑๑๙๕
ทั้งสิ้น ๗๐๒,๑๐๘๗
ทั้งหมด ๗๐๒
ทัณฑอุบาย ๓๔๘,๓๔๙
ทันทีทันใด ๑๑๔๙
ทับทิม ๔๙๑,๕๗๐
ทัพพวัตถุ ๙๑๓
ทัพพี ๔๕๘,๑๑๑๒
ทัพพีตักอาหารบูชา.. ๔๑๘
ทั่วไป ๗๑๘
ทัศนคติ ๘๘๘
ทา ๗๔๖
ทาง ๑๙๐,๑๙๑,๕๓๙,๙๒๑
ทางกลับ ๑๙๓
ทางกว้างใหญ่ ๑๙๑
ทางกันดาร ๑๙๒,๑๑๐๗
ทางเกวียน ๑๙๑
ทางไกล ๑๙๐,๑๙๓,๑๑๐๐
ทางแคบเดินคนเดียว ๑๙๒
ทางดี ๑๙๓
ทางเดินเท้า ๑๙๑
ทางต่อ ๒๐๓
ทางตัน ๒๐๒,๑๐๐๘
ทางถูก ๑๙๓
ทางที่สัญจรลำบาก ๑๙๒
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ทางน้ำไหล ๖๘๓
ทางในหมู่บ้าน ๒๐๒
ทางผิด ๑๙๓
ทางไม่ดี ๑๙๒
ทางยาวตลอด ๒๐๒
ทางแยก ๒๐๓,๑๐๑๐
ทางลำบาก ๗๗๓
ทางสวน ๑๙๓
ทางสามแพร่ง ๒๐๓
ทางสี่แพร่ง ๒๐๓
ท่าทาง ๗๖๔
ท่าทางงาม ๒๘๒
ท่าทางละมุนละม่อม ๑๗๔
ท่าทางสงบเสงี่ยม ๑๗๔
ท่าน ๑๑๓๙
ทาน ๔๒๐,๗๘๓
ทานที่อุทิศ ๙๕๐
ทานพิเศษ ๙๘๗
ทานวัตถุ ๔๒๒
ทานอุทิศแก่มารดา... ๔๒๓
ทานอุทิศผู้ตาย... ๔๒๓
ทานอุบาย ๓๔๘
ท่าน้ำ ๖๖๐,๘๘๔,๙๘๒
ท่ามกลาง ๗๖๗,๘๐๒,๑๐๙๑
ท่ารำ ๑๐๑
ทารุณ ๑๖๗
ท่าเรือ ๖๖๐
ท้าวกุมภัณฑสามี ๓๑
ท้าวกุเวร ๓๒,๙๗๐
ท้าวโกสีย์ ๒๐
ท้าวคันธัพพาธิปะ... ๓๑

ท้าวจักกปาณิ ๑๖
ท้าวจาตุมหาราช... ๓๑,๓๒
ท้าวติทิวาธิภู ๑๙
ท้าวทสสตนัยน์ ๑๙
ท้าวเทวราช ๑๘
ท้าวเทวานมินทะ ๒๐
ท้าวธตรฐ ๓๑
ท้าวนรวาหนะ ๓๒
ท้าวนาคาธิบดี... ๓๑
ท้าวปากสาสน์ ๒๐
ท้าวปุรินททะ ๑๘
ท้าวภูตบดี ๑๙
ท้าวมหาราช ๙๗๐
ท้าวมหินทะ ๑๘
ท้าวมหิสสราธิบดี ๑๖
ท้าวมัฆวาน ๒๐
ท้าวยักขาธิปะ ๓๒
ท้าววชิรปาณิ ๑๘
ท้าววชิรหัตถ์ ๑๙
ท้าววชิราวุธ ๑๘
ท้าววัตรภู ๒๐
ท้าววาสวะ ๑๙
ท้าววิโฑชะ ๒๐
ท้าววิรุฬหก ๓๑
ท้าววิรูปักษ์ ๓๑
ท้าววิษณุ ๑๐๐๐
ท้าวเวปจิตติ ๔๔
ท้าวสหัสสักขะ ๑๘
ท้าวสักกะ ๑๘
ท้าวสุชัมบดี ๑๘
ท้าวสุรนาถ ๑๙

ทาส ๔ พวก ๕๑๕
ทาส ๕๑๔
ทาสเกิดในเรือน ๕๑๕
ทาสที่ใช้เงินซื้อมา ๕๑๕
ทาสที่ซื้อมาด้วยทรพย์ ๕๑๕
ทาสที่เป็นเชลยศึก ๕๑๕
ทาสที่ยอมตัวเข้าไป... ๕๑๕
ทาสี ๒๓๖
ทำกาละ ๑๐๘๒
ทำโดยพลการ ๑๑๓๐,๑๑๔๙
ทำลาย ๗๔๘
ทำเล ๙๗๐
ทำให้คม ๗๔๔
ทำให้ร้อน ๗๕๑
ทำให้เปลี่ยน ๑๐๑๙
ทิ้ง ๗๕๔
ทิฏฐิ ๑๖๑,๘๘๔
ทิพยจักษุญาณ ๗๙๔
ทิพพจักษุ  ๘๓๕
ทิพยวิหาร ๘๕๗
ทิ่ม ๗๔๘
ทิวากร ๖๒
ทิศ ๒๙
ทิศเฉียง ๒๙
ทิศตะวันตก ๒๙,๑๒๐๐
ทิศตะวันออก ๒๙,๑๑๙๔
ทิศใต้ ๒๙
ทิศทาง ๙๕๑
ทิศปราจีน ๒๙
ทิศเหนือ ๒๙
ทิศเหนือเป็นต้น ๘๓๐
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ทีปธรรม ๖
ที่ ๒ ๙๘๘
ที่ ๗ ๙๔๒
ที่ใกล้ ๘๕๑,๑๑๘๐,
 ๑๑๘๕,๑๑๙๕,๑๑๙๙
ที่ใกล้กัน ๑๐๐๔
ที่ไกล ๑๑๕๗
ที่คับแคบ ๑๐๘๕
ที่เงียบสงัด ๓๕๓
ทีเดียว ๑๑๕๒
ที่ตั้ง ๗๙๓,๘๑๙,๘๖๘,
 ๑๐๑๑,๑๑๗๕,๑๑๘๑
ที่ตั้งกองทัพชั่วคราว ๑๙๘
ที่ถ่ายอุจจาระ ๒๑๒
ที่ทิ้งขยะ ๒๒๔
ที่นอน ๑๑๒๑
ที่นอน ๓๐๘,๗๖๕
ที่นั่ง ๓๑๑,๗๖๕,๙๗๑
ที่นั่งทั่วไป ๑๐๙๙
ที่นั่งบนคอช้าง ๓๖๓
ที่นั่งบนหลังช้าง ๓๖๕
ที่นั้น ๑๑๖๑
ที่น้ำลึก ๖๖๙
ที่นี้  ๑๑๖๑
ที่บก ๑๘๒
ที่ประกอบด้วยทิสา... ๑๑๖๓
ที่ประชุม ๒๑๐,๔๑๔
ที่ประทับของพระ... ๒๒๑
ที่ประทับนั่ง ๒๒
ที่ปรึกษาของพระราชา ๓๔๐
ที่ปลอดคน ๓๕๓

ที่พัก ๒๐๕,๒๐๖,๒๐๗
ที่พักของชน ๒๑๐
ที่พักแรม ๑๙๘
ที่พักอาศัย ๙๔๘
ที่พึ่ง ๙๔๘,๙๙๙
ที่มีน้ำขัง ๑๘๗
ที่ยึดเหนี่ยวของจิต ๙๔
ที่เย็น ๕๖
ที่รองรับ ๑๐๓๒
ที่ราบสูง ๖๐๗,๘๘๗
ที่เริ่มต้น ๙๑
ที่ลับ ๓๕๓,๘๓๔,
 ๑๐๖๑,๑๐๘๕,
 ๑๑๒๕,๑๑๕๗,๑๒๐๐
ที่ลับหลัง ๑๑๕๗,๑๑๗๒
ที่ลุ่ม ๖๖๙,๑๐๖๙
ที่ส่วนพระองค์ ๒๑๕
ที่สำหรับรองรับ... ๑๐๑๑
ที่สุด ๗๑๔,๗๑๕,๗๙๑,
 ๘๗๑,๑๐๖๙
ที่หลีกเร้นจากภัย... ๖
ที่หลุดพ้น ๖
ที่หาอาหาร ๘๐๖
ที่ไหน ๑๑๖๐
ที่อยู่ของเทวดา ๒๕
ที่อยู่ของเทวดา ๓๐ องค์ ๑๐
ที่อยู่ของฤษี ๒๑๒
ที่อยู่อาศัย ๘๐๑,๑๑๒๑
ที่อาศัย ๘๓๓,๘๕๗,
 ๙๓๗,๙๖๓,๑๐๖๐
ทึบ ๗๑๙

ทุกกฏ ๘๔
ทุกขักขยธรรม ๘
ทุกขิตสัตว์ ๙๓๘
ทุกครั้ง ๑๑๕๓
ทุกที่  ๑๑๖๑
ทุกเมื่อ ๑๑๕๓,๑๑๖๑
ทุกเวลา ๑๑๕๓,๑๑๖๑
ทุกูลพัสตร์ ๒๙๑
ทุคติ ๖๕๗
ทุงเทง ๕๘๔
ทุจริต ๘๔
ทุบ ๗๔๘
ทูต ๓๔๗
เท็จ ๑๑๔๕
เทพ ๑๑
เทพขับรถที่ประทับ ๒๒
เทพดนตรี ๒๔
เทพธิดา ๙๐๖
เทพผู้ดูแลสัตว์เลี้ยง ๑๖
เทพผู้เป็นใหญ่ ๑๖
เทพผู้ยิ่งใหญ่ ๑๖
เทพวิมาน ๒๕,๙๑๗
เทริด ๔๕๘
เทริดดอกไม้ ๓๐๘
เทวดา ๓๐ องค์ ๑๑
เทวดา ๑๑,๑๒,๙๖๕,
 ๙๗๐,๑๐๔๔
เทวดาของเทวดา ๓
เทวดานักขับร้อง ๑๓
เทวดาบนสวรรค์... ๑๑
เทวดาผู้บริโภคกลิ่น ๑๓
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เทวดาเฝ้าขุมสมบัติ ๑๓
เทวดาพวกร่ายเวทมนต์ ๑๓
เทวดายักษ์ ๑๓
เทวดารากษส ๑๓
เทวบุตรมาร ๘๒๖
เทวปุตตมาร ๑๐๒๔
เทวราชาชื่อปชาปติ ๑๐๐๐
เทวโลก ๑๐
เทวาลัย ๙๕๖
เท้า ๒๗๗,๘๑๙,๑๐๓๐
เท่ากัน ๕๒๙,๕๓๐
เท่านั้น ๑๑๕๒
เที่ยง ๔๑,๗๐๙
เที่ยงคืน ๗๐
เที่ยงแท้ ๑๑๔๐
เที่ยงวัน ๗๖๗,๑๑๔๗
เทียว ๑๑๕๒
เทือกเขา ๖๑๐
แทง ๗๔๘
แท่นบูชายัญ ๔๑๒
แท่นศิลาอาสน์ ๒๒
แท่นเหล็ก ๕๒๗
โทงเทง ๕๘๔
โทณะ ๔๘๓
โทษ ๓๕๕,๘๔,๗๖๖,๑๐๑๐,
 ๑๐๑๓,๑๐๖๒,๑๐๖๔,
 ๑๑๐๐,๑๑๑๗,
 ๑๑๑๘,๑๑๒๕
โทษที่เกิดเพราะ... ๘๙๐
โทสะ ๑๖๔
ไท ๕๑๖

ไทร ๕๕๑
ธง ๓๙๗,๑๐๖๔,
 ๑๐๙๘,๑๑๐๕
ธงชัยพระอรหันต์ ๒๙๕
ธงผ้า ๙๘๗
ธนู ๓๘๘,๙๒๒
ธรณะ ๔๗๙,๔๘๑
ธรณี ๑๘๑
ธรณีประตู ๒๑๙,๒๒๐,
 ๑๐๐๖,๑๑๒๓
ธรรม ๘๕,๑๐๖๒
ธรรม ๓ อย่าง ๓๑๘
ธรรม ๔ อย่าง ๓๑๘
ธรรมขาว ๘๕
ธรรมเครื่องชำระ... ๙
ธรรมเครื่องต้านทาน ๖
ธรรมเครื่องรักษา ๖
ธรรมเครื่องสงบ ๖
ธรรมเครื่องหลีกเร้น ๖
ธรรมจักร ๗๘๑
ธรรมจักษุ ๘๓๕
ธรรมชั้นสูง ๖
ธรรมชาติ ๑๗๗
ธรรมดา ๗๘๔
ธรรมดำ ๘๔
ธรรมที่ทุกข์เบียด... ๘
ธรรมที่ประกอบด้วย... ๘๓๓
ธรรมที่ปราศจากตัณหา ๖
ธรรมที่ปราศจากตัณหา.. ๙
ธรรมที่ปุถุชนมองไม่เห็น ๗
ธรรมที่เป็นเครื่องดับ... ๘

ธรรมที่เป็นประธาน ๘
ธรรมที่พ้นจากสังขาร ๙
ธรรมที่พระอริยะเข้าถึง ๗
ธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตา ๗
ธรรมที่ไม่ถูกปัจจัย... ๗
ธรรมที่ไม่เป็นซี่ล้อแห่ง... ๙
ธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์... ๗
ธรรมที่ไม่พินาศ ๗
ธรรมที่ไม่มีกิเลส ๖
ธรรมที่ไม่มีความพินาศ ๘
ธรรมที่ไม่มีรูปลักษณ์ ๖
ธรรมที่ไม่มีสังขารปรุงแต่ง ๘
ธรรมที่ไม่มีอาสวะ... ๗
ธรรมที่ไม่สามารถ... ๗
ธรรมที่ไม่เสื่อมสลาย ๗
ธรรมที่ละเอียดอ่อน ๗
ธรรมที่เว้นจากสังขาร... ๘
ธรรมที่สงบจากกิเลส ๙
ธรรมที่สามารถสงบ... ๙
ธรรมที่สิ้นตัณหา ๖
ธรรมที่เห็นได้ยาก ๗
ธรรมที่ออกจากตัณหา ๙
ธรรมเทศนา ๘๓๗
ธรรมเป็นเครื่องสิ้นโยคะ ๙
ธรรมเป็นที่พึ่งพิง... ๖
ธรรมเป็นที่หลบ... ๖
ธรรมเป็นเหตุสิ้นทุกข์ ๘
ธรรมฝ่ายขาว ๘๕,๘๙๗
ธรรมอันเกษมจากไฟ... ๘
ธรรมอันประเสริฐสุด ๖
ธรรมอันปราศจากราคะ ๘
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ธรรมอันหมดจดจาก... ๙
ธรรมอันหลุดพ้นจาก.. ๙
ธัญญชาติ ๔๕๐
ธัญญพืช ๑๐๐๗
ธัญญมาสะ ๑๙๕
ธาตุ ๑๘ ๘๑๗
ธาตุ ๔ ๗๘๘
ธาตุ ๗  ๘๑๗
ธาตุชนิดหนึ่ง ๘๐๔
ธาตุเดิม ๙๒
ธาตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะ... ๙
ธาตุแท้ ๙๒
ธาตุที่เป็นเพียงอสังขตะ... ๙
ธาตุที่ไม่ถูกสร้าง... ๙
ธำมรงค์ ๒๘๗
ธิดา ๒๔๐
ธิดาของพญามาร ๔๒
ธุรกิจการค้า ๔๔๖
ธุลี ๓๙๕
ธุวธรรม ๗
นก ๖๒๔
นกกด ๖๒๔
นกกดุเหว่าร้องเสียง... ๑๓๔
นกกระจอกเทศ ๖๔๓
นกกระจอกบ้าน ๖๔๓
นกกระเด้าดิน ๖๔๓
นกกระทา ๖๒๕
นกกระยาง ๖๔๒
นกกระยางขาว ๑๐๔๒
นกกระยางแดง ๖๔๓
นกกระเรียน ๖๔๑

นกกระเรียนร้องเสียง... ๑๓๔
นกกระแวน ๖๔๔
นกกวัก ๖๒๖
นกกะเต็น ๖๒๖,๖๔๑,๑๐๕๐
นกกะปูด ๖๒๔
นกกะลิง ๖๒๖
นกกาน้ำ ๖๔๔
นกการเวก ๖๒๖
นกแก้ว ๖๔๐
นกไก่นา ๖๔๐,๖๔๔
นกเขา ๖๓๖,๖๔๐,๙๘๕
นกเขาไฟ ๖๒๕
นกแขกเต้า ๖๔๐
นกค้อนหอย ๖๒๖
นกคับแค ๖๒๖
นกคุ่ม ๖๒๕
นกเค้าแมว ๖๔๒
นกเงือก ๖๓๗
นกจากพราก ๖๔๑
นกชนิดต่างๆ ๖๒๔
นกช้อนหอย ๖๒๖
นกแซงแซว ๖๔๔,๑๐๔๙
นกดอกบัว ๖๒๖
นกดุเหว่า ๖๓๓
นกต่อ ๕๒๐
นกต้อยตีวิด ๖๔๓
นกทั่วไป ๑๐๔๙
นกนางนวล ๖๒๖
นกปากจวัก ๖๓๗
นกเป็ดน้ำ ๖๒๖
นกพิราบ ๖๓๖,๙๘๕

นกโพระดก ๖๒๕
นกมูลไถ ๖๓๙
นกยูง ๖๓๔,๑๐๔๑
นกยูงร้องเสียงฉัชชะ ๑๓๔
นกแร้ง ๖๓๗
นกสาลิกา ๖๒๖
นกไส้ ๖๔๓
นกหัวขวาน ๖๔๒,๙๑๕
นกหัสดีลิงค์  ๖๓๙,๑๐๑๔
นกออก ๖๔๐
นกอีลุ้ม ๖๔๓
นกฮูก ๖๓๘,๑๐๔๕
นมสด ๕๐๐
นมส้ม ๕๐๑
นมัสการ ๑๑๕๔
นยะ ๗๖๐
นรก ๖๕๗
นรกสายน้ำ ๖๕๘
นรกใหญ่ ๖๕๗
นระ ๒๒๗
นหุตะ ๔๗๔,๔๗๗
นอ ๔๙๗
นอกนี้ ๗๑๗
น้องชาย ๒๕๐,๒๕๔
น้องชายสามี ๒๔๗
น้องสาว ๒๕๐
นอน ๑๑๕๙
นอบน้อม ๗๕๐
น้อย  ๗๐๔,๗๐๕,๘๒๑,
 ๑๑๔๘,๑๑๕๒
น้อยกว่าเข่า ๗๔๒
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น้อยนิด ๗๐๔,๗๐๕
นักกฎหมาย ๓๔๑
นักกวี ๑๑๐๕
นักโกง ๕๓๑
นักเขียน ๓๔๘
นักคำนวณ ๓๔๗
นักดีดพิณ ๕๑๐
นักดื่ม ๗๓๐
นักเดินทาง ๓๔๗,๔๒๔
นักโทษประหาร ๗๓๗
นักบวช ๔๐๙
นักบวชผู้รักศีล... ๙๓๘
นักปราชญ์ ๒๒๗,๒๒๘,
 ๒๒๙,๑๑๐๕
นักเป่าขลุ่ย ๕๑๑
นักพนัน ๕๓๑
นักพรต ๔๐๙
นักมายากล ๕๑๒
นักแม่นธนู ๙๒๒
นักร้อง ๙๐๒
นักล่าสัตว์ ๕๑๓
นักเลง ๕๓๑,๗๓๗
นักเลงสุรา ๙๓๙
นักเล่นสกา ๕๓๑
นักษัตร ๕๗
นักสืบ ๓๔๗,๑๑๐๗
นักแสดง ๑๐๑
นั่นเทียว ๑๑๕๒
นั่นเอง ๑๑๕๒
นับเข้า ๗๔๒
นับถือ ๗๕๐

นับเนื่อง ๗๔๒
นัย ๗๖๐
นัยนาวุธ ๔๔
นา ๔๔๗
น่าเกลียด ๖๙๙,๗๐๐,๑๑๕๙
นาคภิภพ ๖๔๙
นาคราช ๖๕๐
นางตัณหา ๔๒
นางรคา ๔๒
นางวรรณทาสี ๒๓๓
นางวิสาขา ๔๓๗
นางสนม ๒๑๕,๒๓๒
นางสุชาดา ๒๐,๑๑๑๒
นางอรดี ๔๒
นางอัปสร ๒๔
นางอาย ๖๑๘
น่าชอบใจ ๖๙๓,๖๙๔
น้าชาย ๒๔๕
นาฏยรส ๙  ๑๐๒,๘๐๔
นาฏยะ ๑๐๐
นาฏศิลป์ ๑๐๐
น่าตำหนิ ๑๑๖๐
นาน ๑๑๓๖
น่าปรารถนา ๖๙๗
น่าพอใจ ๖๙๗
นาม ๑๑๔
นามธรรม ๑๑๑๑
นามบัญญ้ติ ๗๘๐,๗๙๙,
 ๘๓๔,๘๓๘
นายกรัฐมนตรี ๓๔๐,๙๘๓
นายขมังธนู ๙๒๒

นายโคบาล ๔๙๕
นายช่าง ๕ หมู่ ๕๐๕
นายช่าง ๕๐๔
นายทวารบาล ๓๔๑
นายท้าย ๖๖๗
นายท้ายเรือ ๖๖๖
นายนิรยบาล ๖๕๘
นายพราน ๕๑๘,๑๐๓๘,
 ๑๑๐๖
นายพรานเนื้อ ๕๑๘
นายสารถี ๑๐๘๑
นายสารถีของ... ๒๒
นาฬิกา ๗๔
น่ายินดี ๖๙๗
น่ารักใคร่ ๖๙๗,๗๒๖
นารายณ์ ๑๖
น่าสนใจ ๖๙๗
น่าอัศจรรย์ ๑๑๔๙
น่าอัศจรรย์ ๗๓๖
น้าสาว ๒๔๕,๒๔๘
นำรสไป ๒๘๐
น้ำ ๖๖๑,๘๒๗,๘๖๙,
 ๙๗๖,๑๐๖๓,๑๑๙๘
น้ำกลละ ๒๓๙
น้ำกลั่น ๔๖๗
น้ำกาม ๒๗๔
น้ำของเนื้อ ๔๖๘
น้ำขาว ๔๖๐
น้ำข้าว ๔๖๖
น้ำข้าวต้ม ๔๖๐
น้ำแข็ง ๕๐
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น้ำค้าง ๕๖,๙๒๔
น้ำซาวข้าว ๔๖๐
น้ำซุบ ๔๖๔
น้ำดอกไม้  ๙๗๕
น้ำด่าง ๑๑๑๖
น้ำดี ๒๘๑
น้ำดื่มของเทวดา ๒๕
น้ำตก ๖๐๘
น้ำต้มเนื้อ ๔๖๘
น้ำตา ๒๖๐,๑๑๓๓
น้ำตาล ๔๖๒
น้ำตาลกรวด ๔๖๒,๙๒๕
น้ำตาลทราย ๔๖๒
น้ำเต้า ๕๙๖
น้ำนม ๕๐๐,๕๐๑,๑๐๖๓
น้ำปัสสาวะ ๑๐๑๓
น้ำผลมะซาง ๙๗๕
น้ำผลไม้คั้น ๔๖๗
น้ำผึ้ง ๔๙๔,๘๒๑,๙๗๕
น้ำมันของช้างตกมัน ๑๑๒๘
น้ำมันช้าง ๓๖๔,๑๐๑๔
น้ำมันนวดเท้า ๔๒๕,๑๐๓๕
น้ำมันเปรียง ๙๙๘,๑๐๒๒
น้ำมันสน ๓๐๖
น้ำมันเหลว ๘๗๓,๑๐๙๗
นำมา ๗๔๙
น้ำมูก ๓๒๔
น้ำล้างเท้า ๔๒๕
น้ำล้างเนื้อ ๔๖๘
น้ำลาย ๒๘๑,๑๐๑๐
น้ำวน ๖๖๐

น้ำสะอาด ๘๘๔
น้ำสัมภวะ ๒๗๔
น้ำสาโท ๔๖๐
น้ำหนอง ๓๒๕,๙๕๑,๑๐๓๖
น้ำหนัก ๑ สุวรรณะ ๘๙๓
น้ำหมุน ๖๖๐
น้ำหวานดอกไม้ ๕๔๕
น้ำเหลือง ๑๐๓๖
น้ำอมฤต ๒๕
น้ำอสุจิ ๒๗๔,๘๙๗,
 ๙๗๘,๑๐๒๔
น้ำอ้อย ๔๖๒
น้ำอ้อยก้อน ๔๖๒
น้ำอ้อยงบ ๔๖๒,๑๐๘๘
นิกขะ ๔๘๐,๔๘๑
นิกร ๘๖๓
นิกาย ๖๓๒,๑๑๐๔
นิคม ๒๒๕
นิครนถ์ ๔๔๐
นิคหิต ๑๑๑๕
นิโครธ ๕๕๑
นิ่ง ๑๑๔๙
นิ่งเฉย ๑๑๔๙
นิจศีล ๔๔๔
นิดหน่อย ๑๐๒๙,๑๑๔๘
นิทาน ๙๑
นินทา ๑๗๒,๑๗๖
นินนหุตะ ๔๗๔,๔๗๗
นิบาต ๑๑๒๑,๑๑๓๖
นิปุณธรรม ๗
นิพพาน  ๖,๗,๘,๙,๘๐๐,

 ๘๑๙,๘๓๑,๘๙๔,๘๙๖,
 ๙๑๐,๙๒๒,๙๗๖,๙๙๐,
 ๙๙๙,๑๐๑๕,๑๐๕๕,
 ๑๐๖๓,๑๐๘๔,
 ๑๑๓๒,๑๑๖๘
นิพพุติธรรม ๙
นิมิต ๙๑,๘๒๕
นิมิตของผู้หญิง ๒๗๓,
 ๙๙๗,๑๐๙๓
นิมิตผู้หญิง ๘๔๔
นิยมศีล ๔๔๔
นิโรธ ๖
นิ้ว ๑๙๕,๔๗๘
นิ้วกลาง ๒๖๖
นิ้วก้อย ๒๖๖
นิ้วนาง ๒๖๖
นิ้วมือ ๒๖๖
นิ้วมือทั้ง ๕ นี้ว ๒๖๖
นิ้วหัวแม่มือ ๒๖๖
นิเวศน์ ๒๐๖
นี่เธอ ๑๑๓๙
นี่แน่ะ ๑๑๓๙
นี้วชี้ ๒๖๖
นุ่น ๔๙๔
นุ่ม ๗๑๖
เนยข้น ๕๐๐,๕๐๑
เนยแข็ง ๕๐๐
เนยใส ๔๙๙,๕๐๑,๑๑๑๔
เนยเหลว ๕๐๐
เนรมิต ๙๑๑
เนิน ๒๑๘
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เนินเขา ๖๐๗
เนื้อ ๑๕๗,๒๗๙,๖๑๗,๑๑๐๔
เนื้อความของบท ๘๐๗
เนื้อความที่ศัพท์... ๗๘๕
เนื้อเค็ม ๒๘๐
เนื่องด้วยตน ๗๓๖
เนืองนิจ ๗๑๐
เนืองๆ ๔๑,๑๑๓๗
เนื้อจ่าฝูง ๖๑๙
เนื้อทราย ๖๑๘,๑๐๕๐
เนื้อพิเศษ... ๖๑๙
เนื้อย่าง ๒๘๐
เนื้อสมัน ๖๑๘
เนื้อแห้ง ๒๘๐
แน่ ๑๑๕๐,๑๑๕๒
แน่ ๑๑๕๙
แน่แท้ ๗๐๙,๑๑๔๐
แน่นอน  ๔๑,๗๐๙,๗๑๐,
 ๑๑๕๐,๑๑๔๐,๑๑๕๙
แนว ๕๓๙,๙๔๐,๙๙๖
แนวหน้า ๓๗๘,๓๗๙
ใน...ใด ๑๑๕๖
ใน...นั้น ๑๑๕๖,๑๑๖๑
ใน...นี้ ๑๑๖๑
ใน...ไหน ๑๑๖๐
ในกาลทั้งปวง ๑๑๕๓,๑๑๖๑
ในกาลนั้น ๑๑๖๑
ในกาลนี้ ๑๑๔๐
ในกาลไหน ๑๑๖๑
ในคัมภีร์เวท ๘๔๗
ในที่ลับหลัง ๑๑๕๗

ในภพอื่น ๑๑๔๘
ในวันนี้ ๑๑๕๕
ในวันพรุ่งนี้ ๑๑๕๕
บทกิริยา ๖๙๒
บทคุณ ๖๙๒
บททัพพะ ๖๙๒
บทที่มีวิภัตติเป็นที่สุด ๘๗๙
บทประพันธ์การทำนาย ๑๑๓
บทประพันธ์ต้นแบบ ๑๑๑
บทร่ายกวี ๑๑๒
บทลงโทษ ๑๑๓
บรรพชิต ๔๓๓
บริขาร ๔๓๙
บริบูรณ์ ๗๔๙
บริวาร ๗๗๙,๘๔๔,
 ๘๕๔,๘๗๐,๙๗๑
บริเวณท้อง ๙๐๕
บริษัท ๔  ๔๑๕
บริษัท ๘ ๔๑๖
บ่วง ๕๒๐
บ่วงดักนก ๙๐๔
บ่อ ๖๕๐
บ่อเกิด ๘๐๑
บ่อน้ำ ๙๓๑
บ่อน้ำครำ ๖๘๓,๖๘๔
บ่อน้ำดื่ม ๖๗๗
บ่อน้ำเทวดา ๖๘๐
บ่อน้ำเสีย ๖๘๓,๖๘๔
บ่อยๆ ๔๑,๑๑๓๗
บัง ๗๔๘
บังโกรยเมีย ๕๘๔

บังเหียนม้า ๓๗๐
บัญญัติ  ๘๔๕
บัญญัติชื่อเรียก ๙๗๒
บัญญัติเรียก ๘๔๙
บัณฑิต ๒๒๗,๒๒๘,
 ๒๒๙,๙๑๓,๙๖๐,
 ๑๐๔๓,๑๐๖๕,
 ๑๐๗๒,๑๐๗๔
บัณฑิตผู้เจริญ... ๑๐๗๑
บัณเฑาะก์ ๒๔๓
บัดนี้ ๑๑๔๐
บันไดไม้ ๒๑๖
บันไดอิฐ ๒๑๖
บั้นเอว ๑๐๙๑
บัลลังก์ ๒๒,๓๐๘
บัลลังก์ที่ประทับของ... ๒๒
บัลลังก์สิงห์ทอง ๓๕๗
บัว ๖๘๔
บัวขาว ๖๘๔,๖๘๘
บัวเขียว ๖๘๘
บัวคว่ำบัวหงาย ๒๒๒
บัวจงกลนี ๖๘๙
บัวแดง ๖๘๔
บัวสัตตบุษย์ ๕๘๙
บัวสาย ๖๘๘
บากบั่น ๑๕๖
บาง ๗๐๔,๗๐๕,๗๐๗
บางคน ๗๑๘,๑๑๔๕
บางครั้ง ๑๑๔๕-๖
บางคราว ๑๑๔๕-๖
บางที ๑๑๔๕-๖
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บางพวก ๑๑๔๕-๖
บางอย่าง ๑๑๔๕-๖
บาตร ๔๔๓
บาท ๔๘๑
บานทะโรค ๓๒๘
บานประตู ๒๑๙
บานไม่รู้โรย ๕๗๘
บาป ๘๔,๙๔๑,๑๐๖๒,
 ๑๐๖๔,๑๐๙๓,๑๐๙๖,
 ๑๑๐๖,๑๑๐๙
บ่า ๒๖๔,๑๑๐๒
บ้างหรือ ๑๑๕๑
บ้าน ๒๐๕,๒๐๖,
 ๒๐๗,๑๑๐๑
บ้านใกล้เรือนเคียง ๗๗๐
บ้านเรือน  ๑๑๐๔,๑๐๙๘,
 ๑๑๐๘,๑๑๑๙,๑๑๖๕
บำรุง ๗๕๑
บำเรอ ๗๕๑
บิดา ๒๔๓,๘๑๒,
 ๘๔๐,๑๑๑๘
บิดาของนางสุชาดา ๔๔
บึง ๖๗๘
บุคคล ๙๓,๑๐๔๖
บุ้ง ๖๒๓
บุญ ๘๕,๘๔๔
บุญเก่า ๑๑๒๐
บุญนาค ๕๕๖
บุญหรือบาปที่... ๗๗๒
บุตร ๒๔๐,๒๔๑
บุตรที่เกิดจากชาย... ๙๘๓

บุตรธิดา ๑๐๔๖,๑๐๕๒
บุตรสาว ๒๔๐,๒๔๑
บุพนิมิต ๔๐๑
บุรุษ ๒๒๗,๑๐๔๖
บุษราคัม ๔๘๙
บูชา ๗๕๐
เบญจมาศ ๕๙๖
เบ็ด ๑๐๒๕
เบ็ดตกปลา ๖๗๔
เบา ๔๐,๗๑๐,๑๑๔๘,๑๑๕๓
เบ้า ๕๒๖
เบ้าของช่างทอง ๗๙๕
เบิกบาน ๗๕๒
เบี้ยเลี้ยง ๓๕๕,๓๕๖
เบื้องต้น ๗๑๕,๑๑๙๔
เบื้องบน ๘๓๐,๑๑๕๖
เบื้องแรก ๗๑๕,๘๔๓,
 ๙๑๓,๙๓๒,๙๕๑
เบื้องล่าง ๑๑๕๖
เบื้องหน้า ๙๕๑
เบื้องหลัง ๘๓๐
แบบอย่าง ๔๗๘
โบราณ ๗๑๓
ใบ ๕๙๓
ใบไถ ๔๔๘
ใบไม้ ๕๔๓,๙๓๗,
 ๑๐๑๖,๑๐๘๗
ใบเรือ ๖๖๘
ใบหน้า ๙๑๓,๑๐๔๗
ใบอ่อน ๕๔๓
ปกปิด ๗๔๖,๗๔๘

ปโกฏิ ๔๗๔,๔๗๗
ปชาบดีมาร ๔๒
ปฏัก ๓๖๖,๓๖๗,๔๔๘
ปฏิฆะ ๑๖๔
ปฏิปักษ์ ๓๔๔
ปฏิภาณ ๑๕๓
ปฏิมา ๕๒๙
ปฏิสนธิ ๗๙๒,๙๔๒
ปฏิเสธ ๑๐๑๔,๑๐๙๗
ปฐมฌาน ๘๓๑
ปฐมยาม ๖๘
ปฐพี ๑๘๑
ปฐวี ๑๘๑
ปตาปนมหานรก ๖๕๗
ปทธรรม ๘
ปทปูรณะ ๗๙๑
ปทัฏฐาน ๙๒
ปทุมนรก ๘๙๕
ปทุมสังขยา ๘๙๕
ปทุมะ ๔๗๔,๔๗๗
ปม ๕๒๐
ปรกติ ๙๒,๑๗๗,๑๗๘,๗๘๔
ปรธรรม ๖
ปรนนิบัติ ๗๕๑
ปรมาณู ๑๙๔
ปรมาตมัน ๘๖๑
ปรอท ๘๐๔
ประกายไฟ ๓๕
ประการ ๘๓๗,๘๔๖,๑๑๘๘
ประการต่างๆ ๗๑๗,
 ๑๑๖๓,๑๑๗๑
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ประคำดีควาย ๕๕๕
ประจักษ์ ๗๑๖
ประชา ๙๓
ประดับคำพูดให้.. ๑๑๙๕
ประดู่  ๕๖๓,๑๐๐๔
ประตู  ๒๑๙,๘๖๓,๙๘๙,
 ๑๑๑๐,๑๐๑๘
ประตูทั่วไป ๑๐๖๕
ประตูน้ำ ๖๖๐
ประตูสวรรค์ ๒๐๔
ประทีป ๓๑๖
ประเทศ ๑๘๖,๘๐๖
ประเทศราช ๑๘๙
ประธาน ๖๙๔,๖๙๕,๖๙๖,
 ๘๘๒,๘๘๗,
 ๙๖๓,๑๐๐๔
ประเพณี ๔๑๒
ประเภท ๘๓๗,๙๙๒,๑๐๔๙
ประเภทแห่งมหา... ๖๕๙
ประมาณ ๕ ธรณะ ๘๐๙
ประมาณ ๘๗๘
ประมาณเข่า ๗๔๒
ประมาณแปลงกล้า ๑๙๗
ประมาณยุ้งเก็บ... ๑๙๗
ประโยค ๑๐๖
ประโยชน์เกื้อกูล ๗๘๕
ประโยชน์ที่ควรได้ ๙๕๒
ประสาทรับรส ๒๗๙
ประสูติ ๗๖๑
ประเสริฐ ๘๘,๖๙๔,
 ๖๙๕,๖๙๖,๘๑๒,

 ๘๔๓,๘๔๔,๘๗๒,
 ๙๒๐๙๔๒,๙๙๖
ประเสริฐที่สุด  ๙๕๓
ปรากฏ ๗๒๔,๗๙๗,
 ๑๑๔๙,๑๑๕๗
ปรากฏการณ์ราหู...  ๑๐๒๗
ปรากฏชัด ๗๑๖
ปราการ ๒๐๓
ปรายณธรรม ๗
ปราสาท ๗ ชั้น ๙๑๗
ปราสาท ๒๐๘,๒๐๙,๑๑๐๑
ปราสาทเท้าช้าง ๒๐๘
ปราสาทโล้น ๒๐๘
ปริจเฉทของคำภีร์ ๙๑๑
ปริยัติ ๗๘๔
ปล้องไม้ ๖๐๐
ปละ ๔๘๐-๑
ปลา ๑๓ ชนิด ๖๗๑
ปลา ๖๗๑,๑๐๔๔,๑๐๗๙
ปลากด ๖๗๑
ปลากระบอก ๖๗๑
ปลากระเบน ๖๗๒
ปลากา ๖๗๔
ปลาขนาดใหญ่ ๖๗๓
ปลาค้าว ๖๗๑
ปลาฉลาม ๖๗๒
ปลาดุก ๖๗๑
ปลาตะเพียน ๙๑๑
ปลาตะเพียนแดง ๖๗๑
ปลาติมิ ๖๗๓
ปลาติมิงคละ ๖๗๓

ปลาติมินันทะ ๖๗๓
ปลาติมิปิงคละ ๖๗๓
ปลาติมิรปิงคละ ๖๗๓
ปลาบู่ ๖๗๑
ปลามหาติมิ ๖๗๓
ปลามังกร ๖๗๒
ปลามีเงี่ยง ๖๗๑
ปลาย ๓๙๔,๕๔๒,๘๖๗
ปลายแขน ๘๑๓,๘๔๓
ปลายคาง ๒๖๒
ปลายงวงช้าง ๓๖๕,๘๒๗
ปลายดาบ ๓๙๔
ปลายเท้า ๒๗๗
ปลายศร ๓๙๓
ปลายสุด ๘๗๒
ปลายหาง ๓๗๑
ปลายักษ์ ๖๗๓
ปลายฤดูหนาว ๗๙
ปลาโลมา ๑๐๐๓
ปลาสลาด ๖๗๒,๖๗๔
ปลาสวาย ๖๗๑
ปลาหมอ ๖๗๑
ปลาไหล ๖๗๒
ปลาอัชฌาโรหะ ๖๗๓
ปลาอานันทะ ๖๗๓
ปลิง ๖๗๕
ปสตะ ๔๘๒
ปสุสัตว์ ๖๒๐
ปหาราทอสูร ๑๔
ป่อง ๖๔๙,๖๕๐
ป้องกัน ๗๕๔
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ป้อม ๒๐๓
ป้อม ๒๐๔
ปะรำ ๒๑๐
ปักข์ ๗๔
ปักษี ๖๒๔
ปัจจยาภิสังขตธรรม ๘๓๒
ปัจจันตประเทศ ๑๘๖
ปัจจัย ๙๑,๘๕๗
ปัจจัยสี่ ๘๕๗
ปัจจุบัน ๗๖๗,๑๑๔๐
ปัจจุบัน ๗๖๗
ปัญจโครส ๕๐๑
ปัญจสิขเทพบุตร ๒๔
ปัญญา ๑๕๒๑๕๓,๑๕๔,
 ๗๘๔,๘๔๔,๘๔๗,
 ๘๖๐,๙๗๒,๙๘๐,
 ๑๐๓๔,๑๐๖๑,
 ๑๐๙๖,๑๑๓๑
ปัญญาเครื่องพิจารณา ๑๕๔
ปัญญาจักษุ ๘๓๕
ปัญญาญาณ  ๗๙๓,
 ๘๔๗,๘๘๘
ปัญญาบ่มกุศลธรรม... ๑๕๔
ปัญญาพิจารณา ๑๕๔,๘๔๕
ปัญญาที่พิจารณา... ๑๕๔,
 ๗๙๔
ปัญญารู้แจ้ง ๑๕๔
ปัญญารู้ประโยชน์... ๑๕๔
ปัญหา ๑๑๕
ปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ๒๒
ปัตถะ ๔๘๒-๓

ปัสสาวะ ๒๗๕
ปาก ๒๖๐
ปากน้ำ ๖๘๑
ปากอ่าว ๖๘๑
ปาน ๓๒๘,๙๔๕
ปารธรรม ๙
ป่า ๕๓๖,๘๙๘,
 ๑๐๖๓,๑๑๒๖
ป่าช้า ๔๐๕
ป่าช้าผีดิบ ๔๐๖
ปาฏิหาริย์ ๗๗๒
ปาฐะ ๗๗๔
ป่าดงดิบ ๕๓๖
ป่าทั่วไป ๕๓๖
ป่าทึบ ๕๓๖
ป่าลึก ๑๑๐๗
ป่าใหญ่ ๕๓๖
ป้า ๒๔๕,๒๔๘
ปิฎก ๕๒๔
ปิด ๗๔๕,๗๔๖
ปิ่น ๒๘๓
ปี ๘๑,๙๒๒,๑๐๖๒,๑๑๒๔
ปีกนก ๖๒๗,๙๓๗
ปีติ ๘๗
ปีศาจจำพวกหนึ่ง ๑๓
ปุณฑรีกะ ๔๗๔,๔๗๗
ปุถุชน ๔๓๕
ปุพพวิเทหทวีป ๑๘๓
ปุพพัณณชาติ ๔๕๐
ปุโลมอสูร ๔๔
ปู่  ๒๔๗,๑๑๑๘

ปู ๖๗๕
ปูน ๑๐๒๑
ปูนขาว ๙๗๖,๑๐๕๒
เป็นไข้ ๓๒๓,๓๒๙
เป็นต้น ๑๑๘๘
เป็นตัวของตัวเอง ๗๓๖
เป็นนิจ ๑๑๕๓
เป็นประจำ ๑๑๓๗
เปรต ๔๐๕,๙๓๖
เปรียง ๕๐๐,๕๐๑
เปลวไฟ ๓๔,๘๗๒,๑๑๐๒
เปล่า ๖๙๘,๗๑๕
เปล่าประโยชน์ ๑๑๔๕
เปลือก ๕๙๓
เปลือกไม้ ๔๔๒,๑๑๐๙
เป้า ๓๙๐
เปียก ๗๕๓
แป้งข้าวหมาก ๕๓๓
แปรงสีฟัน ๔๔๒
แปลงนา ๘๘๐
ผง ๓๙๕,๑๐๒๑
ผงซักฟอก ๙๒๗
ผงสบู่ ๓๐๖
ผนัง ๒๐๔
ผม ๒๕๖,๑๐๘๐
ผมเกล้าเป็นชฎา ๒๕๗
ผมแกละ ๒๕๗
ผมจุก ๒๕๗,๒๕๘,
 ๘๖๔,๘๗๒
ผมเปีย ๒๕๗
ผมสั้น ๒๕๗
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ผมแสกกลาง ๒๕๘
ผมหงอก ๒๕๑
ผล ๕๙๓
ผลกรรม ๙๕๒
ผลกรรมเก่า ๙๐
ผลกระจับ ๑๐๑๐
ผลของกรรมดี ๗๖๗
ผลจิต ๙๕๒
ผลตำลึง ๙๒๐
ผลประโยชน์ ๑๐๓๗
ผลประโยชน์... ๗๘๕
ผลพุทรา ๕๕๙
ผลมวกเหล็ก ๕๗๔
ผลไม้ ๙๐๒,๙๕๒
ผลไม้ดิบ ๕๔๖
ผลไม้สุก ๕๔๖,๑๐๑๗
ผลหว้า ๕๔๗
ผลอินทผลัม ๙๙๘
ผลานิสงส์ ๗๘๗
ผลุนผลัน ๑๑๔๘
ผอบ ๓๑๗
ผอม ๗๐๔,๗๐๕
ผักขี้เหล็ก ๕๙๘
ผักทอดยอด ๕๙๘
ผักบุ้ง ๕๙๘
ผักปราบ ๕๖๗
ผักปลัง ๕๙๘
ผักเสี้ยน ๕๙๘
ผักหนาม ๕๙๔
ผักหัวแหวน ๕๙๖
ผักโหม ๕๙๖

ผักโหมหัด ๕๙๗
ผักไห่ ๕๙๖,๕๙๘
ผัสสะ ๙๔
ผ้า ๒๙๐,๘๐๒,๑๑๑๙
ผ้ากัมพล ๒๙๑
ผ้ากาสายะ ๒๙๕-๖
ผ้ากุสิ ๒๙๖
ผ้าเก่า ๒๙๓
ผ้าเกิดในแคว้นโก... ๒๙๑
ผ้าโกเชาว์ผืนใหญ่ ๓๑๒
ผ้าขนสัตว์ ๒๙๑,๒๙๘
ผ้าขาด ๒๙๓
ผ้าขี้ริ้ว ๒๙๓
ผ้าคลุม ๒๙๒
ผ้าชนิดหนึ่ง ๑๑๐๙
ผ้าชิ้นใหญ่ในขันธ์จีวร ๒๙๖
ผ้าทุกูล ๒๙๑
ผ้านุ่ง ๒๙๒
ผ้าเนื้อดี ๒๙๑
ผ้าเนื้อละเอียด ๒๙๑
ผ้าบังอาย ๘๑๓
ผ้าป่าน ๒๙๑
ผ้าปิดฝ้า ๒๙๙
ผ้าปิดเพดาน ๙๗๕
ผ้าปูลาด ๓๑๒
ผ้าปูลาดขลิบ ๓๑๕
ผ้าปูลาดบนหลังช้าง ๓๖๕
ผ้าปูลาดไหม ๓๑๕
ผ้าเปลือกปอ ๒๙๑
ผ้าเปลือกไม้ ๒๙๑,๒๙๗,
 ๔๔๒,๙๘๖,๑๐๐๖

ผ้าผสม ๒๙๑
ผ้าผืนใหญ่ในขันธ์จีวร ๒๙๕
ผ้าฝ้าย ๒๙๑,๒๙๗
ผ้าพิเศษ ๒๙๑
ผ้าเพดาน ๒๙๙
ผ้าแพร ๒๙๑
ผ้าโพก ๒๘๔
ผ้าโพกศีรษะ ๒๙๔
ผ้าภังคะ ๒๙๑,๑๑๓๐
ผ้ามณฑล ๒๙๖
ผ้าม่าน ๒๙๘
ผ้าย้อมน้ำฝาด ๒๙๖
ผาล ๔๔๘
ผ้าวิวัฏฏะ ๒๙๖
ผ้าสวย ๒๙๐
ผ้าสาฎก ๒๙๐
ผ้าห่ม ๒๙๒,๒๙๓,๘๓๐
ผ้าห่มเนื้อดี ๒๙๒
ผ้าใหม่ ๒๙๓
ผ้าไหม ๒๙๑,๒๙๘
ผ้าไหมแคว้นปัฏ... ๒๙๑
ผ้าไหมที่ซักแล้ว ๒๙๑
ผ้าอันตรวาสก ๒๙๒
ผ้าอุตตราสงค์ ๒๙๒
ผิด ๑๑๔๕
ผิวพรรณ ๑๐๘๖
ผิวพรรณงาม ๘๓๖
ผิวหนัง ๑๑๐๗
ผิว่า ๑๑๔๗
ผี ๔๐๕
ผีเสื้อน้ำ ๑๓
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ผีหัวขาด ๔๐๖
ผึ้ง ๖๓๕,๖๓๖
ผึ้งตัวอ่อน ๘๒๑
ผึ้งเล็ก ๖๔๕
ผืนดินเค็ม ๑๘๒
ผืนดินที่แห้งแล้ง ๑๘๒
ผื่นคัน ๓๒๖
ผูก ๗๔๗,๗๘๗
ผูกอาฆาต ๑๖๕
ผู้กลัว ๗๓๑
ผู้กลัวตาย ๗๔๓
ผู้กล้าพูด ๙๖๐
ผู้กล่าว ๗๓๕
ผู้กล่าวคำจริง ๘๑๕
ผู้กล่าวคำไพเราะ ๘๙๑
ผู้กล่าวว่ากรรมดี... ๙๔๔
ผู้กล่าวสรรเสริญ... ๑๐๘๑
ผู้กล้าหาญ ๓๘๐,๑๐๗๗
ผู้กล้าหาญไม่กลัวตาย ๓๙๘
ผู้กินของทิพย์ ๑๑
ผู้กินเนื้อสุนัข ๑๐๔๕
ผู้เกิด ๙๓
ผู้เกิดก่อน ๒๕๔
ผู้เกิดในตระกูลดีมี... ๑๐๗๔
ผู้เกิดในตระกูลอริยะ ๑๐๐๒
ผู้เกิดในวรรณะแพศย์ ๔๔๕
ผู้โกง ๗๓๗
ผู้ขวนขวาย ๗๒๗
ผู้ขอ ๗๔๐
ผู้ขะมักเขม้น ๗๒๗
ผู้เขลา ๗๒๑

ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๑๔
ผู้ครองเรือน ๔๔๖
ผู้ควรเคารพ ๘๔๐
ผู้ควรบูชา ๑๐๙๘
ผู้ควรบูชาดุจไฟ ๔๑๙
ผู้ควรรับทาน ๗๒๖
ผู้ควรเอาชนะ ๓๗๙
ผู้ค่อยไป ๓๗๙
ผู้คะนอง ๗๓๑
ผู้ค้ำประกัน ๕๓๒
ผู้คิดได้ขณะละพันอย่าง ๑๘
ผู้คุ้นเคย ๓๕๓
ผู้เคาะสัญญาณ... ๓๙๖
ผู้ฆ่า ๗๓๑
ผู้โง่ ๗๒๑
ผู้จองเวร ๓๔๔,๓๔๕
ผู้จัญไร ๘๒
ผู้เจริญ ๒๕๔,๑๑๓๙
ผู้เจริญที่สุด ๒๕๔
ผู้เจริญวัย ๑๐๗๑
ผู้ฉลาด ๘๐๓,๙๒๖,
 ๙๘๔,๑๐๗๓
ผู้เฉื่อยชา ๗๒๗
ผู้ชนะมารทั้ง ๕ ๒
ผู้ชรา ๒๕๔
ผู้ชอบนอน ๗๓๓
ผู้ชอบพูด ๗๓๓
ผู้ชอบอิสระ ๗๒๘
ผู้ชักช้า ๗๒๗
ผู้ชาย ๒๒๗
ผู้เชี่ยวชาญ ๒๒๘

ผู้เชื่องช้า ๗๒๙
ผู้เชื่อฟัง ๗๓๐,๑๐๓๖
ผู้โชคร้าย ๘๒
ผู้เฒ่า ๒๕๔
ผู้ดำรงอยู่ในเรือน ๔๐๙
ผู้ดื่มอมตรส ๑๑
ผู้ดุร้าย ๗๓๒,๑๐๓๘,๑๐๘๙
ผู้ดูแลกิจการ ๑๐๖๖
ผู้ดูแลทรัพย์สินส่วน... ๓๔๓
ผู้เดียว ๗๑๘
ผู้เดียวไม่มีเพื่อน ๘๕๐
ผู้ได้ความสบายใจ ๑๐๓๘
ผู้ได้รับการเลิกทาส ๕๑๖
ผู้ได้รับผลของกรรมดี ๗๒๒
ผู้ตกต่ำ ๙๓๐
ผู้ตกยาก ๗๓๙
ผู้ตกอยู่ในอำนาจ ๘๙๘
ผู้ตั้งอยู่ในธรรม... ๔๐๙
ผู้ตระหนี่ ๗๓๙
ผู้ตรัสรู้ ๑
ผู้ตวง ๑๑๓๑
ผู้ตะกละในอาหาร ๗๓๔
ผู้ตัดสินคดีฟ้องร้อง ๓๔๑
ผู้ตายตามอายุขัย ๑๑
ผู้ตายแล้ว ๑๑๑๐
ผู้ติดอยู่ในอารมณ์ ๙๓
ผู้ตีนาฬิกา ๓๙๖
ผู้เตรียมเดินทาง ๔๒๔
ผู้แต่งชุดนักรบ ๓๗๘
ผู้แต่งตัวเต็มยศ ๓๗๘
ผู้ถึง  ๙๓๗
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ผู้ถึงความวิบัติ ๗๔๓
ผู้ถึงภัย ๗๔๓
ผู้ถือธง ๗๓๓
ผู้ถูกฆ่า ๗๓๗
ผู้ถูกถาม ๑๐๗๖
ผู้ถูกเลี้ยงดู ๑๐๗๖
ผู้ถูกส่งไปเชื่อมสัม... ๓๔๗
ผู้ทรงเป็นวงศ์... ๕
ผู้ทรงพลัง ๑๔
ผู้ทรงมีพระเนตรรอบทิศ ๒
ผู้ทรงสามารถ ๔
ผู้ท่องเที่ยวไป ๑๑๐๗
ผู้ทะเยอทะยาน ๗๒๙
ผู้ทั้งใบ้ทั้งหนวก ๗๓๔
ผู้ทำการชั่ง ๘๑๕
ผู้ทำการผลุนผลัน ๙๘๖
ผู้ทำโดยไม่ใคร่ครวญ ๗๒๙
ผู้ทำตัวไม่น่ารัก ๑๐๗๗
ผู้ทำตามใจของตน ๑๐๒๔
ผู้ทำประโยชน์ต่อมิตร ๑๐๘๘
ผู้ทำลายซี่ล้อแห่งสงสาร ๑๐
ผู้ที่เขายกย่อง ๘๙๑
ผู้ที่เหล่าเทวดาบูชา ๑๘
ผู้นอนหลับ ๘๗๘
ผู้นั่งอยู่บนรถ ๓๗๖
ผู้น่ารัก ๑๐๖๖
ผู้น่าสรรเสริญยิ่ง ๑๐๒๒
ผู้น่าสรรเสริญยิ่งกว่า ๙๑๘
ปู้นุ่งห่อผ้าย้อม... ๔๐๙
ผู้นำ ๔,๗๒๕,๘๙๑
ผู้นำสัตว์ไปสู่นิพพาน ๒

ผู้นำสินค้ามาขาย ๔๖๙
ผู้นำหน้า ๓๗๘,๓๗๙
ผู้แนะนำ ๒
ผู้บริโภคสุธาโภชน์ ๑๑
ผู้บริสุทธิ์ด้วยการ... ๔๔๒
ผู้บำเพ็ญเพียร ๔๓๓
ผู้บำรุงพระราชา ๓๔๒
ผู้บูชายัญ ๔๑๔
ผู้เบียดเบียน ๗๓๑
ผู้ปกครอง ๑๖,๓๓๓,
 ๓๓๔,๗๒๕
ผู้ปกครองโค ๔๙๖
ผู้ปกครองมนุษย์และ... ๓
ผู้ประพฤติธรรมประ... ๔๐๙
ผู้ประพฤติธรรมร่วม... ๔๓๘
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ๔๐๙,
 ๙๒๘
ผู้ประพฤติพรหม... ๔๑๐
ผู้ประมาท ๗๒๙
ผู้ประเสริฐ ๙๓๓
ผู้ประเสริฐกว่าเทวดา... ๓
ผู้ประเสริฐกว่าสัตว์... ๑
ผู้ประเสริฐที่สุด ๙๑๘
ผู้ประเสริฐสุด ๒
ผู้ปราศจากราคะ ๑๐
ผู้ปราศจากโรค ๙๒๖
ผู้ป่วย ๓๒๒
ผู้ปากกล้า ๗๓๕
ผู้ปากจัด ๗๓๕
ผู้เป็นครูของชาวโลก ๓
ผู้เป็นจอมเทพ ๑๘,๒๐

ผู้เป็นไปตามกรรม ๙๓
ผู้เป็นใหญ่  ๗๒๕,๙๒๐,๙๒๖,
 ๑๐๒๔,๑๐๘๘,๑๐๙๔
ผู้เป็นใหญ่ในประเทศ ๓๓๓,
 ๓๓๔
ผู้ไปก่อน ๓๗๘,๓๗๙
ผู้ไปช้า ๓๗๙
ผู้ไปตามหลัง ๓๘๐
ผู้ไปเร็ว ๓๗๙
ผู้ผลัดวันประกันพรุ่ง ๗๒๗
ผู้ใฝ่สูง ๗๒๙
ผู้พยายามฆ่า ๗๓๖
ผู้พลั้งเผลอ ๗๒๙
ผู้พิจารณาเหตุผล... ๗๒๖
ผู้พิพากษา ๓๔๑
ผู้พูด ๗๓๕
ผู้พูดน้อย ๔๓๓
ผู้พูดมาก ๗๓๓
ผู้พูดเหลวไหล ๗๓๕
ผู้ฟ้อนรำ ๑๐๑
ผู้ภักดีต่อพระราชา ๓๔๒
ผู้มักโกรธ ๗๓๒,๑๐๗๗
ผู้มักมาก ๗๒๒
ผู้มั่งคั่ง ๗๒๕,๑๐๓๙
ผู้มัวเมา ๗๓๐
ผู้มัวเศร้าโศก ๗๓๖
ผู้มาเยือน ๔๒๔
ผู้มีเกียรติ ๗๒๔
ผู้มีความกรุณา ๗๒๗
ผู้มีความกล้าหาญ ๑๑
ผู้มีความกำหนัด ๙๒๓
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ผู้มีความดี ๘๒
ผู้มีความดีใจ ๗๒๓
ผู้มีความตั้งมั่น ๑๐๗๒
ผู้มีความเพียรมาก ๗๒๒
ผู้มีความยินดี ๑๑๑๓
ผู้มีความละอาย ๗๓๓
ผู้มีความเสียใจ ๗๒๓
ผู้มีความอดทน ๗๓๒,๑๐๗๓
ผู้มีความเอ็นดู ๗๒๗
ผู้มีคุณทราม ๑๖
ผู้มีจักษุคือพระสัพพัญ... ๑
ผู้มีใจดี ๗๒๒,๗๒๓
ผู้มีใจประเสริฐ ๗๒๒
ผู้มีใจโอบอ้อมอารี ๗๒๓
ผู้มีชีวิต ๙๓
ผู้มีชื่อเสียง ๗๒๔
ผู้มีเชาว์ ๗๒๖
ผู้มีโชค ๑๑๓๓
ผู้มีญาณอันงดงาม ๒
ผู้มีตบะ ๔๓๓
ผู้มีธง ๗๓๓
ผู้มีน้ำใจ ๗๒๒,๗๒๓
ผู้มีน้ำใจให้ทาน... ๘๙๑
ผู้มีบุญ ๗๒๒,๑๐๐๗
ผู้มีปฏิภาณ ๗๓๑
ผู้มีปราณ ๙๓
ผู้มีปัญญา ๒๒๗,๒๒๘,๒๒๙
ผู้มีปัญญากว้างดุจ... ๒
ผู้มีปัญญาประเสริฐสุด ๔
ผู้มีปัญญามาก ๒
ผู้มีปัญญาไม่สิ้นสุด ๒

ผู้มีพระรัศมีแผ่ซ่าน... ๑
ผู้มีโภคทรัพย์ ๑๐๙๔
ผู้มีร่างกาย ๙๓
ผู้มีรูปร่างงดงาม ๑๖
ผู้มีศรัทธา ๗๓๓,๙๕๐
ผู้มีศรี ๘๒
ผู้มีสกุล ๓๓๓
ผู้มีสิริ ๘๒
ผู้มีหนังหย่อนยาน ๒๕๕
ผู้มีหอกในมือ ๑๖
ผู้มีหอกเป็นอาวุธ ๑๗
ผู้มีอายุ  ๑๑๓๙
ผู้มีอายุมาก ๒๕๔
ผู้เมา ๗๓๐
ผู้ไม่กล้าตัดสินใจ  ๙๘๕
ผู้ไม่แก่ ๑๒
ผู้ไม่ฉลาด ๘๙๒
ผู้ไม่ต้องศึกษาอีก ๑๐
ผู้ไม่ตาย ๑๑
ผู้ไม่น่าเชื่อถือ ๗๓๗
ผู้ไม่นุ่งผ้า ๑๑๑๐
ผู้ไม่แน่ใจ ๗๓๑
ผู้ไม่เป็นทาส ๕๑๖
ผู้ไม่มีความใคร่ ๑๐
ผู้ไม่มีผ้า ๗๓๔
ผู้ไม่มีโรค ๓๓๑,๙๘๔
ผู้ไม่ระวังคำพูด ๗๓๕
ผู้ไม่สบายใจ ๗๒๓
ผู้ไม่หลับ ๑๑
ผู้ไม่หลับตา ๑๒
ผู้ยังต้องศึกษา ๔๓๕

ผู้ยังไม่บรรลุโลกุตตร... ๔๓๕
ผู้ยากไร้ ๘๒๑
ผู้ยิงลูกศร ๙๒๒
ผู้ยุยง ๗๓๗
ผู้ร้องเพลงปลุก... ๓๙๖
ผู้รักศีล ๙๒๘
ผู้รักษาบุตร ๒๔๓
ผู้รักษาประตู ๓๔๑
ผู้รับเลี้ยงเด็ก ๒๔๔
ผู้ร่ำรวย ๗๒๕
ผู้รีบไป ๓๗๙
ผู้รู้ ๒๒๗,๒๒๘,๒๒๙
ผู้ไร้ความปรานี ๙๒๘
ผู้ลงมือทำโดยไม่ไตร่... ๗๓๗
ผู้ล่อลวง ๗๓๗
ผู้ละโมบ ๑๐๖๖,๑๑๐๖
ผู้ลังเล ๗๓๑
ผู้ลามก ๑๐๐๐
ผู้โลภมาก ๗๒๒
ผู้ว่าง่าย ๗๓๐
ผู้สดใส ๗๓๓
ผู้สบายใจ ๗๒๓
ผู้สรรเสริญคุณ... ๓๙๖
ผู้สรรเสริญราชวงศ์ ๓๙๖
ผู้สวดคัมภีร์เวท ๔๐๘
ผู้สวมชุดแต่งกาย ๓๗๘
ผู้สวมเสื้อเกราะ ๓๗๘
ผู้สอดแนม ๓๔๗
ผู้ส่อเสียด ๗๓๗,๑๐๖๘
ผู้สะอาด ๔๔๒
ผู้สามารถ ๑๐๖๘
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ผู้สามารถหรือมั่นคง ๑๐๘๓
ผู้สำรวมคำพูด ๔๓๓
ผู้สิ้นอาสวะแล้ว ๑๐
ผู้สูงศักดิ์ ๓๓๓
ผู้เสด็จไปดีแล้ว ๒
ผู้เสื่อมจากโชค ๘๙๒
ผู้เสื่อมเสีย ๑๖
ผู้แสดงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ๒
ผู้หญิง ๒๓๐,๒๓๑,๙๔๙,๑๐๑๙
ผู้หญิงขี้กลัว ๒๓๑
ผู้หญิงตัณหาจัด ๒๓๑
ผู้หญิงสวยงาม ๒๓๑
ผู้หนุ่มกว่า ๙๒๙
ผู้หมดจด ๔๔๒
ผู้หมั่นเพียร ๗๒๗
ผู้หยาบช้า ๙๓๔
ผู้หลงลืม ๘๙๒,๑๐๒๘
ผู้หลักแหลม ๙๒๖
ผู้หลับไหล ๙๒๙
ผู้หวั่นไหว ๑๐๗๕
ผู้หวั่นไหวโลเล ๑๐๖๖
ผู้เห็นแก่นอน ๗๓๓
ผู้โหดเหี้ยม ๗๓๒
ผู้ให้กำเนิด ๒๔๓
ผู้ใหญ่กว่า ๙๑๘
ผู้ใหญ่บ้าน ๙๒๐
ผู้อยู่ตามใจตน ๗๒๘
ผู้อยู่ในปฐมวัย ๙๒๓
ผู้อยู่บนสวรรค์ ๑๑,๑๒
ผู้อ้วน ๑๐๘๓
ผู้อาศัยคนอื่น ๗๒๘

ผู้อาศัยอยู่ในเทวโลก ๑๑
ผู้อืดอาด ๗๒๙
ผู้อุปถัมภ์ ๑๐๘๔
ผู้เอาใจใส่ ๗๒๖
เผลอ ๑๗๓
เผ่าพันธุ์ ๒๔๓,๘๐๘
แผ่นกระดาน ๑๐๐๙
แผ่นดิน ๑๘๑,๘๖๙,๙๙๕,
 ๙๙๗,๑๐๕๒,๑๐๕๙,
 ๑๐๙๘,๑๑๓๑
แผ่นดินเป็นที่เกิด  ๘๕๕
แผ่นเป้า ๑๐๒๐
แผ่ไป ๗๔๖
แผล ๓๒๔
ฝน ๔๗
ฝนตก ๑๐๖๒
ฝนตกประปราย ๔๙
ฝนตกหนัก ๕๐
ฝักดาบ ๓๙๑,๘๑๑,๘๕๔
ฝักบัว ๖๘๗,๘๗๕
ฝักมีด ๓๙๑
ฝั่ง ๖๖๔,๘๔๘
ฝั่งตรงข้าม ๖๖๕
ฝั่งนอก ๖๖๕
ฝั่งนี้ ๖๖๕
ฝั่งโน้น ๖๖๕
ฝั่งใน ๖๖๕
ฝา ๕๐,๕๑
ฝากไว้ก่อน ๑๑๕๑
ฝาปิด ๕๐,๕๑
ฝ้าย ๔๕๒,๔๙๔,๕๘๙

ฝ้ายผี ๓๐๓
ฝาเรือน ๒๐๔
ฝี  ๓๒๔,๑๐๔๘
ฝีในท้อง ๓๒๓
ฝีพาย ๖๖๖
ฝึกหัด ๗๔๙
ฝุ่น ๓๙๕,๘๘๓,๑๐๒๑
ฝูง ๖๓๒
ฝูงช้าง ๓๖๒
ไฝ ๓๒๘,๙๔๕
พก ๒๗๖
พงศาวดาร ๑๑๑
พจน์ ๑๐๕
พจนานุกรมบาลี ๑๑๑
พญาโค ๔๙๖
พญาช้าง ๓๖๐
พญาช้างเผือก ๓๐
พญานาค ๖๕๐,๘๔๙
พญานาคกัมพล ๖๕๒
พญานาคอัสดร ๖๕๒
พญามัจจุราช ๘๔๒
พญามาร ๔๓,๑๐๐๐,๑๐๒๔
พญายม ๔๔
พญาหงส์ ๖๔๗
พญาหงส์มัลลิกะ ๖๔๗
พนมมือ ๒๖๘
พนักงานประจำรถ ๓๗๖
พยัญชนะอักษร ๘๗๙
พยับแดด ๖๕
พยาธิ ๓๒๓
พยาน ๕๓๒
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พรม ๒ หน้า ๓๑๓
พรมขนสัตว์สีขาว ๓๑๓
พรมขนสัตว์ธรรมดา ๓๑๒
พรมขนสัตว์ผืนใหญ่ ๓๑๒
พรมขนสัตว์ลายดอกไม้ ๓๑๓
พรมขนสัตว์ลายวิจิตร ๓๑๒
พรมขนาดใหญ่... ๓๑๔
พรมมีขน ๒ ด้าน ๓๑๓
พรมมีขนด้านเดียว ๓๑๓
พรมรูปพยัคฆ์ ๓๑๔
พรมรูปสิงห์ ๓๑๔
พรมไหม ๓๑๕
พรรค ๖๒๙,๖๓๐,
 ๖๓๑,๖๓๒
พรหม ๑๕,๘๑๒,
 ๑๐๐๐,๑๑๑๘
พรหมจารีบุคคล ๔๐๙
พรหมวิหาร ๘๕๗
พรหมวิหารธรรม ๗๘๓
พร้อม ๑๑๓๖
พร้อมกัน ๑๑๙๙
พรอันบุคคลพึง... ๘๑๐
พระขรรค์ ๓๕๘
พระขีณาสพ ๑๐
พระเขี้ยวแก้ว ๒๖๑
พระคันธกุฎี ๒๑๑
พระคุณเจ้า ๗๒๕
พระโค ๔๙๖
พระเจ้าจักรพรรดิ ๓๓๕
พระเจ้าแผ่นดิน ๓๓๓
พระเจ้าแผ่นดิน ๓๓๔

พระชนนีของพระราหุล ๓๓๖
ชายาของพระอินทร์ ๒๐
พระชินเจ้า ๔
พระตถาคต ๓
พระไตรปิฎก ๙๙๖
พระไตรปิฎกที่ควร... ๙๙๑
พระเถระ ๒๕๔
พระทศพล ๑
พระที่นั่ง ๒๒
พระธรรมราชา ๓
พระธรรมเสนาบดี ๔๓๔
พระนครพาราณสี ๑๙๙
พระนครราชคฤห์ ๒๐๐
พระนครเวสาลี ๑๙๙
พระนครสาวัตถี ๑๙๙
พระนรสีห์ ๓
พระนางพิมพา ๓๓๖
พระนารายณ์  ๑๖,๑๐๐๐
พระผู้เป็นเอง ๔
พระผู้มีพระภาค ๑
พระพุทธเจ้า ๑,๒,๓,๔,๕,
 ๘๑๒,๑๐๓๓,๑๐๔๓,
 ๑๐๙๘,๑๐๙๙,๑๑๑๖
พระพุทธเจ้าพระนามว่า... ๔
พระพุทธพจน์  ๘๗๘
พระภิกษุ ๔๓๓
พระภิกษุสามเณร ๙๒๘
พระมหามุนี ๓
พระมเหสี ๒๓๒
พระมุนินท์ ๑
พระมุนี ๑,๔๓๓

พระโมคคัลลานะ ๔๓๕
พระรัตนตรัย ๙๗๐
พระราชฐานชั้นใน ๒๑๕
พระราชวงศ์ ๙๒๖
พระราชอุทยาน ๕๓๗
พระราชโอรสของพระ... ๔
พระราชา ๓๓๓-๕
พระราชาผู้ทรงเป็น... ๓๔๓
พระราชาผู้ทรงมุทธา... ๓๓๕
พระราชาผู้เป็นศัตรูกัน ๓๔๓
พระราชินี ๑๐๓๓
พระโลกนาถ ๒
พระวิษณุ ๑๖๘๖๙
พระศากยมุนี ๕
พระศากยสีหะ ๕
พระศาสดา ๑
พระศาสนา ๗๘๓,๙๙๓
พระศิวะ ๑๖,๘๙๔
พระสมณโคดม ๔
พระสยัมภู ๔
พระสหาย ๓๔๓
พระสัพพัญญู ๑
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๔
พระสารีบุตร ๔๓๔
พระสุคต ๒
พระเสกขะ ๔๓๕
พระอรหัตตผล ๔๓๖
พระอรหันต์ ๑๐,๔๓๖,๗๘๘
พระอริยบุคคล ๑๐๐๒
พระอริยะ ๔๓๕
พระอังคีรส ๑
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พระอานนท์ ๔๓๖
พระอินทร์  ๑๘,๑๙,๒๐,
 ๙๗๐,๑๐๐๑,๑๐๔๕
พระอิศวร ๑๖,๑๗,๑๐๙๔
พระอุปัชฌาย์ ๔๑๐
พร้า ๓๙๓
พราน ๕๑๓
พรานนก ๕๑๓
พรานเนื้อ ๕๑๓
พราหมณ์  ๔๐๘,๘๑๒,๑๐๔๗
พราหมณ์มหาศาล ๓๓๗-๙
พริก ๔๕๙
พริกไทย ๕๘๓
พรุ่งนี้เช้า ๑๑๕๕
พลการ ๔๐๐
พลบค่ำ ๖๘
พลั้งเผลอ ๑๗๓
พลัด ๗๕๑
พลัน ๔๐
พลับพลึง ๕๘๘
พลิอสูร ๘๙๗
พวก ๖๓๒
พวกโคพากันร้อง... ๑๓๓
พวกช้างพากันร้อง... ๑๓๔
พวกนกกระเรียน... ๑๓๔
พวกนกดุเหว่า... ๑๓๔
พวกนกยูงพากันร้อง... ๑๓๓
พวกพ้อง ๒๔๓
พวกแพะพากันร้อง... ๑๓๓
พวกม้าพากันร้อง... ๑๓๓
พวงดอกไม้ ๓๐๗,๕๔๕

พวงมาลัย ๑๑๒๐
พวงมาลัยดอกไม้ ๑๐๘๑
พสุธา ๑๘๑
พหรม ๑๔
พอ ๑๑๔๗
พ่อ ๒๔๓,๑๑๓๙
พอกพูน ๗๐๑
พ่อครัว ๔๖๔
พ่อค้า ๔๖๙,๑๐๑๕
พ่อค้าเรือสำเภา ๖๖๗
พ่อตา ๒๔๖
พ่อตาและพ่อสามี ๒๕๐
พ่อสามี ๒๔๖
พ้อม ๔๕๘
พะเนินเหล็ก ๕๒๖
พังพอน ๖๒๒,๑๐๘๐
พังพานงู ๘๕๙
พัด ๓๑๖
พัดใบตาล ๓๑๖
พัดลม ๓๑๖
พัดหรือแส้หางจามรี ๓๕๘
พัดหางจามรี ๓๕๗
พัน ๔๗๔,๗๔๕,๗๘๗
พันธุ์พืช ๙๑
พันธุ์ไม้จำพวกขิงข่า ๓๐๔
พัสดุ  ๘๑๙
พัสดุคลัง ๒๑๓
พากย์ ๑๐๖
พามา ๗๔๙
พาย ๖๖๗
พายุ ๓๗

พาหนะ ๓๗๕,๑๐๙๐
พิกุล ๕๗๒
พิณ ๗ สาย ๑๓๘
พิณ ๑๓๘
พินทุ ๔๗๕-๗
พินาศ ๘๙
พิมพ์ ๕๒๙
พิลังกาสา ๕๘๖
พิเศษ ๙๙๒
พิษกาฬกูฏะ ๖๕๖
พิษงู ๖๕๕
พิษงูชนิดต่างๆ ๖๕๖
พิษหลาหละ ๖๕๖
พิสดาร ๗๖๘
พี่ชาย ๒๕๐,๒๕๔
พี่ชายและน้องชาย.. ๒๔๔
พี่ชายสามี ๒๔๗
พี่น้องร่วมท้อง ๒๔๙
พี่สาวและน้องสาว ๒๕๐
พี่สาวและน้องสาว... ๒๔๕
พึงถึง ๗๔๕
พึ่งผู้อื่น ๗๒๘
พืชจำพวกข้าว ๔๕๐
พืชที่กินก่อน ๔๕๐
พืชที่กินทีหลัง ๔๕๐
พืชที่เป็นยารักษาโรค ๕๙๒
พืชผัก ๔๕๙
พืชสำหรับทำกับข้าว ๔๕๐
พื้น ๑๐๙๐
พื้นที่ ๑๘๑,๒๒๕,๘๑๔
พื้นที่ใกล้ภูเขา ๖๑๐
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พื้นที่ขรุขระ ๑๘๒
พื้นที่ชื้นแฉะ ๑๘๗
พื้นที่ซึ่งไถแล้ว ๑๐๔๐
พื้นที่ดอน ๑๘๒
พื้นที่ดินเค็ม ๘๘๖
พื้นที่ติดเมืองและภูเขา ๑๙๐
พื้นที่บนภูเขา ๖๑๐
พื้นที่เพาะปลูก ๔๔๗
พื้นที่เพาะปลูก... ๑๘๘
พื้นที่มีเจ้าของ ๙๗๐
พื้นที่มีดินเค็ม ๑๘๒
พื้นที่ราบบนภูเขา ๖๐๗
พื้นที่โล่งแจ้ง ๘๘๖
พื้นที่ส่วนหนึ่ง ๘๕๙
พื้นที่สีเขียว ๑๘๗
พื้นที่แห้งแล้ง ๙๖๕
พุ่ง ๗๔๔
พุทธจักษุ ๘๓๕
พุทธสถาน ๒๐๗
พุทรา ๕๕๘
พุ่มดอกไม้ ๓๐๗
พุ่มไม้ ๕๔๐,๕๕๐,๘๖๑
พูดจา ๗๕๕
พูดที่ไม่ถูกต้อง ๑๒๗
พูดปด ๑๒๗
เพกา ๕๗๒
เพชร ๔๙๐,๘๖๖,๘๖๙
เพชรฆาต ๗๓๑
เพชรตาแมว ๔๙๑
เพชรเป็นอาวุธ ๒๔
เพดาน ๒๒๓

เพราะเหตุใด ๑๑๔๕
เพราะเหตุนั้น ๑๑๔๕
เพลารถ ๓๗๕,๘๙๓
เพิกถอน ๗๕๔
เพียงใด ๑๑๔๑,๑๑๔๓
เพียงทำบทให้เต็ม ๑๑๙๐
เพียงนั้น ๑๑๔๑,๑๑๔๓
เพียงพอ ๗๐๓
เพื่อน ๓๔๖,๘๖๕
เพื่อนที่คบกันมานาน ๓๔๖
เพื่อนพึ่งรู้จักกัน ๓๔๖
เพื่อนร่วมงาน ๓๔๖
เพื่อนรัก ๑๐๘๘
เพื่อนร่วมชาติ ๒๔๙
เพื่อนสนิท ๓๔๖
เพื่อนหญิง ๒๓๘,๑๐๘๓
เพื่อนใหม่ ๓๔๖
แพ ๖๖๕
แพขนานยนต์ ๖๖๕
แพทย์ ๓๒๙
แพะ ๕๐๒,๑๑๑๑,๑๑๒๓
แพะตัวเมีย ๕๐๒
แพะร้องเสียงคันธาระ ๑๓๔
โพก ๗๔๕,๑๑๓๑
โพธิ์ ๕๕๑
โพรง ๙๑๕,๑๐๙๒,
 ๑๑๐๐,๑๐๑๓
โพรงไม้ ๕๔๘
โพลงหญ้า ๑๑๒๒
ไพที ๒๒๒
ไพบูลย์ ๗๐๐

ไพเราะ ๘๘
ไพศาล ๗๐๐
ฟองไข่ ๒๗๓,๑๐๙๒
ฟักเขียว ๕๙๗,๑๐๓๐
ฟักทอง ๕๙๗
ฟัน  ๒๖๑,๑๐๔๗
ฟันทอง ๒๘๙
ฟาง ๔๕๓
ฟ้าผ่า ๒๔
ฟายมือ ๒๖๗,๔๘๒
ฟ้าแลบ ๒๔,๔๘
ฟืน ๕๔๘
ฟืนเทวดา ๕๖๘
ฟุ้งไป ๗๔๖
ไฟ  ๓๓,๓๔,๘๘๔,
 ๙๘๘,๑๐๔๑
ไฟที่ควรบูชาคือ... ๔๑๙
ไฟที่ควรให้ทานคือ... ๔๑๙
ไฟที่เผาอาหารให้ย่อย  ๙๗๓
ไฟในบ้านคือสามี ๔๑๙
ภคุฤษี ๑๐๙
ภพ ๑๘๖
ภพปัจจุบัน ๘๖
ภพหน้า ๘๖
ภมรช่างหม้อ ๗๘๒
ภรรยา ๒๓๗,๘๗๐,๘๗๗,
 ๘๘๐,๙๗๔,๙๘๘,๑๐๐๐
ภัตร ๔๖๕
ภัย ๑๖๗,๙๙๐
ภัยใหญ่ ๑๖๖
ภาค ๔๘๕
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ภาชนะ ๔๕๗
ภาชนะต่างๆ ๙๓๗
ภาชนะสัมฤทธิ์ ๔๕๗
ภาชนะสาน ๓๑๗
ภาชนะสำหรับ... ๓๑๗,๙๐๕
ภาชนะใส่อาหาร ๔๔๓
ภาพสลัก ๘๓๘
ภายใต้ ๑๑๕๖
ภายนอก ๗๐๓,๑๑๕๓
ภายใน ๗๗๑,๑๑๕๐,๑๑๘๒
ภายในเรือน ๘๖๒
ภายหน้า ๘๖
ภายหลัง ๑๑๗๔,๑๒๐๐
ภารทวาชฤษี ๑๐๙
ภาระ ๔๘๑,๙๓๓
ภาวะ ๑๗๘
ภาษา ๑๐๕
ภาษิต ๑๐๕
ภาษี ๓๕๕,๓๕๖,๑๑๒๗
ภาษีผ่านด่าน ๓๕๖
ภิกษา ๔๖๕
ภิกษุ ๔๐๙,๔๑๕,๔๓๓
ภิกษุณี ๔๑๕
ภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์ ๔๓๔
ภู ๑๘๑
ภูเขาพระสุเมรุ ๒๕
ภูเขา ๖๐๕,๑๑๑๔
ภูเขากรวีกะ ๒๖
ภูเขากรวีระ ๒๖
ภูเขากาฬกูฏ ๖๐๗
ภูเขาไกรลาศ ๖๐๗

ภูเขาคันธมาทน์ ๖๐๗
ภูเขาคิชฌกูฏ ๖๐๖
ภูเขาจิตตกูฏ ๖๐๗
ภูเขาด้านทิศตะวันตก ๗๘๕
ภูเขาติทิวาธาร ๒๕
ภูเขาทิศตะวันตก ๖๐๖
ภูเขาทิศตะวันออก ๖๐๖
ภูเขาที่เป็น... ๖๐๗
ภูเขาเนมินธร ๒๖
ภูเขาเนรุ ๒๕
ภูเขาปัณฑวะ ๖๐๖
ภูเขามีหิมะ ๖๐๖
ภูเขายุคันธร ๒๖
ภูเขาเล็กที่ล้อมรอบ ๖๑๐
ภูเขาวงกต ๖๐๖,๑๐๒๕
ภูเขาวังกะ ๖๐๖
ภูเขาวิญฌะ ๖๐๖
ภูเขาวินตกะ ๒๖
ภูเขาเวปุลละ ๖๐๖
ภูเขาเวภาระ ๖๐๖
ภูเขาศิลา ๑๑๑๗
ภูเขาสัตตบรรพต ๖๐๖
ภูเขาสิเนรุ ๒๕
ภูเขาสุทัศน์ ๒๖,๖๐๗
ภูเขาสุเมรุ ๒๕
ภูเขาหิน ๙๖๕,๑๑๑๓
ภูเขาหิมาลัย ๖๐๖
ภูเขาอัสสกัณณะ ๒๖
ภูเขาอิสิคิลิ ๖๐๖
ภูเขาอีสธร ๒๖
ภูต ๑๓

ภูมิ ๑๘๑
ภูตมีเทวดาเป็นต้น ๗๘๘
ภูธาตุเป็นต้น ๘๑๗
ภูรี ๑๘๑
เภทุบาย ๓๔๘,๓๔๙,๙๙๒
เภสัช ๓๓๐,๘๙๖
เภสัชกร ๓๒๙
โภชนะ ๔๖๕
มงกุฎ ๒๘๓,๘๖๒,๘๖๔
มงคล ๘๒,๘๘,๒๘๔,๙๑๘
มณฑป ๒๑๐
มณฑล ๗๘๑
มดลูก ๒๓๙
มน ๗๐๗
มนต์ ๑๐๘
มนัส ๑๕๒
มนุษย์ ๒๒๗
มโนรถ ๑๖๓
มรดก ๘๙๘
มรรค ๑๙๐
มลทิน ๓๗๔,๘๕๙
มวกเหล็ก ๕๗๓
มวยปล้ำ ๔๐๒
มวยผม ๒๕๗,๘๖๔
มสักกสาราวิมาน ๒๑
มหรสพ ๑๗๘
มหันตภัย ๑๖๖
มหากถานะ ๔๗๔,๔๗๗
มหาเทวะ ๘๙๔
มหานครแห่งหนึ่ง... ๒๐๑
มหาภูตรูป ๘๑๗
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มหาโรรุวมหานรก ๖๕๗
มหาสมุทร ๖๕๙,๘๖๕
มหาสมุทรที่น้ำ... ๖๕๙
มหาอำมาตย์ ๓๔๐
มหาอำมาตย์ ๙๘๓
มอด ๖๒๓
มะกรูด ๕๗๗
มะกล่ำ ๕๘๕
มะกอก ๕๕๔
มะเกลือ ๕๖๐
มะขวิด ๕๕๑
มะขาม ๕๖๒
มะขามป้อม ๕๖๙,๙๗๖
มะเขือ ๕๘๘
มะเขือขาว ๕๘๘
มะเขือบ้า ๕๗๗
มะคำไก่ ๕๕๘
มะงั่ว ๕๗๗
มะซาง ๕๕๔
มะเดื่อ ๕๕๑
มะเดื่อปล้อง ๕๗๒
มะตูม ๕๕๖
มะนาว ๕๕๓
มะพลับ ๕๖๐
มะม่วง ๕๕๗,๘๙๖
มะม่วงลูกเล็กรสหวาน ๘๙๖
มะม่วงสวาย ๕๕๘
มะม่วงหอม ๕๕๗
มะรื่น ๕๕๘
มะรุม ๕๕๔,๕๙๘
มะลิ ๕๗๔

มะลิซ้อน ๕๗๔,๕๗๖
มะลิป่า ๕๗๓,๕๗๕
มะลิลา ๕๗๕
มะลิวัลย์ ๕๗๕
มะลุลี ๕๗๖
มะแว้ง ๕๘๘
มะสัง ๕๖๒
มะหาด ๕๕๖
มะอึก ๕๘๕
มักมาก ๗๒๙
มังสจักษุ  ๘๓๕
มัจฉริยะ ๑๖๘
มัชฌิมประเทศ ๑๘๖
มัด ๗๔๗,๗๘๗
มันข้น ๒๘๒
มั่นคง ๔๑,๗๐๙,๗๑๐,
 ๗๑๔,๑๑๕๙
มันเปรียง ๘๒๒
มันใส ๕๐๐
มันเหลว ๒๘๒
มัว ๖๖๙
มัวเมา ๑๗๒
ม้า ๓๖๘,๙๐๒,๑๐๘๑,๑๑๐๒
มาก ๔๑,๗๐๐,๗๐๑,
 ๗๐๓,๘๒๑,๑๑๓๗
มากมาย ๔๑,๗๑๗,
 ๑๑๕๓,๑๑๙๘
มากยิ่ง ๙๕๘,๑๑๓๘
มากอย่างนี้ ๑๑๓๘
ม้ากักขฬะ ๓๗๐
มาณิกา ๔๘๓

มาตรา ๘๗๘
มาตราชั่ง ๘๘๘
มาตราชั่งตาม... ๔๗๙
มาตราตวงตาม... ๔๘๒
มาตราวัดความยาว ๑๙๔
มาตราเสียงของอักษร ๘๗๘
มาตลิสารถี ๒๒
ม้าตัวเมีย ๓๗๑
มานพ ๒๒๗
มานัส ๑๕๒
ม้าน้ำ ๖๗๒
ม้าฝีเท้าเร็ว ๓๗๐-๑
ม้าฝึกดีแล้ว ๓๖๙
ม้าพยศ ๓๗๐
ม้าพันธุ์ดี ๓๖๙
ม้าม ๑๐๓๔
มายา ๕๑๒
มายากล ๕๑๒
มาร ๔๒
มารดา ๒๔๔,๘๑๒,๘๔๐
มารดาของเทวดา ๘๓
มารดาของอสูร ๘๓
มาลัย ๓๐๗
มาสก ๔๗๙,๔๘๐
ม้าร้องเสียงเธวตะ ๑๓๔
ม้าร้าย ๓๗๐
ม้าสินธพ ๓๖๘,๑๐๕๑
ม้าอัสดร ๓๖๙
ม้าอาชาไนย ๓๖๙
มิคารมารดา ๔๓๗
มิ่งขวัญ ๘๒
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มิจฉาทิฏฐิ  ๘๐๐
มิจฉาทิฏฐิเทวดา ๑๓
มิใช่หรือ ๑๑๓๙,๑๑๕๑
มิตร ๓๔๖
มิตรแท้ ๓๔๖
มิ้ม ๖๔๕
มิลักขชนบท ๑๘๖
มี ๑๑๕๔
มีการศึกษา ๗๒๐
มีความใคร่มาก ๗๓๐
มีความเจริญ ๘๙๒
มีความโลภ ๗๒๙
มีชัย ๑๑๖๐
มีด ๓๙๓
มีดตัดเหล็ก ๕๒๗
มีดสั้น ๓๙๒
มีโทสะมาก ๗๓๒
มีน้อย ๑๑๙๗
มีน้ำหนัก ๘๔๐
มีประมาณเท่าใด ๑๑๔๑
มีประมาณเท่านั้น ๑๑๔๑
มีประมาณเพียงนั้น ๑๑๔๑
มีประมาณเพียงไร ๑๑๔๑
มีประสบการณ์ ๗๒๐,๗๒๑
มีผลที่น่ายินดี  ๘๐๓
มีฝีมือ ๗๒๐,๗๒๑
มีมลทิน ๗๐๐
มีมาก ๑๑๕๓
มีเสน่ห์ ๖๙๗
มีเสียง ๗๔๗
มีหลาวในมือ ๑๖

มีอยู่ ๑๑๕๔
มีอยู่ในท่ามกลาง ๙๐๕
มีอีก ๙๕๘
มืดครึ้ม ๕๐
มือ ๒๖๕,๙๓๑,
 ๑๐๐๗,๑๐๔๗
มุง ๗๔๘
มุตติธรรม ๙
มุนิ ๖ จำพวก ๑
มุม ๑๕๐,๓๙๔,๘๖๗,
 ๘๗๑,๑๑๐๒,๑๑๒๐
มุมตา ๒๖๑
มุหุตตะ ๖๗
มูตร ๒๗๕,๑๐๑๙
มูตรโค ๒๗๕
มูตรเน่า ๒๗๕
มูลกา ๕๙๗
มูลโค ๔๙๙
มูลฝอย ๒๒๔
มูลสัตว์ ๒๗๕
เมฆ ๔๗,๔๘,๘๔๒,๑๐๔๒
เมฆฝน ๔๗
เมทนี ๑๘๑
เมถุน ๓๑๗,๘๒๖
เม่น ๖๑๖
เมรัย ๕๓๓
เมล็ดข้าวเปลือก ๑๙๕
เมล็ดพันธุ์ผักกาด ๔๕๑,
 ๑๑๑๖
เมล็ดพืช ๙๕๑
เมือง  ๑๙๘,๘๖๘,

 ๑๐๖๐,๑๐๖๕
เมืองกบิลพัสดุ์ ๒๐๐
เมืองกุสินารา ๒๐๑
เมืองโกสัมพี ๒๐๐
เมืองขึ้น ๑๙๙
เมืองจัมปา ๒๐๐
เมืองเชตุตตระ ๒๐๑
เมืองตักสิลา ๒๐๐
เมืองทิพย์ ๑๐
เมืองทิพย์ของเทวดา... ๑๐
เมืองปาฏลีบุตร ๒๐๑
เมืองปาสาณปุระ ๒๐๑
เมืองฟ้า ๑๐
เมืองมถุระ ๒๐๑
เมืองมิถิลา ๑๙๙
เมืองสังกัสสะ ๒๐๑
เมืองสาเกต ๒๐๑
เมืองสาขา ๑๙๙
เมืองสาคละ ๒๐๐
เมืองสำคัญ ๑๙๙
เมืองสำคัญแห่ง... ๒๐๐
เมืองสินธุ ๘๖๕
เมืองสุสุมารคิระ ๒๐๐
เมืองโสณิกะ ๒๐๑
เมืองหลวง ๑๘๖,๑๙๘,๑๙๙
เมืองหลวง... ๑๙๙
เมืองหลวง... ๒๐๐
เมืองหลวง... ๒๐๑
เมืองอาฬวี ๑๙๙
เมืองอินทปัตต์ ๒๐๑
เมืองอุกกัฏฐา ๒๐๑
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เมืองอุชเชนี ๒๐๐
เมื่อไร ๑๑๖๑
เมื่อวาน ๑๑๕๕
แม่ ๒๔๔,๑๑๓๑
แม่แกะ ๕๐๒
แม่ครุฑ ๖๒๘
แม่แคร่ ๓๐๙
แม่แคร่เกวียน... ๓๗๔
แม่โค ๔๙๘
แม่โคแดง ๔๙๗
แม่โคตัวรักลูก ๔๙๘
แม่โคนม ๔๙๘
แม่โคหมัน ๔๙๘
แม่โคหวงลูก ๔๙๘
แมงป่อง ๖๒๑
แมงมุม ๖๒๑
แมงลักขาว ๕๗๙
แมงลักเขียว ๕๗๙
แม้ฉันใด ๑๑๔๒
แม้ฉันนั้น ๑๑๔๓
แม้ไฉน ๑๑๔๒
แม่ทัพ ๓๔๐
แม่นม ๒๔๔
แม่น้า ๒๔๔
แม่นํ้าสุรนที ๒๗
แม่น้ำ ๖๘๑,๘๖๕,๑๐๕๖
แม่น้ำกาเวรี ๖๘๓
แม่น้ำคงคา ๖๘๑,๖๘๒
แม่น้ำจันทภาคา ๖๘๒
แม่น้ำนัมมทา ๖๘๓
แม่น้ำเนรัญชรา ๖๘๓

แม่น้ำพิเศษ ๕ สาย ๖๘๒
แม่น้ำมหี ๖๘๒
แม่น้ำมันทากินี... ๒๗
แม่น้ำยมุนา ๖๘๒
แม่น้ำสรภู ๖๘๒
แม่น้ำสรัสสตี ๖๘๒
แม่น้ำสายหนึ่ง ๑๐๕๒
แม่น้ำใหญ่ ๕ สาย ๖๘๒
แม้น้ำอจิรวดี ๖๘๒
แม่เนื้อ ๖๑๙
แม่บท ๑๐๙๗
แม่บ้าน ๒๓๗
แม่แบบ ๕๒๖
แม่พิมพ์ ๕๒๖
แม่แพะ ๕๐๒
แม่ม้า ๓๗๑
แม่ยาย ๒๔๕,๒๔๖,๒๕๐
แม่เลี้ยง ๒๔๔
แม่วัวแดง ๑๐๙๓
แม่วัวหมัน ๘๗๓
แม่สามี ๒๔๕,๒๔๖,๒๕๐
แมลง ๖๒๓
แมลงภู่ ๖๓๕
แมลงภู่ ๖๓๖
แมว ๖๑๕,๑๐๘๐
แมวน้ำ ๖๗๔
โมกขธรรม ๖
โมฆะ ๗๑๕
โมหะ ๑๖๘
ไมตรีจิต ๑๖๑
ไม่โกง ๗๐๘

ไม่ขัดข้อง ๗๑๘
ไม่ขาด ๗๐๗
ไม่คด ๗๐๘
ไม่เจาะจง ๑๑๔๕
ไม่แจ่มแจ้ง ๗๑๖
ไม่ชัดเจน ๗๑๖๑
ไม่กล้า ๗๓๑
ไม่กำหนดสถานที่ ๑๑๕๖
ไม่ใช่ ๑๑๔๗
ไม่ใช่ทาง ๑๙๓
ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ๑๕๙
ไม่ดี ๑๑๕๔,๑๑๕๙
ไม่ผิด ๖๙๘
ไม่พบ ๑๑๕๔
ไม้พยอมขาว ๕๖๗
ไม่พร่อง ๗๐๒
ไม่พูดจา ๑๑๔๙
ไม่มีกิเลส ๗๓๙
ไม่มีแก่นสาร ๖๙๘
ไม่มีโทษ ๖๙๘
ไม่มีประโยชน์ ๗๑๕,๑๑๔๕
ไม่มีผล ๑๑๔๕
ไม่มีระหว่าง ๗๐๗
ไม่มีสลัก ๗๑๘
ไม่มีสาระ ๖๙๘
ไม่มีเหลือ ๗๐๒
ไม่ติดขัด ๗๑๘
ไม่แน่นอน ๑๑๔๕
ไม่เบื่อ ๖๙๗
ไม่ประจักษ์ ๗๑๖
ไม่หนัก ๗๑๐
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ไม่เห็น ๑๑๕๔
ไม่อิ่ม ๖๙๗
ไม่เอื้อเฟื้อ ๑๗๒
ไม้ดีดพิณ ๑๔๔
ไม้ตะเคียน ๕๖๗
ไม้ตะบอง ๑๐๙๙
ไม้ถ่อ ๖๖๗
ไม้ทูบ ๓๗๔
ไม้เทพทาโร ๕๖๘
ไม้เท้า ๑๙๖
ไม้เท้าคนชรา ๔๔๓
ไม้เนื้อหอม ๓๐๒
ไม้ประดู่ลาย ๕๗๑
ไม้ประยงค์ ๕๗๑
ไม้ปรู ๕๕๗
ไม้ไผ่ ๕๙๙,๖๐๐,๑๐๙๐
ไม้ยึดเพลา ๓๗๕
ไม้รกฟ้า ๕๖๔
ไม้รัง ๕๖๒
ไม้ล้มลุก ๕๔๐
ไม้โลท ๕๕๖
ไม้โลทแดง ๕๖๔
ไม้วัด ๑๙๖
ไม้สน ๕๗๑
ไม้สลักเพลา ๓๗๔
ไม้สาละ ๕๖๒
ไม้สีฟัน ๔๔๒
ไม้สีไฟ ๔๑๙
ไม้เสียบ ๓๙๓
ไม้อโศก ๕๗๓
ยกย่อง ๗๕๒

ยกเว้น ๑๑๓๗
ยมทัคคิฤษี ๑๐๙
ยมราช ๔๔,๙๗๔
ยมศีล ๔๔๔
ยศ ๑๑๗
ย่อ ๑๑๖
ยอด ๕๔๒,๕๙๓,๖๙๖
ยอดเขา ๖๐๘
ยอดภูเขา ๘๒๘
ยอดมงกุฎ ๒๘๓
ยอดเรือน ๒๑๙
ยอมรับ ๑๑๔๔
ย่อมมี ๑๑๕๔
ยักษ์ ๑๓
ยักษ์กุมภัณฑ์ ๓๑
ยักษ์ผู้เป็นบริวาร... ๙๗๐
ยั่งยืน ๑๑๕๙
ยัญ ๔๑๒
ยัฏฐิ ๑๙๖
ย่า ๒๔๕
ยาก ๘๙
ยากลำบาก ๑๐๔๐
ยางของต้นไม้ ๓๐๒
ยางทราย ๕๗๔
ยางไม้ ๕๘๖,๘๖๓,๙๖๑
ยางไม้ฉำฉา ๓๐๕
ยางสน ๓๐๔,๓๐๖
ยาดอง ๕๓๓
ยาดองชนิดหนึ่ง ๘๗๘
ยาดองดอกมะซาง ๕๓๓
ยาดองสุรา ๘๒๒

ยาดองเหล้า ๕๓๓
ยาตา ๓๐๖
ยาทาขอบตา ๓๐๖
ยาน ๓๗๕
ย่านทราย ๕๗๔
ยานที่ใช้คนหาม ๓๗๓
ยานพาหนะ ๑๐๗๓
ย่านร้านค้า ๘๖๘
ยาพิษพิษงู ๖๕๕
ยาม ๗๒
ยามค่ำคืน ๑๑๔๗
ยามเย็น ๑๑๕๕
ยามรักษาการณ์ ๓๔๑
ยามหาวิกัฎ ๑๐๑๙
ยามโหสธ ๔๕๙
ยาย ๒๔๕
ยารักษาโรค ๓๓๐
ยาว ๗๐๗
ยาสมุนไพรชื่ออุสภะ ๙๙๖
ยาหยอดตาให้ดำสวย ๓๐๖
ยิง ๗๔๔
ยิ่ง ๔๑,๖๙๙,๗๐๓,๗๑๒,
 ๗๗๑,๑๑๓๘
ยินดี ๗๕๒
ยิ้มแย้ม ๑๗๕
ยี่โถ ๕๗๗
ยุค ๔ ๘๘๒
ยุคทั้ง ๔ ๗๙๙
ยุ้ง ๔๕๘
ยุง ๖๔๖
ยุ่งยาก ๗๑๘
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ยุ้งหรือฉาง ๘๖๒
ยุยงให้แตกสามัคคี ๓๔๘
ยั่วยวน ๑๗๔
เย็น ๕๖,๖๘
เยี่ยววัว ๒๗๕
เยื่อหรือเส้นใย ๕๙๓
โยคะ ๔ ๘๕๘
โยชน์ ๑๙๖
โยนิ ๒๗๓
รก ๒๓๙,๗๑๙
รกฟ้า ๕๕๕,๕๖๑
รชคุณที่เกิดขึ้นตาม... ๘๘๓
รณรงค์ ๓๙๙
รถขี่เล่น ๓๗๒
รถที่ใช้ในสงคราม ๓๗๒
รถที่ไม่ใช้ในสงคราม ๓๗๒
รถมงคล ๓๗๒
รถเรณู ๑๙๔
รถหุ้มหนังสือโคร่ง ๓๗๒
รถหุ้มหนังเสือดาว ๓๗๒
ร่ม ๓๕๗,๑๑๓๐
รม ๗๕๑
ร่มเงา ๙๕๔
ร่วง ๕๔๔
ร่วงโรย ๕๔๔
รวดลาย ๙๙
รวบรวม ๑๑๖
ร่วมกัน ๑๑๓๖
ร่วมกับ ๑๑๓๖
รวมเข้า ๗๔๒
รส ๖ อย่าง ๑๔๘,๘๐๔

รส ๙๔
รสขม ๑๔๘
รสเค็ม ๑๔๘
รสเปรี้ยว ๑๔๘
รสเผ็ด ๑๔๘,๙๗๗
รสฝาด ๑๔๘,๙๖๑
รสหวาน ๑๔๘,๘๔๔,๘๔๕
รองเท้า ๕๒๕
ร่องน้ำ ๑๐๑๑
ร่องรอย ๒๗๖,๘๗๙,๑๐๒๐,
 ๑๐๔๓,๑๐๘๙,๑๑๐๕
ร้อนใน ๓๒๘
ร้อนแล้ว ๗๔๓
รอบด้าน ๗๙๙,๑๑๔๕,
 ๑๑๗๑
รอบๆ ๑๑๔๕
ร้อย ๔๗๔
รอย ๕๕,๙๗๙
ร้อยกรอง ๑๐๓๕
ร้อยกว่า ๗๐๔
รอยเจิม ๙๔๕
รอยเจิมที่หน้าผาก ๑๑๑๖
รอยเจิมหน้าผาก ๓๐๐
รอยตกกระด่างดำ ๙๔๕
รอยไถ ๔๔๙
รอยเท้า ๘๑๙
รอยย่นที่หน้าท้อง ๙๙๑
ระงับ ๗๔๙
ระดับของเสียง ๑๓๕
ระดับเสียง ๑๓๗
ระดับเสียงร้อง ๑๓๑

ระดับหู ๒๘๔
ระดูของผู้หญิง ๘๘๓,๙๐๐,
 ๑๑๐๕
ระดูหญิง ๒๓๘,๑๐๙๑
ระเบียง ๒๑๘
ระเบียงเรือน ๙๙๗
ระเบียบ ๑๑๒๐
ระยะได้ยินเสียงโคร้อง ๑๙๖
ระยะเวลา ๑๑๒๗
ระลอก ๖๖๒
ระหว่าง ๗๗๑,๘๐๒,
 ๑๐๕๙,๑๑๕๐
ระหุ่ง ๕๖๖
รักขาว ๕๘๑
รักดำ ๕๖๑
รักแร้ ๒๖๔,๘๑๔
รักษา ๗๕๔
รังนก ๖๒๗
รัฐ ๑๐๒๙
รัตนะ  ๗ อย่าง ๔๘๙
รัตนะ ๑๙๕,๑๙๖,
 ๔๘๙,๘๙๕,๑๐๖๒
รับ ๗๔๔
รับใช้ ๗๕๑
รัมภาเทพธิดา ๒๔
รัศมี ๖๔,๘๘๔,๙๕๔,
 ๘๖๙,๘๗๓,๑๐๓๐,
 ๑๐๔๓,๑๐๔๔,๑๐๔๗,
 ๑๐๕๖,๑๐๘๖,
 ๑๑๐๒,๑๑๒๑
รากบัว ๖๘๗
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รากไม้ ๕๔๙
รากหญ้าแฝก ๖๐๑
รากหรือหัว ๕๙๓
ราคะ ๑๖๓
ราคา ๑๐๔๘
ร่างกาย ๑๕๑,๘๒๕,๘๒๗,
 ๘๘๐,๙๐๑,๙๒๔,๙๕๖,
 ๙๖๙,๑๐๑๗,๑๐๔๖,
 ๑๐๘๔,๑๐๙๙
ร่างกายข้างขวา ๗๑๙
ร่างกายข้างซ้าย ๗๑๙
ร่างกายที่ยังเคลื่อนไหว ๙๗๖
รางน้ำ ๖๘๐
รางพิณ ๑๓๘
รางวัล ๓๕๕
ราชกุมาร ๙๐๗
ราชกุมารี ๒๓๖
ราชดัด ๕๖๕
ราชธานี ๑๙๘
ราชปรปักษ์ ๓๔๓
ราชพฤกษ์ ๕๕๒
ราชรถของพระอินทร์ ๒๒
ราชเลขา ๓๔๐
ราชสัมพันธมิตร ๓๔๓
ราชสีห์ ๖๑๑
ราชองครักษ์ ๓๔๒
ราตรี ๖๙
ร้านค้า ๒๑๓
ร้านสุรา ๒๑๒,๕๓๔
ร้าย ๑๑๕๔
ร้ายกาจ ๑๖๗

ร่าเริง ๗๕๒
ราวกะ ๑๑๔๓
ราวป่า ๕๓๙
ราศี ๑๒ ๑๐๕๑
ราหู ๖๑
รำข้าว ๔๕๔,๑๐๔๗
รำคาญใจ ๑๖๙
ริดสีดวงจมูก ๓๒๔
ริดสีดวงทวาร ๓๒๘
ริ้น ๖๔๖
ริมฝีปาก ๒๖๒,๙๓๐,๑๑๐๖
รีบ ๔๐
รุ้งกินน้ำ ๔๙
รุ่งเช้า ๑๑๕๒
รุ่งเช้า ๖๕
รู ๖๔๙,๖๕๐,๙๑๕,
 ๑๐๑๓,๑๐๙๒,๑๑๐๐
รูป ๙๔
รูปขันธ์ ๘๒๕
รูปฌาน ๘๒๕
รูปทรง ๙๘๒
รูปปั้น ๑๐๐๖
รูปพรรณสัณฐาน ๘๔๖
รูปภพ ๘๒๕
รูปร่างทรวดทรง ๑๑๓๓
รูปร่างผิวพรรณ ๗๗๙
รูปร่างสัณฐาน ๗๗๙,๘๒๕
รูปศัพท์ ๘๒๕
รูปเหมือน  ๕๒๙,๙๒๐,
 ๙๕๔,๙๙๓
รูปารมณ์ ๘๘๘

รู้ ๗๕๗
รู้แล้ว ๑๑๑๐
เร่งรีบ ๑๑๔๘
เร็ว ๔๐
เร่าร้อน ๓๖
เรียง ๔๒๙
เรียงเป็นระเบียบ ๕๓๙
เรี่ยราย ๗๒๐
เรี่ยวแรง ๑๐๙๔
เรือ ๖๖๖,๑๑๑๘
เรือโกลน ๖๖๘
เรื่องราว ๑๑๓
เรือน ๒๐๕,๒๐๖,๒๐๗,
 ๙๐๖,๙๑๙,๙๓๔,
 ๑๐๕๖,๑๐๖๐,
 ๑๐๖๕,๑๐๙๗
เรือนคลัง ๔๕๘
เรือนจตุรมุข ๒๐๙
เรือนจำ ๔๐๗,๑๐๑๑
เรือนที่มุงหลังคา... ๒๐๙
เรือนปีกครุฑ ๒๐๙
เรือนพักผ่อน ๒๑๔
เรือนพระสนม ๒๑๕
เรือนไฟ ๒๑๔
เรือนมุงแถบเดียว ๒๐๙
เรือนยอดเดียว ๒๐๙
เรือยนต์ ๖๖๖
เรือเล็ก ๖๖๘
แรง ๔๑
แรงงาน ๕๑๔
แรด ๖๑๓,๑๐๙๒
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แร่ดีบุก ๑๐๔๖
แร่ดีบุกดำ ๔๙๓
แร่ธาตุ ๘๑๗
แร่ธาตุที่เกิดบนภูเขา ๖๑๐
แร้ว ๕๒๐
โรค ๓๒๓,๓๒๙,
 ๑๐๔๕,๑๐๙๙
โรคกลาก ๓๒๖
โรคของข้าว ๔๕๔
โรคคัน ๓๒๖
โรคจุกเสียด ๘๘๑
โรคตาต้อ ๙๑๙,๙๔๑
โรคท้องร่วง ๓๒๘
โรคเท้าช้าง ๓๒๖
โรคเท้าแตก ๓๒๕
โรคเท้าบวม ๓๒๖
โรคบวม ๓๒๗
โรคระบบทางเดินปัสสาวะ 
๓๒๙
โรคผอมแห้ง ๙๓๔
โรคภูมิแพ้ ๓๒๔
โรคร้อนใน ๓๒๘
โรครา ๔๕๔
โรคริดสีดวงทวาร ๓๒๗,๓๒๘
โรคเรื้อน ๓๒๙,๑๑๒๐
โรคลงแดง ๓๒๕
โรคลมจุกเสียด ๓๒๙
โรคลมบ้าหมู ๓๒๕
โรคไส้เลื่อน ๓๒๖
โรคหวัด ๓๒๔
โรคหอบ ๓๒๙

โรคหิด ๓๒๗
โรคหืด ๓๒๙
โรคอัณฑะโต ๓๒๖
โรคอาเจียน ๓๒๗
โรคไอ ๓๒๙,๑๑๒๕
โรงเก็บของ ๒๑๓
โรงครัว ๒๑๑
โรงฆ่าสัตว์ ๕๒๑
โรงงาน ๒๑๒,๙๐๖
โรงดื่มสุรา ๒๑๒,๕๓๔
โรงบูชาไฟ ๒๑๔
โรงฝึกงาน ๒๑๒
โรงมหรสพ ๑๐๑
โรงเรียน ๒๑๒
โรงอาหาร ๒๑๐
โรรุวมหานรก ๖๕๗
ไร่ ๔๔๗
ฤกษ์ ๕๗
ฤดู ๗๗-๘
ฤดูใบไม้ผลิ ๗๙
ฤดูใบไม้ร่วง ๗๙
ฤดูฝน ๔๘,๗๙,๘๐
ฤดูร้อน ๗๙,๘๐,๙๕๕
ฤดูสรทะ ๑๑๒๔
ฤดูหนาว ๕๖,๗๙,๙๒๔
ฤดูเหมันต์ ๗๙,๙๐๐
ฤดูอับลม ๗๙
ฤษีผู้รจนาคัมภีร์เวท ๑๐๙
ฤาษี ๔๐๙,๔๓๓
ฤาษีผู้มีมวยผม... ๔๔๐
ฤาษีผู้อยู่ในป่า ๙๒๘

ลงภายใต้ ๑๑๗๓
ลม ๓๗
ลมที่ไหลเวียนไปตาม... ๓๘
ลมในกาย ๓๘
ลมในท้อง ๓๘
ลมในร่างกาย ๓๘
ลมในลำไส้ ๓๘
ลมปราณ ๙๔๖
ลมพัดขึ้นเบื้องบน ๓๘
ลมพัดลงเบื้องล่าง ๓๘
ลมหายใจ ๙๔๖
ลมหายใจเข้า ๓๙
ลมหายใจออก ๓๘,๓๙
ลยะ ๖๗
ล่วงเลย ๔๑
ล้อ ๓๗๓
ลอบ ๕๒๑
ล้อม ๗๔๕,๗๔๖
ล้อรถ ๗๘๑,๙๖๙
ละ ๗๕๔
ละมั่ง ๖๑๒,๖๑๘
ละมั่ง ๙๑๑
ละโมบ ๗๒๙
ละอองฝน ๔๙
ละออง ๓๙๕
ละอาย ๗๔๗
ละเอียด ๗๐๔,๗๑๖
ลักจั่นน้ำ ๔๔๓
ลักษณะ ๕๕,๑๗๗,๑๗๘,
 ๑๐๒๐,๑๑๗๕,
 ๑๑๗๖,๑๑๗๙
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ลักษณะของสังขต... ๗๙๒
ลัทธิ ๑๖๑,๗๗๗-๘
ลัทธิปาสัณฑะ ๔๔๑
ลับหลัง ๑๑๕๗
ลา ๕๐๒
ลาขนาดใหญ่ ๖๗๓
ลางสังหรณ์ ๔๐๑
ลาดเขา ๖๐๘
ลาน ๒๑๘
ล้าน ๔๗๔,๔๗๗
ลานนวดข้าว ๔๕๔,๙๒๗
ลานฟ้อนรำ ๑๐๑
ลามก ๖๙๙,๗๐๐
ลายลักษณ์ที่ฝ่า... ๗๘๑
ล่ำ ๗๐๑
ลำคอ ๒๖๓
ลำดวน ๕๗๗
ลำดับ ๔๒๙,๕๓๙,๙๙๖
ลำดับคำพูดเก่า ๑๑๙๔
ลำต้น ๕๔๘,๘๕๑
ลำตัวงู ๖๕๔
ลำโพง ๕๗๗
ลำราง ๖๘๓,๖๘๔
ลำใส้ใหญ่ ๗๙๑
ลำไส้ ๒๗๑,๘๖๒
ลิกขา ๑๙๔,๑๙๕
ลิง ๖๑๓,๖๑๔,๑๑๐๕
ลิงค์และธาตุ ๘๑๘
ลิงลม ๖๑๘
ลิ้น ๙๓๙
ลิ้นรับรส ๒๗๙

ลิ่ม ๒๑๗
ลึกซึ้ง ๖๖๙
ลึกมาก ๖๖๙
ลึงค์ของสัตว์ ๘๘๗
ลุง ๒๔๕
ลูกกระเดือก ๒๖๓
ลูกกวาด ๔๖๒
ลูกกุญแจ ๒๒๒,๙๐๑
ลูกของนางทนุรากษส ๑๔
ลูกข่าง ๓๑๖
ลูกเขย ๒๔๗,๘๑๐
ลูกคลี ๓๑๖
ลูกค้า ๔๗๐
ลูกจันทน์ ๓๐๔
ลูกจ้าง ๕๑๔
ลูกชาย ๒๔๐,๒๔๑
ลูกดาล ๙๐๑
ลูกเดือย ๔๕๐
ลูกเต๋า ๕๓๒
ลูกทาส ๕๑๕
ลูกในไส้ ๒๔๑
ลูกบอล ๓๑๖
ลูกบาศก์ ๕๓๒,๘๙๓
ลูกพระอิศวร ๑๗
ลูกม้า ๓๖๙
ลูกศร ๓๘๘,๓๘๙,๘๘๕,
 ๙๖๘,๑๐๐๔,๑๐๔๙,
 ๑๐๕๐,๑๐๘๗
ลูกศรอาบยาพิษ ๓๙๐,๙๕๙
ลูกศิษย์ ๔๐๘
ลูกสกา ๕๓๒

ลูกสะใภ้ ๒๔๘
ลูกสุนัข ๕๑๙
ลูกหนัง ๓๑๖
ลูกหนี้ ๔๗๐
ลูกเห็บ ๕๐,๑๐๑๒
ลูกอัณฑะ ๒๗๓,๑๐๙๒
ลูบไล้ ๗๔๖
เล็ก ๗๐๔,๗๐๕
เล็กๆ น้อยๆ ๑๐๔๗
เลขานุการ ๓๔๘
เลณธรรม ๖
เล่นหูเล่นตา ๑๗๔
เล็บ ๒๖๘
เล็บเหยี่ยว ๕๗๘
เลว ๖๙๙,๗๐๐,
 ๑๑๕๔,๑๑๕๙
เล่ห์เหลี่ยม ๘๒๘
เล่ห์เหลี่ยมฉ้อฉล ๑๑๐๘
เลิศ ๖๙๖,๘๔๓
เลี้ยงดู ๗๔๖
เลือด ๑๕๗,๒๘๑,
 ๙๒๓,๑๐๒๘
เลื่อย ๕๒๘,๙๖๘
แล่ง ๔๗๘,๔๘๒,๔๘๓,๔๘๔
แล่งธนู  ๘๖๓,๓๘๙
แล่งสำหรับใช้ตวง ๑๐๔๔
แลหรือ ๑๑๓๙,๑๑๕๑
และฉันใด ๑๑๔๓
โล่  ๓๙๒,๙๖๓
โลก ๑๘๖,๑๐๔๑
โลกนี้ ๘๖,๑๐๘๙
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โลกบาดาล ๖๔๙,๘๘๙
โลกหน้า ๘๖,๑๐๘๙
โลกาวินาส ๘๒
โลกุตตรธรรม ๙ ๙๑๘
โลเกสพรหม ๑๕
โลภะ ๑๖๓
โลเล ๗๑๒
โลหกุมภีนรก ๖๕๘
โล่หนัง ๑๑๐๗
โลหะ ๔๙๓
วงกบประตู ๒๑๗
วงกลมของดวงจันทร์ ๕๓
วงจันทร์  ๙๒๐
วงศ์ ๓๓๒
วงศ์ตระกูล ๑๐๖๐
วจีสังขาร ๘๓๒
วชิราวุธ ๒๔
วรรค ๖๓๒
วรรณะ ๓๓๒
วรรณะผสม ๕๐๔
วรรณะแพศย์ ๔๔๕
วสวัตตีมาร ๔๒,๑๐๒๔
วอ ๓๗๓
ว่องไว ๔๐
วัจจกุฎี ๒๑๒
วัจจมรรค ๒๗๔
วัฏฏะ ๓ ๑๐๑๘
วัณโรค ๓๒๓
วัด ๒๐๖,๘๑๕
วัดร้าง ๙๕๖
วัตถุกาม ๘๒๖

วัตถุแข็งกระด้าง ๙๘๖
วัตถุทรงกลม ๑๐๑๘
วัตถุทาน ๗๘๒
วัตถุที่ควรได้ ๑๐๘๗
วัตถุที่ควรให้สำเร็จ ๘๖๕
วัตถุที่แตกทำลาย ๙๙๒
วัตถุที่ถูกทาด้วย... ๙๕๙
วัตถุที่ถูกย้อมสี ๙๒๓
วัตถุที่มีความพินาศ ๑๐๑๗
วัตถุที่มีรูมีช่อง ๙๑๕
วัตถุที่หยาบกระด้าง ๙๗๗
วัตถุประสงค์ ๗๖๖
วัตถุสิ่งของ ๙๗๐,๑๑๐๔
วัตถุสีขาว ๙๙๙
วัตถุสีแดง ๙๖๔
วัตถุหยาบ ๙๖๘
วัตถุหยาบกระด้าง ๙๒๘
วัตร ๔๓๐,๗๕๘
วัตรน้อยใหญ่ ๔๓๑
วัน ๑๕ ค่ำ ๗๓
วัน ๒ ค่ำเป็นต้น... ๗๒
วัน ๖๘,๑๐๔๒
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ ๗๓
วันคลื้มฟ้าคลื้มฝน ๕๐
วันดวงจันทร์เต็มดวง ๗๓
วันดับ ๗๓
วันดิถี ๗๒
วันตามจันทรคติ ๗๒
วันถัดไป ๑๑๕๕
วันที่ล่วงไปแล้ว ๑๑๕๕
วันนี้  ๑๑๕๕

วันปาฏิบท ๗๒
วันพยับฝน ๕๐
วันพรุ่งนี้  ๑๑๕๕
วันเพ็ญ ๗๓
วันมะรืน ๑๑๕๕
วันแรกของปักษ์ ๗๒
วันแรม๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ ๗๓
วันวาน ๑๑๕๕
วันเวลา ๗๔
วันอุโบสถ ๗๘๐
วัยเด็ก ๒๕๐
วัยหนุ่ม ๒๕๐
วัยเด็กเป็นต้น ๑๐๗๙
วัว ๔๙๕,๘๖๙
วัวกระทิง ๖๑๒
วัสดุ ๗๘๕
วัสโสกสาราวิมาน ๒๑
วา ๑๐๔๒
ว่า...ดังนี้ ๑๑๕๘
วากยะ ๑๐๖
ว่าง ๖๙๘
วาจา ๑๐๕
วาตั้ง ๒๖๙
วาตั้งของบุรุษ... ๘๘๕
ว่านน้ำ ๕๘๔
วานอน ๒๖๙
วามกฤษี ๑๐๙
วามเทวฤษี ๑๐๙
วายืน ๒๖๙
วาระครั้งคราว ๘๓๗
วาสนา ๗๗๒
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วาสิฏฐฤษี ๑๐๙
วาสุเทพ ๑๖
วาหะ ๔๘๓
วิกลจริต ๑๗๒
วิจารณปัญญา ๑๕๔
วิจิกิจฉา ๑๗๐
วิชชา ๓ ๑๐๓๔
วิชา ๕๒๘
วิญญาณ ๙๒
วิทัตถิ ๑๙๕
วิธีให้รู้ ๗๖๐
วิิบัติ ๑๗๐
วิบาก ๙๐,๙๕๒
วิบากกรรม ๑๐๕๐
วิปลาส ๗๗๖
วิปัสสนา ๑๕๓,๘๓๑
วิปัสสนาญาณ... ๗๙๔
วิมังสา ๑๕๔
วิมาน ๒๑
วิมานของท้าวกุเวร ๓๒
วิมานของพระอินทร์ ๓ ๒๑
วิมุตติธรรม ๙
วิรติสัจจะ ๘๐๐
วิรัติ ๑๖๐
วิราคธรรม ๘
วิวัฏฏธรรม ๘
วิวาห์ ๓๑๘
วิสัย ๙๔
วิสัญญี ๑๗๓
วิสุทธิเทพ ๘๔๒
วิสุทธิธรรม ๙

วิเสสนะ ๗๘๗
วิหค ๖๒๔
วิหาร ๘๕๗
วีชนี ๓๑๖
เวจจกุฎี ๒๑๒
เวชยันตปราสาท ๒๑
เวชยันต์ราชรถ ๒๒
เวตรณีนรก ๖๕๘
เวทนา ๑๕๔
เวทมนต์  ๙๘๐
เวที ๑๑๒๓
เว้น ๑๑๓๗
เว้นเสีย ๑๑๓๗
เว้นเสียแล้ว ๑๑๓๗
เวปจิตติอสูร ๔๔
เวร ๘๔
เวลา ๖๖,๗๒,๗๔,๑๑๖๑
เวลากล่าวคำพูดซ้ำ ๑๐๗
เวลาโกรธ ๑๐๗
เวลาโกลาหล ๑๐๗
เวลาใกล้รุ่ง ๙๘๔
เวลาขณะเดียว ๘๕๕
เวลาจิตใจเบิกบาน ๑๐๗
เวลาชมชอบ ๑๐๗
เวลาเช้า ๖๘,๑๑๕๒
เวลาดีใจ ๑๐๗
เวลาติเตียน ๑๐๗
เวลานั้น ๘๖,๑๑๖๑
เวลานี้ ๑๑๔๐
เวลาพลบค่ำ ๑๐๒๗
เวลายาวนาน ๑๑๐๐

เวลาเย็น ๖๘,๑๑๕๕
เวลารีบเร่ง ๑๐๗
เวลาเลื่อมใส ๑๐๗
เวลาเศร้าโศก ๑๐๗
เวลาหวาดกลัว ๑๐๗
เวลาไหน ๑๑๖๐,๑๑๖๑
เวลาอัศจรรย์ ๑๐๗
เวสสามิตตฤษี ๑๐๙
แวดล้อม ๗๔๕
แว่น ๓๑๖
แว่นแคว้น ๑๘๙,๑๐๒๙
แววหางนกยูง ๖๓๕
โวหาร ๑๐๕
ไวพจน์ ๑๒๐
ศรัทธาความเชื่อถือ ๙๕๐
ศรี ๘๒
ศรีภรรยา ๒๓๔
ศอก ๑๙๖,๒๖๘,๙๓๑
ศัตรู ๓๓๓,๓๔๔,๓๔๕,๘๔๓,
 ๙๑๒,๑๐๗๗,๑๐๗๘,๑๑๒๒
ศัตรูของเทวดา ๑๔
ศัพท์ ๑๒๘,๘๑๙
ศัพท์และเสียง ๘๔๙,๑๐๕๙
ศัลแพทย์ ๓๓๐
ศัสตรา ๓๘๕,๙๖๖
ศากยวงศ์ ๓๓๖
ศาลเจ้า ๒๐๗,๙๕๖
ศาลา ๒๐๗,๙๓๕
ศาลาน้ำดื่ม ๒๑๔
ศาสตร์ ๗๙๘,๙๖๖
ศิลปะ ๖๔ อย่าง ๘๗๔
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ศิลปะ ๑๐๓๔
ศิลปะการแสดง ๕๒๘
ศิวเทพบุตร ๑๖
ศีรษะ  ๒๕๖,๑๐๔๖,๑๐๒๘,
 ๑๐๙๓,๑๑๑๔,๑๑๙๘
ศีล ๕ ๔๔๔,๗๘๓
ศีล ๘ ๔๔๔
ศีล ๔๓๐,๘๑๒
ศีลสิกขาบท ๔๓๑
ศีลองค์ ๘ ๗๘๐
ศึกสงคราม ๓๙๙
เศร้าหมอง ๗๐๐
เศวตฉัตร ๓๕๘
เศษกระเบื้อง ๙๔๗
เศษเสี้ยวเวลา ๘๗๔
เศษอาหาร ๔๖๗
โศก ๕๕๓
สกปรก ๒๒๔
สกุณา ๖๒๔
สกุณี ๖๒๔
สงกา ๑๗๐
สงฆ์ ๖๓๒
สงบ ๗๔๙
สงบยิ่ง  ๙๔๒
สงสาร ๘๒๙
สจฺจศัพท์มีอรรถ ๗ ๖
สดชื่น ๗๒๖
สตรี ๒๓๐,๒๓๑
สติ ๑๕๘
สติปัฏฐาน ๑๕๔
สถานที่ ๑๘๖,๙๕๑,

 ๑๐๙๘,๑๑๐๑,
 ๑๑๖๑,๑๑๗๓,๑๑๗๔
สถานที่กักขังสัตว์... ๑๙๐
สถานที่เกิด... ๘๐๑
สถานที่ควรเอาชนะ ๓๗๙
สถานที่ซึ่งพระอริยะ... ๘
สถานที่เดินจงกรม ๒๑๓
สถานที่ที่เขา... ๙๘๔
สถานที่ประชุม ๘๐๑
สถานที่พ้นจากความตาย ๗
สถานที่ฟ้อนรำ ๑๑๒๓
สถานที่มีน้ำเป็นต้น... ๘๐๖
สถานที่ไม่มีจุติของ... ๘
สถานที่ไม่มีภัย ๘
สถานที่อยู่อาศัย ๗๙๓
สถานที่อันศักสิทธิ์ ๙๕๖
สถานที่อาศัย ๑๑๓๐
สถูป ๔๓๖
สถูปเจดีย์ ๙๕๖
สนทนา ๗๕๕
ส้นเท้า ๒๗๗
สนาม ๒๑๘
สนามรบ ๓๙๙
สนิทสนม ๗๖๙
สนฺตศัพท์มีอรรถ ๖ ๖
สบประมาท ๑๗๒
สบู่ ๙๒๗
สพรหมจารีบุคคล ๔๑๐
สภา ๒๑๐,๔๑๔
สภาพ ๑๗๗,๘๖๑
สภาพเดิม ๑๗๘

สภาพที่จิตมีอา... ๑๐๓๕
สภาพที่จิตไม่สัดส่าย ๑๕๕
สภาพที่ตั้งอยู่... ๘๑๘
สภาพปรกติ  ๘๑๘,๑๐๙๑
สภาพเสมอกัน... ๙๒
สภาวธรรม ๗๘๔,๑๑๑๓,๑๑๖๑
สภาวธรรมที่พ้นจาก... ๖
สภาวะ ๑๗๗,๘๐๗,๙๑๑
สภาวะที่เสื่อมสลายไป ๘๒๕
สภาสุธัมมา ๒๑
ส้ม ๕๖๐
ส้มโอ ๕๗๗
สมคบ ๗๖๙
สมควร ๗๑๕,๑๑๔๔,
 ๑๑๔๗
สมณะ ๔๓๓
สมถะ ๑๕๕
สมบัติ ๔๘๕,๗๒๘,๙๙๔
สมมุติเทพ ๘๔๒
สมอ ๕๖๙
สมอพิเภก ๕๖๙
สมอเรือ ๖๖๖
ส้มโอ ๕๗๗
สมันตจักษุ ๘๓๕
สมัย ๖๖
สมาชิกสภา ๔๑๔
สมาธิ ๑๕๕,๗๘๔
สมาบัติ  ๑๐๔๐
สม่ำเสมอ ๑๑๓๗
สมี ๕๖๖
สมุก ๓๑๗
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สยดสยอง ๑๗๕
สรณธรรม ๗
สรรเสริญ ๗๕๒
สร้อย ๙๖๘
สร้อยข้อเท้า ๒๘๗
สร้อยข้อมือ ๒๘๕
สร้อยไข่มุก ๒๘๕
สร้อยคอ ๒๘๕,๑๑๑๖
สระ ๘ ตัว ๙๖๘
สระกัณณมุณฑะ ๖๗๙
สระกุณาละ ๖๗๙
สระขุด ๖๗๗
สระฉัททันตะ ๖๗๙
สระนันทา ๒๓
สระน้ำ ๙๖๘
สระน้ำขนาดใหญ่ ๖๗๙
สระน้ำธรรมชาติ ๖๗๘
สระน้ำในอุทยาน... ๒๓
สระน้ำเล็ก ๖๗๘
สระน้ำสี่เหลี่ยม ๖๗๗
สระบัว ๒๓,๖๘๙
สระโบกขรณี ๒๓,๖๗๗
สระมันทากินี ๖๗๙
สระรถการกะ ๖๗๙
สระสีหัปปาตะ ๖๘๐
สระอโนดาต ๖๗๙
สรีระ ๑๕๑
สลบ ๑๐๘๗
สละ ๗๕๔
สลักแอก ๔๔๙
สลัดได ๕๘๗

สลาก ๑๐๗๙
สวน ๔๔๗,๕๓๗,๑๑๑๓
สวนจิตรลดา ๒๓
สวนนันทนะ ๒๓
สวนสาธารณะ ๕๓๗-๘
สวนหย่อม ๕๓๗
ส่วน ๔๘๕,๘๑๙,๘๔๓,
 ๘๔๕,๘๔๖,๘๗๔,๑๑๖๓
ส่วนข้างล่าง ๑๑๖๖
ส่วนเดียว ๔๑
ส่วนต่างๆ ๗๙๑,๙๗๙,
 ๑๑๐๐,๑๑๐๒,๑๑๓๕
ส่วนประกอบของจีวร ๒๙๖
ส่วนประกอบของรถ ๓๗๕
ส่วนประกอบของเรือ ๖๖๘
ส่วนภายใน ๑๑๖๖
ส่วนล่าง ๑๑๗๔
ส่วนหนึ่งของผาล ๘๒๘
ส่วนหนึ่งๆ ๑๑๒๐
ส่วย ๓๕๕-๖
สวย ๖๙๓,๖๙๔
สวรรค์  ๑๐,๘๖๙,
 ๙๑๑,๑๑๑๙
สวรรค์ชั้นตรีทศ ๑๐
สวรรค์ชั้นตรีทิพย์ ๑๐
สวัสดี ๑๑๖๐
สวาท ๕๘๐
สหธรรมิก ๔๓๘
สหาย ๓๔๖
สะเก็ดไฟ ๓๕
สะคร้อ ๕๖๓

สะดือ ๑๐๕๘
สะเดา ๕๗๐
สะท้าน ๗๑๒
สะเทือน ๗๑๒,๗๑๓,๗๔๔
สะพาน ๑๘๙,๙๙๖,
 ๑๐๘๓,๑๑๐๐
สะพานส่งน้ำ ๑๑๐๐
สะโพก ๒๗๒
สะไภ้  ๘๗๗
สะสม ๗๐๑
สะอาด ๖๗๐,๖๙๘
สะเอว ๒๗๑,๒๗๒
สะเอว ๒๗๖
สักเท่าไร ๑๑๔๑
สักยวงศ์ ๑๐๐๑
สักว่าเป็นปทปูรณะ ๑๑๘๗,
 ๑๑๘๙
สักว่าให้เต็มบท ๑๑๕๐,
 ๑๑๙๖,๑๑๙๗
สังกิเลส ๘๕๙
สังข์ ๑๔๒
สังขยาจำนวนหนึ่ง ๘๗๑
สังขาร ๗๗๒
สังเขป ๑๑๖
สังฆาตมหานรก ๖๕๗
สังหาริมทรัพย์ ๗๑๑
สัจจะ ๗๘๔
สัจธรรม ๖
สัญชีวมหานรก ๖๕๗
สัดจอง ๖๖๘
สัตบุรุษ ๒๒๘
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สตรี ๒๓๐,๒๓๑
สัตว์  ๙๓,๖๑๗,๘๑๖,
 ๘๔๒,๙๔๖,๑๐๐๗,
 ๑๐๕๒,๑๐๘๕
สัตว์ ๔ จำพวก ๗๔๑
สัตว์ ๔ เท้า ๖๒๐
สัตว์ดิรัจฉาน ๖๔๘
สัตว์ดุร้าย ๑๐๖๖
สัตว์ต่อ ๕๒๐
สัตว์ที่เกิดขึ้นมีร่าง... ๗๔๑
สัตว์ที่เกิดจากไข่ ๗๔๑,
 ๑๐๔๗
สัตว์ที่เกิดจากน้ำเน่า ๗๔๑
สัตว์ที่เกิดจากมดลูก ๗๔๑
สัตว์ที่เกิดมา ๗๘๙
สัตว์ที่ร้องเสียงต่างๆ ๑๓๓
สัตว์นรก ๖๕๘
สัตว์ในครรภ์  ๙๔๔
สัตว์ปีก ๑๐๕๐,๑๐๗๙
สัตว์มีลมปราณ ๔๐๗
สัตว์ร้าย ๖๑๓,๙๓๔
สัตว์เลี้ยง ๔ เท้า ๑๑๑๑
สัตว์เลี้ยง ๖๒๐
สัตว์เลี้ยงสี่เท้า ๑๐๔๕
สัตว์โลก ๙๓,๗๘๘,๑๐๔๑,
 ๑๐๙๙,๑๑๐๓
สั้น ๗๐๘
สั่น ๗๑๒,๗๔๔
สันดานของตน ๑๐๔๐
สันโดษ ๘๗
สันตธรรม ๖

สันติธรรม ๙
สันติบาล ๓๔๗
สันมือ ๒๖๖
สันหลังคา ๒๒๓
สัปคับ ๓๖๕
สัปหงก ๑๗๖
สัพพัญญุตญาณ ๗๙๔,๘๐๕
สัพพัญญู ๕  ๑
สัมปชัญญะ ๑๕๔
สัมปัตติจักร ๗๘๑
สัมผัส ๙๔
สัมพรอสูร ๑๔
สัมมาทิฏฐิ ๑๕๔
สัสสตทิฏฐิ ๘๒๙
สากตำข้าว ๔๕๕
สาเก ๕๗๐
สาคร ๖๕๙
สาบ ๗๕๙
สาบาน ๑๑๗
สามเณร ๔๔๐
สามอุบาย ๓๔๘
สามะเวท ๘๓๙
สามัญ ๗๑๘
สามี ๒๔๐,๘๑๐,๙๔๙,
 ๙๗๔,๑๐๔๑,๑๐๖๖,
 ๑๐๘๔,๑๑๒๒
สามีของนางสุชา ๑๘
ส่าย ๗๑๒,๗๑๓
สายธนู ๓๘๘,๗๘๗
สายธารา ๕๐
สายน้ำ ๑๐๙๕

สายน้ำในอากาศ ๒๗,๖๗๙
สายปะคำมุก ๒๘๕
สายน้ำมันทากินี ๒๗
สายน้ำสุรนที ๒๗
สายผ้า ๒๙๔
สายพันธุ์ ๖๓๒
สายพิณ ๘๘๒
สายฟ้า ๔๘,๘๗๑
สายยู ๒๑๗
สายรัดกลางตัวช้าง ๓๖๕
สายรัดเอวสตรี ๘๑๓
สายสะอิ้ง ๒๘๗
สารถี ๓๗๖
สารบัญ ๑๐๙๗
สารปรอท ๔๙๓
สารหนูและ... ๔๙๓
สารอาหาร ๙๔๓
สาวน้อย ๒๓๑
สาวิตตีฉันท์ ๔๑๖
สาส์น ๙๙๓
สาหร่าย ๓ ชนิด ๖๙๐
สาหร่าย ๖๘๙
สาหร่ายไข่ปลา ๖๙๐
สาหร่ายติลพีชะ ๖๙๐
สาหร่ายปณกะ ๖๙๐
สาหร่ายเมล็ดงา ๖๙๐
สาหร่ายสังขะ ๖๙๐
สาเหตุ ๘๔๘
ส่าเหล้า ๕๓๓,๑๑๑๓
สาแหรก ๕๒๕,๙๑๙
สำนวน ๑๐๕
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สำนัก ๗๐๕
สำเร็จ ๗๔๘
สำโรง ๕๖๕
สำลี ๔๙๔
สิ่งกีดขวาง ๕๐,๕๑
สิ่งของ ๙๘๔
สิ่งของประมาณ... ๑๐๓๒
สิ่งของสำหรับขาย ๔๗๑
สิ่งเดียวกัน ๙๑๖
สิงโต ๖๑๑
สิ่งทั้งปวง ๑๐๒๖
สิ่งทั้งหมด ๗๘๖,๑๐๖๘
สิ่งที่เกิดขึ้นก่อน ๒๕๔
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ๑๐๗๗
สิ่งที่เกิดในฤดูอับลม ๙๘๕
สิ่งที่เขารู้จัก  ๙๓๖
สิ่งที่ควรเอาชนะ ๑๐๒๒
สิ่งที่ติดข้องอยู่  ๑๐๓๙
สิ่งที่ถูกกล่าวถึง ๑๐๗๕
สิ่งที่ถูกกิน ๑๐๐๕
สิ่งที่ถูกคั่ว ๑๐๗๖
สิ่งที่ถูกรวมกัน ๑๑๓๔
สิ่งที่ถูกรู้  ๙๖๔
สิ่งที่ทำแล้ว ๙๙๗
สิ่งที่ทำให้กลัว ๙๙๐
สิ่งที่ทำให้ดีแล้ว ๙๓๘
สิ่งที่น่าปรารถนา ๙๗๔
สิ่งที่บุคคลถึง ๙๓๗
สิ่งที่มองเห็น ๘๖,๑๐๗๘
สิ่งที่มีอยู่ตลอดไป ๑๘๙
สิ่งที่มีอยู่ในนิคม ๑๐๑๕

สิ่งที่ลอยขึ้นไป ๑๐๗๕
สิ่งที่หล่น ๑๐๗๖
สิ่งที่เห็นได้ง่าย ๙๙๘
สิ่งน่ากลัว ๑๖๖,๑๖๗,๙๒๘
สิ่งน่าปรารถนา ๔๖๙,๑๐๖๗
สิ่งปกป้อง ๙๔๘
สิ่งประเสริฐ ๑๐๖๒
สิ่งไม่คาดคิด ๗๔๐
สิ่งรบกวน ๗๖๕
สิ่งสูงสุด ๑๑๑๔
สิ่งเสพติด ๕๓๓
สิ่งหลุดพ้นไป ๑๐๑๓
สิ่งเหมือนกัน  ๙๑๖,๑๑๗๘
สิ่งไหน ๑๑๓๙
สิ่งอันน่าปรารถนา ๙๒๙,
 ๙๖๓
สิ่งอาศัย ๙๙๒
สิ่งอื่น ๘๐๒,๘๔๓,๘๕๐,
 ๙๙๒,๑๐๖๙
สิ้นกัป ๘๒,๑๐๕๑
สิ้นกาลนาน ๑๑๓๖
สินค้า ๔๗๑
สินจ้าง ๓๕๕,๓๕๖
สินเชื่อ ๔๗๑
สินน้ำใจ ๓๕๕
สินบน ๓๕๕,๓๕๖
สิเนหา ๑๗๓
สิ้นสุด ๙๑๒
สิ้นสุดกลางวัน ๖๘
สิริ ๘๒
สิริมงคล ๓๘๕

สิลา ๖๐๕
สิ่ว ๓๙๓
สิวธรรม ๗
สี  ๘๒๕,๙๖๑
สีข้าง ๒๖๔
สีขาว ๙๕,๘๙๗,๑๐๕๓,
 ๑๐๖๘,๑๐๗๐,๑๐๗๓
สีเขียว ๙๗
สีเขียวคราม ๙๖,๘๓๙
สีเขียวใบไม้ ๙๗,๘๖๙,๑๐๑๖
สีเขียวเหลือง ๙๘
สีคล้ำ ๙๖
สีโคโรจนะ ๙๘
สีชมพู ๙๗
สีด่าง ๙๙
สีดำ  ๙๖,๑๐๐๐,
 ๑๐๐๕,๑๐๒๓
สีดำคล้ำ ๙๙
สีดำนิล ๙๖
สีแดง ๑๐๒๘
สีแดง ๙๕,๙๑๑,๙๒๓,๑๑๑๙
สีแดงระเรื่อ ๙๘๑
สีแดงสด ๙๘๑
สีแดงอ่อน ๙๗,๙๘
สีตองอ่อน ๙๘
สีที่ผสมกัน ๙๖
สีเทาดำ ๙๖
สีเทามอ ๙๖
สีน้ำตาลแดง ๙๘
สีนิล ๙๖
สีบานเย็น ๙๕
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สีมีสีขาวเป็นต้น ๗๘๗
สีลวัตร ๑๐๙๑
สีลาย ๙๙
สีสรร ๗๗๙
สีสำหรับย้อม... ๑๐๐๙
สีเสียด ๕๖๗
สีเหมือนดอกงิ้ว ๙๘
สีเหลือง  ๙๗,๘๓๙,๑๐๐๘
สีเหลืองเจือแดง... ๓๐๓
สีเหลืองอ่อน ๙๖
สืบ ๗๕๓
สุก ๗๔๕
สุกร ๖๑๗
สุกแล้ว ๗๔๓
สุขุม ๗๐๔
สุณิสา ๒๔๘
สุดทาง ๒๐๒
สุดท้าย ๗๑๔,๗๑๕
สุทธิธรรม ๙
สุทัสสนวิมาน ๙๙๘
สุธัมมาศาลา ๒๑
สุธาโภชน์  ๒๕,๙๗๖,๑๐๕๒
สุนัข ๕๑๙,๘๐๘,๑๑๑๙
สุนัขจิ้งจอก ๘๙๔
สุนัขบ้า ๕๑๙
สุบิน ๑๗๖
สุพรรณิการ์ ๕๗๕
สุรเชฏฐพรหม ๑๕
สุริยะ ๖๒
สุรา ๕๓๓,๘๒๒,๘๗๖
สุวรรณ ๔๘๐

สุวีรเทพบุตร ๒๓
สูง ๗๐๘,๑๑๕๒
สูงสุด ๖๙๔,๖๙๕,
 ๖๙๖,๖๙๙
สูงใหญ่  ๑๑๕๒
สูงๆ ต่ำๆ ๗๒๐
สูญ ๖๙๘
เส้นด้าย ๕๒๓,๘๗๘,๘๘๒
เส้นประสาท ๒๗๙
เสน่หา ๑๗๓
เสน่ห์ของหญิง ๑๐๘๗
เส้นเอ็น ๑๕๗
เสนาบดี ๓๔๐
เสนียดจัญไร ๔๐๑
เสบียง ๓๘๐
เสม็ด ๕๖๕
เสมหะ ๒๘๑,๘๑๗
เสมอ ๕๒๙,๕๓๐
เสมอเหมือน ๔๗๘
เสมียน ๓๔๘
เสร็จ ๗๔๘
เสลด ๒๘๑
เสวียนผ้า ๔๕๘
เสา ๓๖๔
เสากระโดงเรือ ๖๖๖
เสากระโดงเรือ ๙๓๑
เสาเขื่อน ๒๐๔
เสาค้ำ ๒๒๓
เสาตะลุง ๓๖๔
เสาบูชายัญ ๔๑๙
เสาประตู ๒๑๗

เสาผูกช้าง ๓๖๔
เสาระเนียด ๑๐๐๖
เสาเรือน ๒๒๐,๘๖๑,๑๐๔๘
เสาหลักเมือง ๑๑๐๑
เสาะหา ๗๕๓
เสียง ๗ ชนิด ๑๓๒
เสียง ๙๔,๑๒๘,๑๓๐,
 ๗๔๗,๘๙๙,๙๓๙,๙๖๘
เสียงกลมกล่อม ๑๒๙
เสียงกลาง ๑๓๕-๖
เสียงก้อง ๑๑๘,๑๐๘๑
เสียงก้องกังวาล ๑๒๙
เสียงขัน ๑๓๐
เสียงขับ ๑๓๐
เสียงขับร้องเป็นจังหวะ ๑๓๗
เสียงครวญ ๑๓๗
เสียงครวญเบาๆ ๑๓๕-๖
เสียงคันธาระ ๑๓๒
เสียงโคร้อง ๑๓๒
เสียงฉัชชะ ๑๓๒
เสียงชัดเจน ๑๒๙
เสียงช้างร้อง ๑๑๙
เสียงช้างร้อง ๑๓๒
เสียงดังลั่น ๑๓๒
เสียงต่ำ ๑๓๖,๑๓๗
เสียงเธวตะ ๑๓๒
เสียงนกกระเรียนร้อง ๑๓๒
เสียงนกดุเหว่าร้อง ๑๓๒
เสียงนกยูงร้อง ๑๑๙,๑๓๒
เสียงนิสาทะ ๑๓๒
เสียงประสาน ๑๓๗
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เสียงปัญจมะ ๑๓๒
เสียงเป็นจังหวะ ๑๓๗
เสียงผู้มีปัญญาร้อง ๑๓๒
เสียงแผ่วเบา ๑๓๗
เสียงแพะร้อง ๑๓๒
เสียงไพเราะ ๑๒๙
เสียงฟ้าร้อง ๔๙
เสียงมัชฌิมะ ๑๓๒
เสียงม้าร้อง ๑๑๙,๑๓๒
เสียงมีองค์ ๘ ๑๒๙
เสียงเมฆคำราม ๔๙
เสียงไม่เครือพร่า ๑๒๙
เสียงไม้ไผ่เสียดสีกัน ๖๐๐
เสียงร้อง ๑๓๐,๑๐๙๖
เสียงร้องเพลง ๑๓๐
เสียงลุ่มลึก ๑๒๙
เสียงวุ่นวาย ๑๓๐
เสียงสละสลวย ๑๒๙
เสียงสะท้อน ๑๑๘
เสียงสูง ๑๓๖,๑๓๗
เสียงสูงสุด ๙๐๔
เสียงเสนาะโสต ๑๒๙
เสียงหวาน ๑๓๗
เสียงหอน ๑๓๐
เสียงเห่า ๑๓๐
เสียงโห่ร้อง ๘๙๙
เสียงอื้ออึง ๑๓๐
เสียงอุสภะ ๑๓๒
เสียม ๔๔๗
เสียสติ ๑๗๒
เสี้ยวที่ ๑๖  ของ... ๕๓

เสี้ยวที่ ๑๖ ๘๗๔
เสื้อ ๒๙๔
เสื้อกั๊ก ๒๙๔
เสื้อเกราะ ๒๙๔,๓๗๗,
 ๓๗๘,๙๖๓
เสือโคร่ง ๖๑๑,๘๙๖,๘๙๖
เสือดาว ๖๑๑
เสื่อม ๘๙
เสื่อลำแพน ๔๕๕,๙๙๗
แสง ๓๗,๖๔
แสงจันทร์ ๕๔,๙๑๗
แสงแดด ๓๗,๖๔,๑๐๔๕
แสงสว่าง ๓๗,๖๔,
 ๑๐๑๖,๑๐๔๓
แสงอรุณ ๖๕
แสงอรุณยามเช้า ๙๘๑
แส้ตีม้า ๓๗๐
แสน ๔๗๔,๔๗๗
แสม ๕๖๕
แสวงหา ๗๕๓
โสคันธิกะ ๔๗๕,๔๗๗
โสดาปัตติมรรค ๘๘๘
โสต ๑๕๐
โสเภณี ๒๓๓
ใส ๖๗๐
ใส่ให้เต็มบท ๘๐๑
ไส้เดือน ๖๗๕
หงส์ ๖๒๖,๖๔๖
หงส์ดำ ๖๔๔
หงส์ทองธตรฐ ๖๔๗
หงอน ๖๓๔

หงอนนกยูง  ๘๗๒
หงอนสัตว์ ๑๐๘๕
หญ้า ๖๐๒,๖๐๓,๘๑๔
หญ้ากับแก้ ๔๕๐
หญ้าเขี้ยวงู ๕๘๓
หญ้าคา ๖๐๒,๑๐๗๙
หญ้าโคกกระสุน ๕๘๓
หญ้างวงช้าง ๕๗๙
หญ้าปากกา ๕๙๙
หญ้าฝรั่น ๑๔๗,๓๐๓
หญ้าพันธุ์งู ๕๘๓
หญ้าแพรก ๕๙๙
หญ้าแพรกขาว ๕๙๙
หญ้าเลา ๑๑๒๕
หญ้าหนวดแมว ๕๗๘
หญิงขี้โกง ๒๓๓
หญิงคณิกา ๒๓๓
หญิงคนทรง ๒๓๖
หญิงงามเมือง ๒๓๓
หญิงชู้ ๒๓๘
หญิงซื่อสัตย์ต่อสามี ๒๓๔
หญิงดี ๒๓๔
หญิงต้องการสามี ๒๓๒
หญิงตั้งครรภ์ ๒๓๙
หญิงนักฟ้อน ๘๗๖
หญิงในปฐมวัย ๒๓๑
หญิงในราชตระกูล ๒๓๖
หญิงบำเรอ ๒๓๒
หญิงประเสริฐ ๒๓๐,๒๓๔
หญิงผู้อยู่ในอำนาจ ๘๗๓
หญิงแพศยา ๒๓๓
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หญิงมีชู้ ๒๓๔
หญิงมีระดู ๒๓๘,๒๓๙
หญิงมีลูกแล้ว ๒๓๕
หญิงมีเสน่ห์ ๒๓๑
หญิงแม่มดหมอผี ๒๓๖
หญิงแม่สื่อ ๒๓๖
หญิงไม่ดี ๒๓๓
หญิงรักษาตระกูล ๒๓๔
หญิงรับใช้ ๒๓๖
หญิงสาว ๒๓๑
หญิงสาวในปฐมวัย ๘๗๗
หญิงหนีตามชู้ ๒๓๒
หญิงหม้าย ๒๓๕
หญิงหาสามีเอง ๒๓๕
หทัย ๑๕๒
หนทาง ๙๔๐,๙๙๕,
 ๑๐๕๗,๑๑๐๑
หนวด ๒๕๙
หน่อ ๕๙๓
หนอกคอโค ๔๙๗
หนอกวัว ๘๗๙
หน่อเกลือ ๔๖๑
หน่อของไม้ ๙๐๗
หนอง ๖๗๘
หนองบัว ๖๘๙
หน่อที่งอกจากหัว ๕๔๙
หนอน ๖๒๓
หน่อไม้ ๕๔๓
หนัก ๔๑
หนัง ๑๕๗,๙๒๔,๑๑๐๙
หนังสัตว์ ๔๔๒

หนังสือข่าวสาร ๑๑๓
หนังหย่อนยาน ๙๙๑
หนังหุ้มรางพิณ ๑๓๘
หนังหุ้มอวัยวะเพศ ๒๗๓
หน้า ๒๖๐
หนาด ๕๙๐
หน้าต่าง ๒๑๖-๗
หน้าที่ ๗๗๒,๑๐๐๔
หน้าผา ๖๐๘
หนาม ๙๑๒
หน้ามุขประตู ๒๐๕
หน้าอกผู้หญิง
หนี้ ๔๗๑
หนี้สิน  ๑๑๒๓,๑๑๒๙
หนึ่ง ๗๑๗
หนึ่งโกสะ ๘๑๑
หนึ่งอาฬหกะ ๑๑๒๔
หนู ๖๑๘
หมดความรู้สึก ๑๗๓
หมดจด ๖๙๘
หมดไป ๗๖๓
หมดสติ ๑๗๓,๑๐๘๗
หมวก ๒๙๓
หมวกเกราะทอง ๒๙๓
หมวด ๑๐๘๐
หมวดหมู่ ๑๑๖,๑๑๒๘
หมอ ๓๒๙
หม้อ ๔๕๖,๔๘๓,๘๕๓
หมอก ๕๖
หมองู ๖๕๖
หมอดู ๓๔๗

หมอดูหญิง ๒๓๖
หม้อตักน้ำจากบ่อ ๕๒๔
หมอน ๓๑๑
หม้อนม ๔๙๙
หม้อน้ำ ๔๕๗
หม้อน้ำเต็ม ๓๕๙
หมอผ่าตัด ๓๓๐
หมั่นโถ ๔๖๓
หมาก ๕๖๔
หมากเม่าควาย ๕๖๑
หมากรุก ๕๓๒
หมากหอมควาย ๕๖๑
หมาจิ้งจอก ๖๑๕
หมาไน ๖๑๕
หมาป่า ๖๑๑
หมามุ่ย ๕๘๒
หมี ๖๑๒,๑๐๒๕
หมีควาย ๖๑๒
หมีดำ ๖๑๒
หมื่น ๔๗๔,๔๗๗
หมุด ๓๙๓
หมู ๖๑๗
หมู่  ๖๒๙,๖๓๐,๖๓๑,
 ๖๓๒,๗๗๗-๘,๘๖๓,
 ๙๐๔,๙๒๗,๙๓๑,๙๔๑,
 ๙๔๗,๙๔๙,๙๖๖,๑๐๐๘,
 ๑๐๕๐,๑๐๕๗,๑๐๘๐,
 ๑๐๘๔,๑๐๙๒,๑๐๙๙,
 ๑๑๐๔,๑๑๒๘
หมู่คณะ ๑๐๗๗,๑๑๐๗,
 ๑๑๒๕
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หมู่คนผู้มีความ... ๗๙๒
หมู่ชนผู้มีศิลปะ... ๑๐๒๑
หมู่เทวดา ๓๐ องค์ ๑๑
หมู่นายช่าง ๕๐๔
หมู่บ้าน ๒๒๕,๙๙๓,๑๑๐๗
หมู่บ้านของคน... ๑๐๘๑
หมู่บ้านคนเลี้ยงวัว ๒๒๖
หมูป่า ๑๑๑๕
หมู่พล ๘๒๔
หมู่ภิกษุ  ๑๐๕๐
หยั่งไม่ถึง ๖๖๙
หยากเยื่อ ๒๒๔
หยาดน้ำ ๖๖๐,๑๐๙๖,๑๑๑๕
หยาบ ๗๑๑
หยาบ ๗๑๔,๙๗๘
หรดาล ๔๙๓
หรเทพ ๑๗
หริเทพ ๑๖
หรือ ๑๑๓๘,๑๑๓๙
หรือเปล่า ๑๑๕๑
หรือเปล่าหนอ ๑๑๕๘
หรือไม่ ๑๑๓๘
หรือว่า ๑๑๓๘
หลงใหล ๗๒๙
หล่น ๗๕๑
หลอกลวง ๗๓๗
หลอดคอ ๒๖๓
หลัก ๓๙๓
หลักการ ๑๖๑
หลักฐานอ้างอิง ๙๕๒
หลักบูชายัญ ๑๑๐๑

หลัง ๒๗๐
หลังคา ๒๑๘,๙๔๑,๑๑๐๔
หลาน ๒๔๐,๒๔๖,๒๔๗
หลายครั้งหลายคราว ๑๑๓๗
หลายประการ ๗๒๐
หลายประเภท ๗๒๐
หลายอย่าง ๗๑๗
หลาว ๓๙๓,๓๙๔,
 ๑๐๘๗,๑๑๑๕
หลุม ๖๕๐,๙๓๑,๑๑๒๕
ห้วงน้ำลึก ๖๗๗
หวั่นไหว ๗๑๒,๗๔๔
หว้า ๕๔๗
หอก ๓๖๖,๓๖๗,๑๐๕๒
หอกสำหรับแทงเท้า.. ๓๖๖
หอกสำหรับแทงหูช้าง ๓๖๗
หอคอย ๒๐๔
ห้อง ๒๑๔,๙๔๔
ห้องโถง ๒๑๐
ห้องนอน ๒๑๔
หอฉัน ๒๑๐
หอประชุม ๑๑๐๑
หอประชุมของ... ๒๑
หอมแดง ๕๙๕
หอยกาบ ๖๗๖
หอยขม ๖๗๖
หอยโข่ง ๖๗๖
หอยทั่วไป ๖๗๖
หอยนางรม ๖๗๖
หอยสังข์  ๘๖๔,๙๖๘
หอยสังข์เล็ก ๖๗๖

หอยสังข์ใหญ่ ๖๗๖
หอรบ ๑๑๒๖
ห่อหุ้ม ๗๔๕,๗๔๖
หัตถาจารย์ ๓๖๘
หัว ๒๕๖,๕๔๙
หัวค่ำ ๖๘
หัวใจ ๘๕๒
หัวเชื้อสุรา ๕๓๓
หัวนม ๒๗๐
หัวบันได ๘๖๒
หัวเผือก ๕๙๘
หัวมัน ๕๙๘
หัวเมือง ๑๙๙,๒๒๕
หัวเมืองใหญ่ ๑๙๘
หัวเมืองใหญ่แห่ง... ๒๐๐-๑
หัวหน้างาน ๓๔๓
หัวไหล่ ๒๖๔
หากว่า ๑๑๔๗
ห่าง ๗๐๗
ห่างไกล ๗๑๔
หางตา ๒๖๑,๑๑๑๖
หางไถ ๔๔๙
หางธนู  ๘๖๕
หางนก ๖๓๕
หางนกยูง ๘๖๓,๑๐๘๕
หางม้า ๓๗๑
หางลูกศร ๓๙๐
ห้างสรรพสินค้า ๘๖๘
หางสัตว์ ๓๗๑
หางเสือ ๖๖๖
หาบ ๔๘๑,๑๑๑๒
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ห่าฝน ๕๐
ห้าม ๑๑๕๒
หายไป ๑๑๕๔
หาหาเทพบุตร ๒๔
หิน ๖๐๕
หินเชิงบันได ๒๒๐
หินฝนทอง ๕๒๘
หินลับมีด ๕๒๘
หิมะ ๕๖,๙๒๔
หิรัญญคัพภพรหม ๑๕
หิริ ๑๕๘
หิว ๗๕๖
หีบ ๓๑๗
หีบไม้ ๕๒๔
หื่นกระหาย ๑๖๓
หุ่น ๕๒๓,๑๐๐๖
หู ๑๕๐,๙๓๕,๑๐๖๔,๑๑๒๐
หูก ๕๒๓
หูภาชนะ ๑๕๐
หูหูเทพบุตร ๒๔
เหง้า ๕๔๙,๕๙๓
เหง้าในดิน ๕๔๙
เหง้าบัว ๖๘๗,๖๘๘
เหงื่อ ๑๐๕๐,๑๐๘๘
เหงื่อไคล ๙๕๕
เห็ด ๕๙๓,๑๑๓๐
เหตุ ๖ ๙๗๓
เหตุ ๙๑,๗๗๗-๘,๗๗๙,
 ๗๘๔,๗๘๕,๘๐๑,๘๐๒,
 ๘๑๕,๘๑๙,๘๓๗,๘๔๖,
 ๘๕๑,๘๕๖,๘๕๗,๘๖๐,

 ๘๖๘,๙๗๐,๙๗๘,๘๘๔,
 ๙๑๓,๙๕๑,๙๕๖,๙๗๙,
 ๙๘๒,๑๑๐๐,๑๑๐๑,
 ๑๑๒๒,๑๑๒๕,๑๑๒๗,
 ๑๑๓๒,๑๑๔๕,
 ๑๑๘๘,๑๑๙๗
เหตุใกล้ผล ๙๒
เหตุทั่วไป ๙๗๓
เหตุที่ทำให้มีคำพูด ๙๗๓
เหตุที่ให้รู้ความตาย ๘๒๒
เหตุปัจจัย ๘๒๕,๙๒๗
เหตุแห่งเกิดขึ้น ๙๐๐
เหตุอาเพศ ๔๐๑
เห็นแก่ตัว ๑๖๘
เหนียมอายเคอะเขิน ๑๗๔
เหมาะสม ๑๑๔๔,๑๑๔๗
เหมือง ๑๐๙๗
เหมือน ๑๑๔๒
เหมือนกัน ๕๒๙,๕๓๐,
 ๘๒๓,๙๒๒
เหมือนกับ ๑๑๓๖
เหยียดหยาม ๑๗๒,๗๕๖
เหยี่ยว ๖๓๗
เหยี่ยวแดง ๖๔๓
เหยี่ยวนกเขา ๖๓๗
เหยือก ๔๔๓
เหยือกน้ำ ๓๕๙
เหรัญญิก ๓๔๓
เหล็ก ๔๙๓,๙๖๖
เหล็กสกัดหิน ๓๙๓
เหล็กสลัก ๕๒๘

เหล็กแหลม ๕๒๘
เหล็กแหลม ๙๙๔
เหลา ๗๕๐
เหล้า ๕๓๓,๙๖๙
เหล่ากอ ๒๔๐
เหลี่ยม ๑๑๐๒,๑๑๒๐
เหลือ ๗๑๒
เหลือเกิน ๗๗๑
เหลือเชื่อ ๗๗๒
เหลือเดน ๗๑๒
เหลือบ ๖๔๕
เหลือเฟือ ๗๑๒
เหว ๖๐๘
เหี้ย ๖๒๒
เหี่ยวแห้ง ๕๔๔
แห ๕๒๑
แหน ๖๙๐
แหนบ ๕๒๗
แหล่งนํ้าในอากาศ ๓ ๒๗
แหลม ๓๙๓,๓๙๔
แห้ว ๕๙๒
แหวน ๒๘๖
แหวนตรา ๒๘๗
แห้วหมู ๕๙๙
โหดร้าย ๑๖๗
โหนก ๒ ก้อนบน... ๓๖๓
โหร ๓๔๗
โหราศาสตร์ ๑๑๐
ใหญ่ ๗๐๐,๗๐๑,๑๑๕๒
ใหม่ ๗๑๓
ให้สำเร็จแล้ว ๗๔๓
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ให้สุก ๗๖๒
ไห ๔๕๖
ไหล่  ๒๖๔,๘๕๑
ไหล่เขา ๖๐๘,๑๐๔๔
ไหว ๗๑๒,๗๑๓
อก  ๒๗๐,๘๕๒
อกตธรรม ๗
อกุศล ๘๔
อกุศลกรรม ๙๐๙,๙๘๖
องคชาต ๒๗๒,๒๗๓,
 ๘๗๙,๙๑๐,๙๗๙,
 ๙๘๖,๑๐๖๑
องค์ประกอบ ๙๕๖
องค์ประกอบของ... ๓๔๙
องค์ประกอบของ... ๓๕๙
องค์ประกอบความ... ๘๑๘
องค์แห่งความเพียร ๑๕๗
องค์อุโบสถ ๗๘๓
องคุลี ๑๙๕
องอาจ ๗๓๑
องุ่น ๕๘๗
อฏฏะ ๔๗๕,๔๗๗
อณู ๑๙๔
อดีต ๑๑๘๒
อธิบาย ๗๖๖
อธิโมกข์ ๑๕๙
อนธการ ๗๐
อนันตธรรม ๗
อนันตนาคราช ๖๕๑
อนาคต ๑๑๙๔
อนาคตกาล ๘๗๕
อนาถปิณฑิกเศรษฐี ๔๓๗

อนาลยธรรม ๖
อนาสวธรรม ๗
อนิจศีล ๔๔๔
อนิทัสสนธรรม ๗
อนีติกธรรม ๗
อนุสติ, อนุสสติ ๑๕๘
อนุสัย ๗ ๘๕๓
อเนกคุณคัน ๕๘๒
อบ ๗๕๑
อบรม ๗๔๙
อบอวล ๗๕๑
อปรโคยานทวีป ๑๘๓
อปรัณณชาติ ๔๕๐
อปโลกิตธรรม ๗
อปวัคคธรรม ๘
อพพะ ๔๗๕,๔๗๗
อภิสังขาร ๓ ๘๓๒
อม ๗๕๗
อมตธรรม ๗
อมรเทพ ๑๑
อมราวดีวิมาน ๒๑
อย่า ๑๑๔๗
อยากกิน ๗๕๖
อย่าง ๘๓๗
อย่างเดียวล้วนๆ ๑๐๖๙
อย่างนั้น ๑๑๔๔
อย่างนั้นหรือ ๑๑๔๒
อย่างนั้นหรือไม่ ๑๑๓๘
อย่างนี้ ๑๑๕๘
อย่างมีอำนาจ ๑๑๔๙
อย่างไร ๑๑๓๙
อย่างไรดี ๑๑๕๘

อย่างไรนะ ๑๑๓๘
อย่างไรแน่ ๑๑๓๘
อย่างไรหรือ ๑๑๕๘
อรรถตติยาวิภัตติ ๑๑๗๔
อรรถน้อย ๑๑๗๓,๑๑๘๑
อรรถพร้อมเพรียงกัน ๑๑๗๒
อรรถภาคะ ๑๑๗๔
อรรถยิ่ง ๑๑๖๒,๑๑๖๔,
 ๑๑๖๕
อรรถลักษณะ ๑๑๗๔
อรรถวิจฉา ๑๑๗๔
อรรถอิตถัมภูตะ ๑๑๗๔
อรหัตผล ๘๓๑,๘๕๐
อริยผล ๗๙๔
อริยมรรค ๗๘๓,๗๙๔,
 ๘๐๐,๘๐๕,๙๒๑
อริยวิหาร ๘๕๗
อริยสัจ ๔ ๘๐๐
อริราช ๓๔๓
อรูปธรรม ๖
อลัมพุสาเทพธิดา ๒๔
อวน ๕๒๑
อ้วน ๗๐๑
อวมงคล ๑๐๖๔
อวยพร ๑๑๖๐
อวัยวะ ๒๗๘,๙๕๖
อวัยวะเพศชาย ๒๗๒,
 ๒๗๓,๙๕๑
อวัยวะเพศหญิง ๒๗๓
อวิชชา ๑๖๘,๙๗๖
อเวจีมหานรก ๖๕๗
อสงไขย ๔๗๔,๔๗๗
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อสนิบาต ๒๔
อสังขตธรรม ๗
อสังขตธาตุ ๙
อสุรินทราหู ๖๑
อสูร ๔ ๑๔
อสูร ๑๔
อสูรประจำคลัง... ๑๔
อสูรผู้เคยเป็นเทวดา ๑๔
อสูรพิเศษ ๓ ๑๔
อเสกขบุคคล ๑๐
อหหะ ๔๗๕,๔๗๗
อหิวาตกโรค ๓๒๘
อฬกมันทาวิมาน ๓๒
อฬกาวิมาน ๓๒
อ่อน ๗๑๖
อ่อนโยน ๗๑๖
อ้อย ๕๙๙
อ้อยช้าง ๕๖๘
อะไร ๑๑๓๙
อักขรธรรม ๗
อักขะ ๔๗๙,๔๘๑
อักโขภิณี ๔๗๔,๔๗๗
อักษร ๓๔๘,๗๗๙,๑๐๖๓
อักษรที่เขียน ๑๐๙๘
อังคีรสฤษี ๑๐๙
อังคุลิ ๑๙๕
อัจจุตธรรม ๘
อัจฉราเทพธิดา ๒๔
อัญชลี ๒๖๘
อัญชันเขียว ๕๗๓
อัฏฐกฤษี ๑๐๙
อัฏฐิธาตุ ๘๑๗

อัฐิ ๑๕๗
อัฑฒมณฑล ๒๙๕
อัตตภาพ ๘๑๖
อัตตา ๙๒
อัตมัน ๙๒
อัธยาศัย ๗๖๖,๗๙๓,๙๓๗
อันใกล้ ๑๐๐๑
อันเขานับ ๗๑๐
อันตราย ๔๐๑,๗๖๕,
 ๗๖๖,๑๐๓๓
อันเตวาสิก ๔๐๘
อันเย็น ๕๖
อัพพุทะ ๔๗๔,๔๗๗
อัพภันดร ๑๙๗
อัพยยศัพท์ ๑๑๒๑
อัพยยะ ๑๑๓๖
อัมพณะ ๔๘๓-๔
อัมพณะ ๔๘๔
อัสสมบุคคล ๔๐๙
อัสสมะ ๔ ๙๒๘
อัสสัตถพฤกษ์ ๕๕๑
อ้า ๑๑๕๙
อากัปกิริยา ๒๘๒
อากร ๓๕๖
อาการ ๗๖๔,๑๑๘๖
อาการไข้ ๓๒๙
อาการบวม ๓๒๗
อาคม ๑๐๘
อาคันตุกะ ๔๒๔
อาคาร ๙๓๕
อาคารที่พัก ๒๑๔
อ่าง ๔๕๖,๖๕๐

อาจารย์ ๔๑๐,๘๘๔
อาจารย์ในลัทธิ... ๔๑๑
อาเจียน ๓๒๗
อาชีพ ๔๔๕
อาณาจักร ๗๘๒
อาทิพรหมจรรย์ ๔๓๑
อานิสงส์ ๗๖๗
อาบัติ ๗๘๔
อาพาธ ๓๒๓
อายุ ๑๕๕
อารมณ์  ๙๔,๘๐๖,๘๑๗,
 ๘๓๓,๑๐๔๐,๑๑๓๒
อาวาส ๒๐๖,๘๕๗
อาวุธ ๓๘๕,๓๘๖
อาวุธ ๙๖๖
อาวุธกุลิสะ ๒๔
อาวุธของท้าวกุเวร ๓๒
อาวุธของพญายม ๔๔
อาวุธของพระอินทร์ ๒๔,
 ๘๖๖,๘๗๑
อาวุธจักร ๗๘๒
อาวุธชนิดหนึ่ง... ๘๘๑
อาวุธที่ต้องปล่อย... ๓๘๗
อาวุธที่ปล่อยจาก... ๓๘๗
อาวุธที่ปล่อยไม่ได้ ๓๘๗
อาวุธที่ยิงด้วยเครื่องยิง ๓๘๗
อาวุธพิเศษ ๓๙๔
อาวุธสายฟ้า ๒๔
อาศรม ๒๑๒
อาศัย ๑๑๗๙
อาสน์ ๗๖๕
อาสนะ ๓๑๑,๗๖๕
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อาสวะ ๙๖๙
อาหญิง ๒๔๘
อาหาร ๔๖๕,๔๖๖,
 ๗๕๙,๘๕๖,๑๐๑๗,
 ๑๑๐๓,๑๑๑๒
อาหารเดน ๔๖๗
อาหารทิพย์ ๓ ๒๕
อาหารทิพย์ ๒๕,๙๗๖
อาหารที่ได้จากนม ๕๐๑
อาหารบูชายัญ ๔๑๘
อาหารสัตว์ ๖๐๒
อาฬหกะ ๔๘๒-๓
อำนาจ ๓๕๑,๘๗๕,
 ๘๙๘,๙๔๖
อำนาจเกิดจาก... ๓๕๒
อำเภอ ๒๒๕
อำมาตย์ ๓๔๐
อิจฉา ๑๖๘
อินทผลัม ๖๐๓
อินทรีย์ ๑๔๙,๘๙๓,๙๐๑
อิ่มใจ ๗๕๒
อิริยาบถ ๗๘๑
อีกา ๖๓๘,๘๒๒,
 ๑๐๔๒
อื้ออึง ๑๗๓
อื่น ๗๑๗
อืม ๑๑๓๘
อุกฤษฎ์ ๖๙๙,๗๖๑
อุจจาระ ๒๗๔,๒๗๕,
 ๙๙๕,๑๐๘๖

อุณณาโลม ๘๗๖
อุณหิส ๒๘๔,๓๕๘
อุตตรกุรุทวีป ๑๘๓
อุตสาหะ ๑๕๖,๑๕๘
อุทยาน ๑๑๒๗
อุทยานของพระอินทร์ ๒๓
อุทยานจิตรลดา ๒๓
อุทยานนันทนะ ๒๓
อุทยานผารุสกะ ๒๓
อุทยานมิสสกะ ๒๓
อุทยานส่วนพระองค์ ๕๓๗
อุทยานแห่งชาติ ๕๓๗
อุทาหรณ์  ๑๑๕,๘๘๒
อุบาย ๘๕๘
อุบายข้ออ้าง ๗๙๙
อุบายชนะศัตรู ๓๔๘
อุบาสก ๔๑๕
อุบาสิกา ๔๑๕
อุเบกขาเวทนา ๑๔๙
อุโบสถศีล ๔๔๔
อุปกรณ์ดีดพิณ  ๘๖๗
อุปธิ ๔ อย่าง ๙๖๙
อุปนิสัย ๗๗๒
อุปปละ ๔๗๕,๔๗๗
อุปมา ๑๑๘๖
อุปสรรค ๔๐๑
อุปสัค ๒๐ ตัว ๑๐๓๓
อุปสัค ๑๑๓๖
อุปัตติเทพ ๘๔๒
อุโลก ๕๕๕

อุสภะ ๑๙๖
อูกา ๑๙๕
อูฐ ๕๐๒,๑๑๐๖
เอง ๘๓๙,๑๑๔๔
เอ็น ๒๗๙,๒๘๐
เอ็นดู ๖๙๗
เอ็นใหญ่ ๒๗๙
เออ ๑๑๔๔
เอาเถอะ ๑๑๕๑
เอาเถิด ๑๑๕๗
แอก ๓๗๕,๑๐๐๔
แอกของรถ ๘๘๒
แอ่งหิน ๖๐๙
แออัด ๗๑๘
โอ ๑๑๓๘
โอตตัปปะ ๑๕๘
โอกาส ๗๗๐,๗๗๗-๘,
 ๘๐๒,๘๓๗,๘๘๕,
 ๑๐๔๒,๑๑๖๑
โอกาสการกะ ๑๐๑๑
โอรส ๒๔๐-๑
โอรสสุวีระ ๒๓
โอวาท ๓๕๔
โอสถ ๓๓๐
โอ้ ๑๑๕๙
โอ้โฮ ๑๑๔๙
ไอ ๓๒๗
เฮ้  ๑๑๓๙
เฮ้ย ๑๑๓๙
เฮ่อ ๑๑๕๙

✯ ✯ ✯ ✯ ✯



อก  คมเน, คติยํ ไป
 ลกฺขเณ ทำตำหนิ, ลักษณะ
อกิ  ลกฺขเณ ทำตำหนิ, ลักษณะ
อกฺข  ทสฺสเน ดู, เห็น
อคฺค  คติโกฏิลฺเล คดไปคดมา
 ทาเน ให้
อคฺฆ  ปูชายํ บูชา
 มูเลฺย ค่า, ราคา
องฺก  คมเน, คติมฺหิ ไป
 ลกฺขเณ ทำตำหนิ, ลักษณะ
 �าเณ รู้
องฺค  คมเน, คติมฺหิ ไป
 �าเณ รู้
อจฺจ  ปูชายํ บูชา
อจฺฉ  ทสฺสเน เห็น
 พฺยาปเน แผ่ไป
อช  คมเน, คติมฺหิ ไป
 เขปเน ซัด, ทิ้ง, ขว้าง
 €ิติยํ ตั้งอยู่
อชฺช  คมเน ไป
 อชฺชเน ได้
อญฺจ  คมเน, คติยํ ไป
 อโธมุขีภาเว ก้มหน้า
อญฺช  คติยํ ไป
 พฺยตฺติยํ ปรากฏ
 กนฺติยํ ชอบใจ
 ปกาสเน ประกาศ
  มกฺขเณ เจิม, ป้าย
อญฺช อายาเม พยายาม
อญฺชุ  พฺยตฺติยํ ปรากฏ, ชัดเจน

 มกฺขเน เจิม 
 คติยํ ไป
 กนฺติยํ ชอบใจ
อฏ  คมเน ไป
 นาสเน พินาศ
 หึสายํ เบียดเบียน
อฏฺฏ  อติกฺกเม ล่วงเลย
 หึสายํ เบียดเบียน
อฑิ  อณฺฑตฺเถ วางไข่, ออกไข่
อณ  คมเน, คติยํ ไป
 ปวตฺตเน เป็นไป
 เปสเน ส่งไป
 สทฺเท ส่งเสียง
อต  คมเน ไป
 สาตจฺเจ ติดต่อ, สืบเนื่อง
อติ  พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
อตฺถ  ยาจเน ขอ, อ้อนวอน
 อิจฺฉายํ ปรารถนา
อท  คมเน ไป
 ภกฺขเน กิน
 อนุภวเน เสวย
อทิ  พนฺธเน ผูก, มัด, ล่าม
อทฺท  คติมฺหิ ไป
 ยาจเน ขอ
อทฺท หึสายํ เบียดเบียน
อธิ  ปีฬเน บีบคั้น
อน  ปาณชีวเน มีชีวิตอยู่
 ปาณเน มีลมปราณ
 ปาลเน รักษา
 สทฺเท ส่งเสียง

ธาตวัตถานุกรม
ธาตุ อรรถของธาตุ คำแปล ธาตุ อรรถของธาตุ คำแปล
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อนฺธ  ทสฺสนูปสํหาเร ไม่เห็น, มืดมิด
อป  ปคฺฆรเณ ไหลไป, เอิบอาบ
 ปาปุณเน ถึง, บรรลุ
 วฑฺฒเน เจริญ
อปฺป  ปาปุณเน ถึง, บรรลุ
อพ  หึสายํ เบียดเบียน
 คติยํ ไป
อพิ  สทฺเท ส่งเสียง
อพฺพ  คติยํ ไป
 หึสายํ เบียดเบียน
 ปริภุ�ฺชเน บริโภค, ใช้สอย
 ภกฺขเน กิน
อพฺภิ  คมเน ไป
อม  คมเน ไป
  ทพฺพวินิโยเค แลกเปลี่ยน, ซื้อขาย
 ปวตฺตเน เป็นไป
 ปูชายํ บูชา
 โรเค เจ็บไข้, ปวด
 หึสายํ เบียดเบียน
อมฺพ  กรเณ ทำ
 คมเน, คติยํ ไป
 สทฺเท ส่งเสียง
อย  คมเน, คติมฺหิ ไป
 �าเณ รู้
อร  คมเน, คติมฺหิ ไป
อรห  โยเคฺย สมควร
 ปูชายํ บูชา
อล  คติมฺหิ ไป
 นิวารเณ ห้าม, กั้น
อล พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
 ภูสเน, วิภูสเน ประดับ
อลํ  วิภูสเน ประดับ

อลฺล  เกฺลทเน เปียกชื้น, ชุ่ม
อว  ข�ฺ�ายํ ขุด
 รกฺขเณ รักษา
อส  ขาทเน เคี้ยวกิน
 ขิปเน ซัด, ทิ้ง, โยน
 เขเป, เขปเน ขว้างไป, ทิ้ง
 คติมฺหิ ไป
 ทิตฺติยํ รุ่งเรือง, สว่างไสว
 ภกฺขเน กิน
 ภุวิ มี, เป็น
 โภชเน บริโภค
 วินาเส พินาศ, เสื่อม
 อโธปตเน ตกลง
อสุ เขเป, เขปเน ขว้างไป, ทิ้ง
 เฉทเน ตัด
 พฺยาปเน แผ่ไป, กว้างขวาง
 สงฺขิปเน ย่อ
อห  คมเน ไป
อหิ  คติมฺหิ ไป
อํส  สงฺฆาเต รวบรวม
อา  ปาปุณเน ถึง, บรรลุ
อาณ  เปสเน ส่งไป
อาป  ปาปุณเน ถึง, บรรลุ
 พฺยาปเน แผ่ไป, เอิบอาบ
 วฑฺฒเน เจริญ
 สมูเห หมู่, ประชุม
อาม  อ�ฺเช ไป
อาย  คมเน ไป
  อาตาเป พยายาม, อบรม
อาล  ภูสเน ประดับ
อาล อาทาเน ถือเอา
อาส  €ปเน ตั้งไว้
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 นิสีทเน นั่ง
 อุปเวสเน เข้าไป
อิ  คติยํ, คติมฺหิ ไป
 €ีติยํ ตั้งอยู่
 มนเน รู้
 อิจฺฉายํ ปรารถนา
อิกฺข  ทสฺสเน เห็น, ดู
 องฺเก ร่องรอย, เครื่องหมาย
อิงฺค  คมเน ไป
อิจ  ถุติยํ สรรเสริญ
 สุติยํ รับฟัง
อิช  คมเน ไป
อิณ  คมเน, คติยํ ไป
 ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
อิทิ  ปรมิสฺสริเย เป็นใหญ่ยิ่ง
อิธ  วุฑฺฒิยํ เจริญ
อินฺท  ปรมิสฺสริเย เป็นใหญ่ยิ่ง
 โยเค ประกอบ
อิล  คติยํ, คติมฺหิ ไป
 กมฺปเน หวั่นไหว
อิส  คมเน, คติยํ ไป
 คเวสเน แสวงหา
 หึสายํ เบียดเบียน 
 ทาเน ให้
 อิจฺฉายํ ปรารถนา
อิสุ อิจฺฉายํ ปรารถนา
 กนฺติยํ ชอบใจ
อิสฺส  อิสฺสริเย เป็นใหญ่
 อิสฺสายํ ริษยา, ไม่พอใจ
อีร  กมฺปเน หวั่นไหว
 ขิปเน ซัดไป, ขว้าง, ทิ้ง
อีร คติยํ ไป

 วจเน กล่าว 
อีส  คติยํ ไป 
 หึสายํ เบียดเบียน 
 ทาเน ให้
 อภิภวเน ครอบงำ
 อิสฺสริเย เป็นใหญ่
อีห  ปวตฺติยํ เป็นไป
อุข  คติยํ ไป
 ทาเห เผาไหม้, เร่าร้อน
อุจ  สมวาเย ประชุม, รวบรวม
อุชฺช  พเล มีกำลัง
 ปาลเน รักษา
อุชฺฌ  อุสฺสคฺเค สละ, ละ
อุท  ปูรเณ เต็ม
อุทิ  ปสวเน ไหลไป
 เกฺลทเน เปียก, ชุ่ม
อุนฺท  ปสเว, ปสวเน ไหลไป
 เกฺลทเน เปียก, ชุ่ม
อุป  เทเห เป็นก้อน, ร่างกาย
อุภ  ปริปูรเณ บริบูรณ์, เต็ม
 ปูรเณ ให้เต็ม
อุม  นินฺทายํ ติเตียน, นินทา
อุมฺภ  ปูรเณ เต็ม
 วฑฺฒเน เจริญ
อุร  คมเน, คติยํ ไป
อุล  คมเน ไป
 คเวสเน แสวงหา
อุส  กนฺติยํ ชอบใจ
 ขิปเน ขว้าง, ซัด, ทิ้ง
 ทาเห เร่าร้อน, เผาไหม้
 คติยํ ไป
อุส  รุชายํ เจ็บปวด
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 วินาเส พินาศ, เสื่อม
 อิจฺฉายํ ปรารถนา
อุสุ  ทาเห เร่าร้อน, เผา, ไหม้
อุสูย  โทสาวิกรเณ กล่าวโทษ
อูน  ปริหาเน พร่อง, หย่อน
อูส  รุชายํ เจ็บปวด
อูห  คณเน นับ
 คมเน ไป
 €ปเน ตั้งไว้
 €าเน ที่ตั้ง
 ปวตฺตเน เป็นไป
 วิตกฺเก ปริวิตก, ตรึก, คิด
 สมฺปิณฺฑเน รวบรวม
 อุสฺสหเน พยายาม
 �าเณ รู้
อูหา  วิตกฺเก ตรึก, คิด
เอช  กมฺปเน หวั่นไหว
เอธ  วทฺธเน, วุฑฺฒิยํ เจริญ
เอรฑิ  หึสายํ เบียดเบียน
เอส  คติยํ ไป
 คเวสเน แสวงหา
 มคฺคเน ค้นหา
โอช  ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
กก,กกิ คมเน ไป
กกฺข  หสเน หัวเราะ, ร่าเริง
กงฺก  โลเลฺย เหลาะแหละ, โลเล
 คติยํ ไป
กงฺข  วิจิกิจฺฉายํ สงสัย 
 อิจฺฉายํ ปรารถนา
กจ  พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
 วิกสเน เบ่งบาน
 สทฺเท ส่งเสียง

กจ เฉทเน ตัด
 มทเน มัวเมา
กจฺฉ  ชนเน เกิด
กชฺช  พฺยสเน เสื่อม
กญฺจ  ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
กฏ  ฉฑฺฑเน ทิ้ง, ทอดทิ้ง
 มทฺทเน ย่ำยี
  วสฺสเน ฝนตก
 อาวรเณ กั้น, ห้าม, ปิด
 คติยํ, คติมฺหิ ไป
กฏิ  คมเน ไป
กฏฺ€  หึสายํ เบียดเบียน
ก€  กิจฺฉชีวเน เป็นอยู่ลำบาก
กฑิ  กีฬายํ เล่น, สนุกสนาน
 เฉทเน ตัด
 เภเท แตก, ทำลาย
กณ  กณเน ส่งเสียง
 คติยํ ไป
 นิมีลเน หลับตา, กระพริบตา
 สทฺเท ส่งเสียง
กณฺฑ  เภทเน แตก, ทำลาย 
 สวเน รับฟัง
กณฺณ สวเน ฟัง
กติ  เฉทเน ตัด, เฉือน
กตฺถ  สิลาฆายํ สรรเสริญ, ยกย่อง
กถ  กถเน กล่าว
 วากฺยปฺปพนฺเธ บทประพันธ์
กท  มทฺเท, มทฺทเน ย่ำ, ขยำ
 มารเณ ฆ่า
 อวฺหาเน เรียก
กทิ  อวฺหาเน เรียก, ร้องเรียก
กน  ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
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 กนฺติยํ ชอบใจ
กน คติยํ ไป
 ทิพฺพเน รุ่งเรือง
กนฺต  เฉทเน ตัด
กนฺท  อวฺหาเน เรียก, ร้องเรียก
 โรทเน ร้องให้, คร่ำครวญ
กป  สงฺขาเต รวบรวม
 สชฺชเน จัดเตรียม
 อจฺฉาทเน ปกปิด 
กปิ  จลเน หวั่นไหว
กปุ  สามตฺถิเย สามารถ
 หึสายํ เบียดเบียน
กปฺป  เฉทเน ตัด
 วินาเส พินาศ
 ปริจฺเฉทเน กำหนด
 วิตกฺเก วิตก, คิด
 สามตฺถิเย สามารถ
 สชฺชเน จัดการ, จัดแจง
 อาทิกมฺเม เริ่มต้น, เริ่มงาน
กพ,กพิ วณฺเณ มีสี
กม  คมเน ไป
 ปรกฺกเม ก้าวไป, พยายาม
กมุ  กนฺติยํ ชอบใจ
 ปทวิกฺเขเป ก้าวไป
 อิจฺฉายํ ปรารถนา
กมฺป  จลเน หวั่นไหว
กมฺพ  สํวรเณ สำรวม, ระวัง
กร  กรเณ ทำ
 สทฺเท ส่งเสียง
 หึสายํ เบียดเบียน
กรฑิ  ภาชนตฺเถ ภาชนะ, แบ่ง
กรณฺฑ ภาชนตฺเถ ภาชนะ, แบ่ง

กล  คติยํ ไป
 เฉทเน ตัด, ฉีก, ขาด
กล สงฺขฺยาเน นับ, คำนวณ
 หึสายํ เบียดเบียน
กลมฺพ  สทฺเท ส่งเสียง
กลห  วิวาเท ทะเลาะ, วิวาท
กลฺล  สทฺเท ส่งเสียง
กเล  สุขุเม ละเอียดอ่อน
กวิ  วณฺเณ สรรเสริญ
กส  กสเน ไถ
 คมเน, คติยํ ไป
 หึสายํ เบียดเบียน
 ปริกฺขเย เสื่อมสิ้น
 วิเลขเน ขีด, เขียน
กา  พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
 สทฺเท ส่งเสียง
กาม  กนฺติยํ ชอบใจ
กาส  ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
 สทฺเท ส่งเสียง 
 กุจฺฉายํ รังเกียจ
กิฎ  คมเน, คติยํ ไป
 นินฺทายํ ติเตียน, นินทา
 พนฺธเน ผูก มัด พัน
กิต  นิวาเส อยู่
 โรคาปนยเน เยียวยา, รักษาโรค
กิตฺต  สทฺทเน ส่งเสียง
กิร  กิรเณ เรี่ยราย
 มิสฺสเน ผสม, ปะปน
 วิกิรเณ เรี่ยราด
 วิกฺขิปเน ซัดไป, กระจาย
กิล  กรเณ ทำ
 พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
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กิลท อลฺลภาเว เปียก, ชุ่ม
กิลมุ  เขเท ลำบาก, เหนื่อย
กิลิท  อทฺทภาเว เปียก, ชุ่ม, เอิบอิ่ม
กิลิส  อุปตาเป เร่าร้อน
กิเลทิ  อุนฺทิยเน เขียวสด
กิส  คมเน ไป
 ตนุกรเณ ถาก, เหลา, ทำให้บาง
กี  ทพฺพวินิมเย แลกเปลี่ยน, ซื้อขาย
กีล  พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
กีฬ  ปีติยํ ร่าเริง, ยินดี
 กีฬเน เล่น, สนุกสนาน
กุ  กุจฺฉายํ รังเกียจ
 นินฺทายํ ตำหนิ, ติเตียน
 ปพนฺเธ ประพันธ์ 
 สทฺเท ส่งเสียง
กุก  อาทาเน ถือเอา
 อวฺหาเน เรียก
กุกฺกุฏ สทฺเท ส่งเสียง
กุจ  โกฏิเลฺย คด, โก่ง, งุ้ม, งอ
 ปติถมฺเภ ติดแน่น
 วิเลขเน ขีดเขียน
 สงฺโกจเน ห้อย, แขวน
กุจฺฉ  อวกฺเขปเน ตำหนิ, ติเตียน
กุชุ  เถยฺยกรเณ ลัก, ขโมย
กุญฺจ  โกฏิเลฺย คด
กุญฺช  อพฺยตฺตสทฺเท เสียงไม่ชัดเจน
กุฏ  โกฏิลฺเล, โกฏิเลฺย  คด, โกง
 คติยํ ไป
 เฉทเน ตัด, เฉือน
 ทาเห เร่าร้อน
 หึสายํ เบียดเบียน
กุฑิ  ทาเห เร่าร้อน 

 รกฺขเณ รักษา
กุณ  สงฺโกจเน ห้อย, แขวน
 สทฺเท ส่งเสียง 
 อุปกรเณ อุปการะ
กุณฺ€  ปฏิฆาเต ขัดเคือง
 อาลสฺเย เกียจคร้าน
กุณฺฑ  ทาเห เร่าร้อน, ไหม้
กุถ  นิปฺปกฺเก แก่กล้า 
 ปูติคนฺเธ กลิ่นเหม็น
กุธ  โกเป โกรธ
กุป โกเป โกรธ
กุมาร  กีฬายํ เ ล่ น , 
สนุกสนาน
กุร  สทฺเท ส่งเสียง
 อกฺโกเส ด่า, แช่ง
กุรุ สทฺเท ส่งเสียง
กุล  พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
 สํกุลเน สืบตระกูล
 สงฺขฺยาเน นับ, คำนวณ
 พนฺธุมฺหิ สืบเชื้อสาย
 สงฺฆาเต รวบรวม
 สนฺตาเน สืบต่อ
 อากุเล สืบสกุล
กุส  ฉินฺทเน, เฉทเน ตัด, ขาด, บาด
 สทฺเท ส่งเสียง
 สิเลสเน ติดแน่น
กุส อกฺโกเส ด่า
 อปนยเน เยียวยา, รักษาโรค
 อวฺหาเน เรียก, ร้องเรียก
 เภทเน แตก, ผ่า, ทำลาย
กุสล  ปุจฺฉายํ ถาม
กุห  วิมฺหยเน งวยงง, โกง, ลวง
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กูป  คมเน ไป
กูล  อาภรเณ ประดับ
 อาวรเณ กั้น, ป้องกัน, ห้าม
เก  สทฺเท ส่งเสียง
เกว  วิสํโยเค แยก, พราก
เกฺลท  อลฺลภาเว เปียก, ชุ่ม, ชื้น
โกญฺจ โกฏิเลฺย คด, โค้ง
 อปฺปีภาเว มีน้อย
ขคฺค ขณฺฑเภเท แบ่ง, ตัดเป็นท่อน
ขชิ  คติเวกลฺเย เดินกะเผก
ขชฺช  ขชฺชเน กิน
 เถยฺยกรเณ ลัก, ขโมย
 พฺยถเน ทิ่มแทง
ขญฺช  คติเวกเลฺย เดินกะเผก
ขฏ  อิจฺฉายํ ปรารถนา
ขฑิ  เฉทเน ตัด, ฉีก, ขาด
ขณุ  วิทารเณ ทำลาย 
 หึสายํ เบียดเบียน
 อวทารเณ ขุด
ขณฺฑ  มนฺเถ อ่อน
 ขณฺฑเน ทำลาย
ขท  หึสายํ เบียดเบียน
 เถริเย มั่นคง
ขน  ขณเน ขุด, เจาะ
ขนุ  อวทารเณ ขุด
ขม  ขนฺติยํ อดทน
 สหเน อดกล้ัน
ขมุ สหเน อดทน
ขย  โรเค เจ็บปวด
ขร  เฉทเน ตัด, ฉีก, ขาด
 วินาสเน, วินาเส  พินาศ
 วิเลขเน ขีดเขียน

ขล  ขลเน ชำระ
 จลเน สั่น, ไหว
 ส�ฺจเย สั่งสม 
 พนฺธเน ผูก, มัด, ล่าม
 โสเจยฺเย ชำระ, สะอาด
ขา  กถเน กล่าว, บอก
 ปกาสเน ประกาศ
ขา  สทฺเท ส่งเสียง
ขาท  ภกฺขเน กิน
ขิ  ขเย เสื่อม, สิ้น, หมด
ขิฑ  กีฬายํ เล่น, สนุกสนาน
ขิป  เปรเณ เหยียดออก
ขี  ขเย เสื่อม, สิ้น, หมด
ขุ  สทฺเท ส่งเสียง
ขุท  ปิปาสายํ กระหาย
 พุภุกฺขายํ หิว
 อสหเน ทนไม่ได้
ขุภ  โขเภ กระเพื่อม, หวั่นไหว
ขุม  วิกาเร เปลี่ยนแปลง
ขุร  เฉทเน ตัด, ฉีก, ขาด
 เภทเน แตก, ผ่า, ทำลาย
ขฺยา  กถเน กล่าว
 คณเน นับ, คำนวณ
 ปกาสเน ประกาศ
เขฏ  ภกฺขเน กิน
เขล  คติยํ ไป
โขณฺฑ  คติยํ ไป
 ปฏิฆาเต ขัดเคือง
คช,คชิ สทฺเท ส่งเสียง
คชฺช  สทฺเท ส่งเสียง
คฑิ  นินฺทายํ ติเตียน, นินทา
 วทเนกเทเส กระพุ้งแก้ม
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 สนฺนิจเย สะสม 
คณ  คณเน นับ, คำนวณ
 สงฺขฺยาเน นับ
คณฺฑ  เฉทเน ตัด, ฉีก, ขาด
 อุปเลปเน ลูบไล้
 สนฺนิจเย สะสม
 วทเนกเทเส กระพุ้งแก้ม
คท  พฺยตฺติยํ วาจายํ พูดชัดเจน
คท วิยตฺติยํ วาจายํ พูดชัดเจน
 โรเค เจ็บปวด
คทฺท  สทฺเท ส่งเสียง
คนฺถ  โกฏิลฺเล คด
 คนฺถเน ร้อย, เรียบเรียง
 พนฺธเน ผูก, มัด, ประพันธ์
คนฺธ  ปกาสเน ประกาศ
คพฺพ  มาเน ถือตัว
คพฺภ  ธารเณ ทรงไว้
คม,คมุ  คมเน, คติมฺหิ ไป
คร  ปีฬเน บีบคั้น
 เสจเน ไหลไป
 ชิคิรเณ กลืนกิน
ครห  กุจฺฉเน ติเตียน
 นินฺทายํ ตำหนิ, ครหา
คล  คลเน กลืนกิน
 จวเน เคลื่อน
 พนฺธเน ผูก, มัด, ล่าม 
 อโธปตเน ตกลง 
 อทเน กิน
 เสจเน ไหล, ราด
คเวส  มคฺคเน แสวงหา
คส  คมเน ไป
 มนเน รู้

 อทเน กิน
คห  คติมฺหิ ไป
 นิพนฺธเน ยึดเอา
 อุปาทาเน ถือเอา
คฬ  รกฺขเณ รักษา
 เสจเน ไหลไป
คา  สทฺเท ส่งเสียง
คาธ  ปติฎฺ€ายํ ตั้งอยู่
 กงฺขายํ สงสัย
คิธ  อภิกงฺขายํ หวัง, ต้องการมาก
คิร  คิรเณ, ชิคิรเณ กลืนกิน
 นิคฺคิรเณ อาเจียน, คาย
 ปีฬเน บีบคั้น
คิล  กิลมเน เหน็ดเหนื่อย
 คิลเน ลำบาก
 อทเน กิน
คิลา  หาสกฺขเย เศร้าโศก
คุ  ปาลเน คุ้มครอง, ดูแล
 สทฺเท ส่งเสียง
 อุทฺธคเม ขึ้นไป
คุช  ปกาสเน ประกาศ
 สทฺเท ส่งเสียง
คุฑิ  เว€เน โพก, พัน
คุณ  จเย ก่อ, สะสม
 ปกาสเน ประกาศ
 พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
คุท  กรีสุสฺสคฺเค ขับถ่าย, ระบาย
 กีฬายํ เล่น, สนุกสนาน
คุธ  ปริเว€เน พันรอบ
 โรเส โกรธ
คุป  โคปเน คุ้มครอง 
 กุจฺฉเน รังเกียจ
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 รกฺขเณ รักษา, ดูแล
คุห  สํวรเณ คุ้มครอง, ระวัง
 อจฺฉาทเน ปกปิด
คุฬ  รกฺขายํ รักษา
คูถ  กรีโสสฺสคฺเค ขับถ่าย, ระบาย
คูป  โคปเน คุ้มครอง
เค  สทฺเท ส่งเสียง
ฆฏ  ฆฏเน เป็นไป
 ฆฏฺฏเน เป็นไป
 สงฺฆาเต รวบรวม
ฆฑิ  ราสิกรเณ รวมเป็นกอง
ฆณฺฏ  ภาสเน กล่าว
ฆต  ฆตเน เบียดเบียน
ฆร  เสจเน ไหลไป
ฆส  อทเน กิน
ฆา  คนฺโธปาทาเน สูดกลิ่น
ฆุฏ  ปริวตฺตเน หมุน, วน
ฆุร  ภีเม กลัว
ฆุส  โฆสเน ส่งเสียง
 สทฺเท ส่งเสียง
จก  ปริวตฺตเน หมุน, วน
จกิ  จ�ฺจเล หวั่นไหว
จกฺก  หึสายํ เบียดเบียน
จกฺข  ทสฺสเน เห็น, ดู
  วิยตฺติยํ วาจายํ พูดชัดเจน
จจฺจ  ปริภาสเน ด่า, ต่อว่า
 ตชฺชเน คุกคาม
จช  หานิมฺหิ, หานิยํ สละ, ละ
จญฺจุ  คติยํ ไป
จฏ  เภเท แตก, ทำลาย
จฑิ  จณฺฑตฺเถ ดุร้าย
จณ  ทาเน ให้

จณฺฑ  โกเป โกรธ
 จณฺฑิกฺเก โหดเหี้ยม
จต  ยาจเน ขอ
จทิ  หิลาทเน ดีใจ
 ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
จป  กกฺกรเณ บด
 สนฺตาเน สืบต่อ
 สนฺตาเป เดือดร้อน
จม  อทเน กิน
จมุ  โธวเน ชำระ, ล้าง
 ภกฺขเน กิน
จมุ  อทเน กิน
จย  คมเน ไป
จร  คติยํ ไป 
 จรเณ เที่ยวไป, ประพฤติ
 ภกฺขเน กิน
 จชเน สละ
 วิจารเณ พิจารณา
 สิกฺขาปเน ศึกษา
 ส�ฺจเย สั่งสม
จล  กมฺปเน หวั่นไหว
 จลเน เคลื่อนไหว
จส  ภกฺขเน กิน
จาย  ปูชายํ บูชา
 นิสามเน พิจารณา, ใคร่ครวญ
จิ  ขเย สิ้นไป
 จเย, จยเน สะสม
 ปูชายํ บูชา
จิกฺข  วจเน กล่าว
จิฏ  เปสเน ส่งไป
 เปสนีเย ควรส่งไป
จิต  ปูชายํ บูชา
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 ส�ฺเจตเน จงใจ
 อุสฺสาหเน พยายาม
จิติ  หึสายํ เบียดเบียน
จิตฺต  วิจิตฺเต วิจิตร, งดงาม
จินฺต  จินฺตายํ คิด
จิริ  หึสายํ เบียดเบียน
จิล  วาสเน นุ่งห่ม
 วสฺสเน ตก
จิห  ลกฺขเณ ทำเครื่องหมาย
จุ  จวเน เคลื่อน
จุณฺณ  ปิสเน บด
จุติ  อาเสวเน เสพ, คบ
จุติ  รกฺขเณ รักษา
จุท  โจทเน โจท, กล่าวหา
จุพุ  โอลมฺพเก ห้อย, แขวน
จุมฺพ  วทนสํโยเค จูบ
จุร  เถยฺเย ขโมย
จุล  นิปฺผุชฺชเน เติบโต
จุลฺล  หาวกรเณ สง่างาม
จูฬ  นิมชฺชเน ติดอยู่
 ส�ฺโจทเน งอกขึ้น
ฉฑฺฑ  อปนยเน ทิ้ง, นำออก
ฉท  ฉาทเน ปกปิด
 ปิธารเณ ปกปิด
 สํวรเณ ระวัง, ป้องกัน
 อปวารเณ ห้าม
ฉที อิจฺฉายํ ปรารถนา
ฉทฺท  วมเน คายออก
ฉนฺท  อชฺฌาสยเน พอใจ
 อิจฺฉายํ ปรารถนา
ฉม  คติยํ ไป
ฉว  คติยํ ไป

 เฉทเน ตัด, ฉีก, ขาด
 ตินฺตเน เน่า, เปื่อย
ฉาท  ภกฺขเน กิน
ฉิ  เฉทเน ตัด, ฉีก, ขาด
ฉิทิ  ทฺวิธากรเณ ตัด, แบ่ง
ฉิทฺท  กณฺณเภเท เจาะ, ไช, แยง
ฉุป  สมฺผสฺเส สัมผัส
ฉุร  เฉทเน ตัด
โฉ  เฉทเน ตัด
ชญฺช  ยุทฺเธ รบ
ชฏ  ชฏเน รวม
ชน  ชนเน เกิด
ชป  จวเน เคลื่อน
ชป วจเน กล่าว
 ชปเน กล่าว
ชปฺป  พฺยตฺติยํ วาจายํ พูดชัดเจน
ชม,ชมุ   อทเน กิน
ชมฺภ  คตฺตวินาเม น้อมกาย
ชร  ชีรเณ แก่, เก่า
 โรเค เจ็บปวด
 วโยหานมฺหิ เสื่อมวัย, แก่
ชล  ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
 ทิพฺพเน รุ่งเรือง
 ธ�ฺเ� บริบูรณ์
 ปคฺฆรเณ ไหลไป
 พาลฺเย โง่, เขลา
 สนฺทเน ผูกรัด
ชว  คติยํ ไป
 ชวเน ไปเร็ว
ชห  จาเค สละ
ชาคร  นิทฺทกฺขเย ตื่น
ชิ  ชเย ชนะ
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 ยุทฺธภงฺเค พ่ายแพ้
ชีว  ชีวเน มีชีวิต
 ปาณธารเณ มีลมหายใจ
 ปาณเน มีชีวิต
ชีวิ  ปาณาธารเณ มีลมหายใจ
ชุ  คติยํ ไป
 ชเว, ชวเน ไปเร็ว
 เถยฺเย ขโมย
 พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
ชุต  ทิตฺติยํ รุ่งเรือง, สว่าง
ชุติ ทิตฺติยํ รุ่งเรือง, สว่าง
โชต  ทิตฺติยํ รุ่งเรือง, สว่าง
ฌชฺฌ  ปริภาสเน ด่า, ต่อว่า
 ตชฺชเน คุกคาม
ฌลฺล  สทฺเท ส่งเสียง
ฌส  หึสายํ เบียดเบียน
ฌาฏ  สงฺฆาเต รวบรวม
ฌาป  ทาเห เร่าร้อน, เผาไหม้
เฌ  จินฺตายํ คิด
ญา  ปริมาเณ นับ, กะประมาณ
 โตสเน ยินดี 
 นิสามเน พิจารณา
 อวคมเน รู้, ตรัสรู้
  อวโพธเน รู้, ตรัสรู้
เญ โตสเน ยินดี
ฏกิ  นิวาเส อยู่
 คติยํ ไป
ฏงฺก  พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
ฏุ  วิรูหเน งอกขึ้น
€า  คตินิวตฺติมฺหิ ยืน, ตั้งอยู่
 คติยํ ไป
 เถริเย มั่นคง

 ปตฺถนายํ ปรารถนา
ฑํส  ขาทเน เคี้ยวกิน
 ฑํสเน กัด
ฑิ  ปวตฺตเน เป็นไป
 ปเวสเน เข้าไป
 วามนตฺเถ ยาว
ฑี  คติยํ ไป
ตกิ  กิจฺฉชีวเน เลี้ยงชีพลำบาก
ตกฺก  วิตกฺเก วิตก, ตรึก, คิด
 อูนปูรเณ บกพร่อง
ตคิ  คติยํ ไป
ตจ  ปาลเน รักษา
ตจฺฉ  ตนุกรเณ เหลา, ถาก
ตชฺช  หึสายํ เบียดเบียน
ตฏ  สมุสฺสเย พอกพูน
ตฑิ  ตาฬเน ตี, ทุบ
ตนุ  วิตฺถาเร กว้างขวาง, แผ่ไป
ตป  ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
 ปีณเน เอิบอิ่ม
 ภเย กลัว
 สนฺตาเป เดือนร้อน
ตปิ  ปีณเน อิ่มใจ
ตม  ตมเน มืด
ตมุ  กงฺขายํ สงสัย
 ตมเน มืด
 อากงฺขายํ หวัง, ปรารถนา
ตมฺพ  คติยํ ไป
 วณฺเณ สี
ตร  ตรเณ ข้าม
 ปฺลวเน กระโดด
 อติกฺกมเน ก้าวหน้า
ตล  ตลเน พื้น, ราบเรียบ
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 ปติฏฺ€ายํ ตั้งอยู่
ตส  จลเน เคลื่อนไหว
 ปิปาสายํ กระหาย 
 อุพฺเพเช หวาดกลัว
ตสิ  อลงฺกาเร ประดับ
ตฬ  อาฆาเต อาฆาต
ตา  รกฺขเณ รักษา
 คมเน ไป
 ปาลเน ดูแล
 วายาเม พยายาม
 สนฺตาเน สืบต่อ
ติ  เฉทเน ตัด, ขาด
 ภิชฺชเน แตก, ทำลาย
ติช  ขนฺติยํ อดทน
 นิสาเน ลับให้คม
ติณ  อทเน กิน
ติทิ  หึสายํ เบียดเบียน
ติปิ  ปีณเน อิ่มใจ
ติม  อทฺทภาเว เปียก
 นิจฺจเล ไม่หวั่นไหว
ติมุ  กงฺขายํ สงสัย
 เตมเน มืดมิด
 อทฺทภาเว เปียก, ชุ่ม
ติล  คมเน ไป
ตีร  กมฺมสมฺปตฺติยํ สำเร็จงาน
 สามตฺถิเย สามารถ
ตุ  อภิตฺถเว สรรเสริญ
ตุจ  วินาเส พินาศ
ตุช  พฺยถเน ทิ่มแทง
 หึสายํ เบียดเบียน 
  ผลเน พื้น, แผ่น, ราบ
ตุฑิ  โตฑเน จิก, เจาะ

ตุท  พฺยถเน แทง
ตุมฺพ  กมฺปเน หวั่นไหว
 หึสายํ เบียดเบียน
ตุร  คมเน ไป
 วารเณ ห้าม, กั้น
ตุล  นิกฺกรีเส เบา
 ปมาเณ ชั่ง, กะประมาณ
 อุมฺมาเณ ยกขึ้นชั่ง
ตุส  ตุฏฺ€ิมฺหิ ยินดี
 ปีติมฺหิ, ปีติยํ ยินดี
 สนฺโตเส ยินดี
ตุห  อทฺทเน ข่มเหง
ตูณ  ปูรเณ เต็ม
ตูล  นิกฺกรีเส เบา
ตฺต  สมาทาเน รับเอา
ถก  สํวรเณ ระวัง
ถมฺพ  ปฏิพนฺเธ ผูกติด
ถมฺภ  ปฏิพนฺธเน ผูกติด
 อาวรเณ ปิด, กั้น
ถร  ปตฺถรเณ กระจาย, ปูลาด
 สตฺถคติยํ แผ่ไป
 สนฺถรเณ ปูลาด 
 วิตฺถาเร กว้างขวาง, แผ่ไป
ถล  €าเน ตั้งอยู่
 นิปฺผตฺติยํ สำเร็จ
ถว  คติยํ ไป
  ถุติยํ ยกย่อง, สรรเสริญ
ถิร  ทฬฺหิยํ มั่นคง
ถุ  อภิตฺถเว สรรเสริญ
ถุจ  ปสาเท เลื่อมใส
ถูป สมุสฺสเย ก่อ, สะสม
ถูล  ปริพฺรูหเน เจริญเติบโต
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เถน  โจริเย โจรกรรม, ลัก, ขโมย
โถก  คมเน ไป
โถม  สิลาฆายํ สรรเสริญ
ทกฺข  คติยํ ไป
 วุฑฺฒิยํ เจริญ
 สีฆตฺเถ ไปเร็ว, ไปไว
ทณฺฑ  นิปาตเน ตก, หล่น
ทท  ทาเน ให้
ทธ  ธารเณ ทรงไว้
ทภิ  พฺยาเช ทิ้ง
ทม  คติยํ ไป
 ทมเน ผึก, อบรม, ข่ม
ทมุ  ทมเน ผึก, อบรม, ข่ม
 อุปสเม สงบ
ทย  ทาเน ให้ 
 คติยํ ไป
 หึสายํ เบียดเบียน
 รกฺขเณ รักษา
ทย อาทาเน ถือเอา
ทร  อาทเร เอื้อเฟื้อ
 คมเน ไป
 ทารเณ ผ่า
 วิทารเณ ทำลาย
 อาทเร, สาทเร เอื้อเฟื้อ
ทล  คติมฺหิ ไป
 ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
 วิกสเน บาน
 วิทารเณ ทำลาย
 วิทาลเน แตก
ทลิทฺท  ทุคฺคติยํ ลำบาก
ทว  ทาเห เดือดร้อน, เผาไหม้
ทส  อทเน กิน

ทห  ทหเน เผาไหม้, เร่าร้อน
 ธารเณ ทรงไว้
 ภสฺมีกรเณ เผา
 หึสายํ เบียดเบียน
ทํส  ทํสเน กัด
ทา  กุจฺฉายํ รังเกียจ
 คติยํ ไป
 เฉทเน ตัด ขาด
 ทาเน ให้
 ลวเน เด็ด, เกี่ยว
 สํยมเน สำรวม
 สุปเน หลับ
 โสธเน ชำระ, สะอาด
 อวขณฺฑเน ตัดเป็นท่อน
ทาส ทาเห ร้อน, เผา, ไหม้
ทิต  สนฺถมฺเภ ค้ำจุน
ทิป  ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
ทิปฺป  ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
ทิวุ  กีฬายํ ร่าเริง, สนุกสนาน
ทิวุ  โสเก เศร้าโศก
ทิส  ปกาสเน ประกาศ
 เปกฺขเน ดู, เห็น
 อติสชฺชเน แสดง, ชี้แจง
 อปฺปีติยํ เกลียดชัง 
ทิสี  อุจฺจารเณ สวด
ทิห  สํสเย สงสัย
 อุปจเย ก่อ, สะสม
 อุปเลปเน ฉาบ, ทา
ที  ขเย สิ้นไป
ทีน  ทุคฺคตภาเว ตกยาก
ทีป  ทิตฺติยํ รุ่งเรือง 
 ปกาสเน ประกาศ
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ทุ  กมฺปเน หวั่นไหว
 คมเน, คติยํ ไป
 ปริตาเป เดือดร้อน
 ปริหาเส เล่น, สนุกสนาน
 ปวตฺตเน เป็นไป
 หึสายํ เบียดเบียน
ทุพฺพิ,ทุพฺพี  หึสายํ เบียดเบียน
ทุส  โทเส โกรธ
 ปทุสฺสเน ประทุษร้าย
 อปฺปีติมฺหิ เกลียดชัง
ทุห  ปริปูรเณ บริบูรณ์
 ปูรเณ เต็ม
ทูส  อปฺปีติมฺหิ เกลียดชัง
เทกิ  สทฺเท ส่งเสียง 
 อุสฺสาเห พยายาม
เทวุ  ปริเทวเน คร่ำครวญ
โทณ  คติยํ ไป
 หึสายํ เบียดเบียน
ธงฺก  ปริฆาเต เบียดเบียน
ธช  คมเน ไป
ธน  ธ�ฺเ� สมบูรณ์
 สทฺเท ส่งเสียง
 อิจฺฉายํ ปรารถนา
ธม  ธมเน เป่า
 สทฺเท ส่งเสียง
 อคฺคิสํโยเค ก่อไฟ
ธร  คหเณ ถือเอา
 ธารเณ ทรงไว้
 พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
 อาวรเณ ห้าม, ป้องกัน
ธํสุ  ธํสเน ตก, หล่น
ธา  กถเน กล่าว

 ธารเณ ทรงไว้
 ปธาเน เป็นใหญ่
 ปาเน ดื่ม
 สทฺทหเน เชื่อถือ
 อาวรเณ ห้าม, ป้องกัน
ธาว  คติยํ ไป
 สุทฺธิยํ บริสุทธิ์
ธิ  ธารเณ ทรงไว้
 หึสายํ เบียดเบียน
ธี  ธารเณ ทรงไว้
ธุ  กมฺปเน หวั่นไหว
 คติยํ ไป
 ถุติยํ สรรเสริญ, ชม
 เถริเย มั่นคง
 ธวเน เที่ยง
 โสธเน ชำระ สะอาด
ธุพฺพิ,ธุพฺพี   หึสายํ เบียดเบียน
ธุว  คติยํ ไป
 เถริเย มั่นคง
ธู  กมฺปเน หวั่นไหว
 วิธุนเน แตก, สลาย
ธูป  สนฺตาเป เดือดร้อน
ธูส  กนฺติกรเณ ทำให้พอใจ
เธ  ปาเน ดื่ม
นก,นกฺก   นาสเน เสื่อม
นกฺข  คติยํ ไป
นฏ  นจฺเจ ฟ้อนรำ
นต  คตฺตวินาเม น้อมกาย, ฟ้อนรำ
นท  สทฺเท ส่งเสียง
 อพฺยตฺตสทฺเท เสียงไม่ชัดเจน
นนฺท  นนฺทเน ยินดี
  สมิทฺธิยํ สำเร็จ
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นภ  หึสายํ เบียดเบียน
นม  นมเน นอบน้อม
นมสฺส  วนฺทเน กราบ, ไหว้
นมุ  นมเน นอบน้อม
 ปาปุณเน นำไป, ให้ถึง
นย  คมเน ไป
นร คติมฺหิ ไป
นล  คนฺเธ กลิ่น
 พนฺเธ ผูก, มัด, พัน
นส  คนฺโธปาทาเน ถือเอากลิ่น, สูดดม
 วินาเส พินาศ
 อทสฺสเน อันตรธาน
นห  พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
 โสเจ หมดจด
 โสเจยฺเย สะอาด
นฬ  นาสเน เสื่อม
นาถ  นิโยชเน ประกอบ
 ยาจเน ขอร้อง
 อาสีสเน ปรารถนา
 อิสฺสริเย เป็นใหญ่
 อุปตาเป เดือดร้อน
นาส  วินาเส พินาศ
นิชิ  สุทฺธิยํ บริสุทธิ์
นิทิ  กุจฺฉายํ ติเตียน
นิสิ  นิสาเน ลับให้คม
นี  นเย นำไป
 ปาปุณเน ให้ถึง, บรรลุ
 �าเณ รู้
 หรเณ นำไป
 อวโพธเน รู้
นีล  วณฺเณ สีเขียว
นุ  ถุติยํ สรรเสริญ

นุท  เปรเณ ละทิ้ง
นุห  อุคฺคิรเณ สำรอก
ปจ  ปริณเม อบ
 ปาเก หุง, ต้ม, สุก
 วิตฺถารวจเน ขยายความ
ปจิ  วิตฺถาเร แผ่ไป
ปญฺจ  คติยํ ไป
ปฏ  คมเน, คติยํ ไป
 วิภาชเน จำแนก
 �าเณ รู้
ปฏุ  คมเน ไป
ป€  กถเน กล่าว
 วิยตฺติยํ วาจายํ พูดชัดเจน
 อุจฺจารเณ สวด, สาธยาย
ปฑิ  คติยํ ไป
ปณ  กยวิกฺกเย ซื้อขาย
 พฺยวหาเร พูด, เรียก
 ถุติยํ สรรเสริญ
 สงฺขาเต ปรุงแต่ง
ปณฺฑ  คติยํ ไป
 �าเณ รู้
 ลิงฺคเวกลฺเย เพศบกพร่อง
ปณฺณ  หริเต เขียวสด
ปต  คมเน, คติยํ ไป
 ฉินฺทเน ตัด
 นิปาตเน ตกลง
 ปตเน ตก
 อโธคมเน ตกลงเบื้องล่าง
ปถ  ขฺยาเน กล่าว
 คมเน, คติยํ ไป
 ปขฺยาเน กล่าวถึง
 ปติฏฺ€ายํ ตั้งมั่น
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 สงฺขฺยาเน นับ, คำนวณ
ปถิ คติยํ ไป
ปท  คมเน, คติมฺหิ ไป
 สิทฺธิยํ สำเร็จ
ปน  พฺยวหาเร กล่าว, เรียก
 ถุติยํ สรรเสริญ
ปนฺถ  คติยํ ไป
ปพฺพ  คติยํ ไป
  ปูรเณ บริบูรณ์
ปย  คมเน ไป
ปล  ปเถ ไป
 ปวเย ไป
 คติยํ ไป
 รกฺขเณ รักษา
 ลวเน เก็บเก่ียว
ปลฑิ  คนฺธเน กลิ่น
ปลว ชนเน เกิด
ปลฺล  คมเน ไป
 รกฺขเณ รักษา
ปส  ปาลเน รักษา, ดูแล
 พนฺธเน ผูก, มัด
 ผุสเน สัมผัส
 พาธเน เบียดเบียน 
ปสุ  ปาณิคพฺภวิโมจเน  เกิด, คลอด
ปํส นาสเน เสื่อม
ปา  ปาเน, ปิวเน ดื่ม
 ปาปุณเน บรรลุ, ถึง
 ปาลเน รักษา, ดูแล
 รกฺขเณ รักษา
 โรเค เจ็บปวด
 วินาเส พินาศ
ปาณ  ชีวเน มีชีวิต

ปาร  สมตฺถิยํ สามารถ
ปาล  ปาลเน ดูแล 
 รกฺขเณ รักษา
ปาส  ขิปเน ละ, ทิ้ง
ปาฬ  รกฺขเณ รักษา
ปิจุ  มทฺทเน เหยียบย่ำ 
ปิฏ  สทฺเท ส่งเสียง 
 สงฺฆาเต รวบรวม
 หึสายํ เบียดเบียน
ปิฏฺ€  ส�ฺ�ายํ ชื่อ
ปิ€  หึสายํ เบียดเบียน
 สํกิเลเส เศร้าหมอง
ปิณฺฑ  สงฺฆาเต รวบรวม
ปิล  คมเน, คติยํ ไป
ปิลุ  ปติตฺถมฺเภ ติดแน่น
ปิส  เปสนีเย ส่งไป
 หึสายํ เบียดเบียน 
 พเล มีกำลัง 
 ทาเน ให้ 
 นิเกตเน อยู่
 อวยเว ส่วน
ปิสิ  ส�ฺจุณฺณเน บด
ปิห  อิจฺฉายํ ปรารถนา
ปิฬนฺธ ภูสเน ประดับ
ปี  ตปฺปเน ยินดี
ปี  กนฺติยํ ชอบใจ
 นาสเน เสื่อม
 ปาเน ดื่ม
ปี€  หึสายํ เบียดเบียน
 สํกิเลเส เศร้าหมอง
ปีฬ  วิพาธายํ เบียดเบียน
ปุ  คติยํ ไป 
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 ปวเน ชำระ, สะอาด
 รกฺขเณ รักษา 
 โสธเน หมดจด
ปุจฺฉ  ปมาเท ประมาท
 ป�ฺหายํ ถาม
 ปุจฺฉเน ถาม
ปุฏ  ปกาสเน ประกาศ
 วิกาสเน รุ่งเรือง
 สํสิเลสเน ติดแน่น
ปุฑิ  ขณฺฑเน ตัด
 คติยํ ไป
ปุณ  กมฺเม ทำ 
 สุเภ งาม
 นิปุเณ ฉลาด
ปุณฺฑ  ขณฺฑเน ตัด
ปุถ  วิตฺถาเร แผ่ไป, หนา
 สงฺขฺยาเน นับ
ปุปฺผ  วิกสเน, วิกาเส บาน
ปุพฺพ  ปูรเณ เต็ม
ปุร  ปาลเน รักษา
 ปูรเณ เต็ม
ปุล  มหตฺเต มีมาก
 มหตฺเถ มาก
 มหนฺเต ใหญ่
ปุส  โปสเน, โปเส เลี้ยง
 เลปเน ฉาบทา
ปุส  วุฑฺฒิมฺหิ เจริญ
 เสฺนเห ใคร่, ชอบ
 เสจเน ไหลไป
 ปูรเณ เต็ม
ปุญฺช  กุจฺฉายํ รังเกียจ ติเตียน
ปู  ปวเน สะอาด, ชำระ

 ปูรเณ เต็ม
 สมวาเย เสพ, สมคบ
ปูช  ปูชายํ, ปูชเน บูชา
ปูย  วิสรเณ ซ่านไป 
 ทุคฺคนฺเธ กลิ่นเหม็น
ปูร  ปูรเณ เต็ม
เป  คติยํ ไป
 ปาลเน รักษา
เปล  คติยํ ไป
เปส  เปรเณ เหยียดออกไป 
 ปยตเน เป็นไป, พยายาม
 คติยํ ไป
ปฺลว คมเน กระโดดไป
ผณ  คติยํ ไป
ผร  ผรเณ แผ่ไป
ผล  นิปฺผตฺติยํ สำเร็จ
 วิทารเณ ทำลาย, ผ่า
 วิสรเณ ซ่านไป
ผส  สมฺผสฺเส สัมผัส
 สิเนหเน เสน่หา
ผสฺส  สมฺผสฺเส สัมผัส
ผา  วุฑฺฒิยํ เจริญ
ผาณ  คติยํ ไป
ผาล  วิเลขเน ขีดเขียน, ไถ
ผุฏ  เภทเน แตก, ทำลาย
 วิกสเน บาน
 สํสิเลสเน ติดแน่น
ผุลฺล  วิกสเน บาน
ผุส  ผุสเน กระทบ
 พาธเน เบียดเบียน
 สมฺผสฺเส สัมผัส
พท  เถริเย มั่นคง
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พธ  พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
  พาธเน เบียดเบียน
พนฺธ  พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
พพฺพ  คติยํ ไป
พล  คหเณ ถือเอา
 ปาณเน มีชีวิต
 ปูชายํ บูชา
 สํวรเณ สำรวม, ระวัง
พห  วุฑฺฒิยํ เจริญ
พาธ  พฺยาฆาเต อาฆาต
 วิพาธายํ เบียดเบียน
 วิโลฬเน กวน, คน
 สมฺพนฺเธ สัมพันธ์ ผูกพัน
 หึสายํ เบียดเบียน
พิช  โยเค ประกอบ
พิทิ  อวยเว ส่วน, อวัยวะ
พิล  เภทเน แตก, ทำลาย
พีภจฺฉ  ชิคุจฺฉายํ รังเกียจ
พุธ  อวคมเน รู้, ตรัสรู้
พฺยย  ขเย สิ้นไป
 คติยํ ไป
พฺยาธ  วิเหสเน เบียดเบียน
พฺรห  วุฑฺฒิยํ เจริญ
พฺรู วิยตฺติยํ วาจายํ พูดชัดเจน
พฺรูห  วุทฺธิยํ เจริญ
ภกฺข  อทเน กิน
ภช  เสวายํ เสพ, คบ
 คตินิวตฺติมฺหิ หยุด ตั้งอยู่
ภช ปุถกฺกรเณ เหลา, ถาก
ภชิ  โอลมฺพเน ห้อยลง
ภญฺช  อวมทฺทเน ขยำ, เหยียบย่ำ
ภฏ  โยเค ประกอบ

ภฑิ  มงฺคเลฺย มงคล, ความดี
ภณ  ภณเน กล่าว
 สทฺเท ส่งเสียง
ภณฺฑ  ปริภาสเน ด่ า , 
บริภาษ
ภทิ  กลฺยาเณ ดี, งาม
ภทฺท  กลฺยาเณ ดี, งาม
ภม,ภมุ    อนวฎฺ€าเน ห มุ น , 
วน
ภมฺภ  ปฏิพนฺธเน เชื่อมโยง
ภร  ธารเณ ทรงไว้ 
 โปสเน เลี้ยง
 ภรเณ เลี้ยง
 อาภรเณ ประดับ
ภล,ภลฺล  ปริภาสเน ด่า 
 หึสายํ เบียดเบียน
 ทาเน ให้
ภส  ภาสเน สว่าง
 ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
 วิยตฺติยํ วาจายํ พูดชัดเจน
 อโธปตเน ตกลงข้างล่าง
ภา  กถเน กล่าว
 ทิตฺติมฺหิ รุ่งเรือง
ภาช  ปุถกมฺมนิ เหลา, แบ่ง
ภาส  กถเน กล่าว
 ทิตฺติมฺหิ รุ่งเรือง
 พฺยตฺติยํ วาจายํ พูดชัดเจน
 ภาสเน สว่าง, รุ่งเรือง
ภิกฺข  ยาจเน ขอ
ภิช  ภิชฺชเน แตก, ทำลาย
ภิท  เภทเน แตก, ทำลาย
ภิท วิทารเณ ทำลาย
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ภิทิ  ทฺวิธากรเณ ผ่า, ตัด, แบ่ง
 เภทเน แตก
 เมลเน แบ่ง
ภิสชฺช  ติกิจฺเฉ ลำบาก
ภี  ภเย กลัว
ภุช  โกฏิเลฺย คด
 ปาลเน รักษา 
 พฺยวหรเณ กลืนกิน
 อชฺโฌหรเณ กลืนกิน
 อาวฏฺฏเน หมุน, วน
ภู  สตฺตายํ มี, เป็น
 อนุภเว เสวย, ประสบ
ภูส  อลงฺกาเร ประดับ
มก  ปาเณ มีชีวิต
มกิ  มณฺฑเน ประดับ
มกฺขิ  สงฺฆาเต รวบรวม
มคิ  คตฺยตฺเถ ไป
มคฺค  อเนฺวสเน แสวงหา
มงฺค  คมเน, คติยํ ไป
มจ  ตกฺกเน ตรึก, คิด
 กกฺกเน บด, ทำให้ละเอียด
มจิ  กกฺกเน บด, ทำให้ละเอียด
 ธารเณ ทรงไว้
 อุจฺฉาเย สูงขึ้น 
 ปูชเน บูชา
มช  สุทฺธิยํ บริสุทธิ์
มชิ  สทฺเท ส่งเสียง
มชฺช  มชฺชเน มึนเมา
 สุทฺธิยํ สะอาด, หมดจด
 สํสุทฺธิยํ หมดจด
มฑิ  ภูสายํ ประดับ
มณ  วินาเส พินาศ

มณฺฑ  ภูสเน ประดับ
 มณฺฑเน ตกแต่ง
 ภูสายํ, วิภูสายํ ประดับ
มถ  วิโลฬเน กวน
มถิ  หึสายํ เบียดเบียน
มท  ปมาเท ประมาท
 มทเน มัวเมา
 โมทเน เบิกบาน
 หาเส ร่าเริง
 อุมฺมาเท บ้าคลั่ง
มทิ  ถุติยํ สรรเสริญ
 โมทเน เบิกบาน 
 มเท เมา, มัวเมา
 โมเห หลง งง
 สุปเน หลับ
 คติยํ ไป
 ภูสายํ ประดับ
มทฺท  มทฺทเน ย่ำยี
มธ  อุนฺเท สดชื่น
มธุ  สาทเน ยินดี
มน  โพธเน รู้
 วินาเส พินาศ
 อพฺยาเส  ลึกซึ้ง
 �าเณ รู้, เข้าใจ
มนฺต  มนฺตเน ปรึกษา
มนฺถ  มนฺถเน กวน
 วิโลฬเน กวน, คน
มนฺท  ชฬตฺเต เขลา
 มนฺทเน โง่
 โมทเน เบิกบาน
 ถุติยํ สรรเสริญ
 สุปิเน หลับ, ฝัน



 อภิธานวรรณนา ธาตฺวัตถานุกรม : พระมหาสมปอง มุทิโต 1182

ธาตุ อรรถของธาตุ คำแปล ธาตุ อรรถของธาตุ คำแปล

มย  คมเน, คติมฺหิ ไป
มร  ปาณจาเค ตาย, สละชีวิต
 มรเณ ตาย
มล  จลเน หวั่นไหว
 ธารเณ ทรงไว้
 สงฺกิเลเส เศร้าหมอง
มลฺล  ธารเณ ทรงไว้
มส  ปริมาเณ ตวง, วัด, ชั่ง
 อามสเน จับต้อง
 อาสเน นั่ง
มสิ  ปริมาเณ กะประมาณ
มสุ  อามสเน ลูบคลำ
มห  ปูชายํ บูชา
  วุฑฺฒิยํ เจริญ
มํก  โสภเณ งาม
มํส  วีมํสเน ทดลอง, พิจารณา
มา  ปริมาเณ กะประมาณ
 มาเณ, มาเน นับ, นับถือ
 สทฺเท ส่งเสียง
 อเนฺวสเน แสวงหา
มาน  ปูชายํ บูชา
 วีมํสายํ ทดลอง, พิจารณา
มาล  ธารเณ ทรงไว้
มาร มาเน นับถือ
มิ  ปกฺขิปเน ใส่เข้า
 หึสายํ เบียดเบียน
มิถ  สงฺคเม คบหา
มิท  การิยกฺขมเน อดทน
 พนฺธเน ผูก, มัด
 สิเนหเน ติดใจ, ชอบใจ
 เสฺนเห เสน่หา, ชอบใจ 
มิน  หึสายํ เบียดเบียน

มิล  สิเลสเน ติดแน่น
มิลกฺข  อ พฺ ย ตฺ ต ส ทฺ เ ท  
เสียงไม่ชัดเจน
มิลกฺข อพฺยตฺติยํ วาจายํ พูดไม่ชัดเจน
มิส  นิมีลเน กระพริบตา
 ปกฺขิปเน ใส่เข้า
 มทฺทเน ย่ำยี
มิห  เสจเน รด, ราด, ไหล
 อีสํหสเน ยิ้ม, แย้ม
มี  หึสายํ เบียดเบียน
มุ  �าเณ รู้
 พนฺธเน ผูก มัด
 อุคฺคิรเณ สำรอก, อาเจียน
มุข  นินฺทายํ นินทา, ตำหนิ
 ปวตฺตเน เป็นไป
 วิวรเณ เปิด
มุจ  ปริทหเน บีบคั้น 
 มุ�ฺจเน หลุดพ้น
 โมจเน พ้น, ปล่อย, เปลื้อง
มุจล  สงฺฆาเต รวบรวม
มุจฺฉ  โมหเน หลง
 สมุสฺสเย ลืม
มุชิ  โสธเน ปัดกวาด
มุณฺฑ  ขณฺฑเน ตัด
มุตฺต  สงฺโกจเน ห้อย, แขวน
มุท  โตเส ยินดี
 โมทเน ยินดี, เบิกบาน
 สํสคฺเค เกี่ยวข้อง
 หาเส ร่าเริง
มุน  โมเน นิ่ง
 �าเณ รู้
มุพฺพ  พนฺธเน ผูก, มัด
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มุร  สํวรเณ สำรวม, ระวัง
มุส  ขณฺฑเน ตัด
 โจริเย, เถยฺเย ขโมย
 ปาณจาเค ตาย, สละชีวิต
มุห  เวจิตฺเต จิตหลงลืม
มุญฺช  สทฺเท ส่งเสียง
มูล  ปติฎฺ€ายํ ตั้งอยู่
 โรหเน งอกขึ้น
มูห  เวจิตฺเต จิตหลงลืม
มูฬ  เวจิตเต จิตหลงลืม
เม อาทาเน ถือเอา
เมฑิ  อุมฺมาทเน บ้าคลั่ง
เมณฺฑ  โกฏิลฺเล คด
เมธ  หึสายํ เบียดเบียน
 วธเน ฆ่า
 สงฺคเม คบหา
โมกฺข  โมจเน หลุดพ้น
ยกฺข  ปูชายํ บูชา
ยช  เทวปูชายํ บวงสรวง, บูชาเทวดา
 สงฺคหกรเณ รวบรวม 
 ทาเน ให้ 
 ธมฺเม เป็นปรกติ
 กรเณ ทำ
 ปูชายํ บูชา
ยต  นิยฺยาตเน มอบให้
 ยตเน, ปยตเน พยายาม
 อายตเน พยายาม
 วายาเม เพียร, พยายาม
ยมุ  คมเน, คติมฺหิ ไป
 พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
 สํยมเน สำรวม
 สํวรเณ ระวัง

 อุปรเม สงบ
ยา  คมเน, คติยํ ไป
 ปาปุเณ ถึง, บรรลุ
ยาจ  ยาจเน ขอ
ยาตฺร  คมเน ไป
ยุ  คติมฺหิ ไป
 มิสฺสเน ผสม, ปะปน
ยุช  โยเค ประกอบ, พยายาม
 สมาธิมฺหิ ตั้งมั่น
ยุถ  หึสายํ เบียดเบียน
ยุธ  ยุทฺเธ รบ, ต่อสู้
 สมฺปหาเร รบ
ยุว  คติยํ ไป
รกฺข  ปาลเน ดูแล
 รกฺขเณ รักษา
รคิ  สปฺปเน ไป
รงฺค  คมเน ไป
รนฺช  ราเค ย้อม, กำหนัด
ร€  คติยํ ไป
รณ  สทฺเท ส่งเสียง
รท  วิเลขเน ขีดเขียน
รป  วจเน กล่าว
รภ  ราภสฺเส พยายาม
รภิ  อารมฺเภ ปรารภ
รมุ  กีฬายํ เล่น
 อุปรเม เว้น
 มนเน รู้
 รมเน ยินดี
 วิโนทเน บรรเทา
รย  คติยํ ไป
รส  สทฺเท ส่งเสียง
 อสฺสาทเน ยินดี, สบายใจ
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รห  จาเค สละ
 วิเวเก สงัด
 อุปาทาเน ยึดถือ
รา  คหเน ถือเอา
 ปหาเร ทุบตี
 สทฺเท ส่งเสียง
 อาทาเน ถือเอา
 อุปาทาเน ยึดถือ
ราช  ทิตฺตยํ รุ่งเรือง
ราธ  สํสิทฺธิมฺหิ สำเร็จ
 สิทฺธิยํ สำเร็จ
ริ  คติยํ ไป
ริจ  วิโยชเน แยก 
 สมฺปฏิจฺฉเน รับเอา
 คติยํ ไป
 สมฺพชฺฌเน เกี่ยวเนื่อง
รี  คมเน ไป
รุ  สทฺเท ส่งเสียง
รุกฺข  วรเณ ปิดกั้น
รุจ  ทิตฺติมฺหิ รุ่งเรือง
 อิจฺฉายํ ปรารถนา
รุช  ภงฺเค ทำลาย
 โรเค เจ็บปวด
รุท  หึสายํ เบียดเบียน
รุทิ  อสฺสุวิโมจเน หลั่งน้ำตา ร้องไห้
รุธ  ปฏิฆาเต ขัดเคือง
 รุนฺธเน ปิดกั้น
 โรธเน กักขัง
 อาวรเณ ปิดกั้น
 หึสายํ เบียดเบียน 
 อปราเธ ผิด
 อปคมเน หลีกไป

 อวทารเณ ขุด
รุธิ  อาวรเณ ปิดกั้น
รุป  รุปฺปเน เสื่อม
รุส  โรเส, โรสเน โกรธ
รุห  ชนเน เกิด
 วฑฺฒเน เจริญ, งอกงาม
 วุฑฺฒิยํ เจริญ
รูป  ปกาสเน ประกาศ, ปรากฏ
เรณุ  คติยํ ไป
 สทฺเท ส่งเสียง
ลก  องฺเก เครื่องหมาย
ลกฺข  ทสฺสเน เห็น, ดู
 องฺเก ร่องรอย, เครื่องหมาย
ลค  สงฺเค เกี่ยวข้อง
ลคิ  คติยํ ไป
ลคฺค  สงฺเค ข้อง, ติดขัด
ลงฺค  กรเณ ทำ
 คมเน ไป
ลงฺฆ  คติยํ ไป
  โสสเน เหี่ยวแห้ง
ลฉิ  ล�ฺฉเน ทำเครื่องหมาย, ตรา
ลชิ  ปีเฬ บีบคั้น
ลชฺช  ปีเฬ บีบคั้น
 ลชฺชเน ละอาย
ลชฺชิ  ลชฺชายํ ละอาย
ลฏ  พาเลฺย โง่, เขลา
 อุตฺติยํ กล่าว
ลป  กถเน, วจเน กล่าว, พูด, บอก
 พฺยตฺติยํ วาจายํ พูดชัดเจน
ลพิ  อวสํสเน ห้อยลง
 อาลมฺเพ ห้อยลง, แขวน
ลภ  ปตฺติยํ ถึง
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 ลาเภ ได้
ลม  นินฺทายํ ตำหนิ
ลมฺพ  ลมฺพเน ห้อยลง
ลย  คติยํ ไป
 มรเณ ตาย
 สาเมฺย จังหวะ
 คติยํ ไป
ลล  อิจฺฉายํ ปรารถนา
 วิลาเส สวยงาม
ลส  กนฺติยํ ชอบใจ
 กีฬายํ เล่น, สนุกสนาน
 วิลาเส สวยงาม
 สิเลสเน ติดแน่น
ลส  อภิรเม รื่นรมย์
ลา  คมเน ไป
 คหเณ ถือเอา
 เฉทเน เด็ด, ตัด
 พนฺธเน ผูก, มัด
 ภกฺขเน กิน
 ภาสเน กล่าว
 อาทาเน ถือเอา
 อุปาทาเน ยึดถือ
ลาข  โสสเน เหี่ยวแห้ง
ลาช  ภสฺสเน ด่า
ลิ  สิเลสเน ติดแน่น
ลิข  เลขเน ขีดเขียน
ลิงฺค  คมเน, คติยํ ไป
ลิป  เลปเน ฉาบทา
 อุปเทเห ลูบไล้
ลิส  อปฺปีภาเว มีน้อย
 ตนุภวเน มีน้อย, บาง
ลิห  อสฺสาทเน ยินดี

ลี  ขเย สิ้นไป
 นิลียเน หลีกเร้น
 สิเลสเน ติดแน่น
ลีห  อสฺสาทเน ยินดี
ลุ  เฉทเน ตัด
 คติยํ ไป
 ลวเณ เก็บเก่ียว
ลุจ  ทสฺสเน เห็น, ดู
 พนฺธเน ผูก, พัน
 วินาเส พินาศ
ลุช  นสฺสเน เสื่อม
 วินาเส พินาศ
ลุธ  อุปฆาเต คุกคาม
ลุป  เฉทเน ตัด
 สมฺปิณฺฑเน รวบรวม
ลุปิ อากฑฺฒเน ลาก, ฉุด, ดึง, คร่า
ลุภ  คิทฺธิยํ อยาก, ต้องการ
 โลเภ โลภ, อยากได้
 อิจฺฉายํ ปรารถนา
ลู  เฉทเน ตัด
เลฑฺฑ  สงฺฆาเต รวบรวม
โลก  ทสฺสเน เห็น
  ปติฏฺ€ายํ ตั้งอยู่
โลล  อุมฺมาทเน บ้า
วก  อาทาเน ถือเอา
วกฺก  ตเจ ห่อหุ้ม
วคฺค  คมเน ไป
วงฺก  โกฏิลฺเล, -เลฺย คด
 วงฺกเน งอ, โก่ง
วงฺค  คมเน ไป
วจ  ภาสเน กล่าว
 วิยตฺติยํ วาจายํ พูดชัดเจน
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 สนฺเทเส ชี้แจง
วช  คมเน, คติยํ ไป
 ชนเน เกิด
 ปาปุณเน ถึง, บรรลุ
วชฺช  วชฺชเน เว้น
วญฺจ  ว�ฺจเน ล่อลวง
วฏ  วฏฺฏเน หมุน, วน, กลิ้ง
 เว€เน พัน, โพก
 เวธเน เจาะ, แทง
วฏฺฏ  วฏฺฏเน หมุน, วน, กลิ้ง
 สํวฏฺฏเน หมุน, วน, กลิ้ง
 อาวฏฺฏเน หมุน, วน, กลิ้ง
 อุปรเม สงบ
 วินาเส พินาศ
วฑฺฒ  วฑฺฒเน เจริญ
วณ  คตฺตวิจุณฺณเน ทำลายอวัยวะ, แผล
 สทฺเท ส่งเสียง
วณฺฏ  พนฺธเน ผูก, มัด, พัน
วณฺณ  €ปเน สวด
 ปกาสเน ประกาศ
 ปสํสายํ สรรเสริญ
 วณฺณกฺริยายํ การพรรณนา
 วิตฺถาเร ขยายความ
 คุณวจเน กล่าวสรรเสริญคุณ
  สทฺเท ส่งเสียง
วต  โภชเน บริโภค
 วตฺตเน เป็นไป
 อาวตฺตเน เป็นไป
วตุ  วตฺตเน เป็นไป
วตฺต  ปวตฺตเน เป็นไป
 อาวตฺตเน เป็นไป
 สมาทาเน ถือเอา, รับเอา

วท  กถเน กล่าว
 วชฺชเน เว้น
 วิยตฺติยํ วาจายํ พูดชัดเจน
วทฺธ  เฉทเน ตัด
 วุทฺธิยํ, วทฺธเน เจริญ
วธ  คายเน สวด
 ยาจเน ขอ
 วธเน ฆ่า, เบียดเบียน
วน  สมฺภตฺติยํ คบหา
 สทฺเท ส่งเสียง
วนฺท  วนฺทเน กราบ, ไหว้
 อภิวาทเน ไหว้
 ถุติยํ สรรเสริญ
วป  กถเน กล่าว
 นิกฺขมเน ไม่อดทน
 พีชนิกฺเขเป หว่านพืช
 พีชสนฺตาเน เพราะปลูกพืช
วมุ  อุคฺคิรเณ อาเจียน, คาย
วย  คติมฺหิ ไป
วร  คเวสเน แสวงหา
 ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
 นิเสเธ ห้าม
 ปตฺถนายํ ปรารถนา
 พนฺธเน ผูกพัน
 วรเณ, วารเณ ห้าม
 สมฺภตฺติยํ คบหา
 สํวรเณ ระวัง
 อจฺฉาทเน ปิดบัง
 อาวรเณ ปิดกั้น
 อิจฺฉายํ อยาก, ปรารถนา
วรห  ปาธาเนฺย ประเสริ€ 
 ปริภาสเน ด่า, ต่อว่า
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 หึสายํ เบียดเบียน
 ทาเน ให้
 วุทฺธิยํ เจริญ
วล  รกฺขเณ รักษา
 สํวรเณ ระวัง
วลฺล  สํวรเณ ระวัง
วส  กนฺติมฺหิ, กนฺติยํ ชอบใจ
 เฉทเน ตัด 
 เสฺนเห ชอบใจ, สิเนหา
 นิวาสเน นุ่ง
 นิวาเส อยู่, พำนัก
 สิ�ฺจเน ไหลออก
วส  หึสายํ เบียดเบียน
 อจฺฉาทเน ปิด, บัง
 อวหารเณ ลัก, ขโมย
วสฺส  เสจเน ราด, รด
 สทฺเท ส่งเสียง
วสฺสุ  เสเก รด, ราด
วห  ปาปุณเน ให้ถึง
 วหเน, ปาปเณ นำไป
 หรเณ พาไป
วห อุปาทาเน ถือเอา
วา  คติมฺหิ ไป
 ปวตฺตเน เป็นไป
 สทฺเท ส่งเสียง
 อาทาเน ถือเอา
วาท  กถเน กล่าว
วายม  อุ สฺ ส า ห เ น  
พยายาม
วาร  นิวาเร, วารเณ ห้าม
วาส  อุปเสวายํ อบ
วาห  ปยตเน พยายาม

 มทฺทเน ย่ำยี
วิ  คติยํ ไป
 สํสิพฺพเน  เย็บ, ถัก, ร้อย
 หึสายํ เบียดเบียน
วิจ, ิจิ วิเวจเน สงัด
วิจฺฉ  คมเน ไป
วิชนี  คพฺภวิโมกฺขเน คลอด
วิชฺฌ  วิชฺฌเน ทิ่มแทง
วิณ  เว€เน โพก, พัน
วิท  ฆาตเย เบียดเบียน
 ภินฺเน แตก, หัก
 ลาเภ ได้
 เวทนายํ เสวย
 ขฺยาเน กล่าว
  นิวาเส อยู่
 อนุภวเน เสวย
 �าเณ รู้
วิธ  เปรเณ แผ่ไป, เหยียดออก
 วิชฺฌเน ทิ่มแทง
 เวธเน แทง, เจาะ
 สมฺปหาเร ต่อสู้
วินฺท  ลาเภ ได้
 วินฺทเน ได้
วิป  ปูรเณ เต็ม
วิล  เภทเน แตก, หัก
วิส  กนฺติยํ ชอบใจ
 คติมฺหิ ไป
 นิวาเส อยู่, พำนัก
 ปเวสเน เข้าไป
 เปรเณ แผ่ไป
 วิปฺปโยเค แยก, พราก
 อาเวสเน เข้าอยู่
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วิสิ  พฺยาปเน เบียดเบียน
วี  กมเน ก้าวไป
 คมเน ไป
 ตนฺตสนฺตาเน ทอ, ถัก
 ปชเน ไป
วีร  วิกฺกนฺเต กล้า
วุ  สํวรเณ ระวัง
 อาวรเณ ห้าม
เว  ตนฺตสนฺตาเน ทอ, ถัก
เว€  เว€เน โพก, พัน
เวธ  เวธเน แทง
เวล  คมเน ไป
เวฺห  อวฺหาเน เรียก
โวหาร  วจเน กล่าว, เรียก
สก  คติยํ ไป
สก สตฺติยํ, สตฺติมฺหิ  สามารถ
 สามตฺถิเย สามารถ
สกฺก  สตฺติยํ สามารถ
สข  พฺยาปเน แผ่ไป
สงฺก  สงฺกายํ สงสัย
สงฺคาม ยุทฺเธ รบ, ต่อสู้
สจ  สมวาเย ประชุม
สช  นิมฺมาเน เนรมิต
 วิสชฺชเน ตอบ, ชี้แจง
 สงฺเค ขัดข้อง, ขวาง
 อาลิงฺคเน กอด 
สช,สชฺช  วิสฺสคฺเค สละ ,ละ
 สงฺเค เกี่ยวข้อง 
สชฺชุ  คติยํ ไป
สญฺช  สงฺเค เกี่ยวข้อง
สฏ  รุชายํ เจ็บแสบ
 วิสรเณ แผ่ไป 

 คตฺยาวสาเน หยุดอยู่
 อวยเว ส่วน, อวัยวะ
ส€  เกตเว โกง, ลวง
 หึสายํ เบียดเบียน
 สํกิเลเส เศร้าหมอง
 ถุติยํ สรรเสริญ
สฑิ  คุมฺเพ ประชุม, กลุ่ม
สณ  ทาเน ให้
 สทฺเท ส่งเสียง
 สมฺภตฺติยํ สมคบ
สต  สาตจฺเจ ต่อเนื่อง
สท  นิวาเส อยู่
 ปสาทเน เลื่อมใส
 วิสรเณ แผ่ไป
 สทเน ยินดี
 คตฺยาวสาเน นั่ง
 อสฺสาทเน ยินดี
สทฺท  สทฺทเน ส่งเสียง
สน  ทาเน ให้
 สมฺภตฺติยํ สมคบ
 สทฺเท ส่งเสียง
สนฺท  คมเน ไป
 ปสวเน ไหลไป
 สวเน ฟัง
สป  คติยํ ไป
 สทฺเท ส่งเสียง
 อกฺโกเส แช่ง, ด่า
สปฺป  คมเน, คติยํ ไป
สปฺป  อุจฺจารเณ สวด
 �าเณ รู้
สพ  คติยํ ไป
สพฺพ คติยํ ไป



 อภิธานวรรณนา ธาตฺวัตถานุกรม : พระมหาสมปอง มุทิโต 1189

ธาตุ อรรถของธาตุ คำแปล ธาตุ อรรถของธาตุ คำแปล

สภาช  ปีติยํ ยินดี
 ทสฺสเน เห็น
สม  วิตกฺเก ตรึก, คิด, วตก
 เวกลฺเย บกพร่อง
 เวลมฺเพ ห้อย
 สมฺปตฺติยํ สมบูรณ์
 อุปสเม สงบ
สมุ  สมเน, อุปสเม สงบ
สมฺพ  มณฺฑเล กลม, กลิ้ง
สมฺภ  วิสฺสาเส คุ้นเคย
สร  คมเน, คติยํ ไป 
 หึสายํ เบียดเบียน
 จินฺตายํ คิด
 ปีฬเน บีบคั้น
 วิเรจเน อาเจียน, สำรอก
สล  คมเน, คติยํ ไป
 หึสายํ เบียดเบียน
สลาฏ  พาเลฺย โง่, เขลา
 ปริภาสเน ด่า, บริภาษ
สลฺล  คติยํ ไป
 อาสุคติยํ ไปเร็ว
สว  คติยํ ไป
สส  คติยํ ไป 
 หึสายํ เบียดเบียน 
 ปาณเน เป็นอยู่, เลี้ยงชีพ
 ปาปุณเน ถึง, บรรลุ
 ปฺลุตคติยํ กระโดดไป
สสุ  หึสายํ เบียดเบียน
สห  ขมเน อดกล้ัน
 ขนฺติยํ อดทน 
สห คติมฺหิ ไป
 อภิภเว ครอบครอง

 ปริสหเน อดทน
 วายาเม พยายาม
 สตฺติยํ สามารถ
 สหเน อดทน
สํส  ปสํสเน สรรเสริญ
 หึสายํ เบียดเบียน
 ถุติยํ สรรเสริญ
สา  ตนุกรเณ เหลา, ถาก
 อวสาเน จบ, สิ้นสุด
 ปาเก สุก, ทำให้สุก
สาท  สาทเน สบายใจ
 อสฺสาทเน ยินดี
สาธ  สาธเน, สิทฺธิยํ สำเร็จ
 สํสิทฺธิมฺหิ สำเร็จ 
 สงฺขาเร ปรุงแต่ง
  คติยํ ไป
สาล  สิลาฆายํ สรรเสริญ
 วิตกฺเก ตรึก, คิด, วิตก
สาส  อนุสิฏฺ€ิมฺหิ พร่ำสอน
 คมเน ไป
 โตสเน ยินดี
สิ  คติยํ ไป
 ฉินฺทเน, เฉทเน ตัด
 ติฎฺ€ายํ ตั้งอยู่
 นิสาเน ลับให้คม
 นิสฺสเย อาศัย
 ปวตฺตเน เป็นไป
 พนฺธเน ผูกมัด
 รุหเน งอกขึ้น
 สเย นอน
 เสวายํ คบหา
 อนฺตกรเณ ทำให้สิ้นสุด
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สิ  อิจฺฉายํ ปรารถนา
สิกฺข  วิชฺโชปาทาเน เรียนเอาความรู้
 สิกฺขเน ศึกษา
สิงฺค  วิชฺฌเน ทิ่มแทง
สิงฺฆ  ฆฏเน พยายาม
 ฆายเน สูดดม
 ปสวเน ไหล
สิจ  ปคฺฆรเณ รด, ราด
สิท  โมจเน ปล่อย
สิทฺธ  สํสิทฺธิมฺหิ สำเร็จ
สิธ  สํสิทฺธิมฺหิ สำเร็จ
สิธุ  สํราเธ สำเร็จ
สินา  โสเจ สะอาด
 โสเจยฺเย หมดจด
สินิห  ปีติยํ ยินดี
สินีห ปีติยํ ยินดี
สินฺทุ  สวเน ฟัง
สิล  อุจฺเจ ขึ้นสูง
สิลาฆ  กตฺถเน สรรเสริญ
สิลิส  สิเลสเน ติดแน่น
 อาลิงฺคเน สวมกอด
สิโลก  สงฺฆาเต รวบรวม
สิวุ  ตนฺตสนฺตาเน ทอ, ถัก
สิส  วิเสสเน ทำให้พิเศษ
 อิจฺฉายํ ปรารถนา
สี  กงฺขายํ สงสัย
 พนฺธเน ผูก, มัด
 สเย นอน
สีล  สมาธิมฺหิ ตั้งมั่น
 อุปธารเณ รองรับ
สีห  หึสายํ เบียดเบียน
สุ  คติยํ ไป

 พุทฺธิยํ รู้
 วุฑฺฒิมฺหิ เจริญ
สุ  ปคฺฆรเณ ไหลไป
 ปยตเน พยายาม
 ปสเว, ปสวเน ไหล
 ปาเก แก่, สุก
 ปิวเน ดื่ม
 มทฺทเน ย่ำยี
 สวเณ ฟัง
 หึสายํ เบียดเบียน
 อภิภเว ครอบงำ
 อภิสเว ไหล, เปียก
สุข  โสสเน เหี่ยวแห้ง
สุงฺก  คมเน ไป
สุจ  คติยํ ไป
 วิชฺฌเน ทิ่มแทง
 โสเก เศร้าโศก
 โสเจยฺเย หมดจด
สญฺช  สงฺเค เกี่ยวข้อง
สุณ  กุลสนฺตาเน  สืบสกุล
 คติยํ ไป
 สนฺทาเน ผูก, เชื่อมโยง
 หึสายํ เบียดเบียน
สุธ  สุทฺธิยํ บริสุทธิ์
 โสเจยฺเย สะอาด
สุน  คติยํ ไป
สุป  นิทฺทายํ นอน, หลับ
 สเย นอน
สุภ  โสภเณ สวยงาม
สุร  กีฬายํ เล่น, สนุกสนาน
 วิกฺกนฺเต กล้าหาญ
 อิสฺสริเย เป็นใหญ่
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 ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
สุส  โสสเน เหี่ยวแห้ง
สู  ปสเว ไหล
 ปาณิปสเว คลอด
สู  เปรเณ แผ่ไป
 อภิสเว เกิด, คลอด
สูจ  ปกาสเน ประกาศ
 เปสุ�ฺเ� ส่อเสียด
สูท  ปคฺฆรเณ ไหลไป
 รกฺขเณ รักษา
สูล  รุชายํ เจ็บปวด
เส  คมเน, คติมฺหิ ไป
เสล  คติยํ ไป
เสว  เสวเน เสพ คบหา
เสส  อวสิฏฺเ€ เหลือ
โสฑ  คพฺเภ โอ้อวด
โสณ  วณฺเณ สีแดง
 คติยํ ไป
สฺนิห  ปีติยํ ยินดี
หฏ  ทิตฺติยํ รุ่งเรือง
ห€  พลกฺกาเร ทำโดยพลการ
หน  หึสายํ เบียดเบียน
 คมเน, คติยํ ไป
 ปฏิปาทเน แสดง
  พนฺธเน ผูกพัน
 อุปคมเน เข้าไป
หย  คติมฺหิ ไป
หร  หรเณ นำไป

 ปสยฺหกรเณ ต่อสู้, ตบ, ตี
หล  วินฺทเน ได้
หล วิเลขเน ขีดเขียน
หส  หสเน, หํสเน หัวเราะ, ร่าเริง
 หาเส ร่าเริง, ยิ้มแย้ม
หฬ  วิเลขเน ขีดเขียน
หา  คติยํ ไป
 จาเค สละ
 ปริหาเน เสื่อม
หิ  ปติฏฺ€ายํ ตั้งมั่น
 คติยํ, คติมฺหิ ไป
 หานิยํ เสื่อม
 หึสายํ เบียดเบียน
หิร  คเวสเน แสวงหา
 ลชฺชายํ ละอาย
หิล หาวกรเณ สง่างาม
หีฬ  นินฺทายํ ติเตียน
 ลชฺชายํ ละอาย
หึส  หึสายํ เบียดเบียน
หุ  ทาเน ให้
 อทเน กิน 
 หพฺยปฺปทาเน บูชา, เซ่นไหว้
 สทฺเท ส่งเสียง
 หวเน บูชา
หุจฺฉ  โกฏิเลฺย คด 
หู  สตฺตายํ มี, เป็น
 สทฺเท ส่งเสียง
เหส  อพฺยตฺตสทฺเท พูดไม่ชัดเจน

✯ ✯ ✯ ✯ ✯
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