
ปฐมสมันตปาสาทิกา ภาค ๑ แปล แก้ไข
ในไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลด ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

หน้า  ข้อความ   แก้เป็น 
* คำาผิดในหนังสอื

18 ม.ีค.64
หน้า ๑๓๖ บ๓ ชนบทบริวาร –   ชนบริวาร (แปลเล่ม๑ หน้า ๑๓๕ บ๓)

หน้า ๑๖๐ บ๑๕ ของใหลู้ก – ขอใหลู้ก (แปลเล่ม๑ หน้า ๑๕๙ บ๗)

{…หน้า ๑๘๓ บ๒๑ (แปลเล่ม๑ หน้า ๑๘๓ บ๑๘) คำาแปลตกหล่นไป

ปุริเมน [113] จ ธมฺมเทสนาภิโยคำ ปจฺฉิเมน วิเวกาธิมุตฺตึ.
อนึ่ง แสดงการที่พระผู้มีพระภาคทรงประกอบย่ิงด้วยธรรมเทศนา ด้วยคำาระบุต้น, แสดงการที่พระผู้มีพระภาคทรงน้อมไป
เพื่อวิเวก…}

หน้า ๑๙๔ บ๒๓ ซ่ึงซ่ีกำาลังหลาย – ซ่ึงซ่ีกำ�ท้ังหลาย (แปลเล่ม๑ หน้า ๑๙๔ บ๑๖)
หน้า ๑๙๖ บ๒๗ อัปปมัญญา ๓ – อัปปมัญญา ๔ (แปลเล่ม๑ หน้า ๑๙๗ บ๕)



หน้า ๒๓๘ บ๘,๑๕ คำาแปลสลับกัน (แปลเล่ม ๑ หน้า ๒๔๕ บ๙,๑๔)

{…อปิจ คพฺภสสฺ เสยฺยา คพฺภเสยฺยา “ปุนพฺภโวเอว อภินิพฺพตฺติ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตีติ เอวเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ.
ก็ข้ึนช่ือว่า ความบังเกิดที่เป็นภพใหม่ก็มี ที่ไม่ใช่ภพใหม่ก็มี แต่ในที่นีป้ระสงค์เอาที่เป็นภพใหม่
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “ความบังเกิด คือภพใหม่ ช่ือ ปุนัพภวาภินิพพัตติ.”
อภินิพฺพตฺติ จ นาม ยสฺมา ปุนพฺภวภูตาปิ อปุนพฺภวภูตาปิ อตฺถิ อิธ จ ปนุพฺภวภูตา อธิปฺเปตา
ตสฺมา วุตฺตำ ปนุพฺภโวเอว อภินิพฺพตฺติ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตตีิ.
อีกอย่างหนึ่ง พึงเหน็เนื้อความในสองบทว่า คพฺภเสยฺยา ปนุพฺภวาภินิพฺพตฺติ นี้ อย่างนีว้่า
ความนอนแห่งสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ ช่ือว่า คพฺภเสยฺยา ความบังเกิด คือภพใหม่ ช่ือว่า ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ. …}

หน้า ๒๔๙ บ๑๑
คือ “กายวิเวก จิตตวิเวก วิมขัมภนวิเวก”. – คือ “กายวิเวก จิตตวิเวก วิกขัมภนวิเวก”. (แปล
เล่ม๑หน้า ๒๕๘ บ๑๘)

หน้า ๓๘๖ บ๔ และเงนินั่นและมากมาย – และเงินนัน่แหละมากมาย (แปลเล่ม๒ หน้า ๑๔ บ๖)

หน้า ๔๒๔ บ๑๑ ครั้นทรงอานิสงส์ – ครัน้ทรงแสดงอานิสงส์ (แปลเล่ม๒ หน้า ๕๘ บ๑๒)

หน้า ๔๘๕ บ๓๐ สิกขา, ยอ่มไม่ – สิกขา ย่อมไม่ (แปลเล่ม๒ หน้า ๑๓๔ บ๑๑)

หน้า ๕๐๒ บ๒๗ ผิวหน้�ไม่มี, – ผิวหนังไม่มี (แปลเล่ม๒ หน้า ๑๕๔ บ๕)

หน้า ๕๐๐ บ๑๘ ของอมนุษยผ์ู้หญิง (ก็มี ๒๘ จตุกกะเหมือนกัน), – (ก็มี ๒๗ จตุกกะเหมือนกัน)
 (แปลเล่ม๒ หน้า ๑๕๑บ๑๔)



หน้า ๖๙๔ บ๑๘ ปิดปากกะโปรง – เปิดปากกะโปรง (แปลเล่ม๒ หน้า ๓๔๓ บ๑๒)

หน้า ๗๐๗ คำาผิดในหนังสอื • ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล เล่ม ๒ หน้า ๓๕๖ กลาง
เพราะล่วงเลยกำาหนดก�รไป – เพราะล่วงเลยกำาหนดก�ลไป (กาลปริจเฺฉทำ อติกฺกนฺตตฺตา)

หน้า ๗๔๗ บ๒๔
การถวายผลในสวนนัน้นั่นเอง รักษาสวนแม้นัน้อยู่ด้วยมาแล้วๆ) ของพวกชนผู้อยู่สวนแม้นัน้ด้วยการ
ซ้ือแล้วถวายกัปปิยภัณฑ์ (แก่สงฆ์) พึงทราบโดยนัยดังกล่าวแล้วนัน้นัน่แล.
(แปลเล่ม๒ หน้า ๓๙๕ บ๑๕)

การถวายผลไม้ท่ีเกิดขึ้นในสวนนั้น (แก่ภิกษุท้ังหลายผู้มาแล้วๆ) ของพวกชนผู้อยู่ในสวนนั้นนั่นเอง 
รักษาสวนแมน้ั้นอยู่ด้วยค่าจ้าง และของพวกชนถือเอาสวนแมน้ั้นด้วยการซ้ือ แล้วถวายกัปปิยภัณฑ์ (แ
ก่สงฆ์) พึงทราบโดยนยัดังกล่าวแล้วนั้นนั่นแล.

หน้า ๗๘๕ บ๒ ละท่ีสุด – และท่ีสุด (แปลเล่ม๓ หน้า ๓๑บ๑๙)

หน้า ๗๘๖ บ๓ ในอารมณ์ – ในอารมณ์นั้น (แปลเล่ม๓ หน้า ๓๓บ๕)

หน้า ๘๖๙บ๑๒ โสพฺภาทีนำ ตเถว – โสพฺภาทีนำ ตเฏว (สมนต. หน้า ๕๖๓ บ๑๖)

หน้า ๘๗๐ บ๕ ผู้ประสงค์ – ผู้มีคว�มประสงค์ (แปลเล่ม๓ หน้า ๑๑๕ บ๒๑)

หน้า ๙๕๑ บ๑๙ งอกแล้ว – งอมแล้ว (แปลเล่ม๓ หน้า ๒๐๑ บ๕)

31 พ.ค.63
หน้า ๔๓๓  ภิกษุน้เี ป็นปาราชิก   –  ภิกษุนี้เป็นปาราชิก    (แปลเล่ม๒ หน้า ๖๙)
หน้า ๔๕๐  เช่นในเช่นหนึ่ง    –  เช่นใดเช่นหนึ่ง (แปลเล่ม๒ หน้า ๘๖)
หน้า ๔๘๔  บน่พ้ออยู่นัน้    –  บ่นเพ้ออยู่นั้น   (แปลเล่ม๒ หน้า ๑๓๓)
หน้า ๕๐๘  ปลอกกันปลอก   –  ปลอกกับปลอก (แปลเล่ม๒ หน้า ๑๕๙)
หน้า ๕๗๔ มีลักษณะตามท่ีท่านไว้   –   มีลักษณะตามท่ีท่านกล่าวไว้ (แปลเล่ม๒ หน้า ๒๒๗)
หน้า ๕๗๗ พร้อมท้ังคนท่ีทำาไปด้วย    –  พร้อมท้ังคนท่ีนำาไปด้วย (แปลเล่ม๒ หน้า ๒๓๑)



หน้า ๖๓๘ ให้พื้นจากฝาครัง้แรก    –    ให้พ้นจากฝาครั้งแรก   (แปลเล่ม๒ หน้า ๒๘๘)
*หน้า ๖๔๒ ตำ เถยยฺจิตฺเตน ตาทิสำ คหนฏฺฐานำ ทิสฺวา 
เมือ่ภิกษุมีไถยจิตเห็นท่ีรกชัฏเช่นนัน้    (ขอ้ความตก) มีไถยจิต (แปลเล่ม๒ หน้า ๒๙๑)
หน้า ๗๑๔ บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอาบัติ      –   บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอนาบัติ (แปลเล่ม๒ หน้า 
๓๖๔)
หน้า ๗๔๗ แมส้วนท่ีทายกถวาย ได้แก่พระเจดีย์ เพ่ือประโยชนแ์ก่ประทีป หรือเพ่ือต้องการ
ปฏสิังขรณ์สิ่งท่ีหักพัง ควรดูแลรักษาไว้,ถึงจะให้ค่าจ้างไปบ้างก็ควรให้คนอื่นดูและรักษาไว้.

เจติยสฺส ปทีปตฺถาย วา ขณฺฑผลฺุลปฏิสงฺขรณตฺถาย วา ทินฺโน อาราโมปิ ชคฺคิตพฺโพ เวตฺตนำ ทตฺวาปิ 
ชคฺคาเปตพฺโพ ฯ  (ตามปกติจะวางบาลีไว้ก่อน)
หน้า ๗๔๗ โดยนับดังกล่าวแล้ว     –  โดยนัยดังกล่าวแล้ว   (แปลเล่ม๒ หน้า ๓๙๕)
*หน้า ๗๕๓ อญฺญมฺปน อาวาสำ หริตฺวา ปรภิุญฺชนฺเตน, ก็ภิกษุเมือ่ไปสู่อาวาสอื่นแล้วใช้สอย 
ภิกษุเมือ่นำาไปสู่อาวาสอื่นแล้วใช้สอย (แปลเล่ม๒ หน้า ๔๐๑) (ข้อความตก)
หน้า ๘๐๒ เพ่ือจะและดู(ลม)เหล่านั้น.    –  เพ่ือจะแลดู(ลม)เหล่านัน้. (แปลเล่ม๓ หน้า ๔๙)
หน้า ๘๓๕ ในเวทนัตติยะ    –  ในเวทนัตติกะ  (แปลเล่ม๓ หน้า ๘๑)
หน้า ๘๕๕ ทำาไม่พวกโจร  – ทำาไมพวกโจร (แปลเล่ม๓ หน้า ๑๐๑)

หน้า ๘๘๒ พวกเราจักพันจากภิกษุอาพาธ –  พวกเราจักพ้นจากภิกษุอาพาธ (แปลเล่ม๓ หน้า ๑๒๙)
*หน้า ๘๘๓ ภณฺฑกำ วา โธวนฺตา รุกฺขำ วา โธวนทณฺฑกำ วา อุกฺขิปิตฺวา ปวิชฺฌนฺติ,
หรือจะชักสิ่งของ ยกต้นไม้หรือท่อนไม้สำาหรับชักขึน้แล้ว กลิ้งไป,
หรือจะซักสิ่งของ ยกต้นไม้หรือท่อนไม้สำาหรับซักขึน้แล้ว กลิ้งไป, [ซ โซ่] (แปลเล่ม๓ หน้า ๑๓๐)
หน้า ๘๘๔ หญิงตนใด   –  หญิงคนใด   (แปลเล่ม๓ หน้า ๑๓๑)
หน้า ๘๘๘ พึงทราบวินิจฉัยใน(บท)ท้ังปวงโดยอุบายนี้.  –  
พึงทราบวินิจฉัยในบทท้ังปวงโดยอุบายนี้. (แปลเล่ม๓ หน้า ๑๓๔)
หน้า ๘๙๐ ปริมชฺชติุวา ฯ    –   ปริมชฺชติฺวา ฯ  (เชิงอรรถ)
หน้า ๙๑๙ วสสฺานิซ – วสฺสานิ 
หน้า ๙๕๕ เรื่องพราหมณ์ช่ัว (พึงทราบวินิจฉัยดังน)   –   (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้)
หน้า ๙๕๗ ในเรือ่งภิกษุ (พึงทราบวินิจฉัยดังน)   –   (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้)



หน้า ๙๕๗ เรื่องสามเณรเปรต   –   เรือ่งสามเณรีเปรต
หน้า ๙๕๗  ในเรือ่งแม่นำ้าตโปทา (พึงทราบวินิจฉัยดังน)   –   (พึงทราบวินิจฉัยดังนี้)


