
วธิกีารแปลตูนาทปิจัจยั
โดยพระมหาธรรมรงค ์ธมมฺภาณี ป.ธ.๙



ตูนาทิปจัจยัประกอบดว้ยปจัจยั ๓ ตวั คือ ตูน ตฺวา ตฺวาน แต่
โดยมากตูนาทิปจัจยัจะปรากฏเป็นรูป ตฺวา เป็นส่วนมาก ตูนาทิปจัจยั
เป็นได ้๓ วาจก แต่ละวาจกมีวธิกีารแปลต่างกนัดงันี้

๑.กตัตุวาจก แปลไปตามปกติว่า ....แลว้ ถา้มีบทขยายอยู่ขา้งหน้า
ใหแ้ปลบทขยายไปจนจบความแลว้จงึแปลตูนาทปิจัจยัตวัต่อไป เช่น

เสฏฐฺ ีวหิาร ํคนฺตวฺา ภกิขฺู วนฺทติวฺา สลี ํสมาทยิต.ิ
อ.เศรษฐ ีไปแลว้ สูว่หิาร ไหวแ้ลว้ ซึ่งภกิษุ ท. ย่อมสมาทาน ซึ่งศีล.
ราชา ภกิขฺู นิมนฺเตตวฺา ทานํ ทตวฺา ธมมฺ ํสณุาต.ิ
อ.พระราชา นิมนตแ์ลว้ ซึ่งภกิษุ ท. ถวายแลว้ ซึ่งทาน ย่อมฟงั ซึ่งธรรม.



๒.กมัมวาจก แปลโดยเพิม่อนภหิติกตัตามาว่า อนั...แลว้ เช่น
โคโณ ตตเฺถว (อคคฺนิา) ฌายติวฺา มโต.
อ.โค อนัไฟ ไหมแ้ลว้ ตายแลว้ ในที่นั้นนัน่เทยีว.
โส (กาโก) ตสฺส (กมมฺโุน) วปิาเกน ทฆีรตตฺ ํนิรเย ปจติวฺา วปิากาวเสเสน 

สตตฺกขฺตตฺุ กากโยนิย ํนิพฺพตตฺติวฺา เอวเมว อากาเส ฌายติวฺา มโต.
อ.กา นั้น ไหมแ้ลว้ ในนรก สิ้นกาลยาวนาน ดว้ยวิบาก แห่งกรรม

นั้น บงัเกิดแลว้ ในกําเนิดแห่งกา (อนัไฟ) ไหมแ้ลว้ ในอากาศ ตาย
แลว้ อย่างนี้นัน่เทยีว เจด็คร ัง้ ดว้ยวบิากอนัเหลอื.



๓.เหตกุตัตวุาจก แปลโดยเพิม่การติกมัมะมาว่า ยงั...ให.้..แลว้ เช่น
สตฺถา ตสฺมึเยว รตฺติภาเค (ยสํ) โสตาปตฺติผลํ ปาเปตฺวา ปุนทิวเส (ยสํ) 

อรหตฺตํ ปาเปตฺวา อปเรปิ ตสฺส สหายเก จตุปญฺญาสชเน เอหิภกิฺขุปพฺพชฺชาย 
ปพฺพาเชตวฺา อรหตตฺ ํปาเปส.ิ

อ.พระศาสดา (ยงัยสกลุบตุร) ใหบ้รรลแุลว้ ซึ่งโสดาปตัตผิล ในสว่นแหง่
ราตรี นั้นนัน่เทียว (ยงัยสกลุบตุร) ใหบ้รรลแุลว้ ซึ่งพระอรหตั ในวนัรุ่งขึ้น 
ยงัชนหา้สิบสี่ ท. ผูเ้ป็นสหาย ของยสกุลปบุตร นั้น ใหบ้วชแลว้ ดว้ยเอหิ
ภกิขุบรรพชา (ยงัภกิษุหา้สบิสี ่ท.) ใหบ้รรลแุลว้ ซึ่งพระอรหตั.



สริิวฑฺโฒ ตสสฺ (สรทสฺส) วจนํ สุตฺวา อตฺตโน นิเวสนทฺวาเร ราชมาเนน 
(ปคุคฺล)ํ อฏฐฺกรสีมตตฺ ํฐานํ สมตล ํกาเรตวฺา วาลกิ ํโอกริติวฺา ลาชปญฺจมานิ 
ปุปฺผานิ วิกฺกิริตฺวา (ปุคฺคลํ) นีลุปฺปลจฺฉทนํ มณฺฑปํ การาเปตฺวา (ปุคฺคลํ) 
พทุธฺาสนํ ปญญฺาเปตวฺา เสสภกิขฺูนํปิ อาสนานิ ปฏยิาเทตวฺา มหนฺต ํสกกฺาร-
สมมฺานํ สชฺเชตวฺา พทุธฺานํ นิมนฺตนตถฺาย สรทตาปสสฺส สญญฺ ํอทาส.ิ

สตุวฺา มาจาก ส+ุตวฺา ฟงัแลว้ (กตัต.ุ)
กาเรตวฺา มาจาก กร+เณ+ตวฺา ยงั...ใหก้ระทาํแลว้ (เหตกุตัต.ุ)
โอกริติวฺา มาจาก โอ+กริ+อ+ิตวฺา เกลี่ยลงแลว้ (กตัต.ุ)



วกิกฺริติวฺา มาจาก ว+ิกริ+อ+ิตวฺา โปรยแลว้ (กตัต.ุ)
การาเปตวฺา มาจาก กร+ณาเป+ตวฺา ยงั...ใหก้ระทาํแลว้ (เหตกุตัต.ุ)
ปญญฺาเปตวฺา มาจาก ป+ญป+เณ+ตวฺา ยงั...ใหปู้ลาดแลว้ (เหตกุตัต.ุ)
ปฏยิาเทตวฺา มาจาก ปฏ+ิยต+เณ+ตวฺา ตระเตรยีมแลว้ (กตัต.ุ)
สชฺเชตวฺา มาจาก สชฺช+เณ+ตวฺา จดัแจงแลว้ (กตัต.ุ)



อ.สริิวฑัฒ ์ฟังแลว้ ซึ่งคํา ของสรทดาบสนั้น (ยงับุคคล) ใหก้ระทํา
แลว้ ซึ่งที่ มีกรีสแปดเป็นประมาณ ดว้ยเครื่องวดัของพระราชา ใกล ้
ประตูแห่งนิเวศน์ ของตน ใหเ้ป็นที่มีพื้นเสมอ เกลี่ยลงแลว้ ซึ่งทราย 
โปรยแลว้ ซึ่งดอกไม ้ท. อนัมีขา้วตอกเป็นที่หา้ (ยงับุคคล) ใหท้ําแลว้ 
ซึ่งปะรํา อนัมงุดว้ยดอกอบุลเขียว (ยงับุคคล) ใหปู้แลว้ ซึ่งพทุธอาสน ์
ตระเตรียมแลว้ ซึ่งอาสนะ ท. แมแ้ก่ภกิษุที่เหลือ ท. จดัแจงแลว้ ซึ่ง
เครื่องสกัการะและสมัมานะ ไดใ้หแ้ลว้ ซึ่งสญัญาณ แกส่รทดาบส เพือ่
ประโยชนแ์กก่ารนิมนต ์ซึ่งพระพทุธเจา้ ท.



อทิานิ ปน (ปิตา) ภกิขฺู ปกโฺกสาเปตวฺา สชฺฌาย ํกาเรตวฺา สยเมว วาเรต.ิ
ก็ ในกาลนี้ อ.บิดา ยงับุคคล ใหเ้รียกแลว้ ซึ่งภกิษุ ท. ยงัภกิษุ ท. ให ้

กระทาํแลว้ ซึ่งการสาธยาย หา้มแลว้ เองนัน่เทยีว.
ปกโฺกสาเปตวฺา มาจาก ป+กสุ+ณาเป+ตวฺา ยงั...ใหเ้รยีกแลว้ (เหตกุตัต.ุ)
กาเรตวฺา มาจาก กร+เณ+ตวฺา ยงั...ใหท้าํแลว้ (เหตกุตัต.ุ)



ตาปโส ปลายนมนฺต ํวตวฺา ปลายนตนฺต ึปหรติวฺา หตถฺ ีปลาเปตวฺา วส.ิ
อ.ดาบส รา่ยแลว้ ซึ่งมนตเ์ป็นเครื่องยงัชา้งใหห้นีไป ดีดแลว้ ซึ่งสายเป็น

เครื่องยงัชา้งใหห้นีไป ยงัชา้ง ท. ใหห้นีไปแลว้ อยู่แลว้.
วตวฺา มาจาก วจ+ตวฺา รา่ยแลว้ (กตัต.ุ)
ปหรติวฺา มาจาก ป+หร+อ+ิตวฺา ดีดแลว้ (กตัต.ุ)
ปลาเปตวฺา มาจาก ปเล+ณาเป+ตวฺา ยงั...ใหห้นีไปแลว้ (เหตกุตัต.ุ)



จณฺฑปชฺโชโตปิ อุเทนํ ชีวคาหเมว คาหาเปตฺวา เอกสฺมึ โจรเคเห 
ปกขฺิปิตวฺา ทวฺาร ํปิทหาเปตวฺา ตโย ทวิเส ชยปานํ ปิว.ิ

แม ้อ.พระราชาพระนามว่าจณัฑปชัโชต (ทรงยงัราชบรุุษ ท.) ใหจ้บัแลว้ 
ซึ่งพระราชาพระนามว่าอเุทน จบัเป็นนัน่เทียว ทรงขงัแลว้ ในเรือนเป็นที่
จองจาํซึ่งโจร หลงัหนึ่ง (ทรงยงัราชบุรุษ ท.) ใหป้ิดแลว้ ซึ่งประตู ทรงดื่ม
แลว้ ซึ่งนํ้าอนับคุคลพงึดื่มในเพราะความชยัชนะ สิ้นวนั ท. สาม.

คาหาเปตวฺา มาจาก คห + ณาเป + ตวฺา
ปกขฺิปิตวฺา มาจาก ป + ขิป + อิ + ตวฺา
ปิทหาเปตวฺา มาจาก ป + ธา + ณาเป + ตวฺา (ธา>ธาธา>ธธา>ทห)



เต (ตโย เสฏฺฐ)ี อปุกฏฺฐาย วสฺสูปนายิกาย ปญฺจสเต ตาปเส หิมวนฺตโต 
อาคนฺตฺวา นคเร ภิกฺขาย จรนฺเต ทิสฺวา ปสีทิตฺวา นิสีทาเปตฺวา โภเชตฺวา 
ปฏญิญฺ ํคเหตวฺา จตตฺาโร มาเส อตตฺโน สนฺตเิก วาสาเปตวฺา ปนุ วสฺสารตเฺต 
อาคมนตถฺาย ปฏชิานาเปตวฺา อยุโฺยเชสุ.ํ

อ.เศรษฐ ีท. สาม เหล่านั้น, คร ัน้เมื่อดิถีเป็นที่น้อมเขา้ไปใกลซ้ึ่งกาลฝน ตัง้ใกล ้
แลว้, เหน็แลว้ ซึ่งดาบส ท. ผูม้ีรอ้ยหา้เป็นประมาณ ผู.้..มาแลว้ จากหมิวนัตประเทศ 
...เที่ยวไปอยู่ เพื่อภกิษา เลื่อมใสแลว้ (ยงัดาบส ท.) ใหน้ัง่แลว้ (ยงัดาบส ท.) ใหฉ้ัน
แลว้ รบัแลว้ ซึ่งปฏิญญา (ยงัดาบส ท.) ใหอ้ยู่แลว้ ในสาํนัก ของตน สิ้นเดือน ท. สี ่
(ยงัดาบส ท.) ใหรู้แ้ลว้ เพื่อประโยชน์แก่การมา ในกาลแห่งภูมิภาคอนัฝนยอ้มแลว้ 
อกี สง่ไปแลว้.



อาคนฺตวฺา มาจาก อา+คม+ตวฺา มาแลว้ (กตัต.ุ)
ทสิฺวา มาจาก ทสิ+ตวฺา เหน็แลว้ (กตัต.ุ)
ปสทีติวฺา มาจาก ป+สท+อ+ิตวฺา เลื่อมใสแลว้ (กตัต.ุ)
นิสทีาเปตวฺา มาจาก ป+สท+ณาเป+ตวฺา ยงั...ใหน้ัง่แลว้ (เหตกุตัต.ุ)
โภเชตวฺา มาจาก ภชุ+เณ+ตวฺา ยงั...ใหฉ้นัแลว้ (เหตกุตัต.ุ
คเหตวฺา มาจาก คห+อ+ิตวฺา รบัแลว้ (กตัต.ุ)
วาสาเปตวฺา มาจาก วส+ณาเป+ตวฺา ยงั...ใหอ้ยู่แลว้ (เหตกุตัต.ุ)
ปฏชิานาเปตวฺา มาจาก ปฏ+ิญา+นา+ณาเป+ตวฺา ยงั...ใหรู้แ้ลว้ (เหตกุตัต.ุ)



วธิกีารแปลตูนาทปิจัจยัแบบต่าง ๆ
๑.แปลว่า .....แลว้ แปลตามลาํดบักริยิา เรยีกว่า ปพฺุพกาลกริยิา
มาตาปิตโร ตํ (มาคนฺทิยํ) เนตฺวา จูฬมาคนฺทิยํ กนิฏฺฐํ ปฏิจฺฉาเปตฺวา 

สตถฺ ุสนฺตกิ ํคนฺตวฺา อโุภปิ ปพฺพชิตวฺา อรหตตฺ ํปาปณุึส.ุ
อ.มารดาและบิดา ท. นําไปแลว้ ซึ่งนางมาคนัทิยา นั้น ยงันอ้งชายชื่อว่า

มาคนัทิยะ ใหร้บัแลว้ ไปแลว้ สูส่าํนัก ของพระศาสดา แมท้ ัง้สอง บวชแลว้ 
บรรลแุลว้ ซึ่งพระอรหตั.



๒.แปลว่า ....แลว้ หลงักริยิาคมุพากย ์เรยีกว่า อปรกาลกริยิา
อถโข อายสฺมา อานนฺโท อฏฺุฐายาสนา เอกสํ ํจวีร ํกตฺวา เถเร ภกิฺขู 

วนฺทติวฺา ธมมฺาสเน นิสที ิทนฺตขจติตฺ ํวชีนึ คเหตวฺา.
คร ัง้นั้นแลว้ อ.พระอานนท ์ผูม้ีอายุ ลกุขึ้นแลว้ จากอาสนะ กระทํา

แลว้ ซึ่งจีวร เฉวียงบ่า ไหวแ้ลว้ ซึ่งภิกษุ ท. ผูเ้ถระ นัง่แลว้ บน
ธรรมาสน ์จบัแลว้ ซึ่งพดั อนัประดบัแลว้ดว้ยงา.



ทกขฺิณหตถฺตล ํปูเรตวฺา จนฺทลกขฺณํ นิพฺพตตฺ.ิ
อ.ลกัษณะแหง่พระจนัทร ์บงัเกดิแลว้ ยงัพื้นแหง่มือขา้งขวา ใหเ้ตม็แลว้.
วามปาทตล ํปูเรตวฺา ปทมุลกขฺณํ นิพฺพตตฺ.ิ
อ.ลกัษณะแหง่ดอกบวั บงัเกดิแลว้ ยงัพื้นแหง่มือขา้งซา้ย ใหเ้ตม็แลว้.



๓.แปล ..... ไม่ออกสาํเนียงปจัจยั ตามลาํดบักริยิา เรยีกสมานกาลกริยิา
เตน โข ปน สมเยน อายสฺมา มหากสฺสโป ปิปผฺลิคุหายํ วิหรติ, สตฺตาห ํ

เอกปลลฺงฺเกน นิสนิฺโน โหต ิอญญฺตร ํสมาธ ึสมาปชฺชิตวฺา.
ก็ โดยสมยันั้น แล อ.พระมหากสัสปะ ผูม้ีอายุ ย่อมอยู่ ในปิปผลิคูหา, 

เป็นผูน้ัง่เขา้แลว้ ซึ่งสมาธิ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยบลัลงักเ์ดียว ตลอดวนั
เจด็ ย่อมเป็น.

ราชคหวาสโิน (ชนา) เทวฺปิ ตโยปิ พหปูิ เอกโต หตุวฺา อาคนฺตกุทานํ อทสํ.ุ
อ.ชน ท. ผูอ้ยู่ในเมืองราชคฤหโ์ดยปกติ สองคนบา้ง สามคนบา้ง มาก

บา้ง เป็น โดยความเป็นอนัเดียวกนั ไดถ้วายแลว้ ซึ่งอาคนัตกุทาน.



โส (อานนฺโท) ตโต ปฏฺฐาย ปญฺจ ภิกฺขุสตานิ อาทาย นิพทฺธํ ราชกุล ํ
คจฺฉต.ิ

อ.พระอานนท ์พาเอา ซึ่งรอ้ยแห่งภิกษุ ท. หา้ ย่อมไป สู่ตระกูลของ
พระราชา เนื่องนิตย ์จาํเดิม แต่กาลนั้น.

เตสุ สตฺต ปจฺเจกพทฺุธา หมิวนฺต ํคจฺฉนฺติ; เอโก, นทีตีเร เอก ํติณคหนํ 
อตถฺ,ิ ฌานํ สมาปชฺชิตวฺา นิสที.ิ

ในพระปจัเจกพทุธเจา้ ท. เหล่านั้นหนา อ.พระปจัเจกพทุธเจา้ ท. เจ็ด 
ย่อมไป สู่ป่าหิมพานต ,์ อ.ดงแห่งหญา้ แห่งหนึ่ง มีอยู่ ที่ฝัง่แห่งแม่นํ้า,   
อ.พระปจัเจกพทุธเจา้ รูปหนึ่ง นัง่เขา้แลว้ ซึ่งฌาน ในดงแหง่หญา้นั้น.



เถโร ปลลฺงฺก ํอาภชุิตวฺา นิสที.ิ
อ.พระเถระ นัง่คูเ้ขา้แลว้ ซึ่งบลัลงัก.์
สามเณโร นิสทีมาโน ฌานํ สมาปชฺชิตวฺาว นิสที.ิ
อ.สามเณร เมื่อนัง่ นัง่เขา้แลว้ ซึ่งฌานเทยีว.
เทวทตโฺตปิ โข มญจฺโต อฏุฐฺาย อโุภ ปาเท ภมูิย ํฐเปตวฺา นิสที.ิ
แม ้อ.พระเทวทตั แล ลกุขึ้นแลว้ จากเตียง นัง่วางแลว้ ซึ่งเทา้ ท. สอง 

บนแผ่นดิน.



๔. แปล...ไม่ออกสาํเนียงปจัจยั หลงันาม เรยีกว่า วเิสสนะ
ฐเปตวฺา เทวฺ อคคฺสาวเก อวเสสา (ภกิขฺู) อรหตตฺ ํปาปณุึส.ุ
อ.ภกิษุ ท. ผูเ้หลอืลง เวน้ ซึ่งพระอคัรสาวก ท. สอง บรรลแุลว้ ซึ่งพระอรหตั.
เทสนาปริโยสาเน ฐเปตฺวา สรทตาปส ํสพฺเพปิ จตสุตฺตติสหสฺสชฏลิา อรหตฺต ํ

ปาปณุึส.ุ
ในกาลเป็นที่สุดลงแห่งเทศนา อ.ชฎลิผูม้ีพนัเจด็สบิสี่เป็นประมาณ 

แมท้ ัง้ปวง เวน้ ซึ่งสรทดาบส บรรลแุลว้ ซึ่งพระอรหตั.



ตสฺมึ (โรเค) อุปฺปนฺเน, มกฺขิก อาทึ กตฺวา ยาว คาโว ปม ติรจฺฉานคตา 

มรนฺติ.

ครั้นเมื่อโรคนั้น เกิดขึ้นแลว, อ.สัตวดิรัจฉาน ท. กระทํา ซึ่งแมลงวัน ให

เปนตน เพียงไร ซึ่งโค ท. ยอมตาย กอน.

ภนฺเต ทาสกมฺมกเร อุปาทาย สพฺเพ (ชนา) อกฺโกสนฺติ.

ขาแตพระองคผูเจริญ อ.ชน ท. ทั้งปวง เขาไปถือเอา ซึ่งทาสและ

กรรมกร ท. ยอมดา.



๕. แปลว่า เพราะ... หลงักริยิาตวัอืน่ เรยีกว่า เหตกุาลกริยิา (บอกสาเหต)ุ
-นตถฺ ิเต เอต ํ(ยกขฺินึ) นิสฺสาย ปรปินฺโถ.
อ.อนัตราย ย่อมไม่มี แกเ่ธอ เพราะอาศยั ซึ่งนางยกัษิณี นั้น.
-อภุนิฺนํ โว สวําสมนฺวาย ปตุตฺาปิ ชายสิฺสนฺต.ิ (สวําส+ํอนฺวาย)
แม ้อ.บตุร ท. จกัเกดิ เพราะอาศยั ซึ่งการอยู่รว่มกนั แหง่เจา้ ท. ทัง้สอง.
-อมมฺ กาล ิปตุตฺสฺส เต เอตตฺกา สมปฺตตฺ ิม ํนิสฺสาย นิปผฺนฺนา.
แน่ะแม่ ผูช้ื่อว่ากาล ีอ. สมบตัิ มีประมาณเท่านี้สาํเรจ็แลว้ แก่บตุร ของ

ท่าน เพราะอาศยั ซึ่งดิฉนั



-เสฏฐฺธิีตาย “เสฏฐฺปิตุโฺต โฆสโกต ินาม ํสตุวฺาว เปม ํฉวอิาทนีิ (องฺคานิ) 
ฉินฺทติวฺา อฏฐฺมิิญชฺํ อาหจฺจ ฐติ.ํ (อาหจฺจ เป็นสมานกาลกริยิา)

อ.ความรกั ตดัแลว้ (ซึ่งอวยัวะ ท.) มีผิวเป็นตน้ ตัง้อยู่แลว้ จรด ซึ่งเยื่อ
ในกระดูก แก่ธิดาของเศรษฐ ีเพราะฟัง ซึ่งชื่อว่า อ.บุตร ของเศรษฐ ีชื่อว่า
โฆสกะ ดงันี้เทยีว ฯ

-ตสฺส สกลทวิส ํกมมฺ ํกตวฺา ฉาตสฺส สรเีร วาตา กปุปฺึส.ุ
อ. ลม ท. ในสรีระ ของบุรุษนั้น ผูห้ิวแลว้ เพราะกระทํา ซึ่งการงาน

ตลอดวนัทัง้สิ้น กาํเรบิแลว้ ฯ



๖. แปล.... ไม่ออกสาํเนียงปจัจยั หลงักริยิาตวัอืน่ เรยีกว่า กริยิาวเิสสนะ
อตตฺโน ห ิโถกมปฺิ อนวเสเสตวฺา ทนิฺนํ นิรวเสสนฺนาม.
จริงอยู่ อ.ทาน อนัอนับคุคลถวายแลว้ ไม่ใหเ้หลอืลง เพื่อตน แมห้น่อย

หนึ่ง ชื่อว่าเป็นทานมีสว่นเหลอืลงออกแลว้ ย่อมเป็น.
(จูเฬกสาฏกพฺราหฺมโณ) เอก (กมฺพลํ) อตฺตโน ฆเร นิพทฺธ ภุ ฺชนฺตสฺส 

ภิกฺขุโน ภตฺตกิจฺจฏาเน วิตาน กตฺวา พนฺธิ.

อ.พราหมณชื่อวาจูเฬกสาฎก ผูกแลว ซึ่งผากัมพล ผืนหนึ่ง กระทํา ใหเปน

เพดาน ในที่เปนที่กระทําซึ่งภัตตกิจ ของภิกษุ ผูฉันอยู ในเรือน ของตน 

เนืองนิตย.



๗. แปลว่า คร ัน้...แลว้ ใชแ้สดงเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่จบสิ้นไปแลว้ 
และจะทาํกริยิาอย่างอืน่ต่อไป  เรยีกว่า ปรโิยสานกาลกริยิา

-เตนหิ คจฺฉ, คนฺตฺวา จ ปน นิมนฺเตตฺวา `อมฺหาก เคห อสุกฏาเน 

วา อสุกวีถิย วา อสุกมคฺเคน วา คนฺตพฺพนฺติ มา อาจิกฺข.
ถา้อย่างนั้น อ.ท่าน จงไป, กแ็ล อ.ท่าน คร ัน้ไปแลว้ นิมนตแ์ลว้ จง

อย่าบอกว่า อนัพระองค ์ท. พงึเสด็จมา สูเ่รอืน ของขา้พระองค ์ท. ใน
ที่โนน้ หรอื หรอืว่า ในถนนโนน้ หรอืว่า โดยหนทางโนน้ ดงันี้.



-ตโต

       สหสฺสเนตฺโต เทวินฺโท       เทวรชฺชสิรีธโร

       ตขเณน อาคนฺตฺวา,         จกฺขุปาล อุปาคมิ,

อุปคนฺตฺวา จ ปน (สกฺโก) เถรสฺสาวิทูเร ปทสทฺท อกาสิ.

ในลําดับนั้น อ.ทาวสหัสสเนตร ผูเปนจอมแหงเทพ ผูทรงไว ซึ่งสิริคือ

ความเปนแหงพระราชาแหงเทพ เสด็จมาแลว โดยขณะนั้น, ไดเสด็จเขาไป

หาแลว ซึ่งพระเถระชื่อวา จักขุบาล ฯ ก็แล (อ.ทาวสักกะ) ครั้นเสด็จเขาไป

ใกลแลว ไดทรงกระทําแลว ซึ่งเสียงแหงพระบาท ในที่อันไมไกล แหงพระ

เถระ ฯ



-โสปิ นิกขฺมิตวฺา ปพฺพชิ. ปพฺพชิตวฺา จ ปน นจริสฺเสว อรหตตฺ ํปาปณุิ.
อ. บุตรแมน้ั้น ออกไปแลว้ บวชแลว้ ฯ ก็ แล (อ. บุตรนั้น) คร ัน้บวชแลว้ 

บรรลแุลว้ ซึ่งพระอรหตั ต่อกาลไม่นาน นัน่เทยีว ฯ



๘. แปลว่า แลว้ ใชเ้ป็นกริยิาคมุพากย ์เรยีกว่า กริยิาปธานนยั
-เหฏาคงฺคาย  จ  เทฺว อิตฺถิโย นหายมานา ต ภาชน อุทเกนาหริยมาน 

ทิสฺวา, เอกา อิตฺถี "มยฺหเมต ภาชนนฺติ อาห.

ก็ อ.หญิง ท. สอง อาบอยู ในภายใตแหงแมน้ําคงคา เห็นแลว  

ซึ่งภาชนะ นั้น อันอันน้ําพัดมาอยู, อ.หญิง คนหนึ่ง กลาวแลว วา  

อ.ภาชนะ นั้น เปนภาชนะ ของเรา ยอมเปน ดังนี้.



-ป ฺจป ชนา อาหาร คเหตฺวา, เอโก กณฺณิกมณฺฑล วินิวิชฺฌิตฺวา 

(นิกฺขมิ), เอโก ฉทนสฺส ปุริมภาคํ (วินิวิชฺฌิตฺวา นิกฺขมิ), เอโก ปจฺฉิมภาค 

(วินิวิชฺฌิตฺวา นิกฺขมิ), เอโก ปวิย นิมุชฺชิตฺวา (วินิวิชฺฌิตฺวา นิกฺขมิ),   

สกฺโกป เอเกน าเนน นิกฺขมิ.

อ.ชน ท. แม ้๕ รบัแลว้ ซึ่งอาหาร, (อ.สามเณร ) รูปหนึ่ง เจาะแลว้ ซึ่ง
มณฑลแห่งช่อฟ้า (ออกไปแลว้), (อ.สามเณร) รูปหนึ่ง (เจาะแลว้) ซึ่งสว่นมี
ในเบื้องหนา้ แหง่ชายคา (ออกไปแลว้), (อ.สามเณร) รูปหนึ่ง (เจาะแลว้) ซึ่ง
ส่วนมีในเบื้ องหลงั (ออกไปแลว้), (อ.สามเณร) รูปหนึ่ง ดําลงแลว้ ใน
แผ่นดิน (ออกไปแลว้) แม ้อ.ทา้วสกักะ เสด็จออกไปแลว้ โดยที่ แหง่หนึ่ง.


