
                                        คํานํา  
        บาลีไวยากรณภาคท่ี ๓  คือวากยสัมพันธ   เปนหลักสําคัญในการ 
ศึกษาภาษาบาลีสวนหนึ่ง  และหนังสือท่ีเปนอุปกรณ  ก็เปนเครื่องชวย  
นักศึกษาใหไดรับความสะดวก  และชวยครูผูสอนใหเบาใจ.  ก็หนังสือ 
อุปกรณวากยสัมพันธนั้น   แผนกตํารามหากุฏราชวิทยาลัยไดมอบให 
พระโศฏนคณาภรณ  (เจริญ  สุวฑฺฒโน  ป. ธ. ๙)  วัดบวรนิเวศวิหาร 
กรรมการ  รวบรวมและเรียบเรียงข้ึน,  ผูเรียบเรียงไดจัดแบงออกเปน 
๒ เลม  ในชือ่วาอธิบายวากยสัมพันธเลน ๑-๒ , เหตุปรารภในเรื่องนี้ 
ไดกลาวในคํานําหนังสืออธิบายวากยสัมพันธเลม ๑  และในคําปรารภ 
ของผูเรียบเรียงในเลมนี้แลว. บัดนี ้ ผูเรียบเรียงไดรวบรวมและเรียบเรียง 
เลม ๒ ข้ึนเสร็จ  ดังที่ปรากฏเปนหนังสืออธิบายวากยสัมพันธเลม ๒ นี ้
และไดมอบลิขสิทธิสวนท่ีเรียบเรียงในหนังสือน้ีใหเปนสมบัติของมหา- 
มกุฏราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมถ. 
        แผนกตํารา ฯ  ขออนุโมทนาผูเรียบเรียงตลอดถึงทานผูชวยแนะนํา 
โดยประการอื่น  กระทั่งหนังสือน้ีสําเร็จ. 
                                                                แผนกตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
มกราคม  ๒๔๙๓ 
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                          อธิบายวากยสัมพันธ  เลม ๒  
               พระโศภนคณาภรณ  (สุวฑฺฒโน  ป. ธ.๑ ๙)  
                           วัดบวรนิเวศวิหาร  เรียบเรียง 
        ๑. ในวากยสัมพันธ  ภาคที่ ๓ ตอนตน  ทานไดแสดงแบบ 
สัมพันธไว  ซึ่งเปนแบบท่ีใชเปนหลักท่ัวไป, สวนสัมพันธที่ไมไดใช 
ทั่วไป ยังมีอีก  จักไดแสดงไวตอไป  กับท้ังศัพทพิเศษเปนตน  ที่เห็น 
วาควรรู,  ระเบียบในการแสดงจักอาศัยแบบท่ีทานวางไวเปนหลัก. 
นักเรียนเมื่อรูแบบสัมพันธที่ทานแสดงไวในวายกสัมพันธ ภาคท่ี ๓ 
ตอนตนนั้นแลว ก็ควรทราบสัมพันธนอกจากน้ันที่แสดงในหนังสือนี้ 
เพ่ือการศึกษาวิธีประกอบคําพูดเขาเปนพากย  จะไดสะดวกดี  ตาม 
ประสงคแหงการศึกษาวากยสัมพันธ. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  แบบสัมพันธในวากยสัมพันธ  ภาคที่ ๓ ตอนตน 
เปนแบบท่ีใชเปนหลักทัว่ไป, ไดอธิบายแลวในอธิบายวากยสัมพันธ 
ภาคท่ี  ๓ เลม  ๑.  ในอธิบายน้ันไดแสดงชื่อสัมพันธที่ตางจากในแบบ 
แตมีอรรถ  (ความหมายที่ใช)  เปนอยางเดียวกันกับชื่อสัมพันธในแบบ 
ไวในขอน้ัน ๆ ที่มีอรรถเดียวกันดวย.  ชื่อสัมพันธเหลาน้ัน  แสดงไว 
ในขอดังตอไปนี้ :- 
 
๑.  เวลานี้  เปน  สมเด็จพระญาณสังวร.  
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        อุปมาลงิคัตถะ                                        ในขอ          ลิงคัตถะ  
        ตุมัตถกตัตา                                            "                สยกัตตา 
        สหโยคตติยา-สหาทิโยคตติยา           "                สหัตถตติยา 
        ตุมัตถสมัปทาน                                   "                สัมปทาน 
        ภาวสัมพันธ-กิริยาสัมพันธ                   "                ภาวาทิสัมพันธ 
        อาธาร-ภินนาธาร                                   "                ทายอาธารท้ัง ๕ 
        วิเสสนลิงควิปสลาส                                   "                 วิเสสนะ  (บทคุณนาม) 
        อุปมาวิเสสนะ                                           "                     "             "         " 
        สัญญาวิเสสน                                           "                 "             "         " 
        ปกติกัตตา                                             "               วิกติกัตตา  บทคุณนาม) 
        [ ๒ ]  สวนสัมพันธที่มีอรรถตางออกไปจากในแบบ  จักแสดง 
และอธิบายในเลมนี้   กับท้ังศัพทพิเศษเปนตนที่ควรรู, ในการแสดง 
จักอาศัยระเบียบที่ทานใชในแบบ:  ในแบบทานแสดงบทนามนามกอน 
แลวจึงบทคุณนาม, บทสัพพนาม,  บทกิริยา  (ในพากยางค-ในพากย) 
และนิบาตตามลําดับ, ในที่นี้  กจั็กอนวัุตระเบียบนั้น. แตบทนามนาม 
ที่จะกลาวตอไป  ก็ไมไดใชฐานะเปนการก  หรือในฐานะเปนนามนาม 
แท  ใชดุจคุณนามในอรรถพิเศษอยางหน่ึงนั่นเอง  จึงสงเคราะหเปนบท 
คุณนาม. 
        [ ๓ ]  แบบสัมพันธ  ทานวา ควรรูจักกอนแตเรียนสัมพันธ  จึง 
ควรจําและทําความเขาใจใหทั่วถึง. ก็การเรียนสัมพันธนั้น  เปนทาง ๑ 
แหงการศึกษาวิธีประกอบคําพูดเขาเปนพากย  อันเปนตัววากยสัมพันธ  
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โดยตรง  (ดขูอ   (๑๔๙)  ในวากยสัมพันธ  ภาคที่  ๓ ตอนตน), 
เมื่อเขาใจทรงสัมพันธนี้ดีแลว, กับทั้งเรียนผูกคําพูดใหเปนพากยเอง 
ใหตองตามแบบอยางไปดวย, การศึกษาวิธีประกอบคําพูดเขาเปนพากย 
ก็จักเปนไปสะดวกดี.     
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                บทนามนาม (สงเคราะหเขาในคุณนาม) 
        ๒. บทนามนาม  ใชในอรรถพิเศษบางอยาง  สงเคราะหเขา 
ในบทคุณนาม  เพราะแสดงลักษณะอยางหนึ่งของนามนามอีกบทหน่ึง, 
แตจัดไวอีกขอหนึ่งตางหาก  เพราะใชนามนาม  หรือคุณนามในฐาน 
นามนาม  ดังน้ี :-     
                                       วิเสสลาภี 
        (๑) นามนาม ๒ บท, บทหน่ึงกลาวความกวาง  แตไดอรรถ 
พิเศษท่ีกลาวกําหนดไวดวยอีกบทหนึง่  เหมือนอยางกณฺฏโก  'ไมม ี
หนาม' กลาวความกวาง เพราะไมมีหนามมีหลายอยาง,  แตในท่ี 
บางแหง ไดอรรถพิเศษวา  เวฬุ 'ไมไผ, '  เปนอันหามมใิหหมายถึง 
ไมมีหนามชนิดอ่ืน, บทท่ีกลาวกําหนดอรรถพิเศษน้ี ทานเรียกชื่อวา 
วิเสสลาภี  (คือ) เพราะทําบทที่กลาวความกวางใหไดอรรถพิเศษ, 
วิเสสลาภี  มวีิภัตติอนุวัตบทที่กลาวความกวาง. อุ:- 
        ทุกขฺ  อริยสจฺจ,  ทุกฺขสมุทโย  อรยิสจฺจ, ทุกฺขนิโรโธ 
อริยสจฺจ,  ทุกฺขนิโรธคามนิี  ปฏิปทา อรยาสจฺจ. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  วิเสสลาภีนี้ เปนนามบทท่ีกลาวกําหนดอรรถ 
คือความพิเศษแหงบทท่ีแสดงอรรถกวาง  เพ่ือหามเน้ือความอ่ืนแหงบท 
ที่มีอรรถกวางน้ัน คือจํากัดใหหมายถึงเฉพาะท่ีแสดงในบทวิเสสลาภี 
เทาน้ัน  ดุจอวธารณัตถนิบาต, ในเวลาแปลใหคําเชื่อมวา  '    คือ,' 
ดังจะผูกพากยางคข้ึนวา  เวฬุ  กณฺฏโก,  กณฺฏโก  หมายถึงไมมีหนาม  
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หลายอยาง  แตไดอรรถพิเศษวา เวฬุ (ไมไผ)  , เวฬุ  จึงเปน วิเสสลาภี 
แปลวา 'ไมมีหนาม คือไมไผ.'    
        วิเสสลาภีนี้ มีอรรถเชนเดียวกับ  อวาธารณปุพพบท  กัมมธารย- 
สมาส  ดังเชนตัวอยางวา พุทฺโธ  เอว รตน  พุทฺธรนต  (รตนะคือ 
พระพุทธเจา), ในสมาสน้ี  ประกอบดวย  เอว ศัพท  อันเปนอวธาร- 
ณัตถะ เพ่ือจะหามเนื้อความอ่ืนเสีย  เพราะรตนะมีมากชนิด  แตในที่นี้ 
ไดอรรถพิเศษวา  พระพุทธเจา. พึงทราบอุ.  ดังตอไปนี้ :- 
                                       อุ. ที่ ๑ 
        ทุกขฺ  อริยสจฺจ, ทุกฺขสมุทโย อรยิสจฺจ, ทุกฺขนิโรดธ  อริยสจฺจ, 
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา อริยสจฺจ.  "อริยสัจ คือ ทุกข, อริริยสัจ 
คือ ทุกขสมุทัย,  อริยสัจ  คือ   ทกุขนิโรธ, อริยสัจ  คือ  ปฏิปทา 
ที่ใหถึงทุกขนิโรธ." 
        ในตัวอยางนี้  มีอธิบายวา ที่ชื่อวาอริยสัจยังกวาง  แตในที่นี้ 
อริยสัจ บทที่ ๑ ไดอรรถพิเศษวา ทุกข  ฯลฯ  อริยสัจ  บทที่ ๔ 
ไดอรรถพิเศษวา ทุกนิโรธคามีนีปฏิปทา,  ทุกข เปนตน  จึงเปน 
วิเสสลาภี,  ในเวลาสัมพันธใชเรียกวา วิเสสลาภี  ของบทนามนามที่ 
เกี่ยวเนื่องกัน เชน ทุกฺข  วิเสสลาภี  ของ อริยสจฺจ,  พึงทราบอธิบาย 
ดังน้ีทุกแหง 
        ทุกฺขนฺติ  ปท  อริยสจฺจนฺติ  ปทสฺส  วิเสสลาภี. อริยสจฺจนฺติ ปท 
ลิงคตฺโถ.  ฯ เป ฯ  
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                                     อุ.  ที ่๒   
        อนภิชฌฺา  ปริพฺพาชกา ธมมฺปท.  อพฺยาปาโท  ปริพฺพชกา 
ธมฺมปท, สมฺมาสติ  ปริพฺพาชกา  ธมมฺปท, สมฺมาสมาธิ  ปริพฺพา- 
ชกา  ธมฺมปท.  [ กุณฺฑลเกสีเถรี. ๔/๑๑๑ ]  "  ดูกอนปริพาชกและ 
ปริพาชิกา  ท. ธรรมบท คืออนภิชฌา, ดูกอน... ธรรมบท คือ 
 ัอัพยาบาท,  ดูกอน....ธรรมบท คือ  สมัมาสติ, ดูกอน... ธรรมบท 
คือ  สัมมาสมาธิ." 
                                       อุ. ที่ ๓ 
        ปฺา เว  สตฺตม  ธน. [ สุปฺปพุทฺธกุฏ ิ. ๓/๑๓๕ ] " ทรพัย 
ที่ ๗ คือปญญาแล." 
        ขอสังเกต :  มักแปลกันวา  ปญญาแล  เปนทรัพยที่ ๗. 
        [ ๒ ]   บทไขของบทปลง  ทราบวา โบราณทานก็เรียกวา 
วิเสสลาภี  เชน วุจฺจตีติ  วจน  อตฺโถ  "สัททชาตใดอันเขากลาว  เหตุ 
นั้น  สัททชาตนั้น  ชื่อ  วจนะ คือ  อรรถ.  (อตฺโถ  โบราณทานเรียกวา 
วิเสสลาภี).  บทไขของบทปลงนี้  ในโยชนาเรียกวา  ลิงคัตถะ  ดังจะ 
กลาวตอไป, แตเรียกตามท่ีโบราณทานเรียกดูเขาทีดี.         
        [ ๓ ]  บทวิเสสลาภี  ใชนามนาม  เพราะฉะนั้น  จึงตางลิงคจาก 
บทนามนาม  ที่กลาวความกวางได เพราะคงตามลิงคเดิมของตน  เชน 
อุ. ที่แสดงมาแลว. 
        สวนวิภัตติ ตองอนุวัตบทนามนามท่ีกลาวความกวางเสมอ,  และ 
ไมนิยมคือกําหนดแนวาตองเปนวิภัตตินั้นวิภัตตนี้,  เมื่อนามนามบทท่ี  
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กลาวความกวางเปนวิภัตติใด  บทวิเสสลาภี ก็ตองเปนวิภัตตินั้น. 
        [ ๔ ]   บางแหง  นาเปนวิเสสลาภี,  แตเมื่อพิจารณาดู  ใชเปน 
วิกติกัตตาเหมาะกวา  อุ :-  
                                   อุ.  ที่ ๑   
        โก  ปน ตฺว  สามิ ?  "นาย,  ทานเปนใครเลา." 
        อห  เต สามิโ ก มโฆ.  "เราเปนมฆะผูสามีของเจา." 
                      [ สกฺก.  ๒/๑๑๐ ] 
        ประโยคถาม :  โกติ  ปท  อสีติ  ปเท  วิกติกตฺตา. ปนสทฺโท 
ปุจฺฉนตฺโถ. 
        ประโยคคําตอบ :  มโฆติ  ปท  อมฺหีติ  ปเท  วิกติกตฺตา. 
                                    อุ. ที่ ๒ 
        สฺวาห  กุสล  กริตฺวาน  กมฺม        ติทสาน  สหพฺยต  ปตฺโต. 
                                                            [มฏกุณฺฑล.ิ ๑/๓๐ ] 
        "บุตรนั้น  เปนขาพเจา ทํากุศลกรรมแลว  ถึงความเปนสหาย 
แหงเทพชั้นไตรทศ  ท." 
        อหนฺติ ปท หุตฺวาติ  ปเท   วิกติกตฺตา.  (เติมหุตฺวา). 
        สรูปอธิบาย :   วิเสสลาภี  มีอรรถวา  ทํานามนามบทท่ีกลาวความ 
กวางใหไดอรรถพิเศษ. บอกสัมพันธเปนของบทนามนามน้ัน. 
                       สรูป  (บทกําหนดโดยวิภาค) 
        (๒)  เปนบทกําหนดโดยวิภาค  คือจําแนกแหงนิกเขปบท 
คือบทที่ยกขึน้ไวเรียกชื่อวา สรูป  (คือ),  หรือเน่ืองในนิกเขปบท  
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เรียกชื่อวา สรูปวิเสสน  เพราะมีลักษณะคลายสรูปวิเสสนะตามท่ี 
ทานเรียก  (มีกลาวขางหนา),  เน่ืองในอิติศัพท  ที่เปนปฐมาวิภัตติ 
เรียกชื่อวา  ลิงฺคตฺโก  ตามแบบโยชนา, ที่เปนวิภัตติอื่น ก็เรียก 
ตามช่ือนิกเขปบท  อนุโลม  ที่ทานเรียกวาลิงคัตถะ  และบอกสรปู 
ควบไปดวย.    
        เปนสรปูวิเสสนของนิกเขปบท อุ :- 
                จตฺตาโร  ธมฺมา  วฑฺฒนฺติ   อายุ  วณฺโณ  สุข  พล. 
                นสิโภ จ  อโนโม  จ              เทฺว  อคฺคสาวกา. 
        เปนสรปูในอิติศัพท อุ :- 
        จตสฺโส หิ  สมฺปทา  นาม  วตฺถุสมฺปทา  ปจฺจยสมฺปทา 
เจตนาสมฺปทา  คุณาติเรกสมฺปทา-ติ. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  บทกาํหนดโดยวิภาคน้ี  คือกําหนดอรรถทีย่ังมิได 
กําหนด  ดวยวิภาคคือจําแนกอรรถนกิเขปบท  คือบทท่ียกข้ึนไว  ดังเชน 
ยกข้ึนพูดวา  ธรรม  ท.  ๔, ก็ธรรม  ท. ๔ คืออะไร ยังไมไดกําหนด 
ลงไป,  ในการกําหนด ก็จําแนกออกทีละขอ  จึงกําหนดจําแนกวา  อายุ 
วรรณ สุข พล, บททั้ง  ๔ นี้  เรียกสั้นวา บทกําหนดโดยวิภาค 
ใชคําเชื่อมในภาษาไทยวา  'คือ'  เหมือนวิเสสลาภี. 
        ในที่นี ้จักเรียกที่เนื่องในนิกเขปบทวา  สรูปวิเสสนะหรือสรูป, 
จักเรียกที่เนื่องในอิติศัพทวา ลิงคัตถะ หรือตามนิกเขปบทตามนัยใน 
โยชนา  และบอกสรุปในอิติศัพท. อุ. :-  
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                            ก. สรูปของนิกเขปบท  
                                        อุ.  ที ่๑  
        จตฺตาโร  ธมฺมา  วฑฺฒนฺติ        อายุ  วณฺโณ สุข  พล 
                                                        [ อายุวฑฺฒนกุมาร. ๔/๑๒๑ ] 
        "ธรรม ท. ๔  คือ อายุ คือ  วรรณ คือ  สุข คือ  พละ ยอมเจริ." 
        อายุ  วณฺโณ สุข  พลนฺติ  จตุปฺปท จตฺตาโร  ธมฺมาติ  ปทสฺส 
สรูปวิเสสน. (หรือ สรูปล  พึงทราบเหมือนอยางนี้ทุกแหง.) 
        อายุ วณฺโณ สุข  พล  ๔  บท สรูปวิเสสนะ ของ  จตฺตาโร  ธมฺมา. 
                                     อุ. ที่ ๒ 
        นิสโภ  จ อโนโม จ  เทฺว  อคฺคสาวกา. [ สฺชย.  ๑/๑๐๑] 
"พระอัครสาวกทั้ง ๒ คือ  พระนิสภะ ดวย พระอโนมะ ดวย." 
        นิสโภต ิ จ อโนโมติ  จ ปททฺวย  เทฺว  อคฺคสาวกาติ ปทสฺส 
สรูปวิเสสน. 
        บทสรปูในอุ.  ขางบทนี้  เปนปฐมาวิภัตติ, แตอาจเปนวิภัตติ 
อ่ืนจากปฐมาวิภัตติได  อนุวัตนิกเขปบท ดัง อุ. ตอไปนี้ :- 
                                       อุ.  ที ่๓ 
        อุสฺสูตเสยฺย  อาลสฺย                    จณฺฑิกฺก ทีฆโสตฺติย 
        เอกสฺสทฺธานคมน                         ปรทารูปเสวน 
        เอต   พฺราหฺมณ  เสวสฺสุ 
                                               [ อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณ. ๔/๑๑๒ ] 
        "ดูกอนพราหมณ, ทานจงเสพซ่ึงกรรม ๖ อยาง (ฉพฺพิธกมฺม)  
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นี้คือ  ความนอนจนตะวันโดง  ความเกียจคราน ความดุราย  ความหลับ 
นาม ความไปทางไกลแหงคนผูเดียว  ความซองเสพภริยาผูอ่ืน....." 
        อุสฺสูรเสยย....ปรทารูปเสนนฺติ  ฉปฺปท  เอต  ฉพฺพิธกมฺมนฺตื 
ปทสฺส สรูปวิเสสน.  
                                     อุ. ที่ ๔  
        ธมฺมจรยิ   พฺรหมฺจรยิ                    เอตทาหุ  วสุตฺตม. 
                                                             [กปลมจฺฉ.  ๘/๕ ] 
        "บัณฑิต  ท. กลาวซึง่ความประพฤติทั้ง ๒  (จริยาทฺวย  หรอื 
ทุวิธาจริย) นี้คือ  ความประพฤติธรรม ความประพฤติเพียงดังพรหม 
วาเปนแกวสูงสุด." 
        ธมฺมจรยิ  พฺรหฺมจริยนฺติ ปททฺวย  เอต   จริยาทฺวยนฺติ  ปทสสฺ 
สรูปวิเสสน............วสุตฺตมนฺติ ปท  อาหูติ  ปเท  สมภฺาวน. 
                                    อุ. ที่ ๕ ก. 
         ยทา  ภควา อฺาสิ ยส  กุลปุตฺต  กลฺลจิตฺต  มุทุจิตฺต วินีวรณ- 
จิตฺต  อุทคฺจิตฺต  ปสนฺนจิตฺต; อถ ยา พุทฺธาน  สามุกฺกงฺสิกา 
ธมฺมเทสนา, ต  ปกาเสสิ  ทุกฺข  สมุทย  นิโรธ  มคฺค. [มหาวคฺค. 
๔/๓๐]  "ในกาลใด  พระผูมีพระภาคไดทรงทราบแลว ซึ่งกุลบตุรชื่อ 
ยสะ  วามีจิตควร  มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตเบิกบาน มีจิต 
เลื่อมใสแลว ;  ในกาลน้ัน, ธรรมเทศนาที่มีการยกข้ึนเองของพระพุทธ- 
เจา ท. ใด,  พระผูมีพระภาคทรงประกาศซึ่งธรรมเทศนานั้น  คือทุกข 
สมุทัย  นโิรธ มรรค."  
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        ทุกฺข   สมุทย  นโิรธ  มคฺคนฺติ  จตุปฺปท  ต  ธมฺมเทสนนฺติ  
ปทสฺส  สรูปวิเสสน. 
                                  อุ. ที่ ๕ ข.  
        อิธ   ปน ภิกฺขเว  เอกจฺเจ  กุลปุตฺตา  ธมฺม  ปรยิาปุณนฺติ 
สุตฺต  เอยฺยนฺติ  อย  ปริยตฺติธมฺโม. [ จกฺขุปาลติเถร. ๑/๒๑ ] 
"ธรรมศัพทนี้ ในคําวา  ' ภิกษุทั้งหลาย, อน่ึง กุลบุตรบางจําพวกใน 
โลกนี ้ ยอมเรียน  ธรรม คือ  สุตตะ เคยยะ'  เปนตน ชื่อวา 
ปริยัติธรรม." 
        อุ.  ที ่ ๕   ทั้ง ๒ นี ้ บางอาจารยอาจเรียกเปนวิเสสลาภี. 
                         ข. สรูปในอิติศัพท 
                                   อุ. ที่ ๑  
        จตสฺโส  หิ  สมฺปทา  นาม  วตฺถุสมฺปทา ปจฺจยสมฺปทา 
เจตนาสมฺปทา  คุณาติเรกสมฺปทา-ติ. [สุขสามเณร. ๕/๘๘ ] " จริงอยู 
ชื่อวาสัมปทา  ท. ๔ คือ  วัตถุสัมปทา  ปจจยสัมปทา  เจตนาสัมปทา 
คุณาติเรกสัมปทา." 
        วตฺถุสมปฺทา.........คุณาติเรกสมฺปทาติ จตุปฺปท  ลิงฺคตฺโถ, อิติ, 
สทฺเท สรูป. อิติสทฺโท  จตสฺโสติ  ปเท  สรูป. 
                                    อุ. ที่ ๒ 
        หตฺถาชาเนยฺโย  อสฺสาชาเนยฺโย    อุสภาชาเนยฺโย ขีณา- 
สโว-ติ  อิเม จตฺตาโร  เปตฺวา  อวเสสา  ตสนฺตีติ  เวทิตพฺพา.  
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[ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุ. ๔/๔๗ ]  " สัตว ท. ทีเ่หลือ เวนสัตวและบุคคล  
วิเศษ  ๔ เหลาน้ี คือ  ชางอาชาไนย  มาอาชาโยน  โคอาชาไนย 
พระขีณาสพพึงทราบวา ยอมสะดุง."  
                                         อุ. ที ่๓  
        ตสฺส  เอโก  เทฺว  ตโย-ติ เอว  อนุปพฺพชฺช  ปพฺพชิตฺวา 
จตุสตฺตติสหสฺสมตฺตา  ชฏิลา อเหุสุ.  [ สฺชย ๑/๑๐๐]  " ชน  ท. 
บวชตามซ่ึงสรทดาบสนั้น  อยางนี้คือ ๑ คน, ๒ คน,  ๓ คน,  ไดเปน 
ชฎิล  ๗๔,๐๐๐ แลว." 
        เอโก เทฺว  ตโยติ  ติปท  ลิงฺคตฺโถ,  อิติสทฺเท  สรูป. อิติสทฺโท 
เอวสทฺเท  สรูป. 
        เอโก  เทฺว  ตโย ในท่ีนี้ใชในฐานเปนนามนาม  จะใชเปน 
วิเสสนะก็ได  พึงบอกสัมพันธเปนวิเสสนะ. 
        บทสรปูใน อุ.  ที่แสดงมานี้ประกอบดวยปฐมาวิภัตติ  แมนิกเขป- 
บทจะประกอบดวยวิภัตติอ่ืนก็ตาม,  เพราะถือวาเปนบทในอิติ, อีกอยาง 
หน่ึง ทานประกอบวิภัตติอนุวัตนิกเขปบท ดัง อุ. ตอไปนี้ :- 
                                      อุ. ที ่๔ 
        ทฺวิตาลมตฺต  ติตาลมตฺตนฺ-ติ เอว  สตฺตตาลมตฺต  เวหส 
อพฺภุคฺคนฺตวา  โอรุยฺห อตฺตโน สาวกภาว ชานาเปสิ.  [ชมฺพุกา- 
ชีวก. ๓/๑๕๙ ] " เหาะข้ึนสูเวหาส ๗ ชั่วลําตาล  อยางนี้คือ  สูเวหาส 
๒ ชั่วลําตาล, สูเวหาส ๓ ชั่วลําตาล เปนตน ลงแลว ยังมหาชนให 
ทราบความท่ีตนเปนสาวก  ( ๗ ครั้ง)."  
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        ทฺวิตาลมตฺต   ติตาลมตฺตนฺติ  ปททฺวย  สมฺปาปุณิยกมฺม,  อิติ 
สทฺเท  สรูป. อิติสทฺโม  เอวสทฺเท  อาทยตฺโถ.  
                                       อุ. ที่ ๕  
        ตทงฺควิมุตฺติยา  วิกขฺมฺภนวมิุตฺติยา  สมุจฺเฉทวิมุตฺติยา ปฏิ- 
ปสฺสทฺธิวิมุตฺติยา  นิสฺสรณวิมุตฺติยา-ติ  อิมาหิ  ปฺจหิ  วิมุตฺตีหิ 
วิมุตฺตาน. [ โคธิกตฺเถรปรินิพฺพาน. ๓/๙๓ ] "วิมุตแลว ดวยวิมุตติ 
๕ เหลาน้ี คือ  ดวยตทังควิมุตติ ดวยวิกขัมภนวิมุตติ  ดวยสมุจเฉท- 
วิมุตติ ดวยปฏิปสสัทธิวิมุตติ ดวยนิสสรณวิมุตติ." 
        ตทงฺวิมุตฺติยา...นิสฺสรณวิมุตฺติยาติ  ปฺจปท  กรณ,  อิติสทฺเท 
สรูป, อิติสทฺโท อิมาหีติ ปเท  สรูป. 
        [ ๒ ]  สรูปนี้  ตางจากวิเสสลาภี:  วิเสสลาภี  ยังบทท่ีมีอรรถกวาง 
ใหไดอรรถพิเศษ คือมุงกําหนดอรรถพิเศษ,  สรปูเปนบทกําหนดโดย 
วิภาค. วาถึงสรูป,  โดยมาก นิกเขปบท คือบทท่ียกข้ึนไวประกอบเปน 
พหุวจนะ, บทวิภาคประกอบเปนเอกวจนะ,  แตนิกเขปบทอาจประกอบ 
เปนเอกวจนะตามวิธีผูกประโยคก็ได, พึงเห็น  อุ. เทียบกัน :- 
                                        อุ.  ที ่๑ 
        ทุวิโธ  ปริฬาโห  กายิโก จ เจตสิโก  จ. [ ชีวิก. ๔/๕๙] 
"ความเรารอน ๒  อยาง คือความเรารอนเปนไปทางกาย  ๑ ความ 
เรารอนเปนไปทางใจ ๑. 
        กายิโกติ  จ เจตสิโกติ  จ ปททฺวย  ทุวิโธ  ปรฬิาโหติ  ปทสฺส 
สรูปวิเสสน.  
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        กายิโก และ เจตสิโก ในที่นี้  เปนคุณบทท่ีใชในฐานเปนนามนาม 
ได พึงดูอธิบายอันวาดวยเรื่องนี้ในอธิบายเลม ๑.    
        บางอาจารยบอกสัมพันธวา  กายิโก  วิเสสนะ ของ ปริฬาโก 
(บทหน่ึง). เจตสิโก  วิเสสนะ ของ ปริฬาโห (บทหน่ึง). (กายิโก) 
ปริฬาโห  (เจตสิโก) ปรฬิาโห  วิเสสลาภี ของ  ทุวิโธ ปรฬิาโห. 
เพราะถือหลักวา  เรียกวาสรูป  ตอเม่ือนิกเขปบทพหุวจนะ, ถาเปน 
เอกวจนะ เรียกวา วิเสสลาภี. 
                                     อุ. ที่ ๒ 
        เทฺว  สนฺนิจยา  กมมฺสนฺนิจโย  จ ปจฺจยสนฺนิจโย  จ. 
[ เพฬฏสีสตฺเถร. ๔/๖๒ ] "ความส่ังสม ท. ๒ คือ ความส่ังสอนคือ 
กรรม ๑.  ความส่ังสมคือปจจัย ๑." 
        กมฺมสนฺนิจโยติ จ ปจฺจยสนฺนิจโสติ  จ ปททวฺย  เทฺว สนนฺิจยาติ 
ปทสฺส  สรูปวิเสสน. 
        อุ.  มลีกัษณะเดียวกันกับ  อุ. ตน. 
        [ ๓ ]  บทสรูปนี้ในโยชนาเรียกวา ลิงคัตถะ อุ. :- 
        วิตกฺโก  จ  วิจาโร  จ ปติ  จ สุขจฺ  เอกคฺคตา  จาติ 
อิเมหิ  สหิต  วิตกฺกวิจารปติสุขเอกคฺคตาสหิต. [ อภิ. วิ. ปมปริจฺ- 
เฉท.  น.  ๘๕ ] " จิตท่ีประกอบดวยธรรมเหลาน้ี คือ  วิตก  ๑ วิจาร ๑ 
ปติ  ๑ สุข  ๑ เอกัคคตา ๑ ชื่อวิตักกวิจารปติสุขเอกัคคตาสหิตจิต." 
        โยชนา [ ๑/๔๐๗ ] วา  วิตกฺโก.....เอกคฺคตา  จาติ  ปฺขปท 
ลิงฺคตฺโถ. อิตีติ  (ปท)  อิเมหีติ  ปทสฺส สรูป. อิเมหีติ  (ปท)  
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สหิตนฺติ  ปเท   สหโยคตติยา. สหิตนฺติ  (ปท)  จิตฺตนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน. วิตกฺก...สหิตนฺติ (ปท)  ลิงฺคตฺโถ.           
        ตัวอยางนี้ เปนปฐมาวิภัตติ  และมีอิติศัพท,  สวนท่ีเปนวิภัตติอ่ืน 
หรือท่ีไมมีอิติศัพท  ไดคนวาทานจักเรียกอยางไร,  แตไมพบ เพราะบท 
ที่ตองการ  ทานไมบอกสัมพันธไว  บอกแตบทอ่ืน ๆ.  (เชน เตสุ เจว 
ปฺจปณฺณาสวิตกฺกจิตฺเตสุ  เอกาทสสุ  ทุติยชฺฌานจิตฺเตสุ  จาติ 
ฉสฏ ีจิตฺเตสุ  วิจาโร ชายติ. [ อภิ. วิ. ทุติยปริจฺเฉท. น . ๑๐๘ ] 
"วิจารยอมเกิดในจิต  ๖๖ ดวง คือในวิตักกจิต ๕๕ ดวง เหลาน้ันดวย 
ในทุติยฌานจิต  ๑๑ ดวงดวย." เทฺวมา  ภิกฺขเว  เวทนา  สุขา ทุกขฺา. 
[ อภิ. วิ. ตติยปริจฺเฉท. น.  ๑๑๗] "ภิกษุ ท.,  เวทนา ๒ เหลาน้ี 
คือ  สุขเวทนา  ทุกขเวทนา.") 
        สรูปอธิบาย : สรูปในขอน้ี  คือบทกําหนดโดยวิภาค, เปนสรูป 
วิเสสนะของนิกเขปบท หรือสรูปลิงคคัตถะเปนตนในอิติศัพท.  
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                           บทนามนามอีกอยางหนึ่ง 
        ๓. บทนามนามอีกอยางหนึ่ง ใชเปนวิเสสนะบางอยางมีชื่อ 
ดังตอไปนี้ :-    
                                   สรปูวิเสสนะ 
        (๑)  เปนบทวิเสสนะที่เปนสรูป  เรียกชื่อวา  สรูปวิเสสน 
(คือ)  อุ.  มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ  ปฺจมตฺเตหิ  ภิกฺขุสเตหิ 
โบราณทานเรียก  ภิกฺขุสเตหิ  วา สรูปวิเสสนะ. 
        อธิบาย: [๑ ]  สรูปวิเสสนะน้ีคลายวิเสสลาภี  แตตางกัน, 
วิเสสลาภี ทําใหไดอรรถพิเศษ, สรูปวิเสสนะ  เปนบทขยายเพ่ือทําความ 
ที่ประสงคใหชัด  ทํานองบทไข,  มีลงิคและวจนะตางจากบทนามนามซ่ึง 
เปนที่เขาได,  แตตองมีวิภัตติเดียวกัน อุ:- 
        มหตา  ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ  ปฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ. 
[ พฺรหฺมชาล.  ๑/๙ ] "พรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญ  คือภิกษุประมาณ 
๕๐๐ รูป." 
        ภิกฺขุสเตหีติ  ปท  ภิกฺขุสงฺเฆนาติ  ปทสฺส  สรปูวิเสสน. 
        [ ๒ ]  สรูปวิเสสนะนี้  มีตัวอยางในธัมมปทัฏกถา  เชน โส 
อตฺถโต  ตโย  อรูปโน  ขนฺธา.  [จกฺขุปาลตฺเถร. ๑/๒๑ ]" ธรรม 
นั้นโดยอรรถ คือขันธ ท.  ไมมีรปู ๓."   บอกสัมพันธวา โสติ  ปท 
ลิงฺคตฺโถ. อตฺถโตติ  ปท  ขนฺธาติ  ปเท  ตติยาวิเสสน. ตโย 
อรูปโนติ ปททฺวย  ขนฺธาติ  ปทสฺส  วิเสสน. ขนฺธาติ  ปท  โสติ  
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ปทสฺส  สรูปวิเสสน.  (ขนฺธา ใชเปน  วิกติกัตตา  ใน โหติ  ที่เติม 
เขามาก็ได).   
        [ ๓ ]   บทที่มีลักษณะอยางนี้  หรือท่ีคลาย ๆ กันนี ้ ในโยชนา 
ทานเรียกชื่อวา  สรูปวิเสสน  บาง  สรปู  บาง  ลิงฺคตฺโถ บาง, พึง 
สังเกตตาม  อุ.  ตอไปนี้ :-   
                                  สรปูวิเสสนะ 
        ธารณฺจ  ปเนตสฺส  อปายาทินิพฺพตฺตนกิเลสวิทฺธสน.  [อภิ. 
วิ. ปมปริจฺเฉท. น.  ๖๕ ] " ก็แล  ความทรงไวแหงธรรมน้ัน คือ 
ความกําจัดกิเลสเปนเหตุใหเกิดในอบายเปนตน." 
        โยชนา [ ๑/๑๔๐ ] วา  ธารณฺจาติ  (ปท)  ลิงฺคตฺโถ.  เอตสฺ- 
สาติ  (ปท)  ธารณนฺติ  ปเท  กริิยาสมฺพนฺโธ. อปา...  สนนฺติ 
(ปท)  ธารณนฺติ  ปทสฺส  สรูปวิเสสน. 
                                        สรูป 
                                       อุ. ที่ ๑ 
        จิตฺตสฺส  อาลมฺพิตุกามตามตฺต  ฉนฺโท  [อภิ. วิ.  ทุติยปริจฺ- 
เฉท.  น.  ๑๐๒] " ฉันทะ  คือกิริยาสักวาความท่ีแหงจิตใครเพ่ือหนวง." 
        โยชนา  [๑/๕๘๓ ] วา  จิตฺตสฺสาติ  (ปท)  กามตาติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ.  อาลมฺพิตุกามตามตฺตนฺติ  (ปท)  ฉนฺโทติ  ปทสฺส สรูป 
ฉนฺโทติ  (ปท)  ลิงฺคติโถ. 
                                           อุ. ที ่๒ 
        โลโภ  ตตฺถ  อภิคฺฌน.  [ อภิ. วิ. ทุติยปริจฺเฉท. น. ๑๒๐ ] 
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"โลภ  คือความอยากไดนักในอารมณนั้น." 
        โยชนา [ ๑/๕๘๓ ] วา  โลโภติ  (ปท)  ลิงฺคตฺโถ  ตตฺถาติ 
(ปท)  อภิคิชฌฺนนฺติ  ปเท  อาธาโร.  อภิคิชฺฌนนฺติ  (ปท)  โลโภติ 
ปทสฺส  สรูป.    
                                      ลงิคัตถะ 
                                       อุ.  ที ่๑ 
        รตนตฺตยปณาโม  หิ อตฺถโต  ปณามกิริยาภินิปฺผาทิกา กุสลเจตนา. 
[ อภิ. วิ.   ปมปริจฺเฉท. น. ๖๒ ]  " แทจริง  การประณามพระ 
รัตนตรัย  โดยเน้ือความ คือกุศลเจตนา  ที่ยังกิริยาเครื่องประฌาม 
ใหสําเร็จ." 
        โยชนา  [ ๑/๕๙ ] วา  รตนตฺตยปณาโมติ  (ปท)  ลิงฺคตฺโถ. 
...กุสลเจตนาติ  (ปท) ลิงฺคตฺโถ. 
                                         อุ. ที ่๒ 
        รูป  ภูตุปาทายเภทภินฺโน  รูปกฺขนฺโธ  [ อภิ. วิ. ปมปริจฺเฉท. 
น.  ๖๖ ] "รปู คือ รูปขันธ ตางโดยประเภทแหงภูตรูป  และอุปา- 
ทายรูป." 
        โยชนา  [ ๑/๑๖๗ ] วา  รูป  รูปกฺขนฺโธติ  (ปททฺวย)ลิงฺคตฺโถ. 
                                         อุ. ที ่ ๓ 
        อุปาทา  นกฺขนฺธสงฺขาตโลกโต  อุตฺตรติ  อนาสวภาเวนาติ 
โลกุตฺตร  มคฺคจิตฺต. [  อภิ. วิ.  ปมปริจฺเฉท. น. ๖๙ ] " จิตใด 
ยอมขามข้ึนจากโลก  กลาวคืออุปาทานขันธ  โดยเปนจิตไมมีอาสวะ  
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เพราะเหตุนั้น  จิตนั้น   ชือ่  โลกุตระ  (ขามข้ึนจากโลก) คือ 
มัคคจิต."  
        โยชนา  [ ๑/๒๑๙ ] วา   โลกุตฺตรนฺติ (ปท) สฺา. มคฺคจิตฺตนฺติ 
(ปท)  ลิงคฺตฺโถ.  
        อุ. นี้  แสดงบทไขบทปลงแหงรูปวิเคราะห. บทไขบทปลงนี้ 
โบราณเรียกวิเสสลาภี ดังกลาวในขอน้ันแลว. 
        สรูปอธิบาย: เปนบทวิเสสนะที่เปนสรูป  เรยีกชื่อวา  สรูปวิเสสนะ. 
                         สัญญาวิเสสนะ  (คูกับสัญญีวิเสสิยะ) 
        (๒)  เปนบทที่เปนตนชื่อวา เรียกชื่อวา  สฺาวิเสสน 
(ชื่อวา),  สัญญาวิเสสนะน้ี  โบราณทานเรียกคูกับสญัญีวิเสสิยะ 
คือเรียกบทท่ีเปนตัวเขาของชื่อวา  วาสัญญีวิเสสิยะ  (สสกฤตวา 
วิเศษฺย คือตัวนามนามอันจะใหแปลกไปดวยวิเศษณ  หรือ  วิเสสนะ) 
เรียกบทท่ีเปนตัวช่ือวา วาสัญญาวิเสสนะ  อ.ุ กมุภฺโฆสโก นาม 
เสฏ ี  กมฺุภโฆสโก สัญญาวิเสสนะ,  เสฏฐี สัญญีวิเสสิยะ. 
        ชื่อคูนี้เรียกสั้นวา สญัญี-สัญญา บัดน้ี มักเรียกแตสัญญา- 
วิเสสนะอยางเดียว.  บทสัญญีวิเสสิยะ  ตองเรียกชื่อตามอรรถที่เก่ียว 
เน่ืองกันในประโยคดวย เชน  สยกัตตา เปนตน. 
        อธบิาย :  [ ๑ ] เรื่องสัญญาวิเสสนะนี้  ไดอธิบายไวแลวในเลม ๑ 
ในลักษณะท่ีใชกันอยูทั่วไปเบื้องตน, ในที่นี้  จักกลาวใหกวางขวาง 
ออกไป  ตลอดถึงท่ีเรียกวา สัญญ-ีสัญญา  ในโยชนา.  เพราะเม่ือเรียก 
วาสัญญา  กต็องมีสัญญีเปนคูกัน  (สฺา  อสฺสา  อตฺถติี  สฺ ี)  
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ฉะน้ัน  เมื่อมีสัญญาวิเสสนะ  ก็ตองมีสัญญีวิเสสิยะเปนคูกัน,  เรียก  
สั้น ๆ  มีสัญญา  ก็ตองมีสัญญ,ี  แมจะไมเรียก  บทที่เปนตัวเขาของ  
สัญญา ก็เปนสัญญี  หรือสัญญีวิเสสิยะอยูในตัว.  บทนามนามที่เปน 
ตัวสัญญีนี้   ไมพึงทิ้งชื่อในอรรถท่ีใชในประโยค  เชน  สยกัตตา  เปนตน. 
ดังตัวอยางงาย ๆ วา กุมฺภโฆสโก นาม  เสฏ ี  "เศรษฐี ชื่อวา 
กุมภโฆสก."  เรียกสัมพันธวา กุมฺภโฆสโกติ  ปท  เสฏ ีติ  ปทสสฺ 
สฺาวิเสสน.  นามสทฺโท  สฺโชตโก. เสฏ ีติ  ปท  สฺ ีวิเสสิย. 
(และสยกัตตาเปนอาทิในอะไร  ก็ตองออก). 
        [ ๒ ]  จะกลาวถึงสัญญ-ีสัญญา  ที่ทานเรียกในโยชนา  พรอมทั้ง 
ตัวอยาง และจะแสดงตัวอยางในธัมมปอัฏฐกถาดวย. 
        สัญญ-ีสัญญาน้ี  กําหนดลักษณะส้ัน  ๆ , สัญญีก็คือบทวิเคราะห 
ความ.  (กลาวเพ่ือเขาใจงาย ก็คือบทท่ีแปลข้ึนกอน เปนตัวเขาของ 
' ชื่อวา' )สัญญา  ก็คือบทรับรองหรือปลงความ. (กลาวเพ่ือเขาใจงาย 
ก็คือบทท่ีเปนตัว 'ชื่อวา .' ) สัญญ-ีสัญญา  โดยปกติมีในอรรถกถาที่แก 
บาลีเปนตน  หรือในตอนท่ีอธิบายอรรถแหงคําท่ีกลาวไวขางตน  หรือท่ี 
ยกมาอธิบาย  และบทสัญญาตองเปนบทที่มาในบาลีเปนตน หรือใน 
ความทองตน  ที่ในอรรถกถาเปนตน  หรือในความทอนหลังยกมา. 
        อีกอยางหนึ่ง  ในวิเคราะหศัพททานเรียกอัญญบทของปลงวา 
สัญญี  เรียกบทปลงวาสัญญา. 
        สัญญ-ีสัญญาน้ี  รวมกันเปนพากยางค  ก็เปนพากยางคลิงคัตถะ 
นั่นเอง.  บทประธานในพากยางคลิงคัตถะที่เปนสัญญ,ี  ในโยชนา 
เรียกชื่อสัญญีชื่อเดียวเปนพ้ืน, แบบนักเรียนควรเรียกคูกันไป.  ในตัว  
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อยางตอไปนี้เรียกตามโยชนา  ก็พึงเขาใจเอาเองอยางนี้. 
        ในบทท้ัง ๒ นี้  สญัญา เปนบทสําคัญ  เพราะเปนบทมาในบาลี 
เปนตน  หรอืในความทอนตน  ที่ยกมาแกในอรรถกถา  หรือในความ 
ทอนหลัง อุ. :-   
                                         อุ. ที ่๑  
        เหตุสมฺปทา  นาม  มหากรุณาสมาโยโค  โพธิสมฺภารสม-ฺ 
ภรณฺจ. [ อภิ. วิ.  ปมปริจฺเฉท. น.  ๖๔ ] " ความประกอบพรอม 
ดวยพระมหากรุณา และความบําเพ็ญธรรมเครื่องอุปถัมภแกความตรัสรู 
ชื่อวาเหตุสัมปทา." 
        โยชนา [ ๑/๑๑๒] วา  เหตุสมฺปทา  นามาติ  (ปท)  สฺา 
มหากรุณาสมาโยโค  โพธิสมฺภารณฺจาติ  ปททฺวย  สฺ ี. 
        ขอสังเกต:  ในโยชนา  ทานใชบอกชื่ออยางสังเขปพอใหรูจัก 
การเน่ืองกัน ของบทเหลานั้น,  นิบาตท่ีเนื่องกัน  เชนนามศัพท  อิติ 
ศัพท  (สัญญาโชตก  หรือนามวาจก )  จ ศัพท  (สมจุฉัย)  ทาน 
ก็มักแสดงรวมกันไปทีเดียว  สัพพานามก็มักไมโยค  พึงทราบอยางนี้ 
ทุกแหง. 
                                     อุ. ที่ ๒ 
        ฌานนฺติ  วิตกฺโก วิจาโร  ปติ  สขุ  เอกคฺคตา. [ อภิ. วิ. 
ปมปริจฺเฉท. น. ๘๖]  "วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกคัคตา ชื่อ  ฌาน." 
        โยชนา  [ ๑/๔๒๕ ] บอกวา ฌานนฺตีติ ฌาน  นาม... ฌานนฺ- 
ตีติ  เอตฺถ  อิติสทฺโท  นามวาจโก.  อุ. นี้  แสดงสัมพันธอยางเดียว  
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กับ  อุ.  ที่ ๓ วา ฌานนฺติ  ปท  สฺา. อิติสทฺโท  นามวาจโก. 
วิตกฺโก.....เอกคฺคตาติ  ปจปท  สฺ ี. 
                                        อุ. ที่ ๓    
        จินฺตนมตฺต  จิตฺต  [ อภิ. วิ. ปมปริจฺเฉท. น . ๖๖ ]  "สิ่ง 
(คือธรรมชาต)  มาตรวาคิด ชื่อวาจิต." 
        โยชนา  [ ๑/๑๗๕ ]  วา  จินฺตนมตฺตนฺติ  (ปท)  สฺ ี. จิตฺตนฺติ 
(ปท)  สฺา. 
                                        อุ. ที่ ๔ 
        ชีวิตนิมิตฺต  รโส ชีวิต.  [ อภิ. วิ.  ปมปริจฺเฉท.  น. ๗๖ ] "รส 
เปนนิมิตแหงชีวิต ชื่อวาชีวิต." 
        โยชนา  [ ๑/๓๑๑ ] วา ชีวิตนิมิตฺตนฺติ  (ปท)  รโสติ  ปทสฺส 
 ิวิเสสน.  รโสติ  (ปท)  สฺ ี.  ชีวิตนติฺ  (ปท)  สฺา. 
                        อุ. ที่ ๕  (สฺาเรียงไวหนา) 
        รุปฺปนฺเจตฺถ  สิตาติวิโรธิปจฺจยสมวาเย  วิสทิสุปฺปตฺติเยว. 
[อภิ. วิ.  ปมปริจฺเฉท.  น.  ๖๗ ] "ก็เม่ือความประชุมแหงวิโรธิ- 
ปจจัย   มีเย็นเปนตน  (มีอยู), ความเกิดข้ึนไมเหมือนกัน ชื่อความ 
สลาย  ในคําน้ัน." 
        โยชนา [ ๑/๑๙๒ ] วา  รุปฺปนนฺติ  (ปท) สฺา. เอตฺถาติ 
(ปท)  รุปฺปนนฺติ ปเท  อาธาโร. สีตาทวิิโรธิปจฺจยสมวาเยติ  (ปท) 
ภาวสตฺตมี. สตีติ  (ปท)  อุปฺปชฺชตีติ ปเท ลกฺขณกิริยา  วิสทิสปฺุปตฺติเย- 
วาติ  (ปท)  สฺ ี.  
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                                 ตัวอยางเทียบ 
                                      อุ. ที ่๑  
        ปจฺจยาน  ธมฺเมน สเมน  อุปฺปตฺติ  ปจฺจยสมฺปทา  นาม. 
[ สุขสามเณร.  ๕/๘๘ ] "ความเกิดโดยธรรมโดยสมควร  แหงปจจัย  ท. 
ชื่อวาปจจยสัมปทา."   
        อุปฺปตฺตอ  ลิงคัตถะ  และสัญญีวิเสสิยะ.  ปจฺจยสมฺปทา  สญัญา- 
วิเสสนะ  ของ อุปฺปตฺติ.  นามศัพท  สัญญาโชตกเขากับปจจยสัมปทา. 
อุ. ตอไป  กพึ็งทราบอยางนี้. 
                                      อุ. ที ่๒ 
        ธีโรติ  ปณฺฑิโต.  [ อสทิสทาน. ๖/๕๘ ] " บณัฑิตชื่อธีระ" 
        ธีโรติ ปท  ปณฺฑิโตติ ปทสฺส สฺาวิเสสน. อิติสทฺโท 
สฺาโชตโก. ปณฺฑฺโตติ  ปท  สฺ ีวิเสสิย. 
                                       อุ. ที่ ๓ 
        ปุราณสาโลหิตาติ  ปุพฺเพ  เอกโต  กตสมณธมฺมา.  [ ทารุจีริ- 
ยตฺเถร. ๔/๙๗ ] "เทพดาผูทําสมณธรรม รวมกัน ในกอน  ชื่อวา 
ปุราณสาโลหิต." 
        เรียกสัน้  กตสมณธมฺมา  สัญญ.ี  ปุราณสาโลหิตา  สัญญา. 
                                         อุ. ที ่๔ 
        โอกปุณฺเณหิ  จีวเรหีติ  เอตฺถ  อุทก  โอก.  [เมฆิยตฺเถร. 
๒/๑๒๒ ]  " น้ําชื่อวาโอก ในคําน้ีวา  มีจีวร ท. เต็มดวยนํ้า."  
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        เรียกสัน้  อุทก  สัญญี.  โอก (เปนบทที่ใชในคาถาบาทวา 
โอกโมกตอพฺุภโต.) สัญญา.   
        [ ๒] อีกอยางหนึ่ง บทปลงของวิเคราะหศัพทที่มีอัญญบท 
ทานเรียกอัญญบทวาสัญญี  เรยีกบทปลงวาสัญญา. อุ. :- 
                                      อุ.  ที่ ๑  
        (โย  ปุคฺคโล)  สมฺมา  สามฺจ  สพฺพธมฺเม  อภิสมฺพุทฺโธติ 
(โส)  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  ภควา.  อภิ. วิ. ปมปริจฺเฉท.  น. ๖๓] 
"บุคคลใด  ตรัสรูยิ่ง  ซึ่งธรรมท้ังปวง  ท. โดยชอบและเอง เพราะ- 
เหตุนั้น บุคคลน้ันชื่อวา  สัมมาสัมพุทธะ คือพระผูมีพระภาค." 
        โยชนา [ ๑/๘๑ ] วา โยติ (ปท)  ปคฺุคโลติ  ปทสฺส  วิเสสน." 
ปุคฺคโลติ (ปท)  อภิสมฺพุทฺโธติ  ปเท  กตฺตา.  สมฺมา  สามญจาติ 
ปททฺวย  อภิสมฺพุทฺโธติ  ปเท  ตติยาวิเสสน.  สพฺพธมฺเมติ  (ปท) 
อภิสมฺพุทฺโธติ  ปเท  กมฺม   อภิสมฺพุทฺโธ. (ปท)  กตฺตุวาจก  กิตปท. 
อิตีติ  (สทฺโท)  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  ปเท  เหตุ. โสติ  (ปท)  สฺ ี. 
(ถาโส ปุคฺคโล บอกวา โสติ  ปท  ปุคคโลติ  ปทสสฺ  วิเสสน. 
ปุคฺคโลติ  ปท  สฺ ี) .  สมฺมาสมฺพุทโธติ  (ปท)  สฺา.  ภควาติ 
(ปท) ลิงฺคตฺโถ. 
        ขอสังเกต:  บทไขบทปลง  ทานเรียกลิงคัตถะ.  แตโบราณ 
เราเรียกวาวิเสสลาภี. 
                                       อุ. ที่ ๒ 
        (ย  จิตฺต)  อุปทานกฺขนฺธสงฺขาตโลกโต  อุตฺตรติ  อนาสว-  
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ภาเวนาติ  (ต จิตฺต)  โลกุตฺตร  มคฺคจิตฺต. [ อภิ. วิ.  ปมปริจฺเฉท. 
น.  ๖๙ ] " จิตใดยอมขามข้ึนจากโลกกลาวคืออุปาทานขันธ  โดย 
ความท่ีไมมีอาสวะ เพราะเหตุนั้น  จิตนั้น ชื่อวา  โลกุตตระ  คือ 
มัคคจิต."   
        โยชนา  [ ๑/๒๑๙] วา  โลกุตฺตรนฺติ (ปท)  สฺา. มคฺค- 
จิตฺตนฺติ  (ปท)  ลิงฺคตโถ. 
                           อุ. ที ่ ๓ (ตัวอยางเทียบ) 
        นิวาสนตฺเถน  สมถวิปสฺสานธมฺโม  อาราโม  อสฺสาติ  (โส) 
ธมฺมาราโม. [ ธมฺมารามตฺเถร. ๘/๖๑ ]  " ธรรมคือสมถะและวิปสสนา 
เปนที่มายินดี  โดยอรรถวาเปนที่อาศัยอยู  แหงบุคคลน้ัน  เพราะ- 
เหตุนั้น  บุคคลน้ัน ชื่อวา  ธัมมารามะ  (มีธรรมเปนที่มายินดี)." 
        เรียกสัน้ โส  สัญญี.  ธมฺมาราโม สัญญา. 
        อน่ึง  ตามหลักธรรมดา  มีสัญญาก็ตองมีสัญญีเปนคูกัน ดังกลาว 
ขางตน,  บทปลงของวิเคราะห  ที่มีอัญญบท ทานเรียกวาสัญญาก็ 
เพราะมีอัญญบทเปนสัญญี.  เพราะฉะนี้ในที่ไมมีสัญญี  ทานจึงไมเรียก 
สัญญา ดังบทปลงของสมาทาน  (ไมมีอัญญบท)  ทานเรียกวา 
ลิงคัตถะ. อุ. :-  
                                       อุ. ที่ ๑ 
        ปรโม  อุตฺตโม  อวีปริโต  อตฺโถ,  ปรมสฺสา วา อุตฺตมสฺส 
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าณสฺส  อตฺโถ  โคจโรติ  ปรมตฺโถ. [ อภิ. วิ. ปมปริจฺเฉท. น. 
๖๖] "อรรถอยางยิ่ง  (คือ)  สูงสุด  (คือ) ไมวิปริต,  อีกอยางหนึ่ง 
อรรถ  (คือ)  โคจร  แหงญาณอยางยิ่ง (คือ) สูงสุด  เพราะเหตุนั้น 
ชื่อปรมัตถะ."   
            โยชนา  [ ๑/๑๗๐ ]  วา  ปรมตฺโถติ (ปท)  ลงฺิคตโถ. 
                                        อุ. ที่ ๒ 
        ตสฺส ภาโว  เอกคฺคตา  สมาธิ.  [อภิ. วิ.  ปมปริจฺเฉท. 
น. ๘๖ ] " ภาวะแหงเอกัคคจิตน้ัน  ชื่อ  เอกัคคตา  คือ  สมาธิ." 
        โยชนา  [ ๑/๔๒๒ ]  วา  ภาโว เอกคฺคตา  สมาธีติ  ปทตฺตย 
ลิงฺคตฺโถ. 
        ขอสังเกต : บทปลงท่ัวไป  แปลนําวา  ชื่อ."   คําน้ีใชเสริม 
ความก็มี  ฉะนั้น ในที่ไมใชสัญญา และใชคําวาชื่อ พึงทราบวา 
ใชเปนคําเสริมความ. 
        สัญญ-ีสัญญาน้ี  มลีกัษณะกลับกันกับสรูป  (สรูปวิเสสนะ) และ 
 ถาเพงความกลับกัน  สรปูก็กลายเปนสัญญ-ีสัญญา, สัญญ-ีสัญญา 
ก็กลายเปนสรูป. ดังตัวอยางในสรูปวา จิตฺตสฺส  อาลมฺพิตุกามตามตฺต 
ฉนฺโท  ถาเพงความวา  กิริยาสักวาความท่ีแหงจิตใครเพ่ือหนวง 
ชื่อวาฉันทะ  อาลมฺพิตุกามตามตฺต  ก็เปนสัญญ,ี ฉนฺโท  ก็เปนสัญญา. 
หรือดังตัวอยางในสัญญี-สัญญา นี้วา  จินฺตนมตฺต  จิตฺต  ถาเพงความ 
วา จิต  คือส่ิง  (คือธรรมชาต) มาตรวาคิด  จินฺตนมตฺต  ก็เปน 
บทสรูปของ  จิตฺต,  จิตฺต  ก็เปนลิงคัตถะ. 
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        สรูปอธิบาย :  สญัญาวิเสสนะ  เปนบทที่เปนตัวชื่อวา  คูกับ 
สัญญีวิเสสิยะ เรียกสั้นวา  สัญญ-ีสัญญา.    
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                                     บทคุณนาม 
        ๔.  บทคุณนามยังใชในอรรถอืน่อีก  นอกจาก ๓ อยาง  ที่แสดง 
ไวในแบบวากยสัมพันธ  ภาคที่ ๓ ตอนตน  จะนํามากลาวไวในท่ีนี้ 
คือ :-   
                            สัมภาวนะ  หรือ  อาการ 
        (๑)  เปนคุณนามก็ดี  เปนนามนามแตใชดุจคุณนามก็ดี ที่เขา 
กับกิริยาวารู  วากลาว เปนตน โดยอาการดุจมี อิติ  ที่แปลวา ' วา' 
ค่ันอยู ประกอบดวยทุติยาวิภัตติ ในพากยที่เปนกัตตุวาจก  และ 
ประกอบดวยปฐมาวิภัตติ  ในพากยที่เปนกัมมวาจก  เรียกชือ่วา 
สมฺภาวน บาง  อากาโร  บาง อุ :- 
                                อตฺตานฺเจ  ปย  ชฺา. 
                                ตมห  พรมูิ   พฺราหฺมณ. 
                                วิราโค เตส  อคฺคมกฺขายติ. 
                                อมต  วุจฺจติ  นิพฺพาน. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  สัมภาวนะหรืออาการ  เพราะเหตุไรในพากย 
กัตตุวาจก  ประกอบดวยทุติยาวิภัตติ  และในพากยกัมมวาจก ประ- 
กอบดวยปฐมาวิภัตติ  มีอธิบายเชนกับที่กลาวแลวในวิกติกัมม  ใน 
อธิบายวายกสัมพันธ เลม  ๑.  คุณนามท่ีใชในอรรถน้ี แปลวา ' วา' 
หรือ ' วาเปน' อุ :-  
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                                 ในพากยกัตตุวาจก 
                                         อุ.  ที่ ๑   
        อตฺตานฺเจ  ปย  ชฺา. [ โพธริาชกุมาร. ๖/๔ ] "ถาบุคคล 
พึงรูซึ่งตน  วาเปนที่รักไซร." [แปลเรยีงความวา  "ถาบุคคลพึงรูวา 
ตนเปนที่รักไซร" บาง  แม อุ. อ่ืนก็พึงทราบดุจเดียวกัน." ]         
        ปยนฺติ  ปท  ชฺาติ  ปเท  สมฺภาวน. 
        อุ. ตอไปก็พึงทราบดุจเดียวกัน.  
                                       อุ. ที่ ๒ 
        ตมห  พฺรูมิ  พฺราหมฺณ.  [ กีลาโคตมี.  ๘/๑๒๑ ] "เราเรียกบุคคล 
นั้นวาเปนพราหมณ." 
                                        อุ. ที่ ๓ 
        ปฏาจาร ตนุภูตโสก  ตฺวา. [ปฏาจารา.  ๗/๘๗ ] "ทรง 
ทราบทางปฏาจารา วามีโศกสรางแลว.  [ อุ. นี้เปนพากยางค  แตก็มี 
อรรถเชนกับพากย.] 
                              ในพากยกัมมวาจก 
                                       อุ.  ที ่๑ 
        วิราโค  เตส  อคฺคมกขฺายติ. [ ปฺจสตภิกฺขุ. ๗/๖๑ ] "บรรดา 
ธรรมเหลาน้ัน  วิราคะบัณฑิตกลาววาเลิศ."  [ อคฺค  เปนปฐมาวิภัตติ 
มิใชทุติยาวิภัตติ,  เทียบกับ  เทียบกัน  ตถาคโต  เตส อคฺคมกฺขายติ. [ อภิธัมม. 
หนา  ๖๔ ] ในโยชนาแกวา  อคฺค  ไดแก  อคฺโค)  
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                                      อุ. ที ่๒ 
        อมต  วจฺุจติ  นิพฺพาน, [ สามาวตี.  ๒/๖๘ ] "นิพพาน เรียกวา 
อมตะ." 
                                      อุ. ที ่๓   
        มนฺตา  วุจฺจติ  ปฺา. [ โกกาลิก. ๘/๕๙]  "ปญญา 
เรียกวา มันตา." 
        สัมภาวนะ  ลักษณะน้ี  โบราณแปลวา  'ใหชือ่วา' ดัง อุ. มนฺตา 
วุจฺจติ  ปฺา นั้น แปลยกศัพทวา ปฺา  ปญญา, ภควตา  อัน 
พระผูมีพระภาค, มนฺตา  ใหชื่อวา มันตา,  วุจฺจติ  ยอมตรัสเรียก. 
        [ ๒ ]  ที่เรียกชื่อวา สัมภาวนะ  เพราะยกข้ึนวาดุจสัมภาวนบุพพบท 
กัมมธารยสมาส,  โดยนยันี้  คําวา สัมภาวนะ  ในท่ีนี้  จึงมิไดหมาย 
ความวา สรรเสริญท่ีคูติเตียน  หมายความเพียงยกข้ึนวาเชนเดียวกับ 
สัมภาวบุพพท  กัมมมธารยสมาสเทาน้ัน. อนึ่ง ที่เรียกวาอาการ 
เพราะแปลวา ' วา ' ดุจ  อิติ  ศัพทที่เปนอาการ. ในโยชนาใชชื่อ 
หลังน้ี  เชน อุ. ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขานติ  นั้น ในโยชนาบอก 
สัมพันธวา  อคฺค  อาการใน อกฺขายติ. 
        สรูปอธิบาย : สัมภาวนะ  เปนเคร่ืองยกข้ึนวา หรือเปนอาการ, 
เขากับกิริยาวารู  วากลาว  เปนตน. 
                                            สรูป 
        (๒)   เปนคุณนามก็ดี  เปนนามนามแตใชดุจคุณนามก็ดี  ทีเ่ขา 
กับอิติศัพท เรียกชื่อวา  สรูป อุ :-  
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                        สมจริยาย   สมโณ-ติ  วุจฺจติ  
                        อุปธ ึ วิทตฺิวา  สงฺโค-ติ  โลเก. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  คุณนามท่ีใชในอรรถนี้  เมื่อเพงถึงความ ก็ 
เชนเดียวกับสัมภาวนะ ตางแตในท่ีนี้มี อิติ ศัพท  จึงเรียกชื่อสัมพันธ 
ตางไป  และเรียกเขาใจอิติศัพทนั้น อุ. :-   
                      [ ในพากยกัมมวาจก ] 
        สมจริยาย  สมโณ-ติ  วุจฺจติ. [ อฺตาปพฺพชิต.  ๘/๑๑๐ ] 
"พราหมณผูลอยบาปแลว  เรียกวาสมณะเพราะประพฤติสงบ. " 
        สมโณติ  ปท  อิติสทฺเท  สรูป  อิติสทฺโท  วุจฺจตีติ  ปเท 
อากาโร.         
                         ในพากยกัตตุวาจก 
                                  อุ.  ที่ ๑ 
        อุปธึ วิทิติวา สงฺโค-ติ  โลเก. [ มาร. ๗/๑๖๕ ] "รูอุปธ ิ
วาเปนเครื่องของใจในโลก." (อุ. นี้เปนพากยางค). 
                                 อุ. ที ่๒,๓  
        สมโณ  โคตโม  อตฺตโน  สาวเก ปพฺพชิตา-ติ  วทติ. 
        นาห   เอตฺตเกน  ปพฺพชิโต-ต  วทามิ.  
                                            [ อฺตรปพฺพชิต. ๘/๑๑๐ ] 
        "พระโคตาตรัสเรียกสาวกของพระองควาเปนบรรพชิต." 
        "เรากลาว (ซึ่งบุคคล)  วาเปนบรรพชิตดวยเหตุเทาน้ีหามิได." 
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        ใน อุ. คูนี้  อุ. ที่หน่ึงแสดงรูปเปนพหุวจนะคือ  ปพฺพชิตา. อุ. 
ที่สองแสดงรูปเปนเอกวจนะคือ  ปพฺพชิโต และไมไดเขียนกรรมแหง 
วทามิไว  ตองเขาในเอาเองคือ  ปุคฺคล.    
        [ ๒ ]  ในพากยเปนกัตตุวาจก  บทสรูปในอิติศัพทประกอบเปน 
ปฐมาวิภัตติ  ไมประกอบเปนทุติยาวิภัตติ  เหมือนบทนามนามท่ีเปน 
อวุตตกัมมในกิริยา, ทั้งน้ีเพราะมีอิติศัพทค่ัน จึงถือเปนขาดตอนกัน 
ได. เทียบดูกบั  สัมภาวนะ จะเห็นวาความเทากัน,  เพราะฉะนั้น  จึง 
ไมพนจากคุณนามไปได. ตัวอยางเทียบกันเชน  นาห  ภิกฺขเว  พหุ 
ภาสิตฺวา  ปเร วิเหยมาน  ปณฺฑิโต-ติ วทามิ. เขมิน  ปน อเวร 
อภยเมว ปณฺฑิต  วทามิ. [ ฉพฺพคฺคิยา. ๗/๔๕ ] "ภิกษุ ท.,  เรา 
ไมกลาวบุคคลผูพูดมากเบียดเบียนคนอ่ืนวาเปนบัณฑิต,  แตเรากลาว 
บุคคลผูมีความเกษม ไมมีเวร  ไมมีภัย เทาน้ันวาเปนบัณฑิต." 
        สรูปอธิบาย : สรูปเปนคุณนามหรือนามนามท่ีใชดุจคุณนามท่ี 
เนื่องในอิติศัพท. 
                       ขอสังเกตการสัมพันธบทวา สรณ 
        [ ๑ ]  บทวา  สรณ  ในพากยวา พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ หรือวา 
โย  จ พุทฺธ ฺจ  ธมฺมฺจ  สงฺฆฺจ  สรณ  คโต  เปนอาทิ มีมติ 
สังเกต :- 
        ก.  วาในมหาสัททนีติ  และตามสมันตปาสาทิกา  [ ๑/๑๙๒ ] 
เติม  อิติ วา สรณนฺติ  คจฺฉามิ.  เมื่อเติม  อิติ, สรณ  จึงสรูปใน อิติ  และ  
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เปนปฐมาวิภัตติ  เหมือนบทสรูปดังกลาวมาแลวในขอวาดวยสรูป. บาง- 
อาจารยใหเติมประโยควา  พุทฺโธ  สรณ  โหติ ก็มี.  
        ข. บางอาจารยใหเห็น วิกติกัมม  ใน กตฺวา  ที่เติมเขามา หรือ 
ใน คจฺฉามิ  ทีเดียว.   
        [ ๒ ]  เห็นวา : ทานเติม  อิติ  เพราะมุงแกอรรถวาเปนสัมภาวนะ 
ซึ่งเหมือนมีอิติศัพทแฝงอยู  ฉะน้ัน  บอกเปนสัมภาวนะจะเหมาะ  และ 
เพราะ สรณ    เปนสัมภาวนะ  ในพากยฺกัตตุวาจก  จึงเปนทุติยาวิภัตติ. 
                                   กิรยิาวิเสสนะ 
        [ ๓ ]  เปนบทวิเสสนะ  ที่เปนเครื่องทํากิริยาใหแปลกจากปกติ 
คือเปนคุณบทแหงกิริยา เรียกชื่อวา กริิยาวิเสสน อ.ุ :- 
             ลหุ นิปฺปชฺชิสฺสติ. 
        อธิบาย :  [ ๑ ] คุณนามท่ีใชในอรรถนี้  มีอธิบายเชนเดียวกับ 
บทนามนามที่ใชในอรรถเปนกิริยาวิเสสนะ ตามท่ีกลาวแลวในทุติยาวิภัตติ 
ในอธิบายเลม ๑. อุ :- 
                                     อุ. ที่ ๑ 
        ลหุ  นิปฺปชฺชิสฺสติ  [วิสาขา.  ๓/๗๔ ] "จักสําเร็จพลัน." 
ลหุนฺติปท  นิปฺปชฺชิสฺสตีติ ปเท กิริยาวิเสสน. 
อุ. ตอไปพึงทราบดุจเดียวกัน. 
                                      อุ. ท ี๒ 
        ปมมฺปาห  อาจริเย  อปรชฺฌึ  [ ติสฺสตฺเถร.  ๑/๔๐ ] " กระผม 
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ผิดในทานอาจารยแมกอน." 
                                      อุ. ที ่๓   
        ปุรมิตร  คนฺตฺวา . [ โลฬุทายิตฺเถร.  ๕/๑๑๘ ]  "ไปกอนกวา." 
        [ ๒ ]  บางบทชวนใหบอกเปนวิกติกัมม แตที่แทเปนกิริยาวิเสสนะ 
มิใชวิกติกัมม. อุ.  ต ทฬฺห  คเหตฺวา  [ จุนฺทสูกริก . ๑/๑๒๓ ] ' จับ 
เขามั่น.' พึงสังเกตความตางกันดังน้ี:  วิกติกัมม  แมเขากับกิริยาวาทํา 
แตก็เปนคุณบทแสดงภาวะของนามนาม คือ บททุติยาวิภัตติที่เปนกัมม 
ในกิริยาวาทําน้ัน  เชนทําเหล็กใหเปนมีดเปนตน. สวนกิริยาวิเสสนะ 
เปนคุณบทแสดงกิริยา เชน  ทฬฺห  ใน อุ.  นั้น  แสดงกิริยาที่จับวาม่ัน. 
ถาใชผิดจะเสียความ เชน  ทฬฺห  ถาใชผิดเปนวิกติกัมม  ตองหมายความวา 
เขานั่งเองเปนผูมั่น  มิใชกิริยาท่ีจับมั่น. 
        สรุปอธิบาย :  กริิยาวิเสสนะ  เปนเครื่องทํากิริยาใหแปลกจากปกติ, 
เขากับกิริยา.  
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                                   บทสัพพนาม 
              ๕.  บทสัพพนามที่ใชในอรรถพิเศษ  คือ :- 
                                   กิรยิาปรามาส    
        บทวา ย ซึ่งเปนวิเสสนะในพากย  โดยปกติวางไวหนาพากย 
ทําพากยนั้นท้ังพากยใหมีความสัมพันธ เปนประธานโดยเปนโยคของ 
ต ศัพทในอีกพากยหน่ึง  เรียกวา กิริยาปรามสน บาง  กิริยาปรามโส 
บาง กิริยาปรามาโส บาง อุ :- 
        อิธ   โข ต  ภิกขฺเว  โสเภก, ย ตุมฺเห  เอว  สฺวากฺขาเต 
ธมฺมวินเย  ปพฺพชิตา  สมานา  ขมา  ข ภวเยฺยาถ  โสรตา จ. 
        บทวา ยสฺมา  ซึ่งมีลกัษณะเชนนัน้ ทานเรียกวา กิริยา- 
ปรามสน  บทวา ยโต  ทานก็เรียกบาง  แตมีหาง ๆ. 
        อธบิาย : [ ๑]  ย  กริยิาปรามาสน้ีสังเกตไดงาย เพราะเรียง 
ไวหนาพากย  และไมเปนวิเสสนะของนามบทใหบทหน่ึง  แตเปนวิเสสนะ 
ของพากยทั้งหมด  จับต้ังแตตนจนกิริยาในพากยทีเดียว  จึงเรียกวา 
กิริยาปรามาส  ดวยอรรถวาลูบคลําหรือจับตองถึงกิริยา. กริิยาปรามาสน้ี 
คลายกิริยาวิเสสนะ  แตตางกัน:  กิริยาวิเสสนะ  เปนวิเสสะของเฉพาะ 
กิริยา  เชน สขุ  เสติ. สุข  แตงเฉพาะกิริยาวานอนเปนสุข, สวน 
กิริยาปรามาส เปนวิเสสนะของพากยทั้งพากย  ไมเฉพาะบทกิริยา, แต 
พากยทั้งปวง  ยอมมีกริิยาในพากย  จึงต้ังชื่อยกกิริยา  (ในพากย ) เปน 
ที่ต้ังวา กิริยาปรามาส  และทําพากยนั้นทั้งพากยใหมีความสัมพันธ เปน 
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ประธานโดยเปนโยคของ ต  ศัพท  ในอีกพากยหน่ึงในทางไวยากรณ 
เพราะในภาษาบาลีไมใชพากยเปนประธาร (หรือเปนวิเสสน) ตรง ๆ 
ใชวาง ย-ต  (หรือวางไวแต ย)  เพ่ือใหเล็งความวาเปนอยางนั้น   
ฉะน้ัน  ในเวลาแปลยกศัพท ทานจึงสอนใหถอนเอาศัพทในพากยกิริยา- 
ปรามาส  มาประกอบเปนโยคของ ต ศัพท ใหเปนประธานในพากย ต 
ศัพท,  หรือโดยยอก็ใชศพัทกลาง ๆทีบ่งไปถึงขอความท้ังหมด ในพากย 
กิริยาปรามาสได เชน  ปพฺพ  เปนตน  ประกอบใหเปนบทโยคของ ต 
ศัพท. อุ.:- 
                                       อุ.  ที ่๑         
        อิธ โข  ต  ภิกฺขเว  โสเภถ,  ย  ตฺมเห  เอว  สฺวากฺขาเต 
ธมฺมวินเย  ปพฺพชิตา  สมานา  ขมา  จ ภาเวยฺยาถ  โสรตา จ. 
[ โกสมฺพิก.  ๑/๕๔ ] " ภกิษุ ท., ทานทั้งหลายเปนผูบวชอยูในธรรม- 
 ิวินัยที่กลาวเดียวดีแลวอยางนี้  พึงเปนผูอดทน และเปนผูเสง่ียมใด, ขอ 
(ต  โยค  ปพฺพ  หรือ  ตุมหฺาก เอว สฺวากฺขาเต  ธมฺมวินเย  ปพฺพชิตาน 
สมานาน ขมโสรตตฺต.  ความที่แหงทาน ท...)  นั้น พึงงามในธรรม 
 ิวินัยนี้แล." 
        ยนฺติ  ปท  ภวเยฺยาถาติ  ปเท  กิริยาปรามาโส. 
        ขอวา ' เปนประธาน'   นั้น  พึงเห็นในเวลาแปลตัด ย-ต, ดัง  อุ. 
นั้น แปลตัดวา  ' ภิกษุ ท.,  ขอท่ีทาน ท. เปนผูบวชอยู... และเปนผู 
เสง่ียม  พึงงามในธรรมวินัยนี้แล.' ประธานในประโยค  คือ คําวา 
' ขอท่ี.....เสง่ียม'  ก็คือประโยค  ย กิริยาปรามาสน่ันเอง.  
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                                  อุ. ที่ ๒  
        าตเมต  กุรุงฺคสฺส,              ย  ตฺว  เสปณฺณิ  เสยฺยสิ. 
                                                     [ เทวทตฺต. ๑/๑๔๒ ]  
        "ดูกอนไมหมากม่ืน  (มะลื่นหรือมะกก),  ขอท่ีเจากลิ้ง  อันกวาง 
รูแลว." (เจายอมกลิ้งใด ขอ  [ หรือ  ตว เสยฺยฺน]  นั่นอันกวาง 
รูแลว). 
                                    อุ. ที่ ๓ 
        อนจฺฉริย  โข  ปเนต  ภิกฺขุ, ย ตว  มาทิส อาจาริย  ลภิตฺวา 
อปฺปจฺโฉ  อโหสิ.  [ นิคมวาสีติสฺสตฺเถร. ๒/๑๑๘ ]  "ภิกษุ, ก็ขอท่ี 
เธอไดอาจารยผูเชนกับดวยเรา  ไดเปนผูมักนอย ไมอัศจรรยเลย." 
        [ ๒ ]  ในโยชนา  เรยีกบทวา  ยสมฺา  ในพากย  เปนกิริยาปรามาส 
เปนพ้ืน  อุ. :- 
                                      อุ. ที ่๑ 
        .... ยสฺมา  ปุเร  อฏกถา  อกสุ. 
                                           [ ส. ปา. ๑/๓ ] 
        พระอรรถกถาจารยชาวสีหล ท.... ไดทําอัฏฐกถา  ท. ในกอน 
เหตุใด.'         
        โยชนา [ ๑/๑๖ ] วา  ยสฺมาติ  ปท  อกสูติ  ปเท  กิริยปรามสน. 
                                        อุ. ที่ ๒ 
        ยสฺมา  วิภาควนฺตาน  ธมฺมาน  สภาวิภาวน  วิภาเคน วินา  
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น  โหติ.  [ อภิ. วิ.  ปมปริจฺเฉท  น.  ๖๘ ]  "การยังสภาวะแหง 
ธรรม ท.  ทีม่ีวิภาค  ใหแจมแจง  เวนวิภาค  ยอมไมมีได เหตุใด." 
        โยชนา  [ ๑/๒๐๓ ] วา  ยสฺมาติ  (ปท)   น   โหตีติ  ปเท 
กิริยาปรามสนเหตุ.   
        ขอสังเกต:  ยสฺมา ที่เปนกิริยาปรามาส  ทานสองใหแปลวา 
' เหตุใด.'  สวน  ตสฺมา  ในประโยค  ตสฺมา  คงบอกเปนเหตุ.  ที่ทาน 
เรียกเปนกิริยาปรามาส คงหมายใหคลุมทั้งพากยอยาง ย. 
        ขอวา  ' ยสฺมา ในพากย'  นั้น คือ ยสฺมา  ที่ทานเรียกวา 
กิริยาปรามาส  ตองอยูในประโยคท่ีเปนพากย  [ มกีิริยาในพากย] 
ดัง อุ.  ที่แสดงมาแลว, ถาอยูในพากยางค ที่เปนประโยคลิงคัตถะ 
ทานไมเรียก อุ. :- 
                                         อุ. ที ่๑ 
        .... ยสฺมา  ปมาณ  อิธ   ปณฺฑิตาน. 
                                                          [ ส.  ปา.  ๑/๓] 
        "คําน้ัน  ....เปนประมาณแกบัณฑิต  ท...ในศาสนานี้ เพราะ 
เหตุใด." 
        โยชนา [ ๑/๑๙ ] วา ยสฺมาติ  ปท  ปมาณนฺติ  ปเท  เหตุ. 
(ปมาณนฺติ ปท  วจนนฺติ  ปทสส วิเสสน)  อิธาติ ปท  ปณฺฑิตานนฺติ. 
ปเท  อาธาโร.  ปณฺฑิตานนฺติ ปท  ปมาณนฺติ  ปเท  สมฺปทาน 
วจนนฺติ  ปท  ลิงฺคตฺโถ.  
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                                    อุ. ที่ ๒ 
        ยสฺมา  ปเนเต  จตุภูมิกา ธมฺมา  อนุปุพฺพปณีตา.  [ อภิ. วิ. 
ปมาปริจฺเฉท. น.  ๖๘ ] "แตธรรมอันเปนไปในภูมิ  ๔ เหลาน้ี ประณีต 
โดยลําดับเพราะเหตุใด."    
        โยชนา  [ ๑/๒๐๗ ]  วา  ยสฺมาติ  (ปท)  อนุปุพฺพปณีตาติ  ปเท 
เหตุ. (ปนสทฺโท  วิเสสตฺโถ).  เอเต  จตุภูมิกา อนุปพฺพปณีตาติ 
ปทตฺตย  ธมมฺาติ  ปทสฺส  วิเสสน.  ธมมฺาติ  (ปท)  ลิงฺคตโถ. 
        ตอไปนี้  จะแสดงตัวอยาง  ในธัมมปทัฏฐกถาเทียบ :- 
                                 กิริยาปรามาส 
                                  อุ.  ที่ ๑ 
        ยสฺมา  ชราพฺยาธิมรณมิสฺสตาย  ชาติ  นาเมสา ปุนปฺปุน 
อุปคนฺตุ ทุกฺขา,  น จ  สา ตสฺมา  อทิฏเ  นิวตฺตติ;  ตสฺมา ต 
คเวสนฺโต  สนฺธาวิสฺส.  [ ปมโพธิ. ๕/๑๒๑ ] " ชื่อวาชาตินั่น  คือ 
ความเขาถึง  (บังเกิด)  บอย ๆ  เปนทุกข  เพราะเจือดวยชรา พยาธิ 
มรณะ,  และชาตินั้นเมื่อคหการะนั้นอันเราไมเห็นแลว ยอมไมกลับ 
เหตุใด ; เพราะเหตุนั้น เราเม่ือแสวงหา คหการะ นั้น  ทองเที่ยว 
ไปแลว." 
                                     อุ. ที่ ๓ 
        ยสฺมา  นาพฺพณ  วิสมนฺเวติ  (ตสฺมา หเรยฺย  ปาณินา วิส). 
[กุกฺกุฏมิตฺต. ๕/๒๗] "ยาพิษไมซึมซาบฝามือท่ีไมมีแผล  เหตุใด. 
(เพราะเหตุนั้น  บุคคลพึงนํายาพิษดวยมือได)."  
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                                       เหตุ 
         ยสฺมา  สพฺพสตฺตาน  ชีวิต  มรณปริโยสานเมว.  (ตสฺมา 
ภิชฺชติ  ปูติสนฺเทโห).  [ อุตฺตรตฺเถรี.  ๕/๑๐๕ ]  "ชีวิตของสัตวทั้งปวง 
มีความตายเปนที่สุดอยางเดียว  เพราะเหตุใด  (เพราะเหตุนั้น  กายอันเนา 
จะแตก)."   
        [ ๓ ]   ยโต  ในพากยทานเรียกเปนกิริยาปรามาส แตมีหาง ๆ อุ.:- 
วิฺ ูน  [ ส.  ปา.  ๑/๒๓๐ ] " คําไร ๆ ที่ไมนําความเลื่อมใส...ไม 
ปรากฏแกวิญูชน ท.  ผูตรวจดูอยูในวินยัฏฐกถา ชื่อสมันปาสาทิกา 
นี้." 
         โยชนา  [ ๑/๒๐๗]  วา  ยโตติ  ปท  น ทิสฺสตีติ  ปเท  กิริยา- 
ปรามสน.          
        สรูปอธิบาย : กิริยาปรามสนะ  หรือกิริยาปรามสะ หรือกิรยิา 
ปรามาส  เปนวิเสสนะในพากย จับต้ังแตตน  จนจดกิริยาในพากย. 
บอกเขาในกิริยาพากย.  กริิยาปรามาสนี้ไดเฉพาะบท ย  หนาพากย. 
ในโยชนา เรยีกบท  ยสฺมา  ในพากยเปนกิริยาปรามาส,  เรียกบท ยโต 
ในพากยดวย แตมีหาง ๆ.  
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                                    บทกิริยา 
   ๖.  บทกริิยาใชในอรรถพิเศษบาง บทกิริยาพิเศษบาง คือ :- 
                                 กิริยาปธานนัย    
        [ ๑ ]  บทกิริยา  ตฺวา  ปจจัย  ที่วางไวในท่ีสุดขอความเรียก 
ชื่อวา  กิริยาปธานนโย.  กิริยาปธานนัยน้ี  ทานวางไวในท่ีสุด 
 ขอความทอนหนาบาง  ทานหลังบาง  ในขอความหลายทอน  ที่กลาว 
รวมแลวแยก  หรือแยกแลวรวม, แตในทอนท่ีสุด  กม็ีกิริยาใน 
พากยเสมอ อุ. อิเมส  สตฺตาน  ชาติอาทโย  นาม  ทณฺฑหตฺถ- 
โคปาลกสทิสา,  ชาติ  ชราย  สนฺติน  เปเสตฺวา, ชรา  พฺยาธิโน 
สนฺติก, พฺยาธิ  มรณสฺส  สนฺติก, มรณ  กุธาริยา  ฉนิฺทนฺตา  วิย 
ชีวิต ฉินฺทติ. 
          อธบิาย  :  [ ๑ ]  ชือ่วา กิริยาปธานนัยนี้  ใชเรียกบทกิริยา 
ตฺวา ปจจัย ที่วางไวในที่สุดขอความ, จะกลาววาบทกิริยาตูนาทิปจจัย 
เชนนั้นก็ได  แตพบแตกิริยา ตฺวา  ปจจัย  เปนพ้ืน. ประโยคท่ีวาง 
บทกิริยา ตฺวา  ปจจัยไวเปนที่สุดนี้ จะเรียกวาพากยก็ไมถนัด  เพราะ 
ขัดดวยกิริยาในท่ีสุดเปนกิริยา  ตฺวา  ปจจัยซึ่งเปนชั้นกิริยาในพากยางค, 
จะจัดเขาในกิริยาพากยางคลิงคัตถะก็ไมถนัด  เพราะในพากยางค 
ลิงคัตถะแมจะมีบทกิริยาในที่สุด   ก็เปนบทกิริยาที่ใชเปนวิเสสนะของ  
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บทประธานได  (กิรยิาอนฺต  มาน ปจจัย),  และเรียกบทประธานวา 
ลิงคัตถะ. แตในที่นี้กิริยา  ตฺวา  ปจจัย  ที่วางไวในที่สุด  ไมเปน  
วิเสสนะของบทประธาน เพราะโดยรูปก็เปนรูปของพากยนั่นเอง  แต 
แทนท่ีจะวางกิริยาในพากยไวในที่สุด กลับวางกิริยา  ตฺวา  ปจจัยไว, 
นาจะเปนเพราะเหตุนี้  จึงตองต้ังชื่อบทกิริยานั้นใหมวา  กิริยาปธานนัย  
คือจัดเปนกิริยาที่เปนประธาน คือกิริยาใหญ, สวนบทประธานซ่ึง 
เปนกัตตา  เรียกชื่อเหมือนกัตตาในกิริยาในพากย  และนาจัดเปนชั้น 
พากยางค  ชนิดที่เปนตอนหนึ่งจากพากย (ไมใชตอนหนึ่ง ๆ ของ 
พากย)  เพราะต้ังเปนประโยคของตนตางหาก  เชนเดียวกับพากยางค 
ลิงคัตถะ. 
        [ ๒ ]  เพราะเหตุไร  ทานจึงวางกิริยา ตฺวา  ปจจัย ไวในท่ีสุด 
ขอความ, ปญหานี้ตอนไดจากการสังเกตตัวอยางที่ทานใช,  กลาวโดยยอ 
วา ทานใชในขอความท่ีกลาวรวม ๆ  แยก ๆ ซึ่งจะตองแบงประโยค 
ออกเปนหลายทอน นาเปนเพราะเหตุนี้ จึงวางกิริยา  ตฺวา  ปจจัยไว 
ในที่สุดขอความของทอนท่ีกลาวรวม หรือกลาวแยก,  ซึ่งในทอนท่ีสุด 
ก็คงใชกิริยาในพากยนั่นเอง.  ทอนท่ีวางกิริยา  ตฺวา  ปจจัยไวในท่ีสุดนั้น 
จึงเปนเหมือนอนุประโยค. 
        [  ๓ ]  ในขอความท่ีกลาวรวม  ๆ แยก ๆ  นั้นวางกิริยา  ตฺวา  ปจจัย 
ไว ในตอนไหน  สังเกตไดจากท่ีทานใชดังตอไปนี้ :- 
        ก. รวม - แยก:  ในขอความหลายทอน  ทอนตนกลาวรวม 
ทอนหลังกลาวแยก, วางกิริยา ตฺวา ปจจัยไวในท่ีสุดของทอนท่ีกลาว  
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แยก อุ.  :- 
        อิเมส  สตฺตาน ชาติอาทโย  นาม  ทณฺฑหตฺถโตปาลกสทิสา, 
ชาติ  ชราย สนฺติก เปเสตฺวา, ชรา  พฺยาธิโน สนฺติก  (เปเสตฺวา),    
พฺยาธิ  มรณสฺส  สนฺติก (เปเสตฺวา)  ๕/๕๖] "ข้ึนชื่อวาสาภาวธรรม ท. 
มีชาติเปนตนของสัตวเหลาน้ี  เชนกับคนเลี้ยงโคมีมือถือทอนไม,  ชาติ 
สงไปสูสํานักของชรา,  ชราสงไปสูสํานักของพยาธิ,  พยาธิสงไปสู 
สํานักของมรณะ, มรณะตัดชีวิตเหมือนพวกมนุษยตัด  (ตนไม)  ดวย 
ขวาน." 
        ข.  รวม-แยก  : ขอความหลายทอนเหมือนขอ ก.  แตวาง 
กิริยา ตฺวา  ปจจัยไวในทอนรวม  (วางกลับกันกับขอ ก. ) อุ. :- 
                                    อุ. ที่ ๑ 
        เตน  กถิต  ธมฺม  สตฺุวา  การกปุคฺคลา  ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺิตฺวา, 
เกจิ  ปมฌานาทีนิ  ปาปุณนฺติ, เกจิ  วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา  มคฺคผลานิ 
ปาปุณนฺตฺ.  [เทฺวสหายกภิกฺขุ.๑  /๕๔]  "การกบุคคลผูฟงธรรมที่ภิกษุ 
นั้นกลาวแลว  ปฏิบัติตามท่ีสอน, บางพวกบรรลปุฐมฌานเปนตน, 
บางพวกเจริญวิปสสนาบรรลุมรรคผล." 
                                      อุ. ที ่๒ 
        เต  เอกมคฺเคนาป อคนฺตฺวา. เอโก  ปจฺฉิมทฺวาเรน  มคฺค 
คณฺหิ, เอโก  ปุรตฺถิมทฺวาเรน  (คณฺหิ).  [ สูกรเปต.  ๗/๗๐ ]  
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"พระเถระเหลาน้ัน   ไมไปทางมรรคาเดียวกัน, รูปหน่ึงถือมรรคทาง 
ประตูทิศตะวันตก.  รูปหนึ่งถือมรรคาทางประตูทิศตะวันออก." 
                                       อุ. ที่ ๓   
        เอว  ขาทนฺตา  ปฺจสุ  อตฺตภาวสเตสุ  อฺมฺสฺส  ทุกฺข 
อุปฺปาเทตฺวา, อวสาเน  เอกา  ยกฺขินี  หตฺุวา  นิพฺพตฺติ. เอกา 
สาวตฺถิย  กุลธีตา  หุตฺวา  นิพฺพตฺติ.  [ กุกฺกุฏณฺฑขาทิกา. ๗/๑๐๑] 
"หญิงท้ังสองน้ันเค้ียวกิน  ยังทุกขใหเกิดแกกันและกัน  ในอัตภาพ ๕๐๐ 
อยางนั้น,  ในท่ีสุดหญิงผูหน่ึงเกิดเปนยักษิณี,  หญิงผูหน่ึงเกิดเปนกุลธิดา 
ในกรุงสาวัตถี." 
        ใน อุ. นี้ อิตฺถิโย เหตุกัตตา  ใน อุปฺปาเทตฺวา  เพราะเปน 
เหตุกัตตุวาจก. 
        ค.  แยก - รวม :  ในขอความหลายทอน:  ทอนตนกลาวแยก 
ทอนหลังกลาวรวม กลับกันกับขอ  ก. - ข. , วางกิริยา ตฺวา ปจจัยไว 
ในทอนแยก  อุ :- 
        เอว  สตฺถารา เทสิตาสุ  อิมาสุ  คาถาสุ  เอกเมกิสฺสา  คาถาย 
ปริโยสาเน  เอกเมก ภิกฺขุสต  นิสินฺนนิสินฺนฏาเนเยว สห  ปฏ-ิ 
สมฺภิทาหิ  อรหตฺต  ปตฺวา  เวหาส  อพฺภุคฺคนฺตวา, สพฺเพป  เต 
ภิกฺขู  อากาเสเนว วีสสโยชนาสติก กนฺตาร อติกฺกมิตฺวา  คถาคนสฺส 
สุวณฺณวณฺณ  สรรี  วณฺเณนฺตา  ปาเท  วนฺทึสุ.  [ สมฺพหุลภิกฺขุ. 
๘/๗๘ ] " เมื่อพระศาสดาทรงแสดงคาถาเหลาน้ี  อยางนั้น  ในท่ีสุดคาถา 
หน่ึง ๆ ภิกษุ  ๑๐๐ รูป ๆ บรรลุพระอรหัต   พรอมกันปฏิสัมภิทา  
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ในที่ที่นั่น ๆ นั่นแหละ  เหาะข้ึนสูเวหาส,  ภิกษุเหลาน้ันแมทั้งหมด 
ลวงกันดาร  ๑๒๐ โยชน  ทางอากาศทีเดียว  ชมเชยพระสรีระ ม ี
วรรณะเพียงดังวรรณะแหงทอง  ของพระตถาคต  ถวายบังคมพระบาท 
แลว."     
        รวมความวา  ในขอความหลายท่ีกลาวรวมแลวแยก  หรือ 
แยกแลวรวมบาง  ในทอนท่ีกลาวแยกบาง,  แตในทอนท่ีสุดก็วาง 
กิริยาในพากยไวเสมอ. 
        [ ๔ ]  พึงสังเกตุรูปประโยคแปลก  ๆ ตาม อุ. ตอไปนี้ :- 
                                  รูปที่  ๑ 
        เตป เทวโลกโต  จวิตฺวา,  พนฺธุมติย เอกสฺมึ  กุลเคเห  เชฏโ 
เชฏโ  ว หตฺุวา,  กนิฏโ  ว หุตฺวา  ปฏิสนฺธึ  คณฺหึสุ. 
[ โชติกตฺเถร. ๘/๑๖๔ ] "  กุฎมพีพ่ีนองแมเหลาน้ัน  เคลื่อนจากเทวโลก 
แลว,  คนพ่ีถอืปฏิสนธิเปนพ่ีเที่ยว,  คนนองถือปฏิสนธิเปนนองเทียว 
ในเรือนสกุลหนึ่ง ในพันธุมดีนคร." 
        อุ. นี้  นาเห็นวายอมมาจาก เตป  เทวโลกโต จวิตฺวา,...เชฏโ 
เชฏโ  ว หตฺุวา  ปฏิสนธฺึ  คณฺหิ,  กนิฏโ  กนิฏโ  ว หุตฺวา 
ปฏิสนฺธึ  คณฺหิ.  เพ่ือมิใหตองเรียง ปฏิสนฺธ ึ คณฺหิ  ๒ ครั้ง จึงใช 
คณฺหึสุ   ทีเดียว. เมื่อดูรูปเต็มดังน้ีแลว  ก็จะเห็นชัดวา จวิตฺวา 
เปนกิริยาปธานนัย จัดเขาในประเภทรวม-แยก  (ขอ ข.)  ทีก่ลาว 
มาแลว.  และ  เชฏโ  (บทตน)  และ  กนิฏโ (บทตน) เปน  
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กัตตา  ใน  คณฺหึสุ   เหมือนอยางกัตตาเอกพจนต้ังแต  ๒ บทข้ึนไป ใช 
กิริยารวมกันเปนพหูพจน.   
                                     รปูที่ ๒ 
        เต...เถร  ขมาเปตฺวา,  โจรเชฏเกน 'อห  อยฺยสฺส  สนฺติเก 
ปพฺพชิสฺสามีติ  วุตฺเต,  เสสา ' มยป  ปพฺพชิสฺสามาติ  วตฺวา, สพฺเพว 
เอกจฺฉนฺทา  หุตฺวา  เถร  ปพฺพชฺช  ยาจึสุ. [ขานุโกฺฑฺตฺเถร. 
๔/๑๓๕ ]  " โจรเหลาน้ัน  ยังพระเถระใหอดโทษแลว เมื่อโจรผูหัวหนา 
กลาววา ' ขาจักบวชในสํานักของพระผูเปนเจา,  โจรท่ีเหลือกลาววา 
' แมขาเจา  ท.  ก็จักบวช,' โจรท้ังหมดเทียว  เปนผูมีฉันทะอันเดียวกัน 
ขอบวชกะพระเถระ." 
        เสสา  มยป  ปพฺพชิสสิามาติ  วตฺวา  เหมือนเปนประโยคแทรก. 
เรียกสัมพันธวา (เสสา)  โจรา  สยกัตตา  ใน วตฺวา  วตฺวา  กิรยิา- 
ปธานนัย. สวน  ขมาเปตฺวา  ปุพพกาลกิริยาใน ยาจึสุ. 
        ประโยคกิริยาปธานนัยนี้  มีความกลาวแยกแทรกเขามาในระหวาง 
ประโยคที่กลาวรวม. 
                                   รูปที่ ๓ ก. 
        คามวาสิโก ตสฺสา  วจเน ตฺวา  เอเกโก  เอเกก  กตฺวา  สทธฺึ 
รตฺติฏานทิวาฏาเนหิ  ปณฺณสาลาสหุสฺส  กาเรตฺวา....อุปฏหึสุ. 
[ มหากปฺปน.  ๔/๑๐] "  ชาวบาน ท. ต้ังอยูในคําของนาง . คนหน่ึง ๆ 
ทําแหงหนึ่ง ๆ , (รวมเปน) ใหทําบรรณศาลาพันหน่ึง  พรอมกบัที่พัก 
กลางคือและท่ีพักกลางวัน บํารุง...."  
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        อุ.  นี ้ เอเกโก  เอเกก  กตฺวา  คลายแทรกเขามาดัง อุ. รูปที่ ๒ 
แตตางกัน เพราะ  เอเกโก  กลาวถึง 'แตละคน' ของคนท้ังหมด  
ไมเหมือน เสสา (โจรา)  และเหตุฉะนี้  กตฺวา จึงเปนกิริยาของทุกคน, 
ไมเหมือน วตฺวา  ที่เปนกิริยาของ  เสสา (โจรา) เทาน้ัน  ไมรวมท้ัง 
หัวหนาโจรดวย. บอก  เอเกโก เปนวิกติกัตตา ใน  หุตฺวา. บอก 
กตฺวา เปนสมานกาลกิริยา  ใน กาเรตฺวา.   
                                   รูปที่ ๓ ข. 
        ทารกา ' มย  อิทานิ  คเหตุ น สกฺขิสฺสาม,  เสฺว  อาคนฺตฺวา 
คณฺหิสฺสามาติ  เอเกโก  เอเกก  สาขาภงฺคมุฏ ิมาทาย สตฺตป ชนา 
สตฺต ฉิทฺทานิ  ปทหิตฺวา ปกฺกมึสุ. [ ตโยชน.  ๕/๔๐ ] "เด็กชาย ท. 
คิดวา  ' เราจักไมอาจเพ่ือจะจับในบัดน้ี, พรุงน้ี เราจักมาจับ,'  คน 
หน่ึง ๆ เอากิ่งไมหัก  (เต็ม)  กํามือ, ทั้ง ๗ คน  ปดชองทั้ง ๗ 
หลีกไป." 
        เอเกโก  วิกติกัตตา ใน  หุตฺวา...อาทาย ปุพพกาลกิริยา ใน 
ปทหิตฺวา...(ชนา  วิกติกตัตา  ใน  หุตฺวา  (เติม)  สตฺต  วิเสสนะ 
ของ  ชนา). 
        [ ๕ ]  ในท่ีสุดขอความท่ีไมตองดวยลักษณะดังกลาวแลว  วางกิริยา 
ตฺวา  ปจจัย  ไวก็มี อุ. :- 
                                      อุ. ที ่๑ 
        เอก  กิร  พุทฺธนฺตร  อวีจินิรเย  ปจิตฺเว  ตโต  จุตา  สฏ ิ-  
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โยชนิกาย  โลหกุมฺภิยา  นิพฺพตฺติตฺวา  อฏสฏ ิวสฺสสหสฺสานิ   ปจิตฺวา, 
เอวป  เตส  ทุกฺขา  มุจฺจนกาโล  น ปฺายติ,  อหมฺป...นิทฺท 
น ลภึ. [ อฺตรปุริส. ๓/๑๑๔ ] " ไดยินวา เปรตเหลาน้ันไหมใน  
อวีจินิรยะสิ้นพุทธันดร  ๑ เคลื่อนจากอวีจินิรยะน้ันแลว บังเกิดใน  
โลหกุมภี  ประกอบดวย  ๖๐ โยชน  หมกไหมสิ้น  ๖๗,๐๐๐ ป;  แม 
อยางนั้น กาลเปนที่พนจากทุกขของเปรตเหลาน้ัน  ยังไมปรากฏ, 
แมเรา...ไมไดความหลับ. 
        [ ในฉบับสีหลและยโุรป  เปน  ปจฺจิตฺวา,  ดูก็เขาที เพราะ 
ใชในฐานเปนกิริยาของคนท่ีถูกเผา  เหมือนอยาง ปจฺจติ คือลง ย 
ปจจัย ]. 
                                  อุ.  ที่ ๒ 
        ราชา  ' กินฺนุ  โข  เอตนฺติ  จินฺเตตฺวา 'ภนฺเต  อิโต  ตาว 
นิกฺขมถาติ  วตฺวา, เถเร  ตโต  นิกฺขมตฺิวา  ปมุเข   ิเต, ปุน  สา 
เถรสฺส ปฏ ิปสฺสเส  อฏาสิ. [โกณฺฑธานตฺเถร.  ๕/๕๒] "พระราชา 
ทรงคิดวา ' ขอน้ีอยางไรหนอแล' ตรัสวา ' ขาแตทานผูเจริญ ขอ 
ทานจงออกจากท่ีนี้กอน,'  เมื่อพระเถระออกจาวิหารน้ันยืนที่หนามุข, 
หญิงน้ันไดยืนที่ขางหลังของพระเถระอีก." 
        ปจิตฺวา  ใน อุ. ที ่๑  และวตฺวา  ใน อุ. ที ่๒ นาประกอบเปน 
กิริยาในพากย  วตฺวา  ใน อุ. ที่ ๒  ฉบบัยุโรปเปน  อาห. 
        [ ๖ ]  กริิยาปธานนัยนี้  บางทานเห็นวาทานเรียงไวดวยความ 
เผลอ,  แตเมื่อพิจารณาดู ก็จักเห็นไดวาหาใชดวยเผลอไม  ทานเรียง  
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ดวยมีหลักเกณฑ  ดังที่กลาวแลวจากสังเกต  เวนไดแตในที่บางแหง 
ดังท่ียกมาเปนตัวอยางในขอ [ ๕ ].   
        อน่ึง ใจขอความท่ีกลาวรวม ๆ แยก ๆ  อันควรวางกิริยา  ตฺวา 
ปจจัยในที่สุด  ทานวางกิริยาอ่ืนก็มี อุ :-  
        ตา  เคเห ฌายนฺเต  เวทนาปริคฺคหกมฺมฏาน  มนสิกโรนฺติโย, 
กาจิ  ทุติยผล,  กาจิ  ตติยผล  ปาปุณึสุ.  [สามาวตี.  ๒/๑๐ ] " หญิง 
เหลาน้ัน,  เมื่อเรือนอันไฟไหมอยู,  กระทําไวในใจ  ซึ่งกัมมัฏฐาน 
กําหนดเวทนาเปนอารมณ;  หญิงบางพวกบรรลุผลที่  ๒;  บางพวกบรรล ุ
ผลที่ ๓." 
        มนสิกโรนฺติโย นาเรยีกเปนกิริยาปธานนัย  แตเมื่อไมกลาเรียก 
ก็ตองเรียกเปนวิเสสนะ. (จะเรียกเปนอัพภันตรกิริยาก็ขัด เพราะไมเปน 
กิริยาภายใน คือ ในระหวาง ๆ แตเปนกิริยาในท่ีสุด.) ถาจะใหเปน 
กิริยาปธานนัย  ก็ตองเติม  หุตฺวา ให  กโรนฺติโย  เปน วิกติกตฺตา 
ใน หุตฺวา  ๆ เปนกิริยาปธานนัย. (บทกริิยา  อนฺต มาน ปจจัยเปน 
วิกติกตฺตา ได).  แตดูไมนาเติม  ทานวางไวพอดีแลว. 
        สรูปอธิบาย:  กิริยาปธานนัย  คือกิริยา ตฺวา ปจจัยที่วางไวในที่ 
สุดขอความ  ที่กลาวรวมบาง  แยกบาง บรรดาขอความหลายทอนท่ีกลาว 
รวม ๆ แยก ๆ  และวางไวในทอนตนบาง ทอนหลังบาง  ไมแน, แต 
ในทอนท่ีสุด  ก็มีกริิยาในพากยเสมอ,  บทกัตตา  เรียกวา กัตตา หรือ 
สยกัตตาบาง เหตุกัตตาบาง  ตามควรแกบทกิริยา.  
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                                กริิยาตติยาวิเสสน           
        (๒)  บทกิริยา  ตฺวา  ปจจัยท่ีเปนทางเครื่องแปลก ทานเรียก 
ชื่อวา กิริยาตติยาเสสน  (โดย), อุ. อนาคเต ปน  กปฺปสต- 
สหสฺสาธิก  เอก อสงฺเขยฺย  อติกฺกมิตฺวา  โคตโม  นาม  พุทฺโธ  
โลเก  อุปฺปชชฺิสฺสติ. (สชฺยวตฺถุ เรื่องท่ี ๘).  อติกฺกมิตฺวา 
ทานเคยแปลวา โดยกาวลวง เปนกิริยาตติยาวิเสสนะ  ใน 
อุปฺปชฺชิสฺสติ.  วิธีอยางน้ีทานไดใชมาแลว. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  บทกริิยา ตฺวา  ปจจัยที่เปนกิริยาตติยาวิเสสนะนี้ 
ทานไดใชมาแลว. อุ :- 
                                   อุ. ที่ ๑ 
        อนาคเต  ปน กปฺปสตสหสฺสาธิก  เอก  อสงฺเขยฺย อติกฺกมตฺิวา 
โคตโม  นาม  พุทฺโธ  โลเก  อุปฺปชฺชิสสฺติ. [ สฺชย. ๑/๑๐๖ ] 
"ก็พระพุทธเจาทรงพระนามวา โคดม  จักเกิดในโลก  โดยลวงอสงไขย 
หน่ึง  ยิ่งดวยแสนกัลปในอนาคต. 
        ทราบวา อติกฺกมิตฺวา ทานเคยใชมาอยางนี้. 
                                    อุ. ที่ ๒ 
        ....เยน  เกนจิ  อากาเรน  วจีเภท  กตฺวา  วา สีสกมฺปาทีหิ 
วา สมฺปฏิจฺฉติ.  [ส.  ปา.  ๒/๕๒ ] " ... รับ ... โดยเปลงวาจา วา 
...ดวยอาการอันใดอันหน่ึง  หรือดวยกายวิการมีไหวศีรษะเปนตน." ๑ 
 
๑. สมเด็จพระวันรัต  เขมจารี  แปล,  จากหนังสือท่ีพิมพแจก  พ.ศ.  ๒๔๘๕  น.  ๔๓.  
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                                   อุ.  ที่ ๓ 
        เหตุ  หตฺุวา  ปจฺจโย.  [ ปรมตฺถทปีนี. น.  ๔๕๕๕ ] "ปจจัยโดย 
เปนเหตุ."   
        อุ.นี ้ มคํีาอธิบายในปรมัตถทีปน ี นั้น ตอไปนี้  เหตุภาเวน 
ปจฺจโย (เหตุภาเวน ปจฺจโยติ  วุตฺต  โหติ). 
        [ ๒ ]  พวก  อารพฺภ,  นิสฺสาย,  ปฏิจฺจ  ผูรูภาษาบาลีตางประเทศ 
มักแปลเปน ' โดย ...'  ก็มี.  ไทยเราใชเปนสมานกาลกิริยาบาง  กิริยา 
วิเสสนะบาง. 
        สรูปอธิบาย : กิริยาตติยาวิเสสนะ  เปนบทกิริยา  ตฺวาปจจัยท่ีเปน 
ทางเครื่องแปลก. 
                                    กริยิาบท 
        (๓)  นบิาตหรืออัพยยกิริยา คือ  สกฺกา  ลพฺภา เปนกิริยาบท 
พิเศษ. สกฺกา  ใชในพากยกัมมวาจกบาง  ภาววาจกบาง. ลพฺภา 
ใชในพากยกมัมวาจกเปนพ้ืน. กิริยาบทเหลาน้ีที่เปนกัมมวาจก  เรียก 
ชื่อวา กมมฺวาจก  กิริยาปท, ที่เปนภาววาจก เรียกชือ่วา ภาววาจก 
กิริยาปท. อ.ุ :- 
                                         สกฺกา: 
        พุทฺธา  จ นาม น  สกฺกา  สเน อาราเธตุ. 
        น หิ สกกฺา อมฺเหส ุ เอเกน  (ชเนน)  อปพฺพชตุิ.  
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                                     ลพฺภา:  
        ลพฺภา...โภคา จ ภุชฺิตุ. (ลพฺภา)  ปฺุานิ  จ กาตุ. 
        อิท  (รชฺช)  น ลพฺภา  เอว  กาตุ.   
        อล เปนนิบาต  หรือ อัพยยกิริยาอยางน้ันบาง อุ. :- 
        นวห ฺ ภกิฺขเว  องฺเคหิ สมนฺนาคต  กุล  อนุปคนตฺฺวา จ 
นาล  อุปคนตฺุ,  อุปคนฺตฺวา จ นาล  อุปนิสีทิตุ. 
        แต อล นิบาต  ใชในอรรถวารณะคือหาม (อยาเลย) 
เปนตนโดยมาก. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  กิริยาบทน้ี  ใชแตในพากยกัมมวาจกและภาววาจก 
และคงรูปอยูเดียวเหมือนอัพยยศัพท  จึงจัดเปนนิบาต  ใชไดทกุลิงค 
ทุกวจนะ. จะกลาวทีละบท :- 
                                       สกฺกา 
        สกฺกา  เม่ือกลาวตามหลักไวยากรณ  ก็ไมควรใชเปนกิริยา- 
กัมมวาจก  เพราะเปนอกัมมธาตุ, แตตามภาษานิยมในคัมภีรทั้งปวง 
ทานใชเปนกิริยากัมมวาจกดวย, แมในโยชนาสมัตปาสาทิกาและ 
อภิธัมมัตถวิภาวินี  ก็บอกเปนกัมมวาจกในพากยเชนนั้น. ถาถอืวา 
เปนกัมมวาจกไมได  เพราะ สกฺกา  เปนอกัมมธาตุ  ก็ควรถือวาเปน 
กัตตุวาจกได  เพราะอกัมมธาตุยอมเปนกัตตุวาจกได, แตภาษานิยม 
ที่ใชในที่ทั่วไป  ไมยอมใหถือเชนนั้น คือไมมีใชเปนกัตตุวาจก  ใช 
แตเปนกัมมวาจกบาง ภาววาจกบาง  ตามรูปประโยค. ถามีคําถามวา  
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ที่ใชเปนภาววาจกจงยกไว, สวนท่ีใชเปนกัมมวาจก จะไดบทกัมม 
มากลาวเปนประธานจากไหน เพราะ สกฺกา  ไมมกีรรม ?  ตอบวา : 
ไดบทกัมมของบทกิริยา ตุ  ปจจัยแทน  เพราะในประโยค สกกฺา ยอม  
มีบทกิริยา  ตุ   ปจจัย  ประกอบอยูดวยเสมอ คือใชกัมมของกิริยา  ตุ  ปจจัย 
นั้นนั่นแหละเปนประธาน, และเม่ือประกอบเปนพากยภาววาจก,  บท 
กัมมนั้น  กเ็ปนอวุตตกัมมบาง  การีตกัมมบาง ในบท  ตุ  ปจจัย   
นั้น  อุ. :- 
                                     กมัมวาจก 
        พุทฺธา  จ นาม  น สกฺกา สเน  อาราเธตุ   [ จกฺขุปาลตฺ- 
เถร. ๑/๘ ] " ก็ธรรมดาวา พระพุทธเจา ท.  อันคนโออวดไมอาจเพื่อ 
ใหทรงโปรดปราน." 
        พุทฺธา  วุตตกัมม  ใน สกฺกา.  สกฺกา กิริยาบท กัมมวาจก. 
        พุทฺธาติ ปท  น สกฺกาติ  ปเท  วุตฺตกมฺม. สกฺกาติ  ปท 
พุทฺธาติ  ปทสฺส กมฺมวาจก กิริยาปท. 
                                   ภาววาจก         
        น หิ  สกฺกา อมฺเหสุ  เอเกน [ ชเนน ] อปพิพชตุิ.  [ เทวทตฺต. 
๑/๑๓๒] "  เพราะวา  ในเรา  ท. อันคนหน่ึงไมอาจเพ่ือไมบวช." 
        เอเกน  วิเสสนะ ของ  ชเนน.  ชเนน  อนภิหิตกัตตาใน น สกฺกา. 
สกฺกา  กริิยาบท ภาววาจก. 
        สกฺกาติ ปท  ภาววาจก  กริิยาปท.  เอเกนาติ ปท  น สกฺกาติ 
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ปเท  อนภิหิตกตฺตา. 
        ขอสังเกต:  ก.  วิธีเรียงประโยค  สกฺกา  สังเกตจากอาคตสถาน 
นั้น  ๆ ดังน้ี :-   
        (ก)  สกกฺา  เรียงไวหนาหรือหลังบท ตุ  ปจจัย กับบททีเน่ือง 
ดวยบท ตุ  ปจจัยนั้น อุ. :-  
                        สกฺกา  เรียงไวหนาบท ตุ  ปจจัย 
        อุ. ๑  พุทฺธา  จ นาม น สกฺกา  สเน  อาราเธตุ. 
        อุ. ๒  น หิ  สกฺกา   อมฺเหสุ  เอเกน  อปพฺพชิตุ. 
        อุ.  ๓  สกฺกา  เคห  อชฺฌาวสนฺเติ  ปฺุานิ กาตุ. 
                                                    [ จกฺขุปาลตฺเถร. ๑/๖ ] 
        อุ. ๔  คิหินา หุตฺวา  สกฺกา  ทุกฺขา  มุจฺจิตุ. 
                                                [ อุกฺกณฺ ิตภิกฺขุ. ๒/๑๓๔] 
                        สกฺกา  เรียงไวหลังบท  ตุ  ปจจัย 
        อุ. ๕ โส อิมสฺส  สนฺติเก อุปฺปาเทตุ  น สกฺกา. 
                                                 [ สฺชย.  ๑/๘๕ ] 
        อุ.  ๖  ตยา  คนฺตุ  น สกฺกา. 
                                                [ โกสมพิฺก.  ๑/๕๖ ] 
        อุ.  ๗  อโนนเตน  ปวิสิตุ  น สกกฺา. 
                                                [ ปณฺฑิตสามเณร. ๔/๓๑ ] 
        (ข)  บทอนภิหิตกัตตา  เรียงไวหลัง สกฺกา  บาง  ดัง อุ.  ๑,๒,๓. 
เรียงไวหนา  สกฺกา  บาง ดัง  อุ.  ๔,๖,๗. แตเรียงไวหนาบท  ตุ ปจจัย 
เสมอ. 
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        (ค)  ถาเปนประโยคกัมมวาจก  บทวุตตกัมม เรียงไวหนา สกฺกา 
บาง อุ  ๑,๕; เรียงไวหลัง  สกฺกา บาง อุ.  น สกฺกา โส  อคารมชฺเฌ 
ปุเรตุ. [ จกฺขุปาลตฺเถร. ๑/๖]   
        (ฆ)  เปนประโยคคําถาม  เรียง สกฺกา  ไวหนาประโยค  อุ. น 
สกฺกา มยา  ต คเหตุ ?  [ สามาวตี.  ๒/๓๓] 
        ข.  บางแหง  แตหาง ๆ สกฺกา เขาในกิริยาวามีวาเปน  (เปน 
วิกติกัตตา). กิริยานั้น  โดยปกติ  เรียงไวหลัง สกฺกา อุ. โน เจต 
ภิกฺขเว  สกฺกา อภวิสฺส กสุล  ภาเวตุ. [ ปหานภาวนาสูตร ] "ภิกษุ 
ท. ถากุศลนัน่ จักเปนกิจอันบุคคลไมอาจเพ่ือใหมีไดไซร." 
        ค.  แตถาเขากับกิริยาวามีวาเปนนั้นไมได  ก็ตองเปน  กัตตา ใน 
กิริยานั้นบาง อุ.  ตตฺถ  น  อาคต  คเหตุ  สกฺกา  ภวิสฺสติ. [ สามาวตี. 
๒/๓๓] "การท่ีเราอาจเพ่ือจะจับทาวอุเทนผูเสด็จมาในที่นั้น จักมี." 
สกฺกา  สยกตัตา  ใน ภวิสฺสติ. 
        มีหลกัท่ีพึงสังเกตคือ  เมื่ออาจยกบท กัมม ของบท ตุ ปจจัยเปน 
ประธาน  คือเปนกัตตา  ในกิริยาวามีวาเปนได  สกฺกา  ก็เปนวิกติกัตตา 
ในกิริยาวามีวาเปนนั้น ;   ถาไมอาจ,   สกฺกา  ก็ตองเปนประธาน  คือ 
เปนกัตตาเอง เชนใน  อุ. วา ตตฺถ  น  อาคต  คเหตุ  สกฺกา ภวิสสฺติ 
นั้น. (แปลโดยพยัญชนะวา ' อันวาอันเราอาจเพ่ือจะจับทาวอุเทนผู 
เสด็จมาในท่ีนั้นจักมี. บางทานแปล:  คเหตุ- เพ่ือจะจับ.' คหณตฺต 
-เพ่ืออันจับ).  
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                                ลพฺภา 
           ลพฺภา ใชคลาย  สกฺกา  แตพบนอยกวา. อุ. :- 
                                อุ.  ที ่๑    
        ลพฺภา....โภคา  จ ภฺุชิตุ, [ลพฺภา]  ปฺุานิ  จ กาตุ. 
[มหาวิภงฺค  ปมภาค.  ๑/๒๙ ]  "โภคะ  ท. อันเจาไดเพ่ือบริโภค 
และบุญ  ท. อันเจาไดเพ่ือทํา." 
        สมันตปาสาทิกา  [๑/๒๔๒] แกความ  ลพฺภา เปน ลพฺภนฺติ. 
                                 อุ. ที ่๒ 
        ต กุเตตฺถ  ลพฺภา,  ย เม  ปเร  อนภิรตึ  วิโนเทตฺวา  อภิรติ 
อุปฺปาเทยฺยุ. [ นิกฺขนฺตสุตฺต.  ๑๕/๒๗๒ ]  "ขอท่ีคนอ่ืนพึงบรรเทาความ 
ไมยินดี  ยังความยินดีใหเกิดแกเรา  จะไดในเมื่อราคะนี้เกิดข้ึนแลวจาก 
ที่ไหน." 
        ต  กุเตตฺถ  ลพฺภา  ใชในที่หลายแหง,  บางแหง ต  ใชเปนเหตุ 
(สุ. วิ.  ๒/๒/๔  วา  ตนฺติ  ตสฺมา), บางแหงแสดงความ  ลพฺภา 
เปน สกฺกา   ลทฺธุ บาง  เปน  ลทฺธพฺพ บาง [ สุ. วิ. ๓-๒๑๐ ]. 
                                    อุ. ที่ ๓ 
        ลพฺภา  หิ ปุมุหา  อทิ. [เวสฺสนฺตรชาตก. ๒๘/๔๑๙] "เพราะ 
ทุกขนี้อันชาย  (ผูยังเที่ยวอยูในภพ] พึงได." 
        ชาตกกัฏฐกถา  [ ๑๐/๔๓๐ ] วา ปมุุนาติ  อิท  ภเว  วิจรนฺเตน 
ปุริสเน  ลภิตพฺพ. แกความ ลพฺภา  เปน  ลภิตพฺพ.  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 57 

                                    อุ. ที่ ๔ 
        อิท  (รชฺช) น ลพฺภา  เอว กาตุ.  [ วิฑูฑภ. ๓/๖] "ราชสมบัติ 
นี้ อันเจาไมได  เพ่ือทําอยางนั้น."   
        ลพฺภา นี้ เปนสกัมมธาตุ ตรงกันขามกน  สกกฺา. ทั้งวิธีประกอบ 
ประโยคก็ไมลงรูปเหมือน,  คือประโยค  ลพฺภา  ที่ใชบท ตุ ปจจัย 
และยกบทกมัม  ของ ตุ  ปจจัย  เปนประธานในพากยกัมมวาจกก็มี 
ดังในตัวอยางที่ ๓ ยกบทกัมมของบท  ตุ  ปจจัย  คือ โภคา และ 
ปฺุานิ เปนประธาน, ที่ไมใชบท  ตุ ปจจัยก็มี  เพราะในบางประโยค 
ไมใชบท  ตุ  ปจจัย ดังตัวอยางที่ ๒ และที่ ๓,  ตางจาก สกฺกา ซึ่ง 
ตองมีบท ตุ  ปจจัยอยูคูดวยเสมอ. ประโยค  ลพฺภา  ที่ไมใชบทกมัม 
ของ  บท ตุ  ปจจัยเปนประธานก็มี อุ. อย  สมเณสุ  สกฺยปุตฺติเกสุ 
ปพฺพชนฺติ, น เต ลพฺภา กิ ฺจิ  กาตุ, [มหาวคฺค. ๔/๑๕๓ ] 
"ชนเหลาใดบวชในพระสมณะ ท. ผูสักยปุตติกะ, ชนเหลาน้ันอันใคร ๆ 
ไมไดเพ่ือจะทําอะไรๆ."  ถามีประโยค  ลพฺภา ที่ประกอบอยาง สกฺกา 
ภาววาจก  ก็นาเปนภาววาจกไดดวย. 
        ภาวสาธนะ  ยอมสําเร็จมาจากภาววาจก  เพราะเปนภาวรูปอยาง 
เดียว. ก็ภาวสาธนะน้ัน ใชไดในธาตุทั้ง ๒,  อกัมมธาตุจงยกไว,  กลาว 
เฉพาะสกัมมธาตุ เมื่อต้ังวิเคราะหก็ตองเปนภาววาจก. จึงเห็นวาสกัมม- 
ธาตุเปนภาววาจกได  ในที่ควรเปน. 
                                           อล 
        อล ใชเปนกิริยาบทได  เชนเดียวกับ  สกกฺา  แตใชเปนนิบาต  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 58 

ในอรรถวารณะคือหาม (อยางเลย)  เปนตนโดยมาก  จนมักแหนงใจใน 
เมื่อจักใชกิริยาบท. อล  บทนี้  ทานแสดงวาสําเร็จรูปมาจากธาตุ 
เชนเดียวกับ  สฺกกา ลพฺภา ดังจะกลาวในตอนทาย, เหตุฉะนี้ แมจะ 
ไมคอยชินหูชินตา ก็พึงทราบวาเปนกิริยาบทได  ในที่เปนกิริยาบท ไม 
ตองฝนของทาน. อุ. :-    
                             อุ. ที ่๑ กัมมวาจก 
        นวหิ  ภิกฺขเว  องฺเคหิ  สมนฺนาคต  กุล  อนุปคนฺตวา  จ นาล 
อุปคนฺตุ,  อุปคนฺตฺวา  จ นาล อุปนีสีทิตุ.  [ วิฑูฑภ. ๓/๘ ] "ภิกษุ 
ท. ตระกูลทีป่ระกอบดวยองค ๙ (อันภิกษุ)  ยังไมเขาไป ไมควรเพ่ือ 
เขาไป,  และเขาไปแลว ไมควรเพ่ือเขาไปนั่ง." 
        กลุนฺติ  ปท  น อลนติฺ  ปเท  วุตฺตกมฺม. อลนฺติ  ปท  กุลนฺติ 
ปทสฺส กมฺาวาจก  กิริยาปท. 
                              อุ. ที่ ๒ ภาววาจก 
        อล หิ โว กาลามา  กงฺขิตุ, อล  วิจิกิจฺฉิตุ.  [ ติก.องฺ. 
๒๐/๒๔๓] " ดูกอนชาวกาลาม  ท. อันทาน ท. ควรแทเพ่ือสงสัย, 
ควรเพ่ืองงงวย."  (อล=ยุตฺต. มโน.  ป.ู ๒/๒๓๙ )  โว อนภิหิตกัตตา 
ใน อล.  อล กิริยาบท ภาววาจก. 
        [ ๒ ]  แมบทนามกิตกบางบทใชเปนกิริยา อุ. :- 
                                       อุ. ที่ ๑ 
        ลพฺภเมต  วิชานตา [ โสนนฺทชาตก ๒๘/๖๖  "ผล  (อิฏผล)  
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นั่น  อันผูรูแจงพึงได." (ลพฺภ=ลภฺ+ณฺย  ไมเปนนิปาตบทเหมือน 
ลพฺภา. แต ลพฺภา ในบางแหง  อาจคิดวาเปนนามกิตก  ปุ. ป.  พหุ. 
ก็ได). 
                                   อุ. ที่ ๒   
        เต  จ  ภิกฺขู  คารยฺหา. [ มหาวิภงฺค.  ๒/๔๒๔ ]  "ภิกษุ ท. 
นั้น  ถูกติเตียนดวย." 
        (คารยฺหา=ครฺห+ณฺย). 
                                     อุ. ที่ ๓ 
        วุฑฺฒิเยว  ภิกฺขเว  ภิกฺขูน  ปาฏิกงฺขา.  [ อปรหิานิยธมฺมสุตฺต. 
๒๓/๒๑] "ภิกษุ ท.,  ความเจริญอยางเดียว  อันภิกษุ  ท.  พึงหวังได." 
        (ปาฏิกงฺขา=ปฏิ+กงฺข+ณ  เพราะอัฏฐกถาแกอรรถเปน  ปาฏกิงฺ- 
ขิตพฺพา [ เชน  ป. ส.ู ๑/๒๓๑ ตอนแก  วตฺถูปมสตฺุต].  เทียบ วหิตพฺโพติ 
วาโห. วห+ณ). 
        บทนามกิตกที่ใชเปนกิริยานี้  นกัเรียนมักไมกลาใชเปนกริิยา แต 
สังเกตดูวาทานมุงใหเปนกิริยา  เพราะฉะนั้น  เรียกเหมือนกิริยากิตกใน 
พากย ก็สมควร. 
        แมกริิยากิตก  ที่ใชเปนนาม ก็บอกสัมพันธเปนนามกันได, ไฉน 
นามกิตก  ทีใ่ชเปนกิริยาจะบอกเปนกิริยาไมได. 
        [ ๓ ]  ตอไปนี้จะแสดงศัพท  สกกฺา  ลพฺภา  และ อล  ตามท่ี 
ทานผูหน่ึงคนไดจากอภิธารศัพทบางฉบับ ประกอบสันนิษฐาน:-  
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                                   สกกฺา  ลพฺภา    
        สกฺกา  ลพฺภา  วาเปนนิบาต มาจากกิริยาอาขยาตสัตตมีวิภัตติ 
แสดงรูปทางสสกฤต  คือ  ศกฺ  ลภฺ  ธาตุ  ลงสัตตมีวิภัตติ สําเร็จเปน 
ศกฺยาตฺ, ลภฺยาตฺ. 
        สันนิษฐายวา  ศกฺยาตฺ ลภฺยาตฺ ในสสกฤต,  เมื่อมาสูบาลี ตฺ 
หายไป  คงเหลือเพียง สกฺกา, ลพฺภา, เทียบ สฺยาตุ. กุรฺยาตฺ  มาสู 
บาลีเปน สิยา กยิรา.  ตามสันนิษฐานน้ี  เดิมจึงเปนกัตตุวาจก. 
        ฉะน้ี  สกฺกา  ลพภา  เปนอัพยยศัพทหรือนิบาต, และมาใชเปน 
กัมมวาจกบาง ภาววาจกบาง 
        ศัพททํานองนี้  คือเดิมเปนกิริยาของอาขยาต แลวมาเปนนิบาต 
อัพยยศัพท มีแนวเทียบ คือ :- 
        มฺเ  มาจาก    มน+ฺย+เอ      วัตตมานาวิภัตติ        อัตตโนบท. 
        ภเณ      มาจาก    ภณฺ+อ+เอ     วัตตมานาวิภัตติ         อัตตโนบท. 
        อฺทตฺถุ  มาจาก   อฺ+อตฺถุ.   (อสฺ+ตุ            ปญจมีวิภัตติ.) 
        แต  ลพฺภา  โดยอรรถ  ทานแกหลายอยางดังกลาวไวกับตัวอยาง 
ในหนหลังแลว. 
                                          อล 
        อล วาเปนนิบาต มีทางมาเปน ๒ คือ :- 
        ก. ออกจาก  อลฺ ธาตุ  เปนไปในความสันทัด  อาจ และอะไร ๆ 
พวกน้ี, ลงนิคคหิตเม่ือสําเร็จรูปศัพท. อลฺ  ธาตุ นี ้ เปนธาตุประดิษฐ 
ข้ึนเพ่ือ อล ศัพท.  
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              ข.  ออกจาก  ฤ ธาตุ  ใน สสกฤต  เปนไปในความรวดเร็ว 
สําเร็จรูปเปน  อร.  แลวทําใหเปนกัมมการก กิรยิาวิเสสนะ  เปน อร. 
เกิดรูปใหมอีกรูปหน่ึงเปน อล, มีความหมายวา ควร,  เหมาะ,  อาจ, 
สามารถ. แลวกลายเปนนิบาตไป.   
        สันนิษฐานวา  ความหมายเดิมวา  เร็ว  (อร)  กับความหลาย 
ใหมวา ควร.  เปนตน (อล)  เขากันได  เพราะอะไร  ๆ ถารวดเร็ว 
คลองแคลว ก็คงมีอรรถรสไปทางเหมาะ, สม, ควร, อยูในตัว. 
        อน่ึง กิรยิาวิเสสนะนั้น สําเร็จอยูที่นิคคหิตเปนใหญ เชน  สขุ 
เสติ,  และศัพทที่ลงนิคคหิตเพ่ือจํากัดใหเปนกิริยาวิเสสนะ  (ภาว- 
นปุสก)  แลว เมื่อนิคคหิตยังคงอยู  กแ็จกไมไดอีกตอไป  อัพยย), 
แมแจกกันมาแลว  เมื่อลงนิคคหิตอีก ก็เปนกิริยาวิเสสนะหนักแนน 
แนนอนข้ึน  เชน  จิรสฺส เอา     ประทบัลงอีกครั้งเปน จิรสฺส  อล จึง 
กลายเปนนิบาต อัพยยศัพทไปฉะนี้. 
        เทียบบาลี : ในบาลมีี อรฺ  ธาตุเปนไปในความไป,  ในอภิ- 
ธานัปปทีปกา ขอ  ๔๐  แสดง อรฺ  ในหมวดศัพทจําพวกที่แปลวารวดเร็ว. 
        การใช :  อล  ใชในความหมายไดหลายอยาง , ในความหมาย 
หาม เชน  อล เม  พุทฺเธน,  ในความหมายวาควร  วาสามารถ เชน 
อล  กาตุ  อล  สวิธาตุ  เปนตน. ในทางสัมพันธ ก็มักใชเปนวิกติ- 
กัตตาเปนตน  เหมือนอยางนามศัพท, สวนท่ีใชเปนกิริยาบทโดยแทมีนอย 
ตางจาก สกฺกา  ลพฺภา. 
        สรูปอธิบาย : กิริยาบท คือ  สกฺกา ลพฺภา  อล ที่ใชเปนบท 
กิริยาในพากย  กัมมวาจกบาง  ภาววาจกบาง. 
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                                    สมัพันธซอน    
        ๗.  บทท้ังหลายในพากยางคหรือในพากยทั่วไป ยอมมีความ  
หมายเนื่องถึงกันโดยปกติ  และเรียกชื่อวา  ลิงคัตถะ สยกัตตา  เปนตน 
ตามท่ีกลาวมาแลว,  แตบางแหง บทหรือแมพากยางคและพากย 
 ัยังเนื่องถึงกันดวยความหมายอีกอยางหน่ึง  ดังตอไปนี้ :- 
                                   วิวริยะ-วิวรณะ 
        (๑)  เปนบทเดียวหรือหลายบทที่ควรไข  คือขยายเปดเผย 
ความใหชัดดวยบทเดียวหรือหลายบทอื่นอีก,  บทที่ควรไขอันต้ังอยู 
เบื้องหนา  เรยีกชื่อวา วิวริย,  บทท่ีไขออกไปอันต้ังอยูเบื้องหลัง 
เรียกชื่อวา  ววิรณ.  เหมือนในพากย อนฺโตอคฺคิ พหิ น นหีร-ิ 
ตพฺโพ ยังไมชัดวา "ไฟภายใน  ไมพึงนําออกภายนอก"  นั้น 
ภายนอกคือในที่ไหน  จึงมีบทไขในตอนอธิบายวา สสฺสุสสุรสามิกาน 
อคุณ  ทิสฺวา  พหิ  ตสฺมึ  ตสฺมึ  เคเห  ตฺวา  มา กเถสิ. ได 
ความชัดวา เห็นโทษมิใชคุณของแมผัวพอผัวและสามีแลว  อยาต้ัง 
กลาวในภายนอก  คือในเรือนนั้น ๆ . พหิ เปน วิวริยะ,  เคเห 
เปน วิวรณะ. 
        วิวริยะ-วิวรณะ นี้ ใชในอรรถกถาที่แกบาล,ี ในฎีกาท่ีแก 
อรรถกถา, ในอนุฎีกาท่ีแกฎีกาเปนพ้ืน, และบททีม่าในบาล ี เชน 
ในคาถาธัมมบทเปนตน  ตองเปนวิวริยะเสมอ. อุ. ในอรรถกถา  
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ลาชเทวธีตาวัตถุ  (เรื่องท่ี  ๙๗)  ตอนแกอรรถบาทคาถา สุโข  
ปฺุสฺส  อจฺุจโย  วา ปฺุสฺส  ห ิอจฺุจโย  วุฑฺฒิ  อิธโลกปร- 
โลกสุขาวหนโต  สุโข.  
        อธบิาย :  [ ๑ ]  บทเชนไรเรียกวา วิวริย-วิวรณะ ไดกลาว 
ไวในหัวขอขางตนแลว,  แตพึงกําหนดวาตองบอกช่ือสัมพันธ วิวริยะ 
-วิวรณะดวย ชื่อสัมพันธโดยปกติดวย ดัง  อุ อมฺม ตว สสฺสุสสรุ- 
สามิกาน อคุณ  ทิสฺวา  พหิ: ตสฺม ึ ตสมฺึ เคเห  ตฺวา มา  กเถสิ. 
[ วิสาขา. ๓/๖๔ ] "แม,  เจาเห็นโทษมิใชคุณของแมผัวพอผัวและสามี 
ของเจาแลว อยาต้ังกลาวในภายนอก  คือในเรือนน้ัน ๆ" 
        อมฺม  อาลปนะ. ตว  สยกัตตา  ใน กเถสิ. กเถสิ  อาขยาตบท 
กัตตุวาจก. ตว สามีสัมพันธ  ใน สสสฺุ...สามิกาน สสฺสุ...สามิกาน 
สามีสัมพันธ ใน อคุณ.  อคุณ  อวุตตกัมม  ใน  ทิสวฺา. ทิสฺวา 
ปุพพกาลกิริยา  ใน กเถสิ. พหิ  วิวริยะ  และ อาธาร  ใน กเถสิ.  ตสฺมึ 
ตสฺมึ  ๒ บท  วิเสสนะ  ของ  เคเห. เคเห  วิวรณะ  ของ พหิ และ 
อาธาร ใน กเถสิ.  ตฺวา  สมานกาลกิริยา ใน กเถสิ.  มา ศัพท 
ปฏิเสธ ใน ตฺวา กเถสิ. 
        สัมพันธเปนภาษามคธ  พึงดูตามท่ีทานสัมพันธเปนตัวอยางใน 
แบบวายกสัมพันธ ภาคท่ี ๓ ตอนตน ตอนทาย. 
        [ ๒ ]  วิวริยะ-วิวรณะน้ี ใชในอรรถกถาที่แกบาลีเปนตนเปนชั้นๆ 
ลงมาเปนพ้ืน, กลาวเฉพาะในอัฏฐกถาธรรมบท  เมื่อมีบทที่มาในคาถา 
บทที่มาในคาถาตองเปน  วิวริยะ  เสมอ อุ.:-  
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                                       อุ. ที่ ๑   
        ปฺุสฺส  หิ อุจฺจโย : วุฑฺฒิ  อิธโลกปรโลกสุขาวหนโต  สุโข. 
[ ลาชเทวธีตา. ๕/๙ ]  "เพราะวา  ความส่ังสม  คือความเจริญแหงบุญ  
ชื่อวาเปนสุข  เพราะเปนเครื่องนํามาซึ่งความสุขในโลกน้ีและโลกอื่น." 
        อุจฺจโย  เปนบทมาในคาถาบาทท่ี  ๔ วา  สโุข  ปฺุสฺส อุจฺจโย 
ไขเปน  วุฑฺฒิ  บอกสัมพันธเฉพาะที่ตองการวา :- 
        [ ไทย ]   อุจฺจโย วิวรยิะ และสยกตัตา  ใน โหติ.  วุฑฺฒิ 
วิวรณะ ของ อุจฺจโย  และ สยกัตตา  ใน โหติ.  โหติ  อาขยาตบท 
กัตตุวาจก. 
        [ มคธ ]  อุจฺจโยติ ปท วิวริย  โหตีติ ปเท  สยกตฺตา. วุฑฺฒิ 
วิวรณะ  ของ  อุจฺจโย และ  สยกัตตา  ใน  โหติ. โหติ  อาขาตบท 
กัตตุวาจก. 
        [ มคธ]  อุจฺจโยติ  ปท วิวริย  โหตีติ  ปเท  สยกตฺตา.  วุฑฺฒีติ 
ปท  อุจฺจโยติ  ปทสฺส  วิวรณ โหตีติ ปเท  สยกตฺตา. โหตีติ ปท 
อุจฺจโย  วุฑฺฒีติ  ปททฺวยสฺส  กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท. 
                                       อุ. ที่ ๒ 
        โย  อตฺตนา พาโล:  อปณฺฑิโต  สมาโน พาโล  อหนฺติ  ต 
อตฺตโน  พาลฺย :  พาลภาว  มฺติ:  ชานาติ. [ คณฺ ิเภทกโจร. 
๓/๑๓๐ ]  "บุคคล ใด เปนพาลอยู  คือไมเปนบัณฑิต ดวยตน  ยอม 
สําคัญ คือรู  ความท่ีตนเปนพาล  คือเปนผูเขลา  นั้น  วาเราเปนพาล." 
        พาโล  เปนตน มาในคาถาบาทท่ี ๑ วา  โย  พาโล  มฺาติ 
พาลฺย  ไขเปนดังน้ี: พาโล:  อปณฺฑิโต  พาลฺย:  พาลภาว.  มฺติ:  
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ชานาติ. บอกสัมพันธวา:   
        [ไทย]  ปุคฺคโล สยกตัตา  ใน มฺติ ชานาติ. มฺติ 
วิวริยะ. ชานาติ  วิวรณะ  ของ มฺติ.  ทั้ง ๒ บท  อาขยาตบท  
กัตตุวาจก.  โย วิเสสนะ  ของ ปุตฺตโล. อตฺตนา กรณ  ใน พาโล 
อปณฺฑิโต, พาโล วิวริยะ  และ วิกติกัตตา  ใน สมาโน อปณิฑฺโต 
วิวรณะ  ของ พาโล และ  วิกติกัตตา  ใน สมาโน.  สมาโน  อัพภนตร- 
กิริยา ของ ปุคฺคโล.  อห  สยกัตตา ใน อมฺหิ. อิติ ศพัท  อาการ ใน 
มฺติ  ชานาติ.ต วิเสสนะ  ของ พาลฺย พาลภาว.  อตฺตโน 
ภาวาทิสัมพันธ ใน พาลยฺ.  และ-ภาว.  พาลฺย  วิวรยิะ และ  อวุตตกัมม 
ใน มฺติ  ชานาติ. พาลภาว วิวรณะ ของ พาลฺย และอวุตตกัมม 
ใน มฺติ  ชานาติ. 
            [ มคธ]  โยติ  ปท  ปุคฺคโลหติ ปทสฺส วิเสสน. ปุคฺคโลติ ปท 
ปฺติ  ชานาตีติ  ปททฺวเย  สยกตฺตา.  อตฺตนาติ  ปท  พาโล 
อปณฺฑิโตติ  ปททฺวยสฺศ กรณ. พาโลติ  ปท วิวริย  สมาโนติ  ปเท 
วิกติกตฺตา. อปณฺฑิโตติ  ปท  พาโลติปทสฺส วิวรณ  สมาโนติ ปเท 
วิกติกตฺตา.  อปณฺฑิโตติ   ปท  ปุคฺคโลติ  ปทสฺส อพฺภนิตรกิริยาปท. 
พาโลติ  ปท  อมฺหีติ  ปเท วิกติกตฺตา.  อนหนฺติ  ปท  อมฺหีติ  ปเท 
สยกตฺตา  (หรือ   ปกติกตฺตา).  อมฺหีติ  ปท  อหนฺติ  ปทสฺส  กตฺตุวาจก 
อาขฺยาตปท. อิติสทฺโท  มฺติ  ชานาตีติ  ปททฺวเย   อากาโร.  ตนฺติ 
ปท  พาลฺย  พาลภาวนฺติ  ปททฺวยสฺส  วิเสสน.  อตฺตโนติ  ปท  พาลฺยนฺติ 
จ-ภาวนฺติ  จ ปททฺวเน  ภาวาทิสมฺพนฺโธ. พาลฺยนฺติ ปท  วิวริย  
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มฺติ  ชานาตีติ ปททฺเวย  อวุตฺตกมฺม. พาลภาวนฺติ ปท  พาลฺยนฺติ 
ปทสฺส วิวรณ มฺติ  ชานาตีติ  ปททฺวเย  อวุตฺตกมฺม.  มฺตีติ  ปท 
วิวริย  ปุคฺคโลต  ปทสฺส กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปทง ชานาตีติ  ปท    
มฺตีติ  ปทสฺส  วิวรณ ปุคฺคโลติ  ปทสฺส กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท. 
        [ ๓ ] แมหลายบทผสมกันเปนพากยางคและพากย  ก็เปนวิวริยะ 
-วิวรณะได อุ. ตสฺมา  ตุมฺเห มา  ปมาทมนุยฺุเชถ: มา  ปมาเทน 
กาล  วีตินามยิตฺถ.  [ พาลนกฺขตฺต.  ๒/๙๔ ]  "เพราะเหตุนั้น  ทาน 
ทั้งหลาย  อยาตามประกอบความประมาท คืออยางยังกาลใหนอมลวงไป 
ดวยความประมาท." 
        มา ปมาทมนุยฺุเชถ  มาในคาถา ยกมาท้ังบาท เปน  วิวริยะ, 
มา ปมาเทน กาล  วีตินามนิตฺถ  เปน  วิวรณะ ของบาทคาถาน้ัน. 
(บอกสัมพันธโดยปกติอีกสวนหนึ่ง).         
        [ ๔ ]  แมมิใชบทมาในคาถาก็มี  วิวรณะ  ได อุ.  มรีจิ  ทูเร 
 ิตาน  รูปคต วิย :  คยฺหุปคา วิย  โหติ.  [ มรีจิกมมฺฏาริกตฺเถร. 
๓/๔] "  พยบัแดดยอมเปนเหมือนรูป  คือ  เหมือนควรท่ีจะถือเอาได." 
        ความทอนน้ี  อธิบายความบทวา  มรีจิธมฺม  ในคาถาวา  เผณูปม 
เปนอาทิ. บทวา รูปคต เปน  วิวริยะ, บทวา  คยฺหุปคา เปน 
วิวรณะ.         
        [ ๕ ]   วิวริยะ กับ วิวรณะ ตองเสมอกันหรือเทียบเทากัน  เชน 
เปนบทนามเสมอกัน อุ. อุจฺจโย: วุฑฺฒิ, เปนกิริยาชัน้เดียวกัน  อุ. 
มฺติ :  ชานาติ, แมเปนพากยก็ดวยกัน อุ. มา ปมานุยฺุเชถ:  
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มา  ปมาเทน  กาล  วีตินามยิตฺถ  ตามที่แสดงแลว. บางแหงเติมบทที่  
ละไวเขามา อุ. ....ทุกฺโข  (โหติ) ทุกฺขเมว  อาวหติ. [ เสยฺยสกตฺเถร. 
๕/๖ ] " ยอมเปนทุกข  คือยอมนํามาซ่ึงทุกขนั่นเทียว."  ทกฺุโข เปน 
บทมาในบาทคาถาวา ทุกฺโข  ปาปสฺส  อุจฺจโย  ไขเปน  ทุกฺขเมว   
อาวหติ, ตองเติม โหติ  เขามาเปน ทุกฺโข  โหติ. (ทกฺุโข  เปนวิกติกัตตา 
ใน โหติ  แตไมเขียน  โหติ  ไว ตองเขาใจเอาเอง). 
        [ ๖ ]  คําท่ีเปนไวพจน  (วิวิธ)  เอกสฺมึ  อตฺเถ  วจน  คํามีรูป 
ตาง ๆ กัน  แตใชในอรรถเดียวกัน) ไมเปนวิวริยะ-วิวรณะ. คําท่ีเปน 
ไวพจนของกันและกันนี้  มีในสํานวนบาลีโดยมาก เชนในธรรมนิยาม- 
สูตรวา ต  ตถาคโต   อภิสมฺพุชฺฌติ  อภิสเมติ,  ปฏเปติ  วิวรติ  วิภชติ 
อุตฺตานีกโรติ.  "พระตถาคตยอมตรัสรูตลอด  ยอมทรงทราบตลอด 
ธาตุนั้น,  ครั้นตรัสรูตลอด  ครั้นทรงราบตลอดแลว ยอมทรงบอก 
ทรงแสดง ทรงบัญญัติ ทรงกําหนด ทรงเปดเผย ทรงจําแนก ทรง 
ทําใหต้ืน."  อภิสมฺพุชฺฌติ  อภิสเมติ  เปนไวพจนกัน, อภิสมฺพุชฺฌิตฺวส 
อภิสเมตฺวา  ก็เชนเดียวกัน,  และ ๗   บท มี อาจิกฺขติ  เปนตน  ก็เปน 
ไวพจนกัน.  ในธัมปทัฏฐกถาก็มีบาง  เชนในทายเรื่องมรีจิกัมมัฏฐานิ- 
กัตเถระ  [ ๓ /๓]  แสดงวาพระเถระบรรลุพระอรหัตพรอมกับปฏิสัมภิทา 
ในที่สุดแหงคาถาแลว ' สตฺถุ  สุวณฺณวณฺณ  สรีร  โถเมนฺโร  วณฺเณนฺโต 
วนฺทนฺโต  อาคโต  ชมเชย  สรรเสริญ  ไหวพระสรีระ  มีวรรณะเพียงดัง 
วรรณะแหงทองของพระศาสดาอยูมาแลว.'  โถเมนฺโต วณฺเณนฺโต  เปน 
ไวพจนกัน.  
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        สวนในอรรถกถา  กม็ีใชบทเปนไวพจน  แตเพราะมุงแกบทมา 
ในคาถา  จึงเรียกเปนวิวริยะ-วิวรณะ  อุ. โก  วิเชสสฺติ  วิชานิสสฺติ 
ปฏิวิชฺฌิสฺสติ  สจฺฉิกริสฺสติ. [ ปวีกถาปสุตปฺจสติภิกฺขุ.  ๓/๒ ]"ใคร 
จักรูแจง คือจักรูชัด  คือจักแทงตลอด คือจักทําใหแจง.."  วิเชสสฺติ 
เปนบทมาในคาถา  บทตอไปเปนบทไขแหง วิเชสฺสติ,  เรียกสัมพันธ  
สงตอกันไปวา วิเชสฺสติ  วิวริยะ:  วิชานิสฺสติ  วิวรณะ  ของ วิเชสฺสติ  
และ วิวริยะ  ฯลฯ.  แตถาไมไดมุงแก  เปนคําท่ีพูดควบกัน เชน 
มหปุผลา  โหติ  มหานิสสา  ก็ไมตองไข. 
        [ ๗ ] ในโยชนาเรียกวิวรณะอีกอยางหนึ่งคือ  คําอธิบายทอนท่ี ๒ 
ที่เปนขอความใน อตฺโถ  (อธิบาย)  บาง ใน เอวเมตฺถ  อตฺโถ 
ทฏพฺโพ บาง  ทานก็เรียกวา วิวรณะ.  อุ. :- 
                                  อุ. ที่ ๑ 
        ลาภคฺคมหตฺตนฺติ ลาภสฺส  อคฺคมหตฺต.  ฯ เป ฯ  'ลาเภน วส 
อคฺคมหตฺตมฺป  ลาเภน  เสฏตฺตฺจ   มหนฺตตฺ ิจ ปตฺโตติ อตฺโถ. 
[ส.  ปา. ๑/๒๒๑ ] "บทวาลาภคฺคมหตฺต  ความวา  ซึ่งความเปน 
หมูใหญเลิศแหงลาภ.  ฯลฯ  อีกแหงหนึ่ง  อธิบายวา ถึงความเปนหมู 
เลิศและใหญดวยลาภ  คือความเปนหมูประเสริฐ  และความเปนหมูใหญ 
 ดวยลาภ." 
        โยชนา  [ ๑/๒๐๒ ]  วา  ลาเภนาติ  อาทิ  วิวรณ. 
        ขอความใน อตฺโถ นี้ ทานวาเปนวิวรณะ  เพราะเปนคําอธิบาย  
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ทอนท่ี ๒  ทีไ่ข คือขยายออกไปอีกจากทอนท่ี ๑ คือ  ลาภสฺส 
อคฺคมหตฺต.  
                                    อุ. ที่ ๒  
        ต  ปเนต  น  กสิยา  น วณิชฺชาย  สมฺภต,  อปจ  โข อิตฺถิกาย 
อิตฺถีธน.  ' ย  อิตฺถิกาย าติกุลโต  สามิกุล  คจฺฉนฺติยา  ลทฺธพฺพ 
นฺหานจุณฺณาทีน  อตฺถาย  อิตฺถีธน, ต  ตาว  เอตฺตกนฺติ  เอวมตฺถ 
อตฺโถ  ทฏพฺโพ. [ ส. ปา.  ๑/๒๔๒ ]  "ก็ทรัพยนีน้ั้น  ไดมาแลว 
ดวยการทํานา  ก็หาไม,  ดวยการคาขาย  ก็หาไม, ที่แท  ทรัพยนั้น  เปน 
ทรัพยสําหรับหญิง ขอฝายหญิง.  พึงเห็นเนื้อความในคําวา อิตฺถิกาย 
อิตฺถีธน   นี้อยางนี้วา ' ทรัพยสําหรับฝายหญิงเพ่ือประโยชนแกจุณ เปน 
เครื่องอาบเปนตน  ใด ทีห่ญิง ผูไปสูตระกูลสามีจากตระกูลญาติ พึงได 
ทรัพยนั้น  ประมาณเทาน้ีกอน." 
        โยชนา  [ ๑/๒๑๗ ] วา  ยนฺติ  อาทิ  วิวรณ. 
        [ ๘ ]  ยงัมีวิธีไขศัพทในการแปลศัพทอีกอยางหนึ่ง ที่โบราณ 
เรียก ' มักวา '  (= เมาะวา, เมาะ) เชน  อิติ ม. ตสฺมา  ในบัดนี้  ใช 
คําวา ' คือวา.'  วิธีไขศัพทอยางนี้  มีใชหาง  ๆ ดังเชน :- 
                                       อุ. ที่ ๑ 
        นิพฺพาน  หิ สุคเตน  เทสต,  ตสฺมา  ตสฺส  มคฺค  ภาเวหิ, 
[ สารีปุตฺตเถรสฺสสทฺธิวิหาริก.  ๗/๘๒ ] "พระนิพพานอันพระสุคตทรง  
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แสดงแลว  (หิ ม. ยสฺมา)  เพราะเหตุใด, เพราะเหตุนั้น ทานจงยังหน 
ทางแหงพระนิพพานน้ันใหเจริญ."  
        อุ. นี้  เปนอรรถกถาแหงบาทคาถาวา นิพฺพาน  สุคเตน เทสิต 
แกเปนประโยค นาคโสณฑิ, ดูอธิบายดวยเรื่องนั้น.    
                                อุ. ที่ ๒  
        เอตฺหิ ตุมฺเห  ปฏิปชฺชถ. [ปฺจสติภิกฺขุ.  ๗/๖๐ ] " (หิ ม. 
ตสฺมา ) เพราะเหตุนั้น ทานทั้งหลายจงปฏิบัติทางนั้น" (ตามแกอรรถ). 
                               อุ. ที ่๓ 
        วสฺสิกา วิย  ปุปผานิ                      มชฺชวานิ   ปมฺุจติ 
        เอว  ราคฺจ  โทสฺจ                    วิปฺปมฺุเจถ ภิกฺขโว. 
                                                              [ปฺจสตภิกฺขุ.  ๗/๗๙ ] 
        "มะลิยอมปลอยดอก ท. ที่เห่ียว  (วิย  ม. ยถา) ฉันใด, 
ภิกษุ ท., ทาน  จงปลอยราคะโทสะเสียฉันนั้น." 
        การใช  ' ม.'  คือไขศัพท  ดังใน  อุ. ที่แสดงมาน้ี เปนการแสด 
ความรูอรรถของศัพทในเวลาแปล เชน  หิ ในที่นัน้  โดยอรรถวา ยสฺมา, 
ในที่นั้น  โดยอรรถวา  ตสฺมา  เปนตน. ยสฺมา  ตสฺมา  เปนตน  ซึ่ง 
เปนบทวิวรณะโดยอรรถน้ัน  ไมมีตัวอยู  ตางจาก วิวริยะ-วิวรณะ ซึ่ง 
ตางก็มีตัวอยูดวยกัน,  ฉะนั้น ในเวลาสัมพันธ ไมตองบอกวา  วิวริยะ- 
วิวรณะ,  บอกตรงโดยอรรถของศัพทหรือบทน้ัน  ๆ ทีเดียว เชน หิ 
เหตุ,  หรือบอกวา หิ ม. ตสฺมา  ๆ เหตุ  ดังนี้ก็ได.  
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        ในโยชนา  ทานแสดงอรรถของศัพทไวเหมือนกัน  เชน โน โดย 
อรรถวา  อมเฺห  ทานบอกวา โนติ  ปทสฺส วิวรณ  อมฺเหติ. [ส.  ปา. 
๑/๒๔๔.  โยชนา  ๑/๒๑๘ ].  "อมฺเห เปน วิวรณะ  ของ บทวา 
โน."  ฉะน้ัน  จะใชคําวา ' วิวรณะ.'  แทน ม. ก็ได เพราะความ 
เทากัน  เชน หิ  วิวรณะ  ตสฺมา.    
        อน่ึง  ในประโยคท่ีวาง ตถา  อนุกกัฑฒนัตถนิบาตไว  เพ่ือชัก 
ถึงความทอนตนมาพูดในความทอนหลังอีก  ไมตองบอก  ตถา  และ 
ความท่ี  ตถา  ชักถึงเปน  วิวริยะ-วิวรณะ. เรื่องนี้จักมีในตอนท่ีวาดวย 
นิบาต. 
        [ ๙ ] มคีาถา  ๒ บาท  ในอภิธานัปปทีปกา ขอ ๑๑๔๕ แสดงวา 
        ย ต  ยโต  ตโต  เยน              เตเนติ  การเณ สิยุ. 
        " บทเหลาน้ีคือ  ย ต  ยโต  ตโต  เยน เตน  พึงใชในเหตุ." 
วทามิ,  ภทฺท  โว. [กปลมจฺฉ. ๘/๖ ] " (ต)  เพราะเหตุนั้น  เรา 
กลาวกะทาน  ท.,  ความเจริญจงมีแกทาน ท." 
        สรูปอธิบาย :  วิวริยะ  เปนบทที่พึงไข,  วิวรณะ  เปนบทของ 
วิวริยะ. 
                                     สญัญ-ีสัญญา 
        (๒)  เปนบทเดียวหรือหลายบท  ที่กลาวอธิบายความกันอยาง 
วิวริยา-วิวรณะ,  แตวางกลับกันเสีย บทไขก็กลายเปนคําวิเคราะห 
เพราะวางไวหนาเหมือนคําวิเคราะหศัพท,  บทที่พึงไขก็กลายเปนคํา  
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ที่พึงวิเคราะห  เพราะวางไวหลังเหมือนบทปลง, ทานบัญญัติชื่อเรียก 
คําวิเคราะหวา  สัญญี,  เรียกคําท่ีพึงวิเคราะหวา สัญญา (ชื่อวา), 
มีความเทากับวิวริยะ-วิวรณะ  ตางกันแตวิธีเรียงและชื่อท่ีบัญญัติขึ้น 
เรียกเทาน้ัน.  ชื่อนี ้ นาบญัญัติขึ้นอนุโลม  สัญญี-สัญญา ที่เรียกใน 
โยชนา, แตสัญญี-สัญญา  ที่เรียกในโยชนา  ก็คือสญัญาวิเสสิยะ-   
สัญญาวิเสสนะ  ซึ่งแสดงในหนหลังแลว,  สวนท่ีบัญญัติเรียกวา 
สัญญี-สัญญา  ในขอนี้  ในโยชนาไมไดเรียก เชนเดียวกับไมคอย 
ไดเรียกวิวริยะ-วิวรณะ,  เรียกตามสัมพันธโดยปกติเปนพ้ืน, ที่บัญญัติ 
เรียกซอนลงไปอีก  กับสมัพันธตามปกติก็เปนการละเอียด.  อ.ุ ใน 
อรรถกถาปโลติกัตเถรวัตถุ (เรื่องท่ี ๑๑๖) วา เอวรูโป ปุคฺคโล 
ทุลฺลโภ  (โหติ)  โกจิเทว  โลกสฺมึ วิชฺชติ. ในตัวอยางนี้ โกจิ- 
เทว  โลกสฺม ึ  วิชฺชติ ยกมาจากคาถาท้ังบาท ความในบาทคาถาน้ีม ี
เทากับ  ทุลฺลโภ เพราะมีนอยคน  (โกจิเทว...วชิฺชติ). ก็เทากับหา 
ไดยาก( ทุลฺลโภ ) หรือหาไดยากก็เทากับมีนอย, ในท่ีนี้เรียง  ทุลลฺโภ 
ไวหนาความทอนท่ียกมาจากคาถา  บัญญัติเรียกวา  สัญญี  (เติม 
โหติ  เพ่ือใหมีรูปเสมอกนั)  และเรียงความทอนท่ีมาในคาถาวา สัญญา 
(ชื่อวา). บทหรือความทอนท่ีมาในคาถาตองเปนสัญญาเสมอ. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  คําวา  วิเคราะห ในทางไวยากรณหมายถึง 
วิเคราะหศัพท  เหมือนอยาง  สยมฺภู  ต้ังวิเคราะหวา  สย  ภวาตีติ  สยมฺภู, 
สย  ภวติ  เปนบทวิเคราะห สยมฺภู  เปนบทปลง  นีวิ้เคราะหทาง 
ไวยากรณ, แตในที่นี้  สัญญีเปนคําวิเคราะหทางความมิใชวิเคราะหศัพท 
คือมุงอธิบายความของบทสัญญา อุ. เอวรูโป  ปุคฺคโล  ทุลลฺโภ  (โหติ)  
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โกจิเทว  โลกสฺมึ  วิชฺชติ.  [ปโลติกตฺเถร. ๕/๘๑ ] " บุคคลเห็นปาน 
นั้นหาไดยาก ชื่อวามีนอยคนน่ันเทียวในโลก."  
        (จินฺโต  กาโก  จ กึสทฺโท  อปฺปกตฺถสฺส วาจโก.'  
        "ศัพทวา กา โก กึ  ทีม่ี  จิ เปนที่สดุ  บอกอรรถคือนอย)." 
        โกจิเทว โลกสฺมึ  วิชชฺติ เปนขอท่ีพึงวิเคราะหวาความอยางไร ? 
ทานจึงใหวิเคราะหความ  (รวมกัน)  วา ทุลฺลโภ, เรียงดุจต้ังวิเคราะห 
ศัพทวา ทุลฺลโภ  (โหติ)  โกจิเทว  โลกสฺมึ  วิชชฺติ  'หาไดยาก ชื่อวา 
มีนอยนักในโลก.' 
        [ ไทย ] ปุคฺคโล  สยกัตตา  ใน โหติ  และ วิชชฺติ. โหติ  และ 
วิชฺชติ  อาขยาตบทกัตตุวาจก.  เอวรูปโป วิเสสนะ ของ  ปุคฺคโล. 
ทุลฺลโภ  โหติ  สัญญี.  ทลฺุลโภ  วิกติกัตตา ในโหติ.  โกจิเทว 
โลกสฺม ึวิชฺชติ สัญญา.  โกจิ  วิกติกัตตา  ใน   หุตฺวา.  เอว  ศัพท 
อวธารณะ  เขากับ โกจิ.  หุตฺวา  สมานกาลกิริยา ใน  วิชชฺติ. โลกสฺม ึ
อาธาร ใน วิชฺชติ. 
        [ มคธ] เอวรูโปติ  ปท  ปุคฺคโลติ  ปทสฺส  วิเสสน. ปุคฺคโลติ 
ปท  โหตีติ  จ วิชฺชตีติ จ  ปททฺวเย  สยกตฺตา. ทุลฺลโภ  โหตีติ 
ปททฺวย  ส ฺ ี.  ทลฺุลดภติ  ปท  โหตีติ  ปเท  วิกติกตฺตา.  โหตีติ 
ปท ปุคฺคโหติ ปทสฺส  กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท.  โกจิเทว  โลกสฺมึ 
วิชฺชตีติ  ปทานิ  สฺา. โกจีติ ปท  หตฺุวาติ ปเท  วิกติกตฺตาซ 
เอวสทฺโท อวธาณตฺโถ.  หุตฺวาติ  ปท  วิชฺชตีติ  ปเท  สมานกาลกิริยาปท. 
โลกสฺมินฺติ  ปท  วิชชฺติ ปเท   อาธาโร วิชฺชตีติ  ปท  ปุคฺคโลติ 
ปทสฺส  กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท.  
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        (วิชฺชติ = วิทฺ+ย (ในหมวด ทิวฺ  ธาตุ)  + ติ. อีกอยางหน่ึง 
ทานใชเปนกัมมวาจก  (อัน...)  ยอมได,  หาได). 
        [ ๒ ]  ขอท่ีพึงสังเกตก็คือ :-    
        ก. สญัญี-สัญญาน้ีใชในอรรถกถาเปนพ้ืน  และบทที่มาในคาถา 
หรือในบาลี  ตองเปนสัญญาเสมอ  เพราะเปนบทต้ังพึงวิเคราะห หรือ 
อธิบายความ. 
        ข.  สญัญี  ตองเรียนอยูเบื้องหนา,  สัญญา ซึ่งเปนบทมาในคาถา 
ตองเรียงอยูเบื้องหลัง,  ถาเรียงกลับกัน   ก็ไมใชสญัญ-ีสัญญา แตเปน 
วิวริยะ-วิวรณะ ดัง อุ. ทลฺุลโภ  โกจิเทว... นั้น ถาเรียงกลับกันวา 
โกจิเทว  โลกสฺมึ  วิชฺชติ  ทุลลฺโภ  (โหติ),  โกจิเทว  โลกสฺมึ  วิชฺชติ 
ก็กลายเปน วิวริยะ,  ทุลลฺโภ โหติ วิวรณะ แปลวา "....มีนอยคน 
นั่นเทียวในโลก คือหาไดยาก." แม อุ. ในขอท่ีดวย  วิวริยะ-วิวรณะ 
ถาเรียกกลับกัน  เอาบทมาในคาถาไวเบื้องหลัง  ก็กลายเปน  สญัญ-ีสัญญา. 
เพราะฉะนั้น  ในที่นี ้ พึงกําหนดบทท่ีมาในคาถาเปนเกณฑ. ถาบทมา 
ในคาถา  ต้ังอยูเบื้องหนา  ก็เปนวิวริยะ-วิวรณะ ถาต้ังอยูเบื้องหลัง 
ก็เปนสัญญ-ีสัญญา. 
        พึงพิจารณาตัวอยาง   ดังตอไปนี้  :- 
                                      อุ. ที ่๑ 
                                        ยถา  ปน,  อคนฺธก  ปุปฺผ  โย น  ธาเรติ, 
                                        ตสฺส  สรีเร  คนฺโธ  น ผรติ:  เอว,  เอตป,  
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                        โย น  สกกฺจฺจ   สวนาทีหิ  น สมาจรติ, 
        สัญญี        ตสฺส  สกกฺจฺจ  อสมาจรนฺตสฺส,  
 
        สัญญา        ย ตตฺถ กตฺตพฺพ,  ต  อกุพฺพโต  
 
                        สุตคนฺธ  ธารณคนฺธ  ปฏิปตฺติคนฺธ ฺจ  
        สัญญี         น อาวหติ 
         
        สัญญา        อผล  โหติ. 
                                         [ฉตฺตปาณิอุปาสก. ๓/๔๖ ] 
        "เหมือนอยางวา  ดอกไมไมมีกลิ่นหอม,  ผูใดทรงมัน,  กลิ่นของ 
มันยอมไมแผไปในสรีระของผูนั้น ฉันใด;  พระพุทธวจนะ  คือปฎก ๓ 
แมนั้น,  ก็ฉันนั้น, ยอมไมนํามา  ซึ่งกลิ่นคือการสดับ  กลิ่นคือการ 
ทรงจํา  และกลิ่นคือปฏิบติั ชื่อวา ยอมเปนของไมมีผล,  ผูใดยอมไม 
ประพฤติพระพุทธวจนะน้ัน ดวยกิจมีการสดับเปนตนโดยเคารพ,  แกผู 
ไมประพฤติโดยเคารพนั้น  ชื่อวา  ผูไมทํากิจท่ีพึงทําในพระพุทธวจนะ 
นั้น." 
        โย น  ฯ เป ฯ  สกฺกจฺจ  อสมาจรนฺตสฺส สัญญ.ี ย  ฯเปฯ 
อกุพฺพโต สัญญา. เพราะ อกุพฺพโต เปนบทมาในคาถา. 
        สุตคนฺธ ฯ เป ฯ  น  อาวหติ  สัญญี.  อผล  โหติ  สัญญา. 
เพราะ อผล  โหติ  ก็คือ  อผลา  โหติ ในคาถา. 
                                 อุ. ที ่๒ 
        ยถา  ต  ปุปฺผ  ธาเรนฺคสฺส  สรีเร  คนฺโธ ผรติ; 
        เอว  เตปฏกกพุทฺธวจนสงฺขาตา สุภาสิตา  วาจาป 
วิวริยะ  สุกุพฺพโต.  
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        วิวรณะ        โย สกฺกจฺจ  สวนาทีหิ  ตตฺถ กตฺตพฺพ  กโรติ, 
                        อสฺส ปุคฺคลสฺส 
         
        วิวริยะ        สผลา  โหติ   
 
        วิวรณะ        สุตคนฺธธารณคนฺธปฏิปตฺติคนฺธาน  อาวหนโต 
                        มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสา. 
                                                [ฉตฺตปาณิอุปาสก. ๓/๔๖ ] 
        "กลิ่นยอมแผไปในสรีระของผูทรงดอกไมนั้น ฉันใด ; แมวาจา 
สุภาษิต  กลาวคือพระพุทธวจนะคือปฎก ๓ กย็อมเปนของมีผล คือ 
ยอมเปนของชื่อวามีผลมาก  มีอานิสงสมาก เพราะนํามาซึ่งกลิ่นคือ 
การสดับ  กลิ่นคือการทรงจํา  และกลิ่นคือปฏิบัติ แกผูทําดีอยู คือ 
แกบุคคลผูทํากิจท่ีพ่ึงทําในพระพุทธวจนะ  ดวยกิจ  ท. มีการสดบัเปนตน 
โดยเคารพ ฉันนั้น." 
        สุกุพฺพโต  (มาในคาถา)  วิวริยะ  โย สกฺกจฺจ  ฯ เป ฯ อสฺส 
ปุคฺคสฺส  วิวรณะ  ของ สุกุพฺพโต.  สผลา โหติ  (มาในคาถา) 
วิวริยะ. สุตคนฺธ- ฯ เป ฯ  มหานิสสา  วิวรณะ  ของ  สผลา  โหติ. 
        ตัวอยางทั้ง ๒ นี้  พึงถือเปนแบบได  เพราะแสดงวิธีเรียงเปน 
๒ อยาง เทียบกันจากคาถาท่ีมีรูปเดียวกัน  และถาจักเรียงกลับกัน อุ. 
ที่ ๑ ก็กลายเปนวิวริยะ-วิวรณะ อุ.ที่ ๒ ก็กลายเปน สัญญ-ีสัญญา. 
                                       อุ. ที่ ๓ 
                                      ตสฺมา หิ 
        สัญญี               ธิติสมฺปนฺน 
 
          



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 77 

        สัญญา                        ธีรฺจ  
        สีญญี                        โลกิยโลกุตฺตรปฺปฺาสมฺปนฺน 
        สัญญา                        ปฺ ฺจ 
        สัญญี                        อาคมาธิคมสมฺปนฺน  
        สัญญา                        พหุสฺสุตฺจ.... 
                                        ต  ตถารูป  สปฺปริส  โสภนปฺปฺุ 
                                        ภเชถ  ปยิรุปาเสถ. 
                                                    [ สกกฺ.  ๖/๑๓๘ ] 
        "เพราะเหตุนั้นแล  บคุคลควรคบ  คือ  ควรเขาไปนั่งใกลทาน 
ผูถึงพรอมดวยธิติ ชื่อวาธีระ, และผูถึงพรอมดวยปญญาท้ังเปนโลกิยะ 
ทั้งเปนโลกุตระ  ชื่อวาผูมีปญญา, และผูถึงพรอมอาคม  (ปริยัติ) 
และอธิคม (มรรคผล)  ชือ่วาผูมีสุตะมาก,...ผูเปนสัตบุรุษมีปญญา 
งามเชนนั้นน้ัน..."  ธีร,  ปฺ,  พหุสฺสุต  เปนบทมาในคาถา,  และ 
ทั้งบทท่ีเปนสัญญี ทั้งบทที่เปนสัญญาตองบอกเปนวิเสสนะอีกสวนหนึ่ง. 
        สรูปอธิบาย:  สัญญี  เปนคําวิเคราะหแสดงอธิบายความแหงสัญญา, 
สัญญาเปนคําท่ีพึงวิเคราะหแสดงอธิบายดวยสัญญี. 
                           สัญญ-ีสัญญาอีกอยางหนึ่ง 
        (๓)  อีกอยางหนึ่ง  สญัญี  เรียกคําท่ีแสดงอธิบาย ซึ่งเปน 
กิริยาประกอบดวย อนฺต  หรือ  มาน  ปจจัยเปนพ้ืน  อันวางอยู 
เบื้องหนา, สัญญา เรียกคําท่ีพึงแสดงอธิบาย  อันวางอยูเบื้องหลัง, 
คําท้ังคูนี้  ประกอบธาตุเหมือนกันบาง  ตางกันบาง แตตองมีความ 
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เทากัน. การประกอบอยางนี้  ใชในอรรถกถาเปนพ้ืน  เรียกกันวา  
ทอดเหตุ. อุ. กมฺมตปฺปเนน  ตปฺปนฺโต  ปาป  เม กตนฺติ  ตปฺปติ.  
ใน อ.ุ นี ้ กมมฺตปฺปเนน  ตปฺปนฺโต  เปนคําแสดงอธิบายวาเดือดรอน 
เพราะกรรม  เปนสัญญี,  ปาป เม กตนฺติ  ตปฺปติ  มาในคาถา  ยกมา 
เรียงไวเบื้องหลังใหรบักนัวา ชื่อวา  เดือดรอนวา  บาปอันเราทําแลว 
เปนสัญญา. 
        อธบิาย: [ ๑ ]  สญัญ-ีสัญญาอยางนี้ ใชเรียกกนัในหลายสํานัก 
จึงนํามาแสดงไว. อุ. :- 
                                        อุ. ที่ ๑ 
                                          บาล ี
                        ปาป  เม กตนฺติ  ตปฺปติ 
                        ภิยฺโย  ตปฺปติ  ทุคคตึ  คโต. 
                                       อรรถกถา 
                                           โส ห ิ
        สัญญี          กมฺมตปฺปเนน  ตปฺปนฺโต 
        สัญญา        ปาป  เม กตนฺติ  ตปปติ,... 
        สัญญี          วิปากตปฺปเนน ปน ตปฺปนฺโต 
        สัญญา        ภิยฺโย  ตปฺปติ  ทุคฺคตึ คโต. 
                            [เทวทตฺต. ๑/๑๔๖/๑๔๗ ] 
        "ก็ผูทําบาปน้ันเดือดรอน (โดยเดือดรอน) เพราะกรรม  ชือ่วา 
ยอมเดือดรอนวา บาปอันเราทําแลว. เดือดรอนเพราะวิบาก  ชื่อวา ถึง 
ทุคติ  ยอมเดือดรอนยิ่ง."  
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                                 อุ. ที ่๒ 
                                    บาลี   
        อุตฺติฏเ  นปฺปมชฺเชยฺย                 ธมฺม  สุจริต  จเร 
        ธมฺมจารี  สุข  เสติ                        อสฺมึ  โลเก ปรมฺหิ จ 
        ธมฺม จเร  สุจริต                        น ต  ทุจฺจริต  จเร 
        ธมฺมจารี  สุข  เสติ                        อสฺมึ  โลเก  ปรมฺหิ  จ. 
                                     อรรถกถา 
                           (คัดแตเฉพาะที่ตองการ) 
        สัญญี                  ปณฺฑจาริกวตฺต  หิ ปริหาเปตฺวา 
                                ปณีติโภชนานิ  ปริเยสนฺโต 
        สัญญา                   อุตฺติฏเ ปมชฺชต  นาม. 
        "ก็ภิกษุยังบิณฑจาริกวัตรใหเสื่อม แสวงหาโภชนะอันประณีต 
ชื่อวา ยอมประมาทในกอนขาวที่พึงลุกข้ึนรับ." 
        สัญญี                สปทาน  ปณฺฑาย  จรนฺโต ปน 
        สัญญา                นปปฺมชฺชติ นาม. 
        "แตเที่ยวไปเพื่อบิณฑะ  ตามลําดับตรอก ชื่อวา ยอมไมประมาท." 
        สัญญี                  เอว  กโรนฺโต 
        สัญญา                อุตฺติฏเ นปฺปมชฺเชยฺย. 
        "ทําอยางนั้น ชื่อวาไมพึงประมาทในกอนขาวท่ีพึงลุกข้ึนรับ." 
        สัญญี                อเนสน  ปหาย  สปทาน  จรนฺโต 
        สัญญา                ตเมว  ภิกฺขาจริยธมฺม  สุจรติ  จเรยฺย. 
        "ละอเนสนา  เที่ยวไปตามลําดับตรอก  ชื่อวา พึงพระพฤติธรรม  
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คือ  ภิกษาจาร  นั้นนั่นเทยีวเปนสุจริต." 
        สัญญี                  ภิกขฺาจริยธมฺม  จรนฺโต 
        สัญญา                  ธมฺมจารี.  
        "ประพฤติภิกขาจริยาธรรม ชื่อวา  ธรรมจารี." 
        สัญญี                  เวสิยาทิเภเท  อโคจเร  จรนฺโต 
        สัญญา                ภิกขฺาจริยธมฺม ทุจฺจริต  จรติ  นาม.  
        "เที่ยวไปในอโคจร ตางดวยหญิงแพศยาเปนตน ชื่อวา 
ประพฤติภิกขาจริยธรรม เปนทุจริต." 
                                         [ สุทฺโธทน.  ๖/๓๓-๓๔] 
        [ ๒ ]  สัญญ-ีสัญญาในลักษณะท่ีกลาวนี้ บางอาจารยใหใชเรียก 
เฉพาะแหงท่ีมีบทมาในคาถาเปนคําท่ีพึงอธิบาย  และถามีนามศัพทวางอยู 
ดวยแลวก็ไมตองใชเรียก. 
        พิเคราะหดูเห็นวา การที่จะเรียกวาสัญญี-สัญญา ควรกําหนด 
ดวยลักษณะอันควรเรียก, แตโดยมากมีในอรรถกถาที่ยกคําในคาถามา 
แสดงอธิบาย, อาจารยจึงยกแตที่มีคําในคาถามาสอน,  และถามีนามศัพท 
ถึงอาจารยไมบอกวาน่ีสัญญา  ก็ตองแปลชื่อวาอยูนั่นเอง  อาจารยจึงบอก 
แตที่ไมมีนามศัพทวานี่สัญญา  เพ่ือใหนักเรียนสังเกตแปลใหถกู. 
        ก็คําท่ีมีนามศัพทบาง ไมมีบาง แตแปลวาชื่อวายังมีอีกมาก  แต 
ก็หาเรียกวาสัญญาไม  เชนคํามาในคาถาท่ีแสดงอธิบายดวยบทเหตุอยู 
เบื้องหนา  อันเรียกวาหนุนเหตุ  อุ... อรหตฺตปาปนสงฺขาตาย 
ธุรวหนสีลตาย  โธรยฺหสีล....ภเชถ  ปยิรุปาเส.[สกฺก ๖-๑๓๘] 
"บุคคลควรคบ คือควรเขาไปนั่งใกล...ผูชื่อวามีปกตินําธุระไป เพราะ  
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ความเปนผูมีอันนําธุระไปเปนปกติ  กลาวคือการใหถึงพระอรหัต..." 
บทเหตุคือ  ธุวหนสีลตาย  ไมใชลักษณะท่ีเปนสัญญี, โธรยฺหลลี  จึง 
ไมเปนสัญญา,  แปลวาชื่อวา  เพียงเสริมความเชนเดียวกับบทปลงของ 
สมาสนามท่ีไมมีอัญญบท,  เรื่องนี้ไดกลาวในขอสัญญีวิเสสิยะ-สัญญา-  
วิเสสนะในหลังแลว.   
        แทที่จรงิ  ชื่อคูดังเชน  วิวริยะ- วิวรณะ,  สัญญา นี้  ใน 
โยชยายังมีใชอีก  คืออุปมา-อุปเมยฺย. อุ.  ตสฺส ปุรสิสฺส นิทฺทายนกาโล 
วิย ภวงฺคกาโล.  [อภิธมฺมตฺถ. จตุตฺถปริจฺเฉท.  น. ๑๓๘] "กาลแหง 
ภวังค ราวกะกาลแหการหลับของบุรุษน้ัน." ทานเรยีกวา นิทิทายน- 
กาโล  อุปมา,  ภวงฺคกาโล  อุปเมยยะ. แตเรียกตามอรรถโดยปกติ 
ก็มาก  เชน นิรุฑฺโฒ  ห ิ เอส  จกฺขุสทฺโท  ทฏ ุกามตานิทานกมฺมช- 
ภูตปฺปสาทลกฺขเณ  จกฺขุปฺปสาเทเยว  มยุราทิสทฺทา  วิย  สกุณวิเสสทีสุ. 
[อภิธมฺมตฺถ.  ปมปริจฺเฉท. น.  ๗๖ ] "แทจริง  ศัพทวา  จักขุนั่น 
ลงแลวในจักขุปสาท  ที่มีปสาทแหงภูตะ เกิดแกกรรมท่ีมีความเปนผูใคร 
เพ่ือจะเห็นเปนนิทานนั่นเทียวเปนลักษณะ เหมือนศัพทวา  มยุระ เปนตน 
ลงในสกุณวเสสเปนตน."  ทานบอก  มยุราทิสทฺทา  ลิงคัตถะ, วิยศัพท 
อุปมาโชตก.  [โยชนา. ๑/๓๐๕]. 
        สรูปอธิบาย: - สัญญ ี เปนคําวิเคราะหแสดงอธิบายความแหง 
สัญญา, สัญญาเปนคําท่ีพึงวิเคราะหแสดงอธิบายดวยสัญญี. 
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                                  เบ็ดเตล็ด 
            ๘.  มบีทและศัพทเบ็ดเตล็ดเล็กนอย  คือ:-  
                                     บทต้ัง  
        (๑)  บทนามบาง บทกิริยาบาง ศพัทนิบาตบาง เปน 
บทต้ังเนื่องใน  อิติศัพท เรียกวา สรูป  เขากับอิติศพัทนั้น,  สรปูน้ี 
ไมเชิงเปนชื่อ เพราะบทตั้งยอมมีชื่อตามสัมพันธในประโยคที่ยกมา, 
เปนแตบอกความเนื่องในอิติศัพท  อุ. ตตฺถ ภยนฺติ  ภายิตพฺพ. 
        ในตัวอยางน้ี เปนอรรถกถา (มหาธนวาณิชวัตถุ ที่ ๑๐๑) 
ยก ภย  จากบาทคาถาวา  วาณฺโชว  ภย  มคฺค  มาต้ังแกอรรถ. 
ภย  สรูปในอิติศัพท.  ยกมาต้ังหลายบทจนถึงท้ังบาทคาถา หรือ 
ทั้งพากย  หรือมากกวาน้ันก็มี. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  คําวา บทนาม  หมายถึง บทนามท้ัง ๓,  คําวา 
บทกิริยา หมายถึง  บทกิรยิาทุกอยาง ทั้งในพากยางค  ทั้งในพากย. 
บทเหลาน้ัน บทเดียวก็ตาม  หลายบทก็ตาม  แมศัพทที่ยกมาต้ังแกอรรถ 
เรียกวา สรูป.  บทสรูปในลักษณะน้ี  นกัเรียนไดทราบต้ังแตเริ่มหัด 
แปลธัมมปทัฏฐกถาแลว, นํามาแสดงไวดวยเพื่อใหบริบูรณ.  แทจริง 
บทเดียว  หรอื  หลายบทที่ยกมาต้ังแกอรรถนั้น  กม็ีสมัพันธเดิมโดย 
เฉพาะของตน เชนในตัวอยางนั้น  ภย  เปน วิเสสนะ ของ มคฺค 
ในบาทคาถาวา วาณิโชว มคฺค,  นี้เปนสัมพันธเดิมของ ภย  แต  
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เมื่อยกมาตั้งแกอรรถ ก็มสีัมพันธใหมกับอิติศัพท  จึงไมตองบอกสัมพันธ 
เดิม  บอกแตสัมพันธใหมวาสรูปในอิติศัพท. สวนบทแกตองบอก 
สัมพันธ  อนวัุตสัมพันธเดิมของบทต้ัง ดังใน อุ.นี้  บอก  ภายิตพฺพ 
วาวิเสสนะของ  มคฺค. นี้เปนขอท่ีพึงทราบ. อุ. :- 
                                     อุ. ที่ ๑    
        ตตฺถ ภยนฺ-ติ  ภายิตฺพฺพ.  [ มหาธนวานิช. ๕/๒๒] "บรรดาบท 
เหลาน้ัน บทวา ภย ไดแก  ที่พึงกลัว." 
        ตตฺถาติ  ปท ปเทสูติ  ปทสฺส วิสสน.  ปเทสูติ  ปท นิทฺธารณ. 
ภยนฺติ  ปท  อิติสทฺเท  สรูป. อิติสทฺโท ปทสฺสาติ ปเท สรูป. 
ปทสฺสาติ  ปท  ปเทสูติ  ปทสฺส  นิทฺธารณิย,  อตฺโถติ  ปทสฺส 
สมฺพนฺโธ. อตฺโถติ  ปท  ลิงคตฺโถ. ภายิตพฺพนฺติ  ปท มคฺคนฺติ 
ปทสฺส  วิเสสน.  อิติสทฺโท  อตฺโถติ ปเท  สรูป. 
                                     อุ. ที่ ๒ 
        ตโต  น  สุขมเนวฺตี-ติ  ตโต  ติวิธสุจริตโต  ต ปุคฺคล 
สุขมเนฺวติ. [มฏกุณฺฑล. ๑/๓๖] " บาทคาถาวา ตโต  น  สุขมเนฺวติ 
ความวา  สุขยอมไปตามบุคคลน้ัน เพราะสุจริต ๓ อยางนั้น." 
        ตโต  น สุขมเนฺวตีติ  ปทานิ  อิติสทฺเท  สรูป.  อิติสทฺโท 
คาถาปาทสฺสาติ  ปเท  สรูป. คาถาปทาสฺสาติ  ปท  อตฺโถติ   ปทสฺส 
สมฺพนฺโธ. อตฺโถติ  ปท  ลิงคฺตฺโถ. 
        [ ๒ ]  หรือบทศัพทเล็กนอยท่ียกมาอาง  เพ่ือสาธกความ  ซึ่ง  
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เนื่องในอิติศัพท ก็สงเคราะหเขาในบทต้ัง   
        [ ๓ ] บทที่มิใชบทดงักลาวในขอ  [๑] - [ ๒ ]  พึงบอกสัมพันธ 
ตามควรแกอรรถ.  อุ. กินนฺุ  โข  อห ' อนิจฺจ  ทุกขฺ  อนตฺตาติ  
ติลกฺขณ  อาโรเปตฺวา  โยคกฺเขม  กาตุ  นาสกฺขึ. [ ปาฏิกาชีวก.  ๓/๔๒] 
"เรายกข้ึนสูไตรลักษณวา  ' ไมเที่ยง  ทุกข  อนัตตา' ไมไดอาจเพ่ือทํา 
ความเกษมจากโยคะหรือหนอแล." 
        อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตาติ  ติปท  ลิงฺคตฺโถ. (หรือ อนิจฺจ 
ทุกฺข  อนตฺตาติ  ติปท  ขนฺธปฺจกนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน. ขนฺธ- 
ปฺจกนฺติ  ปท ลิงฺคตฺโถ). 
        สรูปอธิบาย :-  บทต้ังท่ีเนื่องในอิติศัพท  บอกสรูปในอิติศัพท. 
                                กติปยศัพท 
        (๒)  ศพัทเล็กนอย เชน กิสฺส  กสิฺมี  เปนรูปวิภัตติอื่น 
ของ ก ึ ศัพท  ใชในอรรถตามวิภัตติของตน, กิมตฺถ  ยทตฺถ 
ยาวทตฺต  เปนตน  เปนรปูภาวนปุสกลิงค  ใชในอรรถสัมปทาน 
บาง กิริยาวิเสสนะบาง , ภูตปุพฺพ  วางตนขอความ  ใชเปน 
ลิงคัตกะ. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  กึ  ศพัท คงเปนรูป กึ อยูแตใน นปุ.  ป. ท.ุ 
เอก. เทาน้ันเปนพ้ืน, รูปอ่ืนที่มีใชบางคือ กิสฺส  กิสมฺึ. 
                                     อุ. ที่ ๑ 
        กิสฺส ปน เถโร  เอเกนูนมกาสิ.  [ สมนฺต. ๑๗/๗ ]  "ก็พระเถระ 
ไดทําใหหยอนหนึ่งเพ่ืออะไร."  กสิสฺ สัมปทาน. 
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                                   อุ. ที่ ๒ 
        กิสฺส  ปน นิสฺสนฺเทน ตาเยต  ปสาธน  ลทฺธ  [ วิสาขา.  ๓-๕๗ ] 
"ก็ปาสธนะน้ัน  นางไดแลวเพราะความหลั่งออกแหงอะไร.  (หรือแหง 
กรรมอะไร. กิสฺส  วิเสสนะของ กมฺมสฺส).    
                                     อุ. ที่ ๓ 
        กิสฺม ึ  วตฺถุสฺมึ [วิ.  จุลฺลวคฺค.  ๒/๓๘๓] "ในเพราะวัตถุอะไร." 
        [ ๒ ]  กมิตฺถ  ยาวทตฺถ  เปนตน  จําพวกมี อตฺถ เปน 
เบื้องปลาย นิยมประกอบเปนรูปภาวนปุสกลิงค  ไมใชบัญญัติวา 
จตุตถีวิภัตติอยาง  ปุริสตฺถ, ถาเปนจตุตถีวิภัตติ ตองเปน  กิสฺส  ยสฺส 
เปนตน ไมใช  กิมตฺถ, ยทตฺถ. บทเหลาน้ีใชเปนสัมปทานเปนตน 
เรียกชื่อตามอรรถท่ีใช. 
                             อุ. ที ่๑  สัมปทาน 
        ยทตฺถ  โภคมิจฺเฉยฺย                 ปณฺฑิโต  ฆรมาวส. 
                                                         [องฺ.  จตฺกฺ.  ๒๑/๙๐] 
        "บัณฑิตครอบครองเรือน พึงปรารถนาเรือน  พึงปรารถนาโภคะ  เพ่ือประโยชนใด." 
                             อุ. ที ่ ๒ กิริยาวิเสสนะ 
        ยาวทตฺถ  ภฺุช.  [ สามาวตี. ๒/๑๐ ] "ทานจงบริโภคเพียงพอ 
ตองการ." (ยาวทตฺถ  กําหนดเพียงไรแหงความตองการ). 
                                        อุ. ที่ ๓ 
        กิมตฺถ อาคตาสิ. [ วิสาขา.  ๓/๗๒]  กิริยาวิเสสนะ) "ทาน 
มาตองการอะไร. "  (สัมปทาน) "ทานมาเพื่อประโยชนอะไร."  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 86 

        กิมตฺถ ใน อุ. นี ้มีความเทากับ กึการณา  ในคําวา  กึการณา 
อาคโตสิ. [ วิสาขา.  ๓/๔๘ ] .  กิมตฺถ (มีอะไรเปนประโยชน,  เพ่ือ 
ประโยชนอะไร) ประกอบเปนรูป  กมิตฺถาย ก็มี.   
        [ ๓ ]  ภูตปุพฺพ  ใชวางตนขอความท่ีเลาเรื่องซึ่งเคยมีมาแลวใน 
อดีตกาล  ตัดเรียกเปนลิงคัตถะเฉพาะบท  นอกน้ัน  เรียกสัมพันธไป 
โดยปกติ. 
        อุ.  ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  เทวาสุรสงฺคาโม  สมุปพฺพยุฬฺโห อโหสิ. 
[ ส.  ส.  ๑๕/๓๒๐] "เรื่องเคยมีมาแลว ภิกษุ ท. สงครามแหงเทพ 
และอสูร  ไดเกิดประชิดกนัแลว." 
        แต ภูตปุพฺพ ที่ใชอรรถอ่ืน  ก็เรยีกตามอรรถท่ีใช อุ.  สาลคิพฺภ 
ผาเลตฺวา  ทาน นาม  เนว  อตีเต ภูตปุพฺพ. [ สฺชย.  ๑/๙๒ ] 
"ชื่อวาการผาทองขาวสาลีให ไมเคยมีแลวในอดีต." 
        สรูปอธิบาย: กติปยศัพท  พึงสังเกตเรียกตามอรรถท่ีใชในท่ีนั้น ๆ. 
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               ลักษณะความเปนตนบางอยาง 
        ๙. มีลักษณะความ ,  บทหรือศัพทบางอยางในประโยค 
คือ:-    
                                    นาคโสณฑิ 
        (๑)  มีความ  ๒ ทอน, ทอนตนกลาวผลซ่ึงชวนใหถามถึงเหตุ 
วาเปนอยางน้ัน  เพราะอะไร จึงกลาวเหตุในทอนหลัง,  โดยปกติ 
ทานวาง การณโชตกนิบาต  (ห,ิ จ, ปน)  ในความทอนหลังน้ัน, 
แตบางทีทานก็ไมไดวางไว. เมื่อจะแสดงอธิบายความอยางแกอรรถ 
(หรือแปล)  ใหเห็นวาเปนประโยคเหตุ,  ก็ตองประกอบ  ยสฺมา 
หรือ หิ  (เหตุ)  เขา เพ่ือใหชัดวาเปนความทอนเหตุ. อุ. ใน 
สาริปุตฺตตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ. (เรือ่งท่ี ๒๐๙) วา 
                              สนฺติมคฺคเมว  พฺรหูย, 
                        นิพฺพาน  สุคเตน  เทสิต. 
        ความทอนตนคือ  'สนฺติมคฺคเมว  พฺรูปหย'  ' สูจงพูนทางแหง 
ความสงบน้ันแล'  กลาวผล,  ความทอนหลังคือ  ' นิพฺพาน  สคุเตน 
เทสิต' ' นิพพานอันพระสุคตทรงแสดงแลว'  กลาวเหตุ แตหาได 
วางการณโชตกนิบาตไวไม,  เพ่ือแสดงอธิบายใหชดั  พึงประกอบ 
วา :- 
                        สนฺติมคฺคเมว  พฺรูปหย, 
                        นิพฺพาน  หิ  สุคเตน   เทสิต.  
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        อีกอยางหนึ่งประกอบวา 
                        สนฺติมคฺคเมว พฺรหูย,   
                        ยสฺมา  นพฺิพาน สุคเตน  เทสิต. 
        ประกอบ ยสฺมา  ก็เทากับ  หิ หรอืประกอบ  หิ ก็เทากับ 
ยสฺมา  นั่นเอง  เพราะตางก็สองความปฏิโลมวาเปนเหตุของทานตน 
โบราณทานจึงเรียกวา  นาคโสณฑิ  เพราะเหมือนนงวงชางท่ีทอดลงมา 
แลวก็งอกลับขึ้นไป. กลาวส้ัน  ขอความท่ีกลาวผลกอน  กลาวเหตุ 
ภายหลัง,  นาคโสณฑิ  เปนชื่อของความทอนหลัง เพราะสองความ 
ปฏิโลม  คือยอมกลับไปหาทอนตน. 
        นาคโสณฑินี้  ไมใชชื่อสัมพันธ, ชื่อสัมพันธเรียกตามอรรถ 
ที่ใช.         
        อธบิาย : [ ๑ ]  นาคโสณฑิมีลักษณะอยางไร  ไดแสดงไวชัดเจน 
ในหัวขอพรอมท้ังตัวอยางแลว,  จะอธิบายแตที่แปลกออกไป ประโยค 
เชนนี้ในการแปลศัพทหรอืแปลโดยพยัญชนะ ทานสอนกันมาใหแปล 
แบบงวงชาง คือแปลทอนตนที่กลาวผลกอน แลวจึงแปลทอนหลังท่ี 
กลาวเหตุ,ใหแปลเติม  หิ (เหตุ)  ตนขอความ, หรือใหแปลเติม 
ยสฺมา  ที่สุดขอความ, ถาแปลเติม  ยสมฺา  ก็จะตองมี ตสฺมา  รับ (เวน 
แตจะแปลเปนสากังขคติ), จึงจําตองชักเอาทอนตนมาแปลอีกครั้นหน่ึง 
ใหเปนประโยค  ตสฺมา, แตถาเติม  หิ แปลวา เหตุวา, เพราะวา 
ก็ไมตองยอนไปแปลทอนตนอีก.  
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        [ ๒ ]  นักเรียนมักเขาใจกันวา ที่เรียกวา  นาคโสณฑิ  เพราะ  
ตองยอนไปแปลความทอนตนอีกครั้งหนึ่ง. ถาเชนนั้น ถาแปลเติม  ห ิ
(เหตุ)  ไมตองยอนไปแปลทอนตนอีก  จะไมเปนนาคโสณฑิหรือ   
ที่แทจริงคงเปนนาคโสณฑินั่นเอง  เพราะแปลงทอนที่กลาวผลกอน แปล 
ทอนท่ีกลาวเหตุภายหลัง  เหตุก็สองความปฏิโลมกลับไปหาผลอยูนั่นเอง, 
ถาแปลทอนเหตุกอนน่ันแหละ จึงไมเปนนาคโสณฑิ  เปนผิดประโยค. 
        [ ๓ ]  การประกอบขอความท้ังปวงน้ัน  บางทีกลาวเหตุกอนผล 
ใหเหตุอนุโลมแกผล  นี้เปนประโยคธรรมดา, บางทีกลาวผลกอนเหตุ 
ใหเหตุปฏิโลมตอผล นี้เปนนาคโสณฑิ,  นาคโสณฑิมีในธัมมบทหลาย 
แหง ทานแกอรรถเปน ยสฺมา - ตสฺมา  หรือ ห ิตสฺมา  ก็มี  วางแต 
ยสฺมา  หรือ หิ  ก็ม.ี  จะแสดงตัวอยาง ๓ แบบ :- 
                                    แบบท่ี ๑ 
        นิพฺพาน หิ สุคเตน  เทสิต,  ตสฺมา  ตสฺส มคฺค  ภาเวหิ. 
[ สารีปุตฺตตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริก.  ๗/๘๒ ] "พระนิพพาน  อันพระสุคต 
ทรงแสดงแลว  เพราะเหตุใด (หิ= ยสฺมา),เพราะเหตุนั้น  ทานจง 
ยังทางแหงพระนิพพานน้ันใหเจริญ." อุ. นี้  เปนอรรถกถาแกอรรถ 
"นิพฺพาน  สุคเตร เทสฺต." 
                                    แบบท่ี ๒ 
        ยสฺมา  สพฺพสตฺตาน  ชีวิต  มรณปริโยสานเมว. [ อุตฺตรตฺเถรี. 
๔/๑๐๕ ]. นี้เปนอรรถกถาแกอรรถ ' มรณนฺต  หิ ชวิีต. '  ที่กลาวเหตุ  
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ของทอนตนคือ  ' ภิชฺชติ  ปูติ  สนฺเทโห, ทานแตงประโยคแกอรรถ 
วา กึการณา  ?  มรณนฺต หิ  ชีวิต. ยสมฺา  สพฺพสตฺตาน  ชีวิต  
มรณปริโยสานเมวาติ  วุตฺต  โหติ  "(กายเนาจะตองแตก) เพราะ 
เหตุไร ?  เพราะวาชีวิตมีความตายเปนที่สุด,  ที่คําอธิบายวา เพราะ 
เหตุที่ชีวิตของสัตวทั้งปวง ท.  มีความตายเปนที่สุดนั้นเทียว  (ฉะน้ัน 
กายเนาจะตองแตก)."  ' มรณนฺต  หิ  ชีวิต ' นี้  ทานวางการณโชตก-    
นิบาตไวดวย. 
                                      แบบท่ี ๓ 
        ปฺุสฺส  หิ อุจฺจโย  วุฑฺฒิ  อิธโลกปรโลกสุขาวหนโต  สุโข. 
[ลาชเทวธีตา. ๕/๙].  นี้เปนอรรถกถาแกอรรถ ' สุโข  ปฺุสฺส 
อุจฺจโย' ที่กลาวเหตุของทอนตน  คือ ' ตมฺหิ  ฉนฺท  กยิราถ.' ทาน 
แตงประโยคแกอรรถวา กึการณา ?  สุโข  ปฺุสฺส  อุจฺจโยติ 
ปฺุสฺส หิ อุจฺจโย วุฑฺฒิ  อิธโลกปรโลสุขาวหนโต  สุโขติ. 
"(ถามวา พึงทําความพอใจในบุญนั้น) เพราะเหตุไร ?   (แกวา ) เพราะ 
ความส่ังสมแหงบุญ ใหเกิดสุข,  อธิบายวา เพราะวา  ความสั่งสม คือ 
ความเจริญแหงบุญ ชื่อวาใหเกิดสุข  เพราะเปนเครื่องนํามาซึ่งความสุข 
ในโลกน้ีและโลกอ่ืน."  จะแปล หิ เปน  ยสฺมา  และเติม  ตสฺมา  ตมฺหิ 
ฉนฺท  กยิราถ  อีกก็ได. 
        [ ๔ ]  ในประโยคทองเรื่อง  บางทีทานแตความทอนตนซ้ําไว 
 ดวย เชน  มหาราช  (หิ=ยสฺมา)  อคฺคราชสฺส  สนติฺเก นิสินฺโน 
ปเทสราชาน  ทิสฺวา  อุฏหนฺโต สตฺถริ อคารโว ภเวยฺย, ตสฺมา  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 91 

น  อุฏหึ.  [ ฉตฺตปาณิอุปาสก.  ๓/๔๔] . ขอวา ' ไมยืนข้ึน  เปนความ 
ทอนตน  มีในคําตรัสถามของพระเจาปสเสนทิโกศลวา  เอว,  กสฺมา 
ปุริมทิวเส   สตฺถุ  สนฺติเก นิสินฺโน  ม ทิสฺวา  น อุฏหิ. "อยางนั้น, 
เหตุไรในวันกอน  ทานนัง่อยูในสํานักของพระศาสดา  เห็นเราแลว  
ไมยืนข้ึนรับ."  ฉัตตปาณิอุบาสกทูลตอบดวยถอยคําท่ียกมาเปนตัวอยาง   
นั้น แปลวา "ขาแตพระมหาราช,  เพราะเหตุที่ขาพระองคนั่งในสํานัก 
ของพระราชาผูเลิศ  เมื่อเห็นเจาประเทศราชแลวยนิข้ึนรับ."  ตสฺมา 
น อุฏหึ เปนประโยคพูดซ้ําตน. โดยมากทานไมพูดใหช้ําอีก  ดังเชน 
ในกุมภโฆสกวัตถุ  [ ๒/๗๕ ]  ตอนที่กลาววา  พระราชาตรัสถามเศรษฐี- 
บุตรวา  วเทหฺ  โภ กสฺมา  เอว  กโรสิ ?  "ผูเจริญ,  จงกลาว,  เจา 
ทําอยางนั้นเพราะอะไร ?"  เศรษฐีบุตรทูลตอบวา  นิสฺสโย  เม นตฺถิ 
เทว. "ขาแตเทวะ,  (เพราะวา)ที่พ่ึงของขาพระองคไมมี. 
         ในการบอกสัมพันธ  พึงบอกอยาแปล แลวแตจะใชวิธีเติม หิ 
เพราะวา , หรือ ยสฺมา หรอื  หิ เพราะเหตุใด. 
        สรูปอธิบาย: นาคโสณฑิ  เปนชื่อของความทอนหลังท่ีกลาวเหตุ 
ของความทอนตน เพราะสองความยอนกลับไปเปนเหตุของความทอนตน. 
บอกสัมพันธตาม 
                                   กาโกโลกนัย 
        (๒)  ในพากยหรือพากยางคเดียวกัน  บางทีตองใชบท ๆ 
หน่ึงในอรรถหลายอยาง  แตทานวางบทเชนนั้นไวครั้งเดียว,  บท 
เชนนี้โบราณทานเรียกวา กาโกโลกนัย คือมีนัยอยางการดูของกา 
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คือดูแลวยังเหลียวดูอีก.  อุ.  เตส  เม นิปโก อิริย  ปุฏโ  ปพฺรหูิ 
มาริส.  ใน อ.ุ นี้  เม ใช เปน อนภิหิตกตัตา  ใน ปุฏโ  และ 
สัมปทาน  ใน ปพฺรูหิ.  
        กาโกโลกนัยน้ี  ไมใชชื่อสัมพันธ,  ชื่อสัมพันธเรียกตามอรรถ 
ที่ใช.   
        อธบิาย: ลักษณะบทท่ีเปนกาโกโลกนัย  ไดกลาวไวชัดเจนใน 
หัวขอขางตนนั้นแลว. อุ:- 
        เตส  เม นิปโก อิริย  ปุฏโ ปพฺรหูิ  มาริส. 
                                           [ยมกปฺปาฏิหาริย. ๖/๙๖ ] 
        "ดูกอนผูเชนกับดวยเรา, ทานผู อันเรา ถามแลว จงบอกความ 
เปนไปแหงบุคคลเหลานั้น  แกเรา." 
        สรูปอธิบาย :-  กาโกโลกนัย คือวางไวบทเดียว  ใชในอรรถ 
หลายอยาง. บอกสัมพันธตามอรรถท่ีใช. 
                                สากงัขคติ 
        (๓)  ย สัพพนาม  ทีไ่มถือเอา ต ศัพท ทานเรียกวา 
สากังขคติ, ทานแปลวา ' ไรเลา,'  โดยความ   เปนสัมพันธวิเสสนะ 
ในอีกประโยคหนึ่ง  จึงแปลงโดยอรรถดวยใชอายตนิบาต  เชื่อม 
ประโยคในภาษาไทยวา ผู, ที่ , ซึ่ง เปนตน.  อ.ุ ใน มงฺคลตฺถทีปนี 
ตอนทานกถาวา หตฺถิทนฺเตน  ปวตฺติตา  ทนฺตมยสลาก,  ยตฺถ 
ทายกาน  นาม  องฺเกนฺติ.         
        ย  สัพพนาม  ที่ถือเอา ต ศัพท ไมเปน สากังขคติ. 
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        สากังขคตินี้ไมใชชื่อสัมพันธ,  ชื่อสัมพันธเรียกเปนวิเสสนะ 
โดยปกติ, แตไมเติม ต ศพัทรับ  ปลอยไวแต  ย  ตามลําพัง.  
        อธบิาย: [ ๑ ]  ตามอาจริยกะ  (มติพระอาจารย)  ย-ต  ศัพท 
ใชเนื่องกัน ๑ ย ศัพทใชแตอยางเดียว ๑ ดังคาถาวา :-  
        ยนฺติ  สตฺุวา  ตนฺวิ  ปท                     ตนฺติ  สุตฺวาน  ยนฺติ  จ 
        โยเชยฺย  ยตสทฺทาน                         นิจฺจสมฺพนฺธิภาวโต. 
        "ไดยินวา ย  แลวพึงประกอบบทวา  ต (รับ)  และไดยินวา 
ต แลว  พึงประกอบบทวา ย  (รับ)  เพราะ  ย, ต  ศัพทเนื่องถึกกัน 
เปนนิตย" 
          ปุพฺโพ  วากฺโย  ปาตตฺโถ  ต ุ            ยสทฺโท  อุตฺตรวากฺเย 
          ตสทฺโทปาทาน  วินา                        สากงฺโข  วากฺยสฺส  อุนตฺต  ชเนติ. 
        "พากยตนมีเน้ือความชัดแลว  ย  ศัพทในพากยหลังเวนการ 
เขาไปถือเอา ต ศัพท  ชื่อวา  สากังขคติ  ยอมยังความท่ีพากยพรอง 
(จาก ต  ศัพท)  ใหเกิด." 
        [ ๒ ]   แบบสากังขคติ  บัดนี้ไมคอยไดใชกัน  แตพระอาจารยทาน 
ใชมา  จะแสดง อุ. และคําแปลแบบ  สากังขคติ. 
                                         อุ. ที ่๑ 
        หตฺถิทนฺเตน  ปวตฺติตา  ทนฺตมยสลากา,  ยตฺถ  ทายกาน  นาม 
องฺเกนฺติ. 
                                                       [มงฺคลตฺถ. ๒/๓๖ ]  
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                               แปลโดยพยัญชนะ   
        "สลาก ท. อันบุคคลใหเปนไปแลว  ดวยเงาของชาง ชื่อวา 
ทันตมยสลาก  (สลากอักบุคคลทําแลวดวยงาของชาง),  ชน ท. ยอม 
จดซ่ึงชื่อของทายก  ท. ในสลาก ท. ไรเลา. 
                                  แปลโดยอรรถ    
        "สลากที่เปนไปดวยงาชาง เรียกสลากงา ที่ เขาจดชื่อทายก." 
                                        อุ. ที่ ๒ 
        ชนา  มฺนฺติ  พาโลติ                 เย  ธมฺมสฺส  อโกวิทา. 
                                                                 [ ส. ส. ๑๕/๓๒๕ ] 
                              แปลโดยพยัญชนะ 
        "ชน ท.  ยอมสําคัญเห็นวาคนเขลา  ดังนี้,  ชน ท. ไรเลา  ผูไม 
ฉลาดในธรรม." 
                                    แปลโดยอรรถ 
        "(แต )พวกชนผูเขลาในธรรม  ยอมสําคัญเห็นวาเปนคนออนแอ 
ไป." 
                                                  [ คําแปลในมงคลวิเสสกถา พ.ศ.  ๒๔๕๕] 
        สรูปอธิบาย: ย ศัพทที่ไมถือเอา ต ศัพท  เปนสากังขคติ, บอก 
สัมพันธเปนวิเสสนะโดยปกติ.  
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                                      นิบาต 
                                  หมวดนิบาต   
        ๑๐.  นบิาตตาง ๆ ทานจัดหมวดแสดงในแบบวากยสัมพันธ 
ตอนตนแลว,  ในท่ีนี้จะยอนิบาตในแบบกลาวตามหมวด, และจะ 
แทรกนิบาตที่แสดงไว  หรือท่ีใชในท่ีตาง ๆตอ,  โดยมากคัดจาก 
อภิธานนัปปทีปกา  ฉบบัภาษาบาลีแปลเปนไทย  ของสมเด็จพระสังฆ- 
ราชเจา  กรมหลวงชินวรสิริวัฒน.  ไดบอกขอไวในวงเล็บดวย  และ 
เก็บจากท่ีอื่นบาง,  ไดบอกที่มาไวดวย. 
                                 นิบาตหมวดท่ี ๑ 
                กําหนดดวยความ ๒ ทอน  ลงในทอนหลัง 
        (๑)  วิตฺถารโชตโก,  วิตฺถาโร สองความพิสดาร. 
        หิ =  ความพิสดารวา, ก็ 
        (๒)  วากฺยารมฺภโขตโก,  วากฺยารมฺโภ  สองความท่ีเทาพากย 
กอน. 
        ห,ิ จ, ปน  = ก,็ แล, ก็แล. 
                                 วากยารัมภะในท่ีมาตาง ๆ 
        อโถ.  อถ = ก ็ (๑๑๙๐);  หนฺท  (๑๑๙๓). 
        ขล ุ (วากฺยาลงฺการ อลังการ คือ  วากยะ)  แปลวา ก็ (๑๑๙๕). 
        (๓)  การณโชตโก,  เหตุ  สองความท่ีเปนเหตุ.  
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        ห,ิ  จ,  ปน= เหตุวา,  เพราะวา. 
        (๔)  ผลโชตโก, ผล  สองความท่ีเปนผล 
        ห,ิ จ, ปน= ดวยวา.    
        (๕)  วิเสสโชตโก, วิเสโส  สองความท่ีแปลกออกไป. 
        ห,ิ จ, ปน=แต, ก็แตวา, ถึงอยางนั้น. 
                               วิเสสนะในท่ีมาตาง ๆ 
        ตุ= แตวา  (๑๑๙๗) 
        (๖)  ตปฺปาฏิกรณโชตโก,  ตปฺปาฏิกรณ   สองอรรถที่ทําความ 
ขอน้ันใหชัด. 
        ห,ิ จ, ปน = เหมือนอยางวา. 
        (๗)  ทฬฺหีกรณโชตโก สองความเครื่องทําคํากอนใหมั่น. มี ๒ : 
อาคมทฬฺหีกรณ  อางตํารารับรองใหมั่น, ยุตฺติพฬฺหีกรณ  กลาวอาง 
สมเอง.  (เพราะทัฬหิยะ  ขอท่ีควรอางรับรองใหมั่นมี ๒ :  อาคม- 
ทัฬหิยะ  ทฬัหิยะ  คือตํารา  ๑  ยุตติทัฬหิย  ทัฒหิยะ คือคําท่ีกลาวเอง ๑). 
        ห,ิ จ, = จริงอยู,  แทจริง. 
                              ทฬัหีกรณโชตกในท่ีมาตาง ๆ 
        ตถาหิ จริงอยางนั้น.  (โยชนา  อภิ. ๑/๕๖ อางสัททนีติ วา 
'หิ  ตาถหีติ  อจิเจเต  ทฬฺหีกรณตฺเถ' ' นิบาตเหลาน้ีคือ หิ ตถาหิ 
ลงในอรรถคือ  ทัฬหีกรณ' ). 
        (๘)  ปกฺขนฺตรโชตโก สองความอีกฝายหน่ึง. 
        จ,  ปน.= ฝายวา, สวนวา.  
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        (๙)  อนวฺยโชตโก  สองความอนุโลม. 
        ห,ิ จ, ปน= อัน.    
        (๑๐) พยฺติเรกโชตโก  สองความปฏิเสธหาม  แตคลอยตามกัน. 
        ห,ิ จ, ปน= อัน. 
        (๑๑)  สมฺภาวนโชตโก  สองความสรรเสริญ. 
        ปน= ถงึอยางนั้น, แต,  ก็แตวา. 
        (๑๒)  ครหโชตโก  สองความติ. 
        ปน = ถงึอยางนั้น, แต,  ก็แตวา. 
                                   นิบาตหมวดท่ี ๒ 
                       ลงในบทหรือความอันเนื่องถึงกัน 
        (๑)  สมจฺุจยตฺโถ บอกอรรถคือควบพากยหรือบท.  ม ี๒ : 
วากฺยสมุจฺจโย  ควบพากย,  ปทสมุจฺจโย ควบบท. 
        จ (เปนพ้ืน) = กับ, และ  (ใชในระหวา), ดวย, อนึ่ง  (ใช 
ขางทาย);  วา = บาง; ป  = ทั้ง. 
                            สมุจจนัตถะในท่ีมาตางๆ 
         อป = บาง. อุ. อิติป อรห.  (๑๑๘๓). 
        อน่ึง  สมุจจยัตถะ  ทานแยกเรียกเปน ๔  (๑๑๘๗) คือ : 
        [ ๑ ]   สมุจฺจย = ดวย, หน่ึง, (ไมใชในสมาส) อุ. :- 
                   จีวร   ปณฺฑปาตฺจ              ปจฺจย   สยนาสน 
                    อทาสิ  อุชุภูเตสุ                     วิปฺปสนฺเนน  เจตสา. 
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        [ ๒ ] สมาหาร = ดวย, หน่ึง. (ใชในทวันทวมาส) อุ.  จกฺขฺุ 
จ โสตฺ จ  จกฺขุโสต.    
        [ ๓ ]  อันวาจย  = หนึ่ง. (กลาวประธานเดียวกัน) อุ. สีล  รกฺข 
ทานฺจ  เทหิ. 
        [ ๔ ]  อิตรีตร = ดวย, หน่ึง (เหมือนทวันทวสมาส) อุ.  สมโณ 
จ ติฏติ  พฺราหฺมโณ  จ ติฏติ  สมณพฺราหมฺณา ติฏนฺติ. 
        (๒)  สมฺปณฺฑนตฺโถ  บอกอรรถ คือ  บวกความเขา. 
        จ (เปนพ้ืน) = ดวย,  (ใชทายความ).  ทานแสดงตัวอยาง 
(๑๑๘๗) วา ปุพฺโพ  จ สเย  จ. 
        (๔) วิกปฺปตฺโถ บอกอรรถ  คือ แยกคือเอาอยางเดียว. มี ๒ : 
วากฺยวิกปฺโป  แยกพากย,  ปทวิกปฺโป แยกบท. 
        วา (เปนพ้ืน)  = หรอื  (ใชในระหวาง), บาง, ก็ดี, ก็ตาม 
(ใชขางทาย) ; ยทิวา, อุท, อถวา = หรือวา ; ป= บาง,  วาปน= 
ก็หรือ ; อปจ = อีกอยางนึ่ง;  กวจิ= บาง. 
                         วิกัปปตถะในท่ีมาตาง ๆ 
        อโห,กึ, กิม, อุทาหุ,  กิมุต, (อุท)  = หรือ, หรือวา, หรือไม. 
(วิกปฺปตฺถวาจก  นิบาตบอกออก คือ ความตรึก. ๑๑๓๘). 
        จ =   หรือ, บาง.  (๑๑๘๗ )  ทานแสดงตัวอยาง คือ  โท  ธสฺม  จ 
อาเทศ  ธ เปน ท บาง.  
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        อถวา = อีกอยางหนึ่ง. บางทานเรียก อปรนยโชตก  หรือ  อปรนย.  
(ชะรอยจะเรียกตามอรรถของศัพท ดังที่ทานแกวา  ' อถวา อปโร  
นโย  เวทิตพฺโพ' [ โยชนา อภิ. ๑/๙๐ ] , หรือ  ปุพฺพนยปริจฺจาโค 
นโยส  คมฺยเต  [ โยชนา  อภิ.  ๑/๒๔๔].  หรือตามที่มีคําแสดงวา 
อถวา = อถ: ปุพฺพนโย โหตุ,  วา : อปรนโย วุจฺจเต).   
        อปจ  อีกอยางหนึ่ง  บางทานก็เรียก  อปรนยโชตก หรือ  อปรนย, 
        (๑)  ปรกิปฺปตฺโถ บอกอรรถ คือ  กําหนดไวยังไมแน. 
        สเจ, เจ, ยท,ิ  อท= ถาวา,   หากวา, ผิวา;  อปฺเปวนาม, 
ยนฺนูน =  ถาไฉน, ถาอยางไร, บาง. 
                        ปรกิัปปตถะในท่ีมาตาง ๆ 
        เจ  สเจ เรียก  อนิยมตฺถ  (๑๑๔๗).  อปฺเปว, อปฺเปวนาม, 
นุ = ไฉนหนอ เรียก สสยตฺถ.  (สสยตฺถวาจก บอกอรรถ คือ สนเทห. 
๑๑๕๘).         
        มฺเ = ชะรอยวา,  เห็นจะ, สงเคราะหเรียก  ปริกัปปตถ  หรือ 
สังสยัตถะ. อุ. ' มม  สาวก  ตุมฺหาก  สนฺติเก  วิสฺสาส  น ลภนฺติ 
มฺเ.  [ วิฑูฑภ.  ๓/๑๒ ] " สาวา ท.  ของอาตมภาพ  ชะรอยวาจะ 
ไมไดวิสาสะ  ในสํานักของสมเด็จบรมบพิตร." 
        จรหิ = ถาวา. อุ โภตี จรห ิ ชานาติ. [ ขุ. สุตฺ.  ปรายน- 
วคฺค.  ๒๕/๕๒๕ ] "ถาทานผูเจริญยอมรู."  อรรกถา  [ ป.  โช.  ๒/๔๙๗] 
แกเปน  เจ. จรหิ  ในที่นี้  จึงเปน  ปริกัปปตถะ.แต  จรหิ  โดยมากใช 
กับ กึ  ศัพท, จักกลาวในขอท่ีวาดวย ปุจฉนัตถ.  
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        หฺจิ = ถาวา. พบใชในพระอภิธรรม อุ.  หฺจิ  ปุคฺคโล  อุป- 
ลพฺภติ  สจฺฉิกตฺถปรมตฺเถน. [ กถาวัตถ.ุ  ๓๗/๑ ] "ถาบุคคล อัน...] 
ยอมได  โดยอรรถเปนแจงจริง อรรถอยางยิ่งไซร."  อรรถกถา [ ป. ท.ี น. 
๑๕๑ ] แกเปน ยทิ.    
        (๖)   อนุคฺคหตฺโถ  บอกอรรถ  คือ คลายตาม.  อรุจิสูจนตฺโถ 
บอกอรรถ คือ แสดงความไมเห็นดวย. 
        อนุคคหัตถะ:  กิฺจาป, ยทิป.กาม  หรือ กามฺจ = ถึง (ใช 
หนาคําพูด) , แมนอยหน่ึง  (ใชหลังคําพูด). 
        อรุจิสุจนัตถะ: ตถาป,  ปน, อถโข=แต,  ถึงอยางนั้น, ที่แท. 
(ใชหนาคําพูด). 
                           อนุคคหัตถะในท่ีมาตาง ๆ 
        เจป  สเจป  (-อถโข) อุ. :-         
                                โย  เจป  อติจฺจ  ชวีติ, 
                                อถโข  โส  ชรสาป  มียติ. 
                                                  [ ชราสุตฺต. ๒๕/๙๙๒ ] 
        "ถึงหากวาผูใดจะมีอายุยืนเกินรอยปไปได, ผูนั้นชราเขาก็คงจะตาย 
เปนแท."  คําแปลของสมเด็จพระมหาสมณเจา ว.ว. จากหนังสือ 
ศราทธพรตเทศนา). 
        ตาว (-ปน) ในสัมพันธตัวอยางเปนภาษามรรค  (ในแบบ) 
ขอ ๑  ทานเรียกเปน อนุคคหจถ. (อยฺยา อิธาป  ตาว  โทโส  มา 
โหตุ, อิมิสฺสา  ปน ปตา...)  
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        ในโยชนาอภิธัมมัตถ. เรียกอนุคคหัตถนิบาตวา อุปคมนิบาต, 
เรียกอรุจิสูนัตถนิบาตวา วิเสสาภิธานารัมภะ.    
        (๗)  อปุมาโชตโก  สงความอุปมา คือ ขอความท่ีนํามาเปรียบ. 
อุปเมยฺยโชตโก  สองความอุปไมย คือขอความท่ีควรเปรียบ. 
        อุปมาโชตก:  ยถา,  เสยฺยถาป=ฉันใด;  วิย,  อิว = ราวกะ, 
เพียงดัง, เหมือน , เชน,  ดุจ, ประหนึ่ง เปนตน. 
        อุปเมยยโชตก :  ตถา,  เอว = ฉันนั้น. 
                   อุปมา - อุปเมยยโชตกในท่ีมาตาง ๆ 
        อุปมา :  ยเถว, ยถายนมม, ยถาป, เสยฺยถาปนาม, ยถริว,  ยถาจ,= 
ฉันใด;  วา= ราวกะ  (เหมือน วิย). อุ. วา (อุปมาโชตก):  มธ ุ
วา ม ฺติ  พาโล.  (๑๑๘๙). 
        อุปไมย: ตถาหิ, เอวเมว,  ตเถว,  เอวป,  ตถริว = ฉันนั้น. 
(ปฏิภาคตฺถาวาจก นิบาตบอกอรรถ  คือ ความเปรียบเทียบ.  ๑๑๔๒. 
๑๑๔๓). 
                                  นิบาตหมวดท่ี ๓ 
                               ลงในความทอนเดียว 
        (๑)  อนสฺุสวนตฺโถ  บอกอรรถ  คือ ความเลาหรือลือกันตอๆ 
มา. 
        กริ,  ขลุ,สุท =  ไดยนิวา. 
        (๒)  ปุจฺฉนตฺโถ  บอกอรรถ  คือ ความถาม.  
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        ก,ึ  ปน, กถ,  กจฺจิ,  นุ, นนุ,  อุทาหุ,  อาทู,  เสียฺยถีท, เปนตน. 
(นิบาตไทยดูในวจีวิภาค สวนอัพยยศัพทที่วาดวยนิบาต).  
                        ปุจฉนัตถะในท่ีมาตาง ๆ    
 
        กึส ุ= อะไรสิ,  กจฺจินุ= บางหรือหนอ .  (๑๑๓๙). 
        อป= บางหรือ. อุ อป  ภนฺเต  ภิกขฺ  ลภิตฺถ. (๑๑๘๓).  อป 
นุมานิ  ภิกฺขเว  ปฺจ  พึชชาตานิ วุฑุฒึ  วิรฬฺุหึ  เวปุลฺล  อาปชฺเชยฺยุ. 
[ส.   ขนฺธวาร.  ๑๗/๖๗ ]. 
        เอว = อยางนั้นหรือ.  (๑๑๘๖). 
        อโถ, อถ.  (๑๑๙๐). 
        จรหิ. โดยมากใชกับ  ก ึศัพท  อยางเปนสรอยคํา  ที่ตรงกับ 
คําไทยวา ' เลา ' ในคําวา ' ทําไมเลา' เปนตน นาสงเคราะหเรียกชื่อ 
วา ปุจฺฉนตฺโถ. อุ :- 
                                    อุ. ที่ ๑ 
        อถ  กิฺจรหิ  เต อย  สาริปุตฺต  โอฬารา  อาสภิวาจา ภาสิตา.  
[สมฺปสาทนีย.  ๑๑/๑๐๙] " สารีบุตร, เมื่อเปนเชนนั้น  ทําไมเลา 
เธอจึงกลาวอาสภิวาจาอันโอฬารนี้."  กึ = กสฺมา  (ตามสัททนีติสูตร 
และอรรถกถาพระสูตรนี้ที่จะแสดงตอไป) เรียกชือ่สัมพันธวา เหตุ 
(= กสฺมา)  กไ็ด  ปุจฉนัตถะ  ก็ได. ก ึเชนนี้  ในวจีวิภาคตอนท่ีวา 
ดวยนาม  แสดงวาถามถึงเหตุ  แปลวา ' ทําไม.'  สวน  จรหิ  เรียก 
 ุปุจฉนัตถะ. 
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                                    อุ. ที่ ๒ 
                อถ  โก จรหิ  เทวมนุสฺสโลเก 
                รโต  มโน  กสสฺป  พฺรูป  เมต. 
                                    [ มหาวคฺค.  ๔/๖๖]   
        "กัสสปะ, ก็ทีนั้น  ใจของทานยินดีแลวในสิ่งไรเลา  ในเทวโลก 
หรือในมนุษยโลก?  ทานจงบอกขอน้ันแกเรา." โก  ใน อุ. นี้  อรรถกถา 
[ สมนฺต. ๓/๒๙] แกเปน กหุึ เปนอาธาร ใน  รโต. 
        กินฺติ  วากระไร. ใชรวมกันในพากยที่มีกิริยาในพากยประกอบดวย 
สัตตมีวิภัตติเปนพ้ืน. อุ :- 
                                       อุ. ที่ ๑ 
        กินฺติ ต  กเรยฺยาสิ. [ อภยราชกุมารสุตฺต.  ๑๓/๙๑] "พระองค 
พึงทรงทําทารกนั้น  ประการไร." 
                                        อุ. ที่ ๒ 
        กินฺติ  อนาคตา  จ  เปสลา  สพฺรหฺมจารี  อาคจฺเฉยฺยุ.   [ ภิกฺขุ- 
อปริหานิยธมฺมสุตฺต] "ทําไฉน  เพ่ือนสพรหมจารีผูมีศีลเปนที่รัก  ซึ่ง 
ยังไมมาพึงมา."  อรรถกถา  [ มโน. ป.ู  ๓/๑๘๙ ] แกเปนเหตุวา เกน 
นุ ฉข การเณน. 
        กินฺติ  ตามรูปศัพทเปนนิบาตบอกความถาม  แตในที่บางแหงใช 
แสดงความปรารถนา ดงั  อุ. ที ่  ๒ นี้. 
                                          อุ. ที่ ๓ 
        กินฺติ  เต อานนฺท  สตุ  วชฺช ี อภิรหฺสนฺนิปาตา  สนฺนิปาต-  
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พหุลา.  [ สตฺตก.  องฺง ๒๓/๑๘]  "อานนท, เธอไดยิน (คํา) 
วา- กระไร วา  เจาวัชชี  ท.  ประชุมกันเนือง ๆ มาดวยการประชมุ 
กัน ? "  อุ.   นี้ กิริยาไมใชกิริยาสัตตมีวิภัตติ.    
        กินฺติ  เรียกในโยชนาบางแหงวา ปสสาการปุจฺฉา. [ โยชนาสมนฺต. 
๑/๑๕๖]. กินฺติ  ในท่ีนั้น  ถามขอความวา  ยนฺต  อรยิา  อาจิกฺขนฺติ. 
[ สมนฺต.  ๑/๑๑๖]. กินฺติ  ใชในที่แสดงความปรารถนา นาเรียกวา 
ปริกปฺปปุจฉา.  ในโยชนาอีกแหงหนึ่งเรียกวา ปุจฺฉากาโร. [ โยชนา 
สมนฺต. ๑/๒๕๗.  แกสมนัต.  ๑/๓๐๖] ถึงจะถามดวยมุงอยางไร  ก็คง 
เปนคําถาม ฉะน้ัน  พึงเรียกตามแบบแตอยางเดียววา ปุจฉนัตถะ. 
        ยถากถ = ตามอยางไร, เหมือนอยางไร. อุ. ยถากถ  ปน ตว 
ภิกฺขุ  มยา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชานาสิ. 
[ ส. ขนฺธาวาร.  ๑๗/๔๓]  "ภิกษุ,  ก็ทานเขาใจเนื้อความแหงคําท่ีเรา 
กลาวโดยยอ  โดยพิสดาร เหมือนอยางไร."  ยถากถนี้  ใชในทีถ่าม 
ใหแสดงความเขาใจเปนตน  ดังมีเรื่องแสดงวา  พระภิกษุรูปหน่ึง 
กราบทูลขอไหพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมแกตนโดยยอ, เมื่อทรงแสดง 
แลว ก็กราบทูลวารูแลว, พระพุทธเจาจึงตรัสถามใหแสดงดวยประโยค 
ที่ยกมาเปนตัวอยางนั้น. 
        ยถา  ในคําวา ยถาห. 
        ยถา นี้  ทานแสดงอรรถในบางแหงเทากับ  กึ  [ ยถาห= ยถา: 
กึ  อาห.  โยชนาสมนฺต. ๑/๒๘]  อุ. โส หิ  สงฺขตาสงฺขตเภท  สกลมฺป 
ธมฺมชาต....พุชฺฌิ  อฺาสิ.  ยถาห สย  อภิฺาย กมุทฺทิเสยฺ- 
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ยนฺติ  [ อธิธมฺมตฺถ.  ปมปริจเฉท.  น. ๖๓]  "จริงอยู  พระสัมมา- 
สัมพุทธะนั้น  ตรัสรู  คือ ทรงรูทั่วธรรมชาตแมทั้งส้ิน  ตางโดยสังขตธรรม 
และอสังขตธรรม.  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ' เรารูยิ่งโดยตนเองแลว 
พึงยกใครข้ึน (วาเปนศาสดา)  อยางไรเลา ."   
        โยชนา [ ๑/๘๙] วา  ยถาติ  ปุจฺฉา. ภควาติ  (ปท)  อาหาติ 
ปเท  กตฺตา.  สยนฺตฺ (ปท)  อภิฺายาติ  ปเท ตติยาวิเสสน. 
อภิฺายาติ  (ปท)  อุทฺทิสฺเสยยนฺติ  ปเท  ปุพฺพกาลกิริยา. กนฺติ 
(ปท)  อุทฺทิสเฺสยฺยนฺติ  ปเท  กมฺม. อหนฺติ  (ปท)  อุทฺทิสฺเสยฺยนฺติ 
ปเท  กตฺตา.  อุทฺทิสฺเสยฺยนฺติ (ปท) กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท. อิตีติ 
(สทฺโท)  วจนนฺติ  ปทสสฺ  สรูป.  วจนนฺติ  (ปท)  อาหาติ  ปเท 
กมฺม. 
        ยถา  ในคําวา  ยถาห นี้ แปลโดยอรรถวา  เชน,  อยางที่. 
        (๓)  สมฺปฏิจฺฉนตฺโถ  บอกอรรถ  คือ ความรับคําถาม. 
        อาม (เปนพ้ืน), อามนฺตา  (แตในพระอภิธรรม)= ขอรับ, 
จะ, เออ  เปนตน  ตามชั้น. 
                       สัมปฏิจฉนัตถะในท่ีมาตาง ๆ 
        สาหุ= ดีละ; ลหุ = ดีละ,  เบาใจ :    โอปายิก  = สมควร; 
ปฏิรูป =  สมควร;   สาธุ= ดีละ;  เอว = อยางนั้น. (สมฺปฏิจฺฉนตฺถวาจก 
นิบาตบอกอรรถ คือ  ความรับ. ๑๑๔๔). 
        (๔)  อุยโฺยชนตฺโถ  บอกอรรถ  คือ ความสงออกไป  (ใชใน 
คํายอม, คําเตือน, คําชักชวน,  คําใชใหทํา).  
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        อิงฺฆ, ตคฺฆ, หนฺท,  เตนหิ=เชิญเถดิ, เอาเถิด, ถาอยางนั้น 
(เตนหิ  วิภตฺติปฏิรูปโก มรีูปแมนศัพทที่ประกอบดวยวิภัตตินาม). 
                    อุยโยชนัตถะในท่ีมาตาง ๆ  
        อิงฺฆ,  หนฺท  เรียก โจทนัตถะ  (โจทนัตถวาจก  บอกอรรถ  คือ 
เตือน. ๑๑๕๗).   
        (๕)  อจฉฺริยตฺโถ  บอกอรรถ คือ  ความหลากใจ,  เบิกบานใจ. 
 สเวคตฺโถ บอกอรรถ  คือ  ความสลดใจ, กรอมใจ. 
        อโห  (ใชตนคําพูด) = โอะ (หลากหรือเบิกบานใจ),  โอ, 
พุโธ (สลดใจ); วต (ใชขางทาย) =  หนอ. 
                       อัจฉริยัตถะในท่ีมาตาง ๆ 
        อโห,  หิ=โอ  (วิมหยัตถวาจก. ๑๑๔๙)  ; หา = โอ, อา. 
(บอกอรรถ คือ  ทุกข. ๑๑๕๙). 
        อโห (บอกอรรถลําบาก,  อัศจรรย ๑๒๐๑). 
                        นิบาตหมวดท่ี ๔ ลงในบท 
        (๑)  อวธารณตฺโถ,  อวธาโร  บอกอรรถ  คือ ความหาม  นาม, 
คุณ  และกิรยิาอ่ืนเสีย. 
        เอว,  ว (เปนพ้ืน), หิ= เทาน้ัน  นัน่เทียว,  เทียว,  แล เปนตน. 
                              อวธาระในท่ีมาตางๆ 
        เอว = เทียว. เทาน้ัน.  อุ. ต กึ  มฺถ  กาลามา  ฯ เป ฯ 
เอว  โน  เอตฺถ  โหติ. (๑๑๘๖).  
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        จ= แท,  เทียว. อุ.  ฆเต  จ.  (๑๑๘๗). 
        อิติ  แสดงในขอท่ีวาดวย  อิติ.  
        วา (ในอรรถวัสสัคค)  = เทียว. (๑๑๘๙). 
        ยาว,  ตาว.  (๑๑๙๓). 
        ขล.ุ (๑๑๙๕).   
        ตุ.  (๑๑๙๗). 
        (๒)  อเปกฺขตฺโถ  บอกอรรถ คือ ความเพงนามอ่ืนดวย. 
        ป,  อป =  แม,  ถึง. 
        (๓)  สมฺภาวนตฺโถ  บอกอรรถ คือ ความชม.   ครหตฺโถ  บอก 
อรรถ คือ  ความติ. 
        ป, อป = แม, ถึง. 
                        สัมภาวนะ - ครหะในท่ีมาตางๆ 
        อปนาม (๑๑๙๑. 
        อุ. อป สัมภาวนะ  ' อป  ทิพฺเพสุ  กาเมสุ รตึ  โส  นาธิคจฺฉติ.' 
(๑๑๘๓). 
        (๔)  ปทปูรโณ  ลงพอใหอักขระในบาทแหงคาถาเต็มตาม 
กําหนด.  วจนาลงฺกาโร,  วจนสิลิฏโก  ลงพอใหคําไพเราะสละ 
สลวยข้ึน. 
        วจีวิภาคสวนอัพยยศัพท  ที่วาดวยนิบาตสักวา เปนเครื่องทําบท 
ใหเต็ม : นุ  หนอ,  สุ ส,ิ เว  เวย,  โว  โวย, โข  แล,  วต  หนอ, 
หเว  เวย  เปนตน และ  หิ, จ,ปน ที่ไมมีความหมายอะไร.   
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                             ปทปูรณะในท่ีมาตาง ๆ    
        สุท,  อสฺสุ,  ยคฺเฆ,  เว,  หา (๑๑๕๐) :  อโถ,  อถ (๑๕๙๐); 
ตุ  (๒๑๙๗). เหลาน้ี  หมายถึงท่ีไมมีความหมายอะไร. 
        ปทปูรณะ เรียกในคาถา. วจนาลังการ วจนสิลิฏฐกะ  เรยีกใน 
เวยยากรณปาฐะ. 
        (๕)  สมสาโย  บอกอรรถ คือ   ความพรอมกันมี ๒ :  ทพฺพ- 
สมวาโย เขากับนาม  ๑ กริิยาสมวาโย เชากับกิริยา ๑. 
        สทฺธ,ึ สห = พรอม. 
                               สมวายในท่ีมาตางๆ 
        สม, อมา ('สห,  สทฺธึ สม, อมา.' ๑๑๓๖) = กบั พรอม. 
        (๖)  ปฏเิสธ บอกอรรถ  คือ  ความหาม. 
        น ไม, โน ไม ,  มา อยา,  (เปนพ้ืน). 
                              ปฏิเสธในท่ีมาตาง ๆ 
        อ, อล, นหิ. (นิเสตฺถวาจก บอกอรรถ คือ ปฏิเสธ  ๑๑๔๗). 
        หมายเหตุ:  ในวจีวิภาคสวนอัพยยศัพทจัด ว, เอว,  วินา 
เปนนิบาตบอกปฏิเสธ ซึง่หมายคามรวมถึงอวธารณะดวย,  แตใน 
วากยสัมพันธตอนตน  ที่วาดวยนิบาต  แสดงแยกประเภทเปนปฏิเสธ 
หมวด ๑ อวธารณะหมวด ๑. วินา  เรยีกเปนกิริยาวิเสสนะก็ได. 
        (๗)  อติิ ศัพท 
        ก. อากาโร  อมขอความ เนื่องกับกิริยา = วา ...... ดังน้ี.  
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        ข.  สรปู เนื่องดวยบทนาม = วา ........ดังน้ี, คือ. 
        ค.  อาทยตฺโถ อมความยอไวไมหมด = วา........ ดังน้ี เปนตน. 
        ฆ. นิทสฺสน  เปนตัวอยาง = อยางนี้.  
        ง.  เหตฺวตฺโถ เปนเหตุ =  เพราะเหตุนั้น.   
        จ.  ปกาโร  เปนประการ = ดวยประการฉะน้ี. 
        ฉ.  สมาปนฺโน,  ปริสมาปนฺโน มิในที่สุดความ  = ดังนี้แล, แล. 
        ช.  สฺาโชตโก บอกชื่อ = ชื่อวา. 
                                ชื่อตามลักษณะอ่ืน 
        อวธารณะ =  เทียว,  นั่นเทียว. อุ. อตฺถิ  อิทปฺปจฺจยา  ชรา- 
มรณนฺติ อิติ  ปุฏเน สตา  อานนฺท   ' อตฺถีติสฺส  วจนีย. (๑๑๘๘) 
"อานนท, คําท่ีทานเปนผูถูกถามวา ชราและมรณะ เพราะสิ่งน้ี  ๆ 
เปนปจจัย  มีอยูหรือ  ดังน้ีนั่นเทียว  พึงกลาววา  มีอยู  ดังนี้ พึงมี." 
                           นิบาตหมวดท่ี  ๕ เปนบท. 
        (๑)  อาลปน  นิบาตบอกอาลปนะท้ังปวง.         
        วจีวิภาคสวนอัพยยศัพท  ที่วาดวยนิบาตบอกอาลปนะ:  คมเฆ 
ขอเดชะ, ภนฺเต, ภทนฺเต  ขาแตทานผูเจริญ, ภเณ  พนาย,  อมฺโภ 
แนผูเจริญ,  อาวุโส  ผูมีอายุ,  เร,  อเร เวย,  โวย, เห เฮย, เช  แม. 
                              อาลปนะในท่ีมาตาง ๆ 
        อิงฺฆ= เชิญเถิด,  โภ,  อมฺโภ = พอเฮย,  ผูเจริญ, หเร เฮย 
(๑๑๓๙). 
        นน,ุ  วต.  (๑๑๙๒).  
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        (๒)  กาลสตฺตมึ  นิบาตบอกกาลท้ังปวง.  
        วจีวิภาคสวนอัพยยศัพท  ที่วาดวยนิบาตบอกกาล :  อถ   ครั้นนั้น, 
ปาโต  เชา, ทิวา  วัน, สาย  เย็น,  สุเว  ในวัน,  หิยฺโย  วันวาน, เสฺว 
วันพรุง, สมฺปติ  บัดเด๋ียวน้ี, อายตึ ตอไป.    
        ปจจัยลงในกาล คือ  ทา ทานิ รหิ  ธุนา ทาจน  ชฺช  ชฺชุ: 
สพฺพทา ในกาลท้ังปวง, สทา ในกาลทุกเม่ือ,  เอตรหิ ในกาลน้ี, 
เดี๋ยวน้ี , กรหจิ  ในกาลไหนๆ , บาครั้ง, เอกทา ในกาลหนึ่ง,  บางที, 
ยทา  ในกาลใด, เมื่อใด,  ตทา  ในกาลนั้น, เมื่อน้ัน,  กทา ในกาลไร, 
เมื่อไร, กทาจิ  ในกาลไหน,  บางคราว,  อิทานิ ในกาลน้ี, เดี๋ยวน้ี, 
อธุนา  ในกาลน้ี,  เมื่อกี้,  กุทาจน  ในกาลไหน, อชฺช ในวันนี้  สชฺช ุ
ในวันมีอยู, วันนี้, ปรชฺช ุในวันอ่ืน, อปรชฺช ุ ในวันอ่ืนอีก. 
                       กาลสัตตมีในที่มาตาง ๆ 
        จิรสฺส  นาน,  จิร  นาน,  จิเรน  โดยกาลนาน, จิรรตฺตาย ตอ- 
เพ่ือราตรีนาน (๑๑๓๖). 
        กทาปน  บางคราว, กทาจิ  บางคราว, ( ' อสากลฺเย  ตุ  ปน จิ.' 
' ปน, จิ  ใชบอกอรรถ  คือ  บางที.  ๑๑๔๕). 
        รตฺต,  โทโส= ราตรี,  คํ่า  (๑๑๔๗). 
        (สชฺชุ) สปทิ= เดี๋ยว, วันนั้น, (๑๑๔๙) 
        (ปาโต)  ปเค = เชา.  (๑๑๕๒). 
        (สทา) สน = ในกาลทุกเม่ือ.  (๑๑๕๓). 
        สุเว เสฺว = พรุงน้ี;  ปรสุเว  หนาแตพรุงน้ี,  (๑๑๕๕).  
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        ตทานิ = ในกาลน้ัน.  (๑๑๖๑.  ลง ทานิ ปจจัย). 
        อโถ, (อถ) = ลําดับนัน้, ครั้งน้ัน. (๑๙๙๐).    
        สิยา = ในกาลบางคราว. ( 'กทาจิสทฺทตฺเถ  นิปาโต' ' เปน 
นิบาตใชในอรรถ กทาจิ  ศัพท.' โยชนา สมนฺต.  ๑/๒๖๖) อุ. กิฺจิ 
สิยา  กิริยาโต,  สิยา  อกริิยโต  [ สมนฺต.  ๑/๓๒๐] " บางสิกขาบท 
เกิดโดยการทําในบางคราว, โดยการไมทําในบางคราว." 
        ปุเร - ปุจฺฉา.  อุ. ปุเร  วจนีย  ปจฉฺา  อวจ.  [ ส. ขนฺธวาร. 
๑๗/๑๕]  "ไดกลาวคําที่ควรกลาวกอนในภายหลัง." 
        ปาต.  อุ. สาย  ปาต  อุปฏาน  คจฺฉติ. [ วิสาขา. ๓/๗๗] 
"ไปสูที่บํารุงในเวลาเย็นในเวลาเชา." 
        สายปาต. อุ. สายปาต.....อทาสิ. [ ยมกปฺปาฏิหาริย.  ๖/๘๗] 
"ไดใหทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา." 
           (๓) อาธาโร นิบาตบอกท่ีทั้งปวง. 
        วจีวิภาคสวนอัพยยศัพท  ที่วาดวยนิบาตบอกที่ : อุทฺธ  เบื้องบน 
อุปริ  เบื้องบน,  อนฺตรา ระหวาง, อนฺโต  ภายใน,  ติโร  ภายนอก, 
พหิ, พหิทฺธา, พาหิรา, ภายนอก, อโธ เบื้องตํ่า  เหฏา  ภายใต, 
โอร  ฝงใน, ปาร  ฝงนอก, หุร  โลกอ่ืน, สมฺมุขา ตอหนา, ปรมฺมุขา 
ลับหลัง,  รโห  ที่ลับ. 
                                อาธารในท่ีมาตางๆ 
        ปุเร,  อคฺคโต,  ปุรโต, = กอน,  หนา.  (อภิมขุตฺถวาจก  ๑๑๔๘). 
        เปจฺจ,  อมุตฺร=ภพอ่ืน , ขางหนา.( ๑๑๔๘).  
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        อนฺตเรน  (อนฺตรา, อนฺโต) = ระหวาง (๑๑๕๐) 
        พาหิร = ภายนอก  (๑๑๕๓).  
        (ติโร ภายนอก) , ติริย = ขวาง  (๑๑๕๙). 
        (กุตฺร),  กุตฺถ = ไหน; (๑๑๖๐).  
        ปรตฺถา  เบื้องหนา, ทิศตะวันออก เปนตน; ปุรา  เนื่อง, ติด 
ตอกัน  เปนตน  (๑๑๙๔). 
        ติโร = ปด, ขวาง. (๑๒๐๑). 
        อารา,  ทูรา,  อารกา = ไกล.  (๑๑๕๗). หมายถึงท่ีบอกท่ี. 
        (๔)  กิรยิาวิเสสน  นบิาตบอกเขตแดน ประการเปนตน ซึ่ง 
เปนคุณบทของกิริยา. 
        วจีภาคสวนอัพยยศัพท  ที่วาดวยนิบาตบอกปริจเฉท: กีว 
เพียงใด,  ยาว  เพียงใด,  ตาว  เพียงนั้น, ยาวเทว  เพียงใดน่ันเทียว, ตามเทว 
เพียงนั้นนั่นเทียว,  ยาวตา  มีประมาณเพียงใด,  ตาวตา  มีประมาณเพียง 
นั้น,  กิตฺตาวตา มีประมาณเทาใด ,  เอตฺตาวตา  มีประมาณเทาน้ัน, 
สมนฺตา  รอบคอบ. 
        นิบาตบอกประการคือ  เอว, ตถา ดวยประการนั้น,  กถ ดวย 
ประการไร;  (ถา,  ถ,  ถตฺตา ปจจัยลงในประการ อุ.  อฺถา 
อฺถตฺตา ดวยประการอ่ืน , อยางอ่ืน.  ๑๒๐๒). 
        นิบาตมีเนื้อความตาง :  อฺทตฺถุ โดยแท, อทฺธา แนแท, 
อวสฺส  แนแท, อารา ไกล,  นีจ ตํ่า, นูน แน, นานา ตาง ๆ, 
ปจฺฉา  ภายหลัง, ปฏาย ต้ังกอน,  อาวี  แจง, อุจฺจ  สูง.  กฺวจิ. 
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บาง, มิจฺฉา  ผิด,  มุธา  เปลา,  มุสา  เทจ็,  สกึ  คราวเดียว. 
สตกฺขตฺตุ  รอยคราว, (กขฺตฺตุ ปจจัย ลงในสังขยา. ๑๒๐๒).  ปภูติ 
จําเดิม, ปุน อีก, ปุนปปุน บอย ๆ, ภิยฺโย  ยิ่ง,  ภิยฺโยโส โดยยิ่ง, 
สณิก  คอย ๆ, (สนิก  เรว็,  ๑๑๕๓) , สย  สาม เอง.    
                         นิบาตในท่ีมาตางๆ 
        (ปุนปฺปุน), อภิณฺห, อสกึ, อภึกฺขณ, มุหุ= บอย ๆ, เนือง ๆ . 
(๑๑๓๗). 
         วินา, นานา,  อนฺตเรน,  ริเต ;  ปุถุ =เวนเสีย,  ตาง ๆ, นอกจาก 
ตาง ๆ  .  (๑๑๓๗). 
        พลว. สฏุุ,  อติว,  กมิุต (สุ, อติ)=ดี, ยิ่ง.  (๑๑๓๘). 
        ตคฺฆ,  สสกฺก,  กาม,  ชาตุ,  เว,  หเว=แท  (เอกสตฺถวาจก 
บอกอรรถ  คือ   แท.๑๑๔๐). 
                                 อุ.  ที่ ๑ 
        น หิ ชาตุ  คพฺภเสยฺย  ปุนเรติ.  [เมตฺตสุตฺต.  ๒๕/๑๔] "ยอม 
ไมถึงความนอน   (เกิด)  ในครรภอีก  โดยแททีเดียว." 
                                 อุ.  ที่ ๒ 
        น  ห ิ ชาตุ  โส  มม  หึเส. [องฺคุลิมาลสุตฺต.  ๑๔/๔๘๗] 
"เขาไมพึงเบียดเบียนขาพเจาโดยแททีเดี่ยว." 
        อรรถกถา อุ. ทั้ง  ๒ นี้  [ ป. โช.  น.  ๒๘๒ และ ป. สู.  ๓/๓๑๖ ] 
แกอรรถวา เอกเสน. 
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        ส =  เอง  (๑๑๔๔). 
        กทาจิ,  ชาตุ = ดอกกระมัง.  (๑๑๔๖). ชาตุ  ๑๑๔๐ แท). 
        สพฺพโต โดย- ทั้งปวง,  สมนฺโต, ปริโต, (สมนฺตา)  = โดยรอบ 
(๑๑๔๖).    
        สทฺธ = เหมาะ, สม.  (๑๑๔๗). 
        อีส,  กฺิจิ, มน = นอย  (๑๑๔๗). 
        สาหสา = ไมทันตรึก, ผลุนผลัน;  สาหส = พลการ. (๑๑๔๘). 
        ตุณฺหี = นิ่ง ; (๑๑๔๙). 
        อาวิ,  ปาตุ = ปรากฏ, แจง, ชัด (บอกอรรถ  คือ  ปรากฏก็ได 
บอกอรรถ คือ  ตอหนาก็ได  ๑๑๔๙,๑๑๕๗). 
        ปสยฺห = ขม, คุมเหง.( พลักการตัถวาจก.  ๑๑๔๙). 
        ส,  ทิฏา  (อานันทัตวาจก. บอกอรรถ  คือ  ความยินดี 
(๑๑๕๑). 
        อตฺถ ุ (อุสูโยปคมตฺถวาจก  บอกอรรถ  คือ เขาใกลริษยา. 
(๑๑๕๑). 
        ยถตฺต,  ยถาตถ = แท, จริง.  (๑๑๕๒). 
        ปาโน = มาก  (๑๑๕๓). 
        สนิก = เร็ว  (๑๑๕๓). 
        อตฺถ (อทสฺสนตฺถวาจก บอกอรรถ  คือ ไมเห็น.  ๑๑๕๔) 
อุ.  อฏงฺคต. 
        นโม= นอบนอม;  สมฺมา = โดยชอบ ; สุฏ ุ = ดวยดี  (๑๑๕๔). 
        (อารา), ทูรา,  อารกา = ไกล  (๑๑๕๗).  
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        สจฺฉิ= แจง,  ใส; ธุว = เที่ยง;   ทุฏ ุ,  กุ = ชั่ว,  นาเกลียด 
(๑๑๕๙).  
        สุวตฺถ ี สวัสดี, เจริญสุข. (๑๑๖๐).         
        สามิ = กึ่ง,  พึงเกลียด. (๑๑๒๐๐)  
        มิโถ= กนัและกัน, ลบั,  สงัด.  (๑๒๐๐). หรือ มิถุ  ดังในคํา 
มิถุเถทาย. [มหาปรินิพฺพานสุตฺต.  ๑๐/๘๙]. 
        เอชฺฌ  อันเดียวกัน, ดวยกัน (ชฺฌปจจัย. ๑๒๐๒). 
        ปฏิกจฺจ  กอน,  ใชกบัเอวศัพทเปนพ้ืน. อุ. ปฏกิจฺเจว ต  กยิรา. 
[ ส.  ส.  ๑๖/๘๑]  "พึงทํากิจน้ันกอนทีเดียว."  (ปฏกิจฺเจวาติ  ปมเยว. 
สา.  ป.  ๑/๑๔๓. ใน อุ. นี้ ฉบับสีหลเปน  ปฏิคจฺเจว). 
        นิบาตเหลาน้ี  ที่เปนคุณบทของกิริยา เรียก  กิริยาวิเสสนะ  ทั้งหมด. 
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                                   ขอประกอบ  
        ๑๑.  นบิาตตามท่ีกลาวในขอกอนนั้น  มีขอท่ีควรอธิบายชีแ้จง 
ประกอบ กบัท้ังมีขอปลีกยอยบางประการเกี่ยวดวยนิบาต อันควร 
กลาวประกอบไว ตอไปน้ี :-  
        (๑)  นิบาตนอกแบบท่ีสงเคราะหเขาในหมวดตามแบบน้ัน  บาง 
นิบาตมีที่ใชนอยมาก, บางนิบาตใชมากในบางอรรถ, แตในบางอรรถ 
ใชนอย  เชน:  หนฺท  ใชในอรรถอุยโยชนะโดยมาก  ใชในอรรถวากยา- 
รมภะนอย. ตัวอยางที่นาเห็นวาเปนวากยารัมภะ:  อถ  น สตฺถา 
"หนฺท  กโุต  นุ ตฺว  มหาราช  อาคจฺฉสิ  ทิวา  ทิวสสฺาติ ปมตร 
อาลป, [อฺตรปุริส. ๓/๑๑๑ ] "ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสทัก 
พระราชานั้นกอนกวาวา  ' ดูกอนมหาบพิตร,  ก็พระองคเสด็จมาจาก 
ที่ไหนหนอ  ในเวลายังวัน ๆ."  ในแบบจึงแสดงไวในหมวดที่ใชมาก, 
นักเรียนใชบอกตามแบบอยางเดียวก็พอ. 
        (๒) นิบาตหลายศัพทรวมกัน  แสดงอรรถอันเดียว  มีใชเปน 
อันมาก  ตรงกับคําท่ีทานเรียกวา  นิปาตสมุทาย ' ประชุมแหงนิบาต' 
หรือ  อภินฺนปนิปาต ' นิบาตท่ีไมแยกกัน' (ดังเรียก อถวา  ในอรรถ 
อปรนัย.  โยชนา  อภิ. ๑/๙๐, ๑๙๖).  นิบาตพวกนี้  พึงรวมเรียกชื่อ 
เดียว เพราะถึงมีหลายศัพทก็รวมกันแสดงอรรถเดียว  เชน อถวา 
(อถ+วา)  วิกปัปตถะ, นหิ (น+หิ)  ปฏิเสธ.  
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        นิบาตท่ีแสดงอรรถอันเดียวกัน วางไวใกลกัน  เรียกรวมกัน 
ทีเดียวก็ได ดังเชน  กึ ปน ตางแสดงความถาม  ทานเรียกรวมวา  ก ึ
ปนาติ  ปุจฺฉา. [ โยชนา อภิ.  ๒/๕๙๘ ].    
        แตที่แสดงอรรถตางกัน  ดังที่ทานเรียกวา ภินนนิบาต [ โยชนา 
อภิ.  ๑/๒๙๐ ] ตองแยกเรียกตามอรรถ  อุ.น จ  ปเนต  วุตฺตนฺติ. 
[ อภิธมฺมตฺถ.  ปฺจมปริเฉท น.  ๑๗๕]  "ก็แต  อุทธัจจสหคตจิตน่ัน 
พระผูมีพระภาคไมตรัสแล." ทานแยกเรียกวา  นศัพท ปฏิเสธ.  จศัพท 
วากยารัมภะ. ปนศัพท  วิเสสัตถะ. [ โยชนา  ๒/๖๐๖]. 
        พึงสังเกต อุ. ตอไปนี้ :- 
                                      อุ.  ที่ ๑ 
        สรสิ  ตฺว  ทพฺพ  เอวรูป  กตฺตา  (วาป)  ยถาย  ภิกฺขุนี  อาห. 
[มหาวิภงฺค.  ๑/๓๗๕ ] "ทัพพะ, เธอระลึกไดหรือวากระทํากรรมเชน 
ที่นางภิกษุนี้กลาวแลวแมบาง."  วาป  ไมมีในบาลี  แตโยชนา [ ๑/๔๖๕ ] 
แกวา ปาฐะ  วา กตฺตา  วาป  ก็ม ีและแสดงวา วาป  เปน  อเปกขัตถะ 
(วาปติ อเปกฺขตฺโถ นิปาตสมฺทาโย). 
                                         อุ. ที ่๒ 
        ทลฺุลภ  วาป  ลภนฺติ  [ ส. ส.  ๑๕/๖๖ ]  "ยอมไมตุฏฐิ  แม 
ที่ไดยาก." 
                                          อุ.ที ่๓ 
        โย  พาโล  มฺตี  พาลฺย             ปณฺฑิโต วาป  เตน โส 
                                                                [ คณฺ ิเภทกโจร  ๓/๑๓๐ ]  
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        "ผูใดเปนพาล  รูความที่เปนพาล, ผูนั้นแมเปนบัณฑิต เพราะ 
ความรูนั้น."    
                                  อุ. ที่ ๔ 
                จนฺทน  ตคร  วาป                อุปฺปล  อถ วสฺสิถี 
                เอเตส  คนฺธชาตาน              สีลคนฺโธ  อนุตฺตโร. 
                                                                 [ อานนฺทเถรปฺห.  ๓/๘๒] 
        "จันทรก็ดี  กฤษณาก็ดี อุบลก็ด ี มะลิเครือก็ดี,  กลิ่นแหงศลี 
เปนเยี่ยมกวาคันธชาตเหลาน้ี." 
        วาป,  อถ วิกัปปตถะ. (จะแยกเรียก อป  เปนปทปูรณะก็ได). 
                                 อุ. ที ่๕ 
        ต วาป  ปุตฺต  โรทนติฺ. [ สานุสามเณร.  ๗/๑๕๖ ] "ลูก, 
ชน ท. รองไหถึงแมบุตรนั้น." 
        (๓)  กริยิาวิเสสนะนั้น  หมายถึงแตที่เปนคุณบทของกิริยา, ถา 
เปนคุณบทของนามหรือแมของนิบาตดวยกันเรียกวิเสสนะ อุ. :- 
                                  อุ. ที่ ๑ 
        ยาวตา  ภิกฺขเว.... [ องฺ. จตฺกฺก. ๒๑ /๔๔] "ภิกษุ  ท., 
สัตว ท. มีประมาณเพียงใด....."  ยาวตา วิเสสนะ  ของ สตฺตา. 
[ โย. อภิ. ๑/๑๐๙ ]. 
                                    อุ. ที่ ๒ 
        ธมฺมจกกฺปฺปวตฺตน หิ  อาทึ  กตฺวา  ยาว สุภทฺทปริพฺพาชก-  
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วินยนา  กตฺพุทฺธกิจฺเจ  กสุินาราย  อุปวตฺตเน  มลฺลาน  สาลวเน 
ยมกสาลานมฺตเร  วิสสขปุณฺณมีทิวเส  ปจฺจูสสมเย  อนุปาทิเสสาย  
นพฺพานธาตุยา  ปรินิพฺพุเต  ภควติ  โลกนาเถ [ สมนฺต.  ๑/๕] 
"ความพิสดารวา เมื่อพระโลกนาถผูมพีระภาค  ผูทรงทําพุทธกิจแลว 
ตราบถึงโปรด  (แนะนํา)  สุภัททปริพาชก จับแตทรงยังธรรมจักร   
ใหเปนไปเปนตน  ทรงปรินิพพานแลว  ดวยท้ังอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
ในสมัยใกลรุงในวันวิสาขปุณณมี ณ ระหวางแหงไมสาละท้ังคู ใน 
สาลวันของมัลลกษัตริย ท.  อันเปนที่แวะพักใกลกรุงกุสินารา."  พึง 
สังเกตสัมพันธ  ในโยชนา [ ๑/๒๔ ] ดังตอไปนี้:- 
        ธมฺมจกกฺปฺปวตฺตนนฺติ  ปท  กตฺวาติ  ปเท  ปกติกมฺม.  หีติ ปท 
วิตฺถาโชตโกง  อาทินฺติ  ปท  กตฺวาติ  ปเท  วิกติกมมฺ. กตฺวาติ  ปท 
ยาวาติ  ปเท  วิเสสน.  ยาวาติ ปท  พุทฺธกิจฺเจติ  ปทสฺส  วิเสสน. 
สุภทฺท...วินยนาติ  ปท  ยาวาติ  ปเท  อปาทาน. กตพุทฺธกิจเจ 
ภควตีติ  ปทฺทวย โลกนาเถติ ปทสฺส  วิเสสนง  กุสินารายนฺติ  ปท 
ปรินิพฺพุเตติ  ปเท  เทสวเสน  สามฺาธาโร สมีปาธาโร วา. อุปวตฺตเนติ 
ปท  สาลวเนติ  ปทสฺส วิเสสน.  มลลฺานนฺติ  ปท  สาลวเนติ  ปเท 
สมฺพนฺโธ.  สาลวเนติ  ปท  ปรินิพฺพุเตติ  ปเท  เทสวเสน  วิเสสาธาโร. 
ยมกสาลานนฺติ. ปท  อนเฺรติ  ปเท  สมฺพนฺโธ.  อนฺตเรติ  ปท 
ปรินิพฺพุเตติ  ปเท  วิเสสาธาโร.  วิสาขปุณฺณมีทิวเสติ ปท  ปรินพฺิพุเตติ 
ปเท  สามฺกาลสตฺตมี.  ปจฺจูสสมเยติ ปท  ปรินพฺิพุเตติ  ปเท 
วิเสสกาลสกตฺตมี. อนุปาทิเสสายาติ ปท  นิพฺพานธาตุยาติ  ปทสฺส 
วิเสสน.  นิพฺพานธาตุยาติ ปท  ปรินิพฺพุเตติ  ปเท  อิตฺถมฺภูตลกฺขณ.  
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ปรินิพฺพุเตติ  ปท  สนฺนิปติตานนฺติ  ปเท  ลกฺขณกิรยิา  โลกนาเถติ 
ปท  ปรินิพฺพุเตติ  ปเท  ลกฺขณวนฺต.  
                               อุ. ที ่๓  
        นิกฺขมโต  ปฏาย  ยาว  อรหตฺตมคฺคา  กุสลสฺส  อุปฺปาทนฺเจว 
อุปฺปาทิตสฺส จ  ภาวนา. [ อานนฺทตฺเถรสฺสปฺห. ๖/๑๐๕] "การยงั 
กุศลใหเกิด  และการยังกุศลที่เกิดแลวใหเจริญ  ตราบถึงอรหัตมรรค 
จําเดิมแตออกบวช." บอกสัมพันธ  ปฏาย ยาว เทียบ  อาทึ  กตฺวา 
ยาว วา ยาว  วิเสสนะของ  อุปฺปาทน  และภาวนา.  ปฏาย วิเสสนะ 
ของ ยาว. 
        (๔)  นบิาตยังใชในอรรถตาง ๆ เหมือนบทนาม เชน :- 
        วิกติกัตตา: อุ. เอกทิวส  ทินฺโนวาโทเยว  หิสฺส  สตฺตนฺน 
สวจฺฉราน  อล อโหสิ. [ อานนฺทตฺเถรสฺสปฺห.  ๖/๑๐๔ ] "เพราะ 
วา โอวาทท่ีประทานแลวในวันหน่ึงของพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน 
ไดเปนของพอแก ๗ ป." 
        ประธาน : อุ .  สุวตฺติ  โหตุ  สพฺพทา.  [ รตนตฺตยปฺปภาวา- 
ภิยาจนคาถา]  "ขอความสวัสดี  จงมีในกาลทุกเม่ือ." 
        สุวตฺถ ิ นิบาตบอกอรรถ  คือ  ปรารถนา  [ อาสีสตฺวาจก. 
๑๑๖๐ ] แปลวา  สวัสดี, เจริญสุข. 
        (๕)  นบิาตจําพวกที่ใชลงในตติยาวิภัตติ ทานมักเรียกเปน 
ตติยาวิเสสนะ, บางครั้งเรียกเปน กรณะ  ก็มี  เชน สกฺกจฺจ  โดยเคราพ, 
ภิยฺโยโส โดยย่ิง, จิเรน โดยกาลนาน (จิเรน. ๑๑๓๖).  สพฺพโต  
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โดย...ทั้งปวง,  สมนฺตโต,  ปริโต,  สมนฺตา  โดยรอบ  (๑๑๔๖).  
ยถา  โดยประการใด,  ตถา  โดยประการน้ัน, เอตฺตาวตา  โดย,  ดวย 
คํามีประมารเพียงนี้.   
        (๖)  อิติศัพทที่วางอาทิศัพทไดดวย  เปน อิติอาทิ  ทานแสดง 
เปนบทสมาส  ในเวลาแสดงสัมพันธจึงไมตองแยกศัพท และใหอานขอ 
ความท่ีอิติอาทิอมไวทั้งหมดดวย. อุ. น  หิ สกฺกา  ปรโลก  คจฺฉนฺเตน 
' อธิวาเสถ  กติปาห,  ทาน  ตาว เทมิ,  ธมฺม  ตาว สุณามีติอาทีนิ 
วตฺต. [ โคฆาตกปุตฺต.  ๗/๖ ] "แทจริง  บุคคลเมื่อไปสูปรโลก  ไมอาจ 
เพ่ือจะกลาวคํามีวา  ขอทานโปรดใหยบัยั้งอยู  ๒-๓ วัน,  ขาพเจาจะใหทาน 
กอน, ขาพเจาจะฟงธรรมกอน  ดังนี้เปนตน."  เมื่อแสดงสัมพันธถึง 
อิติอาทิ  ใหแสดงวา อธิวาเสถ  ฯ เป ฯ  สุณามีติอาทีนิ  อวุตตกัมม  ใน 
วตฺตุ.  (หรือวิเสสนะของ วจนานิ). 
        (๗)  อิติศัพทที่วางกลาง  แตอมความทั้งขางหนาทั้งขางหลัง 
โบราณเรียกวา อิตินาคพาธ  เชน :- 
        จนฺทสุรเิยหิ เม อตฺโถ          เต เม  เทหีติ  ยาจิโต 
                            โส  มาณโว   ตสฺส  ปาวทิ. 
                                        [มฏกุณฺฑล.ิ ๑/๒๘] 
        "มาณพนั้น  ไดกลาวแกพราหมณนั้นวา 'ความตองการของ 
ขาพเจา ดวยดวงจันทรและสูรย, ทานผูอันขาพเจาขอแลว, จงให 
ดวงจันทรและสูรย ท.  นั้นแกขาพเจา ดังน้ี." 
        แทที่จรงิ อิติ  พึงวางหลัง ยาจิโต  เพราะอมความสุดลงที่บทใด 
ก็วางหลังบทนั้น  แตในท่ีนี้วางแทรกในระหวาง  เพราะฉันทลักษณะ 
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บังคับ  และอมความท้ังขางหนาขางหลัง  จึงเรียกวา นาคพาธ. ชื่อน้ี  
แสดงลักษณะอิติที่ต้ังอยูในประโยค  ไมใชชื่อสัมพันธ.  ชื่อสัมพันธคง 
เรียกตามอรรถที่ใช เชน  ใน อุ.  นั้น อิติ ศัพท อาการ  ใน  ปาวทิ.   
        (๘)  นบิาตท่ีใชตามท่ีวางไวเรียก  านปฺปยุตฺต  หรือ ฐาน- 
สัมปยุต, สวนนิบาตท่ีชักไปใชในที่อ่ืนจากท่ีวางไวเรียก  อฏานปฺ- 
ปยุตฺต หรือ  อัฏฐานสัมปยุต.  (โยชนา  อภิธมฺมตฺถ. ๑/๒๘๘). 
อุ. อิธ  เอกจฺโจ  หตฺถิรตนมฺป  ทสฺสนาย  คจฺฉติ,  อสฺสรตนมฺป 
ทสฺสนาย  คจฺฉติ.... [วากยสัมพันธตอนตน สวนนิบาต  ที่วาดวย 
วิกัปปตถะ] " บุคคลบางพวกในโลกนี้  ไปเพ่ือดูชางแกวบาง, ไปเพ่ือ 
ดูมาแกวบาง...."  ป  ศัพท  เปนวากยวิกัปปตถะ  พึงวางแลว คจฺฉติ 
แตวางหลัง หตฺถิรตน  เปนตน. อิตินาคพาธ  ก็สงเคราะหเขาใน 
อัฏฐานสัมปยุต. 
        อัฏฐานสัมปยุตนี้ โดยท่ีแททานวางถูกลักษณะวิธีวากยสัมพันธ 
ดังบ่ีศัพทวิกัปปตถะนั้น นิยมวางที่บทตางกัน (หตฺถิรตน เปนตน) 
ไมวางที่บทซํ้า (คจฺฉติ). 
        ในทางอรรถแหงสัมพันธ นิบาท่ีใชเปนานสัมปยุต  มีอรรถ 
อยางหน่ึง, อัฏฐานสัมปยุต  มีอรรถอีกอยางหน่ึง, เรื่องนี้พึงสังเกต 
ใหดี  เชน  วุตฺตป  เจต, ถา อป  เปนฐานสัมปยุต  ก็เปน  วุตฺต 
อปจ  เอต  (อปจ  อปรนัย), ถาเปนอัฏฐานสัมปยุต  ก็เปน วุตฺต 
จ เอต  อป (จ ทัฬหีกรณะ,  อป อเปกขัตถะ). 
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        (๙)  นิบาตและปจจัยเบ็ดเตล็ด คือ :- 
        ก.  อตฺถ ิ บอกอรรถ  คือ มี (สตฺตาตฺถวาจก.  ๑๑๕๔),  นตฺถ ิ
(น+อตฺถิ). ทัง้  ๒ นี้  ในโยชนาเรียก  กตฺตุวาจก  นปิาตปท. 
        ข. กิร เปนไปในอรรถ  คือ ไมชอบใจ  เรียกชื่อ  อรุจฺยตฺโถ   
หรือ  อรุจิ (กริานุสฺสวารุจีสุ.' '  กิร เปนไปในอรรถ  คือ  ไดยินวา๑ 
ไมชอบใจ ๑.' ๑๑๙๙). ทานแสดงตัวอยางไว  คือ  ขณวตฺถุปริตฺตตฺตา 
อาปาถ  น วชนฺติ  เย, เต  ธมฺมารมฺมณา นาม เยส  รปูาทโย  กริ. 
กิร ใน อุ. ตอไปนี้  ก็นาเห็นวาแสดงอรรถไมชอบใจ:   ธิรตฺถ ุ กริ 
โภ ชาติ นาม. [ มีในขอวาดวย ธิ]. 
        ค. ก  เปนไปในอรรถ  คือ  วาริ (น้ํา)  ๑ มุทฺธนิ  (ยอด)  ๑. 
('ก ตุ  วาริมหฺิ มุทฺธานิ.' ๑๑๙๘). 
        ฆ.  ห ิ ปจจัยลงในสัตตมีวิภัตติ เชน ยหิ  (๑๒๐๒)  เปนพวก 
เดียวกับ ตฺร  ตฺถ ห ธ ธิ  ห ึห  หิฺจน ว ที่ทานแสดงไวแลวใน 
วจีวิภาคสวนอัพยยศัพท. 
        ง. โตปจจัย โดยปกติเปนเครื่องหมายตติยาวิภัตติและปญจมีวิภัตติ 
แตบางศัพทใชในอรรถอ่ืน เชน  ยโต  ตโต ที่แสดงกาล เรียกกาลสัตตมี 
แปลวา ในกาลใด,  ในลําดับนั้น, ในกาลน้ัน. (ตโต= ตทนนฺตร, 
ตทา. [ โยชนาสมนฺต.  ๑/๓๖ ].  ยโต  โขติ  ยทา  โข. [ มงฺคลตฺถ. 
๒/๑๙๑ ].  ตโต  =  ปจฺฉา  ในบางแหง) 
        (๑๐)  นบิาตท่ีใชในอรรถถามโดยปกติ  ใชในอรรถอ่ืนก็ม ี
เชน :-         
        กถ ฺจิ บอกอรรถ  คือ ยาก,  เสียใจ. (กิจฺฉตฺถวาจก. ๑๑๕๘).  
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        ก ึ บอกอรรถ คือ  เกลียด  (' กึ ตุ  ปุจฺฉาชิคุจฺฉาสุ.'  ' กึ เปน 
ไปในอรรถ  คือ ปุจฺฉา ชิคุจฺฉา  ๑๑๙๘).    
        นน ุ บอกอรรถ  คือ ติเตียน อุ. นนุ  อาวุโส ภควตา  อเนก- 
ปริยาเยน  วิราคาย ธมฺโม  เทสิโต.  [ มหาวิภงฺค  ๑/๓๔ ]  "ผูมีอายุ, 
ธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงเพ่ือวิราคะโดยอเนกปริยาย  มิใชหรือ." 
[ นนูติ  อนุมติ  คหรตฺเถ นิปาโต  สมนฺต. ๑/๒๕๐]. 
        กถ  (หิ นาม  ) บอกอรรถ คือ ติเตียน (นินฺทาตฺถวาจก) อุ. 
กถ  หิ นาม  ตฺว  โมฆปุรสิ เอว  สฺวากฺขาเต  ธมฺมวินเย  ปพฺพชตฺิวา 
น สกฺขิสฺสสิ  ยาวชีว  ปรปิุณฺณ  ปริสทฺุธ  พฺรหฺมจริย  จริตุ.  [ มหาวิภงฺค 
๑/๓๕ ] "แนะโมฆบุรุษ, ไฉนทานมาบวชแลวในธรรมวินัยอันเรากลาว 
ดีแลวอยางนี้  ไมอาจเพ่ือประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบรูณตลอด 
ชีวิตไดเลา." 
        นิบาตเหลาน้ี  จะถามเพ่ืออะไรก็ตาม  ก็คงสรูปลงใน ปุจฉนัตถะ 
เหมือนอยาง กินฺติ. 
        (๑๑) หิ  นาม  นิบาต  มีอํานาจทํากิริยาในพากยที่มักประกอบ 
เปนอนาคตวจนะ (ภวิสฺสนฺติวิภัตติ)  ใหเปนอตีตวจนะโดยความ. 
(ยตฺรหินิปาตวเสน  อนาคตวจน,  อตฺโต  ปเนตฺถ  อตีตวเสน  เวทิตพฺโพ. 
สุ. วิ  ๒-๒๕)  อีกมติหน่ึงวาใหเปนปจจุบันวจนะ (วตฺตมานาวิภัตติ), 
มตินี้ของสัททนีติ. [ การก น. ๑๓๐ ] อุ.  ในขอกอน. 
        หิ นาม  นําไปเชื่อมทายกิริยาในพากย  ดัง อุ. นั้น  ประกอบวา 
สกฺขิสฺสสิ หิ นาม. โบราณแปลวา มา.... แลว. 
        บางแหง ทานวางแตนามศัพท  แตมีอํานาจเปลี่ยนกาลแหงบท  
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กิริยาในพากยเชนเดียวกับ  หิ นาม. อุ, ตตฺถ. นาม ตฺว  โมฆปุรสิ  
ย ตฺว  อสทฺธมฺม  สมาปชชฺิสฺสสิ. [มหาวิภงฺค ๑/๓๖ "  แนะโมฆบุรุษ,  
ทานมาสมสูแลวซ่ึงอสัทธรรม... ไรนัน่  ในองคชาตของมาตุคามน้ัน." 
(อรรถกถา [ สมนฺต   ๑/๒๕๕] แกอรรถ ย  ตว  วา ย  เปนหีฬ-   
นัตถนิบาต  [ นิบาตในอรรถ  เยย,  หม่ิน ],  ตฺว  เปนไวพจนของ ต 
ศัพท, ย  ตฺว  เมาะ  ย ต, พึงเรียกเปนวิเสสนะ. นาม  ศัพทนําเชื่อม 
วา  สมาปชฺชสิฺสสิ  นาม).         
        แต ห ินาม  ไมเปลี่ยนกาลแหงบทกิริยาก็มี  อุ. กถ หิ  นาม 
มาทิโส  อุจฺเจ  อาสเน นิสีทิตฺวา ตสฺส  ภควโต  สาสน  โสตพฺพ 
มฺเยฺย.[ ส.  ขนฺธวาร.  ๑๗/๑๐๙] "  บุคคลผูเชนกับเรา จะมาสําคัญ 
 ขาวสาสนของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน วาอันคนพึงน่ังบนอาสนะสูงสดับ 
ฟงอยางไรได."  (พึงสังเกตการใชวิภัตติกิริยาในพากย). 
        (๑๒)  คํา ๆเดียว แปลซํ้า  เชน  มุธา  เปลา ๆ  โบราณ 
เรียกชื่อพิเศษวา วิจฉาวจนาเมณฑกนัย. 
        วิจฺฉา สสกฤตเปน วีปฺสา  แปลวา  ซ้ํา,  วิจฉาวจนะ  ก็คือคําซ้ํา, 
เปนคําไขของ  อาเมณฑก. 
        อาเมณฑ  หรือ  อาเมณฑก  แปลวา  กลาวซ้ํา. อาเมณฑิตวจนะ 
ใชหมายในท่ีทั่วไปถึงคําท่ีกลาวซ้ํา  ๒ ครั้ง เพราะความราเริง  เชน สาธุ 
สาธุ เปนตน ดังคาถาวา: 
                ภเย โกเธ  ปสสาย                         ตุริเต  โกติหลจฺฉเร 
                หาเส โสเก ปสาเท จ                        กเร  อาเมฑิต  พุโธ. 
                                                       [สมนฺต. ๑/๑๙๑ ]  
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        "ปราชญพึงทําคํากลาวซ้ํา  ในเพราะความกลัว, ความโกรธ, 
ความสรรเสริญ,  ความรีบดวน,  ความอลหมาน, ความอัศจรรย, ความ 
ราเริง, ความโศก, ความเลื่อมใส."    
        แต  วิจฉาวจนาเมณฑกนัย ในทีน่ี้  ไมใชอาเมณฑิตวจนะ เพียง 
เอานัยมาใชในคําแปลเทานั้น, และมุธา  เปลา ๆ ที่เปนคุณบทของกิริยา 
ก็คือกิริยาวิเสสนะนั่นเอง. 
        อน่ึง ยถา  ที่ใชในอรรถซํ้าวา 'ใด ๆ ' ทานเรียกวา วิจฺฉาวาจก 
เชนในคําวา ยถาธิปฺเปต.  (โยชนา อภิ.  [ ๑/๑๕๗ ] วา  อธิปฺปยติ 
อิจฺฉิยตีติ อธิปฺเปต, ย ย อธิปฺเปต  ยถาธิปฺเปตล  ยถาสทฺโท 
วิจฺฉาวาจโก). 
        (๑๓)  มีชื่อนิบาตท่ีทานเคยเรียกมาแตกอน  เชน หิ สองความ 
สังเขป  เรียก  สังเขปโชตก, สองความวาธรรมเนียน  หรือ  ธรรมดา 
เรียกธัมมตาโชตก  ดังคําวา อตฺถสมฺปนฺนา  หิ (ธรรมเนียนหรือธรรมดา 
ผูที่ถึงพรอมแลวดวยอรรถ). กิร' ขอทีเถอะ' เรียก ยาจนัตถะ, 
ตามความ  ก็ตรงกับที่เปนไปในอรรถ  คือ ไมชอบใจ. 
        (๑๔)  นิบาตโดยมากไมไดยืนตัวอยูในอรรถอยางเดียว  จึงกําหนดให 
แนลงไปทีเดียวไดยาก  ทัง้จะกลาวใหสิ้นเชิงก็เปนกายยาก  เชน ตถา ศัพท 
บางแหงใชในอรรถ  วา ศัพทก็มี [ โยชนา  อภิ.  ๑/๑๘๓].  นี้จะหา 
ที่บอกไวในแบบไดยาก เพราะเปนการใชพิเศษ.  หรือเชน  ปาโต 
ปฏาย,  อชชฺ  ปฏาย เห็นวาควรบอก  ปาโต  และ อชฺช เปน 
อปาทาน ใน ปฏาย.(บางแหงใชวา อชฺชโต  ปฏาย ก็มี). ฉะน้ัน  
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ตองคํานึงถึงอรรถในท่ีนัน้ ๆ เปนขอสําคัญ แมจะพิเศษจากแบบ  ก็ตอง 
ถือวาเปนการใชพิเศษเฉพาะแหง ๆ ไป.   
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                             นิบาตโดยเอกเทศ  
        ๑๒. จะยกนิบาตมีอรรถหลายอยางบางนิบาตท่ีกลาวมาแลว 
ตามหมวดในขอกอน แตยังไมสิ้นอรรถท่ีใช  มาประมวลกลาว 
โดยเอกเทศ  กับทั้งนิบาตที่แปลออกไปอันไมอาจจัดเขาหมวดไดทีละ- 
ศัพท คือ  :- 
        (๑) อถ,  อถวา,  อถโข  ใชอรรถตามชื่อสัมพันธ ดังตอ 
ไปน้ี :- 
        วากยารมัภโชตก.   อถ ก.็ 
        สมุจจยตัถะ.  อถ ดวย. 
        วิกัปปตถะ.   อถ หรอื, บาง; อถวา หรือวา, อีกนัยหน่ึง. 
        ปริกัปปตถะ.  อถ  ถาวา. 
        อรุจิสุจนัตถะ.  อถโข  แต,  ก็แตวา, ถึงอยางนั้น. 
        ปุจฉนตัถะ.   อถ  (๑๑๙๐)  ดังเราถาม  คําแปลในบาล-ี 
ลิปกรม). 
        กาลสัตตมี.  อถ  ครัน้นั้น,  อถโข  ครั้งน้ันแล. (ถามีบทนามนาม 
ก็เปนวิเสสนะ เชน  อถโข  กาเล  ในกาลน้ันแทจริง). 
        อถ  กาลสัตตมี  ที่คูกับยทา  (ยทา-อถ) = ตทา  อุ. :- 
                 ยทา   หเว  ปาตุภวนฺติ  ธมฺมา ฯเป ฯ 
                อถสฺส  กงฺขา  วปยนฺติ สพฺพา.       
                                       [ มหาวคฺค ๔/๒] 
        "เมื่อใดแล  ธรรม ท. ปรากฏ....เมือ่นั้น ความสังสัยของ  
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พราหมณนั้นยอมส้ินไป."  
        ตติยาวิเสสนะ. อถ.  (เมาะ สจฺจโต)  โดยแท.  อุ. ปฺา 
นาม น  ปจิตฺวา ขาทนตฺถาย  กตา,  อถโข  วิจารณตฺถาย  กตา. 
[ กุณฺฑลเกสีเถรี.  ๔/๑๐๖ ]  "ชื่อวาปญญา  ทําไวเพ่ือประโยชนตมกิน 
หามิได,  ทําไวเพ่ือประโยชนวิจารณโดยแท.   
        ลักขณวันตะ. อถ.  อุ. อถ  กสฺมา  น อุจฺจินิโต  [ สมนฺต. 
๑/๗ ] "เมื่อเปนอยางนั้น  เพราะเหตุไร  พระเถระจึงไมเลือกพระ 
อานนฺท."  (อถาติ  อุจฺจิตพฺพภาเว  สติ. โยชนา  ๑๒๙). หรือดัง อถ 
กิฺจรหิ, อถ  โกจรหิ  ที่กลาวแลวในขอปุจฉนัตถะ. 
        อถ  ทีก่ลาวความสืบตอไปจากตอนตน  (ปม-อถ)  แปลกัน 
วาในภายหลัง  ดังคําวา  อถาปร  เอตทโวจ  สตฺถา,  อเถกทิวส.  ใน 
บางแหงอาจแปลโดยอรรถวา แลว,  ครั้นแลว,  ดัง อุ.  วา วนฺทิตฺวา 
สมฺมาสมฺพุทธ  อาทิโต  อถ  ธมฺมฺจ  สงฺฆฺจ  "ไหวพระสัมมา- 
สัมพุทธะแตตน  แลว (ไหว) พระธรรมและพระสงฆ." 
        อถ จ  ปน เปนนิบาตหมู  ใชในความทอนหลังท่ีกลาวชมหรือติ 
นาเรียกรวมวา สัมภาวนโชตกนิปาตสมุหะ หรือ  ครหโชตกนิปาตสมุหะ 
ตามความ,  ตรงกับความไทยวา ก็แตวา, ถึงอยางนั้น. อุ. :- 
                                            อุ.  ที ่๑ 
        โก น ุ โข  โภ โคตม เหตุ  โก   ปจฺจโย;  ยนฺติฏเตว 
นิพฺพาน,   ติฏติ  นิพฺพานคามี,  ติฏติ  ภว  โคตโม  สมาทเปตา; 
อถ  จ ปน  โภโต  โคตมสฺส  สาวกา โภตา  โคตเมน  เอว 
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โอวทิยมานา เอว อนุสาสิยมานา; อปฺเปกจฺเจ  อจฺจนฺตนิฏ  นิพฺพาน 
อาราเธนฺติ, เอกจฺเจ นาราเธนฺติ. [ม. อุป,  คณกโมคฺคลฺลาน.  ๑๔/๘๕ ] 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ, เหตุอะไรหนอแล  ปจจัยอะไร,  เพราะเหตุ  
ปจจัยไรเลา พระนิพพานก็มีอยู, ทางใหถึงพระนิพพานก็มีอยู,  พระ   
โคดมผูเจริญผูชักนําก็มีอยู,  ถึงอยางน้ัน พระสาวก ท.  ของพระโคดม 
ผูเจริญ  ผูอันพระโคดมผูเจริญโอวาทอยูอยางนั้น  อนุสาสนอยูอยางนั้น, 
บางพวกก็ยังพระนิพพานท่ีสําเร็จโดยสวนเดียวใหสัมฤทธิ,์  บางพวกก็ 
ไมใหสัมฤทธิ์. "   (ย  เปนปฐมาวิภัตติ ใชในอรรถเหตุ, เรื่องนี้จะมี 
แสดงขางหนา). 
                                    อุ. ที่ ๒ 
        สามเณเรน อิทาเนว ภตฺต  ภตฺต;  อถ จ ปน  สรุิโย 
นภมชฺฌ  อติกฺกนฺโต  ปฺายติ. [สุขสามเณร. ๕/๙๓] "ภัตร 
อันสามเณรฉันเสร็จเดี๋ยวนี้เอง. ก็แตวา  อาทิตยปรากฏเลยทามกลาง 
ฟาแลว." 
        อถ  จ ปน ใชวางในพากยางคที่เปนตอนหน่ึงของพากยก็มี 
อุ. :- 
                                       อุ. ที่ ๑ 
        อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  อนฺธ  อจกฺขุกา อชานนฺตา อาโรคฺย 
อปสฺสนฺตา นิพฺพาน;  อถ  จ  ปนิม  คาถ  ภาสนฺติ ... [ ม. ม. 
มาคณฺฑิย. ๑๓/๒๘๒]  "ปริพาชก ท. ผูอัญญเดียรถีย  ผูบอด ไมมี  
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จักษุ  ไมรูความไมมีโรค  ไมเห็นนิพพาน, ก็แตวา ยอมกลาว 
คาถาน้ี..." 
                               อุ.  ที่ ๒    
        ภทฺเท ตฺว  อิโต  ปุพฺเพ  อมฺเหหิ น  ทฏิปุพฺพา;  อถ จ ปน 
โน  มหนฺต  สกฺการ  กโรสิ.   [ โสเรยยฺตฺเถร. ๒/๑๖๐ ]  "นางผูเจริญ, 
หลอน อันเราไมเคยเห็นในกอนแตนี้ ก็แตวาทําสักการะใหญแกเรา." 
                                อุ. ที่ ๓ 
        สพฺเพ   เนว  เอกิสฺสา  มาตุ  ปุตฺตา, น เอกสฺส  ปตุ, นาป 
วีตราคา; อถ  จ ปน อวเสสาน  อตฺถาย  ปฏิปาฏิยา  ชีวิต 
ปริจฺจชึสุ. [ สงฺกิจฺจสามเณร. ๔/๑๒๙ ] " ภิกษุ ท. นั้นทั้งหมด  ไมใช 
เปนบุตรรวมมารดา ไมใชเปนบุตรรวมบิดา,  ทั้งไมใชเปนผูปราศจาก 
ราคะ,  ก็แตวา บริจาคชีวิตเพ่ือประโยชนแหงภิกษุ  ท. ที่เหลือโดย 
ลําดับ." 
        พากยเชนนี้ นักเรียนมักตัดเปน ๒  พากย  แตเห็นวาไมตัดก็ได 
เพราะพากยางคก็เปนขอความตอนหน่ึง ๆเหมือนกัน จึงเปนฐานะที่จะ 
วางนิบาตจําพวกตนขอความลงได. 
        อถ  จ ปน  วางอยางกิริยาวิเสสนะก็มี.  อุ. เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ 
ปุริโส ทฬิทโฺท  อสฺสโก  อนาฬฺหิโย  ตสฺส  อกามสฺส  วิส  โอลคฺเคยฺยุ 
อินนฺเต  อมฺโภ  ปุริส  มส  ขาทิตพฺพ มูลฺจ อนุปฺปทาตพฺพนฺติ, 
เอวเมว โข  พฺราหฺมณ พฺราหฺมณา  อปฺปฏิ ฺาย  เตส  สมณ- 
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พฺราหฺมณาน  อถ จ ปนิมา  จตสฺโส ปาริจริยา  ปฺเปนฺติ. [ม.ม. 
เอสุการีสุตฺต.  ๑๓/๖๑๑]  "พราหมณ, ชน  ท. พึงแขวนสวนเนื้อ  (โค) 
แกบุรุษผูขัดสนจนยาก ไมปรารถนาวา ' บุรุษผูเจริญ, ทานพึงเค้ียว   
กินเน้ือน้ี  และพึงใหมูลคา'  แมฉันใด;   พราหมณ ท. ก็ฉันนั้นเหมือน 
กันแล  ยอมบัญญัติปาริจริยา ๔ นี ้ ก็แตดวยความไมรับรองแหงสมณ- 
พราหมณ ท. นั้น."  
        อุ.นี้อาจเรียงแยกอนุประโยคได ดังน้ี :- 
        ก. เอวเมว โข พฺราหฺมณ  พฺราหฺมณา  อิมา  จตสฺโส  ปาริจรยิา 
ปฺาเปนฺติ;  อถ จ  ปน เต  สมณพฺราหฺมณา น ปจฺจฺาสุ. 
        ข. เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ พฺราหฺมณา,  สมณพฺราหฺมณา 
น ปจฺจฺาสุ;  อถ จ  ปน  เตส  อิมา  จตสฺโส  ปาริจริยา 
ปฺเปนฺติ. 
        นิปาตสมุหะนี้  บางทานก็แยกเรียงตามท่ีเห็นสมแกอรรถในที่นั้นๆ. 
        (๒)  อป  ทานวาเปนอุปสัค,  โดยมากใชเปนนิบาตดังกลาว 
มาแลว,  ใชเปนอุปสัคตาม อุ.  ที่ทานแสดงไว คือ  อปธาน  (๑๑๘๓). 
อป  ใชในอรรถที่กลาวแลวในขอกอน คือ  สมุจจยัตถะ,  (และ 
วิกัปปตถะ), ปุจฉนัตถะ,  อเปกขัตถะ,  สัมภาวนัตถะ,  ครหัตถะ. 
        อน่ึง อป  โบราณทานแปลแปลก ๆหลายอยาง, ที่ควรกลาว 
คือ  อนึ่งโสด,  โดยแท, เออก็, อป (อน่ึงโสด)  เรียกวิกัปปตถะหรือ 
อปรนัย; อป (โดยแท) เรียกวิกัปปตถะ, สัมภาวะ  หรือ ครหะ  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 133 

ตามควร;  อป  (เออก็), อปจ  (เออก็) , บางทานเรียกโจทนัตถะ. 
อุ. :-  
                                    อุ. ที่ ๑   
        อป  นุ หนุกา  สนฺตา.  [ มหลฺลกตฺเถร.  ๗/๗๗] "เออก็ 
คางของเราลาแลว." 
                                    อุ. ที่ ๒ 
        อป  อตรมานาน  ผลาสาว  สมิชฺฌติ. 
                                     [ ขุ. ชา.  เตมิย.  ๒๘/๑๕๖ ] 
        "เออก็ ความหวังในผล  ยอมสําเร็จแกบุคคลผูไมดวนเห็นแตได." 
        (คําแปลนัยมงคลวิเสสกถา.  ศก  ๑๒๕). 
        อป ในท่ีบางแหง  แสดงความปริกัป  ( =สเจ)  ก็มี. 
        อปจ  โข ปน  อปจ  ปน เปนนิบาตหมู  สงความวิกัป 
นาเรียกวา  วิกัปปตถนิปาตสมุหะ  ตรงกับความไทยวา ถึงอยางไรก็ดี 
ถึงกระน้ันก็ดี.  อีกอยางหน่ึง  สองอปรนัย นาเรียกวา  อปรนยโชตก- 
นิปาตสมุหะ  ตรงกับความไทยวา ก็อีกอยางหนึ่งแล, โบราณใชวา 
แมนอันหน่ึงโสด. อุ.  :- 
                                       อุ.  ที ่๑ 
        มนุสฺสาน  เอต  ปสาทภฺ,  อนาปตฺติ ภิกฺขเว  ปสาทภฺเ; 
อปจ  โข  ปน พฺราหฺมณสฺส  อรหนฺเตสุ  อธิมตฺต  เปม;  ตสฺมา  
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ตุมฺเหหิป  ตณฺหาโสต  เฉตฺวา อรตฺตเมว ปตฺตุ  ยุตฺต.  [ ปสาท-  
พหุลพฺราหฺมณ. ๘/๑๐๓] "คําน่ันเปนการกลาวดวยความเลื่อมใสแหง 
มนุษย ท. ,   ภิกษุ ท., ไมเปนอาบัติ  ในเพราะการกลาวดวยความเลื่อมใส; 
ถึงกระน้ันก็ดี  พราหมณมีความรักมีประมาณย่ิงในพระอรหันต  ท.,   
เพราะฉะนั้น  ก็ควรท่ีทาน  ท. จะตัดกระแสตัณหาบรรลุพระอรหัต 
แทเท่ียว." 
                                  อุ. ที่ ๒ 
        ตสฺมา  น สุต  มงฺคล;  อปจ  โข  ปน  มุต  มงฺคล. 
[ มงฺคลตฺถ. ๑/๓ ] "เพราะเหตุนั้น  สุตะไมใชมงคล, แมอนึ่งโสด 
มุตะเปนมงคล." 
                                  อุ. ที่ ๓ 
        อโห  เต  ภาริย กมฺม  กต,  กสฺมา  มยฺห  นาจิกฺขิ;  อปจ 
ปน เต  เถโร  ขมาปโต [ โสเรยิยตฺเถร.  ๒/๑๖๑]  "โอ !  กรรม 
หนักอันทานทําแลว,   เพราะเหตุไร  จึงไมบอกแกฉัน ;  อีกอยางหนึ่งแล 
พระเถระอันทานใหอดโทษแลวหรือ."  อุ. นี้  แยกเรียก อปจอปรนย, 
ปน ปุจฉนัตถะ (อน่ึงเลา) ก็ได. 
        นิปาตสมุหะนี้ บางทานแยกเรียงตามท่ีเห็นสมแหอรรถในที่นั้น ๆ. 
        อป  นาม เรียกวิกัปปตถะ เหมือน  อปฺเปว นาม  (ชื่อแม 
ไฉน,  ทําอยางไรเสีย)  อุ. :- 
                                       อุ. ที่ ๑ 
        อป นาม  เอวรูโปป  รกฺขโส  ธมมฺ  ชาเนยฺย. (รสวาหิณี, 
อุรคสุตฺต)  "ชื่อแมไฉน  รากษสเห็นปานน้ีพึงรูธรรม." 
   



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 135 

                                    อุ. ที่ ๒ 
        อป  นาม อชชฺ  ลเภยฺยาม. [ มงฺคลตฺถ. ๑/๑๒๑ ] "ทํา 
อยางไรเสีย  วันนี้  เราพึงได."    
        อปฺเปว  นาม วามาจาก อป+เอว+นาม,  เพราะ อป  เมื่อมีสระ 
ตามมา  บางครั้งกลายเปน อปฺป  จึงเปน อปฺเปว  นาม. 
        อน่ึง  ป วาเปนรูปตัดของ  อป  เนื่องจากการสนธิกอน,เพราะ 
อป เมื่อสนธิกับศัพทหนา  อ  ยอมกลายไปโดยวิธีสนธิ  เชน  อชชฺาป 
จาป นาป  หรือหายไป  เชน  มนุสฺโสป  วาป  สพฺเพป, จึงเกิดเปน 
รูป  ป  ข้ึนใชอีกศัพทหน่ึง โดยไมคํานึงถึง อ ตนศัพท  เชน ทติุยมฺป 
อิติป  ถาเปน อป  ตองสนธิเปน ทุติยะมะป อิตีป  หรือ อิจฺจาป), 
และบทเชน  มนุสฺโสป  วาป สพฺเพป  จะเขียนวา  มนุสฺโสป  (มนุสฺโส' 
ป),  วาป (วา' ป) , สพฺเพป  (สพฺเพ' ป ) ก็ได; วา  มนุสฺโส ป, 
วา ป, สพฺเพ  ป ก็ได. 
        (๓)  อล ทานวา (๑๑๙๐ ) ใชในอรรถ ภูสนะ (พอ) อุ. อล- 
กาโร'ทําให  (งาม)  พอ' บาง,  วรรณะ( ปฏิกเขปะ หรือปฏิเสน = อยา 
เลย)  อุ. อล  เม พุทฺเธน  ' อยาเลยดวยพระพุทธเจาของเรา' บาง, 
ปริยัตติ (พอ, ควร,  อาจ,  สามารถ)  อุ. อลเมต  สพฺพ ' ทั้งหมดน้ี 
พอ'  บาง แตทางสัมพันธคงเรียกตามเน่ืองอยูในประโยค อุ. :- 
                              อุ.  ที ่๑  (วารณะ)         
        อล อยฺย,  มาตา  เม  ตชฺเชฺสฺสติ.  [ ปาฏิกาชีวก.  ๓/๔๐ ] 
"อยาเลย  ผูเปนเจา, มารดาของขาพเจาจะดุเอา" อล  เรียกลิงคัตถะ  
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หรือ  ปฏิกเขปลิงคัตถะ หรือ  ปฏิเสธิลงิคัตถะ. 
                             อุ. ที ่๒  (ปรยิัตติ)  
        ตตฺถ  ทกฺโข  โหติ อนลโส....  อล  กาตุ  อล  สวิธาตุ. 
[ องฺ.  จตุกฺก.๒๑/๔๖ ]  "เปนผูขยันไมเกียจครานในกิจ ท. นั้น...เปน   
ผูพอ (อาจ,  สามารถ) เพ่ือทํา, เปนผูพอเพื่อจัด."  อล  วิกติกัตตา 
ใน โหติ. 
              (๔)  เอว  นิบาต ใชในอรรถหลายอยาง ประมวลกลาวคือ  :- 
        นิทัสสนะ แปลวา  อยางนี้. อุ. :- 
                                      อุ. ที ่๑ 
        เอวป  เต  มโน,  เอหิ ตฺว  มาณวก เยน  สมโณ  อานฺนโท 
เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป  อุปาทาย.  [ ๑๑๘๖]. 
                                       อุ. ที่ ๒ 
        ....ติ  เอวเมเต  ตโยป  วินยาทโย  เฺยฺยา. [ สมนฺต.  ๑/๒๐] 
"วินัยเปนตน  แม ๓ เหลาน้ี บัณฑิตพึงรูอยางวาน้ี.  [อิติ  เอว  ศพัท 
นิทัสสนะ ใน  เฺยยา.  โยชนา ๑/๔๒]. 
        อน่ึง ทานแสดง อิตฺถ  เปน  นิทัสสนะ  คูกับ  เอว บาง. (๑๑๕๘). 
        อาการ  แปลวา ดวยประการดังน้ี. อุ.  เอว  พฺยา  โข  อห 
ภนฺเต  ภควตา  ธมฺม   เทสติ  อาชานามิ. [ ๑๑๘๖]. 
        อุปเมยฺยโชตก  แปลวา  ฉันนั้น. อุ . :- 
                เอว  ชาเตน  มจฺเจน                    กตฺตพฺพ  กุสล  พหุ. 
                                                                    [ ๑๑๘๖ และ  วิสาขา.  ๓/๗๙]. 
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        "มัจจะผูเกิดแลว พึงทํากุสลใหมาก  ฉันนั้น." 
        สมัปหังสนะ  (ราเริง)  แปลวา  อยางนั้น.อุ. :- 
                                     อุ. ที่ ๑    
        เอวเมต ภควา,  เอวเมต สุคต.  [ ๑๑๘๖ และ  องฺ. ติก. 
๒๑/๒๔๗] "ขาแตพระผูมีพระภาค, ขอน้ี อยางนั้น,  ขาแตพระสุคต, 
ขอน้ี  อยางน้ัน." 
                                      อุ. ที ่๒ 
        เอว  ภทฺเท,  เอว  ภทฺเท.  [ อฺตรปุริส. ๓/๑๑๙] "นาง 
ผูเจริญ, อยางน้ัน, นางผูเจริญ, อยางนั้น." 
        เอว  ที่แสดงความราเริงหรือเลื่อมใส  ใชเปนอาเมณฑิตวจนะ 
คือกลาวซํ้า  เชนเดียวกับสาธุ. 
        ปุจฉนะ หรือ  ปุจฉนตัถะ แปลวา  อยางนั้นหรือ. อุ.  เอว 
กิร  มหาราช. [ อฺตรปุริส . ๓/๑๑๑] " มหาบพิตร,  ไดยินวา 
อยางน้ันหรือ." 
        วจนปฏิคคาหะ คือ  สมัปฏิจฉนตัถะ แปลวา อยางนั้น.  อุ. 
ตอจากปุจฉนะ  เอว  ภนฺเต "อยางน้ัน พระเจาขา." 
        เอว  ที่เปนคํารับวาเปนจริง บางอาจารยเรียกวา สัจจวาจก- 
ลิงคัตถะ. 
        อวธารณะ แปลวา อยางนี้,  เทียว,  เทาน้ัน.  อุ.  เอว โน 
เอตฺถ  โหติ. [ องฺ. ติก.  ๒๐/๒๔๖.๑๑๘๖ ] " ความเห็นของขาพระ- 
พุทธเจา  ในขอนี้เปนอยางนี้."       (หามความเห็นอ่ืน). 
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        นี้แสดงตามแนวอภิธานนัปปทีปกา (๑๑๘๖), นอกจากน้ี  ทาน 
ยังแสดงวาใชในอรรถอุปเทส (แนะนํา), ครหา (ติเตียน), ในอรรถ 
อิท  ศัพท และปริมาณ.    
        สวนชื่อสัมพันธ  พึงเรียกตามท่ีใชกัน  และเรยีกเปนกิริยาวิเสสนะ 
ตติยาวิเสสนะ  เปนตน  ตามควร.  ที่เปนคํารับ  คําแสดงความราเริง 
เรียกเปนลิงคัตถะก็มี. 
        (๕)  ตาวนิบาต  โดยปกติ  ก็เปนพวกปริจเฉททัตถวาจก. บอก 
อรรถ คือ  ความกําหนด (๑๑๔๑)  ' เพียงนั้น' ใชคูกบัยาว ' เพียงใด.' 
และ ยาว-ตาว นี้   ทานยังแสดงอรรถละเอียดลงไปอีก  คือ  สากลฺย 
(นิรวเสส) 'เพียง' อุ. ยาวทตฺถ  ตาวคหิต ประโยชนเพียงใด  ถอืเอา 
เพียงนั้น; มาณ;  (ประมาณ)  อวธิ  (กาํหนด);  อวธารณ. (๑๑๙๓). 
        อีกนัยหนึ่ง  ตาว ศัพท  ทานแสดงวาใชในอรรถ ๔ อยาง คือ 
ปม,  กม,  วัคคัพภันตราเปกขน, อนุชานน. (ตาวสทฺโท  ปมกม- 
วคฺคพฺภนฺตราเปกฺขนานุชานนสงฺขาเตสุ  จตูสุ  อตฺเถสุ  วตฺติ  โยชนา 
อภิ. ๑/๒๐๔). 
        เพราะ ตาว ใชในอรรถหลายอยาง จึงแปลไดตามอรรถหลาย 
อยางตามอรรถที่ใช เชน   ตาว  ที่เปน  ปฐมัตถวาจก  บอกอรรถ  คือ 
ปม  แปลวา  กอน,  ที่เปนกมัตถาวาจก  บอกอรรถ  คือ ลําดับ 
แปลวา  โดยลําดับ  [ = กเมน] เปนตน, แตโดยมาก  ใชแปลกัน 
เปนปริจเฉทัตวาจก (เพียงนั้น) และปฐมัตถวาจก (กอน)  เรียก 
ชื่อวากิริยาวิเสสนะเปนพ้ืน อุ. :- 
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                                    อุ. ที่ ๑ 
        ติฏถ  ตาว ภนฺเต   [ จกฺขุปาลตฺเถร. ๑/๑๕] "หยุดประเด๋ียว 
ขอรับ."  
                                     อุ.ที่ ๒   
        ปจฺฉา  เทว อาจิกฺขิสฺสามิ,  ทารูนิ  ตาว อาหารเปถ. [ โพธริาช- 
กุมาร.  ๖/๒] "ขาแตเทวะ, ขาพระองคจักทูลภายหลัง,  ของพระองค 
โปรดใหนําไม  ท. มากอน." 
                                      อุ. ที ่๓ 
        ปสาธน  ปน  ตาว นฏิาติ. [ วิสาขา. ๓/๕๕ ]   "แตเครื่อง 
ประดับ ยัง   ไมสําเร็จ."  (ตาว  กิริยาวิเสสนะ). 
                                       อุ. ที่ ๔ 
        ภาติก  ตรุณาปจ  ตาว. [จกฺขุปาลตฺเถร.  ๑/๖ ] "พ่ี,เออก็ 
เด๋ียวน้ี ทานยังหนุมอยู." 
                                        อุ. ที่ ๕ 
        เตนหิ  กติป  ตาว  สกฺขรา  อาหร. [ อนภิรตภิกขฺุ. ๑/๑๐๗]. 
"ถาอยางนั้น เธอจงนํากอนกรวด ท.  มาเทาจํานวนกหาปณ." 
                                          อุ.  ที่๖ 
        น ตาว  สกฺขิสฺสาม  วิตฺถาเรน  ธมฺม  เทเสตุ.  [ สฺชย. 
๑/๘๗ ] "เราจักไมอาจเพ่ือจะแสดงธรรมโดยพิสดารเด๋ียวน้ีได." 
                                           อุ. ที ่๗ 
        ธน  ตาว  อมฺหาก  ธน  อุปทาย  กากณิกมตฺต. ทาริกาย  ปน 
อารกฺขมตฺตาย  ลทฺธกาลโต  ปฏาย ก ึ อฺเน  การเณน. [ วิสาขา.  
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๓/๕๔ ]  " ทรัพย  เทียบทรัพยของเรา  ก็เพียงกากณิก  เทาน้ัน,  ถึง 
อยางนั้น  ประโยชนอะไรดวยเหตุอ่ืน  จําเดิมแตกาลท่ีทาริกไดมาตรวา 
อารักขา."  ตาว  อนุคคหัตถะ,  ปน อรุจิสูจนัตถะ.   
                          อุ. ที่ ๘  
        ตาว  มหนฺเต  นคเร.  [ วิสาข. ๓/๕๔ ] "ในนครอันใหญเพียง 
นั้น."  ตาว  มหทฺธนา  มหาโภคา.  [ โสเรยฺยตฺเถร. ๒/๑๖๔ ] "มี 
ทรัพยมาก  มีโภคะมาก  เพียงนั้น." 
        ตาวเทว  กาลสัตตมี ' ในขณะนั้นนั่นเทียว,  ในทันทีนั่นเทียว.' 
อุ. น  ตาวเทว นิฏ ิต. [โพธิราชกุมาร.  ๖/๒] "ไมเสร็จในขณะ 
นั้นนั่นเทียว." 
        ตาวเทว บางทีเหลือเพียง  ตาวเท. อุ. รฺโ อาจิกฺขิ  ตาวเท. 
        (๖)  ธิ บอกอรรถ  คือ  ติเตียน  (นินฺทาตฺถวาจก. ๑๑๖๐) 
แปลวา  ดังเราติเตียน, นาติเตียน, เรียก  นินทาตถะ  หรือ  คาหัตถะ 
อุ. :- 
        ธ ิพฺราหฺมณสฺส  หนฺตาร                  ตโต  ธ ิยสฺส  มฺุจติ. 
                                                     [ สารีปุตฺตเถร.  ๘/๑๑๒] 
        ดังเราติเตียนคนผูประหารพราหมณ, คนใดปลอย (เวร)  แก 
ผูประหาร  (กอน) นั้น,  เราติเตียนคนนั้น  กวาคนผูคนประหาร 
(กอน)  นั้น." 
        ธ ิเรียก  ครหัตถะ  หรือ  ครหัตถลิงคัตถะ ไมตองไขเปนครหามิ. 
(อรรถกถาแหงคาถานี้ วา  ครหามิ  ก็เพ่ือแสดงความแหง ธิ วา 'ดัง 
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เราติเตียน.' )  หนฺตาร  อวุตตกัมม ใน ธิ.  
        ธ ิเปนวิกติกัตตาก็ได.  อุ.  ธิรตฺถ ุกิร  โภ ชาติ  นาม. 
[ ที.  มหา . ๑๐/๒๕ ] "ผูเจริญ ท.,  ขอทีเถอะ  ชื่อวาชาติ  (ความเกิด) 
พึงเปนสภาพนาติเตียน."  (ธิตรถุ= ธ+ิอุตฺถุ.  อตฺถ=ุ ภเวยฺย). ธ ิ
วิกติกัตตา  ใน อตฺถุ. กิร  นาเห็นวาบอกอรรถ  คือ  ไมชอบใจ.   
        (๗)  สาธุ นิบาต  ใชในอรรถหลายอยาง  ประมวลกวา คือ :- 
        สมัปฏจิฉนัตถะ  (๑๑๔๔) อุ. :- 
                                 อุ. ที ่๑ 
        สาธุ  ภนฺเต. [ มหากสฺสปตฺเถร. ๔/๕๘ ] " สาธุ !  พระเจาขา." 
                                    อุ. ที่ ๒ 
        สาธุ กเถสฺสามิ.  [ กณฺุฑลเกสี.  ๔/๑๐๙ ] "สาธุ !  ฉันจักกลาว." 
        อายาจนัตถะ อุ. :- 
                                      อุ. ที ่๑ 
        สาธุ  ภนฺเต  ภควา, อยนายสฺมา  สารีปุตฺโต,  เตนุปสงฺกมตุ 
อกุกมฺป  อุปทาย. [ องฺ ทกุ.  ๒๐/๘๒   "ขาแตพระองคผูเจริญ, 
ดังขาพระองคขอโอกาสอาราธนา!  ของพระผูมีพระภาค จงทรงอาศัย 
ความอนุเคราะหเสด็จเขาไปทางที่พระสารบุตรอยู."  (สาธูติ  อายาจนตฺเถ 
นิปาโต. มโน.  ปู.  ๒/๕๒). 
                                        อุ. ที่ ๒ 
        สาธาห  ภนฺเต  ปวึ  ปริวตฺเตยฺย  [ มหาวิภงฺค. ๑/๑๑] "ขาแต 
พระองคผูเจริญ,  ดังขาพระองคขอโอกาสอนุญาต !  ขาพระองค 
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พึงใหแผนดินพลิก." สาธุ  เปนคํา  อายาจนะ. (สาธูติ อาจนเมต. 
สมนฺต. ๑/๒๐๖). 
                                  อุ. ที่ ๓  
        สาธุ  วตสฺส  พฺรหฺมโลกมคฺค  กเถถ. [ สารีปุตฺตเถรสฺส- 
มาตุพฺราหฺมณ. ๔/๑๑๔] "ดังขาพระองคขอโอกาสอาราธนา !  ขอ 
พระองคจงตรัสบอกทางแหงพรหมโลกแกพราหมณนั้น."     
        สัมปหังสนัตถะ อุ.  สาธุ  สาธ ุ สปฺปุริส.[ มหาวิภงฺค. 
๑/๑๒๙] สาธุ, สาธุ !  (ดลีะ, ดีละ), สัตบุรุษ."  สาธุ เปนคําแสดง 
ความราเริง.  (สาธุ  สาธูติ  สมฺปหสนตฺเถ  นิปาโต  สมนฺต. ๑/๔๘๒). 
        สาธุ  ตนขอความอยางน้ี  เรียกวาลิงคัตถะก็ได.  
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                                   กติปยนิบาต 
        ๑๓.  ยังมีนิบาตอีกเล็กนอย  ใชในอรรถพิเศษ คือ :- 
                              ตถา อนุกกัฑฒนัตถะ  
        (๑)  ตถา  ศัพท  ที่วางไวเบื้องหนาบทหรือความทอนหลัง 
ชักถึงบทเดียวหรือหลายบทขางตน  หรือในความทอนตน เรียก 
ชื่อวา อนุกฺกฑฺฒน  หรือ อนุกฺกฑฺฒนตฺโถ.  อุ.  ปหานงฺคาทิ-  
วเสน  ปนสฺส  วิเสโส อุปริ  อาวิภวิสฺสติ.   ตถา  อรปูาวจร- 
โลกุตฺตเรสุป  ลพฺภมานกวเิสโส.  ในตัวอยางน้ี  ความทอนตน 
แสดงวา  ความแปลกกันแหงฌานน้ัน ดวยสามารถแหงองคที่พึงละ 
เปนตน  จักมีแจงขางหนา, ในความทอนหลังวาง  ตถา ศัพท  ชัก 
ถึงบทวา  อปุริ  อาวิภวิสสฺติ  เพ่ือไมใชซ้ํากัน เพราะความแปลก 
กันที่ไดอยูแมในอรูปาวจระและโลกุตระก็จักมีแจงขางหนาเหมอืนกัน. 
ทานเรียก ตถา  ศัพทวา  อนุกฺกฑฺฒน  เรียก  ลพฺภมานกวิเสโส  วา 
ลิงฺคตฺโถ.พึงสังเกตวา  ทานไมเติม  อปุริ  อาวิภวิสสฺติ ในความ 
ทอนหลังอีก, นาเปนเพราะเติมเขามา  ก็จักซ้ํากัน ปวยประโยชน 
ที่วาง ตถา ศัพทไว. 
        อธบิาย:  [ ๑ ]  ตถา  ในอรรถนี ้ ทานเรียกชื่อเดียวกันกับนิบาต 
หมวดท่ี ๒  ขอ  ๑๖๓ ในวากยสัมพันธตอนตน,  เพราะฉะนั้น อนุก- 
กัฑฒนะ  หรอื   อนุกกัฑฒนัตถะ  จึงมี ๒ คือ  ใช  จ  ศัพทเปนพ้ืน ดัง  
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ทานแสดงไวในแบบ  ๑ ใช  ตถา ศัพท ดังทานเรียกในโยชนาที่แสดง 
ในขอน้ี ๑.    
        [ ๒ ]  เมื่องวางตถาอนุกกัฑฒนะ ไมตองเติมอนุกกัฑฒนิยะ  คือ 
บทเดียวหรือหลายบทท่ี  ตถา  ศัพทชกัถึง ในเวลาแปลหรือสัมพันธ 
เพราะมี  ตถา  ศัพทแทนอยูแลว.  ในเวลาแปลยกศัพท  ทานเคยสอนให 
ไข ตถา ศัพทไปหาบทท่ีชัก ก็เพ่ือใหทราบวา ตถา ชักบทไหน. อุ :- 
                                      อุ. ที ่๑ 
        ปหานงฺคาทิวเสน  ปนสฺส  วิเสโส  อุปร ิ อาวิภวิสฺสติ.  ตถา 
อรูปาวจรโลกุตฺตเรสุป  ลพฺภมานกวิเสโส. [ อภิธมมฺตฺถ. ปปรจฺิเฉท. 
น.  ๘๗ ] "แตความแปลกกันแหงฌานนั้น ดวยสามารถแหงองคพึงละ 
เปนตน  จักมีแจงเบื้องหนา,  ความแปลกกันที่ไดอยูแมในอรูปวาจรและ 
โลกุตระทั้งหลายก็เหมือนกัน." 
        ใน อุ. นี้ ตถา ศัพท  ชักบทวา  อุปริ  อาวิภวิสฺสติ. 
        โยชนา  [ ๑/๔๓๗ ] วา  ตถาติ  อนุกฺกฑฺฒน. อรูปาวจร- 
โลกุตฺตเรสุปติ  (ปท) ลพฺภมานาติ  ปเท  อาธาโร. ลพฺภมานกวิเสโสติ 
(ปท)  ลิงคฺตโถ. 
                                     อุ. ที่ ๒ 
        เตสฺหิ  จตุนฺนมฺป  วตฺถุภูตานิ  จกฺขฺวาทีนิ  อุปาทารูปาเนว. 
ตถา  อารมฺมณภูตานิป  รูปาทีนิ. [ อภิธมฺมตฺถ. ปมปริจฺเฉท.  น.  ๗๘ ] 
"จริงอยู  จักษุเปนตนทั้งหลาบ  อันเปนวัตถุแหงวิญญาณแม  ๔ เหลาน้ัน 
ชื่อรูปอาศัยนั่นเทียว,  รูปเปนตนทั้งหลายแมที่เปนอารมณ  ก็เหมือนกัน."  
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        ใน  อุ. นี้  ตถา  ศัพทชักบทวา  อุปาทารูปานิ. 
        โยชนา  [ ๑/๓๒๘ ]  วา  ตถาสทฺโท  อนุกกฺฑฺฒนตฺโถ. ... 
อารมฺมณภูตานิปติ  (ปท)  รูปาทีนีติ  ปทสฺส  วิเสสน. รูปาทีนติี  (ปท) 
ลิงฺคตฺโถ.  
                                อุ. ที่ ๓  
        ตีหิ องฺคุลีหิ  คเหตฺวา  โถเก  ตณฺฑุเล  อทาสิ. ตถา มุคฺเค, 
ตถา มาเส. [ พิฬาลปทกเสฏ ิ. ๕/๑๗] "เศรษฐีคนหนึ่ง  ..ไดเอา 
นิ้ว ๓ นิ้ว  หยิบใหขาวสารหนอยหน่ึง, ไดใหถั่วเขียวอยางน้ัน ( คือ 
เอาน้ิว  ๓ นิ้ว  หยิบ....หนอยหน่ึง), ไดใหถั่วเขียวอยางน้ัน (คือ 
เอาน้ิว  ๓ นิ้ว  หยิบ...หนอยหน่ึง),  ไดใหถั่วทองอยางนั้น." 
        ใน อุ. นี้  ตถา ศัพททั้ง ๒ ชักถึง ตีหิ องฺคุลีหิ คเหตฺวา  โถเก. 
สวน  อทาสิ  ละไววางตามวิธีเรียงธรรมดา  จึงตองเติมเขามา. 
        สัมพันธประโยค  ตถา  มุคฺเค  เปนตัวอยาง:  (ตถาสทฺโท ตีหิ 
องฺคุลีหิ  คเหตฺวา  โถเกติ  ปทานิ  อากฑฺฒติ).  ตถาสทฺโท  อนุกกฺฑฺฒ- 
นตฺโถ.  มุคฺเคติ ปท  อทาสีติ  ปเท  อวุตฺตกมฺม. อทาสีติ  ปท 
เสฏ ิติ  ปทสฺส กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท. 
                                  อุ. ที่ ๔ 
        ปถุุชชฺนา  อตฺตโนว  วิสเย  ปฺห  วิสชฺเชตฺวา  โสตาปนฺนสฺส 
วิสเย  ปฺห  วิสชฺเชตุ  นาสกฺขึสุ.  ตถา  สกาทาคามิอาทีน  วิสเย 
โสตาปนฺนาทโย. [ ยมกปาฏิหาริย.  ๖/๙๕] "ปุถุชน ท.  แกปญหา 
ในวิสัยของตนเทาน้ัน  ไมไดอาจเพ่ือแกปญหาในวิสัยของพระโสดาบัน, 
พระโสดาบันเปนตน ก็เหมือนกัน (คือแกปญหาในวิสัยของตนเทาน้ัน)                   
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ไมไดอาจเพ่ือแกปญหาในวิสัยของพระสกทาคามี  เปนตน."  
        สัมพันธประโยค  ตถา  ฯ เป ฯ  โสตาปนฺนาทโย เปนตัวอยาง: 
(ตถา  ศัพท  ชักถึง อตฺตโน ว  วิสเย  ปฺห  วิสชฺเชตฺวา). ตถา ศัพท 
อนุกกัฑฒนัตถะ.  โสตาปนฺนาทโย  สยกัตตา  ใน น  อสกฺขึสุ. น ศัพท   
ปฏิเสธ  ใน อสกฺขึสุ. อสกฺขึสุ  อาขยาตบท  กัตตุวาจก.  สกทาคามิอาทีน  
สามีสัมพันธ  ใน วิสเย.  วิสเย  ภินฺนาธาร  ใน ปฺห. ปฺห  อวุตตกัมม 
ใน  วิสชฺเชตุ. วิสชฺเชตุ  ตุมัตถสัมปทาน  ใน น อสกฺขึสุ. 
                                    อุ. ที่ ๕ 
        ปุรโต  ทฺวาทสโยชนิกา  ปริสา  อโหสิ.  ตถา  ปจฺฉโต จ 
อุตฺตรโต จ ทกฺขิณโต  จ. [ ยมกปฺปาฏหิาริย. ๖/๘๓ ] "ไดมีบริษัท 
แผไป  ๑๒ โยชนเบื้องหนา,  ไดมีบริษัท  (แผไป)  อยางนั้น  ทั้ง 
เบื้องหลัง ทั้งเบื้องซาย ทั้งเบ้ืองขวา." 
        (ตถา  ศพัท ชักถึง  ทวฺาทสโยชนิกา). ปริสา  สยกัตตา  ใน 
อโหสิ.  อโหสิ  อาขยาตบท  กัตตุวาจก. ตถา ศัพท  อนุกกัฑฒนัตถะ. 
ปจฺฉโต  อุตฺตรโต  และ  ทกฺขิณโต  ตติยาวิเสสนะ  ใน อโหสิ. 
        อีกอยางหนึ่ง  ตถา ศัพท ชักถึง  ทฺวาทสโยชนิกา  ปริสา  อโหสิ. 
 ึพึงบอกวา ตถา ศัพท อนุกกัฑฒนัตถลิงคัตถะ. ปจฺฉโต  เปนตน 
ตติยาวิเสสนะ  ใน ตถา. 
                                      อุ. ที ่๖ 
        อคฺคิกฺขนฺโธ  ปเนตฺถ  อุทกธาราย  อสมฺมิสฺโส  อโหสิ.  ตถา 
อุทธารา  อคฺคิขนฺเธน.  [ ยมกปฺปาฏิหาริย.  ๖/๘๔] "ก็ในยมกัป- 
  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 147 

ปาฏิหาริยญาณน้ี  กองไฟไมไดเจือกับทอนํ้า,  ทอน้ํา  ก็อยางนั้น (ไม 
ไดเจือ)  กับกองไฟ."   
        (ตถา  ศพัท  ชกัถึง อสมฺมิสฺโส). ตถา ศัพท  อนุกกัฑฒนัตถะ. 
อุทกธารา  ลงิคัตถะ.  อคฺคิกฺขนฺเธน  สหัตถตติยา  ใน ตถา.(เชน 
เดียวกับ  อุทกธาราย  สหัตถตติยา  ใน อสมฺมิสโฺส).  
                                 อุ. ที ่๗ 
        มหาราช  มนุสฺสตฺต นาม  ทลฺุลภเมว.  ตถา  สทฺธมฺมสฺสวน, 
ตถา  พุทฺธุปปฺาโท. [เอรกปตฺตนาคราช. ๖/๑๐๓ ]  " มหาบพิตร, 
ชื่อวาความเปนมนุษย  เปนสิ่งท่ีไดยากนัก, การฟงสัทธรรมก็เหมือนกัน, 
ความเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจาก็เหมือนกัน." 
        มหาราช  อาลปนะ.  มนุสฺสตฺต  สยกัตตา ใน โหติ.  โหติ 
อาขยาตบท กัตตุวาจก.  นามศัพท สัญญาโชตก  เขากับ  มนุสฺสตฺตุ. 
 ืทุลฺลภ  วิกติกัตตา  ใน โหติ.  เอวศัพท  อวาธารณะ  เขากับ ทุลลฺภ. 
        (ตถา  ศพัท  [ ที ่๑]  ชักถึง ทลฺุลภ). ตถา  ศัพท  อนุกกัฑฒ- 
นัตถะ. สทฺธมฺมสฺสวน  ลงิคัตถะ. 
        (ตถา ศัพท [  ที ่๒ ] ชักถึง  ทุลลฺโภ) . ตถา  ศพัท  อนุกกฑัฒ- 
นัตถะ. พุทฺธปฺุปาโท  ลิงคัตถะ. 
        สรูปอธิบาย :  ตถาอนุกกัฑฒนัตถะ  เปนนิบาตชักถึงบทเดียว 
หรือหลายบทในความทอนตน. 
                                         กิมงฺค ปน 
        (๒)  กมิงฺค ปน ลงตนความทอนหลัง  ที่ตรงกันขามกับความ  
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ทอนตน กลาวถามความทอนหลังน้ันใหกลับคลอยตามความทอนตน, 
กิมงฺค เรียกชือ่วา กิริยาวิเสสน  (มีอะไรเปนเหตุ), หรือ เหตุ  
(เพราะเหตุอะไร).  ปนเรียกชื่อวา  ปุจฉฺนตฺโถ  (ก็...เลา,...เลา). 
ในความทอนหลัง ทานไมเรียงกิริยาไว พึงประกอบใหมีธาตุเดียวกับ 
ในทอนตน ดวย ภวิสฺสนฺติ วิภัตติ,  แลวถาในทองตนมีปฏิเสธ  ก็    
ตองไมมีปฏิเสธ, ถาในทองตนไมมีปฏิเสธ ก็ตองมปีฏิเสธ. อ.ุ ตาต 
มหลฺลกสฺส หิ อตฺตโน  หตฺถปาทานป  อนสฺสวา  โหนฺติ  น วเส 
วตฺตนฺติ, กิมงฺค ปน  าตกา. ประกอบความทอนหลังเต็มท่ีวา กิมงฺค 
ปน  าตกา  อสฺสวา  ภวสิฺสนติ, วเส วตฺติสฺสนฺติ. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  กิมงฺค  ปน  โดยปกติใชคูกันไป  มีอรรถและ 
รูปประโยคดังที่แสดงแลว อุ. :- 
                               อุ. ที ่๑ 
        ตาต  มหลฺลกสฺส  ห ิ อตฺตโน  หตฺถปาทาป  อนสฺสวา  โหนฺติ 
น วเส  วตฺตสฺติ, กิมงฺค  ปน าตกา. [ จกฺขุปาลตฺเถร.  ๑/๖ ] 
"พอ, ก็มือและเทาของคนแก แตของตัวเองยังวาไมฟง ไมเปนไป 
ในอํานาจ, ก็ญาติทั้งหลายจักวาฟง จักเปนไปในอํานาจ  มีอะไรเปน 
เหตุเลา." 
        กิมงฺคสทฺโท.  ภวิสฺสนฺตีติ  จ วตฺติสฺสนฺตีติ จ ปททฺวยสฺส 
กิริยาวิเสสน.  ปนสทฺโท  ปุจฺฉตฺโถ าตกาติ  ปท  ภวิสฺสนฺตีติ  จ 
วตฺติสฺสนฺตีติ  จ ปททฺวเย  สยกตฺตา. ภวิสฺสนฺตีติ  จ วตฺติสฺสนฺตีติ 
จ ปททฺวย  าตกาติ  ปทสฺส  กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท.  อสฺสวาติ  
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ปท  ภวิสฺสนตีฺติ  ปเท  วิกติกตฺตา. วเสติ  ปท  วตฺติสฺสนฺตีติ ปเท 
อาธาโร.  
                            อุ. ที่ ๒   
        อยฺโย  หิ  นาม  ภเวสี  สีเลส ุ ปรปิูริการี  ภวิสฺสติ,  กิมงฺค  ปน 
มย.  [ องฺ.  ปฺจก. ๒๒/๒๔๑]   "ก็ภเวสีอุบาสกผูหัวหนามาทําให 
บริบูรณในศลี ท. แลว, ก็เรา ท.  จักไมทําใหบริบูรณในศีล  ท. 
เพราะเหตุอะไรเลา."  กมิงฺค  เหตุ ใน น ภวิสฺสาม. 
        ประกอบเต็มที่วา  กิมงฺค  ปน มย สีเลสุ  ปริปรุิการิโน  น 
ภวิสฺสาม.  อรรถกถา  [ มโน. ป.ู ๓/๗๗ ] วา กิมงฺค ปน มยนฺติ 
มย ปย  เกเยว  การเณร ปริปูริปาริโน น  ภวิสฺสาม. 
        [ ๒ ]  กมิงฺค  มีนิยมแปลอีกอยางหน่ึงวา ' ปวยกลาวดังหรือ, 
กลาวไปทําอะไร,  ปวยกลาวไปไย.' ดัง อุ.  ที ่๑  ทานแปลวา  ' ก็จัก 
กลาวไปทําอะไร  ถึงญาติ  ท.'  ในอรรถกถาบางแหง  ก็แกความแหง 
ศัพท  กิมงฺค วา  'คําอะไรจะตองกลาว.' บางทานเรียกวา กิมงฺค ที่แปล 
อยางนี้วา ลิงคัตถะ 
        [ ๓ ]  กมิงฺค  ปน นีม้ีความเทา โก ปน วาโท  ดังในประโยควา : 
                                  ประโยคท่ี ๑ 
        อจฺฉราสงฺฆาตมตฺตป  จ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เมตฺตาจิตฺต  ภาเวติ, 
อย วุจฺจติ ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริตฺตชฺฌาโน  วิหรติ  สตฺถสุาสานกโร 
โอวาทปฏิกโร อโมฆ  รฏปณฺฑ  กฺุชติ,  โก ปน วาโท  เย  
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น  พหุลีกโรนฺติ,  [ องฺ. เอก.  ๒๐/๑๒] "ภิกษุ ท.,  ถาภิกษุ ยอม 
เจริญจิตมีเมตตา  แมชั่วลดันิ้วมือ,  ภิกษุ ท.,  ภิกษุนี้เรียกวา  เปน 
ผูไมเหินหางจากฌาน ทําศาสนา ทําโอวาท ของพระศาสดาอยู ยอม 
บริโภคกอนขาวของชาวแควนไมเปลา,  ก็จะกลาวไปทําอะไรถึงภิกษุ ท. 
ที่ทําจิตนั้นใหมาก."   
                                   ประโยคท่ี ๒ 
        อิเมสมฺป จนฺทิมสุริยาน  เอว  มหิทฺธิกาน  เอว  มหานุภาวาน 
เตชสา  เตช  ปริยาทิเยยฺยาถ,  โก  ปน วาโท  อฺติตฺถิยาน 
ปริพฺพชกาน. [ องฺ. ทสก. ๒๔/๑๓๙]  "ทาน ท. พึงครอบงําเดช 
แหงดวงจันทรและดวงอาทิตย ผูมีฤทธิ์มากอยางนี้  มีอานุภาพมากอยางนี้ 
แมเหลาน้ีดวยเดช, จะกลาวไปทําอะไรถึงพวกปรพิาชกอัญญเดียรถีย." 
                                    ประโยคท่ี ๓ 
        จิตฺตุปฺปาทมฺป  โข อห  จุนฺท  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ  พหุการ  วทามิ, 
โก ปน วาโท  กาเยน  วาจาย  อนุวิริยนาสุ. [ สลฺเลขสุตฺต. 
๑๒/๗๘ ]   "จุนทะ,  เรากลาว  แมความเกิดแหงจิตในกุศลธรรม  ท. 
แล วามีอุปการะมาก, จะกลาวไปทําอะไรในการทําเนือง ๆ ทางกาย 
ทางวาจก." 
                           ผูก อุ. ที ่๑  แบบประโยคที่ ๑ 
        ตาต  มหลฺลกสฺส หิ  อตฺตโน  หตฺถปาทาป  อนสฺสวา โหนฺติ 
น วเส  วตฺตนฺติ,  โก  ปน  วาโท  เย  าตกา.  (เย  าตกา เปน  
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ประโยค  ย สวนหนึ่ง,  าตกา  เปนลิงคัตถะ  หรอื สยกัตตา ใน  
โหนฺติ ก็ได, ตองเติม ต ศัพทรับที่ประโยค  โก ปน วาโท,  ประกอบ 
เปน เตส  [ าตกาน] หรอือ  เตสุ [ าตเกสุ]  กไ็ด.) 
                        ผูก อุ. ที ่๑  แบบประโยคที่ ๒ 
        ตาต...วตฺตนฺติ, โก ปน  วาโท าตกาน.  . 
 
                           ผูก อุ. ที ่๑  แบบประโยค ที่ ๓ 
        ตาต...วตฺตนฺติ,  โก ปน วาโท  าตเกสุ. 
        สรูปอธิบาย:  กิมงฺค  เปนกิริยาวิเสสนะหรือเหตุ. ถาแปลข้ึน 
กอนวา ' กลาวไปทําอะไร ' บางทานเรียกเปนลิงคัตถะ. 
                                    ปเคว 
        (๓)  ปเคว  ลงตนความทอนหลังท่ีสนับสนุนความทอนตน  แต 
แสดงความแรงกวา เรียกชื่อวา  กิริยาวิเสสน,  ศัพทนี้อรรถกถาแก 
อรรถวา ปมฺเว  (กอนนั่นเทียว หมายความวาย่ิงกวา) โดย 
ชุกชุม, วา  อติวิย (เกินเปรียบ)  บาง. อุ.โส  เจ อธมฺม  จรติ 
ปเคว อิตรา ปชา. ความทอนตนแสดงวา ถาพระราชาประพฤติ 
อธรรม,  ความทอนหลังสงความใหแรงย่ิงขึ้นวา  ประชาชนนอกนี้ก็ 
ยอมประพฤตินักเทียว. 
        อธบิาย: [ ๑ ]  ปเคว  เปนกิริยาวิเสสนะ  ลงในความทอนหลัง 
เพ่ืออรรถดังแสดงแลว. อุ. :-  
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                                 อุ.  ที่ ๑  
        โส เจ  อธมฺม  จรติ              ปเคว  อิตรา  ปชา.    
                                                   [ อุมฺมาทนฺตีชาตก.  ๒๘/๒๐] 
        "ถาพระราชาทรงประพฤติอธรรม  ประชาชนนอกน้ี  ยอมประพฤติ 
แนแท." (พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ ทรงแปล 
เรียบเรียงวา  "เมื่อพระราชามิไดประพฤติสุจริตธรรม ประชาชนอันเศษ 
ก็มิไดประพฤติสุจริตธรรมเหมือนกัน ๑"). 
             ปเควสทฺโท  จรตีติ  ปทสฺส กิริยาวิเสสน. 
        ชาตกัฏฐกถา   [ ๘/๕๑]  วา  ปเควาติ  ตสฺมึ  อธมฺม  จรนฺเต 
อิตรา ปชา  ปเคว  จรติ  อติวิย  กโรตีติ.  อตฺโถ. 
                                  อุ. ที่ ๒ 
        จตูสุ  ปน ทีเปสุ  จกกฺวตฺติสิรึ  ทาตุ  สมตฺถา มาตาปตโร 
นาม  ปุตฺตาน  นฺตถ,ิ ปเคว ทิพฺพสมฺปตฺตึ วา  ปมาชฺฌานาทิสมฺปตฺตึ 
วา.  [ โสเรยยฺตฺเถร.  ๒/๑๖๔] "กช็ื่อวามารดาบิดาผูสามารถเพ่ือให 
จักรพรรดิสริิในทวีปทั้ง ๔  แกบุตร  ท. ยอมไมม,ี มารดาบิดาผูสามารถ 
จะใหทิพพสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเปนตน ยอมไมมีกอนแท." 
        ปเควสทฺโท  นตฺถีติ  ปทสฺส กริิยาวิเสสน.             
                                อุ. ที่ ๓ 
        โก  นุ โข  โภ โคตม  เหตุ โก ปจฺจโย;  เยเนกทา  ทีฆรตฺต 
สชฺฌายกตาป มนฺตา นปฺปฏภนฺติ, ปเคว  อสชฺายกตา. [ องฺ. 
 
๑. จากหนังสือนิบาตชาดก เลม  ๑๖ พิมพเม่ือ พ.ศ.  ๒๔๗๘ หนา ๑๙๕.  
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ปฺจก.  ๒๒/๒๕๗ ]  " ขาแตพระโคตมผูเจริญ,  เหตุอะไรหนอแล 
ปจจัยอะไร  ที่เปนเหตุไมแจมแจงแหงมนต  ท. แมที่ทําสาธยายไวตลอด 
กาลนาน,  มนต. ท. ที่ไมไดทําสาธยายไว  ยิ่งไมแจมแจงกอนเท่ียว."  
            อรรถกถา  [ มโน. ป.ู  ๓/๘๐ ]  วา ปเควาติ  ปมฺเว. 
                               อุ. ที ่๔    
        ยโตห  ภนฺเต  ชาโต  นาภิชานามิ สุปนนฺเตนป เมถุน  ธมฺม 
ปฏิเสวิตา. ปเคว ชาคโร. [มหาวิภงฺค  ๑/๓๗๕ ] "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ, ต้ังแตขาพระองคเกิดแลว  ไมรูจักเสพเมถุนธรรมแมดวย 
ความฝน, ต่ืนอยู  ก็ยิ่งไมรูจักกอนทีเดียว." ปเคว  ชาคโร อรรถกถา 
[สมนฺต. ๑/๘๕ ] แกวา  ชาครนฺโต  ปน ปมเยว น ชานามิ. 
        [ ๒ ]  รปูประโยคความทอน  ปเคว  คลอยตามความทอนตน 
ไมกลับกันเหมือน กิมงฺค พึงสังเกตจาก อุ. ที่แสดงแลว. แต  ปเคว นี้ 
ทานแปลวา "ปวยกลาวดังหรือ" อยากิมงฺค  ที่แปลอยางนั้นก็มี ดังเชน 
จะแปลวา อุ.  ที ่๒ วา  "จะกลาวไปทําอะไร ถึง  (จักมีมารดาบิดาผู 
สามารถจะให)  ทิพพสมบัติ  หรือสมบัติมีปฐมฌานเปนตน." ถาแปล 
อยางนั้น  ก็ตองกลับรูปประโยค ทั้งต้ังประกอบกิริยาอยางประโยค กิมงฺค. 
        [ ๓ ] ยงัมีอีกศัพทหนึ่งท่ีคลายกัน คือ  ปเค  แตแปลวา  เชา 
(สสกฤตวา ปฺรเค = อติปรฺาต).  ปเคว  ในที่บางแหง  ใชเปนกิรยิา- 
วิเสสนะธรรมดา.  อุ. ปเควตร  อาคจฺเฉยฺย. [ม. อุ.  อนุรุทฺธ. 
๑๔/๒๘๔] "พึงมาเชาสักหนอย." 
        บางแหงใช  ปุพฺเพว มีความคลาย ปเคว  (ปมฺเว) เชน 
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ยา ตถารูปสฺส ทิฏ ิ,  สาสฺส โหติ  สมฺมาทิฏ ิ;  ฯ เป ฯ  โย  ตถารูปสฺส  
สมาธิ,  สฺวาสฺส โหติ  สมฺมาสมาธิ;  ปุพฺเพว โข  ปนสฺส  กายกมฺม 
วจีกมฺม อาชีโว  สุปริสุทโฺธ  โหติ.  [ สฬายตนวิภงฺคสฺตฺต. ๑๔/๕๒๕] 
"ทิฏฐิของบุคคลผูเห็นปานนั้นใด ทิฏฐิของเขาน้ัน  เปนสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ 
สมาธิของบุคคลผูเห็นปานนั้นใด  สมาธิของเขาน้ัน  เปนสัมมาสมาธิ, 
ก็กายกรรม  วจีกรรม  อาชีพของเขายอมบริสุทธิ์ดีในกอนทีเดียวแล." 
      สรูปอธิบาย :  ปเคว  เปนกิริยาวิเสสนะ.   
                                ยฺเจ-เสยฺโย 
        (๔)   ยฺเจ - เสยฺโย โดยปกติใชคูกันในความ ๒ ทอนท่ี 
แสดงความหยอนยิ่ง  ตรงกันขาม,  เสยฺโย  วางในความทอนตน 
ที่แสดงความในทางดีกวา,  ยฺเจ วางในความทอนหลังท่ีแสดงความ 
ในทางดอย หรือปฏิเสธในทางดีตรงกันขามกับความในทอน เสยฺโย. 
ย ฺเจ  ใชคงรูปอยูอยางเดียว จนสงเคราะหเปนนิบาต  ใชในอรรถ 
เปนสัพพนาม ๑  เปนนิบาต ๑. 
         ยฺเจ  ใชเปนสัพพนามนี้ ย  เปนวิเสสนะเปนพ้ืน , เจ 
ทานแสดงเปนนามมัตถนิบาตก็มี  ทานแสดงกับ ย  เปน  ยมฺปน ก็ม,ี 
พึงเรียกชื่อวา  นามวาจก หรือสัญญาโชตก  อยางนามศัพท, อีก 
อยางหน่ึง นาเรียก  ครหโชตก อยาง  ปน ศัพท  ในอรรถนั้น, 
หรือปทปูรณะก็ได. 
        ยฺเจ  ใชเปนนิบาตน้ัน ทานแสดงเฉพาะ ย บาง  ยฺเจ 
บาง วาเปนนิบาตในอรรถปฏิเสธ คือปฏิเสธ  เสยฺโย ประกอบวา  
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ยฺเจ เสยฺโย, มีอรรถเหมอืน น  เสยฺโน,  พึงเรียกชื่อวา  
ปฏิเสธัตถะ หรือปฏิเสธ เหมือนนิบาตหมวดปฏิเสธ. อีกอยางหน่ึง 
ยฺเจ  อมความปฏิเสธ  เสยฺโย  อยูในศัพทของตน  (ไมตอง 
ประกอบวา  ยฺจ  เสยฺโย) แปลวา  จะประโยชนอะไร, จะ 
ประเสริฐอะไร,  เรียกชื่ออยางเดียวกัน,  เรียกวาครหโชตกก็นาได. 
 ุอุ.  ทณฺโฑว  กิร เม  เสยฺโย ยฺเจ  ปุตฺตา  อนสฺสวา.   
       อธิบาย: [ ๑ ] ยฺเจ-เสยฺโย  นี้มีใชมาก  และใชคงรูปเปน 
อัพยยะ  จึงวาเปนนิบาต ดังท่ีทานแสดงไวในอรรถกถา. อุ. :- 
                                       อุ.  ที ่๑ 
        ทณฺโฑว  กิร เม  เสยฺโย             ยฺเจ  ปุตฺตา อนสฺสวา. 
                                                         [ ส.ส.  ๑๕/๒๕๙] 
                        แปล ยฺเจ  เปนสัพพนาม 
        "บุตร ท. ใด  ไมฟงคํา,  ไดยินวา ไมเทาเทียวของขาพเจา 
ประเสริฐกวาบุตร ท. นั้น ."  ย วิเสสนะ ของ  ปุตฺตา. 
                            แปล  ยฺเจ  เปนนิบาต 
        "ไดยินวา  ไมเทาเทียวของขาพเจา ประเสริฐกวา,  บุตร ท. 
ผูไมฟงคํา จะประเสริฐอะไร." 
        แสดงสัมพันธเฉพาะ ยฺเจ  ปุตฺตา อนสฺสวา  (ยฺเจ เปน 
นิบาต). 
  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 156 

        ก.  ปตฺตา  ลิงคัตถะ.  ยฺเจ  ปฏิเสธัตถนิบาต. อนสฺสวา  วิเสสนะ 
ของ ปุตตา.       
        ข.  ปุตฺตา  สยกัตตา  ใน โหนฺติ. โหนฺติ อาขยาตบท  กัตตุวาจก. 
ยฺเจ  ปฏิเสธ  ใน เสยฺโย  โหนฺติ.  อนสฺสวา  วิเสสนะ  ของ ปุตฺตา. 
เสยฺโย  วิกติกัตตา ใน  โหนฺติ. 
                                          อุ. ที่ ๒  
        เสยฺโย  อโยุโฬ  ภุตฺโต                   ตตฺโต  อคฺคิสิขูปโม 
        ยฺเจ  ภฺุเชยฺย  ทสฺุสีโล              รฏปณฺฑ อสฺโต 
                                                        [วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุ.  ๗/๑๗ ] 
                         แปล  ยฺเจ   เปนสัพพนาม 
        "กอนเหล็กที่รอนเปรียบดวยเปลวแหงไฟ  อันบรรพชิตผูทุศีล 
บริโภคแลว ยังดีกวากอนขาวของชาวเมือง  ที่บรรพชิตผูทุศีลไมสํารวม 
แลวพึงบริโภค." 
                              แปล  ยฺเจ  เปนนิบาต 
        "กอนเหล็กที่รอน...ยังดีกวา, บรรพชิตผูทุศีล  ไมสํารวมแลว 
พึงบริโภคกอนขาวของชาวเมือง  จะดีอะไร." 
        [ ๒ ]   ย  ในที่นี ้ วาเปนนิบาต จึงใชเปนวิเสสนะของนามนามได 
ทุกลิงคและวจนะ . ย  นบิาตน้ีมีใชอีกมาก, ที่ใชเพลินไปแลวก็มี เชน 
อยฺนูน (ย+นูน) 
        [ ๓ ]  จะแสดงอรรถกถาที่แก   ยฺเจ  บางแหง :- 
        ยญฺเจติ นิปาโต. [ สา.  ป.  ๑/๓๐๗  แก ยฺเจ  ปุตฺตา อนสฺสวา].  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 157 

        ยนฺติ  ลงฺิควิปลฺลาโส  กโต. เจติ  นามตฺเถ  นิปาโต.  ฯ เป ฯ 
อถวา  ยนฺติ  ปฏิเสธตฺเถ  นิปาโต, [ ชาตกฏกถา  ๒/๒๒] แก ยฺเจ 
พาลานุกมฺโก  ใน  โรหินีชาตก].    
        ยฺเจติ  ปฏิเสธตฺเถ นิปาโต. เตน วสฺสสต  หตุ น เสยฺโยติ 
อตฺโถ. [มงฺคลตฺถทีปนี.  ๑/๗๕  แก ยฺเจ  วสฺสสต  หุต]. 
              ยฺเจ  สาขสฺมิ  ชวิีตนฺติ ยมปน... [ ชาตกฏกถา.๑/๒๓๒]. 
        สรูปอธิบาย :  ยฺเจ  ใชเปนสัพพนาม  ย เปนวิเสสนะเปนพ้ืน, 
เจ เรียกชื่อวาสัญญาโชตก  หรือครหโชตก หรือปทปูรณะ.  ย ฺเจ 
ใชเปนนิบาต  เรียกชื่อปฏเิสธ.  
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                                หลกัสัมพันธ  
     ๑๔.  ในการแสดงสัมพันธ  มีหลักท่ีควรทราบตอไปนี้:- 
                                  หลกัทั่วไป   
        (๑)  ในวจีวิภาคที่ ๓ สวนวากยสัมพันธตอนตนวาดวยวิธี 
สัมพันธขอ  ๑๖๗ วา " บทท้ังหลายในพากยางคก็ดี  ในพากยก็ดี 
 ยอมมีความเนื่องถึงกับส้ิน, การเรียนใหรูจักวา  บทไหนเน่ืองกับบท 
ไหน เรียกวาเรียนสัมพันธ.  การแสดงวิธีสัมพันธนัน้ มีใจความ 
สําคัญอยู  ก็เพียงใหรูจักการเนื่องกันของบทเหลาน้ันอยางเดียว จะ 
รูจักชื่อสังเขปหรือพิสดารไมเปนประมาณนัก, แมในคัมภีรโยชนา 
พระวินัยและพระอภิธรรมก็ใชบอกชื่ออยางสังเขป, ในท่ีนี้จะดําเนิน 
ตามอยางน้ันบาง." ความส้ัน ๆ นี้ไดแสดงหลักการเรียนสัมพันธไว 
ทั้งหมด. 
        (๒) คําพูดในวากยสัมพันธแบงเปน  ๓ คือ  บท,  พากยางค, 
พากย. บททัง้หลายในพากยางคก็ดี  ในพากยก็ดี  ยอมมีความเน่ืองถึง 
กันสิ้น.  การเรียนใหรูจักวาบทไหนเน่ืองกันบทไหน  เรียกวาเรียนสัมพันธ 
ตองอาศัยเขาใจความเปนสําคัญ , สวนชื่อเรียกตองจําใหได. 
        (๓)  ทานวา  อตฺโถ อกฺขรสฺาโต "ความหมายรูกันไดดวย 
อักษรคือ ภาษา "  เพราะฉะนั้น  ทางท่ีจะเขาใจความตองการรูภาษา, 
เหมือนอยางที่คนพูดรูความกัน  ก็เพราะพูดฟงรูปภาษากัน. จะสามารถรู  
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และแปลภาษาดี  ก็ตองรูวิธีไวยากรณและวิธีวากยสัมพันธของภาษานั้นดี. 
(วากยสัมพันธทานจัดเปนภาษาไวยากรณภาคที่ ๓ ดวย แตในที่นี้แสดง 
แยก).    
        (๔)  ไวยากรณเปนเครื่องชี้บอกประเภทและเครื่องสําเร็จรูปเปน 
คําน้ัน ๆ  เชนบทเหลาน้ี ภิกฺขุ, อาราม, อาคโต, เปนศัพทอะไร สําเร็จ 
รูปมาเปนอยางนี้ไดอยางไร, วากยสัมพันธเปนเครื่องชี้บอกวิธีประกอบ 
คําเหลาน้ีเขาเปนพากย. 
        (๕) ถึงจะพูดใหผูอ่ืนฟงบาง ก็ตองพูดใหถูกภาษา  ถาพูดผิด 
ผูอ่ืนก็ฟงไมรูความ เชน ประสงคจะพูดวา "ภิกษุมาแลวสูอาราม" 
ถาพูดวา ภิกฺขุสฺส อารโม  อาคต  หรือถาเรียงคําพูดอยางภาษาไทยวา 
ภิกฺขุ อาคโต  อาราม  ก็เปนผิดไวยากรณและวิธีวากยสัมพันธ. 
        (๖)  เม่ือเรียนไวยากรณอาจไดพบตัวอยางตาง ๆ ที่ทานยกมา 
อาง  บางตัวอยาง ทานตองลงเลขบอกใหแปลเปนคําท่ี ๑,๒ เปนตนก็มี, 
นักเรียนชั้นตนคงรูสึกวนสับสน  เพราะไมมีเรียงไปตามลําดับเหมือนภาษา 
ไทย, ตอมาเม่ือไดเรียนอุภัยพากย,  ไดเรียนรูวิธีที่ทานสองไวบาง  ได 
หัดแปลมคธเปนไทยแปลไทยเปนมคธบาง กค็อยๆ  คุนเขา, ตอมาอีก 
ไดแปลธรรมบท  ก็คอยคุนมากเขาโดยลําดับ จนถึงอาจรูวาประกอบคํา 
อยางไรถู อยางไรผิด จนถึงอาจแตงเองได. คามรูวิธีประกอบคํา 
เขาอยางนี้เรียกวา ' วายกสัมพันธ' คือวิธีประกอบคําพูดเขาเปนพากย. 
แทที่จริงนักเรียกทุกคนเริม่รูมาต้ังแตเรียนไวยากรณแลว,  เมื่อเห็นคํา 
ประกอบวา  ภิกฺขุ อาคโต อาราม  ก็รูไดวาประกอบผิด,  และรูวาตอง 
ประกอบวา  ภิกฺขุ  อาราม  อาคโต  จึงถูก, นี้ ไมใชรูวจีวิภาค แตเปน  
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รูวากยสัมพันธ. ตอมา  เมื่อเรียนรูแบบสัมพันธ ก็เรียกชื่อสัมพันธและ 
แสดงวิธีสัมพันธไดถูก.      
        (๗)  ถาเปนประโยคส้ัน ๆ งาย ๆ อยางนี้  ก็นาจะไมมีใคร 
บอกสัมพันธผิด,  แตเพราะมีประโยคยาวๆ  และซบัซอน  การบอก 
สัมพันธประโยคเชนนี้  จึงเปนการยาก  แตก็มีวิธทีําใหงาย คือทอน 
ลงเปนทอน ๆ  คือตัดเปนพากยางค ๆ, กําหนดใหรูวา  บทไหนอยู 
ในพากยางคไหน  และมกีารเน่ืองกันอยางไร  เชนนี้ประโยคยาว ๆ ซับ ๆ 
ซอนๆ  ก็จะกลายเปนสั้น ๆ งาย ๆ.  กลาวสั้นก็คือตองกําหนดใหรูจัก 
พากยกอนวาเปน กัตตุ, กัมม เปนตน,  ใหรูจักตัดพากยางควาเปน 
พากยางคนาม หรือคุณ หรือกิริยา, ใหรูจักบทวาเปนบทนาม  บทกิริยา 
ตลอดถึงศัพทนิบาต  และบทไหนเนื่องกันบทไหน. 
                                 หลักสังเกตพากย 
        (๘)  การรูจักพากยอันจําเปนตองรูในเบื้องตนนั้น  กลาวตามหลัก 
ไวยากรณ  กคื็อรูจักพากยตามวาจกท้ัง ๕ คือใหรูจักวาเปนประโยค 
กัตตุวาจก  ประโยคกัมมวาจก  ประโยคภาววาจก  ประโยคเหตุกัตตุวาจก 
ประโยคเหตุกัมมวาจก. 
        (๙)   ใหรูจักความเน่ืองกันของพากย  เพระโดยปกติ  พากย 
ทั้งหลาย  ก็คือความทอนหนึ่ง  ๆ ที่แสดงขอความในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
จึงเนื่องกัน  เชนทอนตนกลาวแตโดยยอ,  ทอนหลงักลาวโดยพิสดาร ; 
ทอนตนแสดงความยังไมหมด, ทอนหลังปรารภแสดงตอเน่ืองกันไมขาดสาย 
ดังน้ีเปนตน. ความเนื่องกันนี้อาจกําหนดรูไดทางความ ทางการวางนิบาต 
ในทอนน้ัน ๆ  และทางประกอบ ย - ต เปนตน.  
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        (๑๐)  นบิาตน้ัน บางทีทานก็ไมไดวางไว  เชน  วางอนุคคหัตถ- 
นิบาตไวในทอนตน,  แตในทอนหลังไมวางอรุจิสูจนัตถนิบาตไวก็มี, 
วางแตอุปมาโชตกไว ไมวางอุปเมยยโชตกก็ม,ี  เรียงประโยคอุปมาไว 
ขางหลังประโยคอุปไมยก็มี,  จึงตองอาศัยสังเกตทางความ  ใหรูจักความ 
เปนขอสําคัญ.    
        (๑๑)  ความเน่ืองกันของพากยที่คอนขางซับซอนยุงยากนั้น  ก็คือ 
ความเนื่องกันขอพากย  ย-ต  ที่เรียกวาประโยต  ย-ต  ประโยค  ย 
มักปรากฏชดั  เพราะทานวาง ย ศัพทไว,  แตประโยค  ต บางทีทานก็ 
วาง ต ศัพทไว  บางทีก็ไมวางไว, ถาทานไมไดวางไว  จําตองคนหาให 
ไดวา ไหนเปนประโยค  ต และวาง ต ศัพทที่ตรงไหนบทไหน , และ 
ประโยค    ต นั้น  บางทีก็อยูหลังประโยค ย, บางทีก็อยูหนาประโยค ย, 
ยิ่งกวานั้น  ยังมีประโยค ย ซอนตอไปอีกก็มี.การใช  ย= ต  ใชซับซอน 
กันนี้  เปนความสละสลวยของทาน  แตเปนการยากของผูแปล,  ถึงเชนนั้น 
ถาสังเกตจับประโยคใหไดแลวก็ไมยาก. 
        (๑๒) ความเนื่องกันของประโยค  ย-ต  นี้ เนื่องกันดวยประโยค 
ย เมื่อเปนวิเสสนะของประโยค  ต โดยมาก, ประโยค  ย  ไปเปนประธาน 
ของประโยค ต (ประโยคกิริยาปรามาส) ก็ม,ี  บางทีไปเปนบทโยคของ 
ต ศัพทในวิภัตติอ่ืนบาง. นี้กลาวโดยวิธีตัวประโยค ย-ต. 
        นอกจากน้ี  จําตองรูจักประโยคพิเศษ  เชน ประโยคกิริยาปธานนัย 
ประโยคนาคโสณฑิเปนตน,  ทั้งใหรูจักประโยคเลขนอกเลขใน. 
                                หลกัสังเกตพากยางค 
        (๑๓) เมื่อรูจักพากยและความเน่ืองกันของพากยก็แลว  กต็อง 
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รูจักตัดพากยออกเปนสวน  ๆ ตอน ๆ  ที่เรียกวาพากยางค. พากยางคนั้น  
กลาวตามวายกสัมพันธตอนตนแบงเปน ๓ คือ  นามพากยางค  คุณพาก- 
ยางค  กิริยาพากยางค, ใหรูจักวาตอนไหนเปนพากยอะไร.  เรื่องนี้ 
ไดอธิบายไวในอธิบายวากยสัมพันธเลม ๑ แลว  จะไมกลาวซ้ําอีก. 
        (๑๔)  วิธีตัดนั้น  ใหยกบทประธานเปนที่ต้ัง  แลวหาบทแตง  
และขยายประธาน,  ถามีบทแตประธานเปนคุณนาม  เชน  กุลสฺส 
ปุตฺโต  เปนนามพากยางค ถามีบทแตงประธานเปนคุณนาม เชน ปโย 
ปุตฺโต  เปนคุณพากยางค, ถามีบทขยายประธาน  (กริิยา)  เชน ปตฺุโต 
...ปฏิปชฺชนฺโต  เปนกิริยาพากยางค, และบทที่เขากับบทแตและขยาย 
ประธานในพากยางคใด ก็นับเขาในพากยางคนั้นทั้งหมด. 
        (๑๕)  ในกายตัด  จําตองรูจักคุมบททั้งหลายเขาเปนพากยางค 
นั้น ๆ. บทที่เรียงคุมกันเปนพากยางคหน่ึง ๆ อยูตามท่ีของตนแลว  กร็ูงาย. 
แตบทที่เรียงแตกพากยางคของตนออกไป  มีพากยางคอ่ืนค่ันอยู  อยางนี้ 
จําตองจัดคุมเขามายังท่ีของตนใหจงได.  ถามีคําถามสอดเขามาวา  ทําไม 
ทานจึงเรียงใหแตกออกไปอยางนั้น ?  ตอบวา  ทานเรียงตามวิธีวากย- 
สัมพันธ. 
        (๑๖) ในพากยางคยาว  ๆ ยังมีพากยางคชันใน คือความตอนที่ 
พึงเปนนามพากยางคเปนตนนั้นเอง  แตไปประกอบเปนตางวิภัตติ, บางที่ 
ไปเขาสมาสติดอยูกับศัพทอ่ืนตามความที่เนื่องกัน. (พึงสังเกตตามตัวอยาง 
ที่ยกมาตัดในขอตอไป). พึงสังเกตพากยางคใหรูวาตอนไหนเปนชั้นนอก 
ตอนไหนเปนชั้นใน และเนื่องกันอยูอยางไร, และพึงรูจักความเนื่องกัน 
ของพากยางคทั้งหลาย. 
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        อน่ึง  ประโยคลิงคัตถะ  ประโยคอนาทร  ประโยคลักขณะ ก็จัด 
เปนพากยางคหน่ึง ๆ.  
        (๑๐)  จะยกพากยยาว ๆ  ในธัมมปทัฏฐกถามาตัดเปนตัวอยาง 
สัก ๓ พากย คือ :-  
                                     พากยที่ ๑ 
        อหึสกา เยตึ  อิม  ธมมฺเทสน สตฺถา  สาเกต  นสิฺสาย  อฺชนวเน 
วิหรนฺโต  ภิกฺขูหิ  ปุฏปฺห  อารพฺภ  กเถหิ. [ ภิกขฺูหิปุฏปฺห. 
๖/๑๘๐ ] "พระศาสดา  เมื่อทางอาศัยเมืองสาเกตประทับอยูในอัญชนวัน 
ทรงปรารภปญหาที่พวกภิกษุทูลถาม  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  อหึสกา 
เย เปนอาทิ." 
             กิริยาพากยางค :  สตฺถา  สาเกต  นิสฺสาย  อฺชนวเน  วิหรนฺโต. 
        พากย: อหึสกา  เยติ  อิม  ธมฺมเทสน  ภิกิขูหิ  ปุฏปฺห 
อารพฺภ  กเถสิ. 
                                       พากยที่ ๒ 
        ภควโต  กิร  ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส สาเกต  ปณฺฑทาย  ปวิสนกาเล 
เอโก สาเกตวาสี มหลฺลกพฺราหฺมโณ.  นครโต  นิกขฺมนฺโต  ฯ เป ฯ 
สตฺถาร  คเหตฺวา  อตฺตโน  เคห  อคมาสิ. [ ภิกฺขูหิปุฏปฺห.  ๖/๑๘๐] 
ไดยินวา พราหมณแกชาวเมืองสาเกตคนหน่ึง ออกจากนครในกาลที่ 
พระผูมีพระภาคอันภิกษุสงฆแวดลอม  เสด็จเขาไปสูเมืองสาเกตเพ่ือปณฑะ 
ฯลฯ  ไดพาพระศาสดาไปสูเรือนของตน." 
        คุณพากยางค:  เอโก กิร สาเกตวาสี  มหลลฺกพฺราหฺมโณ.  
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        กริิยาพากยางค :  ภควโต  ภิกฺขุสงฺฆปริวุตสฺส  สาเกต  ปณฺฑาย 
ปวิสนกาเล  นครโต  นิกขฺมนฺโต  ฯ เป ฯ  
        พากย :  สตฺถาร คเหตฺวา อตฺตโน  เคห  อคมาสิ. 
                                      พากยที่ ๓   
        สตฺถา  เตน  อปริปุณฺณ กตฺวา  วุตฺตคาถ ปริปุณฺณ  กตฺวา 
ทสฺเสนฺโต  เอวมาห. [ อฺตรปุริส. ๓/๑๓๓ ] "พระศาสดาเม่ือทรง 
แสดงคาถาอันสัตวนรกนั้นกลาวทําใหไมบริบูรณแลวทําใหบริบูรณ จึงตรัส 
อยางนี้." 
        กริิยาพากยางค :  สตฺถา  เตน  อปริปุณฺณ  กตฺวา  วุตฺตคาถ 
ปริปุณฺณ กตฺวา  ทสฺเสนฺโต. 
        (กิริยาพากยางคชั้นใน : เตน  อปริปุณฺณ  กตฺวา  วุตฺต-.) 
        พากย  : เอวมาห. 
        ขอสังเกต : ก.  สมานกาลกิริยา,  กิริยาวิเสสนะและอัพภันตรกิริยา 
ในกิริยาที่ทําพรอมกัน  ไมตัดแยกเปนกิริยาพากยางคตางหาก. 
        ข. ตอนท่ีเรียกวาพากยนั้น  แทจริง ก็เปนตอนหน่ึงของพากย 
(พากยางค  แตเปนตอนท่ีสุดของพากย ทานใชกริิยาคุมพายางค  จึง 
เรียกวาพากย. 
                                 หลักสังเกตบท 
        (๑๘)  ในการควบคุมบททั้งหลายเขาเปนพากยางคนั้น จําตองรูวาบท 
ไหนเนื่องกับบทไหนตามความ ไมเชนนั้นก็คุมเขาใหถูกไมได.  ทางที่ 
จะใหรูวาบทไหนเนื่องกับบทไหนน้ัน  กลาวเพ่ือใหเขาใจงายก็คือ  การ  
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รูจักวิธีแปลและแปลได,  ถึงจะแปลศัพทไมออก  ก็ใหรูที่เขาของบท 
ตอบท.    
         (๑๙)  ขอสําคัญตองคิดใหรูความที่เนื่องกัน, เพราะเม่ือรูความ 
เนื่องกันแลว  จะวางอยูใกลหรือไกลก็ตาม  ตองคุณเขามาเปนทอนเดียว 
กันได, นักเรียนผูยังไมรูวิธีวากยสัมพันธไมตองคํานึงวา บทไหนจะวาง 
อยูที่ไหน  ใหคํานึงถึงความท่ีเนื่องกันนี้แหละเปนใหญ.  แตก็ควรสําเหนียก 
ควรสังเกตเทียบเคียงอยูเนือง  ๆ เพราะจักเปนทางใหเกิดความรูวากย- 
สัมพันธโดยลําดับ, และเม่ือพบพากยหรือประโยคที่ตนรูวิธีอยู  ก็จักทราบ 
วา  บทไหนเนื่องกับบทไหน  คุมความเขากันไดทันที  แมบทนัน้ๆ 
จะวางอยูที่ไหน ๆ ก็ตาม. 
        (๒๐)  อีกประการหนึ่ง  ตองรูจักอรรถกับทัง้ท่ีเขาของแตละชื่อ 
สัมพันธ  จึงจําตองรูแบบสัมพันธใหตลอด  ตองจําและทําความเขาใจวา 
บทไหนใชในอรรถเชนไร  เรยีกชื่ออยางไร  เขาอยางไร นี้เปนทางนํา 
ใหรูวาบทไหนเนื่องกันบทไหน. 
        (๒๑)  ความเน่ืองกันของบทกับบทนั้น  ถาเปนบทสมาส บางที 
เนื่องกันไมเต็มบทหรือไมเต็มศัพทสมาส  ที่เรียกวาสัมพันธเขาครึ่งบท 
หรือครึ่งศัพท (สมาส)  เชน :- 
                                            อุ. ที่ ๑ 
        กหาปณการณา มยฺห  อุโปสถิกภาว  ปฏิจฺฉาเทยฺย. [ อนาถ- 
ปณฺฑิกปุตฺตกาล.  ๑/๖๐]  "พึงปกปดความท่ีเราเปนผูรักษาอุโบสถ 
เพราะเหตุแหงกหาปณะ."  กหาปณการณา เปนเหตุ  เขาเฉพาะ  อุโปสถิก- 
 
  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 166 

มยฺห  เปนภาวาวทิสัมพันธ  เขาเฉพาะ - ภาว.  
                                  อุ. ที่ ๒   
        โส  นิคฺคณฺเหิ  กถิตกาเล อธิวาเสตฺวาป ' ปุราณ  ขาทตีติ 
(วจนสฺส) วุตตกฺเณเยว  หตฺถ อปเนตฺวา. [วิสาขา. ๓/๖๓ ] 
"เศรษฐีนั้น  แมอดกลั้นไดในกาลท่ีนิครนถ  ท. กลาว  ชกัมือในขณะ 
แหงคําท่ีนางวิสาขากลาววา  'เค้ียวกินของเกา,  นั่นแหละ."  นิคฺคณฺเหิ 
เปนอนภิหิตกัตตาเขาเฉพาะ  กถิต-. วจนสฺส เปนสามีสัมพันธเขาเฉพาะ 
-ขเณ,  (มีในตัวอยางสัมพันธในแบบวากยสัมพันธตอนตน).  
                                   อุ.ที่ ๓ 
        เถรสฺส  วสนฏานาภิมฺโข  อคมาสิ.  [ โกณฺฑธานตฺเถร.  ๕/๕๓] 
"ไดทรงบายพระพักตรเฉพาะที่อยูของพระเถระเสด็จไปแลว." เถรสฺส 
เปนสามีสัมพันธเขาเฉพาะ  วสนฏาน-. 
        ตัวอยางที่ ๓ นี้  เขากับสมาสท่ีเปนทองในสมาสใหญ. 
        เพราะมีสัมพันธเขาครึ่งศัพทฉะนี้  จึงตองสังเกตความเปนใหญ 
วาบทท่ีเน่ืองกันบทสมาสน้ัน เนื่องทั้งหมดหรือเน่ืองแคไหน. และตอง 
คนหาหลักสังเกตบท เชนบทสาธนะ  มีอธิกรณสาธนะ เปนตน  ที่เขา 
สมาสกับอัญญาบทของตน  เปนวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส  ถาเนื่องกับ 
บทที่ประกอบวิภัตติเขากับนาม  ก็เขาตลอด  แตถาเน่ืองกับบทท่ีประกอบ 
วิภัตติเขากับกิริยา ก็ตัดเขาเฉพาะ เชน ตสฺสา วิหาร  ปวิสนสมเย. 
[ รูปนนฺทตฺเถรี.  ๕/๑๐๙] "ในสมัยเปนที่เขาไปสูวิหารของนาง." วิหาร 
เปนสัมปาปุณิยกัมม  เขาเฉพาะ  ปวิสน-. ตสฺสา เปนสามีสัมพันธเขาใน  
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ปวิสนสมเย  ทั้งหมด.  และตาม  อุ.ที่  ๓ เถรสฺส เขาใน  วสนฏาน- 
อยางนี้เปนตน. บทพหุพพิหิสมาส  ก็พึงคิดอนุโลมตามนี้.  
        บางแหง มีปญหาที่ตองวินิจฉัยและอาจวินิจฉัยตาง ๆ กัน เชน 
อห  มฆสฺส  มาตุลธีตา   เจว  ปาปริจาริกา  จ. [สกกฺ  ๒/๑๐๖ ]. 
มฆสฺส เปนสามีสัมพันธเขาเฉพาะ มาตุล-และ ปาท-  เพราะถือเปน 
สัมพันธเฉพาะศัพทตนเทาน้ัน. อีกอยางหนึ่ง  เขาตลอด  เพราะถือ   
ความวา  มาตุลธีตา=ลูกท่ีลูกนอง,  ปาทปริจาริกา=ภริยา. 
        (๒๒)  การแสดงสัมพันธอัฏกถา ตองรูจักบทต้ังและบทแก 
และวิธีตางๆ  เชน  วิวริยะ-วิวรณะ เปนตน  ตลอดถึงวิธีบอกชื่อ 
บอกเขา. เรื่องเหลาน้ีไดกลาวมาแลว  จะไมกลาวซ้ําอีก. 
        นอกจากน้ี  ตองรูวิธีหรือลักษณะพิเศษตาง ๆ ดวยอาศัยการศึกษา 
สําเหนียกจากพระอาจารยนั้น ๆ. 
                                  หลกัสังเกตศัพท 
        (๒๓)  จําตองรูจักนิบาตท่ีวางไวในที่นั้น  ๆ วา  บอกอรรถอะไร 
เรียกชื่ออยางไร,  ตองรูที่พึงวางนิบาต เพ่ือวาบางแหงทานไมไดวางไว 
แตตองเติมเขามา ก็จักเติมไดถูก, นิบาตท่ีทานไมไดวางไวในบางครั้ง 
เชน  อุปเมยยโชตก,  อรจิุสูรนัตถ  เปนอาทิ. ทางท่ีจะใหรูที่วางนิบาต 
ก็คือรูความเน่ืองกันของพากย  ดังกลาวในขอ (๙),  เรื่องนี้พึงสําเหนียก 
จากแบบวากยสัมพันธตอนตน  ตอนท่ีวาดวยนิบาต เพราะทานไดอธิบาย 
ถึงขอความท่ีเนื่องถึงกัน  อยางไรพึงใชนิบาตอยางไร,  ถาสังเกตใหดีแลว 
นอกจากจะไดความรูเรื่องนิบาต  ยังจะไดความรูความเนื่องกันของพากย 
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ทั้งหลายในทางตางๆ  กัน เปนอุปกรณความรูวากยสัมพันธเปนอยางดียิ่ง. 
                           หลักสังเกตขอความท่ีละไว  
        (๒๔) มีขอความท่ีละไว  อันไมตองเติมเขามาก็มี  อันตองเติม 
เขามาก็มี. ขอความท่ีละไวอันไมตองเขามานั้น  เพราะประสงคเพียง 
ยกมาอางเทานั้นบาง  เพราะซ้ํากับขอความขางตนบาง  และขอท่ีละ   
บางทีก็ละตรงกลาง ดวยวาง เปยยาล  (ฯ เป ฯ  ใชในภาษาบาลี.  ฯ ล ฯ 
ใชในภาษาไทย)  เหลือไวขางหนาแลขางหลัง  เชน  อสุกสฺม ึ นาม คาเม 
วา นิคเม  วา อิตฺถี วา  ปุรโิส  วา พุทธ สรณ  คโต  โหติ ฯ เป ฯ 
ทานสวิภาครโต.  [ อานนฺทตเถรปฺห. ๓/๘๐] , บางทีก็ละขางทาย 
ดวยวาง อิติอาทยัตถะ  เชน  อิธ  ปน  ภิกฺขเว เอกจฺเจ  กุลปุตฺตา ธมฺม 
ปริยาปุณฺนฺติ สุตฺต  เคยฺยนฺติ  อย  ปริยตฺติธมฺโม  นาม.  [ จกฺขุปาลตฺเถร. 
๑/๒๑] , ขอท่ีละไวอยางนี้  ไมจําตองเติม เวนไวแตที่จําเปนแกการบอก 
สัมพันธ.  อีกอยางหนึ่ง  ละไดดวยวางคําแทน  เชนวางตถาอนุกกัฑฒ- 
นัตถนิบาต  ชักถึงความทอนตนเพ่ือไมตองพูดซ้ํา, อยางนี้ก็ไมตองเติม 
เพราะมีคําแทนอยูแลว.สวนขอความท่ีละไว  อันจําตองเติมเขามา คือบท 
นามบาง บทกิริยาบาง ศัพทนิบาตบาง  ที่จําเปนตองมีในประโยค  แต 
ละไวเพราะเขาใจไวเอง เชนนี้  จําตองเติมเขามาตามท่ีตองการในประโยค. 
        (๒๕)  หลักเหลาน้ีกลาวรวบรัดโดยสังเขป ผูประสงคจะรูใหด ี
จําตองขวนขวายดูอธิบายในที่นั้น ๆ  ทั้งในทางแปล  ทั้งในทางสัมพันธ 
เพราะหลักเหลาน้ี  ใชไดในการแปลดวย.  เมื่อแปลได ก็บอกสัมพันธได 
หรือเมื่อบอกสัมพันธได  ก็แปลได.  เปนนักเรียนมักจะเพงแปลใหได 
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กอน  แลวบอกสัมพันธไปตามแปล, นี้หมายถึงแปลโดยวิธียกศัพท  
โดยพยัญชนะ ไมใชหมายถึงแปลโดยอรรถ. จะบอกสัมพันธตามแปล 
โดยอรรถไมได,  เชน รชชฺ  กาเรสิ  แปลโดยอรรถวาครองราชย  จะบอก 
เปนประโยคกัตตุไมไดเลย. เปนครูมักเพงสัมพันธกอน,  ทราบสัมพันธ 
กอนแลว แปลถูกท่ีไมมีผิด เวนไวแตจะแปลศัพทไมออกเทาน้ัน. แตผิด 
ศัพท  ยังดีกวาผิดสัมพันธและประโยค.    
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                                  วิธสีัมพันธ  
๑๕.  วิธีสัมพันธ  มีดังตอไปนี้ :-    
        (๑)  ในวากยสัมพันธตอนตน  สวนทายที่วาดวยวิธีสัมพันธ 
ขอ ๑๖๘,๑๖๙  ทานแสดงสัมพันธใหดูเปนตัวอยาง  เปนภาษาไทยบาง 
ภาษามคธบาง,  ทานบอกชื่ออยางสังเขป พึงสําเหนียกจากตัวอยาง 
ที่ทานแสดงไวนั้นใหตลอด. ในที่นี้จะแสดงอธิบายวิธีสัมพันธตามแบบ 
ของทานน้ัน. 
        (๒)  การบอกชื่อและบอกเขา  ใชทั่ว  ๆ ไป  ดังน้ี :- 
        ก.  ประธานในพากยางค  (ลิงคัตถะ) บอกแตชื่อ ไมตอง 
บอกเขา. 
        ประธานในพากย  บอกชื่อ และบอกเขาในกิริยาในพากย เชน 
ปุตฺโต  สยกตัตา  ใน ชายติ. 
        ประธานในพากยางคที่แทรกเขามา  (อนาทร.  ลักขณะ) บอกชื่อ 
และบอกเขาในกิริยาของตน  เชน  มาตาปตูน  อนาทร  ใน รุทมานาน. 
        ข. บทนามนาม  และบทปุริสัพพนามวิภัตติตาง ๆ บอกชื่อตาม 
อรรถของตน และบอกเขาในบทท่ีเน่ืองกัน เชน  ธมฺม  อวุตตกัมม ใน 
สุณาติ,  อาลปนะ  บอกแตชื่อ. 
        ค.  บทคุณนามและบทวิเสสนสัพพนาม  บอกชื่อตามอรรถของตน 
บอกเขาเปนของนามบาง บอกเขาในกิริยาที่เนื่องกันบาง  เชน ปโย 
วิเสสนะ ของ ปุตฺโต  พหุสสุโต  วิกติกัตตา ใน โหติ.  
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        ฆ.  บทกิริยาในพากยางค คือบทกิริยาที่ประกอบดวย  อนตฺ,  มาน   
ปจจัย  ต ปจจัย  อนีย,  ตพฺพ  ปจจัย (ตามแบบ) ใชอยางบท   
 ุคุณนาม,  บอกชื่อและบอกเขาอยางบทคุณนาม. ชื่อท่ีเรียกแปลกออกไป 
คือ  อัพภันตรกิริยา  เขากับนาม  บอกเปนของนาม เขากับกิริยา  ก็บอก 
เขาในกิริยา, เชน ในสัมพันธตัวอยางเปนภาษาไทย  ขอ ๒  ตอนท่ี 
สัมพันธ วิสาขา สสุร  วีชมานา   ิตา... ทานบอก  วิชมานา อัพภันตรกิริยา 
ใน  ิตา.   ิตา  อัพภันตรกิริยา  ของ  วิสาขา. 
        ง.  บทอนาทร-ลักขณกิริยา บอกชื่อและบอกเขา  (สงตอไป) 
ในกิริยาในพากยางคหรือในพากยในลําดับ. 
        ปุพพกาลกิริยา เขาในกิริยาสืบไปท่ีมีกตัตาเดียวกัน  แตไมนิยม 
บอกเขาในกิริยาที่ทําไมเต็มที่ตามลําพังตน  เชนสมานกาลกิริยา อุ. ใน 
สัมพันธตัวอยางเปนภาษาไทย  ขอ ๓  ตอนท่ีสัมพันธ  โส  ปน พาโล 
เถร  ทิสฺวา  อปสฺสนฺโต  วิย  หุตฺวา  อโธมุโข  ภฺุชเตว  ทานบอก 
ทิสฺวา  ปุพพกาลกิริยา  ใน ภฺุชติ. 
        ปรโิยสานกาลกิริยา เขาในกิริยาในลําดับ  ที่มลีักษณะเชนเดียวกับ 
ปุพพกาลกิริยา. 
        สมานกิริยา  เขาในกิริยา ที่ทําพรอมกัน. 
        อปรกาลกิริยา เขาในกิริยาที่ทํากอน. 
        วิเสสนะบอกเขาเปนของนาม,  กิริยาวิเสสนะ เขาในกิริยา. 
        เหตุ  เขาในกิริยาที่ตางกัตตากัน.  
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        อน่ึง  กริิยาท่ีประกอบดวยสมุจจยัตถนิบาต  หรือวิกัปปตถนิบาต 
ดวยกัน  ไมบอกเขากัน หรือแมไมวางนิบาตเชนนั้นไว  แตมีความเหมือน 
เชนนั้น  ก็เหมือนกัน อุ. :-    
                                  อุ. ที่ ๑ 
        กสฺมา  อิม  สร  โอตริตฺวา  นฺหาตฺวา  จ ปวิตฺวา จ  ภิสมุฬาเล 
ขาทิตฺวา  ปุปฺผานิ  ปลนฺธตฺิวา  น คจฺฉสิ.  [ พหุภณฺฑิกภิกฺขุ.  ๕/๗๐ ] 
"เพราะเหตุไรจึงไมลงสูสระนี้  อาบและดื่มแลวเค้ียวกินเหงาบัว ประดับ 
ดอกไมไป."  นฺหาตฺวา  และ ปวิตฺวา  ปุพพกาลกิริยา  ใน ขาทิตฺวา. 
                                   อุ. ที่ ๒ 
        โภ โคตม  ตุมฺหาก ทาน  อทตฺวา ปูช  อกตฺวา   ธมฺม  อสสฺุตฺวา 
อุโปสถวาส  อวสิตฺวา  เกวล มโนปสาทมตฺเตเนว สคฺเค  นิพฺพตฺตา 
นาม  โหนฺติ.  [ มฏกุณฺฑลิ. ๑/๓๓] "ขาแตพระโคดมผูเจริญ,ชื่อวา 
ชน ท.  ผูไมใหทาน ไมทําการบูชาแดพระองค ไมฟงธรรมของพระองค 
ไมอยู  (รักษา)  อุโบสถ  เกิดแลวในสวรรค  เพราะเหตุเพียงใจเลื่อมใส 
อยางเดียว มีอยูหรือ."  อทตฺวา, อตกฺวา, อสฺสุตฺวา  และ  อวสิตฺวา 
ปุพพกาลกิริยา ใน นิพฺพตฺตา. 
                                         อุ. ที ่๓ 
        โส ภูมึ  หตฺเถน ปหริตฺวา  โรทิตฺวา กนฺทิตฺวา เจติยงฺคณ 
คนฺตฺวา  [ อตฺตโนปุพฺพกมฺม. ๗/๙๘]  "พราหมณนั้น  เอามือตีแผนดิน 
รองไหคร่ําครวญ  ไปสูเนินเจดีย."  
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                                       อุ. ที่ ๔ 
        ....อกฺโกสิตฺวา  ปริภาสิตฺวา  ปลาเปถ. [อตฺตโน. ๗/๑๔๐] 
"...ดาบริภาษใหหนีไป."  
        ฉ.  กริิยาในพากยบอกชื่อ.   
        ช.  นิบาตบอกชื่อ, บอกเขาบาง ไมบอกบางตามสมควร. 
        นิบาตท่ีใชเปนบท  เชน นิบาตบอกอาลปนะ  นิบาตบอกกาล 
บอกอยางบท. 
        อิติศัพท  ที่เปนสมาบันบอกแตชื่อ, นอกน้ันบอกเขาในบทที่ 
เนื่องกัน. 
                          วิธีสัมพันธเปนภาษาไทย 
        (๓)  บอกสัมพันธไปตามลําดับดังน้ี :-  อาลปนะ, นิบาตขอตน 
ความ,  ประธาน, กิริยาในพากย. ตอจากน้ีจึงบอกไปตามลําดับบท. 
        แตบางสํานัก ใชบอกไปตามลําดับบท  (เหมือนสัมพันธเปนภาษา 
บาลี). 
        (๔)  บทท้ังปวง  (รวมทั้งนิบาตท่ีใชเปนบท)  ยกข้ึนบอกชื่อ 
ทีเดียว. วิธีบอกเขาใชคําวา  'ใน' เปนพ้ืน เชน ภิกฺขุสฺส  สามีสัมพันธ 
ใน จีวร  ใชคําวา  ' ของ ' แตเฉพาะวิเสสนะและอัพภันตรกิริยาของนาม 
เชน  ปโย วิเสสนะ ของ ปุตฺโต. 
        บทกริิยาในพากยบอกแตชื่อ, แตที่อิติศัพทอมอยู  ซึ่งไมควรท่ี 
จะบอกเปนสรูปในอิติศัพทนั้น,  ถาไมมีตัวกัตตาปรากฏอยู  จะบอกเปน 
กิริยาของกัตตานั้นทีเดียวก็ได  เชน ในสัมพันธตัวอยางเปนภาษาไทย  
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ขอ ๕ ตอนท่ีสัมพันธ  ปุราณ  ขาทติ  ทานบอกวา ขาทติ  อาขยาตบท 
กัตตุวาจก ของ สสุโร.  
        (๕)  เวลายกนิบาตมาบอก  ใชคําวาศัพทตอบาง  เชน เอวศัพท, 
เรียกเฉย ๆ บาง.  
        นิบาตตนขอความซ่ึงไมเนื่องกันบทไหนโดยเฉพาะ บอกแตชื่อ 
เชน  น ิ ศัพทวิตถารโชตก. ที่พอจะเนื่องในกิริยา  บอกเขาในกิริยาบาง 
ก็ได  เชน  สเจ   ปริกัปปะใน... 
        นิบาตท่ีเนื่องในบท บอกเขาในบท  เชน น ศพัทปฏิเสธใน.... 
        นิบาตท่ีเนื่องกับบท คือท่ีวางเน่ืองสนิทอยูกับบท  เชน ว, เอว, 
ป, อป  ใชบอกวา' เขากับ' เชน ทิสฺวาป บอกวา  ป ศัพท 
อเปกขัตถะ (หรือ  สัมภาวนะ,  ครหะ)  เขากับ  ทสิฺวา. 
               นิบาตจําพวกปทปูรณะ  ไมบอกเขาเชนเดียวกับอิติศัพทสมาบัน. 
                               วิธีสัมพันธเปนภาษามคธ 
        (๖)  สัมพันธเปนภาษามคธ  ทานบอกไปตามลําดับทบอยางใน 
โยชนา. วิธีบอกก็อยางเดียวกับสัมพันธเปนภาษาไทย  มีตางกันบางก็คือ 
บทกิริยาในพากยบอกชื่อและบอกเปนของประธานของตนดวย, นิบาต 
จําพวกที่บอกเขาวา   'เขากับ'  ในภาษาไทยก็บอกชื่อ.         
        อน่ึง บทฉัฏฐีวิภัตติที่เนื่องดวยเปนเจาของ  ทานมักเรียกส้ันวา 
'สมฺพนฺโธ,'  และบอกเขาเปน ' ของ'  เชนในสัมพันธตัวอยางเปนภาษา 
มคธ ขอ  ๓ วา มยฺหนฺติ ปท  ปตาติ  ปทสฺส  สมพฺนฺโธ. 
        (๗)  วิธปีระกอบเปนภาษาบาลี  ดังน้ี :-  
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        ก.  จะบอกบทใด  ยกบทน้ันมาอมไวดวยอิติศัพท,  บทเดียววา -ติ 
ปท,  สองบทวา -ติ จ -ติ  จ  ปททฺวย, ไมใช  จ สมจุจัยก็มี  เชน  
ตสฺมึ  ตสฺมินฺติ ปททฺวย,  ต้ังแต ๓  บทข้ึนไป ประกอบวา ปทานิ 
หรือ ติปท   จตุปฺปท  เปนตน  ตามจํานวน.  นิบาตยกมาตอดวย  สทฺท- 
ศัพทเหมือนกันหมด เชน  วาสทฺโท  วาสทฺทา ตามจํานวน  (เวนแต 
นิบาตท่ีใชเปนบท  ประกอบเหมือนบท).   
        ข. วางบทเปนที่เขาใหอมไวดวยอิติศัพทเชนเดียวกัน,  บทเดียว 
วา -ติ  ปเท หรือ  ปทสฺส,สองบทวา -ติ จ -ติ  จ ปททฺวเย  หรือ 
ปททฺวยสฺส, สามบทข้ึนไปวา ปเทสุ หรือ ปทาน,  ถาเปนบาทคาถา 
วา คาถาปาทสฺส  เปนตนก็ได. 
        ค. วางชื่อประกอบตามลิงคของตน,  วจนะอนุวัตรบทประธาน 
เชน  วาสทฺโท วิกปฺปตฺโถ  หรือ วาสทฺทา วิกปฺปตฺถา. อพฺภนฺตร- 
กิริยา  ปุพฺพกาลกิริยา เปนตน ใช  ปท ตอ เชน   อพฺภนฺตรกิริยาปท, 
ปุพฺพกาลกิริยาปท. 
        จะยกสัมพันธตัวอยางเปนภาษามคธขอ ๗ มาต้ังใหดูสักตอนหนึ่ง 
วา เอว  อิมสฺมึ  การเณ สา นิสฺโทสา  อโหสิ ทานบอกวา เอวสทฺโท 
ปการตฺโถ. อิมสฺสินฺติ  ปท  การเณติ  ปทสฺส วิเสสน.  การเณติ  ปท 
อโหสีติ  ปเท  นิมิตฺตสตฺตมี, นิสฺโทสาติ ปเท  วา ภินฺนาธาโร. สาติ 
ปท  อโหสีติ  ปเท  สยกตฺตา.  นิทฺโทสาติ ปท  อโหสีติ ปเท  วิกติกตฺตา. 
อโหสีติ  ปท  สาติ  ปทสสฺ  กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท.  
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                                     ภาคผนวก   
        (คําชี้แจง:  ในภาคนี้   ไดรวบรวมแสดงชื่อสัมพันธบาง 
วิภัตติบาง ศัพทและประโยคบาง ที่ใชในสํานวนชั้นบาลีโดยมาก 
แตก็พลัดเขามาในปกรณชั้นหลัง เชน  อรรถกถาโดยประปราย, 
และที่โบราณทานใชมา. ขอเหลาน้ีอาจเปนประโยชนเกื้อกูลแก 
นักศึกษาภาษาบาลีทั้งหลาย  จึงจัดเปนภาคผนวกขึ้นตางหาก, และ 
ลําดับขอใหตอกันไป).  
        ๑๖. มีชือ่สัมพันธและวิภัตติพิเศษอันควรผนวก กลาวคือ : 
                                 ปฐมากิริยาวิเสสนะ 
        (๑)  บทปฐมาวิภัตติ  ที่เปนเครื่องทํากิริยาใหแปลกจากปกติ 
 ืคือเปนคุณบทแหงกิริยา  โบราณเรียกชื่อวา  ปฐมากิริยาวิเสสน. 
อุ. กินฺตนฺติ  อาห  อฺตรา  เทวตาตฺยาทิ. อิติอาทิ เชนนี้ 
เรียกในโยชนาวา  ลิงฺคตฺโถ  คือปฐมาวิภัตติที่เปนกิริยาวิเสสนะ 
นั้นเอง. 
        อธบิาย :  [ ๑ ]  ปฐมากิริยาวิเสสนะ เปนชื่อท่ีโบราณทานเรียกกันมา, 
โดยเฉพาะ เรียก อิติอาทิ  ที่เนื่องใน อาห  อันมีใชในมังคลัตถทีปนี 
เปนตน. นักเรียนเมื่อพบอิติอาทิที่เนื่องในอาหก็มักสงสัย  บางทีแก 
ของทานเปนอิติอาทึ, แตเปนการแกใหผิดไป  เพราะทานประกอบ  
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อยางนั้นเอง. แปลโดยพยญัชนะวา ' กลาวคํามีวา...ดังน้ีเปนตน.'  
(ไมตองใชอายตนนิบาตไร ๆ ).  ในอภิธัมมัตถวิภาวินี  มีใชชุมชุม 
เรียกในโยชนาวา  ลิงฺคตฺโถ  ก็คือ  ลิงคัตถะ หรือบทนามนามปฐมา- 
วิภัตติที่เปนกิริยาวิเสสนะ,  โบราณเราทานเรียกวา ปฐมากิริยาวิเสสนะ 
จึงเหมาะมาก   เพราะเปนชื่อแสดงอรรถที่เนื่องในกิริยาดวย. อุ. :- 
                                อุ. ที่ ๑   
        กินฺตนฺติ  อาห  อฺตรา  เทวตาตฺยาทิ. [ มงฺคลตฺถ. ๑/๗] 
"เพ่ือวิสัชนาคําถามวา  ' เรื่องอ่ืนนั้นอะไร' จึงกลาวคํามีวา อฺตรา 
เทวตา  ดังนี้เปนตน." อฺตรา เทวตาตฺยาทิ  (อิติอาทิ) ปฐมส- 
กิริยาวิเสสนะ  ใน อาห. 
                                   อุ. ที่ ๒ 
        ยถาห ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา...ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขาย- 
ตีติอาทิ.  [ อภิธมฺมตฺถ. ปมปริจฺเฉท. น. ๑๔] "ดัง (ฤๅ) พระ- 
ผูมีพระภาค  ตรัสคํามีวา  ' ภิกษุ ท., สัตว ท....มีประมาณเพียงใด, 
พระตถาคตปรากฏวา (หรืออันบัณฑิตกลาววา) เลิศกวาสัตว ท. นั้น ' 
ดังน้ีเปนตน." 
        [ ๒ ]  โยชนา [ ๑/๑๐๙] ต้ังวิเคราะหอิติอาทิเปนตัคคุณวา  ยาวตา 
....มกฺขายติ  อิติ  วจน  อาทิ  ยสฺส  วจนสฺส ต ยาวจา... 
มกฺขายตีติอาทิ  และบอก  อกฺขายติ เปนกัตตุวาจก,  บอก  เตส  วา 
ใชในอรรถปญจมีวิภัตติ  อางสูตรวา  ทุติยาปฺจมีนฺจ ' (หักฉัฏฐี)  
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เปนทุติยา,  ปฺจมี,' และตัดบท อคฺคมกฺขายติ เปน  อคฺโค  อกฺขายติ  
เพราะเอาโอ  เปน อ  โดยสูตรวา ' เอโอนมวณฺโณ'  ' ทํา เอ โอ เปน อ 
อักษร,'  และลง ม โดยสูตรวา  ' มทา สเร.' ลง ม. ท นิมิตสระ 
(เปนหนปลาย).'  เรียก  ยาวตา...ติอาทิ  เปนลงคัตถะ.   
        คัคคุณ  คือ  พหุพพิหิ  ตลอดถึง  สพปุพพบท. [สหปุพพบท. เชน 
สกล ' ธรรมชาตที่เปนไปกับดวยสวนท่ีพึงนับ' โยชนาอภิ.  [ ๑-๘๓] 
เรียกตัดคุณปฐมาพหุพพิหิ]. แตพหุพพิหิที่ปฏิเสธ  เรียกอตัคคุณ,  เชน 
อเจตน [ นตฺถิ  เจตนา  เอเตส  สุขาทีนนฺติ อเจตนา] โยชนา  อภิ. 
[๑/๑๘๗ ] เรยีก อตคฺคุณจตุตฺถี. 
        สรูปอธิบาย:  ปฐมากิริยาวิเสสนะ คือ  บทปฐมาวิภัตติที่เปน 
คุณบทของกิริยา. 
                               (ปฐมา) เหตุ 
        (๒) ศัพทเหลาน้ี คือ  เหตุ, กึ, ย , ต  ประกอบเปน 
ปฐมาวิภัตติ ใชในอรรถแหงเหตุ ตามสูตรในสัททนีติวา  การณตฺเถ 
เหตุกึยเตหิ  ปมา  'ลงปฐมาวิภัตติ แตหนาเหตุ,  กึ, ย, ต 
ในอรรถแหงเหตุ.'  อุ. :- 
                                        เหตุ 
                         จเช  ธน  องฺควรสฺส  เหตุ. 
                                           ก ึ
        กินฺน ุสนฺตรมาโน ว                      กาสุ  ขนสิ สารถิ.  
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                                   ย 
        โก  นุ  โข โภ  โคตม  เหตุ  โก  ปจจฺโย,  ยนฺติฏเตว  
นิพฺพาน  ฯ เป ฯ   เอกจฺเจ  นาราเธนฺติ. 
                                    ต 
                       ต  ตาห  ตาต  ยาจมิ.  
        อธบิาย : ศัพททั้ง ๔ มีเหตุเปนตนน้ี ประกอบเปนปฐมาวิภัตติ 
สําเร็จรูปเปน เหตุ,  กึ, ย, ต  ใชในอรรถเหตุได  ตามสูตรนั้น [ การก. 
น. ๒๓]  และเรียกชื่อสัมพันธวา เหตุ.  อุ. :- 
                                   เหตุ 
                จเช ธาน               องฺควรสฺส   เหตุ 
                                            [ ขุ.  ชา.  อสีติ.  ๒๘/๑๔๗] 
        "พึงสละทรัพย เพราะเหตุแหงอวัยวะอันประเสริฐ." 
                                      ก ึ
                                    อุ. ที่ ๑ 
                กนิฺนุ  สนฺตรมาโน  ว   กาสุ  ขาสิ  สารถิ. 
                                              [ ขุ. ชา.  เตมิย.  ๒๘/๑๕๓] 
        แนะนายสารถี, ทานรีบขุดหลุมสี่เหลี่ยมเพราะเหตุไร." 
                                      อุ. ที ่๒ 
        อถ  กิจฺรหิ  เต อย  สาริปุตฺต  โอฬารา  อาสภิวาจา 
ภาสิตา. [ ที. ปาฏิก,  สมฺปสาทนีย. ๑๑/๑๙ ] "สาระบุตร, เมื่อเปน 
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เชนนั้น  เพราะเหตุไรเลาเธอจึงกลาวอาสภิวาจาอันโอฬารน้ี." (อรรถกถา 
[ สุ. วิ.  ๓/๘๔ ]   แกวา อถ  กิฺจรหีติ  อถ  กสฺมา). 
                                  อุ. ที่ ๓   
        ก ึปเนตฺถ  การณ,  ยถา  อิธ, เอว อุสลวิปากคมเน 
อเหตุกคหณ  น  กต. [ อภิธมฺมตฺถ.  ปมปริจฺเฉท.  น. ๗๙ ] "ก็ใน 
กุสลากุสลวิบาก  ท. นั่น  ทานอาจารยไมทําศัพทวา อเหตุก  ในนิคม 
แหงอกุศลวิบาก  เหมือนในนิคมแหงกุศลวิบากน้ี  เพราะเหตุไร." 
ในโยชนา  [ ๑/๓๔๒] อางสูตรเดียวกันนี้และบอกสัมพันธ การณ 
เปนเหตุใน  น  กต. (ก ึ ในโยชนาเรียก  ปุจฉา  ตามภาวะเดิม  เหมือน 
เรียก อิติอาทิ  วา ลิงคัตถะ,แตใน อุ. นี้ กึ เนื่องเปนวิเสสนะใน การณ 
จึงเรียกตามอรรถท่ีเนื่องกันวาวิเสสนะ. กึ การณ  ใชในอรรถกถาเปน 
กึ  การณา เปนพ้ืน). 
        ก ึที่เปนเหตุนี้  ตรงกับที่ทานแสดงในวจีวิภาค  เลมนามและ 
อัพยยศัพท  ตอนสัพพนาม สวนท่ีวาดวย กึ  ศัพทวา "กึ ศัพท ที่เปน 
คําถามถึงเหตุ  แปลวา ทาํไม."  ในทางสัมพันธ ถาวาง  การณ ไวดวย 
พึงเรียกเปนวิเสสนะของ การณ. ถาไมวางการณไว,  มีแต กึ ศพัท 
ตามลําพัง  เรียกเปนเหตุ หรือ  ปุจฉนัตถะ ก็ได.  จะเติม การณ  เขามา 
และเรียกเปนวิเสสนะก็ได,  และพึงเรียก การณ เปนเหตุ.  นัยแมใน 
ย, ต ก็เหมือนกัน. 
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                                  ย 
                              อุ.  ที ่๑    
        โน นุ  โข  โภ โคตม  เหตุ โก ปจฺจโย;  ยนฺติฏเตว 
นิพฺพาน,  ติฏติ  นิพฺพานคามี,  ติฏติ  ภว  โคตโม สมาทเปตา; 
อถ  จ ปน  โภโต  โคตมสฺส  สาวกา โภตา โคตฌมน  เอว 
โอวทิยมานา เอว อนุสาสิยมานา; อปฺเปกจฺเจ  อจฺจนฺตนิฏ  นิพฺพาน 
อาราเธนฺติ, เอกจฺเจ  นาราเธนฺติ. [ ม. อุป.  คณกโมคฺคลฺลาน.  ๑๔/๘๕ ] 
"ขาแตพระโคดมผูเจริญ, เหตุอะไรหนอแล  ปจจัยอะไร, เพราะเหตุ 
ปจจัยไรเลา พระนิพพานก็มีอยู  ทางใหถึงพระนิพพานก็มีอยู  พระ 
โคดมผูเจริญผูชักนําก็มีอยู, ถึงอยางนั้น  พระสาวก ท. ของพระโคดม 
ผูเจริญ  ผูอันพระโคดมผูเจริญโอวาทอยูอยางนั้น  อนุสาสนอยูอยางนั้น 
บางพวกก็ยังพระนิพพานท่ีสําเร็จโดยสวนเดียวใหสัมฤทธิ์ , บางพวกก็ 
ไมใหสัมฤทธิ์." 
        ในรูปประโยคเชนนี้ ใช  เยน  ก็ม ีเชน  โก นุ โข โภ  โคตม 
เหตุ  โก  ปจฺจโย;  เยเนกทา   ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาป มนฺตา 
นปฺปฏภนฺติ.,  ปเคว อสชฺฌายกตา. [ องฺ.  ปฺจก.  ๒๒/๒๕๗] "ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ, เหตุอะไรหนอแล  ปจจัยอะไร,ที่เปนเหตุไมแจม 
แจงแหงมนต ท.  แมที่ทาํสาธยายไวตลอดกาลนาน,  มนต ท.  ที่ไมได 
ทําสาธยายไว  ยิ่งไมแจมแจงกอนเทียว."  
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                                     อุ. ที่ ๒   
        ย โข  ตฺว  สิวก  สนตฺ  อชฺฌตฺต  โลภ อตฺถิ เม อชฺฌตฺต 
โลโภติ  ปชานาสิ; อสนฺต  วา อชฺฌตฺต  โลภ นตฺถิ เม  อชฌฺตฺต 
โลโภติ  ปชานาสิ;  เอวมฺป  โข สิวก  สนฺทิฏ ิโก ธมฺโม  โหติ  ฯ เป ฯ. 
[ องฺ. ฉก.  ๒๒/๓๙๙ ] "สิวกะ, ทานรูโลกภายในที่มีอยู วา ' โลภ 
ภายในของเรามีอยู,'  ทานรูโลภภายในท่ีไมมีอยูวา  ' โลภภายในของเรา 
ไมมี'  เพราะเหตุใดแล;  สิวกะ, เพราะเหตุแมอยางนั้นแล ธรรม 
เปนสันทิฏฐิกะ ฯลฯ."  ย วิเสสนะ  ของ  การณ,  การณ  เหตุ ใน 
ปชานาสิ.  (ย  เหตุ นี้  วางเหมือนกิริยาปรามาส  แตในอรรถ ยสมฺา). 
                                            ต 
        ต ตาห  ตาต  ยาจามิ. [ขุ.ชา.  หลทิฺทราค.  ๒๗/๒๖๕] "พอ, 
เพราะเหตุนั้น ฉันขอวิงวอนเจา."  (ชาตกัฏฐกถา  [ ๕/๓๙๖ ]  วา ต 
ตาหนฺติ  เตน  การเณน ต  อห). 
         สรูปอธิบาย  : เหตุ, ก,ึ  ย, ต  (ปฐมาวิภัตติ)  ใชในอรรถเหตุ. 
                          วิภัตติเกา (สัตตมีปจจัตตะ) 
        (๓) มีวภิัตติเกา คือ รูปเหมือนสตัตมีวิภัตติ  ใชใน 
ปฐมาวิภัตติ เรียกในภาษาไทยวา สัตตมีปจจัตตะ. สัตตมีปจจัตตะนี้ 
มีในสํานวนเกาบางแหง, มีเฉพาะบทประธานบาง  มีตลอดถึงบทอื่น 
เชนบทวิเสสนะ กิริยาท่ีแจกดวยวิภัตตินามบาง,  เปนสัตตมีปจจัตตะ 
ทั้งทอนก็มี. 
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        ตัวอยางในบาลีสุตตันตปฎกหลายแหง  เชนในสังยุตตนิกาย 
ขันธวารวัคค ตอนโสตาปตติวัคคท่ี  ๑ ใน  ทิฏ ิสยุตฺต วา พาเล  
จ ปณฺฑิเต จ  สนฺธาวิตฺวา  สสริตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสนฺติ. 
(อรรถกถาแกเปน พาโล  จ ปณฺฑิโต  จ )  และ สฬายตนวัคค 
ตอนโลกกามคุณวัคคท่ี ๒  วา  ตสฺมาติห ภิกขฺเว เส  อายตเน  
เวทิตฺพฺเพ. (อรรถกถาแกเปน  ต  การณ  ชานิตพฺพ). 
        ในทางสัมพันธสอนใหเรียกชื่อบทเชนนี้  เฉพาะท่ีเปนบท 
ประธานวา  สัตตมีปจจัตตะ. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  คําวา สัตตมีปจจัตตะ,  สัตตมี  ก็แปลวา 
สัตตมีวิภัตติ, ปจจัตตะ  แปลวา  ปฐมาวิภัตติ,  รวมกันเปนสัตตมี- 
ปจจัตตะ ถือเอาความวา  ปฐมาในรูปสัตตมี  หรือสัตตมีที่ใชในปฐมา. 
นี้เปนคําแสดงวิธีใชศัพท, แตทานสอนใหใชเปนชื่อของบทเชนนี้ที่เปน 
ประธาน. ในปกรณชั้นบาลี  สัตตมีปจจัตตะ  มีใชเฉพาะบทประธาน 
ก็มี  ใชตลอดไปถึงบทวิเสสนะ  ถึงบทกิริยาที่ประกอบดวยวิภัตตินาม 
ก็มี,  ใชในขอความท้ังทอนก็มี, เชนนี้ ตองเรียกตามอรรถที่ใชนั้น ๆ 
อุ:- 
                                    อุ. ที่ ๑ 
        พาเล จ  ปณฺฑิเต  จ สนฺธาวิตฺวา  สสริตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต 
กริสฺสนฺติ.  [ ขนฺธวารวคฺค.  ๑๗/๒๖๐]  "ทั้งพาลทั้งบัณฑิต  แลนไป 
ทองเท่ียวไป  จักทําท่ีสุดแหงทุกข. 
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        บาลีนั้นแสดงลัทธิสังสารสุทธิภายนอกพุทธศาสนา  อรรถกถา [สา. 
ป.  ๒/๔๑๗ ] แกเปน  พาโล จ  ปณฺฑิโต  จ. (และในหนา  ๒๕๔  
แสดงนัตถิกวาท วา  พาเล  จ ปณฺฑิโต จ  กายสฺส  เภทา อุจฺฉิชฺชนฺติ  
วินสฺสนฺติ   น  โหนฺติ  ปรมฺมรณา. ขอความน้ี  มีในสันทกสูตร  [ ม. ม. 
๑๓/๒๙๑] . อรรถกถาพระสูตรนั้น [ ป. ส.ู  ๓/๒๕๑ ] แกวา  พาโล 
จ ปณฺฑิโต  จาติ  พาลา จ  ปณฺฑิตา  จ ).  
                                      อุ. ที ่๒ 
        โทณมิเต สุขทุกฺเข,   ปริยนฺตกเต สสาเร,  นตฺถ ิ หายน- 
วฑฺฒเน,  นตฺถิ  อุกกฺสาวกเส. เสยฺยถาป  นาม สุตฺตคุเฬ  ขิตฺเต 
นิพฺเพ ิยมานเมว ปเลติ;  เอวเมว  พาเล  จ ปณฺฑิเต จ นิพฺเพ ิยมานา 
สุขทุกฺข ปเลนฺติ. [ ขนฺธวาคฺค. ๑๗/๒๖๐ ]  "สุขและทุกข  เหมือน 
นับดวยทะนาน, สงสารมีที่สุดอันกาลทําแลว, ความเสื่อมและความ 
เจริญไมมี,  ความเยี่ยงและความดอยไมมี, กลุมดวยท่ีคมซัดไปแลว 
ยอมคลี่นั่นเที่ยวปลิว แมฉันใด, ทั้งพาลท้ังบัณฑิต ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ยอมคลี่รอนไป  (เอง)  สูสุขทุกข." 
        บาลีนี้แสดงลัทธิภายนอกพุทธศาสนา.อรรถกถา [  สา. ป.  ๒/๔๑๘] 
แกเปน ปฐมาวิภัตติ,  เรียงใหมดังน้ี:  โทณมิต  สุขทุกข,  ปริยนตฺโต 
สสาโร, นตฺถิ  หายนวฑฺฒน  (นายนวฑฺฒนานิ)  นตฺถิ อุกฺกสาวกส, 
เสยฺยถาป  นาม สุตฺตคุฬ  ขิตฺต  นิพฺเพ ิยมานเมว  ปเลติ,  เอวเมว 
พาลา  จ ปณฺฑิตา จ นิพฺเพ ิยมานา  สุขทุกฺข  ปเลนฺติ.                 
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 ื                                     อุ. ที่  ๓ 
        ตสฺมาติห  ภิกฺขเว เส อายตเน  เวทิตพฺเพ.  [ สฬาตนวคฺค. 
๑๘/๑๒๒] "ภิกษุ ท.,  เพราะเหตุนั้นแล  พึงทราบอายตนะนั้น."  
        อรรถกถา [ สา. ป. ๓/๔๔  แกวา  ต การณ  ชานิตพฺพ. 
                                       อุ. ที่ ๔  
                        วนปฺปคุมฺเพ  ยถา  ผุสสฺิตคฺเค 
                        คิมฺหาน  มาเส  ปสฺมึ  คิมฺเห 
                        (ตถูปม  ธมฺมวร   อเทสยิ 
                        นิพฺพานคามึ  ปรม  หติาย). 
                                              [ขุ. ป. รตน.  ๒๕/๘] 
        "พุมไมในปา  มีดอกทาน (สะพรั่ง) ในเดือนคิมหะที่ ๑ (จิตร- 
มาส) แหงคิมหะ ท.  ฉันใด,  (พระสักยมุนี  ไดทรงแสดงธรรมอัน 
ประเสริฐอยางยิ่งอันใหถึงพระนิพพาน  เพ่ือเกื้อกูล ก็มีอุปมาฉันนั้น)." 
        อรรถกถาแหงพระสูตรนั้น  [ ป.  โช. หนา ๒๑๐] แกเปนปฐมา- 
วิภัตติ วา วนปฺปคุมฺโพ  ผุสฺสิตคฺโค. 
                                      อุ. ที ่๕ 
        โย  สจฺฉิกฏโ  ปรมตฺโถ,  ตโต  โส  ปุคฺคโล  อุปลพฺภติ 
สจฺฉิกฏปรมตฺเถนาติ. น เหว  วตฺตพฺเพ. [ กถาวตฺถ.ุ  ๓๗/๑] 
"สกวาที:  อรรถท่ีแทจริง (= ภูตฏเ) อรรถอยางยิ่งใด: บุคคลน้ัน 
อันบัณฑิตยอมเขาไปได  เพราะอรรถที่แทจริง  อรรถอยางยิ่งน้ัน ? 
ปรวาที:   บุคคลนั้น   อันทานไมพึงกลาวอยางนั้นเลย."  
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        อรรถกถา  [ ป. ที. หนา ๑๕๑ ]  แกวา เอว  น วตฺตพฺโพ.  
                                    อุ. ที่ ๖ 
        สุตมเย  าณ.  [ ขุ. ปฏิ. าณ. ๓๑/๑] ' ญาณอันสําเร็จดวยสุตะ.' 
        อรรถกถา  [ สทฺ. ป. หนา ๑๕ ]  แกวา  สุตมเย  เปน ปจจัตตวจนะ 
(ปฐมาวิภัตติ) ความวา   สุตมย  าณ,  ทานอาง  น เหว  วตฺตพฺเพ, 
วนปฺปคุมฺเพ ยถา  ผุสฺสิตคฺเค,  นตฺถิ  อตฺตากาเร  เปนอาทิ.   
                                     อุ. ที่ ๗ 
        อสุกคามโต  อสุกคามคมนฏาเน  สม,  วิสม,  กทฺทมพหุล, 
สกฺขรพหุล,  กาฬมตฺติก,  ตมฺพมตฺติก.  [ปวีกถาปสุตปยฺจสตภิกฺขุ. 
๓/๑] "ที่ไปสูบานโนนจากบานโนน เสมอ,  ที่ไป ...โนน  ไมเสมอ, 
ที่ไป....โนน  มากดวยเปอกตม, ที่ไป....โนน  มากดวยกรวด,  ที่ไป... 
โนน มีดินด,ี ที่ไป...โนน  มีดินแดง."   (ใน  อุ.  นี ้ บางทาน 
ใชเต็ม าน  หรือ  ปวีตล  เขามาเปนประธาน). 
        [ ๒ ] สนันิษฐานความเปนมาแกงรูปสัตตมีปจจัตตะ มีดังนี้ :- 
        ในคํานําคัมภีรสัททนีติวา ภาษามคธ (มาคธี)  ม ี๒ อยาง: 
                ๑.  สุทธมาคธี. 
                ๒.   อสุทมาคธี  หรือ  เทสียมาคธี. 
        สุทธมาคธี วาเปนภาษาที่พระพุทธเจาใชเทศนาสั่งสอน  อสุทธ- 
มาคธี วาเปนภาษาพุดจากันของขาวมคธและครู หรือเจาลัทธิอ่ืนใช 
สั่งสอน,  และวา  อสุทธมาคธี  หรือ  เทสียมาคธี นั้น  ไมไพเราะหรือได  
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ระเบียบ เขายกคําของเขาลัทธิมักขลิโคสาล  มาตอนหน่ึงวา  เหว  โทณมิเต     
สุขทุกฺเข,  ปริยนฺตกเต  สสาเร, นตฺถิ  หายนวฑฺฒเน,  นตฺถิ อุกกฺสาวกเส 
เปนตัวอยาง  คําแปลดังปรากฏแลว. สขุทุกฺเข,  สสาเร,  หายนวฑฺฒเน, 
อุกฺกสาวกเส  รูปเหมือนสัตตมีไปส้ิน  แตอรรถเปนปฐมา  ฉะน้ีกระมัง 
เราจึงเรียกวา สัตตมีปจจัตตะ.  
            อน่ึง  ในภาษาสสกฤต  ศัพทมทีี่สุดเปน  สฺ (ปฐมาวิภัตติ  ของ 
สสกฤต ก ็สฺ ) และ ' : ' (วิสรคฺ ซึ่งแทน สฺ)  มาสูภาษาบาลีเปน ๒ รูป 
 ืคือเปน  อุ และเปน เอ : 
        ส ุ=  อุ - มิถส ฺ = มิถ.ุ 
                        สทฺยส ฺ=  สชฺช.ุ 
                        อาคสฺ  =  อาคุ. 
        ส,ฺ : =  เอ - สฺวสฺ = เสฺว. 
                                ปุรสฺ = ปุเร. 
                                อนฺต : ปุร = อนฺเตปุร. 
                        (นัย  อภิธาน ชิลเดอรส) 
        เห็นจะเปนเชนนี้เอง  คือ สฺ  (ปฐมาวิภัตติ)  ของ สสกฤต 
อันอาจะมาเปนรูป  เอ ในบาลี  ซึ่งในบาลี  เอ เปนเครื่องหมายสัตตมี- 
วิภัตติ  เราจึงเรียกวาสัตตมีปจจัตตะ. 
        [ ๓ ]  ในคําจารึกหลักศิลาครั้งพระเจาอโศกมหาราช ก็ใชปฐมา- 
 ิวิภัตติเอกวจนะ  ลงทายเปน เอ  เขากับศัพท   อ การันต  เชน เทวาน 
ปเย  ปยทสิลาช. "พระราชาปยทสี  ทีร่ักของเทวดา."  ในคําจารึก 
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หีบศิลาขุดไดที่ตําบลปปราหวะ  แขวงเมืองบัสติแดนเนปอลก็เหมือนกัน 
เชน อิย  สลลินิธเน. "นี้ทีฝ่งพระสารีริกธาตุ."  
        อน่ึง  ฉัฏฐีวิภัตติเอาวจนะ  ลงทายเปน เอ เชนคําจารึกหลัก 
ศิลา ฯ วา เทวาน ปยส  ปยทสิส  ลาชิเน.  "ของพระราชาปยทสี 
ผูเปนที่รักของเทวดา ท."  และคําจารึกหีบศิลา ฯ เชน  พุธส  ภควเต. 
"ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา)."          
        (คัดจากตนฉบับลายพระหัตถสมเด็จพระมหาสมณเจา ว. ว.). 
        [ ๔ ]  ศพัทนิบาตท่ีใชในสัตตมีวิภัตติ  เชน  กาลสัตตมี เมื่อใช 
เปนประธาน บางทานก็สอนใหเรียกชือ่วา  สัตตมีปตตะ  เชน อชฺช 
อิทานิ, แตนิบาตในสัตตมีนี้ ทานผูรูไมนิยมใชเปนสัตตมีปจจัตตะ  เชน 
อชฺชุโปสโถ  ปณฺณรโส  [ ภิกขุปาฏิโมกข ]  สมเด็จพระมหาสมณเจา 
ว. ว. ทรงแปลงวา  ' อุโบสถวันนี้ที่ ๑๕.' 
        [ ๕ ]  การใชวิภัตติหน่ึง  ในอรรถของอีกวิภัตติหน่ึงนั้นยังมีอีก 
เชน :- 
                          ปฐมาวิภัตติในทุติยาวิภัตติ 
        ยสฺมา  จ สงฺคหา  เอเต  สมเวกฺขนฺติ  ปณฺฑิตา. 
                                           [ สิงฺคาล.  ๑๑/๒๐๗ ] 
        "ก็บัณฑิต ท. ยอมพิจารณาสังคหะ ท. นั่นเหตุใด." 
        อรรถกถา  [ สุ. วิ. ๓/๑๘๘ ] แกวา  สงฺคหา เอเต  เปนปจจัตต- 
วจนะ ใชในอุปโยควจนะ  (ทุติยาวิภัตติ).  
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                        ปฐมาวิภัตติในตติยาวิภัตติ 
                                        อุ. ที่ ๑ 
        สกฺกา  นุ โข  รชชฺ  กาเรตุ  อหน  อฆาตย  อชนิ  อชาปย  
อโสจ อโสจาปย  ธมฺเมน. [ ส. ส. รชชฺ. ๑๕/๑๖๘ ] "อันเรา 
อาจหรือหนอแล  เพ่ือเปนผูไมฆาเอง ไมใหฆา ไมทําความเส่ือมทรัพย 
(ของผูอ่ืน)  เอง ไมใหทําความเส่ือมทรัพย  (ของผูอ่ืน) ไมโศกเอง 
ไมใหผูอ่ืนโศก  ใหทําความเปนพระราชาโดยธรรม.   
             อรรถกถา  [สา.  ป. ๑/๒๑๒๑ ]  แกวา  อหน  อฆาตยนฺติ 
อหนนฺเตน  อฆาเฏนฺเคน.  อชิน  อชาปยฺติ ปรสฺส ธนชานึ  อกโรนฺเตน 
อกเรนฺเตน. อโสจ  อโสจาปยนฺติ  อโสเจนฺเตน  อโสจยนฺเตน. 
        อหน  เปนตน  วิกติกัตตา ใน หุตฺวา. หุตฺวา  สมานกาลกิริยา 
ใน กาเรตุ. 
                                          อุ. ที่ ๒ 
        ตสฺมา  หิ อตฺตกาเมน            มหตฺตมภิกงฺขตา 
        สทฺธมฺโม  ครุกาตพฺโพ            สร  พุทฺธานสาสน. 
                                                      [ ส. ส. คารว. ๑๕/๒๐๖ ] 
        "เพราะเหตุนั้นแล  พระสัทธรรม  อันบุคคลผูรักตน จํานงความ 
เปนใหญ  ระลึกถึงคําส่ังสอนของพระพุทธเจา  ท. พึงทําความเคารพ." 
 
๑. อรรถกถานี้  แก ปพฺพตสฺส ในบาทคาถา  วา ปพฺพตสฺส  สุวณฺณสฺส วา  ปพฺพโต 
ภวเยฺย.  
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        อรรถกถา  [สา.  ป. ๑/๓๒๘ ] แกวา สร  พุทธฺาน  สาสนนฺติ. 
พุทธฺาน  สาสน  สรนฺเตน.  
        สร  วิเสสนะของ  ปุคฺคเลน.   
                        ทุติยาวิภัตติ  ในสัตตมีวิภัตติ 
        เอว  สนฺตป  โข เต  โปฏปาท  อฺา  จ สฺา  ภวิสฺสติ 
อฺโ  อตฺตา.  [ ที. สี.  โปฏปาทง  ๙/๓๒๑] "โปฏฐปาทะ, เมื่อ 
อยางนั้น  แมมีอยูแล  สญัญา จักเปนอยางอ่ืน ตนจักเปนอยางอ่ืน 
แกทาน."         
        อรรถกถา  [ส.ุ วิ. ๑/๔๒๘] แกวา  เอว  สนฺตนติฺ  เอว สนฺเต. 
ภุมฺมฏเ   หิ เอต  อุปโยควจน. 
        อน่ึง  ยงัมีวิธีใชในการอีกมาก เชน  ฉัฏฐีกัมม, ฉัฏฐี (เปน) 
กรณะ (เขากับ)  ปูร ฺธาตุ) เปนตน. 
        สรูปอธิบาย:  สัตตมีปจจัตตะ คือบทวิภัตติรูปสัตตมีวิภัตติ  ใชเปน 
ปฐมาวิภัตติ เรียกชื่อตามอรรถท่ีใชนัน้ ๆ.  
                                  ฉัฏฐีปจจัตตะ 
        (๔)  ในฉัฏฐีวิภัตติ  ใชในปฐมาวิภัตติ เรียกวา  ฉฏัฐีปจจัตตะ. 
อุ.  ทุชฺชีวิตมชีวิมฺหา  เยส  โน  ย ททามหฺาเส. ตัวอยางน้ี  เยส 
โน ใชในอรรถเหมือน  เย มย. 
        อธบิาย :  [ ๑ ]  ฉัฏฐีปจจัตตะน้ี  ก็เชนเดียวกับสัตตมีปจจัตตะ 
ตางแตเปนฉัฏฐีวิภัตติ อุ. :-  
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                               อุ.  ที่ ๑  
                ทชฺุชีวิตมชีวิมหฺา  เยส  โน ม ททามฺหเส. 
                                            [ ขุ. ชา. โลหกุมฺภิ.  ๒๗/๑๓๗ ] 
        "เรา ท. ใด  ไมใหแลวสิ, เรา  ท. นั้น  ไดเปนอยูชั่ว."  (ชาต- 
กัฏฐกถา [ ๔/๒๘๕ ]   แกเปน เย มย).  
                                อุ. ที่ ๒ 
        เอกสฺสป เจ  ภิกขฺุโน นปฺปฏิภาเสยฺย  ต ภิกฺขุนึ อปสาเทตุ 
[ มหาวิภงฺค  ๒/๕๑๘] "ถาภิกษุแมรูปหน่ึง  ไมกลาวออกไป  เพื่อจะ 
รุกรานภิกษุณีนั้นไซร." 
        (ในมหาวิภังคนั้น  ตอนแจกบทแสดงวา   เอกสฺสป เจ ภิกฺขุโน 
อนปสาทิเต  ขาทิสฺสามิ  ภฺุชิสฺสามีติ  ปฏิคฺคณฺหาติ. ในโยชนาสมนฺต. 
[ ๒/๑๑๙] วา ปาลิย  ปน เอกสฺส  เจป  ภิกฺขุโน นปปฺฏิภาเสยฺยาติ 
เอโ   เอต  ภิกฺขุนึ  เจป   นปฺปฏิภาเสยฺยาติ   อตฺโถ.  ปจฺจตฺเต  หิ 
สามิวจน). 
        [ ๒ ]  สัตตมีและฉัฏฐีทั้ง ๒ นี้  คลาย ๆ กันในบางประการ เชน 
เปนนิทธารณะได,  และอีกฝายหน่ึงเปนลักขณะ อีกฝายหน่ึงเปนอนาทร. 
ในคําจารึกเกาท่ีอางกลาวในขอสัตตมีปจจัตตะแลว  ฉัฏฐีลงทายเปน เอ 
ไดเหมือนสัตตมี. ก็เมื่อสัตตมียังแปลเปนปฐมาไดแลว  (แตวามิใชสัตตมี- 
วิภัตติจริง ๆ ตามท่ีไดสันนิษฐานแลว  เปนแตรูปเหมือนสัตตมี  คือ เอ 
เพราะยังไมเคยพบ สฺมึ  เลย) , ฉัฏฐีก็แปลเปนปฐมาได. 
        [ ๓ ]  แตมีขอท่ีตางกันอยูบาง  คือสัตตมปจจัตตะมีทางสันนิษฐาน 
  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 192 

วา เปนปฐมาวิภัตติในรูปเกา. แตฉัฏฐีปจจัตตะ  ตามตัวอยางที่ 
ไดแลว  ไมมทีางสันนิษฐานอยางนั้น. ทานไมใชเปนฉัฏฐีปจจัตตะ 
ในเมื่อมีทางแปลงอยางอ่ืนไดก็มี.   
        สรูปอธิบาย :  ฉัฏฐีปจจัตตะ คือ บทฉัฏฐีวิภัตติ  ใชเปนปฐมา- 
วิภัตติ.  
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                                   สัพพนามนิบาต  
        ๑๗.   มสีัพพนามนิบาต  หรือนบิาตรูปสัพพนาม  ใชในสํานวน 
เกาชั้นบาลี  ใชตามในชั้นอรรถกถาบาง ดังตอไปนี้ :- 
                                         เสยฺยถีท  
        (๑)  เสยฺยถีท   เปนนิบาต,  ในบาลีไวยากรณจัดเขาในนิบาต 
หมวดคําถาม,  ในวากยสัมพันธตอนตน  ทานเรียกชื่อวา  ปุจฉฺนตฺโถ 
นิยมตฺโถ.  แปลวา  ' อยางไรน้ี.'  ตรงกับคําไทยวา ' คือ.'  อุ. อริโย 
อฏงฺโก  มคฺโค  เตส  อคฺคมกฺขายติ,  เสยฺยถีท  สมมฺาทิฏ ิ... 
สมฺมาสมาธ.ิ 
        อธบิาย : [ ๑ ]  เสยฺยถีท   ทานแสดงไวในแบบวากยสัมพันธแลว 
ในนิบาตหมวดที่ ๓  ขอ  ๑๖๕ เรียกชือ่วา  ปุจฺฉนตฺโถ. แตแสดงใน 
ที่นี้อีก เพ่ือใหคูกับ  ยทิท  ซึ่งจะกลาวตอไป.  ในอรรถกถาบางแหงแกวา 
เสยฺยถีทนฺติ  อนิยมิตนิยมนิกฺขิตฺตอตฺถวิภาชนฏเ นิปาโต.  [ ส.ุ วิ. 
๒/๑๒๒ ] "เสยฺยถีท  เปนนิบาต ในอรรถวากําหนดอรรถที่ยังมิได 
กําหนดและจําแนกอรรถท่ียกข้ึนไว." เรียกชื่อตามนี้  แตตัดใหสั้นวา 
วิภาชนตฺโถ  หรือ  นิยมตฺโถ. (อีกอยางหนึ่ง  เห็นวาใชเปนลิงคัตถะ 
ก็นาได). แปลวาอยางไรนี้  ตรงกับคําไทยวา ' คือ ' ในที่ทั่วไปใช 
นําหนาจํานวนบทที่จําแนกออก. อุ :-  
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                                           อุ. ที ่๑ 
        อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เตส  อคฺคมกฺขายติ. เสยฺยถีท  สมมฺา-  
ทิฏ ิ...สมมฺาสมาธิ. [อิติวุตฺตก  ๒๕/๑๙๘ ] "  มรรคมีองค  ๘ อัน 
ประเสริฐ  บณัฑิตกลาววาเลิศกวาธรรมเหลาน้ัน คือ สัมมาทิฏฐิ... 
สัมมาสมาธ.ิ              
                                           อุ. ที ่๒ 
        สตฺถา...อนุปุพฺพีกถ  กเถสิ,  เสยฺยถีท  ทานกถ สีลกถ  สคฺคกถ 
กามาน  อาทีนว  โอการ  สงฺกิเลส  เนกฺขมฺเม  อานิสส  ปกาเสสิ. [ จกฺขุ- 
ปาลติเถร.  ๑/๖]  "พระศาสดา...ตรัสอนุปุพพีกถา คือ  ทรงประกาศ 
ทานกถา  สลีกถา  สัคคกถา  โทษ  ความเลวทราม  และความเศราหมอง 
แหงกามท้ังหลาย และอานิสงสในเนกขัมมะ. 
        ใน  อุ.   นี้ บทที่จําแนกออก  มีกริิยาอาขยาตซ่ึงรวมกันเขาเปน 
พากย  จึงสัมพันธไปตามปกติ. 
        [ ๒ ] บทที่จําแนกออก  ประกอบวิภัตติเหมือนบทต้ังเปนพ้ืน  อุ. :- 
                                          อุ. ที่ ๑ 
        ....อริย  อฏงฺคิก  มคฺค   เทเสสิ ปกาเสสิ,  เสยฺยถีท  สมมฺา- 
ทิฏ ึ....สมฺมาสมาธึ. [ พระราชนิพนธคําบูชาในพิธีทําวัตรวันวิสาข- 
บูชา]  "แสดง ประกาศซ่ึงมรรคมีองค   ๘ อันประเสริฐ  คือ  ซึ่งสัมมา- 
ทิฏฐิ...ซึ่งสัมมาสมาธิ."  (มคฺค บทต้ัง, สมฺมาทิฏ ึ...บทจําแนก). 
                                          อุ. ที่ ๒ 
        ยถาคตมคฺโคติ  โข  ภิกฺขุ  อริยสฺเสต  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  
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อธิวจน, เสยฺยถีท, สมฺมาทิฏ ิยา...สมมฺาสมาธิสฺส. [ ส.  สฬา.  
๑๘/๒๔๒] "ภิกษุ, คําน่ันวา  ' มรรคตามท่ีมาแลว'  แล เปนชื่อ 
แหงมรรคมีองค  ๘ อันประเสริฐ, คือ  แหงสัมมาทิฏฐิ....แหงสัมมา- 
สมาธิ."  (มคฺคสฺส บทต้ัง,  สมฺมาทิฏ ิยา...บทจําแนก).   
        ในบางแหง แตนอย  บทต้ังเปนวิภัตติอ่ืน  สวนบทจําแนก  ทาน 
ประกอบเปนปฐมาวิภัตติ. อุ.  กลฺุลนฺติ  โข  ภิกฺขเว  อริยสฺเสต. 
อฏงฺคิกสฺส มคฺคสฺส  อธวิจน,  เสยฺสถีท,  สมฺมาทฏิ ิ....สมมฺาสมาธิ. 
[ ส.  สฬา. ๑๘/๒๑๙ ] "ภิกษุ ท.,  คําน่ันวา ' แพ (หรือทุน)' 
แล  เปนชื่อแหงมรรคมีองค  ๘ อันประเสริฐ  คือ สัมมาทิฏฐิ...สัมมา- 
สมาธิ."  (มคฺคสฺส บทต้ัง,  สมฺมาทิฏฐิ...บทจําแนก).          
        [ ๓ ] เสยฺยถีท  นี้ ทานแกความดวย  กตม  ศพัทก็มี จึงควร 
เปนที่สังเกตของนักศึกษา.  (เสยฺยถีทนฺติ  เต กตเมติ  อตฺโถ.  มโน. 
ปู.  ๓/๗๙). 
         อน่ึง  นาสังเกตวา วิธีจําแนกบทดวยวาง  เสยฺนถีท นี คลาย 
กันกับจําแนกดวยวาง อิติ  ศัพท  ที่ใชมากในรุนอรรถกถา.  เรื่องนี้ได 
แสดงแลวในตอนท่ีวาดวยสรูป (บทกําหนดโดยวิภาค)  สวนท่ีสรูปใน 
อิติศัพทขางตน. การเรียกสัมพันธ กพึ็งอนุโลมบทสรูปในอิติศัพทนั้น 
คือ  ถาบทจําแนกเปนปฐมาวิภัตติ  บอกเปนลิงคัตถะ  สรูปใน เสยฺยถีท. 
ถาบทจําแนกเปนวิภัตติอ่ืน  อนุวัตบทต้ัง  เรียกเหมือนบทต้ัง  และบอก 
สรูปใน  เสยฺยถีท. 
        สรูปอธิบาย. เสยฺยถที  เปนนิบาต  ใชในคําถาม เรียกชื่อวา  
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ปุจฺฉนตฺโถ,  อีกอยางหนึ่ง  เรียกชื่อวา   วิภาชนตฺโถ,  หรือ นิยมตฺโถ 
เพราะใชในอรรถท่ียังมิไดกําหนด  จําแนกอรรถทีย่กข้ึนไว.  หรือจะใช 
เปนลิงคัตถะก็นาได.  ตรงกับคําไทยวา ' คือ.'  
                                         ยทิท  
        (๒)  ยทิท  ทานวาเปนนิบาต,  ในอรรถกถาท้ังปวง  แกอรรถ 
เปนสัพพนาม ในอรรถ ย ศัพท (ย+อิท)  ใชเปนวิเสสนะ 
(นี้ใด,  นี้ไรเลา) บาง  เปนกิริยาปรามาส  (นี้ใด) บาง. นี้เหมือน 
ย สัพพนามโดยปกติ ตางแต ยทิท   เปนวิเสสนะของนามนาม  ได 
ทุกลิงค ทุกวจนะ. อ.ุ :- 
        วิเสสนะ : คหน  เหต  ภนฺเต;  ยทิท  มนุสฺสา.  อุตฺตาน 
เหต  ภนฺเต;   ยทิท  ปสโว. 
        กิริยาปรามาส:  อปฺปายุสวตฺตนิกา เอสา  มาณว  ปฏิปทา, 
ยทิท  ปาณาติปาตี  โหติ  ลุทฺโท. 
        อีกอยางหนึ่ง ทานแปล ยทิท วา 'คือ' (ยทฺ+อทิ) 
เหมือนอยางถามใหกําหนดอรรถท่ียังมิไดกําหนด  เชนเดียวกับ 
เสยฺยถีย  จึงใชเปนนิบาตไดอีกอยางหนึ่ง เรียกชื่อวา  ปุจฺฉนตฺโถ 
เหมือนเรียก เสยฺยถีน  ในแบบวากยสมัพันธตอนท่ีวาดวยนิบาต หรือ 
 ินิยมตฺโถ  เหมือนเรียก  เสยฺยถีท  ในอรรถกถาบางแหง  (นี้ไรเลา, 
คือ). 
        อธบิาย : [ ๑ ]  บทวา  ยทิท นี้  ในอรรถกถาแกเปนสัพพนาม  
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ในอรรถ ย ศพัท   และตัดบทเปน ย+อิท,  ใชเปนบทวิเสสนะบาง กิริยา-  
ปรามาสบาง  เหมือน  ย สัพพนาม.  แตเพราะ  ยทิท  คงรูปอยูอยางเดียว 
ทั้งใชเปนวิเสสนะของบทนามทุกลิงคทุกวจนะ. ในอรรถกถา  ทาน 
จึงยกเปนนิบาต. ไมเชนนั้น ทานก็วาเปนลิงควิปลลาส  ดังคําวา 
ยทิท สภาวธมฺโม.  [ อภิ. วิ.  ปมปริจฺเฉท. น.  ๖๖ ]   ในโยชนา 
[ ๑/๑๗๕-๑๗๖ ]  วา  ยทิท  เปนลิงควิปลลาส  แสดงสัมพันธเปน 
วิเสสนะ  ของ สภาวธมฺโม.  
        รูปประโยค  ยทิท  ในท่ีทั้งปวง อาจจําแนกเปน  ๓ ประเภท ดังน้ี :- 
                รปูประโยค  ยทิท  ประเภทท่ี ๑ 
        ยทิท  เม่ือใชเปนสรรนาม  ในอรรถ ย ศัพท  ก็ตองมี ต ศัพท 
รับ,  โดยปกติทานวาง  ต ศัพทไวชัดเจน  ในอนุประโยคหนา อุ. :- 
                              ยทิท  เปนวิเสสนะ 
                                      อุ. ที ่๑ 
        คหน เหต ภนฺเต,  ยทิท  มนุสฺสา.  อุตฺตาน เหต  ภนฺเต, 
ยทิท ปสโว.  [ม. ม. กนฺทรก. ๑๓/๔ ]" ขาแตพระองคผูเจริญ, 
แทจริง, มนุษย ท.  นี้ใด, มนุษยนั่นซับซอน  (หยัง่ยาก).  ขาแต 
พระองคผูเจริญ, แทจริง, ปสุ ท. นี้ใด, ปสุนั่นเผิน (หยั่งงาย)." 
ยทิท  วิเสสนะ ของ  มนุสฺสา.  มนุสสฺา ลิงคัตถะ. ยทิท  วิเสสนะ 
ของ  ปสโว. ปสโว ลิงคัตถะ. 
                                     อุ. ที่ ๒ 
        เอตทคฺค ภิกฺขเว  มม สาวิกาน  อุปาสิกาน  พหุสฺสุตาน.  
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ยทิท  ขุชชฺุตฺตรา. [ องฺ. เอก. ๒๐/๓๔ ] "ภิกษุ  ท.,  ขุชชุตตรา 
นี้ใด,  ขุชชุตตรานั่น เปนยอกแหงอุบาสิกา  ท. ผูสาวิกาของเราผู 
พหูสูต."  
        ตัวอยางทั้ง ๒  นี้  มใีนสามาวตีวัตถุ. แตตัวอยางหลังในสามาวตี- 
วัตถุ เปน  ธมฺมกถิกาน  ตางจากบาลี, ในท่ีนี้ใชตามบาลี. 
                                  อุ. ที่ ๓   
        เอส  ปจฺจยโย  ชรามรณสฺส, ยทิท ชาติ. [ท.ี มหา.  มหานิพฺพาน 
๑๐/๖๗ ] "ชาตินี้ใด, ชาตินั่นเปนปจจัยแหงชราและมรณะ. 
                            ยทิท  เปนกิริยาปรามาส 
                                         อุ. ที ่๑ 
        อปฺปายุสวตฺตนิกา เอสา  มาณว  ปฏิปทา, ยทิท  ปาณาติปาตี 
โหติ  ลุทฺโท   โลหิตปาณี  หตปหเต   นิวิฏโ   อทยาปนฺโน  ปาณภูเตสุ. 
[ม.  อุ.  สุภ.  ๑๔/๓๗๗ ]   "บุคคลเปนพราน  ฆาสัตว มีมือเปอนเลือด 
ต้ังอยูในการฆาการประหาร ไมถึงความเอ็นดูในสัตว ท. นี้ใด,  มาณพ, 
(ปฏิปทา) นัน่  เปนปฏิปทาท่ีใหเปนไปเพ่ือมีอายุนอย." 
        ยทิทนติฺ ปท  โหตีติ ปเท  กริิยาปรามสน. 
                                        อุ. ที่ ๒ 
        เอตทคฺค  ภิกฺขเว  เปยฺยวชฺชาน,  ยทิท  อตฺถิกสฺส  โอหิตโสตสฺส 
ปุนปฺปุน  ธมมฺ  เทเสติ. [องฺ.  นวก. ๒๓/๓๗๗ ] "ภิกษุยอมแสดง 
ธรรมบอยๆ  แกผูทําใจใหมีประโยชน เง่ียโสตนี้ใด, ภิกษุ  ท.,  
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(การแสดงธรรม) นั่น  เปนยอดแหงความกลาววาจาเปนที่รัก ท." 
        ขอสังเกต : วิธีแปลแบบของไทยอยางหน่ึง  ทานสอนใหหาบท  
โยคของ ยทิท  ที่เปนนปุสกลิงค  และใหแปลบทนานามถัด  ยททิ  วา 
คือ ....อยางวิเสสลาภี เชน ยทิท  ขุชฺชุตฺตรา  แปลยกศัพทวา ยทิท 
ขนฺธปฺจก  ขันธปญจกะน้ีใด  ขุชชฺุตฺตรา  คือขุชชตุตรา, บทโยค 
ของ  ยทิท   นี้ ใชเปนบทโยคของ ต  ศัพทที่เปนรูปนปุสกลิงคดวย. วิธ ี
นี้ไมถือ  ยททิ  เปนนิบาต หรือเปนลิงควิปลลาส  ถือวาเปนนปุสกลิงค  
ธรรมดา จึงตอนหาวิธีแปลเพ่ือรักษาลิงค  ดูขยักขยอนอยู.  และถา 
บทนามนามถัด  ยทิย  เปนนปุสกลิงคดวยกัน เชน  ยทิท ธมฺมทาน 
(ซึ่งจัดแสดในขอวาดวย เอตทคฺค)  จะแปลอยางน้ัน หรือจักใช 
ยทิท เปนวิเสสนะ ของ ธมฺมทาน  ทีเดียว,  ถาจะใชอยางหลัง  วิธีแปล 
ก็ไมลงกัน, ถาจะใหลงกันก็ดูไมจําเปน.ถายก  ยททิ  เปนนิบาต  หรือ 
เปนลิงควิปลลาส ก็หมดปญหา  ไมตองแปลขยักขยอน. 
                            รูปประโยค  ยทิท  ประเภทท่ี ๒ 
        [ ๒ ]   ประโยค  ยททิ ตามตัวอยางในขอ [ ๑ ] วาง ต ศัพท 
ไวในอนุประโยคหนา  ใช เอต  ศัพทเปนพ้ืน  และมักประกอบเปนรูป 
นปุสกลิงคเหมือน  ยทิท. ยังมีประโยค ยทิท  อีกรปูหน่ึง ไมวาง  ต ศัพท 
ไวในอนุประโยคหนา และไมวางไวในตอนไหน,  ในอรรถกถาแกฝาก 
ต ศัพทไวแกบทนามนามถัด ยทิท, ตัด  ยทิท ใหเปนประโยคลิงคัตถะ 
อีกประโยคหนึ่ง โยคบทนามนามน้ัน. อุ :-  
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                                  อุ. ที่ ๑ 
        เอว สวฑฺฒา  หิ  ตสฺส  ภควโต  ปริสา,  ยทิท  อฺมฺวจเนน  
อ ฺมฺวุฏาปเนน. [ มหาวิภงฺค  ๑/๔๑๑] "เพราะวา  บริษัท 
ของพระผูมีพระภาคเจานั้น  เจริญแลวดวยอาการอยางนี้.  (การวากลาว 
ซึ่งกันและกัน การเตือนกันและกันใหออกจากอาบัตินี้ใด),  ดวย 
การวากลาวซ่ึงกันและกัน  ดวยการเตือนกันและกันใหออกจากอาบัติ 
(นั้น)." 
          ต้ังแต  ยทิท  ประกอบเปนภาษามคธวา ยทิท  อฺมฺวจน 
อฺมฺวุฏาปน,  เตน  อฺมฺวจเนน  อ ฺมฺวุฏาปเนน. 
                                   อุ. ที่ ๒ 
        หตฺถิปท  เตส  อคฺคมกฺขายติ  ยทิท  มหนฺตตฺเตน. [ม. มู. 
มหาหตฺถิปโทปม. ๑๒/๓๔๙]  "รอยเทาชาง  บัณฑิตกลาววาเลิศกวา 
รอยเทาเหลานั้น  เพราะ (ความท่ีแหง, รอยเทาชางนี้ใด) รอยเทาชาง 
(นั้น)  เปนของใหญ. 
        ต้ังแต  ยทิท  ประกอบเปนภาษามคธวา  ยทิท  หตฺถิปท.  ตสฺส 
หตฺถิปทสฺส มหนฺตตฺเตน.     
                                     อุ. ที ๓    
             กมฺม  สตฺเต  วิภชติ  หีนปฺปณีตตาย. [ ม. อุ.  สุภ.  ๑๔/๓๗๖ ] 
"กรรมยอมจําแนกสัตว  ท. เพื่อ  (ความท่ีแหง, สัตว ท. นีใ้ด 
สัตว ท. (นั้น)  เปนผูเลวและดี.  
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        ต้ังแต  ยทิท  ประกอบเปนภาษามคธวา ยทิท  สตฺา,  เตส 
สตฺตาน หีนปฺปณีตตาย.    
        อุ. ที่ ๒-๓ นี้ ฝาก  ต ศัพท  ที่บทภาวาทิสัมพันธ  และ 
ประกอบบทนั้น  ใหเปนบทโยคของ ยทิท. นี้ก็อนุโลม อุ. ที ่๑. 
                          ประโยค ยทิท  ประเภทท่ี ๓ 
        [ ๓ ]  ตามตัวอยางในขอ [ ๑ ]  บทนามนามถัด  ยทิท  เปน 
ปฐมาวิภัตติเปนลิงคัตถะ วาง ต  ศัพทไวในอนุประโยคหนา,  ตาม 
ตัวอยางในขอ [ ๒ ]  บทนามนามถัด  ยทิท  เปนวิภัตติอ่ืนจากปฐมา- 
วิภัตติ ไมมี ต ศัพท  ตองฝาก  ต ศัพทแกบทนามนามน้ัน หรือบทท่ี 
เนื่องแกบทนามนามน้ัน   ความก็พอยังได,  แตยังมีประโยค  ยทิท  อีกมาก 
ไมไดวาง ต ศัพทไว  และจักฝาก  ต ศัพทไวแกบทใดบทหน่ึงใหรับ 
กันก็ไมถนัด, ในที่เชนนี้ ทานแตกอนจึงแปลวา' นี้ไรเลา'  เลี่ยงคําวา 
' ใด'  เพ่ือไมตองมี ' นั้น  ' รับ. อุ. :- 
                                       อุ. ที่ ๑ 
        ตถาคตสาวกสงฺโฆ  เตส  อคฺคมกฺขาติ, ยทิท  จตฺตาริ 
ปุริสยุคานิ อฏ  ปรุิสปุคฺคลา  [ อิติวุตฺตก   ๒๕/๒๙๘ ]  "หมูสาวก 
ของพระตถาคต  บัณฑิตกลาววาเลิศกวาหมูเหลานั้น,  คูแหงบุรุษ ท. ๔ 
 ุบุรุษบุคคล ท. ๘ นี้ไรเลา." 
        ยทิทนติฺ  ปท  ปุริสยุคานีติ  จ ปุริสปุคฺคลาติ จ  ปททฺวยสฺส 
วิเสสน. 
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        แปลอยางนี้  เหมือนยกประโยคหนาเปนประโยค  ต หรอื  ต ศัพท  
แฝงอยูในประโยคหนา.  ยทิท  หรือ ย  ศัพททั้งปวง  อาจแปลอยางนี้ 
ไดตามเหมาะ.  (บาลีอัตตัปปสาทสุตต ตอนน้ีในจตุกกนิบาต  อังคุตตร- 
นิกาย  [ ๒๑/๔๕ ]   มีตอ เอส  ภควโต..ปฺุกฺเขตฺต  โลกสฺส, 
แตในอิติวุตตกะน้ีไมมี.  ถึงจะมีตอ  เอส ก็เห็นวา เอส ไมใชเปนบท 
รับ ยทิท. เพราะไมใชลักษณะอนุประโยค ต ศัพทที่ใชในประโยค  ยทิท 
พึงเทียบดู).   
        อีกอยางหนึ่ง  ทานใชอยาง  เสยฺยถีย  (คือ)  เชน เอว สวฑฺฒา... 
อฺม ฺวุฏาปเนน  สมเด็จพระมหาสมณเจา  ว.ว.  ทรงแปลวา 
"เพราะบริษัทของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน เจริญแลวดวยอาการอยางน้ี 
คือ ดวยวากลาวซึ่งกันและกัน  ดวยเตือนกันและกันใหออกจากอาบัติ." 
เพราะฉะนั้น  จึงใชเปนนิบาตอยาง  เสยฺยถีท  ไดอีกอยางหน่ึง  แปลวา 
'นี้ไรเลา' (โดยพยัญชนะ), 'คือ'  (โดยอรรถ) เรียกชือ่วา 
ปุจฺฉนตฺโถ ตามท่ีทานเรียกไวแลวในแบบวากยสัมพันธ  ตอนท่ีวาดวย 
นิบาต,  หรือ  นิยมตฺโถ  ตามท่ีเรียกในอรรถกถา [ สุ. วิ.  ๒/๑๒๒] 
(หรือเรียกวาลิงคัตถะ ก็นาได, ความอยางเดียวกัน). 
        พิจารณาดูในประโยคมาก  ยทิท  กับ เสยฺยถีท  เทียบกันได 
แตมีขอท่ีตางกันคือ ยทิท  มุงกําหนดอรรถที่ยังมิไดกําหนดอยางเดียว 
เสยฺยถีท มุงกําหนดดังนั้น  และจําแนกขอดวย อุ. เทียบกัน คือ :- 
                                          ยทิท 
        ตถาคตสาวกสงฺโฆ  เตส  อคฺคมกฺขายติ,  ยทิท  จตฺตาริ  
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ปุริสยุคานิ  อฏ  ปุริสปคฺุคลา. 
                                เสยฺยถีท  
        อรโิย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  เตส  อคฺคมกฺขาติ  เสยฺยถีท 
สมฺมาทิฏ ิ...สมฺมาสมาธิ.  [ อิติวุตฺตก.  ๑๕/๒๙๘]. 
                                   อุ. ที่ ๒  
        วิมุตติาณทสฺสน  อนุปาทาปรินิพฺพานตฺถาย,  เอตทตฺถา 
กถา...,  ยทิท  อนุปาทา  จิตฺตสฺส  วิโมกฺโข. [สมนฺต. ๑/๑๐๗ ]. 
"วิมุตติญาณทัสสนะ  เพ่ืออนุปาทาปรินิพพาน,  กถามีอนุปาทาปริ- 
นิพพานน้ันเปนประโยชน  คือ  ความพนแหงจิต เพราะไมยึดมั่น." 
        ใน อุ. นี้ เอต [ -ทตฺถา ]  มุงยอนกลับไปหาอนุปาทาปรินิพพาน 
จะใชรับ  ยททิ  ไมได, จึงแปล  ยทิท  ไดแตอยางเดียววา ' คือ." 
                                  อุ. ที่  ๓ 
        อหฺหิ  พฺราหฺมณ พหุชนหิตาย  ปฏิปนฺโน  พหุชนสุขาย 
พหุสฺส ชนาตา  อริเย  าเย  ปติฏาปตา,  ยทิท  กลฺยาณธมฺมตา 
กุลสธมฺมตา.  [ องฺ.  จตุกกฺ  ๒๑/๔๗ ] "พราหมณ, เราแล  ปฏิบติั 
เพ่ือเกื้อกูลแกชนมาก  เพ่ือสุขแกชนมาก,  ยังประชุมชนมากใหต้ังอยู 
ในายธรรมอันเปนอริยะ คือ  ความเปนกัลยาณธรรม  ความเปน 
กุศลธรรม."  (พหุสฺส  ชนตาติ  พหุ  อสฺส ชนตา.  อิทฺจ  กรณตฺเถ 
สามิวจน  เวทิตพฺพ. มโน .  ป.ู  ๒/๓๘๘). 
        ใน อุ. นี้  บทที่พึงกาํหนด  (อริเย  าเย) เปนสัตตมีวิภัตติ, 
สวนบทกําหนด (กลฺยาณธมฺมตา  กุสลธมฺมตา)  เปนปฐมาวิภัตติ,  
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ทั้ง ๒ จึงตางวิภัตติกัน.  อีกอยางหนึ่งทานประกอบวิภัตติเสมอกัน  อุ.   
พนฺธนา.วิปฺปโมกฺโข  โหติ, ยทิท  อวิชฺชาพนฺธนา  [ ม. ม. เวกฺขณ. 
๑๓/๓๗๒ ] "เปนผูพนจากเครื่องผูก คือ  จากเครื่องผูกคืออวิชชา." 
        [ ๔ ]  ตัวอยางที่ยกมาแสดงต้ังแตตนนี้  เพื่อแสดงวา ยทิท  ใชใน 
รูปประโยคหลายอยาง  ต้ังแตวาง ต  ศัพทไวชัดเจน  และเลือนไปจน 
ถึงตองฝาก  ต ศัพท  จนถงึหาท่ีฝากไมได  กลายเปนนิบาต  (โดยการ  
ใช)  ในพวก เสยฺยถีท. ประโยคท่ีวาง  ต ศัพทไว หรือท่ีฝาก ต ศัพท 
ลงได  เวลาแปลตัด ย-ต ไมปรากฏ  ยทิท, ถาจะใหปรากฏก็ตองแปล 
ยทิท วา  'คือ'  และต้ังรูปคําแปลใหม เชน เอส ปจฺจโย  ชรามรณสฺส 
ยทิท ชาติ แปลวา " นั่นเปนปจจัยแหงชราและมรณะ  คือ ชาติ  " แปล 
อยางนี้  ใกลกับรูปบาลี. ผูเพงภาษานิยมแปลดังน้ี. 
        บทกําหนดดวย  ยททิ  นี ้ คลายกนักับวิเสสนลาภี. อาจเทียบกันได 
ดังน้ี:  บทกําหนดบทเดียว เปนวิเสสลาภี,  หลายบท  เปนสรูป,  แม 
แสดงกําหนดดวย ยททฺ-เสยฺยถีท  นี้ก็เหมือนกัน, แสดงกําหนดบทเดียว 
ใช ยทิท. แสดงกําหนดหลายบท  ใช เสยฺยถีท.  ฉะน้ัน การแสดง 
สัมพันธ  พึงสังเกตวิธีเรียงวิธีเขาในท่ีโนนมาใชในท่ีนี้ตามสมควร. 
        อน่ึง  ในประโยคท่ีกําหนดบทเปนเหตุ เชน  ยทิท  มหนฺตตฺตาย, 
แปล  ยทิท  วา'คือ'  เขาความไมถนัด, แปลเปนปุจฉนัตถะที่ถามถึง 
เหตุ (หรือใชเปนวิเสสนะ  ของ  การณ. การณ เหตุ) เขาความได, 
ในเวลาแปลโดยอรรถ  มกัไมปรากฏ. ยทิท  ที่กําหนดถามถึงเหตุนี้ 
คลาย  กึการณา  หรือ ต  กิสฺส  เหตุ, แต  กึการณา  เปนสํานวนใหม,  
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และ ต  กิสฺส  เหตุ ก็ใชในท่ีมีคําตอบเปนประโยค  เชน  เตสาห  ธมฺม   
เทเสมิ...ต  กสิฺส เหตุ,  เอเต  หิ  คามณิ  ม ทีปา...วิหรนฺติ. 
[ส.  สฬา. ๑๘/๓๘๘] "เราแสดงธรรมแกภิกษุและภิกษุณีเหลานั้น, 
ขอน้ันเพราะเหตุแหงอะไร ?  นายบาน,  เพราะชน  (คือภิกษุและภิกษุณี) 
เหลาน้ัน เปนผูมีเราเปนเกาะ...อยู."  นี้เปนขอพึงสังเกต. 
        สรูปอธิบาย: ยทิท  เปนนิบาต  ใชเปนสัพพนาม คือเปนวิเสสนะ 
บาง (นี้ใด, นี้ไรเลา) กิริยาปรามาสบาง (นี้ใด) เหมือน ย ธรรมดา 
ตางแต ยทิท  เม่ือใชเปนวิเสสนะ  ก็เปนวิเสสนะของบทนาทนามไดทุก 
ลิงคทุกวจนะ  เพราะยกเปนนิบาตแลว ก็หมดปญหา. อีกอยางหน่ึง 
ยทิท  ทานใชอยาง  เสยฺยถีท  (นี้ไรเลา, คือ) เรียกชือ่วา ปุจฺฉนตฺโถ 
หรือ  นิยมตฺโถ. 
                   บาลีและอรรถกถาที่มาแหง  ยทิท 
                                        บาลี 
        เอส ปจฺจโย  ชรามรณสฺส,  ยทิท  ชาติ.  [ ท.ี มหา. มหานิทาน 
๑๐/๖๗]. 
                                    อรรถกถา 
        ยทิท  ชาตีติ  เอตฺถ  ยทิทนฺติ  นิปาโต,  ตสฺส  สพฺพปเทสุ 
ลิงฺคานุรูปโต  อตฺถโต เวทิตพฺโพ,  อิธ  ปน ยา  เอสาติ  อยมสฺส 
อตฺโถ,  ชรามรณสฺส หิ ชาติ  อุปนิสฺสยโกฏิยา  ปจฺจโย  โหติ. 
[ สุ. วิ. ๒/๑๒๓].  
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                                  บาล ี
        เอว สวฑฺฒา-อฺมฺวุฏาปเนน. [มหาวิภงฺค ๑/๔๑๑]. 
                              อรรถกถา  
        ยทิทนติฺ  วุฑฺฒิการณนิทสฺสนตฺเถ  นิปาโต, เตน  ย  อิท 
อฺม ฺวุฏาปเนน  จ สวฑฺฒา ปริสาติ เอว  ปริสาย 
วุฑฺฒิการณ  ทสฺสิต  โหติ. [ สมนฺต.  ๒/๑๒๗].  
                                   บาล ี
        จนฺทโน  เตส  อคฺคมกฺขายติ, ยทิท มุทุตาย เจว  กมฺมฺตาย จ. 
[ องฺ. เอก. ๒๐/๑๑].             
                                อรรถกถา 
        ยทิทนติฺ  นิปาตมตฺต.  [ มโน. ป.ุ ๑/๖๑]. 
                                    บาล ี
        ยทิท  จตตาริ  ปุริสยคุานิ  อฏ  ปุริสปุคฺคลา.  [ ขุ.  อิติวุตฺตก 
๒๕/๒๙๘ ]. 
                                อรรถกถา 
        ยทิทนติฺ ยานิ  อิมานิ. [ขุ อิติ.  ป. ท.ี ๓๗๔]. 
                                      บาลี 
        ยทิท  มทนิมฺมทโน...นิพฺพาน. [ขุ.  อิติวุตฺตก  ๒๕/๒๙๘ ]. 
                                  อรรถกถา 
        ยทิทนติฺ นิปาโต,  โย  อยนฺติ  อตฺโถ.  [ ขุ. อิติ. ป. ที.  ๒๗๓].  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 207 

                                  เอตทคฺค 
        (๓) เอตทคฺค  ทานตัดเปนบท  เอต+อคฺค  และใชได 
ในลิงคทั้ง ๓,  พึงถือเปนนิบาตเหมือน ยทิท  เพราะใชคงรูปอยู  
อยางเดียว.ในปทานุกรมบางฉบับ  แสดงเปนบทสมาสวา เอตทฺ 
(ในภาษาสสกฤต, แตในบาลีไมมีพยัญชนะการันต จึงลงวา  ทฺ 
อาคม)  +อคฺค  ทําสนธิเปน    เอตทคฺค  ใหความหมายรวมกันวา 
อัครฐาน ยอด เปนตน. เอตทคฺค  เรียกชื่อตามอรรถท่ีใช. อ.ุ 
เอตทคฺค  ภิกฺขเว  มม  สาวิกาน  อุปาสกิาน  พหุสฺสตุาน,  ยทิท   
ชุชฺชุตฺตรา. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  ในอรรถกถาตอนแก  เอตทัคคบาลี  ในเอกนิบาต 
อังคุตตรนิกาย  ตัดบท  เอตทคฺค  เปน  เอต  อคฺค  [นโม. ป.ู  ๑/๑๓๑] 
และแกอรรถของบท  ไปตามลิงคทั้ง  ๓ คือเปน เอส อคฺโค  , เอสา 
อคฺคา, หรือคงเปน   เอต อคฺค. นี้แกอรรถคือความ, แตโดย 
พยัญชนะ คงใชวา  เอตทคฺค   รูปเดียว, ชื่อเรียกตามอรรถที่ใช คือ 
เอต  เปนวิเสสนะ, อคฺค  เปนวิกติกัตตา  หรือ วิเสสนะ. อุ. :- 
                                   อุ. ที่ ๑ 
        เอตทคฺค  ภิกฺขเว มม  สาวิกาน  อุปาสิกาน  พหุสฺสุตาน, 
ยทิท  ขุชชฺุตฺตรา . [ องฺ เอก.  ๒๐/๓๔ ]  "ภิกษุ ท.,  ขุชชุตตรานี้ใด, 
ขุชชุตตรานั่น เปนยอดแหงอุบาสิกา ท. ผูสาวิกาของเรา ผูพหูสูต." 
        เอตนฺติ ปท  ขุชชฺุตฺตราติ  ปทสฺส วิเสสน.  อคฺคนฺติ  ปท 
โหตีติ ปเท  วิกติกตฺตา,  โหติติ  ปท ขุชฺชุตฺตราติ ปทสฺส กตฺตุวาจก  
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อาขฺยาตปท. ภิกฺขเวติ ปท อาลปน. มมาติ  ปท  สาวิกกานฺนติ  
ปทสฺส  สมพนฺโธ,  สาวิกานนฺติ จ  พหุสฺสุตานนฺติ  จ ปททฺวย 
อุปาสิกานนฺติ  ปทสฺส  วิเสสน. อุปาสิกานนฺติ  ปท นิทฺธารณ. 
ขุชฺชุตฺตราติ  ปท  อุปาสิกานนฺติ ปทสฺส  นิทฺธารณิย, โหตีติ  ปเท 
สยกตฺตา.  ยทิทนฺติ  ปท  ขุชฺชุตฺตราติ  ปทสฺส  วิเสสน. ขุชชฺุตฺตราติ 
ปท  ลิงฺคตฺโถ (อีกอยางหนึ่ง  อคฺค ศัพท  ไมถือเปนอติวิเสสคุณศัพท, 
บอก  อุปาสิกาน  เปนอปาทาน  ใน อคฺค  [  เหมือนในโยชนาอภิธัมม]. 
หรือ ใน โหติ).   
                                   อุ. ที่ ๒ 
        เอตทคฺค  ภิกฺขเว  อตฺตภาวีน, ยทิท ราหุ  อสรุินฺโท.  [ องฺ. 
จตุกฺก. ๒๑/๒๒ ] "ภิกษุ ท.,  ราหู ผูจอมอสูรนี้ใด, ราหูผูจอมอสูรน่ัน 
เปนยอดแหงผูมีอัตภาพ ท. " (ยทิท  ราหุ  อสุรินโฺทติ  โย เอส 
ราหุ  อสุรินฺโท, อย  อคฺโค  นาม.  มโน.  ป.ู  ๒/๓๔๐). 
                            คําแปลอีกแบบหนึ่ง 
        "ภิกษุ ท.,  นั่นเปนยอดแหงผูมีอัตภาพ ท. คือราหู ผูอสุรินท." 
                                       อุ. ที่ ๓ 
        เอตทคฺค ภิกฺขเว  อิเมส  ทฺวินฺน ทานาน, ยทิน ธมฺมทาน. 
[ ขุ.  อิติวุตฺตก ๒๕/๓๐๕] "ภิกษุ ท.,  ธรรมทานน้ีใด,  ธรรมทาน 
นั่น เปนยอดแหงทาน  ท.  ๒ นี.้"  (ยททินฺติ  ย อิท  ธมฺมทาน วุตฺต, 
เอต  อิเมสุ ทฺวีสุ ทาเนสุ อคฺค  เสฏ อุตฺตม.  ขุ. อิติ. ป. ที  ๔๐๔).  
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                              คําแปลอีกแบบหนึ่ง 
        "ภิกษุ ท., นั่นเปนยอดแหงธรรม ท.,  ๒ เหลาน้ี คือธรรมทาน."  
        [ ๒ ]  ในการยกศัพทแปลวา "ขชฺุชุตฺตรา   ขุชชุตตา  ยทิท 
นี้ใด,  ขุชฺชุตฺตรา  ขุชชุตตรา เอต  นั่น  อคฺค  โหติ เปนยอด." 
อาจเกิดความรูไมสนิท,  ทานจึงอาจสอนใหวิวรณะ  คือไขไปหาลิงค 
ของบทนามนาม  เชนวา ขุชฺชุตฺตรา  ขุชชุตตรา. ยทิท  เมาะ  ยา  
เอสา,  ยา เอสา.  นีใ้ด.  เอต เมาะ เอสา.  เอสา  ขุชชฺุตฺตรา 
ชุชชุตตรา  นั่น. อคฺค เมาะ อคฺค. อคฺคา โหติ  เปนยอด.... 
ดูก็เขาที แตพึงทราบวา นั่นเพียงเพ่ือแสดงวา  ยทิท  เทากับ  ยา เอสา 
เปนตน, ในเวลาสัมพันธไมพึงบอกเปน  วิวริยะ-วิวรณะ  พึงบอก 
เขาโดยตรง,  หรือบอกวิวรณะดวยอยางยกศัพทแปลก็ได. 
        [ ๓ ]  เอตทคฺค  นี้ ถาถือเปนบทสมาส  เหมือนท่ีแสดงไวใน 
ปทานุกรมบางฉบับ  แปลวา เอตทัคคะ  หรือ  ผูเอตทัคคะ  บอก 
สัมพันธเปนลิงคัตถะหรือวิเสสนะก็ได  เหมือนดัง อุ. ที ่๒  แปลวา 
"เอตทัคคะ  (หรือผูเอตทัคคะ) แหงอุบาสิกา ท. ผูสาวิกาของเรา 
ผูพหูสูต  คือ ขุชชุตตรา." 
        สรูปอธิบาย : เอตทคฺค  พึงถือเปนนิบาต  ใชไดในลิงคทั้ง ๓ 
เหมือน  ยทิท  เรียกชื่อตามอรรถท่ีใช.       
                                        อิท 
        (๔)  อทิ  นิบาต  มใีชในคําเกามากแหง  โดยมากใชรวม 
เขากับศัพทอื่น , พบเปนพ้ืนอยูคือ  เสยฺยถีท  (เสยฺยถา+อิท), 
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ยทิท  (ยทฺ+อทิ),  ยถยิท  ยเถท  (ยถา+อิท),  ยาวฺจิท  
(ยาว+จ+อิท),  หิท  (หิ+อทิ), นยิท  (น+อิท),  ตทิท 
(ตทฺ+อิท), กิมิท)  (กึ+อิท) .  อ.ุ :-   
        เสยฺยถีท  ยทิท  แสดงแลวในขอนั้น ๆ 
        ยถยิท  ยาวฺจิท;  นาห  ภิกขฺเว  อฺ  เอกธมฺมป 
สมนุปสฺสาม,ิ  ย  เอว  ลหปุริวตฺต,  ยถยิท  ภิกขฺเว จิตฺต, 
ยาวฺจิท  ภกิฺขเว  อุปมาป  น สุกรา, ยาว  ลหุปริวตฺต  จิตฺต. 
        หิท, นยิท;  สงฺขารา  จ อิท  ภิกฺขเว  อตฺตา อภวิสฺสสุ. 
นยิท  สงฺขารา  อาพาธาย  สวตฺเตยฺยุ. 
        อิท  นิบาตนี้ ใชเปนเพียงนิบาตมาก  ใชเปนนยิมสัพพนาม 
บาง. 
        อธบิาย :  [ ๑ ]  อิท  นิบาตน้ี  รูปเดียวกับ อิท นิยมสัพพนาม 
โดยมากใชรวมเขาศัพทอ่ืน  และเปนคําทายของศัพทนั้น  เชน  ยทิท 
ที่วาเปนนิบาต เพราะ อิท  ในที่เชนนั้น  ไมมีความหมายแหง อิม ศัพท 
ดังท่ีทานเรียกวา นิปาตมตฺต  เปนเพียงนิบาต,  คือใชเปนวจนาลังการ 
วจนสิลิฏฐกะ หรือบทปูรณ,  ทางขางไทยเราถือเครงวาตองแปลทุกบท 
ทุกศัพท  เมือ่พบ  อิท  เขาก็ตองแปลวา นี้  และบางทียักยายรูปประโยค 
เพ่ือใหลิงคลงกัน  เชน  ยถยิท  อิตฺถีสทฺโท  แปลวา  อิท  สทฺทชาต 
สัททชาตน้ีใด  อิตฺถีสทฺโท  คือเสียงแหงหญิง ยถา ฉันใด.  แตทานวา 
อิท  เปนเพียงนิบาต  จึงไมจําตองแปลอยางนั้น  ถารักจะใหเปนคุณบท 
บอกวา  อิทนฺติ  ปท อิตฺถีสทฺโทติ  ปทสฺส วิเสสน ก็ยังได  เพราะ  
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บอกอยางนี้  ลงกันไดกับประโยคท่ีมีบทนามนาม  เปนนปุสกลงิค เชน 
ยทิท   ภิกฺขเว จิตฺต,  ยถยิท  เทียบกันไดกับ ยถาต,  บอกสัมพันธ 
รวมกันไปกับยถาศัพทก็ได บอกแยกวาวจนาลังการก็ได, แม อิท  ที ่
รวมอยูกับศัพทอ่ืน ก็พึงทราบอยางนี้ อุ. :-  
                            ยถยิท,  ยาวฺจิท   
                                     อุ. ที่ ๑ 
        นาห  ภิกฺขเว อ ฺ  เอกธมฺมป  สมนุปสฺสามิ,  ย เอว 
ลหุปริวตฺต,  ยถยิท ภิกฺขเว จิตฺต. ยาวฺจิท  ภิกฺขเว  อุปมาป  น 
สุกรา,  ยาว  ลหุปริวตฺต  จิตฺต.  [ องฺ.  เอก. ๒๐/๑๑]  "ภิกษุ ท., 
เราไมแลเห็นแมธรรมขอหนึ่งอ่ืน ที่แปรเร็วเหมือนจิต  (หรือเหมือน 
จิตน้ี)   ภิกษุ ท.,  จนกระทั่ง,  ภิกษุ ท.,  อุปมาไมทํางาย  เทาท่ีจิต 
(แปรเร็ว."  ยาวฺจาติ  อธิมตฺตสมานตฺเถ  นิปาโต. อติวิย  น 
สุกโรติ  อตฺโถ. อิทนฺติ  นปิาตมตฺต. มโน. ป.ู  ๑/๖๑). 
                             สัมพันธ  ยถยิท 
        ๑.  ยถยทิสทฺโท  อุปมาโชตโก. 
        ๒.  ยถาสทฺโท อุปมาโชตโก. อิทสทฺโท  วจนาลงฺกาโร. 
        ๓.  ยถาสทฺโท  อุปมาโชตโก.  อิทนฺติ  ปท จิตฺตนฺติ  ปทสฺส 
วิเสสน. 
                            สัมพันธ  ยาวฺจิท 
        ๑. ยาวฺจิทสทฺโท  กิริยาวิเสสน. 
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        ๒. ยาวสทฺโท  กิริยาวิเสสน.  จสทฺโท  จ อิทสทฺโท จ 
วจนาลงฺการา.  
                                 อุ. ที ่๒   
        นาห  ภิกฺขเว  อฺ  เอกสทฺทมฺป  สมนุปสฺสามิ ,  โย  เอว 
ปุริสสฺส  จิตฺต  ปริยาทาย ติฏติ,  ยถยิท  ภิกฺขเว อิตฺถีสทฺโท. 
[จกฺขุปาลตฺเถร.  ๑/๑๕ ] "ภิกษุ  ท.,  เราไมแลเห็นแมเสียงอยางหนึ่ง 
อ่ืน ที่ ครอบงําจิตของชายต้ังอยูเหมือนเสียงหญิง  ภิกษุ ท." 
                                    อุ. ที่ ๓ 
        นาห  ภิกฺขเว  อฺ  เอกธมฺมมฺป  สมนุปสฺสามิ,  เยน 
อนุปฺปนฺนา  วา อกุสลา  ธมฺมา  อุปฺปชฺชนฺติ,  อุปฺปนฺนา  วา กสุลา 
ธมฺมา ปริหายนฺติ,  ยถิยท   ภิกฺขเว  ปมาโท. [องฺ. เอก. ๒๑/๑๓] 
"ภิกษุ  ท.,  เราไมแลเห็นแมธรรมอยางหน่ึงอ่ืน  ที่เปนเหตุใหธรรม 
เปนอกุศลที่ยังไมเกิดเกินข้ึน หรือธรรมเปนกุศลที่เกิดแลวเส่ือมไป 
เหมือนความประมาท ภิกษุ ท."  (มังคลัตถทีปนี  [ ๒/๑๘๕ ] ยกฎีกา 
พระบาลีนี้มาแกวา  อิทนฺติ  ลิงฺควิปลลฺาเสน  นิทฺเทโส นิปาตปท  วา 
เอต  ยทิทนฺติอาทีสุ  วิย....). 
                                    หทิ,  นยิท 
        สงฺขารา จ หิท ภิกฺขเว อตฺตา  อภวิสฺสสุ, นยิท  สงฺขารา 
อาพาธาย  สวตฺเตยฺย, [ อนตฺตลกฺขณ.  ๔/๒๕ "  " ภิกษุ ท.,   ถาสังขาร ท. 
นี้ จักไดเปนตัวตนแลวไซร , สังขาร ท.นี้  ไมพึงเปนไปเพ่ืออาพาธ." 
        อิทนฺติ  ปท  (ทั้งสองแหง )  สงฺขาราติ  ปทสฺส  วิเสสน.  
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        [ ๒ ]  อิท  นิบาตนี้  ปรากฏในสํานวนเกาชั้นบาลี  ในรูปประโยค 
เชนที่ยกมาเปนตัวอยางน้ี  พึงสังเกตใหดี.    
        อน่ึง บางทานไดชี้แจงวา  ในคัมภีรพระเวทของพราหมณ  (อัน 
จะเทียบกับพระไตรปฎก) สรรพนามเชน อิท  ไมนิยมลิงคและวจนะ 
ของนามนาม,  ในพระไตรปฎก ก็มีใชอยางนั้น เชน  สงฺขารา  จ หิท 
เปนตน  หรอืดัง  อุ. ทั้งหลายท่ียกมาแลว. แมในคาถาวา  อติสีต 
อติอุณฺห  อติสายมิท อหุ  ก็เหมือนกัน, บางทานจึงใช  อิท  กาโล 
ทีเดียว. 
        สรูปอธิบาย : อิท  นบิาต ใชควบทายศัพทอ่ืนเปนพ้ืน  เชน ยทิท 
ยถยิท. ใชเปนเพียงนิบาตควบไปกับศัพทนั้น  ๆ บาง  เปนสัพพนาม 
บางตามควร. 
                                 ยตฺร  หินาม 
        (๕)  ยตฺร  หินาม  หรือ  ยตฺถ  หนิาม เปนนิบาต  ใช 
รวมกันในท่ีแสดงอัศจรรย,  ในท่ีแสดงสังเวชบาง  แตนอย, ยตฺร 
ใชเปนสัพพนาม  ในอรรถ  ย ศัพท  ทานแกความเปนปฐมา- 
วิภัตติเปนตน  ตามความในท่ีมาน้ัน  ๆ, เปนวิเสสนะของบทนามนาม 
ที่เพงถึง, หินาม  พึงใชเปนนิบาต เรียกชื่อวา  วมิยฺตฺโถ  หรือ 
อจฺฉริยตฺโถ  (ความเดียวกัน),  ในท่ีแสดงสังเวช นาเรียกวา 
สงฺเวคตฺโถ. ยตฺร  หินาม  นี้วางไวในพากยใด กิรยิาในพากยนั้น 
ประกอบดวยภวิสสันติวิภัตติเปนพ้ืน  แตใชในอรรถอดีตกาล.  (บาง 
มติวา หินาม  ทํากิริยาใหเปนไปในอรรถปจจุบันกาล). อ.ุ ยตฺร  
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เปนปฐมาวิภัตติ  อจฺฉรยิ วต โภ  อพฺภุต  วต  โภ, ยาว  ปณฺฑิโต 
อย  ทีฆาว ุ กมุาโร,  ยตฺร  หินาม  ปตุโน  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส 
วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชานิสฺสติ. ใน อุ. นี้  ยตฺร  เทากับ  โย 
วิเสสนะของ กุมาโร  กตฺตา  ใน อาชานิสฺสติ.   
        อธบิาย : [ ๑ ]  ยตฺร  หินาม  หรือ  ยตฺถ  หินาม เปนนิบาต 
ใชรวมกันในประโยคแสดงอัศจรรยที่เกิดรูสึกในปจจุบัน. อัศจรรยนั้น 
ทานแสดงวามี  ๒ คือ  ครหอัจฉริยะ  อัศจรรยในทางติเตียน ๑ 
ปสังสาอัจฉริยะ อัศจรรยในทางสรรเสริฐ  ๑.  [ อัฏฐกถากันทรกสูตร 
ป. ส.ู ๓/๒ ] ยตฺร  หินาม  ใชในที่ทั้ง  ๒ แตพบในที่สรรเสริญโดย 
มาก, ใชในทีแ่สดงสังเวชบาง แตนอย. ประโยค ยตฺร  หินาม นี ้
มีวิธีประกอบกิริยาแปลกจากประโยคธรรมดาท่ัว ๆ ไป คือ  ในตอน 
ยตฺร  หินาม  ประกอบกิรยิาในพากยดวยภวิสสันติวิภัตติเปนพ้ืน  แต 
ใชในอรรถแหงอดีตกาล ทานวาดวยอํานาจ  ยตฺร หิ. (แตตามมติ 
ในสัททนีติวาใชในอรรถปจจุบันกาล). และ  ยตฺร   ทานแกความเปน 
สัพพนาม  ในอรรถ  ย ศพัท  (ใด)  เพงถึงนามนามในหนหลัง,  และให 
เปนปฐมาวิภัตติ เปนตน  ตามแตจะปรับเขารูปประโยคได,  ในทาง 
สัมพันธ  ยตฺร  จึงเปนวิเสสนะของบทนามนามท่ีเพงถึง. สวน หินาม 
พึงเรียกชื่อเปนนิบาตวา วิมฺหยฺตโถ หรือ  อจฺฉริยตฺโถ ตามท่ีทาน 
บอกไว, ในทางสัมพันธ ทานใหนํามาเชื่อมทายกิริยาในพากย  เชน 
อาชานิสฺสติ  หินาม,  โบราณแปลวา มา...แลว. อุ. :- 
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                        ยตฺร  เปนปฐมาวิภัตติ 
                                   อุ.  ที่ ๑ 
        อจฺฉริย  วต โภ  อพฺภุต  วต  โภ, ยาว  ปณฺฑิโต อย  
ทีฆาวุ  กุมาโร, ยตฺร  หินาม  ปตุโน  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส  
วิตฺถาเรน  อตฺถ  อาชานิสสฺติ. [ โกสมพิฺกกฺขนฺธก  ๕/๓๓๕ ] "ดูกอน 
ผูเจริญ  ท., อัศจรรยหนอ,  ดูกอนผูเจริญ ท.,  ไมเคยมีหนอ, เทาท่ี 
กุมารทีฆาวุนี้เปนบัณฑิต, กุมารไรเลามารูทั่วถึงอรรถแหงคําที่บิดาตรัส 
โดยยอไดโดยพิสดารแลว."   ยตฺร = โย. 
        ยตฺราติ  ปท กุมาโรติ  ปทสฺส  วิเสสน.  หินามสทฺโท 
อจฺฉริยตฺโถ. 
                                  อุ. ที่ ๒ 
        อจฺฉริย  อาวุโส,  อพฺภุต  อาวุโส,  (ยาว)  ตถาคตสฺส 
มหิทฺธิกตา  มหานุภาวตา,  ยตฺร  หินาม  ตถาคโต  อตีเต  พุทฺเธ 
...ชาติโตป  อนุสฺสริสฺสติ. [ ที. มหา. มหาปทาน. ๑๐/๑๐ ] "อัศจรรย 
อาวุโส, ไมเคยมี  อาวุโส, (เทา)  ที่พระตถาคตเปนผูมีฤทธิ์มาก มี 
อานุภาพมาก,  พระถตาคตพระองคไรเลา  มาทรงตามระลึกไดแลว 
ซึ่งพระพุทธเจา ท.  ผูลวงแลว....โดยพระชาติบาง."  ยตฺร-โย. 
                                     อุ. ที่ ๓ 
        ปณฺฑิโต  ภิกฺขเว    อานฺนฺโท, มหาปฺโ ภิกฺขเว  อานฺนโท, 
ยตฺร  หินาม  มยา  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน  อตฺถ 
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อาชานิสฺสติ...[มหาวคฺค  ๕/๒๐๓ ] "ภิกษุ ท.,  อานนทเปนบัณฑิต, 
ภิกษุ  ท., อานนทมีปญญามาก, อานนทไรเลามารูทั่วถึงคําท่ีเรากลาว 
โดยยอไดโดยพิสดารแลว."  ยตฺร=โย.  
                        ยตฺร  เปนทุติยาวิภัตติ 
                                   อุ. ที่ ๔   
        ปาปก  วต  โภ อย  ปุริโส  กมฺม  อกาสิ  คารยฺห  สีสจฺเฉชฺช, 
ยตฺร  หินาม  รฺโ  ปุริสา ทฬฺหาย รชชฺุยา  ปจฺฉาพาห 
คาฬฺหพนฺธน  พนฺธิตฺวา  ขุรมณฺฑ กริตฺวา ขรสฺสเรน ปณเวน 
รถิยา รถิย  สงฺิฆาฏเกน  สิงฺฆาฏก  ปริเณตฺวา ทกฺขิเณน ทฺวาเรน 
นิกฺขาเมตฺวา  ทกฺขิณโต  นครสฺส  สีส  ฉินฺทิสฺสนฺติ.  [ องฺ. จตุกกฺ. 
๒๑/๓๒๗]  "ดูกอนผูเจริญ  ท.,  บุรุษนี้ไดทํากรรมชั่วนัก อันนาติเตียน 
โทษถึงตัดศีรษะ, บุรุษ  ท.ของพระราชามาจับซึ่งบุรุษไรเลา มัดมือ 
ไพลหลังเสียมั่งคง  โกนศีรษะดวยมีดโกน นําตระเวนไปท่ัวทุกถนน 
ทั่วทุกสี่แพรง  (ตลอดทางรถโดยทางรถ,  ตลอดทางสี่แพรงโดยทาง 
สี่แพรง)  ดวยท้ังกลองเสียงดังขรม แลวออกทางประตูดานทักษิณ 
ตัดศีรษะแลวทางประตูทิศทักษิณของพระนคร."  ยตฺร= ย. 
                               ยตฺร  เปนตติยาวิภัตติ 
                                           อุ. ที ่๕ 
        อจฺฉริย  วต โภ  อพิภุต  วต  โภ,  ยาว สทฺธาย  สุปฺปยา 
ปสนฺนา, ยตฺร หินาม  อตฺตโนป  มสานิ  ปริจฺจตฺานิ, กึ  ปนิมาย 
อฺ  กิฺจิ  อเทยฺย  ภวิสฺสติ. [ มหาวคฺค ๕/๗๐ ] "ดูกอนผูเจริญ ท., 
   



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 217 

อัศจรรยหนอ,  ดูกอนผูเจริญ ท.,  ไดเคยมีหนอ. เทาสุปปยานี้ผูมีศรัทธา 
เลื่อมใส, เนื้อแมของตน  อันสุปปยาไรเลา  มาสละแลว. ก็สิ่งไร ๆ 
อ่ืนอะไร จักเปนของอันสุปปยานี้ไมพึงให."  
        บาลีนี ้อรรถกถาไมไดแก  แตตามความ ยตฺร= ยาย  (ตติยา- 
วิภัตติ).  
                           ยตฺร เปนปญจมีวิภัตติ 
                                       อุ. ที่ ๖ 
        อจฺฉริย  วต โภ,  อพฺภุต  วต โภ,  (ยาว) ตถาคตสฺส 
มหิทฺธิกตา   มหานุภาวตา, ยตฺร หินาม  สห  ทสฺสเนน ภควโต 
ตาวมหาวโณ  รฬฺุโห ภวิสฺสติ  สุจฺฉวิ  โลมชาโต. [ มหาวคฺค 
๕/๗๑ ] "ดูกอนผูเจริญ, อัศจรรยหนอ,  ดูกอนผูเจริญ, ไมเคยมีหนอ, 
(เทา)  ความท่ีพระตถาคตเปนผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก, เหตุความ 
ที่พระตถาคตเปนผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมากไรเลา,  แผลใหญเพียงนั้น 
มางอก  มีผิวเรียบรอย มีขนเกิดแลว  พรอมกับเห็นพระผูมีพระภาค." 
ยตฺร= ยสฺมา. 
                              ยตฺร  เปนสัตตมีวิภัตติ 
                                         อุ. ที ่๗ 
        อจฺฉริย  วต  โภ,  อพฺภุต วต โภ, (ยาว)  สมณสฺส 
มหิทฺธิกตา   มหานุภาวตา, ยตฺร  หินามาย  พฺรหฺหมายุ  พฺราหฺมโณ 
าโต  ยสสฺสี เอวรูป  ปรม  นิปจฺจการ  กริสฺสติ.  [ม.  ม. พฺรหิมายุ. 
๑๓/๕๗๗] "ดูกอนผูเจริญ ท.,  อัศจรรยหนอ, ดูกอนผูเจริญ  ท., ไม  
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เคยมีหนอ, (เทา)  ความที่สมณะมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก, ใน 
สมณะไรเลา พราหมณชื่อพรหมายุ   ผูเลื่องชื่อลือยศมาทํากายนอบนอม 
อยางยิ่งปานฉะน้ี ."  ยตฺร = ยตฺถ, ยสฺมึ. 
                                 อุ. ที ่๘   
        อโห  พุทฺโธ  อโห  ธมฺโม  อโห  ธมฺมสฺส สฺวากฺขาตตา, 
ยตฺร  หินาม  สายมนุสิฏโ  ปาโตวิเสส  อธฺคมิสฺสติ  ปาตมนุสิฏโ 
สายวิเสส  อธิคมิสฺสติ. [ม.ม.  โพธริาชกุมาร. ๑๓/๔๗๔ ]  "โอ 
พระพุทธเจา, โอ พระธรรม, โอ ความท่ีพระธรรม  อันพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสดีแลว,  ในเพราะพระพุทธเจา ในเพราะพระธรรม 
ในเพราะความท่ีพระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลวไรเลา บุคคล 
ผูที่ทรงอนุสาสนเวลาเย็น  มาบรรลุคุณวิเสสเวลาเชา,  บุคคลผูที่ทรง 
อนุสาสนเวลาเชา  มาบรรลุคุณวิเสสเวลาเย็น." ยตฺร= ยสฺม.ุ 
                                   อุ. ที่ ๙ 
        ธิรตฺถุ  กิร  โภ  ชาติ  นาม,  ยตฺร  หินาม ชาตสฺส ชรา 
ปฺานิสฺสติ.  [ ที.  มหา. มหาปทาน.  ๑๐/๒๕ ] "ดูกอนผูเจริญ  ท., 
ขอทีเถอะ ข้ึนชื่อวาชาติ  นาติเตียน  (ธิ+อตฺถุ.  อตฺถุ  = ภเวยฺย),  ใน 
เพราะชาติไรเลา ชรามาปรากฏแกผูเกิดแลว."  ยตฺร= ยตฺร, ยาย, 
ยสฺส. 
        ยตฺร   หนิาม ใน อุ.นี ้ ใชในทางติเตียน. อรรถกถาแกเปน 
ประโยคลักขณะ, แตในที่นี้  ใชเปนนิมิตตสัตตมี  ตามท่ีเห็นวาใชได 
อยางสั้น. 
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        [ ๒ ]  ที่เรียกวาประโยค  ยตฺร  หินาม นั้น  สังเกตไดจากท่ีมา 
ทั่วไปวา ประกอบดวยอนุประโยคเต็มที่  ๓ อนุประโยค ดังน้ี :- 
        ก.  อนุประโยค  อจฺฉริย.  
        ข.  อนปุระโยค  ยาว  แสดงบทนามนามกับลักษณะเทาที่ตองให 
กลาววาอัศจรรย.   
        ค. อนุประโยค  ยตฺร  หินาม  ขยายความลักษณะน้ันออกไปอีก 
และ ยตฺร  เพงถึงนามนามในอนุประโยค ข.,  บางทีมีตอไปอีกอนุประโยค 
หน่ึง ดัง อุ.  ที่ ๕  แตก็นอย,จึงนับเอาแต ๓ อนุประโยค. 
        ในที่มาท้ังปวง  อนุประโยค ก. มีบางไมมีบาง   สวนอนุประโยค 
ข. มีเปนพ้ืน และวาง ยาว ไวเบ้ืองหนาบาง ไมวาง ยาว  ไวบาง, ถา 
วาง ยาว  ไว หรือ  เติม ยาว  เขามา , อนุประโยค  ก. ก็เปนประโยค  ตาว. 
จักแยกประเภทใน  อุ. ที่ ๑ เปนตัวอยาง :- 
        ก.  อจฺฉริย  วต โภ  อพฺภุต  วต  โภ. 
        ข. ยาว ปณฺฑิโต อย ทีฆาวุ กุมาโร. 
        ค.  ยตฺร  หินาม  ปตุโน  สงฺขิตฺเตน  ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน 
อตฺถ  อาชานิสฺสติ. 
        [ ๓ ]  ขอท่ี ยตฺร  ใชเปนวิภัตติอะไรนั้น พึงสังเกตดังน้ี :  ยตฺร 
เพงถึงนามนามบทใดท่ีกลาวถึงในอนุประโยค ข.,  ถานามนามบทน้ัน 
มาเปนกัตตาในกิริยาในพากย ยตฺร ห,ิ  ยตฺร ใชเปนปฐมาวิภัตติ, 
ถากิริยาในพากย  ยตฺร  หิ มีกัตตาอ่ืน,  ยตฺร  ใชเปนวิภัตติในวิภัตติหน่ึง 
แลวแตความ, สวน ต ศัพทใสลงที่บทนามนามท่ี ยตฺร  เพงถึงใน  
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อนุประโยค ข. นั้น  
        [ ๔ ]  ในท่ีนอมแหง  ขาดอนุประโยค ข. เชน :- 
        ก. อจฺฉริย  ภนฺเต  อพฺภุต  ภนฺเต.  
        ค. ยตฺถ  หิ นาม สตฺถ ุ เจว  สาวิกาย  จ อตฺเถน  อตฺโถ, 
พฺยยฺชเนน  พฺยฺชน สสนฺทิสฺสติ...ยทิท  อคฺคปทสฺมึ.  [ ส.  สฬา. 
๑๘/๕๖๑ ].(ในที่นี้ใช  ยตฺถ   แทน ยตฺร). 
        ก. อัศจรรย  พระเจาขา ไมเคยมี พระเจาขา  (ในพระธรรม- 
เทศนานั้น). 
        ค. ใน (พระธรรมเทศนา)  ไรเลา  อรรถมาเทียบสมดวยอรรถ 
พยัญชนะมาเทียบสมดวยพยัญชนะทั้งของพระศาสดาท้ังของพระสาวิกา 
คืนในบทอันเลิศ. 
        ใน อุ. นี้ ถาใหอนุประโยค ก. คงเปนประโยค  ตาว ก็ตองใช 
ยตฺถ  ห ินาม เปนนิบาตรวมกัน ในวรรค  ยาว เรียกรวมกันวา  อัจฉ- 
ริยัตถนิบาต  อยางที่ทานเรียกในอรรถกถา แปลวา "อัศจรรย  พระเจาขา, 
ไมเคยมี  พระเจาขา,  เทาอรรถมาเทียบสมดวยอรรถ...." 
        [ ๕ ]  ในบางแหงแตนอย  กิริยาในอนุประโย ยตฺร  หินาม 
ประกอบดวยวัตตนามวิภัตติ  เชน  นสฺสต วต  โภ โลโก, วินสฺสติ 
วต  โภ โลโก, ยตฺร  หินาม ตถาคตสฺส  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
อปฺโปสฺสุกฺกตาย  จิตฺต นมติ, โน  ธมมฺเทสนาย. [ วิ. มหาวคฺค 
๔/๙] "ดูกอนผูเจริญ ท.,   โลกฉิบหายหนอ,  ดูกอนผูเจริญ ท.,  โลก 
พินาศหนอ,  ในโลกไรเลา จิตของพระตถาคตผูอรหันต สัมมา-  
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สัมพุทธเจามานอมไป เพ่ือความเปนผูขวนขวายนอย, ไมนอมไปเพื่อ   
การแสดงธรรม." (หินาม  ในที่นี้ นาเรยีกวาสังเวคัตถะ). เพราะมี  
กิริยาในอนุประโยค  ยตฺร  หินาม   ประกอบดวยวัตตมานาวิภัตติเชน 
ตัวอยางนี้  จึงนาเห็นวามติในสัททนีติวา  เพราะอํานาจ หินามนิบาต 
ภวิสสันตติวิภัตติใชในอรรถวัตตมานาวิภัตติ มีหลักฐานอยู. 
        สรูปอธิบาย :  ยตฺร ิ หินาม  หรือ ยตฺถ  หินาม  เปนนิบาต ใชใน 
ที่แสดงอัศจรรย  บางแหงแสดงสังเวชแตนอย.  ยตฺร ใชเปนสพัพนาม 
เปนปฐมาวิภัตติเปนตนตามความ,  ในทางสัมพันธเปนวิเสสนะ,หิ นาม 
เรียกชื่อวา อัจฉริยัตถะ หรือ  สังเวคัตถะ  ตามสมควร. 
                        บาลีและอรรถกถาบางแหง 
                             ที่มาแหง ยตฺร  หินาม 
                                         บาล ี
        อจฺฉริย  อาวุโส...ยตฺร  หินาม......อนุสฺสริสฺสติ. [ อุ.  ที่ ๒]. 
                                      อรรถกถา 
        ยตฺร  หนิามาติ อจฺฉริยตฺเถ  นิปาโต.  โย นาม  ตถาคโตติ 
อตฺโถ.  อนุสสฺริสฺสตีติ  อิท  ยตฺรหินิปาตวเสน  อนาคตวจน, อตฺโถ. 
ปเนตฺถ  อตีตวเสน  เวทิตพฺโพ. [ สุ. วิ.  ๒/๒๕ ]. 
                                          บาล ี
        อโห  พุทฺโธ.... ยตฺร  หินาม... [ อุ. ที่ ๘] 
                                       อรรถกถา 
        ยตฺร  หนิามาติ  วิมฺหยตฺเถ   นิปาโต.  [ ป. สู.  ๓/๓๐๓ ].  
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                       ยตฺร  เปนปฐมาวิภัตติ 
                                    บาลี   
        ปณฺฑิโต  ภิกฺขเว  อานฺนโท...ยตฺร หินาม.... [ อุ.ที่ ๓].  
                                  อรรถกถา 
        ยตฺร  หนิามาติ  โย นาม.  [ สมนตฺ. ๓/๒๓๖ ]. 
                                     บาลี 
        อจฺฉริย  ภนฺเต...ยตฺร  หินาม  เทวภูตสฺสป  อุปการานิ 
ปฺุานิ..... [ สุมนาราชกุมารี.  องฺ.  ปฺจก. ๒๒/๓๕ ]. 
                                  อรรถกถา 
        ยตฺร  นนิามาติ  ยานิ นาม.  [ มโน.  ปู.  ๓/๒๒ ] 
                         ยตฺร  เปนทุติยาวิภัตติ 
                                       บาลี 
        ปาปก  วต  โภ...ยตฺร  หินาม... [ อุ. ที่ ๔ ]. 
                                    อรรถกถา 
        ยตฺร  หนิามาติ  ย นาม.  [ มโน. ปู.  ๒/๕๑๐ ]. 
                          ยตฺร เปนปญจมีวิภัตติ 
                                        บาลี 
        อจฺฉริย วต  โภ...ยตฺร  หินาม .... [ อุ. ที ่๖.]. 
                                     อรรถกถา 
        ยตฺร  หนิามาติ  ยสฺมา นาม.  [ สมนฺต.  ๓/๑๙๓ ]. 
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                    ยตฺร เปนสัตตมีวิภัตติ 
                                บาล ี
        ธิรตฺถุ.....ยตฺร  หินาม.. [ อุ. ที่ ๙ ].  
                              อรรถกถา   
        ยตฺร  หนิามาติ ยาย  ชาติยา  สติ ชรา  ป ฺายติ. สา ชาติ 
ธิรตฺถุ  ธิกฺกตา  อตฺถุ ชิคุจฺฉา นาเมสา  ชาติ. [ ส.ุ  วิ.  ๒/๖๖ ]. 
                                    ต 
        (๖)  ต นิบาต  ใชในบางแหง อ.ุ  ตป  ภควา  น มนสากาส,ิ 
ยถาต   อนุตฺตเร อุปธิสงฺขเย  อธิมุตฺโต.          
        อธิบาย  : [ ๑ ] ต  นบิาต  ที่ใชรวบกับ  ยถา  เปน  ยถาต  นี้ 
มีในสํานวนเกาบางแหง  ไมมีความหมายแหง  ต สัพพนาม  อุ. :- 
                                   อุ. ที่ ๑ 
        ตป  ภควา น มนสากาสิ,  ยถาต อนุตฺตเร  อุปธิสงฺขเย 
อิธมุตโต. [ มารธีตา.  ๖/๖๗ ]. "พระผูมีพระภาค  ไมทรงทําคําแมนั้น 
ไวในพระทัย เหมือนท่ีทรงนอมไปในธรรมเปนที่สิ้นอุปธิอันเยี่ยม." 
                                    อุ. ที่ ๒ 
        สาธุ สาธุ  ภิกฺขุ,  ยาถต อุคฺโค  คหปติ  เวสาลิโก สมฺมา 
พฺยากรมาโน  พฺยากเรยฺย. [ องฺ .  อฏ.  ๓๒/๒๑๕ ] "ภิกษุ ดีละ  ดีละ, 
อยางคฤหบดีอุคคะ ชาวเมืองเวสาลี  เมื่อพยากรณโดยชอบ พึง 
พยากรณนั่นแหละ." (สาธุ สาธุ  ภิกฺขุ เปนประโยค ตถา).  
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                                     อุ. ที่  ๓ 
        ยถาต  ยุวา  ยุวตึ. [มหาวิภงฺค  ๑/๒๗๔ ]  "เหมือนชายหนุม 
พูดเคาะหญิงสาว."  (ยถาตนฺติ  เอตฺถ ตนฺติ  นิปาตมตฺต. สมนฺต.  ๒/๔๐ ). 
                                        อุ. ที่ ๔    
                น สพฺโพ  สพฺพทาเยว   ตสฺส  ต อุปกปฺปติ. 
                                                   [ ขุ. ขุ.  นิธิกณฺฑ. ๒๕/๑๑]. 
        "ขุมทรัพยทั้งหมด  ยอมไมสําเร็จประโยชนแกเขาในกาลท้ังปวง 
ทีเดียวแล."  [ ตนฺติ ปทปูรณมตฺเต  นิปาโต  ทฏพฺโพ  ยถาต 
อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโนติ  เอวมาทีสุ.  ลิงฺคเภท  วา กตฺวา  โสติ 
วตฺตพฺเพ  ตนฺติ  วุตฺต ขุ. ขุ.  ป. โช.  น. ๒๔๔ ). 
        [ ๒ ]   ยถาต  อรรถกถาบางแหงแกเปน  ยสฺมา  ก็มี.  ต  นบิาต 
บอกสัมพันธรวมกันไป  หรือจะแยกบอกเปนวจนาลังการ หรืออวธารณะ 
ก็ได. 
          สรูปอธิบาย : ต  นบิาต ใชในทีบ่างแหง. 
                                 โว,  โน 
        (๗)    โว,  โน  เปนนิบาตในท่ีบางแหง, โว  สักวานิบาต 
คือ เปนบทปูรณะ หรือ  อวธาณะ. อ.ุ   เย หิ  โว ปรสิุทฺธกาย- 
กมฺมนฺตา. โน ใชอยาง น ุบาง. อ.ุ  อภชิานาสิ  โน ตฺว  มหาราช. 
สักวานิบาตบาง. อ.ุ น โน สม  อตฺถิ  ตถาคเตน. 
        อธบิาย:  [ ๑ ]  โว และ  โน ในสาํนวนชั้นบาลีบางแหงใชเปน 
นิบาต, นี้เปนเรื่องที่ควรทราบไว  เพราะถาไมทราบ  เมื่อไปพบเขา  
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แปลของทานไมออก (เพราะไมอาจแปลเปนสัพพนาม) อาจคิดแก 
เชนแก  โน เปน โข. 
         [ ๒ ]  โว เปนบทปูรณะ  หรือ  อวธารณะท่ีเรียกวา  ' นิปาตมตฺต' 
สักวานิบาคต. อุ. :-    
                                  อุ. ที่ ๑ 
        เย ห ิโว  อริยา  ปริสทฺุธกายกมฺมนฺตา  อรฺวนปตฺถานิ 
ปนฺตานิ  เสนาเสนานิ  ปฏิเสวนฺติ  เตสมห  อฺตโร. [ ม. ม.ู  ภยเภรว. 
๑๒/๒๙] "ก็พระอริยะ ท. เหลาใดแล  มีการงานทางกายอันบริสุทธิ์ 
ยอมเสพเสนาสนะ ท. ที่เปนราวปาและไพรสณฑอันสงัด, เราเปน 
ผูหน่ึงแหงพระอริยะเหลาน้ัน." (เย หิ  โวติ  เอตฺถ  โวติ  นิปามตฺต 
ป. ส.ุ  ๑/๑๕๗ ). 
                                อุ. ที่ ๒ 
        ปสฺสามิ โวห อตฺตาน    ยถา  อิจฺฉึ  ตถา  อหุ. 
                                             [ ขุ. ชา.  มหาชนก.  ๒๘/๑๖๗] 
        "เราเห็นแลซ่ึงตน (วา)  ไดเปนแลวดวยปรารถนา." 
             [ ๓ ]  ใน ใชอยาง นุ บาง  สักวานิบาตอยาง  โว บาง  อุ . :- 
                             โน  ใชอยาง นุ 
                                   อุ. ที่ ๑ 
        อภิชานาสิ  โน ตฺว  มหาราช  อิม  ปฺห  อฺเป 
สมณพฺราหฺมเณ  ปุจฺฉิตา. [ ที. สี. สามฺผล. ๙/๖๗] "ดูกอน 
มหาบพิตร, พระองคทรงจําไดหรือหนอ  วา (เคย)  ถามปญหานี้  
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กะสมณพราหมณ ท. แมอ่ืน ."  (อภิชานาสิ โน ตวนฺติ  อภิชานาสิ 
นุ ตฺว.  สุ. วิ  ๑๙๙). 
                             อุ. ที ่๒    
        ปสฺสถ  โน ตุมฺเห  ภิกฺขเว อมุ   มหนฺต  อคฺคิกฺขนฺธ.  [ องฺ. 
สตฺตก. ๒๓/๑๒๙ ] "ภิกษุ ท., ทาน ท.  เห็นหรือหนอ ซึ่งกองไฟ 
ใหญโนน."  (ปสฺสถ  โนติ  ปสฺสถ  น.ุ  มโน.  ปู. ๓/๒๓๕). 
        โน  นิบาต  ในอรรถน้ี  ควรจัดเขาในนิบาตหมวดคําถาม  เรียก 
 ืชื่อวา  ปุจฺฉนตฺโถ  อยาง นุ  ศัพท. 
                  โน  สักวานิบาต. 
        น โน  สม  อตฺถ ิ ตถาคเตน. [ ขุ.  ขุ. รตน. ๒๕/๕ ]. "รตนะ 
(นั้น)  เสมอดวยพระตถาคตไมมีเลย."  (โน  อิติ  อวธารเณ. ขุ. ขุ. 
ป. โช  ๑๘๗). 
         สรูปอธิบาย :  โว,โน  ใชเปนนิบาต ในสํานวนชั้นบาลีบางแหง. 
                                    บอกแกบางแหง 
                      หนังสืออธิบายวากยสัมพันธ  เลม ๑ 
        ๑.  ตัวอยางแสดงอาธาร หนา ๑๑๑  (ตามฉบับพิมพครั้งท่ี ๒ 
พ.ศ.  ๒๔๙๒) วา  พหิ  ตสฺมึ  เคเห  ตฺวา  มา กเถสิ แปล  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๒ - หนาท่ี 227 

และบอก เคเห  เปนอาธาร  ใน ตฺวา, ขอแกตามสัมพันธตัวอยางเปน  
ภาษามคธ  ขอ ๓  ในทายวากยสัมพันธ  เปนอาธาร ใน  กเถสิ.  ใน 
เลมนี้  ยมมาเปนตัวอยางในขอวาดวยวิวริยะ-วิวรณะ  หนา ๖๕. 
        ๒.  ในตอนอปรกาลกิริยา หนา ๑๘๒  ที่บอกวา  ในการแปลใส 
คําวา 'แลว'  เหมือนปุพพกาลกิริยา,  ขอแกเปนไมแปล ' แลว' ตาม 
อภิธานนัปปทีกาฉบับบาลีแปลเปนไทย  ของสมเด็จพระสังฆราชเจา 
กรมหลวงชนิวรสิริวัฒน  หนา  ๔๓๖.   


