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รู ป วิ เ ค ร า ะ ห ส ม า ส
กมัมธารยสมาส
วเิสสนบพุบท

มหนโฺต ปรุโิส มหาปรุโิส  บรุษุใหญ
ขตฺติยา กฺญา ขตฺติยกฺญา นางกษัตริย
นลี ํอปุปฺล ํนลีปุปฺลํ  ดอกอบุลเขยีว
 เอา มหนตฺ ศพัท เปน มหา
มหนโฺต ปรุโิส มหาปรุโิส บรุษุใหญ
 ลบอกัษรตวัหลงั เหลอืไวแตตวัหนา
สนโฺต ปรุโิส สปฺปรุโิส  บรุษุผสูงบแลว
ปธาน ํวจน ํปาวจนํ  คำอนัเปนประธาน
กจุฉฺติา ทฏิฐ ิกุทฏิฐิ ทฏิฐอินับณัฑติเกลยีด

วเิสสนตุตรบท
สตโฺต วเิสโส สตตฺวเิสโส  สตัววเิศษ
นโร วโร นรวโร  นระประเสรฐิ
มนสุโฺส ทลทิโฺท มนสุสฺทลทิโฺท มนษุยขดัสน

วเิสสโนภยบท
สตีจฺ สมฏฐจฺ สตีสมฏฐ ํ(ฐาน)ํ
(ที)่ ทัง้เยน็ทัง้เกลีย้ง
อนโฺธ จ วธโิร จ อนธฺวธโิร (ปรุโิส)
(บรุษุ) ทัง้บอดทัง้หนวก
ขโฺช จ ขชุโฺช จ ขชฺขชุโฺช (ปรุโิส)
(บรุษุ) ทัง้กระจอกทัง้คอม

วเิสสโนปมบท
อปุมาบพุบท

สงขฺ ํอวิ ปณฑฺร ํสงขฺปณฑฺรํ (ขรี)ํ
(น้ำนม) ขาวเพยีงดงัสงัข
กาโก อวิ สโูร กากสโูร (นโร)
(คน) กลาเพยีงดงักา
ทพิพฺ ํอวิ จกขฺ ุทพิพฺจกขฺุ จกัษเุพยีงดงัทพิย

อปุมานตุตรบท
นโร สโีห อวิ นรสโีห นระเพยีงดงัสหีะ
ญาณ ํจกขฺ ุอวิ ญาณจกขฺ ุญาณเพยีงดงัจกัษุ
ปญฺา ปาสาโท อวิ ปญฺาปาสาโท
ปญญาเพยีงดงัปราสาท
มขุ ํจนโฺท อวิ มขุจนโฺท หนาเพยีงดงัพระจนัทร

สมัภาวนบพุบท
ขตตฺโิย (อห)ํ อติ ิมาโน ขตตฺยิมาโน
มานะวา (เรา) เปนกษตัรยิ
สตโฺต อติ ิสญฺา สตตฺสญฺา
ความสำคญัวาเปนสตัว
สมโณ (อห)ํ อติ ิปฏิญฺา สมณปฏิญฺา
ปฏญิญาวา (เรา) เปนสมณะ

อวธารณบพุบท
ปญฺา เอว ปโชโต ปญฺาปโชโต (ปทโีป)
(ประทปี) อนัโพลงทัว่คอืปญญา
พทุโฺธ เอว รตน ํพทุธฺรตนํ
รตันะคอืพระพทุธเจา
สทธฺา เอว ธน ํสทธฺาธนํ ทรพัยคอืศรทัธา

น บพุบท กมัมธารยสมาส
หรือ อภุยตปัปรุสิสมาส

น พรฺาหมฺโณ อพรฺาหมฺโณ (อย ํชโน)
(ชนนี)้ มใิชพราหมณ
น วสโล อวสโล (อย ํชโน)
(ชนนี)้ มใิชคนถอย
น อสโฺส อนสโฺส (อย ํสตโฺต)
(สตัวนี)้ มใิชมา
น อรโิย อนรโิย (อย ํชโน)
(ชนนี)้ มใิชพระอรยิะ

ทคิสุมาส

ฉฏัฐตีปัปุริส
รโฺญ ปุตโฺต ราชปตุโฺต บุตรแหงพระราชา
ธญฺาน ํราส ิธญฺราส ิกองแหงขาวเปลอืก
รกฺุขสสฺ สาขา รกุขฺสาขา  กิง่แหงตนไม

สตัตมตีปัปุรสิ
รเูป สญฺา รปูสญฺา ความสำคญัในรปู
สสําเร ทกุขฺ ํสสํารทกุขฺํ  ทกุขในสงสาร
วเน ปปุผฺ ํวนปปุผฺํ  ดอกไมในปา

ทวันทวสมาส
สมาหารทวันทวะ

สมโถ จ วปิสสฺนา จ สมถวปิสสฺนํ
สมถะดวย วปิสสนาดวย ชือ่สมถะและวปิสสนา
สงโฺข จ ปณโว จ สงขฺปณว ํ  สงัขดวย
บณัเฑาะวดวย ชือ่ สงัขและบณัเฑาะว
ปตโฺต จ จวีรจฺ ปตตฺจวีรํ
บาตรดวย จวีรดวย ชือ่บาตรและจวีร.
หตถฺ ีจ อสโฺส จ รโถ จ ปตตฺโิก จ
หตถฺีอสสฺรถปตตฺกิํ
ชางดวย มาดวย รถดวย คนเดนิดวย
ชือ่ชางและมาและรถและคนเดนิ

อสมาหารทวันทวะ
จนทฺมิา จ  สรุโิย จ  จนทฺมิสรุยิา
พระจนัทรดวย พระอาทติยดวย
ชือ่พระจนัทรและพระอาทติย ท.
สมโณ จ พรฺาหมฺโณ จ สมณพรฺาหมฺณา
สมณะดวย พราหมณดวย
ชือ่สมณะและพราหมณ ท.
สารปีตุโฺต จ  โมคคฺลลฺาโน จ
สารปีตุตฺโมคคฺลลฺานา
พระสารบีตุรดวย พระโมคคลัลานะดวย
ชือ่วา พระสารบีตุรและพระโมคคลัลานะ ท.

ปณณฺจฺ ปปฺุผจฺ ผลจฺ ปณณฺปปุผฺผลานิ
ใบไมดวย ดอกไมดวย ผลดวย
ชือ่ใบไมและดอกและผล ท.

อพัยยภีาวสมาส
อปุสคัคปพุพฺกะ

นครสสฺ สมปี ํอปุนครํ
ทีใ่กลเคยีงแหงเมอืง ชือ่ใกลเมอืง.
ทรถสสฺ อภาโว นทิฺทรถํ
ความไมม ีแหงความกระวนกระวาย
ชือ่ความไมมคีวามกระวนกระวาย
วาต ํอนวุตตฺตตี ิอนุวาตํ
[สิง่ใด] ยอมเปนไปตาม ซึง่ลม
เหตนุั้น [สิง่นัน้] ชือ่วา ตามลม.
วาตสสฺ ปฏวิตตฺตตี ิปฏิวาตํ
[สิง่ใด] ยอมเปนไปทวนแกลม
เหตนุัน้ [สิง่นัน้] ชือ่วา ทวนลม.
อตตฺาน ํอธวิตตฺตตี ิอชฌฺตตฺํ
[สิง่ใด] ยอมเปนไปทบั ซึง่ตน
เหตนุัน้ [สิง่นัน้] ชือ่วา ทบัตน

นปิาตปพุพกะ
วฑุฒฺาน ํปฏปิาฏ ิยถาวฑุฒฺํ
ลำดบั แหงคนเจรญิแลว ท.
ชือ่วา ตามคนเจรญิแลว
ชวีสสฺ ยตตฺโก ปรจิเฺฉโท ยาวชวีํ
กำหนดเพยีงไรแหงชวีติ ชือ่เพยีงไรแหงชวีติ
ปพพฺตสสฺ ตโิร ตโิรปพพฺตํ
ภายนอก แหงภเูขา
นครสสฺ พห ิพหินครํ ภายนอก แหงเมอืง
ปาสาทสสฺ อนโฺต อนโฺตปาสาทํ
ภายใน แหงปราสาท
ภตตฺสสฺ ปจฉฺา ปจฉฺาภตตฺ ํภายหลงั แหงภตัร

(กม.ฺท.ิ  ตป.ฺท.  อพ.ฺพ.) ทคิสุมาส
สมาหารทิคุ

ตโย โลกา ติโลก ํ โลก ๓
จตสโฺส ทสิา จตทฺุทสิํ  ทศิ ๔
ปฺจ อินฺทฺริยานิ ปฺจินฺทฺริยํ อินทรีย ๕

อสมาหารทคิุ
เอโก ปคุคฺโล เอกปคุคฺโล บคุคลผเูดยีว
จตสโฺส ทสิา จตทฺุทสิา  ทศิ ๔ ท.
ปจฺ พลาน ิปจฺพลานิ  กำลงั ๕ ท.

ตปัปรุสิสมาส
ทตุยิาตปัปรุสิ

สขุ ํปตโฺต สขุปปฺตโฺต (ปรุโิส)
(บรุษุ) ถงึแลวซึง่สขุ
คาม ํคโต คามคโต (ปรุโิส)
(บรุษุ) ไปแลวสบูาน
สพพฺรตตฺ ึโสภโณ สพพฺรตตฺโิสภโณ (จนโฺท)
(พระจนัทร) งามตลอดราตรทีัง้ปวง

ตตยิาตปัปรุสิ
อสเฺสน (ยตุโฺต) รโถ อสสฺรโถ
รถ (เทยีมแลว) ดวยมา
สลเฺลน วทิโฺธ สลลฺวทิโฺธ (ชนฺตุ)
(สตัว) อนัลกูศรแทงแลว
อสนิา กลโห อสกิลโห ความทะเลาะเพราะดาบ

จตตุถตีปัปุรสิ
กฐนิสสฺ ทสุสฺ ํกฐนิทสุสฺํ  ผาเพือ่กฐนิ
อาคนตฺกุสสฺ ภตตฺ ํอาคนตฺกุภตตฺํ
ภตัรเพือ่ผมูา
คลิานสสฺ เภสชชฺ ํคลิานเภสชชฺ ํยาเพือ่คนไข

ปญจมตีปัปรุสิ
โจรมหฺา ภย ํโจรภยํ  ภยัแตโจร
มรณสมฺา ภย ํมรณภยํ ความกลวัแตความตาย
พนธฺนา มตุโฺต พนธฺนมตุโฺต (สตโฺต)
(สตัว) พนแลวจากเครือ่งผกู

* ทีข่ดีเสนใต หมายถงึแปลกอนศพัทอืน่
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พหพุพหิิ
ทตุยิาพหพุพหิิ

อาคตา สมณา ย ํโส อาคตสมโณ [อาราโม]
สมณะ ท. มาแลว สอูารามใด
อาราม นัน้ ชือ่วามสีมณะมาแลว.
รฬุหฺา ลตา ย ํโส รฬุหฺลโต [รกุโฺข]
เครอืวลัย ขึน้แลว สตูนไมใด
ตนไม นัน้ ชือ่วามเีครอืวลัยขึน้แลว.
สมปฺตตฺา ภกิขฺ ูย ํโส สมปฺตตฺภกิฺข ุ[อาวาโส]
ภกิษ ุท. ถงึพรอมแลว ซึง่อาวาสใด
อาวาส นัน้ ชือ่วามภีกิษถุงึพรอมแลว

ตตยิาพหพุพหิิ
ชติาน ิอนิทฺรฺยิาน ิเยน โส ชตินิทฺรฺโิย [สมโณ]
อนิทรยี ท.  อนัสมณะใด ชนะแลว
สมณะ นัน้ ชือ่วามอีนิทรยีอนัชนะแลว.
กต ํปุญฺ ํเยน โส กตปุโฺญ [ปรุโิส]
บญุ อนับรุษุใด ทำแลว
บรุษุ นัน้ ชือ่วามบีญุอนัทำแลว
อาหโิต อคคฺ ิเยน โส อาหติคคฺิ [พรฺาหมฺโณ]
อคคฺ ิอาหโิต เยน โส อคยฺาหโิต [พรฺาหมฺโณ]
ไฟ อนัพราหมณใด บชูาแลว
พราหมณ นัน้ ชือ่วามไีฟอนับชูาแลว
วสิ ํปต ํเยน โส วสิปโต [สโร]
ยาพษิ อนัลกูศรใด ดืม่แลว
ลกูศร นัน้ ชือ่วามยีาพษิอนัดืม่แลว

จตุตถพีหพุพหิิ
ทนิโฺน สงุโฺก ยสสฺ โส ทนินฺสงุโฺก [ราชา]
สวย [นาคเรห ิอนัชาวเมอืง ท.] ถวายแลว
แดพระราชาใด  พระราชานั้น ชื่อวา
มสีวยอนัชาวเมอืง ท. ถวายแลว

กต ํทณฑฺกมมฺ ํยสสฺ โส กตทณฑฺกมโฺม [สสิโฺส]
ทณัฑกรรม [อนัอาจารย] ทำแลว แกศษิยใด
ศษิยนัน้ ชือ่วามทีณัฑกรรมอนัอาจารยทำแลว
สชฺาโต สเํวโค ยสสฺ โส สชฺาตสเํวโค [ชโน]
ความสงัเวช เกดิพรอมแลว แกชนใด
ชนนัน้ ชือ่วามคีวามสงัเวชเกดิพรอมแลว

ปญจมพีหุพพหิิ
นคิคฺตา ชนา ยสมฺา โส นคิคฺตชโน [คาโม]
ชน ท. ออกไปแลว จากบานใด
บานนัน้ ชือ่วามชีนออกไปแลว.
ปตติาน ิผลาน ิยสมฺา โส ปตติผโล [รกุโฺข]
ผล ท. หลนแลว จากตนไมใด
ตนไมนัน้ ชือ่วามผีลหลนแลว.
วโีต ราโค ยสมฺา โส วตีราโค [ภกิขฺ]ุ
ราคะ ไปปราศแลว จากภกิษใุด
ภกิษนุัน้ ชือ่วามรีาคะไปปราศแลว

ฉฏัฐีพหพุพหิิ
ขณีา อาสวา ยสสฺ โส ขีณาสโว [ภกิขฺ]ุ
อาสวะ ท. ของภกิษใุด สิน้แลว
ภกิษนุัน้ ชือ่วามอีาสวะสิน้แลว
สนตฺ ํจติตฺ ํยสสฺ โส สนตฺจติโฺต [ภกิขฺ]ุ
จติ ของภกิษใุด ระงบัแลว
ภกิษนุัน้ ชือ่วามจีติระงบัแลว
ฉนินฺา หตถฺา ยสสฺ โส ฉนินฺหตโฺถ [ปรุโิส]
หตถฺา ฉนินฺา ยสสฺ โส หตถฺจฉฺนิโฺน [ปรุโิส]
มอื ท. ของบรุษุใด ขาดแลว
บรุษุนัน้ ชือ่วามมีอืขาดแลว

ฉฏัฐอีปุมาพหพุพหิิ
สวุณณฺสสฺ วณโฺณ อวิ วณโฺณ ยสสฺ โส
สวุณณฺวณโฺณ [ภควา]
วรรณะ ของพระผูมีพระภาคใด เพียงดัง
วรรณะ แหงทอง  พระผมูพีระภาคนัน้
ชือ่วามวีรรณะเพยีงดงัวรรณแหงทอง

พรฺหมฺโุน สโร อวิ สโร ยสสฺ โส พรฺหมฺสสฺโร
[ภควา]
เสียง ของพระผูมีพระภาคใด เพียงดัง
เสยีงแหงพรหม  พระผมูพีระภาคนัน้
ชือ่วามเีสยีงเพยีงดงัเสยีงแหงพรหม

สตัตมพีหพุพหิิ
สมปฺนนฺาน ิสสสฺาน ิยสมฺ ึโส สมปฺนนฺสสโฺส
[ชนปโท]
ขาวกลา ท. ในชนบทใด ถึงพรอมแลว
ชนบทนัน้ ชือ่วา มขีาวกลาถงึพรอมแลว
พห ูนทโิย ยสมฺ ึโส พหุนทโิก [ชนปโท]
แมน้ำ ท. ใน ชนบทใด มาก
ชนบท นัน้ ชือ่วา มแีมน้ำมาก
ฐติา สริ ิยสมฺ ึโส ฐติสริิ [ชโน]
ศร ีตัง้อยใูนชนใด ชนนัน้ ชือ่วามศีรตีัง้อยู

น บพุบท พหพุพหิิ
นตถฺ ิตสสฺ สโมต ิอสโม [ภควา]
ผเูสมอ ไมม ีแกพระผมูพีระภาคนัน้
เหตนุัน้ พระผมูพีระภาคนัน้ ชือ่วา
มผีเูสมอหามไิด หรอื ไมมผีเูสมอ
นตถฺ ิตสสฺ ปฏปิคุคฺโลต ิอปปฺฏปิคุคฺโล [ภควา]
บคุคลเปรยีบ ไมม ีแกพระผมูพีระภาค
นัน้ เหตนุัน้ พระผมูพีระภาคนัน้ ชือ่วา
มบีคุคลเปรยีบหามไิด หรอื ไมมบีคุคลเปรยีบ
นตถฺ ิตสสฺ ปตุตฺาต ิอปตุตฺโก [ชโน]
บตุร ท. ของชนนัน้ ไมม ีเหตนุัน้
ชนนัน้ ชือ่วา มบีตุรหามไิด หรอื ไมมบีตุร

ภนินาธกิรณพหพุพหิิ
เอกรตตฺ ึวาโส อสสฺาต ิเอกรตตฺิวาโส
ความอย ูของชนนัน้ สิน้คนืเดยีว เหตนุัน้
ชนนัน้ ชือ่วา มคีวามอยสูิน้คนืเดยีว

อรุส ิโลมาน ิยสสฺ โส อรุสโิลโม [พรฺาหมฺโณ]
ขน ท. ทีอ่ก ของพราหมณใด มอียู
พราหมณ นัน้ ชือ่วา มขีนทีอ่ก
อส ิหตเฺถ ยสสฺ โส อสิหตโฺถ [โยโธ]
ดาบ [ม]ี ในมอื ของทหารใด
ทหาร นัน้ ชือ่วามดีาบในมอื
ฉตตฺ ํปาณมิหฺ ิยสสฺ โส ฉตตฺปาณ ิ[ปรุโิส]
รม [ม]ี ในมอื ของบรุษุใด
บรุษุ นัน้ ชือ่วามรีมในมอื
มณ ิกณเฺฐ ยสสฺ โส มณกิณโฺฐ [นาคราชา]
แกว [ม]ี ทีค่อ ของนาคราชใด
นาคราชนัน้ ชือ่วามแีกวทีค่อ
กต ํกสุล ํเยห ิเต กตกสุลา [ชนา]
กศุล อนัชน ท. เหลาใด ทำแลว
ชน ท. เหลานัน้ ชือ่วา มกีุศลอนัทำแลว
อาวธุา หตเฺถส ุเยส ํเต อาวธุหตถฺา [โยธา]
อาวธุ ท. [ม]ี ในมอื ท. ของทหาร ท.
เหลาใด ทหาร ท. นัน้ ชือ่วา มอีาวธุในมอื

สหบุพพบท พหุพพหิิ
สห ปุตเฺตน โย วตตฺต ีต ิสปตุโฺต [ปตา]
ชนใด ยอมเปนไป กบั ดวยบตุร เหตนุัน้
ชนนัน้ ชือ่วาเปนไปกบัดวยบตุร [คอืบดิา]
สห รญฺา ยา วตตฺตตี ิสราชกิา [ปรสิา]
บรษิทัใด ยอมเปนไป กับ ดวยพระราชา
เหตนุัน้ บรษิัทนัน้ ชือ่วาเปนไปกบัดวยพระราชา
สห มจเฺฉเรน ย ํวตตฺตตี ิสมจเฺฉร ํ[จติตฺ]ํ
จติใด ยอมเปนไป กับ ดวยความตระหนี ่เหตุ
นัน้ จตินัน้ ชือ่วาเปนไปกบัดวยความตระหนี่

สมาสทอง
ปวตตฺติปปฺวรธมมฺจกโฺก [ภควา]
ธมโฺม เอว จกกฺํ ธมมฺจกกฺํ
จกัรคอืธรรม  อว. กัม.
ปวร ํธมมฺจกกฺํ ปวรธมมฺจกกฺํ
ธรรมจกัรอนับวร   วิ. บุพ. กัม.
ปวตตฺติ ํปวรธมมฺจกกฺ ํเยน,
โส ปวตตฺติปปฺวรธมมฺจกโฺก [ภควา]
จกัรคอืธรรมอนับวร อนัพระผมูพีระภาคใด
ใหเปนไปแลว  พระผมูพีระภาคนัน้
ชือ่วา  มจีกัรคอืธรรมอนับวร อนัใหเปน
ไปแลว  ต. พหุพ.

คนธฺมาลาทหิตถฺา [มนสุสฺา]
คนโฺธ จ มาลา จ  คนธฺมาลา
ของหอมดวย ระเบยีบดวย ชือ่วา
ของหอมและระเบยีบ ท.  อสมา. ทวัน.

คนธฺมาลา อาทโย เยส,ํ ตาน ิคนธฺมาลาทนีิ
[วตถฺูน]ิ ของหอมและระเบยีบ ท. เปนตน
ของวตัถ ุท. เหลาใด  วตัถ ุท. นั้น ชือ่วา
มขีองหอมและระเบยีบเปนตน  ฉ. พหุพ.

คนฺธมาลาทีนิ วตฺถูนิ  คนฺธมาลาทิวตฺถูนิ
วตัถมุขีองหอมและระเบยีบเปนตน ท. ว.ิ บุพ.

คนธฺมาลาทิวตถฺูน ิหตเฺถส ุเยส,ํ
เต คนธฺมาลาทหิตถฺา [มนสุสฺา]
วตัถมุขีองหอมและระเบยีบเปนตน ท.
ม ีในมอื ท. ของมนษุย ท. เหลาใด
มนษุย ท. เหลานัน้ ชือ่วา มวีตัถมุขีอง
หอมและระเบยีบเปนตนในมอื ฉ. ภินน.
(ลบ วตฺถุ)


