คํานํา
หนังสือบาลีไวยากรณ วากยสัมพันธ ภาคที่ ๓ ตนตนปรากฏ
วา มีศัพทที่นิยมในเชิงอักขรวิธี ยังแผกเพี้ยนไมลงระเบียบ ตามที่
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาชิรญาณวโรรส ทรงแนะนําใน
คราวชําระคัมภีรอรรถกถาและชาดกปกรณ ขาพเจาจึงชําระใหมจน
ตลอด เพื่ออนุโลมใหยตุ ิเปนระเบียบเดียวกันกับหนังสือแบบเรียน
อยางอื่น ๆ ที่ใชเปนหลักสูตรแหงการศึกษา ซึ่งพิมพใหมในยุคนี้.
โดยพระกระแสรับสั่งสมเด็จพระสังฆราชเจา.
พระสาสนโสภณ
วัดเทพศิรินทราวาส
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๐
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วากยสัมพันธ
ภาคที่ ๓
(๑๔๗) นักเรียนไดศึกษาวจีวิภาค รูจักสวนแหงคําพูดแลว
ควรศึกษาใหรูจักวิธีประกอบคําพูดเขาเปนพากย เพื่อเปนประโยชน
ในการพูดหรือแตงหนังสือซึ่งแสดงความใหผูอื่นเขาใจ เหมือนนาย
ชางผูฉลาด รูจักปรุงทัพพสัมภาระใหเปนเรือน เพื่อเปนประโยชนแก
ผูจะอยู ฉะนั้น วิธีประกอบคําพูดเขาเปนพากยนั้น เรียกวา
วากยสัมพันธ.
(๑๔๘) คําพูดนั้นแบงเปน ๓ อยาง ดังนี้ :๑. ศัพทเดียวหรือหลายศัพท แตยังผสมใหเปนใจความไมได
เรียกวา บท กําหนดตามวิภัตตินาม จะกี่ศัพทก็ตาม นับวิภัตติ
ละบท ๆ เชน ปุตฺโต เปนบทหนึ่ง มาตาปตเรสุ เปนบทหนึ่ง เปน
ตัวอยาง.
๒. หลายบทผสมใหเปนใจความได แตยังเปนตอน ๆ ไมเต็มที่
เรียกวา พากยางค มี ๓ อยาง คือ (นาม) กุลสฺส ปุตฺโต,
(คุณ) ปโย ปุตฺโต, (กิรยา) ปุตฺโต มตาปตเรสุ สมฺสม
ปฏิปชฺชนฺโต เปนตัวอยาง. ตอนหนึ่ง ๆ นับเปนพากยางคหนึ่ง ๆ.
๓. หลายบทหรือหลายพากยางค ผสมใหเปนใจความไดเต็มที่
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เรียกวา พากย เชน ปุตฺโต มาตาปตเรสุ สมฺสม ปฏิปชฺชนฺโต
ปสศ ลภติ เปนตัวอยาง. ตอนมีกิริยาอาขยาตหนึ่ง ๆ นับเปน
พากยหนึ่ง ๆ.
(๑๔๙) การศึกษาวิธีประกอบคําพูดเขาเปนพากยมี ๒ ทาง คือ
กําหนดพากยที่เรียงไวแลใหรูวา บทไหนเขากับบทไหน ซึง่ เรียกวา
สัมพันธ ทาง ๑ เรียนผูกคําพูดใหเปนพากยเองใหตองตามแบบอยาง
ทาง ๑ ใน ๒ ทางนั้น ควรเรียนทางสัมพันธใหเห็นเปนตัวอยางไว
กอนแลว จึงเรียนแตงเอง เชนนี้ การศึกษาจะไดสะดวกดี. กอน
แตเรียนสัมพันธ ควรรูจ ักแบบสัมพันธไวกอน.
แบบสัมพันธ
(๑๕๐) บทนามนาม ที่ประกอบดวยปฐมาวิภัตติใชในอรรถ
๔ อยาง ดังนี้ :๑. เปนประธานในนามพากยางค และคุณพากยางคเรียกชื่อวา
ลิงฺคตฺโถ. อุทาหรณอยางนี้: กุลสฺส ปุตฺโต ปโย ปุตฺโต.
๒. เปนผูทําเอง ในพากยที่เปนกัตตุวาจก เรียกชื่อวา สยกตฺตา
อุ. ปุตฺโต ชายติ.
๓. เปนผูใชใหทํา ในพากยที่เปนเหตุกัตตุวาจก เรียกชื่อวา
เหตุกตฺตา อุ. มาตา ปุตฺต ชเนติ.
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๔. เปนของที่เขาทํา ในพากยที่เปนกรรมวาจาและเหตุกรรมวาจก เรียกชือ่ วา วุตฺตกมฺม. อุ. กลฺยาณกมฺม กาตพฺพ. สงฺโฆ
าเปตพฺโพ.
(๑๕๑) บทนามนาม ที่ประกอบดวยทุติยาวิภัตติใชในอรรถ
๖ อยาง เขากับกิริยา ดังนี้ :๑. เปนที่ทํา (ซึ่ง) เรียกชื่อวา อวุตฺตกมฺม. อุ. ธมฺม
สุณาติ.
๒. เปนที่ไปถึง (สู) เรียกชื่อวา สมฺปาปุณิยกมฺม. อุ. นคร
ปวิสติ.
๓. เปนที่ใชใหทํา (ยัง) เรียกชื่อวา การิตกมฺม บาง กตฺตกุ มฺม
บาง. อุ. มาตา ปุตฺต ชเนติ.
๔. เปนที่ลุลวง (สิ้น, ตลอด) เรียกชื่อวา อจฺจนฺตสโยโค
อุ. ติโยชน คจฺฉติ.
๕. เปนที่รับพูด (กะ, เฉพาะ) เรียกชื่อวา อกถิตกมฺม
อุ. ภควนฺต เอตทโวจ.
๖. เปนเครื่องทํากิริยาใหแปลกจากปกติ คือเปนคุณบทแหง
กิริยา เรียกชือ่ วา กิริยาวิเสสน. อุ. สุข เสติ.
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(๑๕๒) บทนามนาม ที่ประกอบดวยตติยาวิภัตติ ใชในอรรถ
๖ อยาง เขากับกิริยาบาง เขากับนามบาง เขากับอัพยยศัพทบาง
ดังนี้ :๑. เปนวัตถุเครื่องทํา (ดวย) เรียกชื่อวา กรณ. อุ. กาเยน
กมฺม กโรติ.
๒. เปนทางเครื่องแปลก (โดย, ตาม.) เรียกชื่อวา ตติยาวิเสสน. อุ. ทกฺขิเณน ปสฺเสน สีหเสยฺย กปฺเปติ. มม วจเนน
เอว วเทหิ.
๓. เปนผูทําและผูใชใหทํา ในพากยที่เปนภาววาจกและกรรมวาจก เหตุกรรมวาจก และในกิริยาพากยางค (อัน) เรียกชื่อวา
อนภิหิตกตฺตา. อุ. สมเณน นาม สุสสฺ มเณน ภวิตพฺพ. อุโปสโถ
สงฺเฆน อนุมาเนตพฺโพ. พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน สงฺโฆ
าเปตพฺโพ. อนุชานามิ ภิกฺขเว คิลาเนน ภิกขฺ ุนา ปาริสุทฺธึ
ทาตุ.
๔. เปนเหตุ (เพราะ) เรียกชื่อวา เหตุ. อุ. ลาเกน อุนฺนโต
โลโก, อลาเภน จ โอนโต.
๕. เปนอาการ (มี, ดวย, ทั้ง,) เรียกชื่อวา อิตฺถมฺภูต.
อุ. มนสา เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติ วา.
๖. เปนเครื่องประกอบ (กับ) เรียกชื่อวา สหตฺถตติยา.
อุ. สหาป คคฺเคน สงฺโฆ อุโปสถ กเรยฺย. เอก สมย ภควา
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เวรฺชาย วิหรติ มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธ.ึ
(๑๕๓) บทนามนาม ที่ประกอบดวยจตุตถีวิภัตติ ใชในอรรถ
๓ อยาง เขากับกิริยา เรียกชื่อเปนอยางเดียวกันวา สมฺปทาน ดังนี้:๑. เปนที่ให (แก) อุ. สงฺฆสฺส ทาน เทติ.
๒. เปนที่สงไป (เพื่อ) อุ. รฺโ ปณฺณาการ เปเสติ.
๓. เปนที่ประทุษราย (ตอ) อุ. โย อปฺปทุฏ สฺส นรสฺส
ทุสฺสติ.
(๑๕๔) บทนามนาม ที่ประกอบดวยปญจมีวิภัตติ ใชในอรรถ
๓ อยาง เขากับกิริยา ดังนี้ :๑. เปนแดนออก (แต, จาก.) เรียกชื่อวา อปาทาน. อุ.
ปยโต ชายเต โสโก. ปาปา จิตฺต นิวารเย.
๒. เปนแดนเปรียบ (กวา) เรียกชื่อวา อปาทาน ดุจเดียวกัน.
อุ. ทานโต สีล มหปฺผลตร (โหติ).
๓. เปนเหตุ (เหตุ) เรียกชื่อวา เหตุ. อุ. ชาติปจฺจยา
ชรามรณ (สมฺภวติ).
(๑๕๕) บทนามนาม ที่ประกอบดวยฉัฏฐีวิภัตติ ใชในอรรถ
๖ อยาง เขากับนาม ดังนี้:-
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๑. เนื่องดวยเปนเจาของพัสดุ (ของ) เรียกชื่อวา สามีสมฺพนฺโธ.
อุ. ภิกฺขุสฺส จีวร.
๒. เนื่องอยูในหมู (แหง) เรียกชือ่ วา สมุหสมฺพนฺโธ.
อุ. โคณาน ยูโถ.
๓. เนื่องดวยเปนเจาของกิริยาอาการเปนตน (แหง) เรียกชื่อ
วา ภาวาทิสมฺพนฺโธ. อุ. สาธุ ธมฺมสฺส สุธมฺมตา.
๔. เปนประธานในพากยางคที่แทรกเขามา (เมื่อ) เรียกชือ่ วา
อนาทโร. อุ. มาตาปตูน----รุทมานาน----อคารสฺมา อนคาริย ปพฺพชิ.
๕. เปนจํานวนที่รวมกันอยู ซึง่ จะตองถอนออก (แหง) เรียก
ชื่อวา นิทฺธารณ. อุ. มนุสฺสาน ขตฺติโย สูรตโม.
๖. เปนกรรมในบทที่เปนนามกิตก เวนแตศัพทที่ประกอบดวย
ตุ ปจจัย เรียกชื่อวา ฉฏีกมฺม. อุ. จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ
ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อฺาตาโร.
(๑๕๖) บทนามนาม ที่ประกอบดวยสัตตมีวิภัตติ ใชในอรรถ
๙ อยาง เขากับกิริยาบาง เขากับนามบาง ดังนี้ :๑. เปนที่กําบังไวโดยปกติ (ใน) เรียกชื่อวา ปฏจฺฉนฺนาธาโร.
อุ. กรณฺฑเก มณิ.
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๒. เปนที่ซึมซาบหรือปนอยู (ใน) เรียกชื่อวา พฺยาปกาธาโร.
อุ. ติเลสุ เตล.
๓. เปนที่อยูอาศัย (ใน) เรียกชื่อวา วิสยาธาโร. อุ. ชเล
มจฺฉา.
๔. เปนที่ใกล (ใกล, ณ) เรียกชือ่ วา สมีปาธาโร. อุ.
นครทฺวาเร คามา.
๕. เปนที่รอง (เหนือ, บน, ที่.) เรียกชื่อวา อุปสิเลสิกาธาโร.
อุ. ปฺตฺเต อาสเน นิสที ิ.
๖. เปนกาล (ใน, ณ.) เรียกชื่อวา กาลสตฺตมี. อุ. ตสฺมึ
สมเย ธมฺมา โหนฺติ ขนฺธา โหนฺติ.
๗. เปนเครื่องหมายหรือเปนเหตุ (ในเพราะ) เรียกชื่อวา
นิมิตฺตสตฺตมี. อุ. สรา โข สพฺเพป สเร ปเร โลป ปปฺโปนฺติ.
กฺุชโร ทนฺเตสุ หฺเต.
๘. เปนประธานในพากยางคที่แทรกเขามา (ครั้นเมื่อ) เรียก
ชื่อวา ลกฺขณ หรือ ลกฺขณวนฺต. อุ. สุริเย อฏงฺคเต, จนฺโท
อุคฺคจฺฉติ.
๙. เปนจํานวนที่รวบกันอยูซึ่งจะตองถอนออก (ใน) เรียกชื่อ
วา นิทฺธารณ. อุ. ทนฺโต เสฏโ มนุสฺเสสุ.
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(๑๕๗) บทนามนาม ที่เปนคําสําหรับรองเรียก เรียกชื่อวา
อาลปน. อุ. ธมฺม โว ภิกขฺ เว เทเสสฺสามิ.
(๑๕๘) บทคุณนาม ใชในอรรถ ๓ อยาง ดังนี้:๑. เปนเครื่องทํานามนามใหแปลกจากปกติ เรียกชื่อวา วิเสสน.
อุ. ปโย ปุตโฺ ต.
๒. เปนคุณนามก็ดี เปนนามนามแตใชดุจคุณนามก็ดี ทีเ่ ขา
กับกิริยาวามี วาเปน เรียกชื่อวา วิกติกตฺตา. อุ. พหุสฺสุโต โหติ.
ชาติยา ขตฺติโย โหติ.
๓. บทวิเสสนะ ที่ประกอบดวยทุติยาวิภัตติเขากับกิริยาวาทํา
ในพากยที่เปนกัตตุวาจก และประกอบดวยปฐมาวิภัตติในพากยที่
เปนกรรมวาจก เรียกชื่อวา วิกติกมฺม. อุ. อิม อตฺถ ปากฏ
กโรหิ. กุฏมพฺ สฺส สามิก น กริสฺสามิ. ปาณาติปาตสฺส อาการโก
กโต.
กิริยาที่กลาวในสวนที่ ๒ ที่ ๓ ในพากยเปน กัตตุวาจก แหง
ขอนี้ แมถึงไมเขียนไวก็ได ตองเขาใจเอาเอง ดังนี้:- อตฺตา หิ
อตฺตโน นาโถ (โหติ), อิม อตฺถ ปากฏ (กตฺวา) วเทหิ.
(๑๕๙) บทสัพพนาม, ถาเปนปุริสสัพพนาม เรียกชื่อเหมือน
บทนามนาม; ถาเปน วิเสสนสัพพนาม เรียกชื่อวา วิเสสน.
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(๑๖๐) บทกิริยาเปน ๒ อยาง คือบทกิริยาในพากยางคอยาง ๑
บทกิริยาในพากยอยาง ๑ ไดชื่อตาง ๆ กันดังนี้:บทกิริยาในพากยางค
๑. บทกิริยา ที่ประกอบดวยอันตปจจัยหรือมานปจจัย เรียก
ชื่อวา วิเสสน บาง อพฺภนฺตรกิริยา บาง. อุ. อิทานิ กริยมาโน
อุโปสโถ. ปุตฺโต มาตาปตเรสุ สมฺมา ปฏิปชฺชนฺโต.
๒. บทกิริยา ที่ประกอบดวย ต ปจจัย เรียกชื่อวา วิเสสน.
อุ. อุปฺปนฺน ลาภ อนุรชุ ฌ
ฺ ติ. เรียกชือ่ วา วิกติกตฺตา. อุ. ปาโป
ชาโต สิ. เรียกชื่อวา วิกติกมฺม อุ. ธมฺม จเร สุจริต. สวน
บทกิริยาแหงอนาทร เรียกชื่อวา อนาทรกิริยา, แหงลักขณะ เรียก
ลักขณกิริยา จงดูอุทาหรณในที่นั้น (๑๕๕+๔,๑๖๕+๘.) เถิด. สวน
บทกิริยา ทีป่ ระกอบดวย ต ปจจัยในพากย เรียกชื่อตามแบบในพากย,
แมบทที่ประกอบดวย ตพฺพ และ อนีย ก็เหมือนกัน.
๓. บทกิริยา ที่ประกอบดวย ตูน, ตฺวา, ตฺวาน, ปจจัย เรียก
ชื่อ ๖ อยาง ตามความ จะแสดงแตบทที่ประกอบดวย ตฺวา ปจจัย
พอเปนตัวอยาง ดังนี้ :ก. ถาเปนกิริยาที่ทํากอนแลว จึงทํากิริยาขางหลังตอไปอีก
เรียกชื่อวา ปุพฺพกาลกิริยา. อุ. ธมฺม สุตฺวา คาม ปจฺจาคจฺฉติ.
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ข. ถาเปนกิริยาที่กลาวซ้ํากับกิริยาขางตน แสดงวาทําสําเร็จแลว
เรียกชื่อวา ปริโยสานกาลกิริยา. อุ. เยน ภควา, เตนุปสงกมิ;
อุปสงฺกมิตฺวา----นิสีทิ.
ค. ถาเปนกิริยาที่ทําพรอมกับกิริยาอื่น, เรียกชื่อวา สมานกาลกิริยา. อุ. ฉตฺต คเหตฺวา คจฺฉติ. ในที่นี้ ประสงคคนเดิม
กั้นรม, ไมไดมุงกิริยาที่จับรมกอนแลว จึงไป.
ฆ. ถาเปนกิริยาที่ทําทีหลังกิริยาอื่น, เรียกชื่อวา อปรกาลกิริยา. อุ. ธมฺมาสเน นิสีทิ จิตฺตวีชนึ คเหตฺวา, ในที่นี้ ประสงควา
พระธรรมกถึก ขึ้นนั่งบนธรรมาสนแลว จึงจับพัดที่เขาวางไวสําหรับ
บนธรรมาสนนั้น อยางบนธรรมาสนที่เทศนาในวันธัมมัสสวนะ, ไม
ไดมุงความวา พระธรรมกถึกนั่งตั้งพัดใหศีลอยูบนธรรมาสน. ถามุง
ความตามนัยหลัง ตองเรียกชื่อวา สมานกาลกิริยา.
ง. ที่ไมสงเคราะหเขาในอรรถเหลานี้; ถาเขากับนาม, เรียกวา
วิเสสน. อุ. เปตฺวา เทฺว อคฺคสาวเก อวเสสา อรหตฺต ปาปุณึสุ.
ถาเขากับกิริยา, เรียกวา กิริยาวิเสสน. อุ. ตีณิ รตนานิ เปตฺวา
อฺ เม ปฏิสรณ นตฺถิ.
จ. ถามีกตฺตาตางจากกิริยาหลัง, เรียกชื่อวา เหตุ. อุ. สีห
ทิสฺวา ภย อุปฺปชฺชติ. ในที่นี้ ทิสฺวา เปนกิริยาของ ปุคฺคโล
อุปฺปชฺชติ เปนกิริยาของ ภย.
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บทกิริยาในพากย
๔. ถาเปนอาขยาต. ไดชื่อตามวาจกแจกเปน ๕ อยาง ดังนี้:ก. กัตตุวาจก เรียกชือ่ วา กตฺตุวาจก อาขฺยาตปท. อุ. สูโท
โอทน ปจติ.
ข. เหตุกัตตุวาจก เรียกชื่อวา เหตุกตฺตุวาจก อาขฺยาตปท
อุ. อมจฺโจ สูท โอทน ปาเจติ.
ค. ภาววาจก เรียกชือ่ วา ภาววาจก อาขฺยาตปท. อุ. เตน
ภูยเต.
ฆ. กรรมวาจก เรียกชื่อวา กมฺมวาจก อาขฺยาตปท. อุ.
สูเทน โอทโน ปจฺจเต.
ง. เหตุกรรมวาจก เรียกชื่อวา เหตุกมฺมวาจก อาขฺยาตปท.
อุ. อมจฺเจน สูเทน โอทโน ปาจาปยเต.
๕. ที่เปนกิตกก็ไดชอื่ ตามวาจกเหมือนอาขยาต เปนแตเรียกวา
กิตปท แทน อาขฺยาตปท เทานั้น, บทกิริยากิตกในพากย คือบท
ที่ประกอบดวย ต, ตพฺพ, อนีย, ปจจัย.
(๑๖๑) นิบาต ไดชอื่ หลายอยางตาง ๆ กัน ตามลักษณะที่ลง
ในขอความดังจะแสดงตอไปนี้:(๑๖๒) นิบาตหมวดที่ ๑ กําหนดดวยความ ๒ ทอนลงใน
ทอนหลัง.
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วิตถารโชตกนิบาต
๑. ในความขอเดียวกัน แตกลาวเปน ๒ ทอน, ทอนตนกลาว
แตโดยยอ, ทอนหลังกลาวโดยพิสดาร เพื่อจะอธิบายความทอนตน
ใหกวางขวางตอไปอีก; นิบาตในทอนหลัง ที่สําหรับลงตอความ
ในทอนหลังกับทอนกอนใหเกี่ยวกัน เรียกชื่อวา วิตฺถารโชตโก
หรือเรียกใหสั้นวา วิตฺถาโร, ในอรรถนี้ใชนิบาต คือ หิ ศัพทเดียว
ตรงความไทย คือ ความพิสดารวา หรือ ก็ มีอุทาหรณ ดังนี้ :ปเร จ น วิชานนฺตีติ อิม ธมฺมเทสน สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต
โกสมฺพิเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ. โกสมฺพิย หิ โฆสิตาราเม
ปฺจสตปริวารา เทฺว ภิกฺขู วิหรึสุ: วินยธโร จ
ธมฺมกถิโก จ. ฯ เป ฯ (ธมฺมปทฏกถา ภาคที่ ๑ เรื่องที่ ๕) ตั้งแต
ปเร จ ถึง กเถสิ เปนทอนตน กลาวเรื่องนั้นโดยยอ, ตั้งแต
โกสมฺพิย หิ ไปจนจบเรื่อง เปนทอนหลัง อธิบายความที่กลาวใน
ทอนตนนั้น ใหกวางขวางออกไป หิ ในทอนหลังนั้น เรียก วิตฺถารโชตโก หรือ วิตฺถาโร เพราะสองความพิสดาร อุทาหรณผูกไวเปน
ตัวอยาง ดังนี้: สมาโส กิจฺจวเสน ทุวิโธ โหติ: ลุตฺโต จ อลุตฺโต จ.
ตตฺถ หิ รฺโ ธน ราชธน อิจฺจาทิ ลุตฺโต นาม. ทูเรนิทาน
อิจฺจาทิ อลุตฺโต นาม.
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วากยารัมภนิบาต
๒. ถาความทอนตนที่แสดงไวยังไมหมดความ เปนเหตุใหถาม
ใหวิสัชนากันร่ําไป; จึงอธิบายตอเสียในทอนหลังทีเดียว ไมตองให
ถาม, แตไมไดอธิบายซ้ําความเดิมเหมือนพากยวิตถารโชดก, เปน
แตปรารภความที่กลาวแลวในทอนตน กลาวความเนื่องกันไปไมขาด
สาย; นิบาตซึ่งเปนเครื่องหมายความขอนี้ในทอนหลัง เรียกชือ่ วา
วากฺยารมฺภโชตโก หรือเรียกใหสั้นวา วากฺยรมฺโภ, ในอรรถนีใ้ ช
นิบาต ๓ ศัพท คือ หิ, จ, ปน; ตรงความไทยวา ก็, แล, ก็แล,
มีอุทาหรณดังนี้: จตุมฺมคฺคผลนิพฺพานวเสน นววิโธ, ปริยตฺติยา สห
ทสวิโธ วา ธมฺโม, ธารณฺจ ปเนตสฺส อปายาทินิพฺพตฺตนกฺกิเลสวิทฺธสน. (สงฺคหฏีกา) ความในทอนตน เปนเหตุใหถามวาอยางไร
มรรค ๔ ผล ๔ กับพระนิพพาน เปน ๙ ประการ ดังนี้บาง หรือรวม
เขากับพระปริยัติดวยเปน ๑๐ ประการ จึงชื่อวา พระธรรม พระ
ธรรมนั้นมีคุณอยางไร ดังนี้บาง ก็ได, ในทอนหลังจึงแสดงเสีย
ทีเดียววา ความทรงพระธรรมนั้นไว กําจัดกิเลสซึ่งเปนเหตุเกิดใน
อบายเปนตนได, จ ในทอนหลังนั้นเรียก วากฺยารมฺภโชตโก เพราะ
สองความที่ทาวพากยกอน. อุทาหรณผูกไวเปนตัวอยางดังนี้: วิริย
นาม สมฺมา ปยุตฺต สุขมาวหติ. ตกฺการา หิ เตน อุปฺปาทิต สุข
อธิคนฺตฺวา อตฺตโน วจนการก ตตฺถ นิโยเชนฺติ.
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เหตุโชตกนิบาต
๓. ถาความทอนตนกลาวผลซึ่งชวนใหถามถึงเหตุวาเปนอยางนั้น
เพราะอะไร, จึงกลาวเหตุเสียในความทอนหลังทีเดียว ไมตองให
ถาม; นิบาตซึ่งเปนเครื่องหมายความขอนี้ในทอนหลัง เรียกชือ่ วา
การณโชตโก หรือเรียกใหสั้นวา เหตุ. ในอรรถนี้ใชนิบาต ๓ ศัพท
เหมือนวากยารัมภ, ตรงความไทยวา เหตุวา, เพราะวา. มีอุทาหรณ
ดังนี้: สพฺพวจนาน อตฺโถ อกฺขเรเหว สฺายเต. อกฺขรวิปตฺติย
หิ อตฺถสฺส ทุนฺนยตา โหติ. (กัจจายนปกรณสันธิกัปปสูตรตน)
ความในทอนตน นาชวนใหถามวา เหตุไฉน ความแหงคําพูดทั้งปวง
อาจารยตองกําหนดหมายดวยอักษรอยางเดียว ในทอนหลังจึง
แสดงเสียทีเดียววา เหตุวาเมื่ออักษรวิบัติ ความก็เปนถอยคําที่
นําตอ ๆ กันไปไมถูกตอง; เหตุนั้น ความในทอนตนชื่อวากลาว
ผล เพราะการที่ตองหมายความแหงคําพูดดวยอักษรนั้น คงอาศัย
เหตุอยางหนึ่ง, ความในทอนหลังชื่อวากลาวเหตุ เพราะการที่แสดงวา
เมื่ออักษรวิบัติ ความเสียเปนเหตุใหคิดแกไขไมใหความเสีย, การ
คิดแกนั้น ก็คือจัดหมาย ดวยอักษรที่ไมวิบัติ ความใน ๒ ทอนนั้น
เปนเหตุและผลเนื่องกันฉะนี้; หิ ในทอนหลังนั้นเรียก การณโชตโก
หรือ เหตุ เพราะสองความที่เปนเหตุ. อุทาหรณเปนตัวอยางดังนี้;
ภิชฺชติ ปูติสนฺเทโห, มรณนฺต หิ ชีวติ . (ธมฺมปทฏกถา ภาค ๕
เรื่องที่ ๑๒๐)
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ผลโชตกนิบาต
๔. ถาความทอนตนกลาวเหตุ ซึ่งนาชวนใหถามถึงผลวา ขอนั้น
จะใหผลอยางไร, จึงกลาวผลเสียในความทอนหลังทีเดียว ไม
ตองใหถาม; นิบาตซึ่งเปนเครื่องหมายความขอนี้ในทอนหลัง เรียก
ชื่อวา ผลโชตโก หรือเรียกใหสั้นวา ผล. แมในอรรถนีก้ ็ใช
นิบาต ๓ ศัพทนั้น, ตรงความไทยวา ดวยวา, มีอุทาหรณดังนี้:
ทาน ทาตพฺพเมว. ทายฺหิ โภคสมฺปท อาวหติ. (คันถาภรณ.)
ความทอนตน นาชวนใหถามวา ใหทานมีผลอะไร, จึงอธิบายผล
แหงทานนั้น ในทอนหลังวานําโภคสมบัติมา, เหตุนั้นความทอนตน
จึงชื่อวาเปนเหตุ, ความทอนหลังชื่อวาเปนผลฉะนี้; หิ ในทอนหลัง
นั้นเรียก ผลโชตโก เพราะสองความที่เปนผล อุทาหรณผูกไวเปน
ตัวอยางดังนี้: ปฺา นาม อิจฺฉิตพฺพา. ตาย จ สุขุมมฺป อตฺถ
วิจาเรติ.
วิเสสโชตกนิบาต
๕. ถาความทอนตนกลาว ลักษณะแหงคน หรือของอะไร ๆ โดย
อาการเสมอกัน ไมไดวนิ ิจฉัยวา วิเศษกวากันอยางไร, ความทอนหลัง
วินิจฉัยวิเศษออกไป นิบาตซึ่งเปนเครื่องหมายความขอนี้ในทอนหลัง
เรียกชื่อวา วิเสสโชตโก หรือเรียกใหสั้นวา วิเสโส. แมในอรรถนี้
ก็ใชนิบาต ๓ ศัพทนั้น, ตรงความไทยวา แต, ก็แตวา, ถึง
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อยางนั้น. มีอุทาหรณดังนี้: ปฺุวา ปฺวา จาติ อิเม เทฺว
ชนา อิมสฺมึ โลเก ทุลลฺ ภา. เตสุ หิ ปฺวาเยว ทุลฺลภตโร.
(คันถาภรณนัย.) ความทอนตนแสดงคนมีบุญและคนมีปญญาวา
หายากในโลกโดยอาการที่ไมแปลกกัน, ความทอนหลังแสดงแปลก
ออกไปวา คนมีปญญาหายากกวา; หิ ในทอนหลังนั้น เรียกวา
วิเสสโชตโก เพราะสองความที่แปลกออกไป. อุทาหรณผูกไวเปน
ตัวอยางดังนี้: ทานป กุสล, สีลป กุสล, เตสุ ปน สีล ทานโต วรตร.
ตัปปาฏิกรณโชตกนิบาต
๖. ถาความทอนตนกลาวอรรถไมปรากฏชัด, ความทอนหลัง
กลาวใหปรากฏชัดดวยขออุปมา; นิบาตซึ่งเปนเครื่องหมายความขอนี้
ในทอนหลัง เรียกชื่อวา ตปฺปาฏิกรณโชตโก หรือเรียกสั้นวา
ตปฺปาฏิกรณ แมในอรรถนี้ ก็ใชนิบาต ๓ ศัพทนนั้ , ตรงความไทย
วา เหมือนอยางวา. มีอุทาหรณดังนี้: นิคฺคหิต นาม สร นิสฺสาย
ติฏติ, ตสฺมึ วินฏเ อฺ นิสฺสาย ติฏติ. ยถา หิ สกุโณ
ย รุกฺข นิสสฺ าย นิลียติ; ตสฺมึ วินฏเ, อุปฺปติตฺวา อฺ
นิสียติ; เอวเมว นิคฺคหิต ย สร นิสฺสาย ติฏติ, ตสฺมึ วินฏเ
อฺ นิสฺสาย ติฏติ (สารตฺถวิลาสินี ฏีกาคนฺถฏิ.) ความทอนตน
ไมปรากฏชัด, ความทอนหลังมีอุปมาปรากฏชัด; หิ ในทอนหลัง
นั้นเรียกวา ตปฺปาฏิกรณโชตโก เพราะสองอรรถที่ทําความขอนั้น
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ใหชัด, อุทาหรณเปนตัวอยางดังนี้: ยถา ปน ตานิ เขฬาทีนิ อสุจีนิ
วิปฺปสนฺเนน อุทเกน โธวิยมานานิ วินสฺสนฺติ----เอวเมว อเวเรน---เวรานิ วูปสมฺสมนฺติ. (ธมฺมปทฏกถา ภาคที่ ๑ เรื่องที่ ๔)
ทัฬหีกรณโชตกนิบาต
๗. ความทอนตน ควรอางเอาคําอื่นมาเปนเครื่องสาธกหรือ
รับรองใหมั่นขึ้น เรียกวา ทฬฺหิย. ทัฬหิยะนั้น จัดเปน ๒ อยาง
คือ ควรอางคําในคัมภีรที่ทานเกา ๆ กลาวไว เชนพุทธภาษิต เรียก
อาคมทฬฺหิย อยางหนึ่ง ควรอางคําที่กลาวเอง แตสมแกคําตน เรียก
ยุตฺติทฬฺหิย อยางหนึ่ง. ความทอนหลังซึ่งนํามาเปนเครื่องสาธกหรือ
รับรองใหมั่นขึ้น เรียก ทฬฺหีกรณ ทัฬหีกรณะนั้น ก็จัดเปน ๒ อยาง
ตามประเภทแหงทัฬหิยะฉะนั้น. นิบาตในทอนหลัง เรียก ทฬฺหิกรณโชตโก. ในอรรถนี้ใชนบิ าตแต ๒ ศัพท คือ หิ กับ จ, ตรงความ
ไทยวา จริงอยู, แทจริง; อุทาหรณในอาคมทัฬหีกรณะพึงรูในคําวา
วุตฺตฺเหต ภควตา; วุตฺตมฺป เจต ภควตา เปนตน. อุทาหรณ
ในยุตติทัฬหีกรณะวา พุทฺธาทิ (รตนตฺตย) วนฺทเนยฺย ว. น หิ
ต วินา อฺ อตฺถิ. (คันถากรณนัย.) หิ, จ, ในอุทาหรณนั้น
เรียก ทฬฺหกี รณโชตโก เพราะสองความเครื่องทําคํากอนใหมั่น
อุทาหรณเปนแบบเทียบอาคมทัฬหีกรณะดังนี้: ปุตฺโต มาตาปตเรสุ
สมฺมา ปฏิปชฺชนฺโต เตส สนฺติกา สงฺคห ลภติ. วุตฺตฺเจต
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ภควตา สิคาลกสฺส คหปติปุติตสฺส ธมฺม เทเสนฺเตน "อิเมหิ โข
คหปติปุตฺต ปฺจหิ เนหิ ปุตฺเตน ปุรตฺถิมา ทิสา มาตาปตโร
ปจฺจุปฏิตา ปฺจหิ เนหิ ปุตฺต อนุกมฺปนฺติ: ปาปา นิวาเรนฺติ,
กลฺยาเณ นิเวเสนฺติ, สิปฺป สิกฺขาเปนฺติ, ปฏิรูเปน ทาเรน สโยเชนฺติ,
สมเย ทายชฺช นิยฺยาเทนฺตี" ติ. (สิคาโลวาทสูตร ในทีหนิกาย ปาฏิกวัคค ๑๑/๒๐๓) ยุตตทัฬหีกรณะดังนี้: ปุริสา หิ อิตฺถิโย อิตฺถิโย วา
ปุริสา อภูตปุพฺพา นาม นตฺถิ. ปุริสา หิ ปรสฺส ทาเรสุ อติจริตฺวา
กาล กตฺวา พหูนิ วสฺสสตสหสฺสานิ นิรเย ปจิตฺวา มนุสฺสชาตึ
อาคจฺฉนฺตา อตฺตภาวสเต อิตฺถีภาว อาปชฺชนฺติ---- อิตถิโย ปน
ทานาทีนิ ปฺุานิ กตฺวา อิตฺถีภาเว ฉนฺท วิราเชตฺวา "อิท โน
ปฺุ ปุริสตฺตภาวปฏิลาภาย สวตฺตตู" ติ จิตฺต อธิฏหิตฺวา กาล
กตฺวา ปุริสตฺตภาว ปฏลภนฺติ. (ธมฺมปทฏกถา ภาค ๒ เรื่องที่ ๓๒.)
ปกขันตรโชตกนิบาต
๘. ในขอความที่กลาวถึงคนหรือของหลายฝายตาง ๆ กัน นิบาต
ในความทอนหลังที่กลาวถึงฝายหนึ่ง ๆ เรียกชื่อวา ปกฺขนฺตรโชตโก.
ในอรรถนีใ้ ชนิบาต ๒ ศัพท คือ จ กับ ปน, ตรงความไทยวา ฝายวา,
สวนวา ; มีอุทาหรณดังนี้: ทุกฺโข พาเลหิ สวาโส, อมิตฺเตเนว
สพฺพทา. ธีโร จ สุขสวาโส, าตีนว สมาคโม. (ธมฺมปทฏกถา
ภาค ๖ เรื่องที่ ๑๖๓) จ ในทอนหลังเรียก ปกฺขนฺตรโชตโก เพราะ
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สองความอีกฝายหนึ่ง. จงดูอุทาหรณเทียบ ในทัฬหีกรณโชตกนิบาต
(๗) อุทาหรณสุดทายเถิด. ปน ในคําวา อิตฺถิโย ปน ฯ เป ฯ
ปฏิลภนฺติ. เรียก ปกฺขนฺตรโชตโก.
อันวยโชตกนิบาต
๙. ถาความทอนตนกลาวปฏิเสธ คือมี ไม ๆ อยา ๆ ความ
ทอนหลังกลาวอนุโลม คือไมใชปฏิเสธ แตคลอยตามความทอนตน
นิบาตในความทอนหลัง เรียกชื่อวา อนฺวยโชตโก. ในอรรถนี้ใช
นิบาต ๓ ศัพท คือ หิ, จ, ปน, ตรงความไทยวา อัน, มีอุทาหรณ
ดังนี้: ยาจกา นาม มจฺฉริชเน "เทหี" ติ น ยาจนฺติ; เกวล
ปโพธยนฺติ. "สามิ ตฺวป ม ปุพฺเพ ทานสฺส อทินฺนตาย อวตฺถกปาลหตูถ วิจรนฺต ปสฺส, ตฺว มาทิโส มา ภวา' ติ. มจฺฉริชนา
ปน "เทหี' ติ วจนมตฺต สุตฺวา ฆเร สพฺพ วิภว ขย วิย
สมฺปสฺสมานา กากณิกป ทาตุ อสกฺโกนฺตา ปริภาสนฺติ. (ฎีกาคันถัฏฐิ) ปน ในความทอนหลัง เรียก อนฺวยโชตโก. อุทาหรณ
ผูกไวเปนแบบเทียบดังนี้; พาโล นาม น วิสฺสาสิตพฺโฑ. โส จ
มิตฺตทุพฺภี โหติ.
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พยติเรกโชตกนิบาต
๑๐. ถาความทอนตนกลาวอนุโลม คือไมมีปฏิเสธหาม, ความ
ทอนหลังกลาวมีปฏิเสธหาม แตคลอยตามกัน, นิบาตในความทอนหลัง
เรียกวา พฺยติเรกโชตโก. ในอรรถนี้ ใชนิบาติ ๓ ศัพทนั้นเหมือน
อันวยโชตก, ตรงความไทยวา อัน, มีอุทาหรณดังนี้: รตนตฺตย
นาม วนฺทนีย ต วนฺทโต สกลภยาทิอุปทฺทวนิวารณสมตฺถตฺตา.
น หิ ต เปตฺวา อฺา สตฺตาน ปฏิสรณ อตฺถ.ิ (ฎีกาคันถัฏฐิ)
หิ ในความทอนหลัง เรียก พฺยติเรกโชตโก. อุทาหรณผูกไวเปน
แบบเทียบดังนี้: ปฺา ว เสฏา สีลาทโย จ ตสฺส กล น
อุเปนฺติ.
สัมภาวนโชตกนิบาต
๑๑. ความทอนตนกลาวติ. ความทอนหลังกลาวชม, นิบาต
ในความทอนหลัง เรียกชื่อวา สมฺภาวนโชตโก. ในอรรถนีใ้ ชนิบาต
คือ ปน ศัพทเดียว, ตรงความไทยวา ถึงอยางนั้น, แต ก็แตวา;
มีอุทาหรณดังนี้: อสนฺธทิ มฺป (ปฏิสนฺธึ ทาตุ อสกฺโกนฺตมฺป)
อุทธจฺจ ชนกสตฺติยา (ปวตฺติย วิปาก ชเนตุ สมตฺถตาย) ปน
วิปากธมฺมเมต. (คันถากรณ.) ความทอนตนกลาวติ อุทธัจจะ วา
ไมอาจใหปฏิสนธิ, ความทอนหลังชมวา ใหวิบากได; ปน ใน
ความทอนหลัง เรียก สมฺภาวนโชตโก เพราะสองความสรรเสริญ.
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อุทาหรณผูกเปนแบบเทียบดังนี้: อย ทนฺโธ โหติ. โวสาน ปน
อนาปชฺชิตฺา นิจฺจเมว สตฺถ สิกฺขติ.
ครหโชตกนิบาต
๑๒. ถาความทอนตนกลาวชม, ความทอนหลังกลาวติ, นิบาต
ในความทอนหลัง เรียกชื่อวา ครหโชตโก, ในอรรถนี้ ใชนบิ าต
คือ ปน ศัพทเดียว, ตรงความไทย เหมือนสัมภาวนโชตก, ตาง
แตอุทาหรณดังนี้; อุเปกฺขา สนฺตตฺตา สุขนฺเตฺวว สงฺขย คจฺฉติ
สา ปน อนิจฺจโต ทุกฺขเยว โหติ. (คันถาภรณนัย.) ความทอนตน
กลาวชมอุเบกขาวา เพราะเปนเวทนาละเอียดนับวาสุข, ความทอนหลัง
กลาวติวา เพราะไมเที่ยง จึงไดชื่อวาทุกข; ปน ในทอนหลัง
เรียก ครหโชตโก เพราะสองความติ. อุทาหรณผูกเปนแบบเทียบ
ดังนี้: อย เฉโก โหติ. โวสาน ปน อาปชฺชิตฺวา สพฺพปจฺฉโต
โอหิยิ.
(๑๖๓) นิบาตหมวดที่ ๒ ลงในบทหรือความอันเนื่องถึงกัน.
สมุจจยัตถนิบาต
๑. การควบพากยก็ดี บทก็ดี เขาใหเปนพวกเดียวกัน เรียก
วา สมุจฺจโย. สมุจจยะนั้น จัดเปน ๒ อยาง คือ การควบพากย
กับพากยที่มีกัตตาเดียวกัน เรียกวา วากฺยสมุจฺจโย, การควบบท
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กับบทที่มีวิภัตติเสมอกัน เรียกวา ปทสมุจฺจโย. ในอรรถนี้ ใช
นิบาติคือ จ เปนพื้น เรียกชื่อวา สมุจฺจยตฺโถ. ตรงตอนิบาติไทย
ที่ใชในระหวางพากยหรือบทวา กับ, และ; ที่ใชขางทายพากย
หรือบทวา ดวย, หนึ่ง, มีอุทาหรณวากยสมุจจยะดังนี้: ทานฺจ
ทสฺสาม ธมฺมฺจ โสสฺสาม, ปทสมุจจยะดังนี้: เทสนาวสาเน
กุมาโร จ กุมาริกา จ โสตาปนฺนา อเหสุ. ติสฺโส เวทนา:
สุขฺจ ทุกฺขฺจ อทุกขฺ มสุขฺจ. ในอรรถนี้ ใช วา (บาง) ป
(ทั้ง) บาง หาง ๆ. อุ. ธมฺม วา วินย วา ปริยาปุณสิ ฺสาม.
สุตาวา อริยสาวโก รูปสฺมึ ป นิพฺพินฺทติ----วิฺาณสฺมึ ป
นิพฺพินฺทติ.
สัมปณฑนิบาต
๒. การบวกความทอนหลัง ๆ เขากับความทอนตน ๆ เรียก
วา สมฺปณฺฑน ในอรรถนี้ ใชนิบาตคือ จ เปนพื้น เรียกชื่อวา
สมฺปณฺฑนตฺโถ, ตรงตอนิบาตไทยวา อนึ่ง, ซึ่งใชตนพากย มี
อุทาหรณดังนี้: อิธ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ สีลวา โหติ----ปุน จ ปร
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ กลฺยาณมิตฺโต โหติ ฯ เป ฯ สัมปณฑนะนี้ แปลก
จาก วากยสมุจจยะ ดวยมีกัตตาตางจากกัตตาในความทอนตน.
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อนุกกัฑฒนัตถนิบาต
๓. การชักเอาความทอนตนมาพูดในความทอนหลังอีก เรียกวา
อนุกฺกฑฺฒน. ในอรรถนี้ ใชนิบาตคือ จ เปนพื้น เรียกชื่อวา
อนุกฺกฑฺฒนตฺโถ, ตรงตอนิบาตไทยวา ดวย, ซึ่งใชขางทายความ
ทอนหลังอยางเดียว, มีอุทาหรณอยางนี้: สโร โข ปโร, ปุพฺเพ
สเร ลุตฺเต, กฺวจิ ทีฆ ปปฺโปติ. (นี้ความทอนตน) ปุพฺโพ จ
สโร, ปรโลเป กเต, กฺวจิ ทีฆ ปปฺโปติ. อนุกกัฑฒนะนี้ แปลก
จากสัมปณฑนะ ดวยมีกิรยิ าอยางเดียวกันกับความทอนตน.
วิกปั ปตถนิบาต
๔. การแยกพากยก็ดี บทก็ดี ทีร่ วมกันอยูออก คือเอาแต
อยางเดียว เรียกวา วิกปฺโป. วิกัปปะนี้ จัดเปน ๒ อยาง คือ การ
แยกพากย เรียกวา วากฺยวิกปฺโป, การแยกบท เรียก ปทวิกปฺโป,
ในอรรถนี้ ใชนิบาตคือ วา เปนพื้น เรียกชื่อวา วิกปฺปตฺโถ ตรง
ตอนิบาตไทย ที่ใชระหวางพากยหรือบทวา หรือ, ที่ใชขางทาย
พากยหรือบทวา บาง, ก็ดี, ก็ตาม; มีอุทาหรณวากยวิกัปปะดังนี้:
มนสา เจ ปทุฏเน ภาสติ วา กโรติ วา. ปทวิกปั ปะ ดังนี้: ยมฺปท
จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา อุปชฺชติ เวทยิต สุข วา ทุกฺข วา อทุกฺขมสุข วา ตมฺป อนิจฺจ. ยสฺมึ สมเย กามาวจร จิตฺต อุปฺปนฺน
โหติ---- รูปารมฺมณ วา---- โผฏพฺพารมฺมณ วา. ในอรรถนี้ ใช
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ยทิวา, อุท, อถวา, (หรือวา) บาง ป (บาง), วาปน (ก็หรือ)
อปจ (อีกอยางหนึ่ง) กฺวจิ (บาง) หาง ๆ อุ. คาเม วา ยทิวารฺเ----ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ, ต ภูมิรามเณยฺยก; โย ธมฺมจารี
กาเยน วาจาย อุท เจตสา. โย----อปฺปทุฏเสุ ทุสฺสติ, ทสนฺนมฺตร าน ขิปฺปเมว นิคจฺฉติ: เวทน ผรุส ชานึ----อถวาสฺส
อคารานิ อคฺคิ ฑหติ ปาวโก. อิธ เอกจฺโจ หตฺถิรตนมฺป ทสฺสนาย
คจฺฉติ, อสฺสรตนมฺป ทสฺสนาย คจฺฉติ, มณิรตนมฺป ทสฺสนาย
คจฺฉติ, อุจฺจาวจ วาเปน ทสฺสนาย คจฺฉติ. ติสฺโส เวทนา: สุข
ทุกฺข อทุกฺขมสุขฺจติ. อปจ ปฺจ เวทนา: สุข ทุกฺข โสมนสฺส
โทมนสฺส อุเปกฺขา จาติ. อุทาหรณแหง กฺวจิ จงดูในอนุกกัฑฒนัตถนิบาต (๓) เถิด.
ปริกัปปตถนิบาต
๕. ขอความที่ยังไมแน เปนแตกําหนดไว เรียกวา ปริกปฺโป.
ในอรรถนี้ ใชนิบาต ๔ ศัพท คือ สเจ, เจ, ยทิ, อถ, เรียกชื่อวา
ปริกปฺปตฺโถ ตรงตอนิบาตไทย ที่ใชตนพากยวา ถาวา, หากวา,
ผิวา; มีอุทาหรณดังนี้: สเจ มย ปุตตฺ  วา ธีตร วา ลภิสฺสาม,
ตุมฺหาก สกฺการ กริสฺสาม. มนสา เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา
กโรติ วา, ตโต น สุขมนฺเวติ ฉายาว อนุปายินี. ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺล, สงฺโฆ อุโปสถ กเรยฺย ปาฏิโมกฺข อุทฺทิเสยฺ. อถ
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ปาปานิ กมฺมานิ กร พาโล น พุชฌ
ฺ ติ, เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ
อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ. ในอรรถนี้ ใช อปฺเปวนาม, ยนฺนูน ที่ตรง
ตอนิบาตไทยวา ถาไฉน, ถาอยางไร, บาง; อุ. อปฺเปวนาม มยมฺป
อายสฺมนฺตาน กิฺจิมตฺต อนุปฺปทชฺเชยฺยาม. ยนฺนูน มยมฺป เยน
ภควา เตนุปสงฺกเมยฺยาม.
อนุคคหัตถ และ อรุจิสูจนัตถนิบาต
๖. ในความ ๒ ขอ ขอตนพูดคลอยตาม เรียกวา อนุคฺคโห,
ขอหลังพูดแสดงความไมเห็นดวย เรียกวา อรุจิสูจโน, ในอนุคคหะ
ใชนิบาต ๓ ศัพท คือ กิฺจป, ยทิป, กาม หรือ กามฺจ,
เรียกชื่อวา อนุคฺคหตฺโถ; ตรงตอนิบาตไทยวา ถึง, ซึ่งใชหนา
คําพูด, แมนอยหนึ่ง, ซึ่งใชหลังคําพูด, ในอรุจิสูจนะใชนิบาต ๓
ศัพท คือ ตถาป, ปน, อถโข เรียกชื่อวา อรุจิสูจนตฺโถ;
ตรงตอนิบาตไทยวา แต, ถึงอยางนั้น, ที่แท, ซึ่งใชหนาคําพูด.
อุ. กิฺจาป ปฺจ กามคุณา กาทาจิ สุข อุปฺปาเทนฺติ,
ตถาป วิปริณามฺถาภาวา ทุกฺขาการณเยวาติ ทฏพฺพา. ยทิป
อาจริโย สิสเฺ ส ตาเฬติ, เตสุ ปน อนุกมฺป กโรติ: กามฺจ
ธน อิจฺฉิติจฺฉิต นิปฺผาเทติ, อถโข ปฺาว เสฏา ตสฺส
อุปฺปาทปจฺจยตฺตา.
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อุปมาโชตก กับ อุปเมยยโชตกนิบาต
๗. ขอความที่นํามาเปรียบ เรียกวา อุปมา, ขอความที่
ควรเปรียบ เรียก อุปเมยฺโย. ในอุปมา ใชนิบาต ๔ ศัพท คือ
ยถา, เสยฺยถาป, เรียกชื่อวา อุปมาโชตโก. ตรงตอนิบาตไทย
วา ฉันใด; วิย, อิว, วา ราวกะ; เพียงดัง, เหมือน, เชน,
ดุจ, ประหนึ่ง, เปนตน; ในอุปเมยฺย ใชนิบาต ๒ ศัพท คือ
ตถา, เอว, เรียกชื่อวา อุปเมยฺยโชตโก. ตรงตอนิบาตไทยวา
ฉันนั้น. อุทาหรณดังนี้: ยถา ทณฺเฑน โคปาโล คาโว ปาเชติ
โคจร (อุปมา) เอว ชรา จ มจฺจุ จ อายุ ปาเชนฺติ ปาณิน
(อุปเมยฺย). เสยฺยถาป ภิกฺขเว ยานิ กานิจิ ชงฺคลาน ปาณาน
ปทชาตานิ, สพฺพานิ ตานิ หตฺถิปเท สโมธาน คจฺฉนฺติ, หตฺถิปท เตส อคิคมกฺขายติ, ยทิท มหนฺตตฺเตน (อุปมา); เอวเมว
โข ภิกฺขเว เย เกจิ กุสลา ธมฺมา, สพฺเพ เต อปฺปมาทมูลกา
อปฺปมาสโมสรณา, อปฺปมาโท เตส อคฺคมกฺขายติ (อุปเมยฺย).
เถโร จกฺกวตฺติรฺโ สนฺติกา ปฏิลทฺธมหาลาโภ มหาโยโธ วิย
ตุฏมานโส สาวกปารมิาเณ ตฺวา ปุปฺผาสนานุโมทน อารภิ.
ทุกฺโข พาเลหิ สวาโส อมิตฺเตเนว สพฺพทา.
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(๑๖๔) นิบาตหมวดที่ ๓ ลงในความทอนเดียว.
อนุสสวนัตถนิบาต
๑. นิบาตที่ใชในความเลาหรือลือกันตอ ๆ มา เรียกชื่อวา
อนุสฺสวนตฺโถ, ตรงตอนิบาตไทยวา ไดยินวา, นิบาตพวกนี้ ๓
ศัพท คือ กิร, ขลุ, สุท. อุ. เอก กิรสฺส อโหสิ สมโณ
ขลุ โภ โคตโม----ราชคห อนุปฺปตฺโต. ตตฺร สุท ภควา
เวสาลิย วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลาย.
ปุจฉนัตถนิบาต
๒. นิบาตที่ใชในคําถาม เรียกชือ่ วา ปุจฺฉนตฺโถ. นิบาต
พวกนี้หลายศัพท คือ พวก กึ ศัพททั้งปวง, ปน, กถ, กจฺจิ, นุ,
นนุ, อุทาหุ, อาทูล เสยฺยถีท, เปนตน ตรงตอนิบาตไทยอยางไร
จงดูในวจีวิภาค สวนอัพยยศัพทที่วาดวยนิบาต (๙๒) เถิด. อุ. กึ
ปน ปฺายมานสฺสตฺถาย โรทนฺโต พาโล โหติ, อุทาหุ
(อปฺายมานสฺส). กจฺจิตฺถ ปริสุทธฺ า ? เทวดา นุสิ คนฺธพฺโพ,
อาทู สกฺโก ปุรินฺทโท ? นนุ เอว มยา วุตฺต ? อริโย อฏิงฺคิโก
มคฺโค เตส อคฺคมกฺขายติ, เสยฺยถีท ? สมฺมาทิฏิ . . . สมฺมา-
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สัมปฏิจฉนัตถนิบาต
๓. นิบาตนี้ใชรับคําถาม เรียกชือ่ วา สมฺปฏิจฺฉนตฺโถ. นิบาต
นี้ใช อาม เปนพื้น, ใช อามนฺตา แตในพระอภิธรรม, ตรง
นิบาตไทยวา ขอรับ, จะ, เออ, เปนตน ตามคําสูง คําเสมอ
คําต่ํา. อุ. ปสฺสถ ภนฺเต ? อาม อาวุโส ปสฺสามิ. เย เกจิ
กุสลา ธมฺมา, สพฺเพเต กุสลา ? อามนฺตา. ใช เอว บาง ก็มี
อุ. เอว ภนฺเต.
อุยโยชนัตถนิบาต
๔. นิบาตที่ใชในคํายอม, คําเตือน, คําชักชวน, คําใชใหทํา.
เรียกชื่อวา อุยฺโยชนตฺโถ, ตรงตอนิบาตไทยวา เชิญเถิด, เอาเถิด,
เอาสิ, ถาอยางนั้น. นิบาตพวกนี้ ๔ ศัพท คือ อิงฺฆ, ตคฺฆ, หนฺท,
เตนหิ. (ศัพทหลังนี้ เรียกวา วิภตฺติปฏิรูปโก เพราะมีรูปแมนศัพท
ที่ประกอบดวยวิภัตตินาม.) อุ. อิงฆฺ ภนฺเต สราเปหิ. ตคฺฆ ตฺว
อาวุโส อจฺจโย อจฺจคมา. หนฺท มย อาวุโส ธมฺมฺจ วินยฺจ
สงฺคาเยยฺยาม. เตนหิ เถโร ภิกฺขู อุจฺจินตุ.
อัจฉริยัตถ และ สังเวคัตถนิบาต
๕. นิบาตที่ใชในคําแสดงความหลากใจ เบิกบานใจ เรียกชื่อ
วา อจฺฉริยตฺโถ, ตรงตออนิบาตไทยวา โอะ ซึ่งใชตนคําพูด,
หนอ ใชขางทาย ใชในคําแสดงความสลดใจ กรอมใจ เรียกชือ่
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วา สเวคตฺโถ, ตรงตอนิบาตไทยวา โอ, พุโธ, หนอ. นิบาต
พวกนี้ ๒ ศัพท คือ อโห, กับ วต. อุ. (หลากใจ) อโห พุทฺธาน
อานุภาโว ! อจฺฉริย วต โภ ! (เบิกบานใจ) อโห สุข ! สุสุข
วต ชีวาม ! (สลดใจ) อโห อนิจฺจา สงฺขรา ! อนิจฺจา วต
สงฺขารา ! (กรอมใจ) อโห ทุกฺข ! วต !
(๑๖๕) นิบาติหมวดที่ ๔ ลงในบท
อวธารณัตถนิบาต
๑. นิบาตที่ใชหามนาม, คุณ, และกิริยาอื่นเสีย เรียกชื่อวา
อวธารณตฺโถ บาง อวธาโร บาง ตรงตอนิบาตไทยวา เทานั้น;
นั่นเทียว, เทียว, แล, เปนตน นิบาตพวกนี้ใช เอว กับ ว เปนพื้น
ใช หิ บาง หาง ๆ อุ. ตฺเเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ. ติสฺโส ธนุธโร
เอว. ปพฺพชิสฺสาเมวาห ตาต. อิเธกจฺโจ อสฺสทฺโธ ว สมาโน
'อโห วต ม ชโน 'สทฺโธ' ติ ชาเนยฺยา" ติ อจฺฉติ. เอวฺหิ
โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ. อุทาหรณที่ ๑ หามนามอื่นวา ขาพเจา
จักถามทานแล ไมถามคนอื่น. ที่ ๒ หามคุณอื่นวา นายดิสสเปนคน
ถือธนูเทานั้น ไมไดเปนอื่น. ที่ ๓ หามกิริยาอื่นวา ขาพเจาจักบวช
ใหได ไมเวนละ.
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อเปกขัตถนิบาต
๒. นิบาตเพงนามอื่นดวย เรียกชื่อวา อเปกฺขตฺโถ. ตรงตอ
นิบาตไทยวา แม, ถึง. นิบาตนี้ใช ป หรือ อป. อุ. โย ปน
ภิกฺขุ สฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา โวโรเปยฺย----อยมฺป ปาราชิโก
โหติ อสวาโส. ป ศัพทในอุทาหรณนี้แสดงวา ใชจะตองปาราชิก
แต ๒ รูปเทานั้นหามิได, ถึงรูปนี้กต็ องเหมือนกัน.
สัมภาวนัตถ และ ครหัตถนิบาต
๓. นิบาตที่ใชชม เรียกชื่อวา สมฺภาวนตฺโถ, ที่ใชติ เรียก
ชื่อวา ครหตฺโถ, ตรงตอนิบาตไทยวา แม, ถึง. นิบาตนี้ใช ป
หรือ อป. อุ. (ชม) อย ชาติสมฺปนฺโนป มาน น กโรติซ (ติ)
อย ทลิทโฺ ทป ปมาณ น ชานาติ.
ปทปูรณนิบาต
๔. นิบาตที่ไมไดหมายความอะไร เปนแตพอใหอักขระใน
บาทแหงคาถาเต็มตามกําหนดก็ดี พอใหคําไพเราะสละสลวยขึ้นก็ดี
เรียกชื่อวา ปทปูรโณ บาง วจนาลงฺกาโร บาง วจนสิลิฏโก บา
ตามอรรถที่กลาวแลวโดยลําดับ ตรงตอนิบาตไทยอยางหร และ
อะไรบาง จงดูในวจีวิภาคสวนอัพยยศัพท ที่วาดวยนิบาตสักวาเปน
เครื่องทําบทใหเต็ม [๙๒] เถิด. จะแสดงอุทาหรณพอเปนตัวอยาง
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ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ. แมถึง หิ, จ, ปน ที่ไมมีความ
อะไร ก็เรียกวา ปทปูรณ.
สมวายนิบาต
๕. นิบาตที่ใชแสดงนามบาง กิริยาบาง ที่พรอมกัน เรียกชื่อ
วา สมวาโย ตรงตอนิบาตไทยวา พรอม. นิบาตพวกนี้ใช ๒ ศัพท คือ
สทฺธึ, สห; เขากับนาม เรียกชื่อวา ทพฺพสมวาโย. เขากับกิริยา
เรียกชื่อวา กิริยาสมวาโย. อุ. (ทัพพ) เอก สมย ภควา
เวรฺชาย วิหรติ นเฬรุปุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกขฺ ุสงฺเฆน สทฺธึ
(กิริยา) สหาป คคฺเคน สงฺโฆ อุโปสถ กเรยฺย.
ปฏิเสธนิบาต
๖. นิบาตที่ใชหาม เรียกชื่อวา ปฏิเสโธ, นิบาตพวกนี้ใช น,
โน, มา, เปนพื้น. อุ. น สนฺติ ตาณา. โน เหต ภนฺเต. มาสฺสุ
พาเลหิ สงฺคฺฉิ.
อิติศัพท
๗. อิติศัพท ไดชื่อตางตามลักษณะ ดังนี้:ก. ถาอมขอความที่เปนพากยไวเต็มที่ มีความเกี่ยวเนื่องกับ
บทกิริยา เรียกชื่อวา อากาโร. อุ. อิธ วสฺส วสิสฺสามิ, อิธ
เหมนฺตคิมฺหิสุ. อิติ พาโล วิจินฺเตติ, อนฺตราย น พุชฌ
ฺ ติ.
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ข. ถามีความเนื่องดวยบทนาม เรียกชื่อวา สรุป อุ. มโน
ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ฯ เป ฯ จกฺกว วหโต ปทนฺติ อย คาถา
กตฺถ ภาสิตา ?
ค. ถาอมความยอไวไมหมด เรียกชื่อวา อาทยตฺโถ. อุ.
ธมฺม โว ภิกขฺ เว เทเสสฺสามิ อาทิกลฺยาณนฺติ อย เทสนาธมฺโม
นาม. ไดชื่ออยางนี้ เพราะชักเอามาไมหมด ยังมี มชฺเฌกลฺยาณ
ปริโยสานกลฺยาณ อีก. อนึ่ง พึงรูจักอุทาหรณในตนเรื่องแหงธัมมปทัฏฐกถาทั้งปวง มี มโนปุพฺพงฺคมาติ อิม ธมฺมเทสน เปนตน.
ฆ. ถาวางไวพอเปนตัวอยาง เรียกชื่อวา นิทสฺสน อุ. อิติป
โส ภควา อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ. อิติ รูป, อิติ รูปสฺส สมุทโย,
อิติ รูปสฺส อฏิงฺคโม.
ง. ถาเปนเหตุ เรียกชื่อวา เหตฺวตฺโถ. อุ. ทุสฺสติ เตนาติ โทโส.
จ. ถาเปนประการะ เรียกชื่อวา ปกาโร. อุ. อิติ ยนฺต วุตฺต.
อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต.
ฉ. ถามีในที่สุดความ เรียกชื่อวา สมาปนฺโน บาง ปริสมาปนฺโน บาง. อุ. เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสูติ.
ช. ใชบอกชื่อก็ได เรียก สฺาโชตโก. อุ. สินฺธวาติ สินฺธวรฏเ ชาตา (อสฺสา) ความเทากับพากยวา สินฺธวรฏเ ชาตา
(อสฺสา) สินธฺ วา นาม.
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(๑๖๖) นิบาตหมวดที่ ๕ เปนบท มีชื่อดังนี้ :๑. นิบาตบอกอาลปนะทั้งปวง เรียกชื่อวา อาลปน.
๒. นิบาตบอกกาลทั้งปวง เรียกชื่อวา กาลสตฺตมี.
๓. นิบาตบอกที่ทั้งปวง เรียกชือ่ วา อาธาโร.
๔. นิบาติบอกเขตแดน, ประการเปนตน ซึ่งเปนคุณของกิริยา
เรียกวา กิริยาวิเสสน.
วิธีสัมพันธ
(๑๖๗) บททั้งหลายในพากยางคก็ดี ในพากยก็ดี ยอมมีความ
เนื่องถึงกันสิ้น. การเรียนใหรูจักวา บทไหนเนื่องกับบทไหน เรียก
วาเรียนสัมพันธ. การแสดงวิธีสัมพันธนั้น มีใจความสําคัญอยูก็
เพียงใหรูจักการเนื่องกันของบทเหลานั้นอยางเดียว จะรูจักชือ่ สังเขป
หรือพิสดารไมเปนประมาณนัก แมในคัมภีรโยชนาพระวินัยและพระ
อภิธรรมก็ใชบอกชื่ออยางสังเขป ในที่นี้จะดําเนินตามอยางนั้นบาง.
(๑๖๘) จะเก็บเอาขอความบางเรื่องมาตั้งและแสดงสัมพันธเปน
ภาษาไทยบาง เปนภาษามคธบาง ไปตามลําดับ ดังนี้:
(๑๖๙) ตสฺมึ สมเย เอโก ปณฑ
ฺ จาริกตฺเถโร ฯ เป ฯ มยฺห
โทส โสธาเปถาติ. (ธมฺมปทฏกถา ภาค ๓ เรื่องที่ ๔๐)
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๑. ปณฑ
ฺ จาริกตฺเถโร สยกัตตา ใน ปาวิสิ. ปาวิสิ อาขยาตบท กัตตุวาจก. ตสฺมึ วิเสสนะ ของ สมเย. สมเย กาลสตฺตมี ใน
ปาวิสิ. เอโก วิเสสนะ ของ ปณฺฑจาริกตฺเถโร. ปณฑาย สัมปทาน
ใน จรนฺโต. จรนฺโต อัพภันตรกิริยา ของ ปณฺฑจาริกตฺเถโร.
ต วิเสสนะ ของ นิเวสน. นิเวสน สัมปาปุณิยกัมม ใน ปาวิส.ิ
๒. วิสาขา สยกัตตา ใน อฏาสิ. อฏาสิ อาขยาตบท
กัตตุวาจก. สสุร อวุตตกัมม ใน วีชมานา. วีชมานา อัพภันตรกิริยา ใน ิตา. ิตา อัพภันตรกิริยา ของ วิสาขา. ต อวุตตฺ กัมม ใน ทิสฺวา. ทิสฺวา ปุพฺพกาลกิรยิ า ใน จินฺเตตฺวา. สสุรสฺส
สัมปทาน ใน อาจิกฺขิตุ. อาจิตฺขิตุ ตุมัตถกัตตา ใน อยุตฺต.
อยุตฺต กิตบท กัตตุวาจก. อิติ ศัพท อาการ ใน จินฺเตตฺวา.
จินฺเตตฺวา ปุพฺพกาลกิริยา ใน อฏาสิ. โส สยกัตตา ใน
ปสฺสติ. ปสฺสติ อาขยาตบท กัตตุวาจก. ยถา กิริยาวิเสสนะ ใน
ปสฺสติ. เถร อวุตตกัมม ใน ปสฺสติ. เอว กิริยาวิเสสนะ ใน
อปคนฺตฺวา อฏาสิ. อปคนฺตฺวา สมานกาลกิริยา ใน อฏาสิ.
๓. ปน ศัพท วากยารัมภะ. โส สยกัตตา ใน ภฺุชติ.
ภฺุชติ อาขยาตบท กัตตุวาจก. พาโล วิเสสนะ ของ โส.
เถร อวุตตกัมม ใน ทิสวฺ า. ทิสฺวา สมานกาลกิริยา ใน ภฺุชติ.
ป ศัพท สัมภาวนะ เขากับ ทิสฺวา. อปสฺสนฺโต วิกติกัตตา ใน
หุตฺวา. วิย ศัพท อุปมาโชตกะ ใน อปสฺสนฺโต. หุตฺวา สมาน-
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กาลกิริยา ใน ภฺุชติ. อโธมุโข วิเสสนะ ของ โส. เอว ศัพท
อวธารณะ เขากับ ภฺุชติ.
๔. วิสาขา สยกัตตา ใน อาห. อาห อาขยาตบท กัตตุวาจก. สสุโร สยกัตตา ใน น กโรติ. น ศัพท ปฏิเสธ ใน
กโรติ. กโรติ อาขยาตบท กัตตุวาจก. เถร อวุตตกัมม ใน
ทิสฺวา. ทิสวฺ า ปุพพกาลกิริยา ใน น กโรติ. ป ศัพท สัมภาวนะ
เขากับ ทิสฺวา. เม สามีสัมพันธ ใน สสุโร. สฺ อวุตตกัมม
ใน น กโรติ. อิติ ศัพท อาการ ใน ตฺวา. ตฺวา ปุพพกาลกิริยา ใน อาห. ภนฺเต อาลปนะ. ตุมฺเห สยกัตตา ใน อติจฺฉถ.
อติจฺฉถ อาขยาตบท กัตตุวาจก. มยฺห สามีสัมพันธ ใน สสุโร.
ปุราณ อวุตตกัมม ใน ขาทติ. อิติ ศัพท อาการ ใน อาห.
๕. โส สยกัตตา ใน อาห. อาห อาขยาตบท กัตตุวาจก.
นิคฺคณฺเหิ อนภิหิตกัตตา ใน กถิต. กถิตกาเล กาลสัตตมี ใน
อธิวาเสตฺวา. อธิวาเสตฺวา ปุพฺพกาลกิรยิ า ใน อปเนตฺวา. ป ศัพท
สัมภาวนะ เขากับ อธิวาเสตฺวา. ปุราณ อวุตตกัมม ใน ขาทติ.
ขาทติ อาขยาตบท กัตตุวาจก ของ สสุโร. อิติ ศัพท สรูป
ใน วจนสฺส. วจนสฺส สามีสัมพันธ ในขเณ. วุตตฺ กฺขเณ กาลสัตตมี ใน อปเนตฺวา อาห. เอว ศัพท อวธารณะ เขากับ
วุตฺตกฺขเณ. หตฺถ อวุตตกัมม ใน อปเนตฺวา. อปเนตฺวา ปุพฺพ-
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กาลกิริยา ใน อาห. ตุมฺเห สยกัตตา ใน หรถ. หรถ
อาขยาตบท กัตตุวาจก. อิม วิเสสนะ ของ ปายาส. ปายาส
อวุตตกัมม ใน หรถ. อิโต อปาทาน ใน หรถ. ตุมฺเห สยกัตตา
ใน นิกกฺ ฑฺฒถ. นิกฺกฑฺฒถ อาขยาตบท กัตตุวาจก. เอต วิเสสนะ
ของ ทาริก. ทาริก อวุตตกัมม ใน นิกฺกฑฺฒถ. อิมสฺมา วิเสสนะ
ของ เคหา. เคหา อปาทาน ใน นิกกฺ ฑฺฒถ. ทาริกา สยกัตตา
ใน กโรติ. กโรติ อาขยาตบท กัตตุวาจก. อย วิเสสนะ ของ
ทาริกา. โข ศัพท ปทปูรณ. ม อวุตฺตกัมม ใน กโติ. เอวรูปเป
วิเสสนะ ของ มงฺคลกาเล. มงฺคลกาเล กาลสัตตมี ใน กโรติ.
อสุจิขาทก วิกติกัมม ใน กโรติ. นาม ศัพท สัญญาโชตกะ ใน
อสุจิขาทก. อิติ ศัพท อาการ ในอาห.
๖. ทาสกมฺมกรา สยกัตตา ใน น วิสหนฺติ. น วิสหนฺติ
อาขยาตบท กัตตุวาจก. ตสฺมึ วิเสสนะ ของ นิเวสเน. โข ศัพท
ปทปูรณ. ปน ศัพท วากยารัมภะ. นิเวสเน วิสยาธาร ใน ทาสกมฺมกรา. สพฺเพ ก็ดี สนฺตกา ก็ดี วิเสสนะ ของ ทาสกมฺมากรา.
วิสาขาย สามีสัมพันธ ใน สนฺตกา. ว ศัพท อวธารณะ เขากับ
สนฺตกา. อุปคนฺตุ ตุมัตถสัมปาทาน ใน น วหสนฺติ. น ศัพท
ปฏิเสธ ใน วิสหนฺติ. ทาโส วา กัตตุวาจก. โก วิเสสนะ
ของ ทาโส วา กมฺมกโร วา. น อวุตตกัมม ในคณฺหิสฺสติ.

ประโยค๑ - บาลีไวยากรณ วากยสัมพันธ - หนาที่ 251

หตฺเถ ก็ดี ปาเท ก็ดี อุปสิเลสิกาธาร ใน คณฺหิสฺสติ. วา
สองศัพท วิกัปปะ ใน หตฺเถ ใน ปาเท. โกจิ ทาโส วา
กมฺมกโร วา สยกัตตา ใน นตฺถ.ิ นตฺถิ อาขยาตบท กัตตุวาจก. มุเขน กรณะ ใน กเถตุ. กเถตุ ตุมัตถสัมปทาน ใน
สมตฺโถ. สมตฺโถ วิเสสนะ ของ โกจิ ทาโส วา กมฺมกโร วา.
ป ศัพท สัมภาวนะ เขากับ สมตฺโถ.
๗. วิสาขา สยกัตตา ใน อาห. อาห อาขยาตบท กัตตุวาจก. สสุรสฺส สามีสัมพันธ ใน กถ. กถ อวุตตกัมม ใน
สุตฺวา. สุตฺวา ปุพฺพกาลกิริยา ใน อาห. ตาต อาลปนะ. มย
สยกัตตา ใน นิกฺขมาม. นิกฺขมาม อาขยาตบท กัตตุวาจก. น
ศัพท ปฏิเสธ ใน นิกฺขมาม. เอตฺตเกน วิเสสนะ ของ การเณน. การเณน เหตุ ใน นิกฺขมาม. เอว ศัพท อวธารณะ ใน
เอตฺตเกน. อห วุตตกัมม ใน อานีตา. อานีตา กิตบท กัมมวาจก. น ศัพท ปฏิเสธ ใน อานีตา. ตุมฺเหหิ อนภิหิตกัตตา
ใน อานีตา. อุทกติตฺถโต อปาทาน ใน อานีตา. กุมฺภทาสี
วิกติกัมม ใน อานีตา. วิย ศัพท อุปมาโชตกะ ใน กุมฺภทาสี.
นาม ศัพท สัญญาโชตกะ ใน ธีตโร. ธีตโร สยกัตตา ใน นิกฺขมนฺติ. นิกฺขมนฺติ อาขยาตบท กัตตุวาจก. ธรมานกมาตาปตูน
สามีสัมพันธ ใน ธีตโร. น ศัพท ปฏิเสธ ใน นิกขฺ มนฺติ. เอตฺตเกน
วิเสสนะ ของ การเณน. การเณน เหตุ ใน นิกฺขมนฺติ. เอว
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ศัพท อาวธารณะ ใน เอตฺตเกน. ปตา สยกัตตา ใน เปสิ.
เปสิ อาขยาตบท กัตตุวาจก. เอเตน วิเสสนะ ของ การเณน.
เอว ศัพท อวธารณะ ใน เอเตน. เม สามีสัมพันธ ใน ปตา.
การเณน เหตุ ใน เปสิ. อิธ อาธาร ใน อาคมน. อาคมนกาเล กาลสตฺตมี ใน เปสิ. อฏ วิเสสนะ ของ กุฏมฺพิเก.
กุฏมพิเก อวุตตกัมม ใน ปกฺโกสาเปตฺวา. ปกฺโกสาเปตฺวา ก็ดี
วตฺวา ก็ดี ปุพฺพกาลกิริยา ใน เปสิ. สเจ ปริกัปปะ ใน อุปฺปชฺชติ.
โทโส สยกัตตา ใน อุปปฺ ชฺชติ. อุปปฺ ชฺชติ อาขยาตบท กัตตุวาจก.
เม สามีสัมพันธ ใน ธีตุ. ธีตุ สัมปทาน ใน อุปฺปชฺชติ. ตุมฺเห
สยกัตตา ใน โสเธยฺยาถ. โสเธยฺยาถ อาขยาตบท กัตตุวาจก. อิติ
ศัพท อาการ ใน วตฺวา. ม อวุตตกัมม ใน เปสิ. เตส สามีสัมพันธ ใน หตฺเถ. หตฺเถ อุปสิเลสิกาธาร ใน เปสิ. ตุมฺเห
เหตุกัตตา ใน โสธาเปถ. โสธาเปถ อาขยาตบท เหตุกัตตุวาจก.
เต อวุตตกัมม ใน ปกฺโกสาเปตฺวา, และ การิตกัมม ใน โสธาเปถ.
ปกฺโกสาเปตฺวา ปุพฺพกาลกิริยา ใน โสธาแปถ. มยฺห สามีสมั พันธ
ใน โทส. โทส อวุตตกัมม ใน โสธาเปถ. อิติ ศัพท อาการใน อาห.
(๑๗๐) อยฺยา อิธาป ฯ เป ฯ เอว เสเสสุป. (ภาคนั้นเรื่องนั้น)
๑. อยฺยาติ ปท อาลปน. อิธาติ ปท โทโสติ ปเท ภินฺนาธาโร. ปสทฺโท อเปกฺขตฺโถ. ตาวสทฺโท อนุคฺคหตฺโถ. โทโสติ
ปท โหตูติ ปเท สยกตฺตา. มาสทฺโท โหตูติ ปเท ปฏิเสโธ.
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โหตูติ ปท โทโสติ ปทสฺส กตฺตุวาจก อาขฺยาตปท. อิมิสฺสาติ
ปท ทาริกายาติ ปทสฺส วิเสสน. ทาริกายาติ ปท ปตาติ ปทสฺส
สมฺพนฺโธ. ปนสทฺโท อรุจิสูจนตฺโถ. ปตาติ ปท อทาสีติ ปเท
สยกตฺตา. อิธาติ ปท คมนาติ ปเท อาธาโร. คมนกาเลติ ปท
อทาสีติ ปเท กาลสตฺตมี. อิมนฺติ ปท ทาริกนฺติ ปทสฺส วิเสสน.
ทาริกนฺติ ปท โอวทนฺโตติ ปเท อวุตฺตกมฺม. โอวทนฺโตติ ปท
ปตาติ ปทสฺส อพฺภนฺตรกิริยาปท. คฺุหปฏิจฺฉนฺเนติ จ ทสาติ ปเท
อวุตฺตกมฺม. อาทาสีติ ปท ปตาติ ปทสฺส กตฺตุวาจก อาขฺยาตปท.
เตสนฺติ ปท อตฺถนฺติ ปทสฺส สมฺพนฺโธ. อตฺถนฺติ ปท ชานามีติ
ปเท อวุตฺตกมฺม. นสทฺโท ชานามีติ ปเท ปฏิเสโธ. ชานามีติ
ปท อหนฺติ ปทสฺส กตฺตวุ าจก อาขฺยาตปท. เตสนฺติ ปท อตฺถนฺติ
ปทสฺส สมฺพนฺโธ. เมติ ปท กเถตูติ ปเท สมฺปทาน. อตฺถนฺติ
ปท กเถตูติ ปเท อวุตฺตกมฺม. กเถตูติ ปท ทาริกาติ ปทสฺส
กตฺตุวาจก อาขฺยาตปท. อิมิสฺสาติ ปท ทาริกายาติ ปทสฺส
วิเสสน. ทาริกายาติ ปท ปตาติ ปทสฺส สมฺพนโธ. ปนสทฺโท
วิตฺถารโชตโก. ปตาติ ปท อาหาติ ปเท สยกตฺตา. อนฺโตอคฺคีติ
ปท นีหริตพฺโพติ ปเท วุตฺตกมฺม. ตยาติ ปท นีหริตพฺโพติ ปเท
อนภิหิตกตฺต. พหีติ ปท นีหริตพฺโพติ ปเท อาธาโร. นสทฺโท
นีหริตพฺโพติ ปเท ปฏเสโธ. นีหริตพฺโพติ ปท อคฺคีติ ปทสฺส กมฺม-
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วาจก กิตปท. อิติสทฺโท อาหาติ ปเท อากาโร. อาหาติ ปท
ปตาติ ปทสฺส กตฺตุ . . . ปท. สกฺกาติ ปท ภาววาจก กิริยาปท.
นุสทฺโท ปุจฉฺ นตฺโถ. โขสทฺโท วจนาลงฺกาโร. อมฺเหหีติ ปท
สกฺกาติ ปเท อนภิหิตกตฺตา. อุภโตติ ปท เคหานนฺติ ปเท ตติยาวิเสสน. ปฏิวิสฺสกเคหานนฺติ ปท อทตฺวาติ ปเท สมฺปทาน อคฺคินติ
ปท อทตฺวาติ ปเท อวุตตฺ กมฺม. อทตฺวาติ ปท วสิตุนฺติ ปเท
สมานกาลกิริยาปท. วสิตุนฺติ ปท สกฺกาติ ปเท ตุมตฺถสมฺปทาน.
อิติสทฺโท อาหาติ ปเท อากาโร. อาหาติ ปท เสฏีติ ปทสฺส
กตฺตุ . . . ปท. เสฏีติ ปท อาหาติ ปเท สยกตฺตา.
๒. เอวสทฺโท สจฺจวาจโก ลิงฺคตฺโถ. กิรสทฺโท อนุสฺสวนตฺโถ.
อมฺมาติ ปท อาลปน. อิติสทฺโท ปุจฉฺ ึสูติ ปเท อากาโร. ปุจฺฉึสูติ
ปท เตติ ปทสฺส กตฺตุ . . . ปท. เตติ ปท ปุจฺฉึสูติ ปเท สยกตฺตา.
๓. ตาตาติ ปท อาลปน. มยฺหนฺติ ปท ปตาติ ปทสฺส
สมฺพนฺโธ. ปตาติ ปท กเถสีติ ปเท สยกตฺตา. นสทฺโท สนฺพาย
กเถสีติ ปททฺวเย ปฏิเสโธ. เอตนฺติ ปท วจนนฺติ ปทสฺส วิเสสน.
วจนนฺติ ปท สนฺธายาติ ปเท อวุตฺตกมฺมง สนฺธายาติ ปท กเถสีติ
ปเท สมานกาลกิริยาปท. กเถสีติ ปท ปตาติ ปทสฺส กตฺตุ . . .
ปท. อิทนฺติ ปท วจนนฺติ ปทสฺส วิเสสน. วจนนฺติ ปท
สนฺธายาติ ปเท อวุตฺตกมฺม. ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ. สนฺธายาติ
ปท กเถสีติ ปเท สมาน . . . ปท. กเถสีติ ปท ปตาติ ปทสฺส
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กตฺตุ . . . ปท. อมฺมาติ ปท อาลปน. ตวาติ ปท สสฺสุ . . . สามิกานนฺติ ปทสฺส สมฺพนฺโธ. สสฺสุ . . . สามิกานนฺติ ปท อคุณนฺติ
ปทสฺส สมฺพนฺโธ. อคุณนฺติ ปท ทิสฺวาติ ปเท อวุตฺตกมฺม.
ทิสฺวาติ ปท กเถสีติ ปเท ปุพฺพกาลกิริยาปท. พหีติ ปท วิวริย
กเถสีติ ปเท อาธาโร. ตสฺมึ ตสฺมินฺติ ปททฺวย เคเหติ ปทสฺส
วิเสสน. เคเหติ ปท พหีติ ปทสฺส วิวรณ กเถสีติ ปเท อาธาโร.
ตฺวาติ ปท กเถสีติ ปเท สมาน . . . ปท. มาสทฺโท ตฺวา กเถสีติ
ปททฺวเย ปฏิเสโธ. กเถสีติ ปท ตฺวนฺติ ปทสฺส กตฺตุ. . . ปท.
อิติสทฺโท กเถสีติ ปเท อากาโร. เอวรูเปนาติ ปท อคฺคนาติ
ปทสฺส วิเสสน. หิสทฺโท ทฬฺหีกรณตฺโถ. อคฺคินาติ ปท สทิโสติ
ปเท กรณ. สทิโสติ ปท ปคฺคีติ ปทสฺส วิเสสน. อคฺคีติ ปท
นตฺถีติ ปเท สยกตฺตา. นามสทฺโท สฺาโชตโก. นตฺถีติ ปท
อคฺคีติ ปทสฺส กตฺตุ . . . ปท.
๔. อยฺยาติ ปท อาลปน. เอตนฺติ ปท วจนนฺติ ปทสฺส
วิเสสน. วจนนฺติ ปท โหตูติ ปเท สยกตฺต. ตาวสทฺโท อนุคฺคหตฺโถ. โหตูติ ปท วจนนฺติ ปทสฺส กตฺตุ . . . ปท. อิมิสฺสาติ
ปท ทาริกายาติ ปทสฺส วิเสสน. ทาริกายาติ ปท ปตาติ ปทสฺส
สมฺพนฺโธ. ปนสทฺโท อรุจิสุจนตฺโถ. ปตาติ ปท อาหาติ ปเท
สยกตฺตา. พาหิรโตติ ปท อคฺคีติ ปเท ตติยาวิเสสน. อคฺคีติ
ปท ปเวเสตพฺโพติ ปเท เหตุกมฺม. ตยาติ ปท ปเวเสตพฺโพติ
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ปเท อนภิหิตกตฺตา. นสทฺโท ปเวเสตพฺโพติ ปเท ปฏิเสโธ.
อนฺโติ ปท ปเวเสตพฺโพติ ปเท อาธาโร. ปเวเสตพฺโพติ ปท
อคฺคีติ ปทสฺส เหตุมฺมวาจก กิตปท. อิติสทฺโท อาหาติ ปเท
อากาโร. อาหาติ ปท ปตาติ ปทสฺส กตฺตุ . . . ปท กึสทฺโท
ปุจฺฉนตฺโถ. สกฺกาติ ปท ภาววาจก กิริยาปท. อมฺเหหีติ ปท
สกฺกาติ ปเท อนภิหิตกตฺตา. อนฺโตอคฺคิมฺหีติ ปท ลกฺขณวนฺต.
นิพิพุเตติ ปท อนาหริตุนฺติ ปเท ลกฺขณกิริยา. พาหิรโตติ ปท
อคฺคินฺติ ปเท ตติยาวิเสสน. อนาหริตุนฺติ ปเท วา อปาทาน.
อคฺคินฺติ ปท อนาหริตุนฺติ ปเท อวุตตฺ กมฺม. อนาหริตุนฺติ ปท
สกฺกาติ ปเท ตุมตฺถสมฺปทาน. อิติสทฺโท อหารติ ปเท อากาโร.
อาหารติ ปท เสฏีติ ปทสฺส กตฺตุ . . . ปท. เสฏีติ ปท อาหาติ
ปเท สยกตฺตา.
๕. เอวสทฺโท สจฺจวาจโก ลิงฺคตฺโถ. กิรสทฺโท อนุสฺสวนตฺโถ.
อมฺมาติ ปท อาลปน. อิติสทฺโท ปุจฉฺ ึสูติ ปเท อากาโร. ปุจฺฉึสูติ
ปท เตติ ปทสฺส กตฺตุ . . . ปท. เตติ ปท ปุจฺฉึสูติ ปเท สยกตฺตา
๖. ตาตาติ ปท อาลปน. มยฺหนฺติ ปท ปตาติ ปทสฺส
สมฺพนฺโธ. ปตาติ ปท กาเถสีติ ปเท สยกตฺตา. นสทฺโท สนฺธาย
กเถสีติ ปททฺวเย ปฏิเสโธ. เอตนฺติ ปท วจนนฺติ ปทสฺส วิเสสน.
วจนนฺติ ปท สนฺธายาติ ปเท อวุตฺตกมฺม. สนฺธายติ ปท
กเถสีติ ปเท สมาน . . . ปท. กเถสีติ ปท ปตาติ ปทสฺส กตฺตุ . . .
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ปท. อิทนฺติ ปท วจนนฺติ ปทสฺส วิเสสน. วจนนฺติ ปท สนฺธายาติ
ปเท อวุตฺตกมฺม. ปนสทฺโท วิเสสตฺโถ. สนฺธายาติ ปท กเถสีติ
ปเท สมาน . . . ปท. กเถสีติ ปท ปตาติ ปทสฺส กตฺตุ . . . ปท.
สเจสทโท ปริกปฺปตฺเถ นิปาโต. เตติ ปท สสฺสุ . . . สามิกานนฺติ
ปทสฺส สมฺพนฺโธ. ปฏิวสิ ฺสกเคเหสูติ ปท อิตฺถิโย ปุริสาต
ปททฺวเย ภินฺนาธาโร. อิตฺถิโย ปุรสิ าติ ปททฺวย กเถนฺตีติ ปเท
สยกตฺตา. วาสทฺทา วิกปฺปตฺถา. สสฺสุ . . . สามิกานนฺติ ปท อคุณนฺติ
ปทสฺส สมฺพนฺโธ. อคุณนฺติ ปท กเถนฺตีติ ปเท อวุตฺตกมฺม.
กเถนฺตตี ิ ปท อิตฺถิโย ปุริสาติ ปททฺวยสฺส กตฺตุ . . . ปท. เตหีติ
ปท กถิตนฺติ ปเท อนภิหิตกตฺตา. กถิตนฺติ ปท วจนนฺติ ปทสฺส
วิเสสน. วจนนฺติ ปท ปาหริกตฺตา. กถิตนฺติ ปท วจนนฺติ ปทสฺส
วิเสสน. วจนนฺติ ปท สมาน . . . ปท. อสุโกติ ปท กเถตีติ ปเท
สยกตฺตา. นามสทฺโท สฺาโชตโก. ตุมฺหากนฺติ ปท อคุณนฺติ
ปทสฺส สมฺพนฺโธ. เอวสทฺโท นิทสฺสนตฺโถ. อคุณนฺติ ปท กเถตีติ
ปเท อวุตฺตกมฺม. กเถตีติ ปท อสุโกติ ปทสฺส กตฺตุ . . . ปท.
อิติสทฺโท กเถยฺยาสีติ ปททฺวเย ปฏิเสโธ. กเถยฺยาสีติ ปท ตฺวนฺติ
ปทสฺส กตฺตุ . . . ปท. ตฺวนฺติ ปท กเถยฺยาสีติ ปเท สยกตฺตา.
อิติสทฺโท กเถสีติ ปเท อากาโร. เอเตนาติ ปท อคฺคินาติ
ปทสฺส วิเสสน. หิสทฺโท ทฬฺหีกรโณ. อคฺคินาติ ปท สทิโสติ ปเท
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กรณ. สทิโสติ ปท อคฺคีติ ปทสฺส วิเสสน. อคฺคีติ ปท นตฺถีติ ปเท
สยกตฺตา. นามสทฺโท สฺาโชตโก. นตฺถีติ ปท อคฺคีติ ปทสฺส
กตฺตุ . . . ปท. อิติสทฺโท อาหาติ ปเท อากาโร. อาหาติ ปท วิสาขาติ
ปทสฺส กตฺตุ . . . ปท. วิสาขาติ ปท อาหาติ ปเท สยกตฺตา.
๗. เอวสทฺโท ปการตฺโถ. อิมสฺมินฺติ ปท การเณติ ปทสฺส
วิเสสน. การเณติ ปท อโหสีติ ปเท นิมิตฺตสตฺตมี. โทสาติ ปเท
วา ภินฺนาธาโร. สาติ ปท อโหสีติ ปเท สยกตฺตา. นิทฺโทสาติ
ปท อโหสีติ ปเท วิกติกตฺตา. อโหสีติ ปท สาติ ปทสฺส กตฺตถ. . .
ปท. ยถาสทฺโท อุปมาโชตโก. จสทฺโท สมฺปณฑ
ฺ นตฺโถ. เอตฺถาติ
ปท อโหสีติ ปเท นิมิตฺตสตฺตมี. นิทฺโทสาติ ปท อโหสีติ ปเท
วิกติกตฺตา. อโหสีติ ปท สาติ ปทสฺส กตฺตุ . . . ปท. สาติ ปท
อโหสีติ ปเท สยกตฺตา. เอวสทฺโท อุปเมยฺยโชตโก. เสเสสุติ
ปท การเณสูติ ปทสฺส วิเสสน. การเณสูติ ปท อโหสีติ ปเท
นิมิตฺตสตฺตมี. ปสทฺโท อเปกฺขตฺโถ. นิทฺโทสาติ ปท อโหสีติ
ปเท วิกติกตฺตา. อโหสีติ ปท สาติ ปทสฺส กตฺตุ . . . ปท. สาติ
ปท อโหสีติ ปเท สยกตฺตา.

