รู ป วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ม า ส

อุปมานุตตรบท

มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส บุรุษใหญ่
ขตฺติยา กญฺญา ขตฺติยกญฺญา นางกษัตริย์
นีลํ อุปฺปลํ นีลุปฺปลํ ดอกอุบลเขียว

นโร สีโห อิว นรสีโห นระเพียงดังสีหะ
ญาณํ จกฺขุ อิว ญาณจกฺขุ ญาณเพียงดังจักษุ
ปญฺญา ปาสาโท อิว ปญฺญาปาสาโท
ปัญญาเพียงดังปราสาท
มุขํ จนฺโท อิว มุขจนฺโท
หน้า เพียงดังพระจันทร์

เอา มหนฺต ศัพท์ เป็น มหา

สัมภาวนบุพบท

กัมมธารยสมาส
วิเสสนบุพบท

มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส บุรุษใหญ่
ลบอักษรตัวหลัง เหลือไว้แต่ตัวหน้า

สนฺโต ปุริโส สปฺปุริโส บุรุษผู้สงบแล้ว
ปธานํ วจนํ ปาวจนํ ค�ำอันเป็นประธาน
กุจฺฉิตา ทิฏฺฐิ กุทิฏฺฐิ ทิฏฐิอันบัณฑิตเกลียด
วิเสสนุตตรบท

ขตฺติโย (อหํ) อิติ มาโน ขตฺติยมาโน
มานะว่า (เรา) เป็นกษัตริย์
สตฺโต อิติ สญฺญา สตฺตสญฺญา
ความส�ำคัญว่าเป็นสัตว์
สมโณ (อหํ) อิติ ปฏิญฺญา สมณปฏิญฺญา
ปฏิญญาว่า (เรา) เป็นสมณะ

สตฺโต วิเสโส สตฺตวิเสโส สัตว์วิเศษ
อวธารณบุพบท
ปญฺญา เอว ปโชโต ปญฺญาปโชโต (ปทีโป)
นโร วโร นรวโร นระประเสริฐ
มนุสฺโส ทลิทฺโท มนุสฺสทลิทฺโท มนุษย์ขัดสน (ประทีป) อันโพลงทัว่ คือปัญญา
พุทฺโธ เอว รตนํ พุทฺธรตนํ
วิเสสโนภยบท
รัตนะคือพระพุทธเจ้า
สีตญฺจ สมฏฺฐญฺจ สีตสมฏฺฐํ (ฐานํ)
สทฺธา เอว ธนํ สทฺธาธนํ ทรัพย์คือศรัทธา
(ที่) ทั้งเย็นทั้งเกลี้ยง
อนฺโธ จ วธิโร จ อนฺธวธิโร (ปุริโส)
(บุรุษ) ทั้งบอดทั้งหนวก
ขญฺโช จ ขุชฺโช จ ขญฺชขุชฺโช (ปุริโส)
(บุรุษ) ทั้งกระจอกทั้งค่อม
วิเสสโนปมบท
อุปมาบุพบท

สงฺขํ อิว ปณฺฑรํ สงฺขปณฺฑรํ (ขีรํ)
(น�้ำนม) ขาวเพียงดังสังข์
กาโก อิว สูโร กากสูโร (นโร)
(คน) กล้าเพียงดังกา
ทิพฺพํ อิว จกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ จักษุเพียงดังทิพย์

นบุพบท กัมมธารยสมาส หรือ
อุภยตัปปุริสสมาส

น พฺราหฺมโณ อพฺราหฺมโณ (อยํ ชโน)
(ชนนี้) มิใช่พราหมณ์
น วสโล อวสโล (อยํ ชโน) (ชนนี)้ มิใช่คนถ่อย
น อสฺโส อนสฺโส (อยํ สตฺโต) (สัตว์น)ี้ มิใช่มา้
น อริโย อนริโย (อยํ ชโน) (ชนนี)้ มิใช่พระอริยะ

• วัดหลวงพ่อสดฯ ๑๒ มี.ค.๕๙ •

สมาหารทิคุ

ทิคุสมาส

ตโย โลกา ติโลกํ โลก ๓
จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสํ ทิศ ๔
ปญฺจ อินฺทฺริยานิ ปญฺจินฺทฺริยํ อินทรีย์ ๕
อสมาหารทิคุ

เอโก ปุคฺคโล เอกปุคฺคโล บุคคลผู้เดียว
จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสา ทิศ ๔ ท.
ปญฺจ พลานิ ปญฺจพลานิ ก�ำลัง ๕ ท.

ตัปปุริสสมาส

ฉัฏฐีตัปปุริส

ปณฺณญฺจ ปุปผฺ ญฺจ ผลญฺจ ปณฺณปุปผฺ ผลานิ
รญฺโญ ปุตฺโต ราชปุตฺโต บุตรแห่งพระราชา ใบไม้ด้วย ดอกไม้ด้วย ผลด้วย
ธญฺญานํ ราสิ ธญฺญราสิ กองแห่งข้าวเปลือก ชื่อ ใบไม้และดอกและผล ท.
รุกฺขสฺส สาขา รุกฺขสาขา กิ่งแห่งต้นไม้

อัพยยีภาวสมาส

สัตตมีตัปปุริส

รูเป สญฺญา รูปสญฺญา ความส�ำคัญในรูป
สํสาเร ทุกฺขํ สํสารทุกฺขํ ทุกข์ในสงสาร
วเน ปุปฺผํ วนปุปฺผํ ดอกไม้ในป่า

ทวันทวสมาส
สมาหารทวันทวะ

สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสนํ
สุขํ ปตฺโต สุขปฺปตฺโต (ปุริโส)
สมถะด้วย วิปัสสนาด้วย ชื่อ
(บุรุษ) ถึงแล้วซึ่งสุข
สมถะและวิปัสสนา
คามํ คโต คามคโต (ปุรโิ ส) (บุรษุ ) ไปแล้วสูบ่ า้ น สงฺโข จ ปณโว จ สงฺขปณวํ สังข์ด้วย
สพฺพรตฺตึ โสภโณ สพฺพรตฺตโิ สภโณ (จนฺโท) บัณเฑาะว์ด้วย ชื่อ สังข์และบัณเฑาะว์
(พระจันทร์) งามตลอดราตรีทั้งปวง
ปตฺโต จ จีวรญฺจ ปตฺตจีวรํ
บาตรด้วย จีวรด้วย ชื่อ บาตรและจีวร
ตติยาตัปปุริส
หตฺถี จ อสฺโส จ รโถ จ ปตฺติโก จ
อสฺเสน (ยุตฺโต) รโถ อสฺสรโถ
หตฺถีอสฺสรถปตฺติกํ
รถ (เทียมแล้ว) ด้วยม้า
ช้างด้วย ม้าด้วย รถด้วย คนเดินด้วย
สลฺเลน วิทฺโธ สลฺลวิทฺโธ (ชนฺตุ)
ชื่อ ช้างและม้าและรถและคนเดิน
(สัตว์) อันลูกศรแทงแล้ว
อสินา กลโห อสิกลโห ความทะเลาะเพราะดาบ อสมาหารทวันทวะ
จนฺทิมา จ สุริโย จ จนฺทิมสุริยา
จตุตถีตัปปุริส
พระจันทร์ด้วย พระอาทิตย์ด้วย
กฐินสฺส ทุสฺสํ กฐินทุสฺสํ ผ้าเพื่อกฐิน
ชื่อ พระจันทร์และพระอาทิตย์ ท.
อาคนฺตกุ สฺส ภตฺตํ อาคนฺตกุ ภตฺตํ ภัตรเพือ่ ผูม้ า
สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณา
คิลานสฺส เภสชฺชํ คิลานเภสชฺชํ ยาเพือ่ คนไข้ สมณะด้วย พราหมณ์ด้วย
ชื่อ สมณะและพราหมณ์ ท.
ปัญจมีตัปปุริส
โจรมฺหา ภยํ โจรภยํ ภัยแต่โจร
สารีปุตฺโต จ โมคฺคลฺลาโน จ
มรณสฺมา ภยํ มรณภยํ ความกลัวแต่ความตาย สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา
พระสารีบุตรด้วย พระโมคคัลลานะด้วย
พนฺธนา มุตฺโต พนฺธนมุตฺโต (สตฺโต)
ชือ่ พระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะ ท.
(สัตว์) พ้นแล้วจากเครื่องผูก
ทุติยาตัปปุริส

อุปสัคคปุพฺพกะ

นครสฺส สมีปํ อุปนครํ
ที่ใกล้เคียงแห่งเมือง ชื่อ ใกล้เมือง
ทรถสฺส อภาโว นิทฺทรถํ
ความไม่มี แห่งความกระวนกระวาย
ชื่อ ความไม่มีความกระวนกระวาย
วาตํ อนุวตฺตตีติ อนุวาตํ
(สิ่งใด) ย่อมเป็นไปตาม ซึ่งลม
เหตุนั้น (สิ่งนั้น) ชื่อว่า ตามลม
วาตสฺส ปฏิวตฺตตีติ ปฏิวาตํ
(สิ่งใด) ย่อมเป็นไปทวนแก่ลม
เหตุนั้น (สิ่งนั้น) ชื่อว่า ทวนลม
อตฺตานํ อธิวตฺตตีติ อชฺฌตฺตํ
(สิ่งใด) ย่อมเป็นไปทับ ซึ่งตน
เหตุนั้น (สิ่งนั้น) ชื่อว่า ทับตน
นิปาตปุพพกะ

วุฑฺฒานํ ปฏิปาฏิ ยถาวุฑฺฒํ
ล�ำดับ แห่งคนเจริญแล้ว ท.
ชื่อ ตามคนเจริญแล้ว
ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท ยาวชีวํ
ก�ำหนดเพียงไรแห่งชีวิต
ชื่อ เพียงไรแห่งชีวิต
ปพฺพตสฺส ติโร ติโรปพฺพตํ ภายนอก แห่งภูเขา
นครสฺส พหิ พหินครํ ภายนอก แห่งเมือง
ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาทํ
ภายใน แห่งปราสาท
ภตฺตสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตฺตํ ภายหลัง แห่งภัตร

พหุพพิหิ

สญฺชาโต สํเวโค ยสฺส, โส สญฺชาตสํเวโค (ชโน) พฺรหฺมโุ น สโร อิว สโร ยสฺส, โส พฺรหฺมสฺสโร (ภควา)
ความสังเวช เกิดพร้อมแล้ว แก่ชนใด
เสียง ของพระผู้มีพระภาคใด เพียงดัง
ทุติยาพหุพพิหิ
อาคตา สมณา ยํ, โส อาคตสมโณ (อาราโม) ชนนั้น ชื่อว่า มีความสังเวชเกิดพร้อมแล้ว เสียงแห่งพรหม พระผู้มีพระภาคนั้น
ชื่อว่า มีเสียงเพียงดังเสียงแห่งพรหม
สมณะ ท. มาแล้ว สู่อารามใด
ปัญจมีพหุพพิหิ
อาราม นั้น ชื่อว่า มีสมณะมาแล้ว
นิคฺคตา ชนา ยสฺมา, โส นิคฺคตชโน (คาโม) สัตตมีพหุพพิหิ
รุฬฺหา ลตา ยํ, โส รุฬฺหลโต (รุกฺโข)
ชน ท. ออกไปแล้ว จากบ้านใด
สมฺปนฺนานิ สสฺสานิ ยสฺมึ,
เครือวัลย์ ขึ้นแล้ว สู่ต้นไม้ใด
บ้านนั้น ชื่อว่า มีชนออกไปแล้ว
โส สมฺปนฺนสสฺโส (ชนปโท)
ต้นไม้ นั้น ชื่อว่า มีเครือวัลย์ขึ้นแล้ว
ปติตานิ ผลานิ ยสฺมา, โส ปติตผโล (รุกฺโข) ข้าวกล้า ท. ในชนบทใด ถึงพร้อมแล้ว
สมฺปตฺตา ภิกขฺ ู ยํ, โส สมฺปตฺตภิกขฺ ุ (อาวาโส) ผล ท. หล่นแล้ว จากต้นไม้ใด
ชนบทนั้น ชื่อว่า มีข้าวกล้าถึงพร้อมแล้ว
ภิกษุ ท. ถึงพร้อมแล้ว ซึ่งอาวาสใด
ต้นไม้นั้น ชื่อว่า มีผลหล่นแล้ว
พหู นทิโย ยสฺมึ, โส พหุนทิโก (ชนปโท)
อาวาส นั้น ชื่อว่า มีภิกษุถึงพร้อมแล้ว
แม่น�้ำ ท. ใน ชนบทใด มาก
วีโต ราโค ยสฺมา, โส วีตราโค (ภิกฺขุ)
ชนบท นั้น ชื่อว่า มีแม่น�้ำมาก
ราคะ ไปปราศแล้ว จากภิกษุใด
ตติยาพหุพพิหิ
ฐิตา สิริ ยสฺมึ, โส ฐิตสิริ (ชโน)
ชิตานิ อินทฺ รฺ ยิ านิ เยน, โส ชิตนิ ทฺ รฺ โิ ย (สมโณ) ภิกษุนั้น ชื่อว่า มีราคะไปปราศแล้ว
ศรี ตัง้ อยูใ่ นชนใด ชนนัน้ ชือ่ ว่า มีศรีตงั้ อยู่
อินทรีย์ ท. อันสมณะใด ชนะแล้ว
ฉัฏฐีพหุพพิหิ
สมณะ นั้น ชื่อว่า มีอินทรีย์อันชนะแล้ว
ขีณา อาสวา ยสฺส, โส ขีณาสโว (ภิกฺขุ)
นบุพบท พหุพพิหิ
กตํ ปุญฺญํ เยน, โส กตปุญฺโญ (ปุริโส)
อาสวะ ท. ของภิกษุใด สิ้นแล้ว
นตฺถิ ตสฺส สโมติ อสโม (ภควา)
บุญ อันบุรุษใด ท�ำแล้ว
ภิกษุนั้น ชื่อว่า มีอาสวะสิ้นแล้ว
ผู้เสมอ ไม่มี แก่พระผู้มีพระภาคนั้น
บุรุษ นั้น ชื่อว่า มีบุญอันท�ำแล้ว
เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคนั้น ชื่อว่า
สนฺตํ จิตฺตํ ยสฺส, โส สนฺตจิตฺโต (ภิกฺขุ)
อาหิโต อคฺคิ เยน, โส อาหิตคฺคิ (พฺราหฺมโณ) จิต ของภิกษุใด ระงับแล้ว
มีผู้เสมอหามิได้ หรือ ไม่มีผู้เสมอ
อคฺคิ อาหิโต เยน, โส อคฺยาหิโต (พฺราหฺมโณ) ภิกษุนั้น ชื่อว่า มีจิตระงับแล้ว
นตฺถิ ตสฺส ปฏิปคุ คฺ โลติ อปฺปฏิปคุ คฺ โล (ภควา)
ไฟ อันพราหมณ์ใด บูชาแล้ว
บุคคลเปรียบ ไม่มี แก่พระผูม้ พี ระภาคนัน้
ฉินฺนา หตฺถา ยสฺส, โส ฉินฺนหตฺโถ (ปุริโส)
พราหมณ์ นั้น ชื่อว่า มีไฟอันบูชาแล้ว
หตฺถา ฉินฺนา ยสฺส, โส หตฺถจฺฉินฺโน (ปุริโส) เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคนั้น ชื่อว่า
มีบคุ คลเปรียบหามิได้ หรือ ไม่มบี คุ คลเปรียบ
วิสํ ปีตํ เยน, โส วิสปีโต (สโร)
มือ ท. ของบุรุษใด ขาดแล้ว
ยาพิษ อันลูกศรใด ดื่มแล้ว
นตฺถิ ตสฺส ปุตฺตาติ อปุตฺตโก (ชโน)
บุรุษนั้น ชื่อว่า มีมือขาดแล้ว
ลูกศร นั้น ชื่อว่า มียาพิษอันดื่มแล้ว
บุตร ท. ของชนนั้น ไม่มี เหตุนั้น
ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิ
ชนนั้น ชื่อว่า มีบุตรหามิได้ หรือ ไม่มีบุตร
จตุตถีพหุพพิหิ
สุวณฺณสฺส วณฺโณ อิว วณฺโณ ยสฺส โส
ทินฺโน สุงฺโก ยสฺส, โส ทินฺนสุงฺโก (ราชา)
ภินนาธิกรณพหุพพิหิ
สุวณฺณวณฺโณ (ภควา)
ส่วย (นาคเรหิ อันชาวเมือง ท.) ถวายแล้ว วรรณะ ของพระผู้มีพระภาคใด เพียงดัง เอกรตฺตึ วาโส อสฺสาติ เอกรตฺติวาโส
แด่พระราชาใด พระราชานั้น ชื่อว่า
ความอยู่ ของชนนัน้ สิน้ คืนเดียว เหตุนนั้
วรรณะ แห่งทอง พระผู้มีพระภาคนั้น
มีส่วยอันชาวเมือง ท. ถวายแล้ว
ชนนั้น ชื่อว่า มีความอยู่สิ้นคืนเดียว
ชื่อว่า มีวรรณะเพียงดังวรรณแห่งทอง
กตํ ทณฺฑกมฺมํ ยสฺส, โส กตทณฺฑกมฺโม (สิสโฺ ส)
อุรสิ โลมานิ ยสฺส, โส อุรสิโลโม (พฺราหฺมโณ)
ทัณฑกรรม (อันอาจารย์) ท�ำแล้ว แก่ศษิ ย์ใด
ขน ท. ที่อก ของพราหมณ์ใด มีอยู่
ศิษย์นนั้ ชือ่ มีทณั ฑกรรมอันอาจารย์ท�ำแล้ว
พราหมณ์ นั้น ชื่อว่า มีขนที่อก

อสิ หตฺเถ ยสฺส, โส อสิหตฺโถ (โยโธ)
ดาบ (มี) ในมือ ของทหารใด
ทหาร นั้น ชื่อว่า มีดาบในมือ
ฉตฺตํ ปาณิมฺหิ ยสฺส, โส ฉตฺตปาณิ (ปุริโส)
ร่ม (มี) ในมือ ของบุรุษใด
บุรุษ นั้น ชื่อว่า มีร่มในมือ
มณิ กณฺเฐ ยสฺส, โส มณิกณฺโฐ (นาคราชา)
แก้ว (มี) ที่คอ ของนาคราชใด
นาคราชนั้น ชื่อว่า มีแก้วที่คอ
ตัวอย่างรูปวิเคราะห์ที่เป็นพหุวจนะ

สมาสท้อง

ปวตฺติตปฺปวรธมฺมจกฺโก (ภควา)
มีจักรคือธรรมอันบวรอันให้เป็นไปแล้ว
ธมฺโม เอว จกฺกํ ธมฺมจกฺกํ จักรคือธรรม อว. กัม.
ปวรํ ธมฺมจกฺกํ ปวรธมฺมจกฺกํ
ธรรมจักรอันบวร วิ. บุพ. กัม.
ปวตฺติตํ ปวรธมฺมจกฺกํ เยน,
โส ปวตฺติตปฺปวรธมฺมจกฺโก (ภควา)
จักรคือธรรมอันบวร อันพระผูม้ พี ระภาคใด
ให้เป็นไปแล้ว พระผู้มีพระภาคนั้น ชื่อว่า
มีจักรคือธรรมอันบวรอันให้เป็นไปแล้ว

กตํ กุสลํ เยหิ เต กตกุสลา (ชนา)
ต. พหุพ.
กุศล อันชน ท. เหล่าใด ท�ำแล้ว
ชน ท. เหล่านั้น ชื่อว่า มีกุศลอันท�ำแล้ว คนฺธมาลาทิหตฺถา (มนุสฺสา)
อาวุธา หตฺเถสุ เยสํ, เต อาวุธหตฺถา (โยธา) มีวตั ถุมขี องหอมและระเบียบเป็นต้นในมือ
อาวุธ ท. (มี) ในมือ ท. ของทหาร ท. เหล่าใด คนฺโธ จ มาลา จ คนฺธมาลา
ของหอมด้วย ระเบียบด้วย ชื่อว่า
ทหาร ท. เหล่านั้น ชื่อว่า มีอาวุธในมือ
ของหอมและระเบียบ ท. อสมา. ทวัน.
สหบุพพบท พหุพพิหิ
คนฺธมาลา อาทโย เยสํ, ตานิ คนฺธมาลาทีนิ
สห ปุตฺเตน โย วตฺตตี ติ สปุตฺโต (ปิตา)
(วตฺถูนิ)
ชนใด ย่อมเป็นไป กับ ด้วยบุตร เหตุนั้น
ของหอมและระเบียบ ท. เป็นต้น
ชนนั้น ชื่อว่า เป็นไปกับด้วยบุตร (คือบิดา) ของวัตถุ ท. เหล่าใด วัตถุ ท. นั้น ชื่อว่า
สห รญฺญา ยา วตฺตตีติ สราชิกา (ปริสา)
มีของหอมและระเบียบเป็นต้น ฉ. พหุพ.
บริษัทใด ย่อมเป็นไป กับ ด้วยพระราชา คนฺธมาลาทีนิ วตฺถูนิ คนฺธมาลาทิวตฺถูนิ
เหตุนั้น บริษัทนั้น ชื่อว่า
วัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้น ท.
เป็นไปกับด้วยพระราชา
วิ. บุพ.
สห มจฺเฉเรน ยํ วตฺตตีติ สมจฺเฉรํ (จิตฺตํ)
คนฺธมาลาทิวตฺถูนิ หตฺเถสุ เยสํ,
จิตใด ย่อมเป็นไป กับ ด้วยความตระหนี่
เต คนฺธมาลาทิหตฺถา (มนุสฺสา)
เหตุนั้น จิตนั้น ชื่อว่า
วัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้น ท.
เป็นไปกับด้วยความตระหนี่
มี ในมือ ท. ของมนุษย์ ท. เหล่าใด
มนุษย์ ท. เหล่านัน้ ชือ่ ว่า มีวตั ถุมขี องหอม
และระเบียบเป็นต้นในมือ ฉ. ภินน.
(ลบ วตฺถุ)

