คําชี้แจง
ความรูเกี่ยวกับการยอคําตอหรือคําหมาย ระหวางคําสองคําก็ดี
ยอคําหนาบางหลังบางก็ดี เปนลักษณะของสมาส มีทั้งในสํานวนไทย
และบาลี เชนคําวา 'สูกรเปโต' แปลเปนสมาสไทยวา 'เปรตหมู'
การตั้งวิเคราะหก็คือการขยายความวา เปรต-เหมือน-หมู, เปรตมีหัวเหมือน-หมู หรือหัวของเปรต เหมือนหัวของหมู ในภาษาไทยก็มี
คําวา หมีหมู นกเคาแมว ลูกเศรษฐี ไปบาน ดังนี้เปนตน การเรียน
รูวาคําไหน เปนสมาสและเปนสมาสอะไร ซอนความมายอะไรไว
สําหรัยตัทธิซึ่งใชปจจัยตอทายศัพท แทนกิรยิ าหรือนามนั้นมีแต
ในภาษาบาลีและภาษาไทยที่ใชธาตุและปจจัย สําหรับแปลความหมายของ
ศัพท สําหรับภาษาไทยไมมีปจจัย แมมีที่ใชก็เพราะติดมาจากภาษาเดิม
ภาษาไทยวา ชาวสยาม คําวา'ชาว' ใชปจจัยในตัทธิตนั้นลงแทน
เปนวิธียอคําดวยปจจัย มีที่ใชมากในภาษาบาลี ฉะนั้น จึงตองศึกษา
ใหรูดี ทั้งวิธียอและวิธีกระจาย คือ วิเคราะห
พระอมรมุนี (จับ ิตธมฺโม ป.ธ. ๙) วัดโสมนัสวิหาร รับภาระ
อธิบายสมาส และ พระมหาลัภ ปยทสฺสี ป.ธ. ๘ วัดบรมนิวาส อธิบายตัทธิตทําใหความรูสองอยางนี้กวางขวางยิ่งขึ้น อํานวยประโยชนแกกุลบุตร
ผูศึกษาวิชานี้ตามสมควร ฉะนั้น จึงขออนุโมทนาในกุศลกรรมนี้ดวย.
พระอมราภิรักขิต
มหากุฏราชวิทยาลัย
๒ สิงหาคม ๒๔๘๙
๑

๑. ปจจุบันเปน สมเด็จพระวันรัต.
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อธิบายสมาส
พระธรรมวราลังการ (จับ ิตธมฺโม ป.ธ. ๙) วัดโสมนัสวิหาร
เรียบเรียง
คําพูดในภาษาหนึ่ง ๆ มีทั้งคําพูดพิสดาร คือพูดอยางเต็มความ
มีทั้งคําพูดยอ คือพูดอยางสั้น แตเขาใจความหมายกัน ไดเนื้อ
ความมาก และชัดเจน ในภาษาไทยเรา ก็มีความยอเชนนั้นเหมือนกัน
เชน รถเทียมดวยมา ยอมเปนรถมาเปนตน แมในภาษาบาลี ก็มีคํา
ยอดุจเดียวกัน ถายอนามศัพทตั้งแต ๒ ศัพทขึ้นไป ใหเขาเปนบท
เดียวกัน เรียกวา สมาส แปลวาศัพทที่ยอเขา คือยอใหสั้นเพื่อ
ใชวิภัตติใหนอมลงบาง เพื่อจะใหเนื้อความเขากันในทางสัมพันธ
ืคือไมใหเขาใจเขวไปวา เนื้อความนั้น ๆ แยกไปเขากันบทอื่น ถึง
แมวาเมื่อเขาสมาสกันแลว วิภัตติจะไมลบก็ดี แตมีประโยชนในอัน
ที่จะทําความแนนอนลงไปวาศัพทนั้นเปนอันเดียวกัน จะแยกจากกัน
ไปเปนอยางอื่นไมได และบางคราวใหมีเนื้อความพิเศษขึ้นก็มี เชน
พหุพพิหิสมาส ทานนิยมใหแปลวา มี ขางหนา ดัง อุ. วา กตกิจฺโจ
แปลวา ผูมีกิจอันทําแลว ดังนี้ และ อุ. วา ทูเรนิทาน (วัตถุ)
มีนิทานในที่ไกล สมาสมีประโยชนดังกลาวนี้ ฉะนั้น ทานจึง
ไดจัดไวเปนไวยากรณประเภทหนึ่ง ในบรรดาบาลีไวยากรณทั้งหลาย.
วิเคราะหแหงสมาส
นามศัพทที่ยังไมประกอบดวยวิภัตติ เรียก ศัพท เชน มหนฺต
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ศัพท ปุริสศัพท เปนตน สวนที่ประกอบดวยวิภัตติแลว เรียกวา
บท เชน มหนฺโต เปนบทหนึ่ง ปุรุโส เปนบทหนึ่ง เมื่อกําหนด
ความตางแหงคําวาศัพทและบท ไดดงั นี้แลว พึงกําหนดคําวาวิเคราะห
ตอไป.
วิเคราะหแหงสมาสนั้น ตองประกอบพรอมดวยลักษณะดังนี้
ก. อนุบท บทนอย ที่เรียงไวหนาบทปลง.
ข. บทปลงคือบทสมาส ที่ยออนุบทนั้นเขาเปนอันเดียวกัน.
อุทาหรณ
มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส. มหนฺโต ก็ดี ปุริโส ก็ดี เปน
บทที่ยังแยกกันอยู จึงจัดเปนอนุบท แตละบท ๆ, เมื่อเอา มหนฺโต
และ ปุริโส มายอมใหเขากัน เปน มหาปุริโส คําวา มหาปุริโส
ในวิเคราะหนี้จึงเรียกวา บทปลง หรือบทสมาส คือสําเร็จรูปเปน
บทสมาส. โดยนัยนี้ วิเคราะหหนึ่ง ๆ จึงมีทั้งอนุบทและบทปลง
แตอนุบท (นอกจากทวันทวสมาส) ยอมมี ๒ บท และมี
ชื่อเรียกตางกัน ตามที่อยูหนาหรือหลัง อนุบททีอ่ ยูหนา เรียกวา
บุพพบท ทีอ่ ยูหลังเรียก อุตตรบท เหมือนอยาง มหนฺโต ปุรโิ ส
ทั้ง ๒ นี้ มหนฺโต อยูหนา เรียกบุพพบท ปุรโิ ส อยูหลัง เรียก
อุตตรบท พึงกําหนดอนุบทซึ่งแยกเปนบุพพบทและอุตตรบท และ
บทปลง ตามที่บรรยายมาฉะนี้.
สมาสนี้ เมื่อวาโดยกิจคือการกระทําหรือรูปสําเร็จของวิเคราะห
มี ๒ คือ :-
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๑. ลุตตสมาส สมาสที่ลบวิภัตติ.
๒. อลุตคสมาส สมาสที่ไมไดลบวิภัตติ.
ก. ลุตตสมาส ไดแกบทปลงหรือบทสําเร็จของสมาส ซึ่งทาน
ลบวิภัตติแลว เพื่อจะใชวิภัตติใหนอยลง ถึงแมจะมีกี่บทก็ตาม เมื่อ
เขาสมาสกันแลว ใชวิภัตติแตบทเดียวเฉพาะบทหลังเทานั้น เชน
นีล อุปปล นีลุปฺปล.
ข. อลุตตสมาส ไดแกบทสําเร็จของสมาส ซึ่งเมื่อเขาสมาส
แลว คงวิภัตติไดตามเดิม ถึงแมจะนําไปใชในประโยคคําพูดใน
วิภัตติอะไรก็ตาม ก็คงใชวิภัตติที่ตอกันไวเดิมนั้นคงที่ เปนแต
เปลี่ยนวิภัตติบทหลังไปเทานั้น เชน อุรสิโลมสฺส (พรหฺมณสฺส)
ปุตฺโต บุตรของพราหมณผูมีขนที่อก คําวา อุรสิโลมสฺส เปนอลุตตสมาส
คือ สฺมึ วิภัตติ ที่ อุร ซึ่งแปลงเปน สิ ตามแบบมโนคณะ ยังคงอยู
เมื่อเขากับ โลมศัพทแลว นําไปใช สฺส วิภัตติ ก็คงใชลงที่บทหลัง
คือ โลม เทานั้น อุรสิ คงไวตามเดิม.
รูปสําเร็จของสมาสเกี่ยวดวยการันตเปนทีฆะ
บทหนาของสมาส ถามี อา. อี. อู การรันตี เมื่อเขาสมาสกันแลว
ตองรัสสะบาง คงไวตามเดิมบาง ดังกฎเกณฑตอไปนี้:อา การันต
ก. ถาเปนบทคุณ คือ วิเสสนะ เดิมเปน อะ การันต แจกได
ทั้ง ๓ ลิงค เมื่อเปนวิเสสนะของบทที่เปนอิตถีลิงค เปน อา การันต
เขาสมาสแลวตองรัสสะใหสั้น ตามสภาพเดิมของศัพทนั้น เชน อฺตรา
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อิตฺถี อฺตริตฺถี หรือ อฺตรอิตฺถี หญิงคนใดคนหนึ่ง ปฏิมณฺฑิตา
อิตฺถี ปฏิมณฺฑิติตฺถี หรือ ปฏิมณฺฑิตอิตฺถี หญิงผูประดับแลว.
อฺตรา เปนสัพพนาม เดิมเปน อฺตร เปนบทวิเสสนะ
ปฏิมณฺฑิตา เปนคุณศัพท ทั้ง ๒ นี้เมือ่ เปนวิเสสนะของ อิตฺถี ซึ่ง
เปนอิตถีลิงค จึงเปนอาการันตไปตามตัวประธาน เวลาเขาสมาสแลว
ตองรัสสะใหเปนอยางเดิมเสีย.
ข. อา การันต ที่เปนบทนามนาม อิตถีลิงค เขาสมาสแลวไม
ตองรัสสะ เชน :=
กฺาน สหสฺส กฺาสหสฺส พันแหงนางสาวนอย.
ตาราน คโณ ตาราคโณ หมูแหงดาว.
อี การันต
ก. อี การันต ที่สําเร็จมาจาก อี ปจจัย ในตทัสสัตถิตัทธิต
เชน เสฏี สิปฺป หตฺถี และ ณี ปจจัยในนามกิตก เชน โยคี โยธี
เวธี เปนตน ตองรัสสะ เปน อิ อยางนี้ :เสฏิโน ปุตฺโต เปน เสฏิปุตฺโต บุตรแหงเศรษฐี.
โยคิโน วตฺต เปน โยคิวตฺต วัตรแหงโยคี.
ข. อี การันต ที่เปนบทนามนามมาเดิม หรือที่สําเร็จจาก
ปจจัยอื่น เชน สี. ตาวี. และ นี. ซึ่งเปนเครื่องหมายอิตถีลิงค
ทั้ง ปุ. และ อิตฺ. เมื่อเขาสมาสแลวคงไวตามเดิม ไมตองรัสสะ เชน
ปุ. ตปสฺสิโน กิจฺจ ตปสฺสีกิจฺจ กิจของผูมีความเพียร.
เมธาวิโน สุข เมธาวีสุข สุขของคนมีปญญา.
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อิตฺ. อิตฺถี เอว รตน อิตฺถรี ตน แกวคือหญิง.
นทิยา ตีร นทีตีร ฝงแหงแมน้ํา.
เภริยา สทฺโท เภรีสทโท เสียงแหงกลอง.
ภิกฺขุนนี  สีล ภิกฺขุนีสีล ศีลของภิกษุณี.
อู การันต
อู การันตนี้ แมทั้งศัพทเดิมและศัพทที่สําเร็จมาจากปจจัย ก็คง
ไวตามเดิมทั้ง ๒ ลิงค ไมตองรัสสะ เชน:ปุ. กตฺู จ กตเวที จ กตฺูกตเวที ชนทั้งกตัญูทั้งกตเวที.
อิตฺ. วธุยา สทฺโท วธูสทฺโท เสียงแหงหญิงสาว.
บทสําเร็จของสมาสเนื่องดวยสนธิ
เวลาเขาสมาสกันแลว เพื่อจะใหอักษรใหนอยลงอีก ควรสนธิ
บทที่สนธิกันไดตามวิธีสนธินั้น ๆ จะอํานวยให ดังใหอุทาหรณตอไปนี้:ก. เพื่อไพเราะ เชน อุ. เทวาน อินฺโท เทวานมินฺโท ผูเปน
จอมแหงเทวดา.
ข. เพื่อใชอักษรใหนอย เชน อุ. ปฺจ อินฺทฺริยานิ ปฺจินฺทฺริย
อินทรีย ๕.
ยังมีบทสนธิอีกอยางหนึ่ง ที่มีขอบังคับใหใชในเวลาเขาสมาส
กันแลว คือสัญโญคะ การซอนอักษร ก็การซอนอักษรนี้ มีกฎอยูวา
ถาบทหลัง เปนพยัญชนะที่ ๒ ในวรรคทั้ง ๕ คือตัว ข ฉ  ถ ผ
ตองซอนอักษรที่ ๑ ในวรรคนั้น ๆ เขาขางหนา ใหเปนตัวสะกดบท
หนาเสมอไป ดังนี้:-
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ก วรรค ปฺุสฺส เขตฺต ปฺุกฺเขตฺต นาแหงบุญ.
จ วรรค วฑฺฒมานกา ฉายา ยสฺส สา วฑฺฒมานกจฺฉายา (เวลา)
เวลามีเงาเจริญอยู.
ฏ วรรค เสฏีโน าน เสฏิฏาน ตําแหนงแหงเศรษฐี.
ต วรรค สารีปุตฺโต เถโร สารีปุตฺตตฺเถโร พระสารีบุตรเถระ.
ป วรรค มหนฺต ผล มหปฺผล ผลใหญ.
สมาสมีชื่อ ๖ อยาง
๑. กัมมธารยะ
๒. ทิคุ
๓. ตัปปุริสะ
๔. ทวันทวะ
๕. อัพยยีภาวะ
๖. พหุพพิหิ.
๑. กัมมธารยสมาส
นามศัพทที่มีวิภัตติและวจนะเสมอกันทั้ง ๒ บท บทหนึ่งเปน
ประธาน คือเปนนามนาม อีกบทหนึ่งเปนวิเสสนะ คือเปนคุณนาม
หรือเปนคุณนามทั้ง ๒ บท มีบทอื่นเปนประธานตางหาก ที่ยอเขา
เปนบทเดียวกัน ชื่อกัมมาธารยสมาส ๆ นั้น มีวิธีอยู ๖ อยาง ตาม
รูปขอคุณนามที่ทานยอมเขา คือวิเสสนบุพพบท ๑ วิเสสนุตตรบท ๑
วิเสสโนภยบท ๑ วิเสสโนปมบท ๑ สัมภาวนบุพพบท ๑ อวธารณบุพพบท๑.
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กัมมธารยสมาสนี้ เปนทั้งสมาสนาม และสมาสคุณ วิธีใด
เมื่อสําเร็จรูปวิเคราะห มีตัวประธานในบทปลงนั้น เชน วิเสสนบุพพบท อุ. มหนฺโต ปุรโิ ส=มหาปุรโิ ส คําวาบุรุษเปนประธานในบท
ปลงได ไมตองหาบทอื่นมาเปนประธานอีกทอดหนึ่ง. วิเสสนุตตรบท อุ. สตฺโต วิเสโส=สตฺตวิเสโส คําวาสัตวเปนประธานในวิเคราะห
ได. สัมภาวนบุพพบท อุ. ขตฺติโย (อห) อิติ มาโน=ขตฺติยมาโน
คําวามานะเปนนามนาม เปนประธานในรูปวิเคราะหได. อวธารณ
บุพพบท อุ. พุทฺโธ เอว รตน=พุทฺธรตน คําวารตนะเปนนามนาม
เปนประธานในรูปวิเคราะหได ไมตองใชบทอื่นเปนประธาน กัมมธารยะดังวามานี้ เปนสมาสนาม.
สวนวิธที ี่เมื่ออนุบทและบทปลงของสมาส ไมมีศัพทเปนประธาน ตองหาศัพทอื่นมาเปนประธาน จึงเปนสมาสคุณ เพราะสําเร็จ
รูปแลว เปนวิเสสนะคือคุณบทของศัพทอื่น เชน วิเสสโนภยบท
อุ. อนฺโธ จ พธิโร จ=อนฺธพธิโร อนฺธ และ พธิร ทั้ง ๒ ศัพท
เปนคุณนาม เปนประธานในตัวเองไมได ตองหาศัพทอื่นมาเปน
ประธานใหเหมาะสมกันดับวิเคราะหนั้น คือ ใหลงิ ควจนะวิภัตติ
อยางเดียวกัน ทั้งใหรูปความเหมาะกัน เชนคําวา ทั้งบอดทั้งหนวก
ใชศัพทอื่นนอกจากสัตวและมนุษยแลว วัตถุอื่นจะเปนอยางนั้นไม
ได ตองหาศัพทซึ่งเพงเอามนุษยหรือสัตว ซึ่งเปนผูบอดและหนวก
ได นอกจากนั้นตองระวังใชลิงค วจนะ วิภัตติ ใหตรงกันอีก ฉะนั้น
วิเสสโนภยบท จึงเปนสมาสคุณ. สวนวิเสสโนปมบท เปนสมาส
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คุณก็ได เปนสมาสนามก็ได เพราะสมาสนี้ เมื่อบทวิเสสนะมีบทอื่น
เปนอุปมาเปรียบเทียบในรูปวิเคราะห บทอุปมานั้น ถาอยูขางหนา
เรียกวา อุปมาบุพพบท ถาอยูขางหลัง เรียกวา อุปมานุตตรบท
เชน อุ. กาโก อิว สูโร=กากสูโร สูร เปนคุณ เมื่อเปนคุณ
อยูในรูปวิเคราะหเชนนี้ ก็เปนสมาสคุณ, ถาบทหนึ่งเปนประธาน
บทหนึ่งเปนอุปมาวิเสสนะ คือเปนวิเสสนะโดยเปนเครื่องเปรียบ อุ.
นโร สีโห อิว=นรสีโห นระเปนประธาน สีหะเปนวิเสสนะ โดย
เปนเครื่องเปรียง มีประธานในตัวเสร็จ ไมตองหาบทอื่นมาเปน
ประธานอีก จึงเปนสมาสนาม รวมความวา กัมมธารยสมาสที่เปน
วิเสสนบุพพบท, วิเสสนุตตรบท, สัมภาวนบุพพบท, อวธารณบุพพบท, เปนสมาสนามอยางเดียว, วิเสสโนภยบท เปนสมาสคุณ
อยางเดียว, สวนวิเสสโนปมบท เปนไดทั้งสมาคุณและสมาสนาม.
๑. วิเสสนบุพพบท
สมาสนี้ มีบทวิเสสนะ คือคุณนามอยูขางหนา บทนามนาม
อยูขางหลัง บทวิเสสนะในรูปวิเคราะห ตองมีลิงค วจนะ วิภัตติ
เสมอกับตัวประธาน เชน นีล อุปฺปล=นีลุปฺปล, นีล เปนวิเสสนะ
อุปฺปล เปนประธาน เมื่อเขาสมาสกันแลว เมื่อมีสระที่จะพึงตอกัน
โดยวิธีสนธิได ก็ควรตอกันโดยวิธีสนธิเสียดวย เพื่อความสละสลวย
เชนตัวอยางนี้ ถาสําเร็จรูปเปน นีลอุปฺปล โดยไมไดตอดวยวิธีสนธิ
อีกตอหนึ่ง ก็ไมสละสลวยในเชิงอักษร เพราะฉะนั้น ทานจึงนิยม
ตอดวยวิธีสนธิอีก ในเมือ่ มีวิธีที่จะทําใหในสมาสทุกแหง เมื่อเชนนี้
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คําก็จะสละสลวยขึ้น เชน นีลุปฺปล เปนตน. ศัพทวิเสสนะบางคํา
เมื่อเปลี่ยนสมาสแลว ก็เปลี่ยนไปบาง เชน มหนฺโต ปุรฺโส เปน มหาปุริโส เพราะ มหนฺต ศัพท เมื่อเขาสมาสแลว ทานแปลงเปนมหา เชน
มหนฺต วน=มหาวน, มหนฺตี ธานี=มหาธานี เปนตน และเปน
มห ก็มี เชน มหนฺต ผล มหปฺผล บทวิเสสนะบางอยาง เมื่อเขา
สมาสแลว เหลือไวแตอักษรหนาตัวเดียว เชน กุจฺฉิตา ทิฏิ=กุทิฏิ
สนฺโต ปุริโส=สปฺปุริโส (ซอน ปฺ ดวยวิธีสนธิ) ปธาน วจน=ปาวจน
(ทีฆะ อะ ที่ ป เปน อา) มีขอความสังเกตในสมาสนี้ คือ :๑. เมื่อเขาสมาสแลว ถาเปนบทที่สนธิได ก็ควรสนธิกัน
ดวย (ขอนี้ใชในสมาสทั่วไป).
๒. แปลงบทวิเสสนะในบทปลงเปนอยางอื่น.
๓. เหลือบทวิเสสนะไวแตอักษรหนาคําเดียว.
๒. วิเสสนุตตรบท
สมาสนีม้ ีบทวิเสสนะอยูขางหลัง บทประธานอยูขางหนา รูป
วิเคราะหตองประกอบวิเสสนะดวยลิงควจนะวิภัตติ ใหเสมอกับบท
ประธานเทานั้น. เมื่อนักเรียนเห็นศัพทสองศัพทเขาสมาสกันอยู ก็
ควรพิจารณาใหเห็นวา ศัพทไหนเปนคุณนาม ศัพทไหนเปนนามนาม
เชน สตฺตวิเสโส ควรแปลและสังเกตคําแปลใหรูชัดวา คํา สตฺต
เปนอะไร วิเสส เปนอะไร ก็สังเกตไดวา สตฺต เปนบทนามนาม
ในที่นี้ บทไหนอยูขางหลัง ก็จะเห็นไดวา สตฺต ซึ่งเปน
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นามนาอยูขางหนา วิเสส ซึ่งเปนคุณนามอยูขางหลัง เชนนี้แลว
ก็จะเขาใจไดวา เมื่อวิเสสนะอยูขางหลัง บทประธานคือนามนามอยู
ขางหนา ก็ตองเปนสมาสนี้ คือวิเสสนุตตาบท.
๓. วิเสสโนภยบท
สมาสนี้ ทั้ง ๒ บทเปนคุณคือวิเสสนะ ไมมีบทประธานอยูใน
อนุบทและบทปลงคือบทสําเร็จแหงสมาส ตัวประธานเปนบทอื่น
ตางหาก ดังตัวอยางวา อนฺโธ จ วธิโร จ=อนฺธวธิโร ดังนี้
เราจะเห็นไดวา ใน อุ. นี้ ทั้ง ๒ บทเปนคุณนามเหมือนกัน เพราะ
คําวา อนฺธ (บอด) วธิร (หนวก) ไมใชนามนาม เปนเพียง
บทแสดงลักษณะอาการซึ่งตั้งอยูในฐานะเปนคุณศัพท จะเกณฑให
เปนนามนามไมได และ อุ. วา ขฺโช จ ขุชฺโช จ=ขฺชขุชฺโช
นี้ก็เปนวิเสสนะทั้ง ๒ บท เพราะคําวา ขฺช (กระจอก) ขุชฺช
(คอม) ไมใชนามนาม เวลาแปลตองหานามนามบทอื่นที่มีลิงควจนะ
เสมอกันมาเปนตัวประธานตางหาก คําวากระจอกและคอมเปนคุณนาม
แสดงลักษณะอาการเทานั้น เพราะสมาสนี้ ทั้ง ๒ บทตางเปนคุณนาม
ดวยกันเชนนี้ ทานจึงใหนามวา วิเสสโนภยบท แปลวามีบททั้ง ๒
เปนวิเสสนะ.
สมาสนี้ มีขอควรจําดังนี้:ก. อนุบท เปนวิเสสนะทั้ง ๒ บท.
ข. ในเวลาตั้งวิเคราะห ใช จ ศัพทที่แปลวา 'ทั้ง' ควบกันไปกับ
อนุบทนั้น ๆ
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ค. เวลาแปล ตองหาอัญญบทอื่นมาเปนประธาน.
๔. วิเสสโนปมบท
สมาสนีแ้ บงเปน ๒ คือ อุปมาบุพพบท มีบทอุปมาอยูขางหนา
อุปมานุตตรบท มีบทอุปมาอยูขางหลัง ๑ เปนไปทั้งสมาสนามและ
สมาสคุณ ในบทปลงแหงวิเคราะห มีศัพทเปนคุณคือวิเสสนะอยูดวย
ในที่เชนนั้น เปนสมาสคุณ เชน สงฺข อิว ปณฺฑร=สงฺขปณฺฑร
ขาวเพียงดังสังข คําวาขาวเปนคุณนาม บอกลักษณะของศัพทอื่นซึ่ง
ปรากฏในคําพูดหรือประโยคนั้น ๆ และคําวา สงฺขปณฺฑรนี้ บอก
ลักษณะอาการของสิ่งนั้นวาขาวเหมือนสังข ซึ่งในตัวอยางนี้ ทานใช
ศัพทวา ขีร น้ํานม ตองแปลวาน้ํานมขาวเพียงดังสังข.
ถาในบทปลงแหงรูปวิเคราะหเปนนามนาม ซึ่งใชเปนประธาน
เสร็จอยูในตัว ไมตองหาบทอื่นมาเปนประธาน ในที่เชนนั้นตองเปน
สมาสนาม เชน าณ จกฺขุ อิว=าณจกฺขุ ญาณเพียงดังจักษุเปนตน.
บทสมาสซึ่งเปนวิเสสโนปมบทนี้ บางบทอาจเปนสมาสอื่นได
อีก เชน กากสูโร ถาแปลวากากลา (คือใชสูรเปนวิเสสนะของกาก)
เปนวิเสสนุตตรบท, ถาแปลวากลากวากา (คือใชสูรเปนคุณของนามนามบทใดบทหนึ่ง เชน นโร หรือ สีโห ที่มีความกลายิ่งกวากา)
เปนปญจมีตัปปุริสสมาส ถาเปนคุณของประเทศคือหมายความวาประ
เทศมีกากลา ก็เปนสัตตมีพุหพพิหิ แมบทอื่น ๆ ก็พึงเทียบเคียงกับ
สมาสอื่นอันเปนได โดยนัยนี้.
๕. สัมภาวนบุพพบท
สมาสนี้ บทหนาเวลาตั้งวิเคราะหประกอบดวย อิติ (วา) บท
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หลังเปนประธาน เวลาเขาสมาสแลว อิติศัพททานลบเสีย ยังคงเหลือ
แต ๒ บท ซึง่ อาจเขาใจไปในความเปนสมาสอื่น เชนตัปปุริสะหรือ
ทวันทวะได แตมีขอควรสังเกตอยูบางอยาง เชนสมาสนี้ บทหลัง
อันเปนประธานนั้น ทานมักใชศัพทซึ่งในทางสัมพันธจะไดสรูปอิติ
เขาได เชนศัพทวา สมฺมต วจน มาโน สฺา เปนตน อันจะเชื่อม
อิติศัพทเขาไดสนิท ดังภาษาไทยวา สมมติวา ... คําวา ... ความ
สําคัญวา... ความรูวา... เปนตน เมื่อเห็นบทหลังในสมาสเชนนั้นแลว
พึงพิจารณาบทหนาจะเขากับคําวา "วา" คือ อิตินั้นไดหรือไม ถาเห็น
วาเขากันไดแลว พึงเขาใจเถิดวาสมาสเชนนี้เปนสัมภาวนบุพพบท
ดังตัวอยางที่ทานแสดงไววา ขตฺติฑย (อห) อิติ มาโน=ขตฺติยมาโน
มานะวา (เราเปน) กษัตริย แตบางครั้งอาจแปลเปลี่ยนรูปไปเปน
ตัปปุริสะได การที่จะแปลอยางไร โดยวิธีของสมาสไหน จะเหมาะ
นั้น และแตผูศึกษาจะคิดแปลใหเขารูปกับประโยคนั้น ๆ เถิด เมือ่ ได
ความชัดแลวเปนอันไมผัดหลักสมาสเลย.
๖. อวธารณบุพพบท
อวธารณบุพพบทนี้ ยอนามบทเขาดวยกัน ในเมื่อนาม
นั้นเปนชื่อเรียกแทนกันได หรือวามีคุณคาเทากัน ทานประกอบ เอว
ศัพทกับบทหนา เพื่อหามเนื้อความอื่นเสียวา ไมใชสิ่งอื่น ทานให
แปล เอวศัพทวา คือ เชนแสงสวางคือปญญา ไมไดหมายเอาแสงสวาง
ือื่น หมายเอาแสงสวางคือปญญา ตองตั้งวิเคราะหวา ปฺา เอว
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อาภา=ปฺาภา เอวศัพทในวิเคราะหนี้ ก็เพื่อจะหามเสียวาแสดงสวาง
ในที่นี้คือปญญานั่งเอง ไมใชแสงประทีปหรือแสงจันทรแสดงอาทิตย
เปนตนเลย ในสมาสนี้ บางครั้งบทสําเร็จอาจมีความหมายคลายคลึง
กับสมาสอื่น เชนตัปปุรสิ ะบางอยาง เชน ปฺาภา อาจแปลวาแสงสวาง
แหงปญญาก็ได ถาแปลวาแสงสวางแหงปญญา ตองเปนฉัฏฐีตัปปปุริสสมาส
แตผูศึกษาพึงสังเกตวา ศัพทที่ตอกันอยูสองศัพท มีอรรถที่จะเรียก
ชื่อแทนกันไดหรือไม มีคุณคาเทากันหรือไม ถาอาจเรียกชื่อแทนกัน
ได และมีคุณคาเทากัน ก็เปนอวธานบุพพบท กัมมธารยะ แน ถึง
แมจะแปลเปนรูปสมาสอื่นไปก็ไมดีเทาสมาสนี้ เชนบทวา พุทฺธรตน
ควรแปลเปนรูปสมาสนี้วา คตนะคือพระพุทธเจา จะแปลวา พระพุทธเจา
เปนรตนะ ใหเปนวิเสสนุตตรบทก็พอจะได แตมีผิดนิยมอยูที่ลงิ คไม
เสอมกัน แตถาแปลเปนวิกติกัตตาเขากับกิริยาวามีวาเปน ทานอนุญาต
แตก็สูอวธารณะไมได ฉะนั้น ควรสันนิษฐานวา ถาศัพทที่เรียกแทน
กันไดมีคาเทากันแลว ควรเปนอวธารณะแท.
วิธีวางวิเคราะหกัมมธารยะซึ่งเปนอุทาหรณดังแสดงมานี้ เพื่อ
เปนการสะดอกและงายในการศึกษา สวนที่นักปราชญใชในคัมภีร
ศัพทศาสตร ทานวางไวเปนการยืดยาว มี จ ศัพท ซึ่งแปลวา ดวย
มี ต ศัพท ซึง่ แปลวา นั้น อิติ ศัพทซึ่งแปลวา เพราะเหตุนั้น อยูดวย
เมื่อเขาสมาสกันแลว จ ศัพท ต ศัพทและอิติศัพท ลบทิ้งเสีย ดึง
อุ. ในแบบวา มหนฺโต จ โส ปุรโิ ส จาติ=มหาปุริโศ บุรุษนั้นดวย เปนผู
ใหญดวย เหตุนั้น ชื่อวาบุรุษผูใหญ ดังนี้ เปน อุ. ในวิเสสนบุพพบท
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สวนกัมมธารยะอื่นอีก ๕ อยาง ก็ดําเนินตามแบบนี้ เปนแตประกอบ
วิเสสนะไวหนาไวหลังเทานั้น สวน ต ศัพทเรียงไวหนาบทหลัง ใช
ลิงคเหมือนกับตัวประธาน เชนอวธารณะวา สทฺธา เอว จ ต
ธนฺจาติ=สทฺธาธน ทรัพยนั้นดวย คือศรัทธาดวย เหตุนั้นชื่อวา
ทรัพยคือศรัทธา แตเพื่อไมใหการแปลวิเคราะห ยืดยาว ควรใชตาม
แบบบาลีไวยากรณ ซึ่งเปนแบบสะดวกในการตั้งวิเคราะหและแปล
วิเคราะหเปนอยางดี เพราะบทปลงของวิเคราะหแปลความเทากัน
จะตั้งวิเคราะหแบบในคัมภีรศัพทศาสตรหรือแบบบาลีไวยากรณ ก็แปล
เหมือนกัน.
๒. ทิคุสมาส
แทจริง สมาสนี้ ก็คือกัมมธารยะ อยางวิเสสบุพพบทนั้นเอง
แตที่ทานใหเรียกตางกันออกไปวา ทิคุ นั้น เพราะนิยมบทหนาเฉพาะ
แตปกติสังขยาอยางเดียว และสังขยานั้นก็ใชแตสงั ขยาคุณเทานั้น คือ
ตั้งแตเอก ถึง อฏนวุติ ถาจะสมาสกับสังขยานาม ตองเปนตัปปุริสะ
กับปรูณสังขยสเปนกัมมธารยะ ทิคุสมาสนี้มีวิธีอยู ๒ อยาง คือ :ก. สมาหารทิคุ ไดแกทิคุที่ทานรวมความของศัพทที่มีเนื้อความ
เปนพหุวจนะใหเปนเอกวจนะนปุสกลิงค คือใชสงั ขยาตั้งแต ทฺวิ ถึง
อฏนวติ เปนบทหนาของบทนามนาม เมื่อสําเร็จรูปคงเปนเอกวจนะ
นปุสกลิงคอยางเดียว.
ข. อสมาหารทิคุ ไดแกทิคุที่ทานไมทําอยางนั้น คือคงไวตาม
เดิม นามศัพทจะมีวจนะอยางใด มีลิงคอยางใด ก็คงไวอยางนั้น
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เปนแตลบวิภัตติที่สังขยาเสียเทานั้น หรือจะคงไวอยางอลุตตสมาส
ก็ได. ดังจะไดแสดงอุทาหรณพอเปนเครื่องสังเกต คือ:สมาหาระ อุ. ตโย โลกา=ติโลก โลกสาม. บทวา โลกา เดิม
เปนพหุวจนะ ตโย ก็เปนพหุวจนะเหมือนกัน เมื่อเขาสมาสกันแลว
ตโย คงรูปเปน ติ ตามเดิม คือเปนเหมือนเมื่อครั้งไมไดแจกวิภัตติ
โลก ศัพท ตามปกติเปนปุ. แตเมื่อเขาสมาสกับสังขยา ซึ่งอยูขาง
หนาแลว โลก ศัพทก็ตองเปลี่ยนไปเปน นปุ. เอกวจนะ ตามกฎของ
สมาหารทิคุ ถึงแมเขากับสังขยาอื่น ๆ ก็คงเปนเชนนั้นเหมือนกัน
เชน อุ. จตสฺโส ทิสา เปน จตุทฺทิส (ซอน ท ตามแบบสนธิ) ปฺจ
อินฺทิริยานิ เปน ปฺจินฺทฺรย (เขาสนธิอีกชั้นหนึ่ง).
อสมาหาระ ไดแกทคิ ุที่ไมไดทําอยางนั้น คือไมไดนิยมบท
ปลงใหเอกวจนะ นปุ. คงไวตามรูปของศัพทหลังอันเปนประธาน
เดิมเปนลิงคใดวจนะใด ก็คงไวอยางนั้น อุ. วา เอโก ปุคฺคโล=เอกปุคฺคโบ บุคคลผูเดียว ขอนี้เปนแตเอาเอกศัพทตอกับปุคฺคล และ
ลบวิภัตติที่เอกศัพทเสียเทานั้น ปุคฺคล คงลิงคและวจนะไดตามเติม
ไมเปลี่ยนแปลง แมบทอืน่ ๆ ซึ่งเขาสมาสดวยวิธีนี้แลว ก็เปนตาม
รูปนั้น เชน:- จตฺตาโร มคฺคา เปนจตุมคฺคา มรรคสี่ ท. จตสฺโส
ทิสา เปน จตุทฺทิสา ทิศสี่ ท. ขอพึงเขาใจก็คือ ทิคุสมาสนี้คลายกับ
วิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส แปลกแตวิเสสนะ ทิคุสมาส นิยม
ศัพทคือปกติสังขยาคุณเทานั้น ถาเปนศัพทอื่นนอกจากสังขยาคุณแลว
ตองเปนวิเสสนบุพพบท สวนสังขยานาม เมื่อเขาสมาสตองเรียงไวขาง
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หลังนามนาม และมีสังขยานั้นเปนประธาน การตอสังขยานามนี้ ตอ
ดวยวิธี ตัปปุริสสมาส ดังจะอธิบายตอไป.
๓. ตัปปุริสสมาส
สมาสนี้ ทานยอนาศัพทที่มีทุติยาวิภัตติเปนตน จนถึงสัตตมีวิภัตติเปนที่สุด เขากับเบื้องปลาย ซึ่งเปนนามนามบาง คุณนามบา
ใหเนื่องเปนอันเดียวกัน ชื่อตัปปุริสสมาส มี ๖ อยาง คือ ทุติยาตัปปุริสะ ๑ ตติยาตัปปุริสะ ๑ จตุตถีตัปปุริสะ ๑ ปญจมีตัปปุริสะ ๑
ฉัฏฐีตัปปุริสะ ๑ สัตตมีตัปปุริสะ ๑. การที่ไมมีปฐมาตัปปุริสะ ก็
เพราะ ถาทั้ง ๒ บทเปนปบมาวิภัตติดวยกัน ไมมอี ายนิบาตใหเนื่อง
ถึงกัน ก็ตองเปนอยางสมาสอื่น เชน กัมมธารยะ หรือ ทวันทวะ
เปนตน ฉะนั้นปฐมาตัปปุริสะจึงไมมี. ก็ตัปปุริสะนี้ จะสังเกตใหเขา
ใจวาเปนตัปปุริสะอะไร ในเมื่อเราเห็นศัพทสมาสกันอยู ซึ่งบอก
ลักษณะวาเปนตัปปุริสะ ไมใชลักษณะแหงสมาสอื่นแลว พึงแปลบท
หลังใหเนื่องกับอายตนิบาตของบทหนา ตั้งแต ซึ่ง, สู, ยัง, สิ้น,
จนถึง ใน, ใกล, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เมื่อเห็นเชื่อมกันไดดวย
อายตนิบาตตัวไหน ในวิภัตติอะไรแลว พึงทราบเถิดวาเปนตัปปุริสะนั้น.
อนึ่ง เมื่อ ๒ บทบอกลักษณะตัปปุริสะอยู แตแปลอายตนิบาต
ความไมกินกัน เชน อุ. อสฺสรโถ จะแปลเปน สมาหารทวันทวะ ก็
ผิดลักษณะ เพราะไมเปนเอกวจนะนปุสกลังค จะเปน อสมาหารทวันทวะก็ไมได เพราะเปนเอกวจนะ ฉะนั้น ควรใหเปนตัปปุริสะ
แลวไลเลียงอายตนิบาตของศัพทหนา อสฺส ใหตอกับศัพทหลัง รโถ
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จะแปลวารถของมาก็ไมได เพราะมาไมไดเปนเจาของรถ จะแปลวารถ
ในมาก็ไมได รถใกลมา ที่มา ความก็ยังไมสนิท เพราะฉะนั้น ทานจึง
ยอมใหใชบทอื่นในรูปวิเคราะห เพื่อใหอายตนิบาต คือการตอเชื่อม
กันสนิท คําที่เพิ่มมาในรูปวิเคราะหนี้ เมื่อเขาสมาสแลวใหลบเสีย
เรียกวา มัชเฌโลป คือลบทามกลาง แมในสมาสอื่นก็มีคําที่เติมแลว
ลบเสียเหมือกัน คําที่เติมเพื่อใหความเต็มในรูปวิเคราะหเชนนี้ ถึง
แมจะลบเสียในเมื่อเขาสมาสแลวก็ดี เจาของแหงภาษาหรือผูที่เขาใจ
ภาษานั้น ยอมรูความหมายกันไดอยางชัดเจน ดังภาษาไทยเรา คําวา
รถมา ก็เชนกัน เปนคําพูดที่ยังไมเต็มความ แตเขาใจกันไดวารถอัน
เทียมดวยมา ฉะนั้น ศัพทวา อสฺสรโถ จึงมีศัพทที่เปน มัชเฌโลป
อยูดวย ความจึงเขากันสนิท ในที่นี้ตอ งใช ยุตฺต ซึ่งแปลวา เทียม
แลว เขาทามกลาง ประกอบวิภัตติ วจนะ ลิงค ใหเหมือนกับ รโถ
อันเปนตัวประธาน ดังนี้ อสฺเสน ยุตโฺ ต รโถ=อสฺสรโถ รถอันเขา
เทียมแลวดวยมา.
จะแสดงอุทาหรณแหงตัปปุริสะ เพื่อเปนเครื่องประกอบความ
เขาใจของนักศึกษาโดยสังเขป.
ทุตยิ าตัปปุริสะ
สุข ปตฺโต สุขปฺปตฺโต (ปุริโส) บุรษุ ถึงแลวซึ่งสุข.
วิสงฺขาร คต วิสงฺขารคต (จิตฺต) จิตถึงแลวซึ่งวิสังขาร.
ตติยาตัปปุริสะ
โมเหน (สมฺปยุตฺต) จิตฺต โมหจิตฺต จิตสัมปยุตแลวโดยโมหะ.
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ยนฺเตน (ยุตฺโต) รโถ ยนฺตรโถ รถประกอบแลวดวยเครื่องยนต.
จตุตถีตัปปุริสะ
มตตสฺส ภตฺต มตกภตฺต ภัตรเพื่อผูตาย.
คิลานสฺส เภสชฺช คิลานเภสชฺช ยาเพื่อคนไข.
ปญจมีตัปปุริสะ
อคฺคิมฺหา ภย อคฺคิภย ภัยแตไฟ.
พนฺธนา มุตฺโต พนฺธนมุตฺโต (สตฺโต) สัตวพนแลวจากเครื่องผูก.
ฉัฏฐีตัปปุริสะ
เสฏิโน ปุตโฺ ต เสฏิปุตฺโต บุตรของเศรษฐี.
อคฺคิสฺส ขนฺโธ อคฺคิกฺขนฺโธ กองแหงไฟ.
สัตตมีตัปปุริสะ
รูเป สฺา รูปสฺา ความสําคัญในรูป.
สสาเร ทุกฺข สสารทุกฺข ทุกขในสงสาร.
คาเม อาวาโส คามาวาโส วัดใกลบาน.
สมาสอีกอยางหนึ่ง มี น ปฏิเสธนาม ที่ทา นสอนใหแปลวา
"มิใช" เรียกอุภยตัปปุริสะบาง เรียก น บุพพบทกัมมธารยะบาง
วิธีเขาสมาส ถาศัพทที่อยูหลัง น ขึ้นตนดวยพยัญชนะ คือมีตัว
พยัญชนะขึ้นหนา ใหแปลง น เปน อ เชน น พฺราหฺมโณ=อพฺราหฺมโณ
(อย ชโน ชนนี้) มิใชพราหมณ.
ถาศัพทที่อยูหลัง น ขึ้นตนดวยสระ คือมีสระขึ้นหนา ใหแปลง
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น เปน อน เชน น อสฺโส=อนสฺโส (อย สตฺโต สัตวนี้) มิใชมา
เปนตน น ปฏิเสธในสมาสนี้แปลกจาก น บุพพบทพหุพพิหิ น ในที่นี้
ปฏิเสธนาม ซึ่งจะแปลวา สิ่งนี้ มิใชสิ่งนั้น น ในพหุพพิหิ ปฏิเสธ
คุณ และกิรยิ า ที่แปลวา ไมมี เชน ไมมีบุตร เปนตน.
๔. ทวันทวสมาส
สมาสทีย่ อนามตั้งแต ๒ บทขึ้นไป ใหเปนบทเดียวกัน เรียกทวันทวะมี ๒ อยาง คือ สมาหาระ อสมาหาระ เหมือนกับทิคุสมาส
แปลกแตในที่นี้เปนนามนามลวน ในรูปวิเคราะหใช จ ศัพทซึ่งแปลวา
ดวย เขาประกอบ.
ก. สมาหาระ อุ. ดังนี้ สมโถ จ วิปสฺสนา จ=สมถวิปสฺสน
สมถะดวย วิปสสนาดวย ชื่อสมถะและวิปสสนา. เมื่อสําเร็จแลว
แปลวา และ ในระหวางศัพทสมาส สวน ทิคุสมาส ในวิเคราะห
บทหนาในสังขยา บทหลังเปนนามนาม ทั้งไมมี จ ศัพทเขาประกอบ.
ข. อสมาหาระ อุ. ดังนี้ จนฺทิมา จ สุริโย จ=จนฺทิมสุริยา
พระจันทรดวย พระอาทิตยดวย ชื่อพระจันทรและพระอาทิตย ท.
สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ=สมณพฺราหฺมาณา สมณะดวย
พราหมณดวย ชื่อสมณะและพราหมณ ท.
เพื่อเขาใจงาย สมาสนี้ ก็เทากับบวกนามนามตั้งแต ๒ บท
ขึ้นไป ใหเปนบทเดียวกัน ใชวิภุตติบทเดียวกัน แมจะตั้งวิเคราะห
ทีละกี่บาทก็ได ตั้งแต ๒ ขึ้นไปแลวเปนใชได แมบทสังขยาที่เปน
นามนาม ก็ใชสมาสนี้ไดเหมือนกัน แตโดยมากศัพทสังขยานั้น
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เขาสมาสกับบทอื่นมากอน แลวมาตั้งเปนสมาสนี้ทีหลัง เชน อุ.
ปุริสสต จ อิตฺถีสหสฺส จ=ปุริสสติตฺถสี หสฺส (สมาหาระ) รอยแหง
บุรุษดวย พันแหงสตรีดวย ชื่อรอยแหงบุรุษและพันแหงสตรี.
มีสมาสชนิดหนึ่ง แฝงอยูกับทวันทวะ อสมาหาระนี้ เวลาเขา
สมาสแลวลบเสียบทหนึ่ง คงไวแตบทเดียวก็มี ทานเรียกวา เอกเสสสมาส เชน อุ. อุปาสโก จ อุปาสิกา จ=อุปาสกา อุบาสกดวย
อุบาสิกดวย ชื่อ อุบาสกและอุบาสิกา ท.
อุบาสกกับอุบาสิกา เมื่อพูดถึงอุบาสกในกิจบางอยาง ก็อาจ
หมายความอุบาสิกาดวย เหมือนภาษาไทยเชนพูดวารับประทาน
หมาก ก็หมายความถึงพลูดวย ฉะนัน้ เอกเสสสมาสนี้ บทปลงแม
ศัพทเดียวก็ตองเปนพหุวจนะ เชน สารีปุตฺโต จ โมคฺคลฺลาโน จ=
สารีปุตฺตา พระสารีบุตรดวย พระโมคคัลลานะดวย ชื่อ พระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะ ท. ขอนี้ควรสังเกตวาศัพทไหนเปนเอกเสสสมาส
หรือวาหมายเฉพาะบทที่เหลืออยูบทเดียว ก็ควรดูศัพทที่เหลือเปนของสิ่ง
เดียวหรือคน ๆ เดียว แตเปนพหุวจนะ หรือขางตนของเนื้อความบอก
ชื่อมาแลวหลายอยาง ภายหลังพูดอยางเดียว และเปนพหุวจนะ หรือ
วาของบางอยางเปนของคูกันอยู จะแยกจากกันก็ขาดความประสงคไป
แตทานใชเพียงบทเดียว ก็รูกันไดตามนิยมของภาษา เชน ภาษาไทย
เราพูดวากินหมาก ก็คงหมายความวาไมใชกินหมากอยางเดียว คงกิน
พลู ปูน ดวย และบางคราวในภาษาไทยเรา ใชพหุวจนะใหรูก็มี แต
พหุวจนะของเราไมไดใชคําวา ทั้งหลาย เสมอไป ใชคําอื่นก็มี เชนวา
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พวก เหลา เปนตน แทนพหุวจนะ หมายถึงของหลายสิ่งหรือคนหลาย
คน เชน นาย ก. กับ นาย ข. เปนพวกเดียวกันมักทําอะไรรวมกัน
เที่ยวดวยกัน เราจะเรียกนาย ก. นาย ข. เพียงคนเดียวก็ไดโดยวิธี
เอกเสส คือพูดวาพวกนาย ก. มาดังนี้ ก็คงหมายความถึงนาย ข. มา
ดวย เหมือนคําบาลีวา สารีปุตฺตา ก็เล็งถึงพระโมคคัลลานะดวย
เพราะทานเปนอัครสาวกดวยกัน ฉะนั้น เอกเสสสมาสที่จะเปนได ก็
ตองเปนบทที่คูกัน มักจะรวมกันเสมอ มิฉะนั้นก็รูความหมายไดยาก.
๕. อัพยยีภาวสมาส
สมาสนี้ ใชอัพยยศัพทเขาสมาสกันนามอื่น แตอัพยยศัพทที่
นํามาใชนั้นเฉพาะอุปสัคกับนิบาต เวลาเขาสมาสแลวตัวอัพยยศัพท
เปนตัวประธานอยูขางหนา และเปนนปุสกลิงคเอกวจนะ และอุปสัค
กับนิบาตที่นํามาใชนั้น เลือกใชเฉพาะที่มีเนื้อความเปนตัวประธานได
เวนตัวที่มีเนื้อความอันจะเปนวิเสสนะของบทอื่นได และตัวที่เขาสมาส
อื่นได เชน น ศัพท สห ศัพทเปนตน ถึงแมวาอัพยยศัพทเขา
สมาสอื่นได เชน น บุพพบท กัมมธารยะ หรือ อุภยตัปปุริสะ
และ พหุพพิหิบางอยาง คือ น บุพพบท สห บุพพบท พหุพพิหิ
และตัวอัพยยศัพทมีลักษณะเปนวิเสสนะของบทอื่น เชน อนุเถโร
พระเถระนอย อันเปนวิเสสนบุพพบท กัมม. ก็ดี ถึงกระนั้นก็มีขอที่
จะพึงสังเกตไดวา เปนอัพยยีภาวสมาสนี้ ดวยลักษณะ ๔ อยางคือ:๑. อุปสัค หรือ นิบาต อยูขางหนา.
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๒. อุปสัค หรือ นิบาต เปนตัวประธานในบทปลง.
๓. บทหลังตองเปนนปุสกลิงค.
๔. บทหลังตองเปนเอกวจนะ.
เมื่อพรอมดวยลักษณะ ๔ อยางนี้แลว พึงเขาใจเถิดวา เปน
อัพยยีภาวสมาสแท ก็แลอัพยยีภาวสมาสนี้ แบงเปน ๒ อยางตามชื่อ
ของอัพยยศัพท คือ :๑. อุปสคฺคปุพฺพก มีอุปสัคอยูขางหนา
๒. นิปาตปุพฺพก มีนิบาตอยูขางหนา
การตั้งวิเคราะหในสมาสนี้ รูปวิเคราะหทานใชนามศัพทอื่น ที่
มีเนื้อความคลายคลึงกันกับอัพยยศัพท ที่จะนํามาเปนบทปลง และ
เรียงไวขางหลัง บทเดียวบาง หลายบทบาง ถาบทเดียวไดความ
เทากับอัพยยศัพทก็ใชบทเดียว ถาไมไดความก็ใชหลายบท จนได
ความเทากันกับบทปลง ไมใชแตบทนามอยางเดียวเทานั้น ที่ใชใน
รูปวิเคราะห แมบทกิริยาก็ใชประกอบกับอุปสัคในรูปวิเคราะหได เมื่อ
เขาสมาสคงไวแตอุปสัค.
อนึ่ง ถาอัพยยศัพทนั้น ๆ มุงความเปนตัวประธานได ก็ใช
อัพยยศัพทนั้นเปนตัวประธานในรูปวิเคราะห เรียงไวขางหลัง แต
เมื่อเขาสมาสแลว กลับไปไวขางหนา. ตอนี้จะแสดง อุ. แหงอัพยยีภาวสมาสทั้ง ๒ นั้นเปนลําดับไป.
อุปสคฺคปุพพก มีวิธวี ิเคราะห ๒ คือ :ก. อยางที่ใชนามอื่นบทเดียวเปนประธานในรูปวิเคราะห อุ.
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นครสฺส สมีป=อุปนคร ที่ใกลเคียงแหงเมือง ชื่อใกลเมือง. สมีป
เปนนาม มีเนื้อความเหมือนกับ อุป ซึ่งเปนอุปสัค จึงนํามาใชแทน
ในรูปวิเคราะห. ทรถสฺส อภาโว=นิทฺทรถ ความไมมีแหงความกระวน
กระวาย ชื่อความไมมีความกระวนกระวาย. อภาโว เปนนามมีเนื้อ
ความเหมือน นิ อุปสัค จึงนํามาใชแทนกันในรูปวิเคราะห.
ข. อยางที่ใชในรูปวิเคราะห เชน วาต อนุวตฺตตีติ อนุวาต
(ย วตฺถุ สิ่งใด) ยอมไปตามซึ่งลม เหตุนั้น (ต วตฺถุ สิ่งนั้น)
ชื่อวาตามลม วตฺตติ มีอนุเปนบทหนา ใชแทนอนุในรูปวิเคราะห
สําเร็จแลว คงไวแตตัวอุปสัค. อตฺตาน อธิวตฺตตีติ อชฺฌตฺต (สิ่งใด)
ยอมเปนไปทับซึ่งตน เหตุนั้น (สิ่งนั้น) ชื่อวาทับตน. (เอา อธิ
เปนอชฺฌ แลวสนธิกับ อตฺต เปนอชฺฌตฺต ตามกฎของสมาสนี้
เปน นปุสกลิงค จึงเปน อชฺฌตฺต).
นิปาตปุพฺพก มีวิธีเคราะห ๓ อยางคือ :ก. อยางที่มีนามอื่นบทเดียว ใชแทนนิบาต เชน วุฑุฒาน
ปฏิปาฏิ=ยถาวุฑฺฒ ลําดับแหงคนเจริญแลว ท. ชือ่ วาตามคนเจริญ,
คําวา ปฏิปาฏิ เปนนามนาม แปลวาลําดับ มีเนื้อความคลายกับ
ยถา ที่เปนนิบาต ในที่นี้แปลวาตาม คือคําวา ลําดับ ก็หมายความ
วาตามนั่นเอง ฉะนั้นจึงใชแทนกันได แมศัพทอื่น ๆ ทีเขาสมาสกับ
ยถา ก็ตั้งวิเคราะหอยางนี้เหมือนกัน เชน:สตฺติยา ปฏิปาฏิ=ยถาสตฺติ ตามความสามารถ.
พลสฺส ปฏิปาฏิ=ยถาพล ตามกําลัง.
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สทฺธาย ปฏิปาฏิ=ยถาสทฺธ ตามศรัทธา.
ปสาทสฺส ปฏิปาฏิ=ยถาปสาท ตามความเลื่อมใส.
ข. อยางมีบทอื่นหลายบท ใชแทนนิบาต จึงใชความเทากับ
นิบาตในบทปลง เชน:ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท=ยาวชีว กําหนดเพียงใดแหงชีวิต
ชื่อเพียงไรแหงชีวิต. ปริจฺเฉท แปลวา กําหนด เปนนามยังไมไดความ
เทากับ ยาว นิบาต อันแปลวาเพียงไร จึงตองใช ยตฺตก ที่แปลวา
เพียงใด เปนวิเสสนะของ ปริจฺเฉท ในรูปวิเคราะหดวย แมศพั ท
อื่น ๆ ที่มลี ักษณะอยางนี้ก็เหมือนกัน เชน กาลสฺส ตตฺตโก ปริจฺเฉโท
=ตาวกาล เพียงนั้นแหงกาล (ชั่วกาล).
ค. อยางที่ใชนิบาตอันมีเนื้อความเปนประธานในรูปวิเคราะหได
แตเรียงไวขางหลัง เวลาขางสมาสแลวเรียงไวขางหนา เชน:ปาการสฺส ติโร=ติโรปาการ ภายนอก แหงกําแพง.
นครสฺส พหิ=พนินคร ภายนอก แหงเมือง.
เคหสฺส อนฺโต=อนฺโตเคห ภายใน แหงเรือน.
ภตฺตสฺส ปจฺฉา=ปจฺฉาภตฺต กายหลัง แหงภัตร.
สมาสนี้ คําแปลคลายฉัฏฐีตัปปุริสสมาส แตตางกันที่สมาสนี้
บทนามเขาสมาสกับอัพยยศัพท และตัวนิบาตเปนประธาน อยูขางหนา
บทบาทนามอยูขางหลัง, เดิมจะเปนลิงคใดก็ตาม เมื่อเขาดวยวิธีสมาส
นี้แลว สําเร็จเปน นปุสกลิงค เอกวจนะ อยางเดียว.
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๖. พหุพพิหิ
สมาสนี้ มีบทอื่นเปนประธาน ไมมีประธานในบทปลง ตองหา
บทอื่นมาเปนประธาน รูปสําเร็จในบทปลงเปนเพียงคุณนาม ฉะนั้น
พหุพพิหิสมาสนี้ จึงเปนสมาสคุณ ทานแจกสมาสนี้เปน ๖ อยาง ตาม
วิภัตติของ ย ศัพท ที่นํามาใชในรูปวิเคราะห ตั้งแต ทุติยาวิภัตติ
จนถึง สัตตมีวิภัตติ คือ :๑. ทุตยิ า พหุพพิหิ
๒. ตติยา พหุพพิหิ
๓. จตุตถี พหุพพิหิ
๔. ปญจมี พหุพพิหิ
๕. ฉัฏฐี พหุพพิหิ
๖. สัตตมี พหุพพิหิ
ในวิเคราะหแหงสมาสเหลานี้ บทประธานและบทวิเสสนะ มี
วิภัตติวจนะและลิงคเสมอกัน แปลกแตบทสัพพนาม คือ ย ศัพท ที่
นํามาประกอบในรูปวิเคราะห ซึ่งตองประกอบวิภัตติไปตามชื่อของ
สมาส คือจะเปนทุติยา ก็ตองประกอบ ย ศัพทเปนทุติยาวิภัตติเปนตน
และประกอบลิงคของ ย ศัพทนั้นตามบทประธาน ซึ่งจะนํามาใชใน
บทปลงของวิเคราะห ซึ่งเรียกวาอัญญบท สวนปฐมาพหุพพิหิ ไม
คอยมีใช เพราะมีเนื้อความเหมือนกัมมาธารยะบางอยาง ดังที่ทาน
แสดงอุทาหรณไวในสัททสารัตถชาลินีวา กากสูโร คนกลาเพียงดังกา
สีหสูโร คนกลาเพียงดังสีหะ ทั้ง ๒ ศัพทนี้ เปนปฐมาพหุพพิหิ แต
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สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเห็นวา
ทั้ง ๒ ศัพท ควรเปนกัมมธารยะ ฉะนั้นจึงไมไดทรงจัดปบมาพหุพพิหิ
ไวในแบบเรียนบาลีไวยากรณนี้. บัดนี้จะอธิบายเฉพาะพหุพพิหิ ๖ อยาง
ที่ทรงเรียงไวเปนแบบเรียนในหนังสือบาลีไวยากรณนี้ตอไป.
๑. ทุติยาพหุพพิหิ
ทุติยาพุหพพิหิ นี้ ทานประกอบ ย ศัพทในรูปวิเคราะหเปนทุติยาวิภัตติ บทประธานและวิเสสนะ ประกอบเปนปฐมาวิภัตติ มีลิงค
วจนะ เสมอกัน สวนบทสําเร็จ ซึ่งใช ต ศัพทเขาขางหนาเปนปฐมาวิภัตติ มีลิงคและวจนะตามอัญญบท ที่จะนํามาใชเปนประธาน ของ
บทสําเร็จแหงวิเคราะห แมพหุพพิหิอื่นก็เชนเดียวกัน เชน:รุฬฺหา ลตา ย โส รุฬฺหลโต (รุกโฺ ข) ลตา เปนอิตถีลิงค
รุฬฺห อันเปนวิเสสนะ ก็ตองเปนอิตถีลิงคดวย จึงเปน รุฬฺหา สวน
ย ศัพท ตองประกอบเปนทุติยาวิภัตติ ถาในพหุพพิหิอื่น มีตติยา
พหุพพิหิเปนตน ตองประกอบ ย ศัพทดวยวิภัตตินั้น ๆ ตามพหุพพิหิ
นั้น ๆ แตในสมาสนี้ควรสังเกตวา ย ศัพทเปนทุติยาวิภัตติในรูป
วิเคราะห จะแปลอายตนิบาตเปน ซึ่ง สู ยัง สิ้น อยางใดอยาง
หนึ่งก็ได คงเปนทุติยาพหุพพิหิทั้งนั้น เชน เมื่อเราเห็นศัพทวา
สมฺปตฺตภิกฺขุ ถาเปนประธาน ไมเปนคุณของบทอื่น ก็ตองเปน
วิเสสนบุพพบท ถาเปนสมาสคุณ คือเปนคุณของบทอื่น เชน อาวาโส
จะตองแปลเปนพหุพพิหิวา อาวาสมีภิกษุถึงพรอมแลว เมื่อแปลเชนนี้
แลว ก็ตองคิดหาวิเคราะห ของศัพทวา สําเร็จมาจากพหุพพิหิอะไร
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เราตองเอาศัพทนี้กระจายออกไปวา ภิกษุถึงพรอมแลว ดังนี้แลว ตอ
นี้ควรหาอายตนิบาตของ ย ศัพท ตั้งแต ซึ่ง สู ฯลฯ ในเพราะ.
เมื่อเห็นวา คําวาพรอมแลวตอเขากับอายตนิบาตของ ย ศัพทตัวใด
เหมาะและเขากันสนิท ก็ควรตัดสินในเถิดวา ถาอายตนิบาตนั้นอยูใน
วิภัตติใด ก็เปนพหุพพิหินั้น ในที่นี้ คําวา สมฺปตฺตา ถึงพรอมแลว
เขากับ ซึ่ง ไดสนิท คือ "ถึงพรอมแลวซึ่งอาวาสใด" บทปลง
ก็ตองเปน โส สมฺปตฺตภิกฺขุ อาวาสนั้นมีภิกษุถึงพรอมแลวดังนี้,
วิธีหาพหุพพหิ วาจะเปนพหุพพิหิอะไรก็ตองตนหาอายตนิบาตของ ย
ศัพท ตั้งแตทุตินาวิภัตติเปนตนไปจนถึงสัตตมีวิภัตติ คําใดเหมาะเขากัน
สนิทกับบทคุณคือวิเสสนะของตัวประธานในรูปวิเคราะห อายตนิบาต
คํานั้นก็เปนหลักตัดสินไดวาเปนพหุพพิหินั้น ๆ ตอไปนี้จะยกอุทาหรณ
สําหรับพหุพิหิตั้งแตตติยาพุหพิหิ เพื่อเปนเครื่องประกอบความรูของ
นักศึกษาโดยสังเขป.
๒. ตติยาพหุพพิหิ
สมาสนี้ ย ศัพทประกอบดวยตติยาวิภัตติ เพื่อแปลอายตนิบาต
ของวิภัตตินี้ใหเขากันกับตัววิเสสนะในรูปวิเคราะห ดัง อุ. ชิตานิ
อินฺทฺรยานิ เยน โส=ชิตินทฺ ฺริโย สมโณ อินทรีย ท. อันสมณะใด
ชนะแลว สมณะนั้น ชื่อวามีอินทรียอันชนะแลว. ใน อุ. นี้ รูป
วิเคราะหเปนพหุวจนะนปุ. และมีลักษณะเปนกัมมวาจก จึงสันนิษฐาน
ไดวา เยน ที่เปนตติยาวิภัตติ ตองแปลวา อัน จึงจะเขากับ ชิตานิ
สนิท. อีกอยางหนึ่ง ในพหุพพิหินี้ ตัววิเสสนะในรูปวิเคราะหเรียงไว
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หลังบางก็ได เชน อคฺคิ อาหิโต เยน โส=อคฺยาหิโต พฺราหมฺโณ
ไฟอันพราหมณใดบูชาแลว พราหมณนั้นชื่อวามีไฟอันบูชาแลว.
อุ. นี้ ในบทปลงเปน อคฺยาหิโต ตามแบบสนธิ ในตติยาพหุพพิหินี้ ใชอายตนิบาตคือ อัน เปนพื้น เพราะวิเสสนะในรูป
วิเคราะห ใชกิริยากิตกที่เปนกัมมวาจก.
๓. จตุตถีพหุพพิหิ
ในสมาสนี้ ย ศัพทประกอบดวยจตุตถีวิภัตติ สวนรูปวิเคราะห
นอกนั้นคงอยางเดิม แตในสมาสนี้ มีอายตนิบาตซึ่งแปลวา แก เพื่อ
อันเปนผูรับจากกิริยาในรูปวิเคราะห ไมใชเปนผูทําเอง ฉะนั้นตองมี
อัญญบท คือบทอื่นเขามาแปลเปนผูทํา แตไมตองเขียนไวในรูป
วิเคราะห พอใหเหมาะกันวา กิริยาเชนนั้นใครทําให ดัง อุ. ทินฺโน
สุงฺโก ยสฺส โส=ทินฺนสุงฺโก ราชา สวย (นาคเรหิ อันชาวเมือง
ทั้งหลาย) ถวายแลว แดพระราชาใด พระราชานั้น ชื่อวามีสวยอัน
ชาวเมืองทั้งหลายถวายแลว. ในอุทาหรณนี้ เมื่อเห็นศัพทวา ทินฺนสุงฺโก ถาเปนวิเสสนะของราชา ตองเปนจตุตถีพหุพพิหิแน เพราะ
พระราชาเปนผูรับสวย ไมใชผูเสียสวย ตองหาศัพทอื่นซึ่งเปนผูเสีย
สวยเขามาแปลดวย จึงจะไดความถูกตอง ถาแปลวา สวยอัน
พระราชเสียแลว ไมถูกตามความหมาย เมื่อจะแปลเปนผูเสียสวย
ตองเปนตติยาพหุพพิหิ อันเปนคุณบทของผูทํา. แมวิเคราะหแหงศัพท
อื่น ๆ ก็เชนเดียวกัน ย ศัพทในสมาสนี้เปนผูรับเทานั้น ตองหาผู
ทําซึ่งประกอบดวยตติยาวิภัตติมาแปลเพิ่ม ใหเหมาะสมกับกิริยากิตก
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ที่เปนกรรมอันเปนวิเสสนะของประธานในรูปวิเคราะหนั้น ๆ ถา
วิเสสนะไมใชกรรมกิริยา ไมมีผูทํา ก็ไมตองนํามาใช เชน อุ. สฺชาโต
สเวโค ยสฺส โส=สฺชาตสเวโค ชโน ชนมีความสังเวชเกิดแลว.
๔. ปญจมีพหุพพิหิ
สมาสนี้ ย ศัพทประกอบดวยปญจมีวิภัตติ มีอายตนิบาตวา แต
จาก, โดยมาก ตัววิเสสนะในรูปวิเคราะหมักใชกิรยิ ากิตก ที่จะตอง
แปล ย ศัพทใหรับกันได เชน ไป, ออก, ตก, เปนตน เพื่อใหความ
เชื่อมกับ ย ศัพทที่เปนปญจมีวิภัตติ อันแปลวา จาก, แต, ไดสนิท
ดัง อุ. นิคฺคตา ชนา ยสฺมา โส=นิคฺคตชโน คาโม ชน ท. ออก
ไปแลวจากบานใด บานนั้นชื่อวามีชนออกไปแลว, วีโต ราโค ยสฺมา
โส=วีตราโค ภิกฺขุ ราคะไปปราศแลวจากภิกษุใด ภิกษุนั้นชื่อวามี
ราคะไปปราศแลว. ย ศัพทในรูปวิเคราะหทั้ง ๒ นี้ เปนที่ไปปราศ
ซึ่งเรียกวา อปาทาน ในทางสัมพันธ.
๕. ฉัฏฐีพหุพพิหิ
สมาสนี้ ย ศัพทประกอบดวยฉัฏฐีวิภัตติ ใชอายตนิบาตวา แหง,
ของ, โดยมาก ย ศัพทในรูปวิเคราะหเปนเจาของแหงตัวประธานใน
รูปวิเคราะหนั้น ย ศัพทเนื่องกับตัวประธาน ไมเนื่องกับวิเสสนะ ดัง
อุ. ขีณา อาสวา ยสฺส โส=ขีณาสโว ภิกฺขุ อาสวะ ท. ของภิกษุ
ใดสิ้นแลว ภิกษุนั้นชื่อวามรอาสวะสิ้นแลว. สนฺต จิตฺต ยสฺส โส=
สนฺตจิตฺโต ภิกฺขุ จิตของภิกษุในสงบแลว ภิกษุนนั้ ชื่อวามีจิตสงบแลว.
อีกอยางหนึ่ง วิเสสนะอยูหลังตัวประธานก็ได เชน หตฺถา ฉินฺนา
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ยสฺส โส=หตฺถจฺฉินฺโน ปุริโส มือ ท. ของบุรุษใดขาดแลว บุรษุ
นั้นชื่อวามีมือขาดแลว.
อนึ่ง ในฉัฏฐีพหุพพิหินี้ ในรูปวิเคราะหประกอบดวยอุปมาก็มี
เรียก ฉัฏฐีอปุ มาพหุพพิหิ วิธีตั้งวิเคราะหตองประกอบเจาของแหง
สิ่งที่นํามาอุปมาเปนฉัฏฐีวิภัตติ ตัวอุปมาเปนปฐมาวิภัตติ มี อิว
ศัพทตอทาย ตัวประธานในรูปวิเคราะหอยูขางหลัง เมื่อสมาสกันเขา
แลว ตัวอุปมาและ อิว ศัพทลบทิ้งเสีย คงไวแตตัวเจาของแหงสิ่งนั้น
ดังนี้ สุวณฺณสฺส วณฺโณ อิว วณฺโณ ยสฺส โส=สุวณฺณวณฺโณ
ภควา วรรณะของพระผูมีพระภาคใด เพียงดังวรรณะแหงทอง. สุวณฺณสฺส
เปนเจาของ วณฺโณ ตัวอุปมาที่มี อิว อยูขางหลัง วณฺโณ ตัวอุปมา
และอิวทานลบเสีย คงไดแต สุวณฺณ ซึ่งเปนเจาของตัวอุปมาเทานั้น
จึงเปน สุวณฺณวณฺโณ รูปศัพทเชนนี้ ถาประธานในบทสมาสเอง
ไมใชคุณบทของศัพทอื่น ก็ตองเปนฉัฏฐีตัปปุริสะ แมอุทาหรณ
อื่น เมื่อนักศึกษาเห็นศัพทมีรูปเชนนี้ และเปนคุณของบทอื่นแลว
ก็เปนฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิ เชน อุ. วา พฺพหฺมุโน สโร อิว สโร ยสฺส
โส=พฺรหฺมสโร ภควา เสียงของพระผูมีพระภาคใด เพียงดังเสียง
แหงพรหม พระผูมีพระภาคนั้น ชื่อวามีเสียงเพียงดังเสียงแหงพรหม.
สูกรสฺส สีส อิว สีส ยสฺส โส=สูกรสีโส เปโต ศีรษะของเปรตใด
เพียงดังศีรษะแหงสุกร เปรตนั้นชื่อวามีศีรษะเพียงดังศีรษะแหงสุกร.
ถาเขาเปนวิเสสนบุพพบทอีก ลบ สีสี เสีย คงไวแต สูกรเปโต ก็ได.
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๖. สัตตมีพหุพพิหิ
สมาสนี้ ย ศัพทประกอบสัตตมีวิภัตติ เนื่องกันไดทั้งตัวประธาน
และตัววิเสสนะ สุดแลวแตเนื้อความจะบังคับใหเปนไป เมื่อความเขา
กับตัวไหนเหมาะกวา ก็ควรแปลใหเขากับตัวนั้น อายตนิบาตที่ใชมาก
ก็คือ ใน, ที่, เปนตน ดัง อุ. วา สมฺปนฺนานิ สสฺสานิ ยสฺนิ ยสฺมึ โส
สมฺปนฺนสสฺโส ชนปโท ขาวกลา ท. ในชนบทใด ถึงพรอมแลว
ชนบทนั้น ชื่อวามีขาวกลาถึงพรอมแลว, (ถาตัวประธานในวิเคราะห
ตางลิงคกันกับบทประธานของบทปลง ก็ตองเปลี่ยนรูปใหเหมือนประธานของบทปลง) บางแหงตัวประธานในวิเคราะหเปนอิตถีลิงค เมื่อ
จะปลงใหเปนวิเสสนะของ ปุ. ทานลง ก เขาขางทายบาง ดังนี้:พหู นทิโย ยสฺมึ โส=พหุนทิโก ชนปโท แมน้ํา ท. ใน
ชนบทใด มาก ชนบทนัน้ ชื่อวามีแมน้ํามาก. นที ศัพท เดิมเปน
อิตถีลิงค เมื่อเปนวิเสสนะของชนบทอันเปน ปุลิงค ทานใชลง ก
เขาขางทาย.
ในตัวอยางที่แสดงมาแลว ตั้งแต ทุติยา ถึง สัตตมี พหุพพิหิ
นี้ ตัวประธานของบทปลงเปน ปุลิงค อยางเดียว เมื่อจะใหเปนลิงค
อื่น ก็ตองประกอบ ย ศัพทและ ต ศัพท ใหมลี ิงคตรงกัน เชน:สนฺต จิตฺต ยาย สา=สนฺตจิตฺตา ภิกฺขุนี จิต ของภิกษุณีใด
สงบแลว ภิกษุณีนั้น ชื่อวามีจิตสงบแลว.
พหูนิ ธนานิ ยสฺมึ ต=พหุธน กุล ทรัพย ท. ในสกุลใด
มาก สกุลนัน้ ชื่อวามีทรัพยมาก.
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พหุพพิหิเหลานี้ รูปวิเคราะห ตัววิเสสนะและตัวประธาน มีลิงค
วจนะ วิภัตติ เสมอกัน แปลกแต สัพพนาม คือ ย และ ต ที่
เล็งถึงตัวประธานของบทปลงแหงสมาส ทานจึงเรียกสมาสเหลานี้วา
ตุลยาธิกรณพหุพพิหิ และพหุพพิหิเหลานี้ มีเนื้อความไมปฏิเสธ ที่
มีเนื้อความปฏิเสธ ทานตั้งวิเคราะหอีกวิธีหนึ่งตางหาก เรียก น
บุพพบท พหุพพิหิ.
น บุพพบท พหุพพิหิ
สมาสนี้ มี น ปฏิเสธเนื้อความที่เปนคุณ ซึ่งเล็งความวาคนนี้
ไมมีสิ่งนั้น แปลกจาก น บุพพบทกัมมาธารยะ ที่ปฏิเสธนาม อันเล็ง
ความวา สิ่งนี้ ไมใชสิ่งนั้น เปนตน น บุพพบท พหุพพิหินี้ ทาน
สอนใหแปลตามพยัญชนะวา มี...ไมมี หรือวามี... หามิได แปลเอา
ความวา ไมมี... ฯ ในรูปวิเคราะหใหกิริยาอาขยาต ซึ่งประกอบดวย
น ปฏิเสธ คือ นตฺถิ เรียงไวในอันดับที่ ๑ ถัดจากนั้นใช ต ศัพท
ประกอบดวย ฉัฏฐีวิภัตติ คือ ตสฺส เรียงไวเปนอันดับที่ ๒ ถัดนั้น
ไปเรียงบทประธานไวเปนที่ ๓ และมี อิติ ศัพท ตอทายบทนามนามนั้น
ดัง อุ. วา นตฺถิ ตสฺส สโมติ อสโม ผูเสมอ ไมมีแกทาน (หรือ
จะโยควา ตสฺส ภควโต แดพระผูมีพระภาคนั้นก็ได) เหตุนั้น (ทาน)
ชื่อวามีผูเสมอหามิได.
นตฺถิ ตสฺส ปุตฺตาติ อปุตฺตโก (ลง ก ตอทาย) บุตร ท.
ของเขา ไมมี เหตุนั้น เขา ชื่อวามีบุตรหามิได.
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ภินนาธิการณพหุพพิหิ
พหุพพิหิ ในรูปวิเคราะห บททั้งหลายมีวิภัตติตางกัน เชน
บทหนาใช ทุติยา, บทหลังใช ปฐมา, เปนตน และจะตั้งวิเคราะห
อยาง น บุพพบท พหุพพิหิ ซึ่งใช ต ศัพท และ อิติ ก็ได ใชตงั้ อยาง
ตุลยาธิกรณพหุพพิหิ มี ย ต รับกันก็ได จะแสดง อุ. ไวทั้ง ๒ อยาง
แตที่ควรกําหนดไวก็คือ รูปวิเคราะหทานใชนามทั้ง ๑ ๒ บท อันแปลก
จากตุลยาธิกรณ ที่มีบทหนึ่งเปนประธาน บทหนึ่งเปนวิเสสนะ อนึ่ง
รูปวิเคราะหในสมาสนี้ บางคราวทั้ง ๒ บท มีเนื้อความเชื่อมกันไม
สนิท จะใชกิริยาอาขยาตเปนมัชเฌโลปเขาประกอบในเวลาแปลบางก็
ได ดัง อุ. ตอไปนี้ อุรสิ โลมานิ ยสฺส โส=อุรสิโลโม (อลุตฺต)
พฺราหฺมโณ ขน ท.ที่อก ของพราหมณใด (อตฺถิ มีอยู) พราหมณ
นั้น ชื่อวามีขนที่อก. เอกรตฺตึ วาโส อสฺสาติ เอกรตฺติวาโส ความอยู
ของชนนั้น สิ้นคืนเดียว เหตุนั้น ชนนั้น ชื่อวา มีความอยูสิ้นคืน
เดียว. วิเคราะหหลังนี้ใช ต ศัพทมี อิติ ตอทาย. พึงสังเกตไดอีก
อยางหนึ่ง ในวิเคราะห ที่ทานยกเปน อุ. ในที่นี้ คือ ถาใช ย ต
รับกัน ไมตองมี อิติ ศัพท ตั้งวิเคราะหอยางพหุพพิหิ ธรรมดา ดัง
อุ. วา อสิ หตฺเถ ยสฺส โส=อสิหตฺโถ โยโธ, มณิ กณิเ ยสฺส
โส=มณิกณฺโ นาคราชา (ดูแปลในแบบเรียน).
วิธีตั้งวิเคราะหอยางหพุวจนะ
ในพหุพพิหิสมาส จะตั้งเปนพหุวจนะ เพื่อใหเปนคุณบทของตัว
ประธานที่เปนพหุวจนะบางก็ได ตองประกอบ ย ศัพทและ ต ศัพท
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ใหเปนพหุวจนะ สวนในรูปวิเคราะหจะใชเอกวจนะ หรือ พหุวจนะ
ก็ได แลวแตเนื้อความจะบงถึงวาอยางไหนควร อัญญบทคือประธาน
ของบทปลงตองเปนพหุวจนะแท ทั้งตุลยาธิกรณะ และภินนาธิกรณะ
ดัง อุ. วา กต กุสล เยหิ เต=กตกุสลา กุศล อันชน ท. เหลาใดทําแลว
ชน ท. เหลานั้น ชื่อวามีกุศลอันทําแลว, อาวุธา หตฺเถสุ เยส เต=
อาวุทธหตฺถา โยธา (ดูแปลในแบบเรียน). นตฺถิ เตส ปุตฺตาติ=
อปุตฺตกา บุตร ท. ของเขา ท. ไมมี เหตุนั้นเขา ท. ชื่อวามีบุตรหามิได.
สรูปตุลยาธิกรณพหุพพิหิ
วิเคราะหพหุพพิหิ ทุก ๆ วิเคราะห อาจแยกไดเปน ๒ ประโยค
คือ :๑. ประโยค ย
๒. ประโยค ต
๑. ในประโยค ย มีบทวิเสสนะและบทประธานอยูขางหนา ย
และบทวิเสสนะนั้น ตองประกอบดวยลิงควจนะวิภัตติใหเสมอกันกับ
บทประธานเสมอไป สวนการเรียง จะเรียงไวขางหนาบทประธาน ดุจ
วิเสสนะบุพพบทก็ได, จะเรียงไวขางหลังบทประธาน ดุจวิเสสนุตตรบทก็ได สุดแตจะเหมาะ ถัดนั้นไปจึงเอา ย ศัพทประกอบดวย
ทุติยาวิภัตติเปนตนมาเรียนตอ, พึงกําหนดงาย ๆ วาตั้งแตบทตนจน
ถึง ย ศัพททปี่ ระกอบดวยทุติยาวิภัตติเปนตน เปนประโยค ย ก็แล
ย ศัพทนี้เอง ที่แสดงใหรูไดแนนอนวา เปนพหุพพิหิอะไรในประเภท
ของตุลยาธิกรณพหุพพิหิ ๖ อยาง เพราะเมื่อ ย ศัพทประกอบดวย
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วิภัตติใด วิภัตตินั้นก็เปนชื่อของพหุพพิหินั้น เชน ย ศัพทประกอบ
ดวยทุติยาวิภัตติ ก็เรียกวาทุติยาพหุพพิหิ, ย ศัพทประกอบดวยตติยาวิภัตติ ก็เรียกวาตติยาพหุพพิหิ, ย ศัพทประกอบดวยจตุตถีวิภัตติ ก็
เรียกวาจตุตถีพหุพพิหิ, ฯลฯ ย ศัพทประกอบดวยสัตตมีวิภัตติ ก็เรียก
วาสัตตมีพหุพพิหิ.
อนึ่ง ย ศัพท เปนวิเสสนสัพพนามอาจแจกไดทั้ง ๓ ลิงค เหมือน
กันกับ ต ศัพท เพราะฉะนั้น จึงควรกําหนดไวใหแมนยําวา ย ศัพท
กับ ต ศัพทนนั้ ใชโยคนามนามตัวเดียวกัน คือ ถา ย ศัพทโยคนามนาม
บทใด ต ศัพทก็โยคนามนามบทนั้น จะตางกันก็วิภัตติเทานั้น เพราะ
ย ศัพทประกอบดวยวิภัตติอื่นนอกจากปฐมาวิภัตติ มีทุติยาวิภัตติเปนตนจนถึงสัตตมีวิภัตติ สวน ต ศัพท คงประกอบดวยปฐมาวิภัตติเสมอ
ไป สวนวจนะและลิงคตองใหเสมอกันทั้ง ย และ ต แตในแบบบาลี
ไวยากรณตอนนี้ ทั้ง ย ทั้ง ต ประกอบดวยปฐมาวิภัตติ
๒. ในประโยค ต ก็มีแต ต ศัพทประกอบดวยปฐมาวิภัตติ
(คือโส) และบทปลง ซึ่งเปนบทสมาสเทานั้น เพราะฉะนั้น ประโยค ต
จึงมีเฉพาะแต ต ศัพททปี่ ระกอบดวยปฐมาวิภัตติ และบทปลง รวม
๒ บทเทานั้น.
อนึ่ง บทปลงที่เปนพหุพพิหิสมาสนี้เปนสมาสคุณ ฉะนั้นจึงตอง
หานามนามบทอื่นมาเปนประธาน บทนามนามที่นํามาใชเปนประธาน
นี้ ก็สําคัญเหมือนกัน เพราะเปนหลักที่จะใหใชบทปลงแสดงลักษณะ
ไดถูกตอง ดังนั้น เมื่อพบ ต ศัพทหรือบทปลง เปนลิงค วจนะ
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วิภัตติอันใด จึงควรหานามนามที่เปนลิงควจนะวิภัตตินั้นใหตรงกัน.
สมาสทอง
สมาสตามที่แสดงมาแลว เปนแตชั้นเดียว คือตั้งวิเคราะหชั้น
เดียว เปนสมาสเดียว สมาสบางอยางมีสมาสอื่นเปนทองมากอนก็มี
การที่จะทราบวา สมาสไหนเปนสมาสใหญ สมาสไหนเปนสมาสทอง
นั้น ทางที่แนนอนที่สุด ก็จงลอกตั้งวิเคราะหดู เมื่อสมาสไหนตั้ง
วิเคราะหกอน สมาสนั้นแลชื่อวาสมาสทอง สวนสมาสที่ตั้งทีหลังที่สุด
ชื่อวาสมาสใหญ แตเมื่อจะสังเกตตามคําแปลเขากํากับดวยไดก็ยิ่งดี และ
พึงสังเกตดังนี้:เวลาแปลเนื้อความ ถาแปลที่ตองของสมาสใดกอน สมาสนั้น
ยอมเปนสมาสใหญ คือสมาสตัวตั้ง สวนสมาสตอ ๆ ไป เปนทอง
ถามีสมาสทองหลาย ๆ ชัน้ ก็ใหแปลไปตามลําดับของเนื้อความที่จะ
อํานวยใหแปล เวลาตั้งวิเคราะห ใหตั้งวิเคราะหสมาสที่แปลที่หลัง
กอน เปรียบเหมือนเอาของที่ซอนกันไว วางซอนกันหลาย ๆ ชั้น
เวลาซอนก็ซอนตามลําดับขึ้นมาจากถึงอันบนที่สุด เวลานําออกก็ตอง
ยกลงไปตามลําดับ ตั้งแตอันบนจนถึงอันลางที่สุดฉันใด สมาสทอง ก็
ฉันนั้น เวลาตั้งวิเคราะห ก็ตองตั้งสมาสที่แปลที่หลังที่สุดกอน เหมือน
ของอันแรกที่วางลง เวลาแปล ตองแปลสมาส ทีต่ ั้งวิเคราะหหลังที่
สุดกอนตามลําดับ จนถึงสมาสที่ตั้งกอนที่สุดลง ดัง อุ. นี้ :๑. คนฺโธ จ มาลา จ=คนฺธมาลา ของหอมดวย ระเบียบ
ดวย ชื่อวาของหอมและระเบียบ ท. (อ. ทวันทวะ)
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๒. ตา อาทโย เยส ตานิ=คนฺธมาลาทีนิ วตฺถนู ิ มัน ท. (ตา
คนฺธมาลา ของหอมและระเบียบ ท. เหลานั้น) เปนตน ของวัตถุ
ท. เหลาใด วัตถุ ท. เหลานั้น ชื่อวามีของหอมและระเบียบเปนตน.
ตอนนี้เปนฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิ มีทวันทวสมาสเปนทอง.
๓. คนฺธมาลาทีนิ หตฺเถสุ เยส เต=คนฺธมาลาทิหตฺถา มนุสฺสา
(วัตถุ ท.) มีของหอมและระเบียบเปนตน (มี) ในมือ ท. ของมนุษย ท.
เหลาใด มนุษย ท. เหลานั้น ชื่อวามีวัตถุมีของหอมและระเบียบเปน
ตนในมือ. สมาสนี้เปนฉัฏฐีภินนาธิกรณพหุพพิหิ มีทวันทวะและ
ฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิเปนทอง ใน อุ. นี้จะพึงเห็นไดวา เวลาตั้ง
วิเคราะห ตั้งไปตามลําดับเลข ๑,๒,๓. แตเวลาแปลตองแปลยอนลําดับ
คือแปลคําวา มีวัตถุ เปนสมาสที่ ๒ ตอไปจึงแปลสมาสที่ ๑ วาของ
หอมและระเบียบ, แตตัวอยางนี้ สมาสที่ ๓ และที่ ๒ เมื่อแปลคําแรก
ใชแตคําวามีขึ้นกอน เชนสมาสที่ ๓ แปลคําวามีขึ้นตน คําวา ในมือ
ซึ่งเปนสมาสเดียวกันอยูตอนทาย และสมาสที่ ๒ คําวา มีขึ้นตน คําวา
เปนตน อยูหลัง ถึงกระนั้นก็เปนเพราะความนิยมของภาษา จะแปล
ใหติดตอกันไปทีเดียวก็จะเสียความ แตเมื่อยกคําวามีขึ้นแปลตนแลว
ก็เปนอันวาแปลกอนอยูนั่นเอง วิธีตั้งวิเคราะหและแปลสมาสทอง ดัง
กลาวมานี้ เปนแตพอเปนเครื่องสังเกตประการหนึ่ง เทานั้น เพราะ
บางสมาสไมเขาในเกณฑนี้ก็ยังมีอยู บางสมาสตั้งกอนแปลกอน ตั้งหลัง
แปลหลังก็มี เพราะฉะนั้นจะตั้งขอสังเกตไวอีก อยางหนึ่ง คือ :- บาง
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สมาสที่มีนาม ๒ บท หรือหลายบท มีวิเสสนะ เปนอยางเดียวกัน ตอง
เขาสมาสบทนามนามเสียกอน แลวเขาสมาสวิเสสนะทีหลัง แลวจึง
ตอกับสมาสอื่นตอไป แปลก็แปลบทนามนาม อันตอกันนั้นกอน แลว
แปลสมาสที่เปนวิเสสนะทีหลัง ดัง อุ. ตอไปนี้ :๑. ธมฺโม เอว จกฺก=ธมฺมจกฺก จักรคือธรรม เปน อวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส.
๒. ปวร ธมฺมจกฺก=ปวรธมฺมจกฺก จักรคือธรรมอันบวร ตอน
นี้ตั้งกอนแปลกอนตามลําดับเลข แมสมาสอื่น ๆ ที่บทนามนามตั้งแต
๒ ขึ้นไป มีคุณศัพทรวมกันก็ตองตั้งตามนัยนี้ วิธีตอสมาสชนิดนี้
เหมือนเอาของหอรวมกันบาง เฉพาะอยางบาง มาซอนกัน สิ่งใด
จะตองหอรวมกัน จําตองหอเสียกอน แลวจึงนํามาซอนกันภายหลัง
เวลานําออกบางคราวก็นําออกดวยวิธีแกหอเสียกอน แลวนําออกเปน
ลําดับไป ฉันใด สมาสบางอยางที่จะตองรวมนามนามเสียกอนแลว ตอ
วิเสสนะทีหลังก็ฉันนั้น เวลาแปลก็แปลไปตามความของสมาส เล็งเนื้อ
ความเปนเกณฑ ดัง อุ. นี้ ซึ่งมีตัวอยางขางตน คือ :ปวตฺติต ปวรธมฺมจกฺก เยน โส=ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก (ภควา)
จักรคือธรรมอันบวร อันพระผูมีพระภาคใด ใหเปนไปแลว พระผูมี
พระภาคนั้น ชื่อวามีจักรคือธรรมอันบวรอันใหเปนไปแลว. ตติยาพหุพ
พิหิ มี อว. กัมม. และ วิ. บุพพ. กัมม. เปนทอง นี้เปนวิธีรวมนาม
นาม ๒ บท คือ ธมฺม กับ จกฺก เขาเสียกอน แลวตอ ปวร เขาทีหลัง
แลวจึงตอ ปวตฺติต อันเปนสมาสใหญเขาในที่สุด ตามวิธีนี้. ปวตฺติต-
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ปวรธมฺมจกฺโก นี้ จะตองวิเคราะหอยางวิธีแรกก็ได อยางนี้ :๑. ปวโร ธมฺโม=ปวรธมฺโม.
๒. ปวรธมฺโม เอว จกฺก= ปวรธมฺมจกฺก.
๓. ปวตฺติต ปวรธมฺมจกฺก=ปวรธมฺมจกฺก.
เวลาแปล ตองยอนลําดับไปอยางวิธีที่หนึ่ง. เพราะฉะนั้น วิธี
ตั้งวิเคราะหและแปลสมาสทอง ตองแลวแตเนื้อความเปนเกณฑ โดย
มากตามที่กลาวมาแลวทั้ง ๒ วิธี ก็พอเปนเครื่องนําทางใหนักศึกษา
เขาใจโดยยอ ๆ เทานั้น. บางสมาสมีสมาสที่เปนประธานอยูหนา บาง
สมาสมีสมาสที่เปนประธานอยูหลัง เอาแนนอนไมได แลวแตความ
ินิยมของภาษา บัดนี้จักแสดงลักษณะตาง ๆ ของสมาสทอง พรอมทั้ง
อุ. มาประกอบดวย ดังนี้:ก. อยางวิธีที่ซอนของทีละสิ่งเปนลําดับขึ้นไป เวลายกออกตอง
ยกแตอันบนลงมาฉันใด การตั้งวิเคราะหแบบนี้ก็เหมือนกัน คือตั้งไป
ตามลําดับ เวลาแปลตองยอนลําดับมา เชน:๑. มหนฺต ปาฏิหาริย=มหาปาฏิหาริย ปาฏิหาริย ใหญ ชือ่
มหาปาฏิหาริย วิ. บุพพ. กัมม.
๒. มหาปาฏิหาริยสฺส กรณ=มหาปาฏิหาริยกรณ (าน ที)่
เปนที่ทําซึ่งมหาปาฏิหาริย ฉัฏฐีตัปปุริสะ.
๓. มหาปาฏิหาริยกรณ าน=มหาปาฏิหาริยกรณฏาน ที่เปน
ที่ทําซึ่งมหาปาฏิหาริย เปน. วิ. บุพพ. กัมม. มี ฉัฏฐีตัปปุริสะ และ
วิ. บุพพ. กัมม. เปนทอง.
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ข. ของหลายอยาง ที่หอรวมกันบาง ของสิ่งเดียวบาง ที่นํามา
ซอนกัน ตองหอของที่ควรหอเสียกอนแลวซอนกันฉันใด การตั้ง
วิเคราะหสมาสทองบางอยางก็เชนนั้น คือควรเขาสมาสนามที่เนื่องกัน
โดยเนื้อความเสียกอน แลวนํามาเขาสมาสกับบทอื่น ๆ ตอไป เชน:๑. พาโล ปุริโส=พาลปุริโส บุรษุ โง.
๒. ปณฺฑิโต ปุรโิ ส=ปณฺฑิตปุริโส บุรุษฉลาด.
๓. พาลปุริโส จ ปณฺฑิตปุริโส จ พาลปุรสิ ปณฺฑิตปุริสา.
(อามาหารทวันทวะ) บุรษุ ผูโงและผูฉลาดทั้งหลาย.
ใน อุ. นี้ เราจะเห็นไดในขอ ๑ วา พาล ศัพทเปนคุณของ ปุริส
ตองเขากันเสียกอน และในขอ ๒ ปณฺฑิต ศัพท เปนคุณของ ปุริส
ก็ตองเขากันเสียกอน แลวจึงมาตอกันในขอ ๓ เวลาแปลก็ตองแปล
ขอ ๑ กอน แลวจึงแปลขอ ๒ ขอ ๓ ตอไป เพราะการแปละสมาสทอง
บางสมาส ขึ้นบทหนากอนก็มี ขึ้นบททามกลางกอนก็มี ขึ้นบทหลังกอน
ก็มี แลวแตเนื้อความจะบงใหเห็นไปทางไหน ดีกวา ถูกวากัน เทานั้น.
ค. การเขาสมาสและแปลตองสังเกตความเปนสําคัญ ขอนี้บาง
คราวตั้ง วิ. กอน แปลทีหลังก็มี ตั้งทีหลังแปลกอนก็มี ตั้งกอน
แปลกอน ตัง้ ทีหลังแปลทีหลังก็มี แลวแตเนื้อความอันเชื่อมกันเปน
หลัก ขอนี้ผูศึกษาตองวิจารณใหดีใหถูกตองตามหลักแหงคําแปลเนื้อ
ความ และตั้งวิเคราะหดําเนินตามหลักของสมาสนั้น แลวนํามาเขา
สมาสทองใหถูกตองตามคําแปลและหลักสมาส อาศัยความชํานาญทั้ง ๒
ทาง คือภาษาอยาง ๑ หลักสมาสอยาง ๑ รวมกันจึงจะตั้งวิเคราะหและ
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แปลสมาสทองใหถูกตองได และการที่จะอบรมความชํานาญใหเกิดมี
ขึ้นได ก็จําตองใชความสังเกตจากอาการเหลานี้ คือ :๑. เมื่อเห็นศัพทสมาสตั้งแต ๒ สมาสขึ้นไปเปนวิภัตติเดียวกัน
อยู ตองแยกศัพทเหลานั้นออกแปลความเฉพาะศัพทกอน เมื่อแปล
ศัพทเหลานั้นไดหมดแลว ก็ติดตอศัพทเหลานั้นเขาดวยกันวา จะควร
ตอดวยวิธีของสมาสไหนบาง และใชวิธีของสมาสไหนตอตรงไหน
จึงจะเหมาะ และถูกตองตามความหมายในคํานั้น ๆ.
๒. เมื่อเห็นบทสมาสซึ่งทั้งหมอนั้นมีเนื้อความไมกินกัน คือจะ
แปลใหเปนสมาสอะไรก็ไมไดความ ในที่เชนนี้ จําตองใชศัพทเปน
โลป คือเมื่อเขาสมาสแลวตองลบเสีย แตศัพทที่จะหามาใชนั้น ตอง
เลือกใหเหมาะใหมีเนื้อความเชื่อมกันไดสนิท และถูกตามลักษณะของ
สมาสนั้น ๆ ดวย.
ตอไปนี้จะไดยกตัวอยางสมาสทอง ตามที่ทานใชโดยมารในธัมมปทัฏฐกถา มาตั้งเพื่อประดับความรูของผูศึกษาตามสมควร.
๑. สุลภติโณทกโคจโร ที่โคจรมีหญาและน้ําอันหาไดงาย.
ก. ติณฺจ อุทกฺจ=ติโณทก หญาและน้ํา สมาหาระ
ทวันทวะ.
ข. สุลภ ติโณทก ยสฺมึ โส=สุลภติโณทโก (โคจโร ที่โคจร)
มีหญาและน้ําอันหาไดงาย สัตตมีพหุพพิหิ.
ค. สุลภติโณทโก โคจโร=สุลภติโรทกโคจโร วิ. บุพพ. กัมม.
มี ทวันทวะ และ สัตตมีพหุพพิหิ เปนทอง.
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๒. ปกฺขหตโอกจกฺขุปสปฺปกุณิภาวกุฏโรคามิเภโท (ครุกาพาโธ อาพาธหนัก) ตางดวยความเปนผูมีขางขางหนึ่งอันลมขจัดแลว
และความเปนผูมีตาขางเดียว และความเปนผูเสือกไสไปดวยตั่ง (เปลี้ย)
และความเปนคนงอย และโรคมีโรคเรื้อนเปนตน.
ในตัวอยางนี้มีศัพทสมาสยืดยาว จําเปนตองแยกออกเปนศัพท ๆ
แลวหาวิธีที่เนื่องกันแกศัพทนั้น ๆ บางศัพทตองใชมัชเฌโลปเขาประ
กอบดวย เชนภาวศัพทมีอยูคําเดียว แตเวลาแปลตองใหภาวศัพท ถึง
๔ ศัพท ทําเปนมัชเฌโลปเสีย ๓ ศัพทจึงจะไดความ แลวตั้งวิเคราะห
แยกเปนตอน ๆ ไป ดังนี้ :ก. เอโก ปกฺโข=เอกปกฺโข ขางขางหนึ่ง. วิ. บุพพ. กัมม.
ข. เอกปกฺโข หโต ยสฺส โส=ปกฺขหโต ขางขางหนึ่ง ของ
บุคคลใด (วาเตน อันลม) ขจัดแลว บุคคลนั้นชื่อวามีขางขางหนึ่ง
อันลมขจัดแลว. ฉัฏฐีพหุพพิหิ, ปุพพโลป.
ค. ปกฺขหตสฺส ภาโว ปกฺขหตภาโว ความเปนแหงบุคคลผูมี
ขางขางหนึ่งอันลมขจัดแลง. ฉัฏฐีตัปปุริสะ.
ตอนนี้ รวมความไดตอนหนึ่ง เหมือนหอของไวหอหนึ่งกอน
แลวซอนกันทีหลัง.
ฆ. เอก จกฺขุ ยสฺส โส=เอกจกฺขุ. ตาขางเดียว ของบุคคลใด
(อตฺถิ มีอยู) บุคคลนั้น ชื่อวามีตามขางเดียว. ฉัฏฐีพหุพพิหิ.
ง. เอกจกฺขุสฺส ภาโว เอาจกฺขุภาโว ความเปนแหงบุคคล ผูมี
ตาขางเดียว.ฉัฏฐีตัปปุริสะ.
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นี้รวมความไดอีกตอนหนึ่ง.
จ. ปฌน สปฺป=ปสปฺป ผูเสือกไสไปดวยตั่ง. ตติยาตัปปุริสะ
ฉ. ปสปฺปสฺส ภาโว=ปสปฺปภาโว ความเปนแหงบุคคลผูเสือก
ไสไปดวยตั่ง. ฉัฏฐีตัปปุริสะ.
นี้ไดเนื้อความอีกตอนหนึ่ง.
ช. กุณสิ ฺส ภาโว=กุณิภาโว ความเปนแหงบุคคลผูงอย. ฉัฏฐีตัปปุริสะ.
ฌ. กุฏ  โรโค=กุฏ โรโค โรคชื่อกุฏฐะ (โรคเรื้อน) วิ. บุพพ.
กัมม.
ขอนี้ กุฏ เดิมเปนศัพทนาม เปน นปุ เมื่อมาเปนชื่อของโรค
ซึ่งเปน ปุ. ก็คงไวตามเดิม อยาง สาวตฺถี นาม นคร สําหรับนาม
นามที่ใชเปนบทวิเสสนะนั้น ถาใชเปนวิเสสนะของนามนามบทใด ก็
ตองประกอบใหมีวิภัตติและวจนะเหมือนนามนามบทนั้น สวนลิงคให
คงไวตามเดิม เพราะทานนิยมใชตางลิงคกันไดในที่ซึ่งศัพทเดิมมีรูปอยู
อยางนั้น นอกจากจะเปนศัพทคุณ จึงเปลี่ยนไปตามตัวประธาน นี้ได
เนื้อความอีกตอนหนึ่ง ตอนี้จะไดรวมเนื้อความเหลานั้นเขาดวยกัน.
ญ. ปกฺขหตภาโว จ เอกจกฺขุภาโว จ ปสปฺปภาโซ จ กุณิภาโว
จ กุฏโรโค จ=ปกฺขหตเอกจกฺขุปสปฺปกุณิภาวกุฏโรคา ความ
เปนแหง บุ...และโรคเรื้อน ท. อสมาหาระ ทวันทวะ ตอนนี้ลบ
ภาวะ เสีย ๓ ศัพท.
ฏ. ปกฺขหตเอกจกฺขุปสปฺปกุณิภาวกุฏโรคา อาทโย เยส
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เต=ปกฺขหตเอกจกฺขุปสปฺปกุณิภาวกุฏโรคาทโย (อาพาธา) ความ
เปน...และโรคเรื้อน เปนตน แหงอาพาธ ท. ใด อาพาธ ท. นัน้
ชื่อวามีความเปน...และโรคเรื้อน เปนตน. ฉัฏฐีพหุพพิหิ.
ฐ. ปกฺขหต...โรคาทีหิ เภโท=ปกฺขหต...โรคาทิเภโท (อาพาธ
หนัก) ตาง โดยอาพาธมีความเปน...และโรคเรื้อนเปนตน. ตติยาตัปปุริสะ มีสมาสตาง ๆ ดังที่ตั้งมาแลวนั้นเปนทอง และตอนนี้ เภโท
เปนคุณของ ครุกาพาโธ ซึ่งเปนประธาน อันแปลวา อาพาธหนัก
อันตางโดยอาพาธมีความเปนผู...และโรคเรื้อน เปนตน.
๓. ยสวิโลปเสนปติฏานาทิอจฺฉินฺนาทิโก (อุปสัค) มีการ
ถอดยศและลดตําแหนงเสนาบดี เปนตน ๆ.
ก. ยสสฺส วิโลโป=ยสวิโลโป การถอดยศ. ฉัฏฐีตัปปุริสะ.
ข. เสนาปติสฺส าน=เสนาปติฏาน ตําแหนงแหงเสนาบดี
ฉัฏฐีตัปปุริสะ.
ค. เสนาปติฏาน อาทิ ยสฺส ต=เสนาปติฏานาทิ (าน)
ตําแหนงมีตําแหนงแหงเสนาบดี เปนตน. ฉัฏฐีพหุพพิหิ.
ฆ. เสนาปติฏานาทึ อจฺฉินฺน=เสนาปติฏานาทิอจฺฉินฺน การ
ลดซึ่งตําแหนงมีตําแหนงแหงเสนาบดีเปนตน (อจฺฉินฺน ใชเปนนาม)
ทุติยาตัปปุริสะ.
ง. ยสวิโลโป จ เสนาปติฏานทิอจฺฉินฺนฺจ=ยสวิโลป...
อจฺฉินฺน การถอดยศและ... เปนตน. สมาหารทวันทวะ.
จ. ยสวิโลป...อจฺฉินฺน อาทิ ยสฺส โส=ยสวิโลปเสนาปติฏ-
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านาทิอจฺฉินฺนาทิโก (อุปสคฺโค อุปสัค) มีการถอดยศและ
ลดตําแหนงมีตําแหนงแหงเสนาบดีเปนตน.
ฉัฏฐีพหุพพิหิ มีสมาสทองดั่งแสดงมา.
ในขอนี้ เมื่อแปลโดยพยัญชนะ ตองแปลวา เปนตนติดตอ
กันอยู ๒ ครัง้ เพราะมีอาทิศัพทอยู ๒ ศัพท แตถา แปลเอาความทาน
นิยมใหแปลวา อุปสัคมีการถอดยศและลดตําแหนงมีอาทิวาตําแหนง
เสนาบดีเปนตน.
สหบุพพบท พหุพพิหิ
สมาสทีใ่ ชมาก ในหนังสือทั้งปวงอีกอยางหนึ่ง คือสหบุพพบท
พหุพพพิหิ. สมาสนี้ใช สห ศัพท เปนบทหญา มีรปู เปนอัพยยีภาวะ
แปลกแตมีบทอื่นเปนประธาน และเปนได ๓ ลิงค ไมเปนเฉพาะ
นปุสกลิงคเหมือนในอัพยยีภาวะ ฉะนั้นจึงเรียก สหบุพพบท พหุพพิหิ
แตในรูปวิเคราะหใชอยางอัพยยีภาวะ คือใชกริ ิยาอาขยาตเปนเครื่อง
ประกอบเนื้อความ ในรูปวิเคราะหให สห ศัพท ซึ่งแปลวา กับ และ
บทนามที่จะตอกับ สห ศัพทใชประกอบตติยาวิภัตติ ซึ่งจะตองแปลวา
ดวย...เมื่อเขาสมาสแลว คงไวแลว ส ที่ สห เขากับบทนามที่ประกอบ
ตติยาวิภัตตินั้น กิริยาอาขยายก็ลบเสีย ทานนิยมใหแปลวา เปนไป
กับดวย.. ไมไดแปลวา มี เหมือนพหุพพิหิอื่น ๆ แตถึงอยางนั้น
เวลาแปลอยางเอาความ คือแปลโดยอรรถทานก็แปลวา มีไดเหมือนกัน
เชนคําวา สธน กุล ตระกูลมีทรัพยเปนตน ฉะนั้น สมาสนี้ จึงอยูใน
ประเภทพหุพพิหิดวย.
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ตัวอยางวิเคราะห
สห ภริยาย โย วตฺตตีติ สภริโย (ปุริโส) บุรษุ ใด ยอม
เปนไปกับดวยภริยา เหตุนั้น บุรุษนั้น ชื่อวาเปนไปกับดวยภริยา
(คือมีภริยา).
สห สามิเกน ยา วตฺตตีติ สสฺสามิกา (อิตฺถี) หญิงใดยอมเปน
ไปกับดวยสามี เหตุนั้น หญิงนั้นชื่อวาเปนไปกับดวยสามี (คือมีสามี)
สห โภเคน ย วตฺตตีติ สโภค (กุล) ตระกูลใด ยอม
เปนไปกับดวยโภคะ เหตุนั้น ตระกูลนั้นชื่อวาเปนไปกับดวยโภคะ
(คือมีโภคะ).
ในรูปวิเคราะหของสมาส ใช ย ศัพท ขางหนากิริยาอาขยาต
คือ วตฺตติ เมื่อเขาสมาสแลวลบทิ้งเสีย อิติ ศัพททแี่ ปลวา เหตุนั้น
ตอขางหลัง วตฺตติ เมื่อนักศึกษาเห็นศัพทนามอันมี ส อักษรอยูข าง
หนา และศัพทนามนั้นเปนคุณบทของนามอื่น พึงเขาใจวา คํานั้น
เปน สห บุพพบทพหุพพิหิ ส อักษรนั้น มาจาก สห ศัพท ก็ตั้งวิเคราะห
และแปลดําเนินตามลักษณะของสมาสนี้ และเวลาแปลเรียงความบาง
แหงบางศัพท จะแปลคําแปลวา เปนไปกับดวย วา มี บางก็ได.
สมาสที่มีบทอื่นเปนประธาน
สมาสทีม่ ีบทอื่นเปนประธาน ไดแกกัมมธารยะบางอยาง ตัปปุริสะบางอยาง ดังกลาวแลวขางตน และพหุพพิหิทั้งสิ้น มีวิธีแจกดวย
วิภัตติ ตามการันตของตน ตามลิงคของบทประธาน ดังตัวอยาง
ตอไปนี้:-

ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณี สมาสและตัทธิต - หนาที่ 47

กัมมธารยะ
สีตสมฏโ ปเทโส ประเทศ ทั้งเย็นทั้งเกลี้ยง
สีตสมฏา ภูมิ แผนดิน
"
สีตสมฏ าน ที่
"
ตัปปุริสะ
คามคโต ปุรโิ ส บุรุษ ไปแลวสูบาน
คามคตา อิตฺถี หญิง
"
คามคต กุล ตระกูล
"
พหุพพิหิ
รุฬฺหลโต รุกฺโข ตนไม มีเครือวัลยขึ้นแลว
รุฬฺหลตา สาลา ศาลา
"
รุฬฺหลต ฆร
เรือน
"
ตอนี้ไปจะไดตั้งวิเคราะห และบอกชื่อสมาสตามที่มีอุทาหรณ
ใหผูศึกษาตอบในหนังสือแบบเรียน (ขอ ๑๐๑) นัน้ เพื่อประดับ
ความรูของผูศึกษา.
๑. มหนฺโต นาโค=มหานาโค นาคใหญ วิ. บุพพ. กัมม.
๒. ตโย ทณฺฑา=ติทณฺฑ ไม ๓ อัน สมาหาระทิคุ.
๓. อรฺ คโต=อรฺคโต ไปแลวสูปา ทุติยาตัปปุริสะ.
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๔. ทาสี จ ทาโส จ=ทาสีทาส ทาสีและทาส สมาหาระทวันทวะ.
๕. ปาการสฺส ติโร=ติโรปาการ ภายนอกแหงกําแพง นิบาตปุพพกะ.
อัพยยีภาวะ.
๖. กณฺหานิ เนตฺตานิ ยสฺส โส=กณฺหเนตฺโต (ราชา พระราชา) มี
ตาดํา ฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิ.
๗. ิโต เปโม ยสฺมึ โส=ิตเปโม มีความรักตั้งอยู สัตตมีพหุพพิหิ.
๘. วนสฺส สมีป=อุปวน ที่ใกลเคียงแหงปา อุปสัคคปุพพกะ.
อัพยยีภาวะ.
๙. นโร จ นารี จ=นรนาริโย นระและนารี ท. อสมาหาระทวันทวะ.
๑๐. สงฺฆสฺส ทาน=สงฺฆทาน ทานเพื่อสงฆ จตุตถีตัปปุริสะ.
๑๑. ปฺจ อินทฺริยานิ=ปฺจินฺทฺริยานิ อินทรีย ๕ ท. อสมาหาระทิคุ.
๑๒. ปุรโิ ส อุตฺตโม=ปุริสุตฺตโม บุรษุ สูงสุด วิเสสนุตตร. กัมม.
๑๓. ปฺา เอว ธน=ปฺาธน ทรัพย คือ ปญญา อว. กัมม.
๑๔. กต กุสล เยน โส=กตกุสโล มีกศุ ลอันทําแลว ตติยาพหุพพิหิ.
๑๕. วเน รุกโฺ ข=วนรุกฺโข ตนไมในปา สัตตมีตัปปุริสะ.
๑๖. ปาปา รหิโต=ปาปรหิโต (ปุรโิ ส บุรุษ) ผูเวนแลวจากบาป
ปญจมีตัปปุริสะ.
๑๗. ปุ อิติ สมฺมต=ปฺุสมฺมต สมมติวาบุญ สัมภาวน. กัมม.
๑๘. ทินโฺ น ยโส ยสฺส โส=ทินฺยโส มียศอันทานใหแลว จตุตถี
พหุพพิพิ.
๑๙. มหิฬาย มุข อิว มุข ยสฺส โส=มหิฬามุโข มีหนาเพียงดังหนา
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แหงชางพัง ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิ.
๒๐. คหฏโ จ ปพฺพชิโต จ=คหฏปพฺพชิตา คฤหัสถและบรรพชิต ท.
อสมาหาระ ทวันทวะ.
๒๑. พุทฺโธ สีโห อิว=พุทฺธสีโห พระพุทธเจาเพียงดังสีหะ วิเสสโนปมบท ชนิด อุปมานุตตรบท.
๒๒. คมิกสฺส ภตฺต=คมิกภตฺต ภัตรเพื่อผูไป จตุตถีตัปปุริสะ.
๒๓. เคหสฺส อนฺโต=อนฺโตเคห ภายในแหงเรือน นิปาตปุพพกะ
อัพยยีภาวะ.
๒๔. ธฺราสิ มีแลวในแบบ.
๒๕. นิโคฺรธสฺส ปริมณฺฑล อิว ปริมณฺฑล ยสฺส โส=นิโคฺรธปริมณฺฑโล มีปริมณฑลเพียงดังปริมณฑลแหงตนนิโครธ ฉัฏฐี
อุปมาพหุพพิหิ.
๒๖. นิกฺขนฺตา กิเลสา ยสฺมา โส=นิกฺกิเลโส มีกเิ ลสออกแลว ปญจมี
พหุพพิหิ. (ลบ ขนฺต คงไวแต นิ อุปสัค).
๒๗. ทีโฆ ชงฺโฆ แขงยาว วิเสสนบุพพ. กัมม.
๒๘. ทีฆา ชงฺฆา ยสฺส โส=ทีฆชงฺโฆ มีแขงยาว ฉัฏฐีพหุพพิหิ.
๒๙. อนฺธวธิโร มีแลวในแบบ.
๓๐. อนฺโธ จ วธิโร จ=อนฺธวธิวา คนบอดและคนหนวก ท.
อสมาหาระ ทวันทวะ.
๓๑. ขตฺติยมาโน มีแลวในแบบ.
๓๒. ขตติยสฺส มาโน=ขตติยมาโน มานะแหงกษัตริย ฉัฏฐีตัปปุริสะ.
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๓๓. สูโร สีโห อิว=สูรสีโห กลาเพียงดังสีหะ วิเสสโนปมบท ชนิด
อุปมานุตตรบท.
๓๔. สูโร สีโห=สูรสีโห สีหะกลา วิเสสนบุพพ. กัมม.
๓๕. สารีปตุ ฺโต เถโร=สารีปุตฺตตฺเถโร พระสารบุตรผูเถระ วิเสสนนุตตร. กัมม.
๓๖. สารีปุตโฺ ต เถโร=สารีปุตฺตตฺเถโร พระเถระชื่อวาสารีบุตร
วิเสสนบุพพ. กัมม.
๓๗. น ผาสุก=อผาสุก (ทุกฺข ทุกข) มิใชความสําราญ อุภยตัปปุรสิ ะ
๓๘. นตฺถิ ตสฺส ผาสุกนฺติ=อผาสุก (กุล ตระกูล) มีความสําราญ
หามิได น บุพพบท พหุพพิหิ.
๓๙. สูกโร อิว เปโต=สูกรเปโต เปรตเพียงดังสุกร วิเสสโนปมาบท
ชนิด อุปมาบุพพบท.
๔๐. สูกรสฺส สีส อิว สีส ยสฺส โส=สูกรสีโส ฉัฏฐีอุปมา. พหุพพิหิ
สูกรสีโส เปโต=สูกรเปโต เปรตมีศีรษะเพียงดังศีรษะแหงสุกร
วิเสสนบุพพ. กัมม. มีฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิ เปนทอง (เปนมัชเฌโลป)
๔๑. ปุริสสฺส สทฺโท=ปุริสสทฺโท เสียงแหงบุรุษ ฉัฏฐีตัปปุริสะ.
๔๒. ปุริโส เอว สทฺโท=ปุริสสทฺโท ศัพท คือ ปุริสะ อวธารณบุพพ.
กัมม.
๔๓. สทฺเท สฺา=สทฺทสฺา ความสําคัญในเสียง สัตตมีตัปปุริสะ.
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๔๔. สทฺโท อิติ สฺา=สทฺทสฺา ความสําคัญวาเสียง สัมภาวน
บุพพ. กัมม.
๔๕. าณ ชาล อิว=านชาล ญาณเพียงดังขาย วิเสสโนปมบท
ชนิด อุปมานุตตรบท.
๔๖. าณ เอว ชาล=าณชาล ขายคือญาณ อว. กัมม.
๔๗. นิทฺทรถ มีแลวในแบบ.
๔๘. นตฺถิ ตสฺส ทรโถติ=นิทฺทรโถ มีความกระวนกระวานหามิได
น บุพพบท พหุพพิหิ.
๔๙. เทวโว ราชา=เทวราชา เทวดาผูพระราชา วิเสสนุตตร. กัมม.
๕๐. เทวสฺส ราชา=เทวราชา พระราชแหงเทวดา ฉัฏฐีตัปปุริสะ.
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อธิบายตัทธิต
พระปยทัสสี (ลัภ ปยทสฺสี ป.ธ. ๘) วัดบรมนิวาส
เรียบเรียง
ตัทธิต เปนแผนกหนึ่งแหงวจีวิภาค สําหรับตัดทอนศัพทให
นอยลง มิใหรุงรังในสวนไมจําเปนแลวใชปจจัยแทนไว แตแปลได
ความเทาเดิม เชน ราขคเห--ขาโต เกิดในกรุงราชคฤห ตัดหรือลบ
ชาต เสีย แลวลง ณิก ปจจัยแทนไวที่ ราชคห เปน ราชคหิโก
แปลวาเกิดในกรุงราชคฤห หรือ นคเร-ชาโต เกิดในนคร ลง ณ
ปจจัย เปน นาคโร แปลวา เกิดในนคร ก็เหมือนกัน.
ตัทธิต คํานี้ แปลวา สัททรูปอันอาจารยทําใหสําเร็จดวยปจจัย
มี ณ เปนตน เปนประโยชนแกเนื้อความแหงศัพทมี วาสิฏ เปนตน
โดย วิ. วา ตสฺส หิต=ตทฺธิต ย ณ ปจฺจยาทิการิย สัททรูปอัน
อาจารยทําใหสําเร็จดวยปจจัยมี ณ เปนตน อันใด หิต เปนประโยชน
ตสฺส วาสิฏ าทิกสฺส อตฺถสฺส แกอรรถ มี วาสิฏ เปนตน เหตุนั้น
ต ณ ปจฺจยาทิการิย....นั้น ตทฺธิต ชื่อวา ตัทธิต. (ตทฺธิต เปน
ประโยชนแกอรรถ มีวาสิฏ เปนตนนั้น) แปลง ห เปน ธ แลว
ซอน ท เปนตัปปุริสสมาส.
[ ตัทธิต ตางจากสมาส ]
ตัทธิต กับ บทสมาส ตางกันคือ สมาส สําหรับยอบท
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หลาย ๆ บทเขาดวยกัน โดยวิธีลบวิภัตติของศัพทหนาบาง ไมลบ
บาง เพื่อปองกันความรังรังของวิภัตติและบทซึ่งไมจําเปนในระหวาง
ศัพททั้ง ๒ เสีย และบางทีลบศัพททามกลางเสีย โดยอาศัยศัพทหนา
และศัพทหลังเปนหลัก วิธีนี้เรียกวา 'มัชเฌโลปสมาส' แปลวาสมาส
ลบศัพททามกลาง เชน อสฺเสน ยุตฺดต รโถ ยอเขาสมาสเปน อสฺสรโถ
โดยลบ ยุตฺต เสีย ก็คงแปลวา รถเทียมดวยมา เปนตน ไดความวา
สมาสนั้น ลบวิภัตติ ของศัพทหนาอยางหนึ่ง ไมลบอยางหนึ่ง. และ
ลบศัพททามกลางอยางหนึ่ง.
สวนตัทธิต ถามี ๒ ศัพทหรือมากกวานั้น ซึ่ง มีเนื้อความ
แปลไดเต็มที่แลวก็ตาม ตองลบศัพทหลังทิ้งเสีย แลวลงปจจัยแทน
ไว ก็แปลไดความเทาเดิม เชน ธมฺเม=นิยุตฺโต แปลวา ประกอบ
ในธรรม ลบ นิยุตฺต เสีย ลง ณิก ปจจัยแทนไวที่ ธมฺม เปน
ธมฺมิโก แปลวา ประกอบในธรรม ดังนี้ นับวาทอนศัพทใหนอย
ลง และทั้งความก็ไมเสีย, ศัพทนี้ถาเปนสมาส ก็ลบแตวิภัตติของ
ศัพทหนา แลวยอเขาสมาสเปน ธมฺมนิยุตฺโต เทานั้น. สวนตัทธิต
เปน ธมฺมิโก ธมฺมนิยุตฺโต ก็ดี ธมฺมโิ ก ก็ดี แปลวา ประกอบ
ในธรรมเหมือนกัน นี้ความตางกันของตัทธิต และสมาส.
[ หลักของการแบงตัทธิต ]
ตัทธิต นั้นโดยยอแบงเปน ๓ อยาง คือ สามัญญตัทธิต ๑
ภาวตัทธิต ๑ อัพยยตัทธิต ๑ เกณฑที่แบงตัทธิตออกเปน ๓ นี้
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หมายเฉพาะที่ใชไดทั่วไปโดยมาก คือ สามัญญตัทธิตนั้นใชปจจัยแทน
ศัพทไดทั่วไป ทั้งที่เปนนามนาม คุณนาม และกิริยาดวย จึงไดชื่อ
อยางนั้น. ภาวตัทธิต ใชปจจัยแทนไดเฉพาะ ภาว ศัพทอยางเดียว
อัพยยตัทธิต ใชปจจัยลงที่หลังสัพพนาม สําเร็จรูปเปนอัพยยศัพท แจก
ตามวิภัตติทั้ง ๗ ไมได. สามัญญตัทธิต ที่วาลงปจจัยแทนศัพทนาม
ทั้ง ๒ นั้น ดังนี้ :แทนนามนาม เชนในโคตตตัทธิต แทน อปจฺจ ซึ่งเปนศัพท
นาม แปลวา เหลากอ โดย วิ. วา วสิฏสฺส อปจฺจ วาสิฏโ
แปลวา เหลากอแหงวสิฏ ชื่อวา วาสิฏ เปนตน.
แทนคุณนาม เชน ในพหุลตัทธิต แทน ปกติศัพท ซึ่งแปลวา
ปกติ หรือแทน พหุล ศัพท ซึ่งแปลวา มาก อันนับวาเปนคุณศัพท
โดย วิ. ในตัทธินี้วา อภิชฺฌา อสฺส ปกติ อภิชฺฌาลุ แปลวา อภิชฺฌา
เปนปกติ ของบุคคลนั้น (บุคคลนั้น) ชื่อวา มีอภิชฌาเปนปกติ.
ทยา อสฺส พหุลา ทยาลุ ความเอ็นดู ของบุคคลนั้นมาก (บุคคลนั้น)
ชื่อวามีความเอ็นดูมาก เปนตน.
แทนกิรยิ า ขอนี้ใชปจ จัยแทนไดทั้งกิริยาอาขยาต และกิรยิ า
กิตก. แทนกิริยาอาขยาต เชน ใน ตรตฺยาทิตทฺ. วิ. วา นาวาย
ตรตีติ นาวิโก ชนใด ยอมขาม ดวยเรือ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา
นาวิกะ ผูขามดวยเรือ. นีใ้ ชปจจัยแทน ตรติ ซึ่งแปลวา ยอมขาม
ซึ่งเปนกิริยาอาขยาต. ใชแทนกิริยากิตก เชน วิ. ธมฺเม ิโต ธมฺมิโก
แปลวา ชนตั้งอยูแลวในธรรม ชื่อวา ธมฺมิก. ในทีน่ ี้ใช ณิก ปจจัย
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แทน ิต ศัพท ซึ่งแปลวา "ตั้งอยูแลว" ซึ่งเปนกิรยิ ากิตก.
[ ศัพทที่ปจจัยในตัทธิตลงได ]
ตัทธิต มีปจจัยเปนหลักสําคัญ ผูศึกษาพึงกําหนดใหดี เมื่อ
จําไดดีแลวจะรูสึกวาสะดวกในการกําหนดตัทธิตใหแมนยํา ปจจัยใน
ตัทธิต สําหรับลงในศัพทที่เปนนามทั้ง ๓ และกิริยานามที่สําเร็จมาจาก
นามกิตก. (ยกเวนกิริยาอาขยาตและกิริยากิตก) เมื่อลงปจจัยแลว
สําเร็จรูปเปนนามนามบาง คุณนามบาง และอัพยยศัพทบาง. ที่สําเร็จ
เปนนามนาม เชน โคตฺตตทฺ. สมฺหตทฺ. และภาวตทฺ. ที่เปนคุณนาม
เชน ตรตฺยาทิตทฺ. เสฏตทฺ. เปนตน ที่เปนอัพยย เชน วิภาคตท.
เปนตน.
เมื่อลงปจจัยแลวแจกในลิงคทั้ง ๓ ไดก็มี แจกไดเฉพาะ ๒ ลิงค
และลิงคเดียวก็มี ตามการันตของตน ๆ แจกไมไดเลยก็มี เพราะเปน
อัพยยศัพท.
[ จําแนกชื่อตัทธิต ]
สามัญญตัทธิต แบงออกเปน ๑๓ อยาง คือ โคตฺตตทฺ.
ตรตฺยาทิตทฺ. ราคาทิตทฺ. ชาตาทิตทฺ. สมุหตทฺ. านตทฺ. พหุลตทฺ.
เสฏตทฺ. ตทสฺสตถิตทฺ. ปกติตทฺ. ปูรณตทฺ. สงฺขยาตทฺ. วิภาคตทฺ.
แตในคัมภีรศัพทศาสตรทั้งหลายทานแบงเปน ๑๕ อยาง คือเติม
นิสฺสิตตทฺ. และอุปมาตทฺ. แตสมเด็จพระมหาสมณเจา ฯ ทรงเห็นวา
ไมไดใชทั่วไป จึงมิไดทรงจัดไวในที่นี้ คงจัดแบงเพียง ๑๓ อยาง ตาม
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แบบของพระอมราภิรักขิต (เกิด) วัดบรมนิวาส.
[ อํานาจ ณ ปจจัยและปจจัยเนื่องดวย ณ ]
ไดพูดไวแลววา ตัทธิต มีปจจัยเปนหลัก พึงทราบเรื่องของ
ปจจัยเสียกอน ปจจัยนั้นเนื่องดวย ณ อยางหนึ่ง เนื่องดวยพยัญชนะ
อื่นอยางหนึ่ง.ที่เนื่องดวย ณ เมื่อลงไปแลว ณ นั้นตองลบทิ้งเสีย
ไมปรากฏเลย. แตใหพึงสังเกตอยางนี้ คือถาศัพทใดมีสระเปนรัสสะ
มีพยัญชนะสังโยค คือ สะกดที่ไมออกเสียอยูขางหลัง เชน กจฺจ
โมคฺคลฺลี ทกฺข เปนตน หรือที่เปนสระทีฆะอยูแลว เชน โรหิณี นาวา
สาวตฺถี ดังนี้ ณ ปจจัยไมมีอํานาจอะไร ตองลบทิ้งเสีย เหลือไวแต
สระที่ ณ อาศัย และสระของศัพทที่จะลง ก็ตองถูกลบดวย แลวเอา
สระที่ ณ อาศัยไปลงไวที่ศัพทนั้น เชน กจฺจ ศัพท ลง ณาน ปจจัย
ตองลบ ณ เสีย เหลือแต-าน ไปตอเขาเปน กจฺจาโน. หรือ นาวา ศัพท ลง
ณิก ปจจัย. ก็ใหลบ ณ เสีย เหลือไวแต -ิก แลวลบสระ-า ที่ นาวา
เสีย-ิก ไมมที ี่อาศัยตองเอาไปติดไวกับ นาว จึงเปน นาวิโก แมศัพท
อื่น ๆ ก็เชนกัน.
ถาหากศัพทนั้นมีสระเปนรัสสะลวน ไมมีพยัญชนะสังโยคอยู
เบื้องหลัง ดวยอํานาจของ ณ นั่นเอง บังคับให พฤทธิ คือ ทีฆะ
อยางหนึ่ง,วิการ คือทําใหผิดรูปเดิมอยางหนึ่ง, ทีฆะ นั้น คือ
สระสั้นใหยาว เชน อ ทีฆะใหเปน อา, อิ ใหเปน อี, อุ ใหเปน อู,
วิการนั้น เชน อิ วิการใหเปน เอ, อุ ใหเปน โอ บางทีก็เอา โอ
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เปน อว ตอไปอีก.
อีกอยางหนึ่ง ปจจัยที่เนื่องดวย ณ คือ ปจจัยที่มี ณ ติดอยูดวย
เชน ณย ปจจัย เมื่อลบ ณ แลวยังเหลือ ย เอา ย นี้แหละไปผสม
กับพยัญชนะที่สุดของศัพทที่จะลงนั้นแปลงรูปไดตาง ๆ เชนใน ภาวตัทธิต แปลงแลวสําเร็จรูปเปน ปณิฑิจฺจ โกสลฺล เปนตน อันจะ
กลาวขางหนา.
อีกอยางหนึ่ง จําพวกศัพทที่อนุโลกกับพยัญชนะสังโยค แต
ไมใชสังโยคแท เชน สกฺย เปนตน ศัพทนี้มี ก อยูขางหลัง เปนทั้ง
ตัวสะกด เปนทั้งตัวออกเสียงคนละครึ่ง เวลาเขียนตองหมายดวยยมการ
คือไมควบ [  ] แตเดี๋ยวนี้ใชจุดลาง ใหจุดตรงตัว ก อานออกเสียง
พรอมกนกับ ย และใหอา นสะกด ส ขางหนาดวย ศัพทเชนนี้ ณ
ปจจัยมีอํานาจทีฆะได จึงเปนรูป สากฺยปุตฺติโก. ถาเปนสังโยคจริง ๆ
เชน สกฺก มคฺค กิตฺต เปนตน พฤทธิไมได.
ประโยชนของปจจัย
ปจจัยในตัทธิตทั้งหมดนี้ ขอใหญใจความก็คือสําหรับแทนศัพท
เทานั้นเอง, คําวา แทนนั้น หมายความวาศัพทที่ถูกแทนไมปรากฏ
เพราะลบทิ้งเสียแลว จะปรากฏเห็นไดก็แตปจจัยเทานั้น ยิ่งกวานั้น
บางศัพทแมลบและลงปจจัยแลว ก็ไมปรากฏดวยก็มี ฉะนั้น จึงตอง
ใชความสังเกตใหมาก และเทียบเคียงหาหลักใหใกลตอความเปนจริง
พรอมดวยการวินิจฉัย เพราะวาตัทธิตมิใชอยางเดียว เมื่อพบเห็น
ศัพทและรูแลววาเปนตัทธิต ก็อยาดาวนตอบ ใหพิจารณอีกวาเปน
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ตัทธิตอะไร แทนศัพทอะไร ใหยกั ยายแปลความดู วาจะเหมาะแก
ศัพทไหน เมื่อเห็นวาแทนศัพทนั้นๆ เปนเหมาะกวาอยางอื่น ก็
ตอบไดทันที. เชน เมื่อเห็นศัพทวา อนุรุทฺธิโก เปนตน ก็อาจรูได
ทีเดียววา เปนตัทธิต เพราะมี อิก ปจจัยอยูเบื้องหลัง. แตอยาดวน
ตอบวาเปน ตทัสสัตถิตัทธิต ใหนึกแปลดูกอน ถาตามตัทธิตนี้ตอง
แปลวา มี จึงแปลวา ผูมีอนุรุทธ เชนนี้ความไมดี. ใหหาวิธี
แปลเปนอยางอื่น โดยที่แปลวา เหลากอแหงพระอนุรุทธ นี้ไดความ
และเหมาะดีกวา จึงตอบไดวา ณิก ปจจัย แทน อปจฺจ ศัพท ใน
โคตตตัทธิต. ที่จะใหเปน อิก ปจจัยในตทัสสัตถิตัทธิตนั้น จึงไมถูก
เพราะความไมดี. หรือเมื่อเห็นศัพทวา สากฏิโก ผูเที่ยวไปดวย
เกวียน หรือ นาวิโก ผูขามดวยเรือ จะแปลเปนตัทธิตอื่น โดยวิธี
ลง อิก ปจจัยก็ได แปลวา คนมีเกวียน หรือคนมีเรือ. หรือจะแปล
วา คนทําเกวียน นั่ง นอน บนเกวียนก็ได นาวิโก ก็เชนกัน แต
อิก ปจจัย แทน อตฺถิ ศัพทซึ่งแปลวา มี อยางเดียว เมื่อเปนเชนนี้
ก็ควรพิจารณถึงลักษณะที่ใชกันโดยมาก ตลอดความนิยมของภาษา
ดวย วาความมุงหมายของศัพทนี้ โดยมากจะใชแทนศัพทไหนจึง
จะเหมาะ แลวแปลและตั้งวิเคราะหดูใหถูกกับความนิยมของภาษา
ก็เปนอันดิ้นไมไดอยูเอง เพราะไมใชจะเหลือวิสัยจนเกินไป.
ปจจัยที่คลายกัน
ตัทธิตมีปจจัยที่คลายกันก็มี เชน ณิก, อิก, อิย เปนตน แต
ตองสังเกตและรูวิธีของปจจัยนั้นไวใหดี ถาหากเนื่องดวย ณ อาจ
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ทราบไดงาย เพราะตองลบ ณ เสียแลวทีฆะ หรือวิการสระของศัพท
ที่ลงนั้นได เชน สากฺยปุตฺติโก เปนตน แตถาพบศัพทที่เปนทีฆะ
หรือพยัญชนะสังโยคอยูเดิมแลว ก็อาจงงไปไดทีเดียว เพราะ ณ ปจจัย
ไมมีอํานาจที่จะพฤทธิศัพทเชนนี้ เชนสากฏิโก, นาวิโก, ราชคหิโก,
หตฺถิโก, ทณฺฑิโก, อตฺถิโก เปนตน. เมื่อเปนเชนนี้ เราตองทํา
ความเขาใจในรูปศัพท แลวเทียบเคียงกับรูปวิเคราะหที่เคยพบเห็น
เมื่อเหมาะกับรูปวิเคราะหและความนิยมของภาษาแลว ก็พึงเขาใจวา
เปนตัทธิตนั้น อยาง นาวิโก ก็อาจแปลไปไดหลายนัย ถาหากแปลเปน
ตทัสสัตถิตัทธิต ก็ตองแปลไปหลายอยาง เทากับกิริยาของคน คือ ยืน
เดิน นั่ง นอน บนเรือก็ได. ศัพท ราชคหิโก เราก็อาจเขาใจ
ไดทันทีวา จะเปนอยางอื่นไมได นอกจาก ตรตยาทิตัทธิตเพราะจะ
ตองแปลวา คนเกิดในเมืองราชคฤห หรือชาวเมืองราชคฤหเปนตน.
หตฺถิโก ก็เหมือนกัน แปลวา ของนําไปดวยมือ เปนดี สวน
อตฺถิโก ก็ตอ งแปลวา มีความตองการ ถาแปลวา คนทําประโยชน
ก็พอได แตไมดี เหตุนั้นจึงใหเปนตทัสสัตถิตัทธิตดีกวา. ทณฺฑิโก
ก็เหมือนกัน ขอใหจํารูปวิเคราะหในแบบใหดี เพื่อจะเทียบเคียงและ
ใหความสะดวกแกการตัดสินใจในเรื่องศัพทที่เปนตัทธิตได.
ปจจัยที่พองกัน
ความที่ปจจัยพรอมกัน ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง ในการทําความจํา
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ใหยุงยาก เพราะปจจัยบางตัวมีอยูหลายตัทธิต ยากที่จะตอบไดวา
เปนตัทธิตนั้น ๆ ได แตกไ็ มเหลือวิสัยนัก เชน ณ ปจจัย มัก
จะมีดื่นกวาอยางอื่น. ขอใหทําความกําหนัดตัทธิตอื่น ๆ ซึ่งใชแทน
ศัพทไดเฉพาะไวเสียกอน คือ โคตฺตตทฺ. สมุหตทฺ. ตทสฺสตฺถิตทฺ.
ใชแทน อปจฺจ ศัพท ซึง่ แปลวาเหลากอ คําวา เหลากอ ก็คือเครือ
ญาติวงศนั่นเอง ฉะนั้นทานจึงเรียก โคตฺต อันเปนชื่อของตัทธิตนี้.
สมุหตทฺ. ใหแทน สมุห ศัพท ซึ่งแปลวา หมู, ประชุม. ตทสฺสตฺถิตทฺ.
แทน อตฺถิ ศัพท ซึ่งแปลวา มี. ภาวตทฺ. แทน ภาว ศัพท ซึ่งแปล
วา ความเปน. เมื่อเราจําตัทธิที่ลง ณ ปจจัยแทนเฉพาะศัพทไดแลว
ก็เหลืออีกอยางเดียวที่ลงแทนศัพทไดทั่วไป คือ ราคาทิตทฺ. เทานั้น
เมื่อพบศัพทที่สําเร็จแลว ก็ใหตอบเปน ราคาทิตัทธิต ทีเดียว เพราะใช
แทนศัพทไดมาก. เชนเมือ่ เห็นศัพทวา ปต, นีล เปนตน ถาจะใหเปน
ตัทธิตอื่น ก็ไมเหมาะ พอจะไดอยูก็แต ตทัสสัตถิตทั ธิต เทานั้น โดย
ที่ใหเปนคุณของผา คือแปลวา ผามีสีเหลือง ผามีสีเขียว ลง ณ
ปจจัยก็พอได แตความไมกระจาง. นอกนั้นจะมีอีกไหม? เห็นวา
เปนราคาทิตัทธิตดีกวา เพราะแทนศัพทไดหลายอยาง โดยที่แปลวา
ผาอันบุคคลยอมแลวดวยสีเหลืองหรือเขียว วิ. วา ปเตน รตฺต
วตฺถ ปต ผา (อัน บุ.) ยอมแลว ดวยสีเหลือง. นีเลน รตฺต วตฺถ
นีล ผา (อัน บุ.) ยอมแลว ดวยสีเขียว ดังนี้ จะเห็นวาไดความดีแลว
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ทีเดียว เพราะฉะนั้น ควรจะใหเปนตัทธิตนี้ เหมาะกวาอยางอื่น.
โคตตตัทธิต
ตอไปนี้จะไดจําแนกชื่อของตัทธิตพรอมดวยปจจัย และวิธีลง
ปจจัยนั้น ตามแบบอยางที่ทานวางไวเปนลําดับไป พรอมกับอธิบาย
ตามที่เห็นสมควร
ในโคตตตัทธิต มีปจจัย ๘ ตัว เนื่องดวย ณ ทั้งนั้น คือ
ณ, ณายน, ณาน, เณยฺย, ณิ, ณิก, ณว, เณร. ทั้ง ๘ ตัวนี้
ใชแทน อปจฺจ ศัพท ซึ่งแปลวา 'เหลากอ' คําวา เหลากอ ก็
ไดแก โคตร หรือ วงศวาน นั่นเอง จึงเรียกวา โคตตตัทธิต. สวน
ศัพทหนาในรูปวิเคราะห ประกอบดวย ฉ. วิภัตติ เอก. เมื่อ
จะลงปจจัยใหลบวิภัตติทิ้งเสีย เหลือไวแตศัพทเดิม ดังนี้.
ณ ปจ. วสิฏสฺส อปจฺจ ลบ สฺส วิภัตติเสีย ลง ณ ปจจัย
ทีฆะ อะ ที่ ว อักษรใหเปน อา สําเร็จรูปเปน วาสิฏโ แปลวา
เหลากอ แหงวสิฏ ชื่อ วาสิฏ.
ณายน ปจ. กจฺจสฺส อปจฺจ เปน กจฺจายโน ลบ ณ เสีย
ไมทีฆะ.
ณาน ปจ. กจฺจสฺส อปจฺจ เปน กจฺจาโน ลบ ณ เสีย
ไมทีฆะ.
เณยฺย ปจ. ภคินิยา อปจฺจ เปน ภาคิเนยฺโย ลบ ณ แลว
ทีฆะ.
ณิ ปจ. ทกฺขสฺส อปจฺจ เปน ทกฺขิ ลบ ณ ไมทีฆะ.
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ณิก ปจ. สกฺยปุตฺตสฺส อปจฺจ เปน สากฺยปุตตฺ ิโก ลบ ณ
แลวทีฆะ เพราะเปนอัฑฒพยัญชนะ.
ณว ปจ. อุปกุสฺส อปจฺจ เปน โอปกโว วิการ อุ เปน โอ.
เณร ปจ. สมณสฺส อปจฺจ เปน สามเณโร ทีฆะ อะ เปน อา.
ที่วาทีฆะนั้น หมายความวา ทําสระสั้นใหยาว. ที่วาไมทีฆะนั้น
เพราะเปนพยัญชนะสังโยค.
ตรตยาทิตัทธิต
ตัทธิต ที่มี อาทิ ศัพท ติดอยูขางหลัง มีอยู ๓ อยาง คือ
ตรตฺยาทิตทฺ. ๑ ราคาทิตทฺ. ๑ ชาตาทิตทฺ. ๑ ทั้ง ๓ นี้ ลงปจจัยแทน
ศัพทไดมากไมมีกําหนด. ถาปจจัยในตัทธิตเหลานี้ ไปพองกันกับ
ปจจัยในตัทธิตอื่น ๆ แลว จงแปลและเทียบเคียงดูในตัทธิอื่น ๆ ที่
แทนศัพทไดเฉพาะเสียกอน เมื่อเห็นวาความไมชัด ทั้งไมถูกตอง
ตามที่ภาษานิยมแลว พึงเขาใจวา เปนตัทธิต ๓ อยางนี้ อยางใด
อยางหนึ่งแนแลว ตอจากนั้นจงวิเคราะหลองดู เมื่อเห็นวาดี ก็
เปนอันใชได.
ในตรตยาทิตัทธิตนี้ ลง ณิก ปจจัย แทนศัพทไดมาก มี ตรติ
ศัพท ซึ่งแปลวา ยอมขาม เปนตน คําวา เปนตน นั่นเอง ใหเล็ง
ถึงศัพทอื่น ๆ ไดหลายอยางตอไป เชน จรติ ยอมเที่ยวไป, คจฺฉติ
ยอมไป, กต กระทําแลว, ยุตฺต ประกอบแลว, สสฏ ระคนแลว.
และยังมีอื่น ๆ อีกมาก รวมความวา ใชแทนศัพทได ทั้งที่เปนกิริยา
อาขยาต และกิริยากิตก ทั้งที่เปนนามนาม และ คุณนาม.
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แทนกิรยิ าอาขยาต เชน วิ. วา นาวาย ตรตีติ นาวิโก
แปลวา (โย ชโน ชนใด) ยอมขาม ดวยเรือ เหตุนั้น (โส ชโน ชน
นั้น ) ชื่อ นาวิกะ (ผูขาม ดวยเรือ) ตรติ ศัพทนี้เปนกิริยาอาขยาต.
ใช แทนกิริยากิตก เชน วิ. วา ราชคเห ชาโต ราชคหิโก
(ชน) เกิดแลว ในเมืองราชคฤห ชื่อ ราชคหิกะ (ผูเกิดแลวใน
เมืองราชคฤห) ชาต เปนกิริยากิตก.
แทนนามนาม เชน วิ. วา วีณา อสฺส สิปฺปนฺติ เวณิโก
พิณเปนศิลปะ ของชนนั้น เหตุนั้น (โส ชโน ชนนั้น) ชื่อ เวณิกะ
(ผูมีพิณเปนศิลปะ) ในทีน่ ี้ใชแทน สิปปฺ ศัพท เปนนามนาม.
แทนคุณนาม เชน วิ. วา ราชคเห อิสฺสโร ราชคหิโก
(ชน) เปนใหญ ในเมืองราชคฤห ชือ่ ราชคหิกะ (ผูเปนใหญใน
เมืองราชคฤห) ในที่นลี้ งแทน อิสฺสร ซึ่งแปลวา ผูเปนใหญ.
พึงจําไววา ตัทธิต ลงปจจัยไวแทนศัพทนั้น ๆ แตไปลงไว
ที่ศัพทอื่น ศัพทที่ถูกแทนนั้นลบทิ้งเสีย เหตุนั้น จึงไมปรากฏ เชน
ลงแทน ตรติ ตองลงไวที่ นาวา ศัพท เปน นาวิโก สวน ตรติ
ตองลบทิ้งเสีย เปนอยางนี้ทุก ๆ แหงไป.
ในตัทธิตนี้ มีศัพทหนึ่งที่ควรสนใจ คือ โทวาริโก แปลวา
"ผูประกอบในประตู, ผูรักษาประตู" เทาที่ทานแกไวในอภิธานนัปปทีปกา-สูจิ มีหลายนัย, จะยกมาสัก ๒ อยาง คือ อยางหนึ่ง
วิเคราะหวา ทุชฺชเน วารยนฺตยสฺมา รกฺขกา-ติ ทฺวาร แปลวา
ชนผูรักษา ท. ยอมหาม ซึ่งคนชั่ว ท. จากที่นั้น เหตุนั้น ที่นนั้ ชื่อวา
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ทฺวาร ในขอนี้ คือ วาร ธาตุ ทุ บทหนา, อ ปจจัยในนามกิตก
ลบ อุ เสีย สําเร็จรูปเปน ทฺวาร ถึงแมจะลบ อุ แลวก็ตาม อาศัย
รูปศัพทเดิมนั่นเอง ครั้นลง ณิก ปจจัย ในตัทธิตนี้ จึงวิการ อ
หรือ อุ ใหเปน โอ ดวยอํานาจปจจัยเนื่องดวย ณ.
นัยที่ ๒ มีวิเคราะหวา ปวิสน นิกฺขมนฺจา - ติ เทฺว
กิจฺจานิ เอตฺถาติ ทฺวาร แปลวา กิจ ท. ๒ คือ การเขา ๑ การ
ออก ๑ (มี) ในที่นั่น เหตุนั้น (ที่นั่น) ชื่อวา ทฺวาร. ศัพทนี้
เมื่อมาลง ณิก ปจจัย และวิการ อ แหง ทฺว ศัพท (สอง) เปน โอ
ดวยอํานาจปจจัยเนื่องดวย ณ จึงสําเร็จรูปเปน โทวาริโก. ผู
ปรารถนาจงคนดูในอภิธาน-สูจิ.
ราคาทิตัทธิต
ในตัทธิตนี้ ลง ณ ปจจัย แทนศัพทไดมาก มี ราค ศัพท
เปนตน เมื่อลงแลวลบ ณ ทิ้งเสีย พฤทธิ คือ ทีฆะ หรือ วิการ
สระตามหนาที่ที่จะพึงทํา ใชแทนทั้งกิริยา และ คุณนาม เมื่อ
สําเร็จแลวเปนคุณ เหมือนกับตรตยาทิตัทธิต นั่นเอง.
แทนคุณนาม เชน วิ. วา มคเธ อิสฺสโร มาคโธ แปลวา
คนเปนใหญในแควนมคธ ในที่นี้ใชแทน อิสฺสร ศัพท ซึ่งแปลวา
เปนใหญ.
แทนกิรยิ าอาขยาต เชน วิ. วา วฺยากรณ อธิเต-ติ เวยฺยากรโณ (ชนใด ยอมเรียน ซึ่งพยากรณ เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อ
๑

๑. องฺเก. ๕๒๕-๕๒๖. ปพฺพ. ๓๕๑-๒๐๙.
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เวยยากรณะ (ผูเรียนพยากรณ) นี้ใชแทน อธิเต. อนึ่ง ศัพทวา
วฺยากรณ นั้น คือ วิ บทหนา กรฺ ธาตุ ยุ ปจจัย. ในนามกิตก ทาน
แปลง อิ ที่ วิ เปน ย เมื่อถึงตัทธิตนี้ ทานแปลง อ ที่ ว เปน เอ
ดวยอํานาจปจจัย แลวซอน ย อีกตัวหนึ่ง จะเปนรูปเชนนั้น. ศัพท
ที่สําเร็จจากตัทธิตนี้ เปนคุณนามเหมือนกัน แจกไดทั้ง ๓ ลิงค.
แทนกิรยิ ากิตก เชน วิ. วา กสาเวน รตฺต (วตฺถ)
กาสาว แปลวา ผา (อัน บุ.) ยอมแลว ดวยน้ําฝาด ชื่อ กาสาวะ
นี้ลงแทน รตฺต ศัพท ซึง่ แปลวา ยอมแลว ทีฆะ อ เปน อา ดวย
อํานาจปจจัยที่เนื่องดวย ณ.
ชาตาทิตัทธิต
ในตัทธิตนี้ มีปจจัย ๓ ตัว คือ อิม อิย กิย ลงแทนศัพท
ไดหลายอยางเหมือนกัน เพราะมี อาทิ ศัพทติดอยูกับชื่อ แสดง
วาไมเฉพาะแต ชาต ศัพทเทานั้น ยังลงไดทั่วไปเทาที่สมควรจะลง
ได เพราะฉะนั้น ควรจําปจจัยและรูปวิเคราะหไวใหดี จะไดวินิจฉัย
ในเมื่อพบเขา.
อิม ปจจัย
ปุเร ชาโต ปุริโม (ชน) เกิดแลวในกอน ชือ่ ปุริมะ.
มชฺเฌ ชาโต มชฺฌโิ ม (ชน) เกิดแลวในทามกลาง ชื่อ มัชฌิมะ.
ปจฺฉา ชาโต ปจฺฉิโม (ชน) เกิดแลวในภายหลัง ชื่อ ปจฉิมะ.
นี้ลงปจจัยแทน ชาต ศัพท ซึ่งเปนกิริยากิตก. และธรรมดาอักษร อ
ซึ่งทานนํามาผสมกับสระ สําหรับอานสระใหออกเสียงอยางเดิม คือ
อิม อิย ตองลบทิ้งเสมอไป ในเมื่ออยูพยางคตนของศัพทหลัง
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ในที่นี้เหลือแต -ิม -ิย แลวใหเอาไปอาศัยศัพทหนา คือ ปุรจึงเปน ปุริมะ เปนตน.
แทนกิรยิ าอาขยาต วิ. วา ปุตฺโต อสฺส อตฺถีติ ปุตฺติโม
บุตรของชนนั้น มีอยู เหตุนั้น (ชนนัน้ ) ชื่อปุตติมะ มีบุตร.
อิย ปจจัย
มนุสฺสชาติยา ชาโต มนุสฺสชาติโย (ชน) เกิดแลว โดย
ชาติแหงมนุษย ชื่อ มนุสสชาติยะ (เกิดแลวโดยชาติแหงมนุษย).
ปณฺฑิตชาติ อสฺส อตฺถีติ ปณฺฑติ ชาติโย ชาติแหงบัณฑิต
ของคนนั้น มีอยู เหตุนั้น คนนั้น ชือ่ ปณฑิตชาติยะ มีชาติแหง
บัณฑิต.
กิย ปจจัย
ใหพึงเขาใจวา กิย ปจจัยนี้ ไมตองลบคงไวตามเดิม จะลง
ในศัพทไหน ก็ตองไปติดไวอยางนั้นเอง เชน
อนฺเธ นิยุตฺโก อนฺธกิโย (ชน) ประกอบแลวในที่มืด ชื่อ
อันธกิยะ ประกอบในที่มืด.
สมุหตัทธิต
ในตัทธิตนี้มีปจจัย ๓ ตัว กณฺ ณ ตา สําหรับใชแทน
สมุห ศัพทอยางเดียว ซึ่งแปลวา ประชุม, ฝูง, หมู, เปนตน.
กณฺ ปจจัย
มนุสฺสาน สมุโห มานุสโก ประชุมแหงมนุษย ท. ชื่อ มานุสกะ
(ประชุมแหงมนุษย หรือ หมูแหงมนุษย).
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มยุราน สมุโห มายุรโก ประชุมแหงนกยูง ท. ชื่อ มายุรกะ
(ประชุมแหงนกยูง หรือ ฝูงแหงนกยูง).
ณ ปจจัย
มนุสฺสาน สมฺโห มานุโส ประชุมแหงมนุษย ท. ชื่อ มานุสะ
(ประชุมแหงมนุษย หรือ หมูแหงมนุษย).
มายุโร กาโปโต วิเคราะหและแปลเหมือนกัน.
ตา ปจจัย
คามาน สมุโห คามตา ประชุมแหงชาวบาน ท. ชื่อ คามตา
(ประชุมแหงชาวบาน หรือ หมูแหงชาวบาน).
ชนาน สมุโห ชนตา ประชุมแหงชน ท. ชื่อ ชนตา (ประชุม
แหงชน).
สหายาน สมุโห สหายตา ประชุมแหงสหาย ท. ชื่อ สหายตา
(ประชุมแหงสหาย).
ปจจัยที่เนื่องดวย ณ แม ณ นั้นจะอยูหนาหรือหลังก็ตองลบ
เสียทั้งนั้น เชน กณฺ ปจจัย ณ อยูเบื้องหลังก็ตองลบทิ้งเสีย เหลือ
ไวแต ก. สวนอํานาจของ ณ นั้น ก็ยังคงที่ไมเปลี่ยนแปลง อนึ่ง
รูปวิเคราะหของตัทธิตนี้ ศัพทหนาตองประกอบเปน ฉ. วิภัตติ พหุวจนะ
แสดงใหรูวา คําวา หมู ตองหมายความวา มาก นั่งเอง เหมือน
กับวิธีประกอบสังขยาตั้งแต ๙๙ ไป บอกจํานวนของนามนามบทใด
ตองประกอบนามนามบทนั้นดวยฉัฏฐีวิภัตติ พหุวจนะ เชน นราน
สต รอยแหงคน ท. มยุราน สหสฺส พันแหงนกยูง ท. เปนตน ตัทธิต
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นี้ก็คลายกัน. เชน มยุราน สมุโห มายุโร, สหายาน สมุโห
สหายตา เปนตน.
ฐานตัทธิต
ในตัทธิตนี้มี อีย ปจจัยตัวเดียว ลงแทน าน ศัพท ซึ่งแปล
วาที่ตั้ง และโดยมากลงที่ศัพทนามกิตก คือทํากิริยานามใหสําเร็จ
เปนคุณนามไป ดังนี้ :มทนสฺส าน มทนีย ที่ตั้ง แหงความเมา ชื่อ มทนียะ
(ที่ตั้งแหงความเมา).
พนฺธนีย ที่ตั้งแหงความผูก โมจนีย ที่ตั้งแหงความแก ก็มี
วิเคราะหและคําแปลอยางเดียวกัน.
แตในหนังสือบาลีไวยากรณของเรา ทานเพิ่ม เอยฺย ปจจัยเขา
อีก จึงกลายเปนปจจัย ๒ ตัว อีย เอยฺย ลงแทนศัพทอื่น คือ อรห
ซึ่งแปลวา ควร ก็ได โดย วิ. วา ทสฺสน อรหตีติ ทสฺสนีโย (ชนใด)
ยอมควร ซึ่งความเห็น เหตุนั้น (ชนนัน้ ) ชื่อ ทัสสนียะ (ผูควรซึ่ง
ความเห็น หรือนาดู) ปูชเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย ก็มี วิ. อยางเดียวกัน.
ในสทฺทนีติวา ลงแทน หิต และ ภวะ ศัพทก็ไดบาง วิ. วา
อุปทานาน หิต อุปาทานีย เกื้อกูลแกอุปทาน ท. ชือ่ อุปาทานียะ
(เกื้อกูลแกอุปทาน).
อุทเร ภว อุทรีย (โภชนะ) มีในทอง ชื่อ อุทรียะ (โภชนะ
มีในทอง).
โดยนัยนี้ ตัทธิตนี้มีปจจัย ๒ ตัว คือ อีย เอยฺย ใชแทน ฐาน,
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อรห, หิต, และ ภว ศัพท เปนคุณนามแจกไดทั้ง ๓ ลิงค.
พหุลตัทธิต
ในตัทธิตนี้มีปจจัยตัวเดียว คือ อาลุ ปจจัย ลงแทนศัพท ๒
อยาง คือ ปกติ แปลวา ปกติ คือ ธรรมดา ไมมากไมนอย และ พหุล
ที่แปลวา มาก คือมากกวาธรรมดานั่นเอง มี วิ. วา อภิชฺฌา อสฺส
ปกติ อภิชฺฌาลุ อภิชฌา เปนปกติ ของชนนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา
มีอภิชฌาเปนปกติ.
อภิชฺฌา อสฺส พหุลา วา อภิชฌ
ฺ าลุ อีกอยางหนึ่ง อภิชฌา
ของชนนั้นมาก (ชนนั้น) ชื่อวา มีอภิชฌามาก.
สีตาลุ ประเทศมีหนาวเปนปกติ, มีหนาวมาก.
ทยาลุ คนมีความเอ็นดูเปนปกติ, มีความเอ็นดูมาก.
ก็มีวิเคราะหและคําแปลเหมือนกันกับ อภิชฌ
ฺ าลุ.
ในตัทธิตนี้ มีขอควรสังเกต ดังนี้ ปกติ และพหุล ศัพท
ทั้ง ๒ หมายความตางกัน ปกติ หมายถึงธรรมดา เชนหนาวเปนปกติ
หนาวอยางธรรมดา. พหุล หนาวมากกวาธรรมดา เชนหนาวมาก
คือหนาวจัด เพราะฉะนั้น ในตัทธิตนีท้ านจึงใหศัพทในรูปวิเคราะห
เปน ๒ อยาง คือ ปกติ และ พหุล สวนสัพพนามที่จะใชในรูปวิเคราะห
นั้น ก็ตองเลือกใหสมกับคําแปล ถาหากหมายความถึงสถานที่ ใช
เอตฺถ ศัพท. ถาแสดงวา เปนเจาของ ๆ สิ่งนั้น ก็ใหใช ฉ. วิภัตติ
และใหแปลวา 'มี' เหมือนกับพหุพพิหิสมาส เพราะเปนตัทธิตคุณ.
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เสฏฐตัทธิต
ตัทธิตนี้ มีปจจัย ๕ ตัว คือ ตร, ตม, อิยิสฺสก, อิย, อิฏ.
ลงแทน เสฏ ศัพท ซึ่งแปลวา ประเสริฐ ใชเปนเครื่องหมายของ
คุณนามตั้งแตชั้นวิเศษไป. สวนปกติคุณนามนั้นไมตองมีปจจัยบอก
ชั้น เพราะเปนแตเพียงปกติธรรมดาเทานั้น ไมวิเศษยิ่งหยอยกวากัน
เชน ปาโป เปนบาป ปณฺฑิโต เปนบัณฑิต. ก็แสดงวา เปนบาป
เปนบัณฑิต ปกติธรรมดา ไมมากไมนอย แตก็ตองนับเปนคุณนามดวย
เพราะเปนเครื่องแสดงนามนาม ถาหากจะใหลักษณะเครื่องหมาย
อันนั้นยิ่งไปกวาปกติ มากหรือนอย ก็ตองใชปจจัยในตัทธิตนี้ลงแทนไว
ดังตอไปนี้ :ปจจัยทั้ง ๕ ตัวนี้ แบงลงในวิเสสคุณนาม ๓ ตัว ลงในอติวิเสสคุณนาม ๒ ตัว. ทีล่ งในวิเสสคุณนาม ๓ ตัว คือ ตร, อิย, อิยิสฺสก.
ตร ปจจัย
ปาปตโร เปนบาปกวา. ปณฺฑิตตโร เปนบัณฑิตกวา.
หีนตโร เลวกวา. ปณีตตโร ประณีตกวา.
อิย ปจจัย
ปาปโย เปนบาปกวา. กนิโย นอยกวา.
เสยฺโย ประเสริฐกวา. เชยฺโย เจริญกวา.
ศัพททลี่ ง อิยิสฺสก ปจจัย ปรากฏมีเฉพาะแต ปาปยิสฺสโก
เปนบาปกวา เทานั้น.
ปจจัยที่ลงในชั้น อติวิเสสคุณศัพท ๒ ตัว คือ ตม, อิฏ.
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ตม ปจจัย
ปาปตโม เปนบาปที่สุด. ปณฺฑิตตโม เปนบัณฑิตที่สุด.
หีนตโม เลวที่สุด. ปณีตตโม ประณีตที่สุด.
อิฏ ปจจัย
ปาปฏโ เปนบาปที่สุด. กนิฏโ นอยที่สุด.
เสฏโ ประเสริฐที่สุด. เชฏโ เจริญที่สุด.
สวนวิเคราะหแหงตัทธิตนี้ แปลกวาตัทธิอื่น ๆ และทานแสดง
ไวเปนแบบเดียวกัน เชน ปาป ศัพท แสดงไวเปนรูปวิเคราะหอัน
เดียว จะเปนคุณนามชั้นวิเสสน หรือ อติวิเสส ก็ใหลงปจจัยที่บทแปลง
เปนเครื่องหมายของคุณนามชั้นนั้น ๆ อยางนี้:รูปวิเคราะห ปาป ศัพท
ตร ปจ. สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมส วิเสเสน ปาโปติ ปาป
ชน ท. เหลานี้ ทั้งปวง เปนปาป, ชนนี้ เปนบาป โดยวิเศษ
แหง (กวา) ชน ท. เหลานี้ เหตุนั้น (ชนนี้) ชื่อ ปาปตระ
เปนบาปกวา.
ตม ปจ. สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมส วิเสเสน ปาโปติ ปาปตโม.
คําแปลในรูปวิเคราะหเหมือนกัน สวนปลงนั้น แปลวา
เปนบาปที่สุด.
รูปวิเคราะห ปณฺฑิต ศัพท
ตร ปจ. สพฺเพ อิเม ปณฺฑิตา, อยมิเมส วิเสเสน ปณฺฑิโตติ
ปณฺฑิตตโร. ชน ท. เหลานี้ ทั้งปวง เปนบัณฑิต, ชนนี้
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เปนบัณฑิต โดยวิเศษ แหง (กวา) ชน ท. เหลานี้ เหตุนั้น
(ชนนี้) ชื่อ ปณฺฑิตตระ (เปนบัณฑิตกวา).
ตม ปจ. สพฺเพ อิเม ปณฺฑิตา, อยมิเมส วิเสเวน ปณฺฑิโตติ
ปณฺฑิตตโม. คําแปลเหมือนกัน ตางแตบทปลง แปลวา
เปนบัณฑิตที่สุด เทานั้น .
ศัพทอื่น ๆ เมื่อจะตั้ง วิ. ใหดําเนินตามรูปนี้ คือใหยก ปาปา, ปาโป
เสีย เอาศัพทที่ตองการใสลงไป แลวลงปจจัยที่ตองการที่บทปลง ก็
เปนอันใชได. อิยิสฺสก ปจจัย มีที่ใชนอยที่สุด นอกจาก ปาปยิสฺสก
แลว ยังไมพบ.
สวน เสยฺโย เชยฺโย ๒ ศัพทนี้ จะตั้งวิเคราะหอยางที่แลวมา
ไมได เพราะรูปศัพทเดิมไมตรงตัว. เสยฺโย นั้น มูลศัพทเปน ส
เมื่อลง อิย ปจจัยแลว ตองเปน สิโย แตไมถูกตามภาษานิยม จึง
แปลง อิ เปน เอ แลวซอน ย จึงเปน เสยฺโย เชยฺโย มี ช เปนมูล
ศัพท เมื่อลง ปจจัย ก็แปลงเชนเดียวกัน. เมื่อจะตั้งวิเคราะห ตอง
เพงถึงอรรถเสียกอน จะเอาศัพทนี้ไปตั้งทีเดียวไมได ส เปนไปใน
อรรถแหง ปสฏ แปลวา ประเสริฐ ช เปนไปในอรรถแหง วุฑฺฒ
แปลวา เจริญ ใหเอาศัพทเหลานี้ไปใชรูปวิเคราะห
เสยฺโย วิ. วา สพฺเพ อิเม ปสฏา, อยมิเมส วิเสเสน
ปสฏโติ เสยฺโย. ชน ท. เหลานี้ ทั้งหมด ประเสริฐ, ชนนี้
ประเสริฐ โดยวิเศษ แหง (กวา) ชน ท. เหลานี้ เหตุนั้น (ชนนี้)
ชื่อ เสยฺย (ประเสริฐกวา).
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เชยฺโย วิ. วา สพฺเพ อิเม วุฑฺฒา, อยมิเมส วิเสเสน
วุฑฺโฒติ เชยฺโย, แปลเหมือนวิเคราะหตน, ตางกันที่ เชยฺย (เจริญกวา).
กนิโย ที่แปลวา นอย ออกจากศัพทวา อปฺป แปลงเปน
กน ในรูปสําเร็จ วิ. วา สพฺเพ อิเม อปฺปา, อยมิเมส อปฺโปติ
กนิโย. ชน ท. เหลานี้ ทัง้ ปวง นอย, ชนนี้ เปนผูนอย โดยวิเศษ
แหง (กวา) ชน ท. เหลานี้ เหตุนั้น (ชนนี้) ชื่อ กนิยะ.
กนิฏโ เสฏโ เชฏโ เปนอติวิเสส วิเคราะหและคําแปล
เหมือนกัน คือ แปลวา นอยที่สุด ประเสริฐที่สุด เจริญที่สุด.
ตทัสสัตถิตัทธิต
ในตัทธิตนี้มีปจจัย ๙ ตัว คือ วี, ส, สี, อิก, อี, ร, วนฺต,
มนฺตุ, ณ. ลงแทน อตฺถิ ศัพท ที่แปลวา "มีอยู" อยางเดียว.
ศัพททลี่ งปจจัยนั้น ๆ ดังนี้ :วี ปจ. เมธา อสฺส อตฺถีติ เมธาวี. เมธา (ปญญา) ของชนนั้น
มีอยู เหตุนั้น (ชนนั้น) ชื่อวา มีเมธา.
มายา อสฺส อตฺถีติ มายาวี. คนมีมายา.
ส ปจ. สุเมธา อสฺส อตฺถตี ิ สุเมธโส. คนมีเมธาดี.
สี ปจ. ตโป อสฺส อตฺถีติ ตปสี. คนมีตบะ.
เตโช อสฺส อตฺถีติ เตชสี. คนมีเดช.
อิก ปจ. สุเมธา อสฺส อตฺถีติ สุเมธโส. คนมีเมธาดี.
สี ปจ. ตโป อสฺส อตฺถีติ ตปสี. คนมีตบะ.
เตโช อสฺส อตฺถีติ เตชสี. คนมีเดช.
อิก ปจ. ทณฺโฑ อสฺส อตฺถีติ ทณฺฑิโก. คนมีไมเทา.
อตฺโถ อสฺส อตฺถตี ิ อตฺถโิ ก คนมีความตองการ.
อี ปจ. ทณฺโฑ อสฺส อตฺถีติ ทณฺฑี. คนมีไมเทา.
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สุข อสฺส อตฺถีติ สุขี.
คนมีความสุข.
โภโค อสฺส อตฺถีติ โภคี.
คนมีโภคะ.
ร ปจ. มธุ อสฺส อตฺถตี ิ มธุโร.
ขนมมีน้ําผึ้ง (มีรสหวาน)
มุข อสฺส อตฺถีติ มุขโร.
คนมีปาก (คนปากกลา)
วนฺตุ ปจ. คุโณ อสฺส อตฺถีติ คุณวา.
คนมีคุณ.
ธน อสฺส อถฺถีติ ธนวา.
คนมีทรัพย.
ปฺา อสฺส อตฺถีติ ปฺาวา. คนมีปญญา.
ปฺุ อสฺส อตฺถีติ ปฺุาวา. คนมีบุญ.
มนฺตุ ปจ. อายุ อสฺส อตฺถีติ อายสฺมา. คนมีอายุ.
จกฺขุ อสฺส อตฺถีติ จกฺขุมา.
คนมีจักษุ.
ในสัททนีติวา ปุตฺติมา ชนมีบุตร ปาปมา มารผูมีบาป ทาน
แสดงเปน อิมนฺตุ ปจจัย เปนพิเศษอีกอันหนึ่ง.
ณ ปจ. สทฺธา อสฺส อตฺถตี ิ สทฺโธ คนมีศรัทธา.
มจฺเฉร อสฺส อตฺถีติ มจฺเฉโร คนมีความตระหนี่.
คําแปลวิเคราะหทั้งหมดนี้ เหมือนอยางวิเคราะหตน.
ระเบียบวิเคราะหทั้งหมดนี้ ใหวางศัพทนามที่จะลงปจจัยเปนบท
ตัทธิตไวที่หนึ่ง สัพพนาม คือ อสฺส ซึ่งเปนตัวประธานของบท
ตัทธิต เปนที่สอง อตฺถิ ซึ่งเปนกิริยาศัพท แปลวา มีอยู เปนที่
สาม อิติศัพท เปนที่สี่ บทตัทธิต เปนที่หา เชน เมธา อสฺส
๑ ๒
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อตฺถี-ติ เมธาวี เปนตน.
๓ ๔ ๕
ในปจจัย ๙ ตัวนี้ นิยมลงในศัพทตางกัน คือ วี ปจจัย นิยม
ลงในศัพทที่เปน อา การันตในอิตถีลิงค สี ปจจัย นิยมลงในศัพทที่
เปนมโนคณะบาตัว เชน เตชสี ตปสี เปนตน. วนฺตุ ปจจัย นิยม
ลงในศัพทที่เปน อ อา การันต. มนตุ ปจจัย นิยมลงในศัพทที่เปน
อุ อู การันต. สวนนอกนี้ไมนิยม แลแตจะเหมาะในการันตอะไร.
อนึ่ง วนฺตุ และมนฺตุ ปจจัย เมื่อลงแลว ตองไปแจกตามแบบ
ภควนฺตุ ศัพท ซึ่งเราเห็นเปนรูปอยูในแบบวิเคราะห อยาง อายสฺมา
ที่เปนรูปอยางนี้ เพราะศัพทเดิมเปน อายุ แปลง อุ แหง อายุ ศัพท
เปน อสฺ เขากับ อาย เปน อายสฺ, มนฺตุ ปจจัย เปน อายสฺมนฺตุ แจก
ตามแบบ ภวนฺตุ ป. วิภตั ติ เปน อายสฺมา. ชุติมนฺตุ คุณวนฺตุ
เปนตน ก็แจกตามแบบนี้เหมือนกัน.
เพราะตัทธิตนี้เปนคุณ จึงแจกไวทั้ง ๓ ลิงค เฉพาะที่รูปศัพท
เปน อี การันต ถาเปนปุลิงคก็คงไวอยางนั้น ถาเปนอิตถีลิงค ให
ลง อินี ปจจัย. ถาเปนนปุสกลิงคใหแปลง อี เปน อิ มีตัวอยาง
ดังนี้ :ปุ.
อิต.
นปุ.
เมธาวี
เมธาวินี
เมธาวิ มีปญ
 ญา
โภคี
โภคินี
โภคิ
มีโภคะ
ลาภี
ลาภินี
ลาภิ
มีลาภ
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ปุ.
อิต.
นปุ.
ตปสี
ตปสินี ตปสิ มีตปะ.
สวนศัพทที่ลง วนฺตุ มนฺตุ ปจจัย ก็ใหแจกตามแบบของตน ๆ.
ปุ
อิต.
นปุ.
วนฺตุ ปจ. คุณวา คุณวตี คุณว มีคุณ.
มนฺตุ ปจ. ชุติมา ชุมิมตี ชุติม มีความโพลง.
สวน อายสฺมนฺตุ ก็แจกไดทั้ง ๓ ลิงคเหมือนกัน แตใน อิต.
นปุ. ไมมีที่ใช. ใน อิต. ใช อยฺย ศัพทแทน.
ปกติตัทธิต
ตัทธิตนี้มี มย ปจจัยตัวเดียว ใชลงแทน ปกต ศัพท ซึ่งแปล
วา กระทําแลว คือหมายความวา สําเร็จ อยางหนึ่งใชลงแทน วิการ
ศัพท ซึ่งแปลวา เปนวิการ หรือการทําใหแปลก อันแสดงถึงวัตถุ
ผสมกัน ใหวัตถุอีกอยางหนึ่งแปลกไปจากเดิม และ มย ปจจัยนี้
มักนิยมลงในวัตถุเครื่องใชสอย คือทัพสัมภาระตางอยางนั้นเอง.
อนึ่ง คําวา วิการ ทีแ่ ปลวา เปนวิการ ก็คือเปนเครื่องแสดง
ของคําวา กระทําใหแปลกเทานั้น เพราะฉะนั้น จึงใช มย แทนได
ทั้ง ๒ ศัพท เชน วิ. วา
สุวณฺเณน ปกต โสวณฺณมย (ภาชน) ภาชนะ (อันบุ.) ทํา
แลว ดวยทองคํา.
สุวณฺณสฺส วิกาโร โสวณฺณมย ภาชนะเปนวิการแหงทองคํา.
ที่เปน โสวณฺณมย นั้น แปลง อุ เปน โอ ใหไพเราะตาม
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ภาษานิยม มิใชดวยอํานาจ มย ปจจัย. อนึ่ง วิเคราะหวา
อยสา ปกต โอยมย ภาชนะ (อัน บุ.) ทําแลว ดวยเหล็ก.
อยโส วิกาโ ร อโยมย ภาชนะ เปนวิการ แหงเหล็ก.
สองวิเคราะหนี้ที่มีรูปเปน โอ ซึ่งผิดจากเดิมนั้น ก็เพราะศัพททั้ง ๒
นี้เปนพวกมโนคณะ ศัพทเหลานี้ เมื่อเขาสมาสแลว ตองแปลง อะ
ที่สุดของตนเปน โอ เสมอ มิใชเปนดวยอํานาจปจจัย.
รูปวิเคราะหแหงตัทธินี้มี ๒ อยาง คือ ถาจะใชปจจัยแทน
ปกต ศัพท ใหประกอบศัพทนามในวิเคราะหดวย ต. วิภัตติ ซึ่ง
แปลวา ดวย. ถาจะใชแทน วิการ ศัพท ใหประกอบศัพทนามในรูป
วิเคราะหเปน ฉ. วิภัตติ ซึ่งแปลวาแหง.
ปูรณตัทธิต
ในตัทธินี้ลงปจจัยแทน ปูรณ ศัพท แปลวา เปนที่เต็ม แต
ปจจัยในตัทธินี้ ลงทายศัพทที่เปนปกติสังขยา เมื่อสําเร็จแลว เรียกวา
ปูรณสังขยา หรือ ปูรณตัทธิต ก็ได เพราะฉะนั้น ปูรณสังขยา เครื่อง
กําหนดนับนามนามเปนชั้น ๆ ในเลมนามนั้น พึงเขาใจวาสําเร็จ
ไปจากตัทธิตนี้เอง ปจจัยที่เปนเครื่องหมายของตัทธินี้มี ๕ ตัว คือ
ติย, ถ, , ม, อี.
ติย ปจ. ทฺวินนฺ  ปูรโณ ทุติโย (ชน) เปนที่เต็ม แหงชน ท. ๒
ชื่อวาที่ ๒.
ติณฺณ ปูรโณ ตติโย (ชน) เปนที่เต็ม แหงชน ท. ๓
ชื่อวาที่ ๓.

ประโยค๑ - อธิบายบาลีไวยากรณี สมาสและตัทธิต - หนาที่ 78

ถ. ปจ. จตุนฺน ปูรโณ จตุตฺโถ (ชน) เปนที่เต็ม แหงชน ท. ๔
ชื่อวาที่ ๔.
 ปจ. ฉนฺน ปูรโณ ฉฏโ (ชน) เปนที่เต็ม แหงชน ท. ๖
ชื่อวาที่ ๖.
ม ปจ. ปฺจนฺน ปูรโณ ปฺจโม (ชน) เปนที่เต็ม แหงชน ท. ๕
ชื่อวาที่ ๕.
อี ปจ. เอกาทสนฺน ปูรณี เอกาทสี (อิตฺถี หญิง) เปนที่เต็ม
แหงหญิง ท. ๑๑ ชื่อวาที่ ๑๑.
ทฺวาทสนฺน ปูรณี ทฺวาทสี (หญิง) เปนที่เต็ม แหงหญิง ท. ๑๒
ชือ่ วาที่ ๑๒.
ปจจัยเหลานี้ แมสาํ หรับลงในปกติสังขยาก็จริง แตตองเลือก
ลงเฉพาะศัพทที่ควรลง คือ ติย ปจจัย กําหนดประกอบไดเฉพาะ
ทฺวิ และ ติ. ถ ปจจัย ประกอบไดเฉพาะ จตุ.  ปจจัย ประกอบ
ไดเฉพาะ ฉ. ม ปจจัย ประกอบกับศัพทนอกจากนี้ไดทั่วไป. อี ปจจัย
ประกอบไดตั้งแต เอกาทส ถึง อฏารส และเปนเครื่องหมาย อิตถีลิงค. ตั้งแต เอกาทส ถึง อฏารส นี้ ถาประสงคจะใหเปนลิงค
อื่น ตองลม ม ปจจัย แลวเปนแจกเปน ปุ. นปุ ได. ระเบียบแหง
รูปวิเคราะหในตัทธิตนี้ ตัวปกติสังขยา ซึ่งเปนคุณหรือวิเสสนะของ
นามนามนั้น ตองประกอบเปน ฉ. วิภตั ติ พหุ. สวนตัวนามไมตอง
เอาไปตั้งไว เมื่อแปลจึงหาไปเพิ่ม เพราะศัพทสังขยาบอกอยูแลว.
ในตัทธิตนี้ ยังมีศัพทที่ควรสนใจอยูอยางหนึ่ง คือ อฑฺฒ
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ซึ่งแปลวา ' ครึ่ง ' หรือ 'กึ่งหนึ่ง ' คําวา ครึ่ง หรือ กิ่ง นี้ หมายถึง
จํานวนพรอง ไมเต็มตามอัตรา. เชนการนับของเราวา ๑,๒,๓,
เปนตน นี้เปนจํานวนเต็ม แตถาจํานวนที่ ๒ ไมเต็ม นับไดครึง่ เดียว
เราพูดกันวา ๑ กับครึ่ง. แตในภาษาบาลีพูดวาที่ ๒ ทั้งกึ่ง หมายความ
วาจํานวนที่ ๒ หายไปครึ่งหนึ่ง จึงประกอบ อฑฺฒ ศัพทไวที่จํานวน
ขาด ประกอบวา อฑฺฌฒน ทุติโย ทิยฑฺโฒ หรือ ทิวฺฑฺโฒ ที่ ๒
ทั้งกึ่ง ชื่อ ทิยฑฺฒ (ถือเอาความวา ๑ กับครึ่ง).
อฑฺเฒน ตติโย อฑฺฒติโย-อฑฺฒเตยฺโย ที่ ๓ ทั้งกึ่ง (ถือเอา
ความวา ๒ กับครึ่ง).
อฑฺเฒน จตูตฺโถ อฑฺฒุฑฺฌฒ ที่ ๔ ทั้งกึ่ง (ถือเอาความ
วา ๓ กับครึง่ ).
วิธีประกอบ ตองประกอบศัพทสังขยาเปนจํานวนเต็ม แตแปล
หรือหมายความตองลดจํานวนเต็มนั้นลงกึ่งหนึ่ง. นี้เปนลักษณะของ
จํานวนหนวย, ถาหากกึ่งจํานวน ๑๐ ก็หมายความวา ๕. ถากึ่ง
จํานวน ๑๐๐ เชน อฑฺฒสต ก็ไดแกจํานวน ๕๐, ถากึ่งจํานวน ๑,๐๐๐
เชน อฑฺฒสหสฺส ก็ไดแตจํานวน ๕๐๐. แมจํานวนมากขึ้นไป ก็
หมายความกึ่งหนึ่งเสมอ.
คราวนี้จะไดอธิบายวิธีประกอบสังขยาตั้งแตรอยขึ้นไป แตมีเศษ
กึ่งหนึ่ง ของจํานวนขางหนึ่ง ที่จะตองใช อฑฺฒ ศัพทประกอบดังนี้ :ก. ถาอีกเทาตัว ของเศษขางทาย จะไดครบจํานวนเต็มเปน
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๒ รอย
๑๕๐
๒ พัน } ตองใชนับตามขางทายของปูรณตัทธิตเชน ๑,๕๐๐
๒ หมื่น
๑๕,๐๐๐
๕๐
๒๐๐
อีก ๕๐๐
} เทาตัวของเศษ ก็จะครบจํานวนเต็มเปน ๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐๐
พูดตามสํานวนมคธภาษาตองวา ๒,๐๐๐ } ทั้งกึ่ง หมายความวา
๒๐,๐๐๐
๑๐๐
๑,๐๐๐ } กับครึ่งจํานวน ดังนี้เปนตน ตองใชศัพทวา อฑฺฒ ซึ่ง
๑๐,๐๐๐
แปลวา ที่ ๒ ทั้งกึ่ง หมายความวา หนึ่ง กับ ครึ่ง ประกอบไว
สต
ขางหนาศัพทสังขยาที่แบงจํานวนนั้น ๆ ในที่นี้กค็ ือ สหสฺส จึง
ทสสหสฺส
สต
๑๕๐
มีรูปเปนทิยฑฺฒ สหสฺส } จึงหมายความวา
๑,๕๐๐ } ที่ยก
ทสสหสฺส
๑๕,๐๐๐
ไวขางตนนั้นได. ถาหากบอกจํานวนของนามนามตัวใด ก็ตอง
ประกอบนามนามตัวนั้น ดวย ฉ. วิภัตติ พหุ. เรียงไวในระหวาง
เชน ทิยฑฺฒ ชนาน สต แปลวา รอย แหงชน ท. ที่ ๒ ทั้งกึ่ง
(๑๕๐ คน) ดังนี้.
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ข. ยังขาดอยูเทาตัวของเศษ จะครบเปน ๓-๔ รอย ฯลฯ โกฏิ
ถาจะครบ ๓ ใช อฑฺฒเตยฺย แปลวา ที่ ๓ ทั้งกึ่ง หมายความวา ๒
กับครึ่ง เชน ๒,๕๐๐. ถาจะครบ ๔ ใช อฑฺฒุฑฺฒ ซึ่งแปลวา ที่ ๔
ทั้งกึ่ง หมายความวา ๓ กับครึ่ง เชน ๓,๕๐๐ ถาประกอบตอง
เรียงบทนามนามของจํานวนนั้น ไวหนาของจํานวนเต็ม อยางที่
กลาวในขอ ก. เชน นก ๒๕,๐๐๐ ประกอบวา อฑฺฒเตยฺย สกุณาน
ทสสหสฺส. หนู ๓๕,๐๐๐ ประกอบวา อฑฺฒุฑฺฒ มูสิกาน ทสสหสฺส
ดังนี้ เปนตัวอยาง. สวนที่ ๕ ทั้งกึ่ง หรือที่ ๖ ทั้งกึ่ง ฯลฯ ที่ ๑๐ ทั้งกึ่ง
ตองใชปูรณสังขยา ตอกับ อฑฺฒ ศัพท เปน อฑฺฒปฺจม อฑฺฒฉฏ
ฯลฯ อฆฺฒทสม เปนตน.
สังขยาที่ประกอบดวย อฑฺฒ ศัพทนี้ แมจะเปนปรูณตัทธิตก็
จริง แตจํานวนที่บอกเต็มนั้น กลาวเฉพาะจํานวนการนับ คือสังขยา
เทานั้น ไมไดหมายถึงสิ่งที่ถูกนับวาเปนที่เต็ม เชน คําวา คน ๒๐๐
ทั้งกึ่ง ถือเอาความวา ๑๕๐ คน อฑฺฒ คือ กึ่ง เปนเครื่องแสดง
ถึงจํานวน คือสังขยา ไมแสดงถึงคนวาคนที่ ๑๕๐ ดังนี้ เพราะฉะนั้น
ปรูณตัทธิต ที่ประกอบดวย อฑฺฒ ศัพทนี้ จึงใชผูถูกนับในวิเคราะห
เปนพหุวจนะได.
สังขยาตัทธิต
ในตัทธิตนี้ลงปจจัยแทน ปริมาณ ศัพท ซึ่งแปลวา การ
กําหนด, การนับ, คือกําหนดวัตถุนั้น ๆ ใหรูจํานวนวามีเทาไร แลว
ลงปจจัยไวที่สังขยา ซึ่งบอกจํานวน, ในตัทธิตนี้ ลง ก ปจจัยตัวเดียว
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ประกอบไดเฉพาะปกติสังขยาทั่วไป.
รูปวิเคราะห
เทฺซ ปริมาณานิ อสฺสาติ ทฺวิก เครื่องกําหนดนับ ท. ของ
วัตถุนั้น ๒ เหตุนั้น (วัตถุนั้น) ชื่อวา
มีปริมาณ ๒.
ตีณิ ปริมาณานิ อสฺสาติ ติก ปริมาณ ท. ของวัตถุนั้น ๓
เหตุนั้น (วัตถุนั้น) ชื่อวา มีปริมาณ ๓.
จตฺตาริ ปริมาณานิ อสฺสาติ จตุกฺก ปริมาณ ท. ของวัตถุนั้น ๔.
เหตุนั้น (วัตถุนั้น) ชื่อวา มีปริมาณ ๔.
รูปวิเคราะหแหงตัทธินี้ คือ ศัพทปกติสังขยา มีกําหนดใช
เปน พหุ. สวนปริมาณศัพท ที่ ๒ ก็ใหเปน พหุ. ดวย แต อสฺส ศัพท
เปน เอก. ตอนั้นก็ถึงลําดับแหง อิติ ศัพท บทปลงหรือบทตัทธิต เมื่อ
ลง ก ปจจัยแลว เปน นปุ. เอก. อยางเดียว. ตองแปลวา มี, คลาย
พหุพพิหิสมาส ขอที่เปนเอกวจนะอยางเดียวนี้ นําใหสันนิษฐานวา
เปนเครื่องรวมนามศัพท ที่มีจํานวนมากไวเปนหมวดหมูอันเดียว
กัน อยางคําวา ปฺจก หมวด ๕, ฉกฺก หมวด ๖ เปนตน.
วิภาคตัทธิต
ตัทธิตนี้ลงปจจัยแทน วิภาค ศัพท ซึ่งแปลวา แจก, จําแนก,
สวน. มีปจจัย ๒ ตัว คือ ธา, โส.
ธา ปจจัย
เอเกน วิภาเคน เอกธา โดยสวนเดียว ชื่อ เอกธา.
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ทฺวีหิ

วิภาเคหิ ทฺวิธา โดยสวน ท. ๒ ชื่อ ทฺวิธา.
โส ปจจัย
ปเทน วิภาเคน ปทโส โดยความจําแนก โดยบท ชื่อ ปทโส.
สุตฺเตน วิภาเคน สุตฺตโส โดยความจําแนก โดยสูตร ชื่อ สุตตฺ โส.
ตัทธิตนี้เปนอลิงค คือเมื่อสําเร็จรูปแลว จะไปแจกในลิงค
ทั้ง ๓ ไมได เพราะเปนตติยาวิภัตติทั้งนั้น. ธา ปจจัย ลงเฉพาะ
ปกติสังขยาเทานั้น ถาลงในเอก ศัพท ใหตั้ง วิ. เปนเอกวจนะ. ตั้ง
แต ทฺวิ ไป ใหตั้ง วิ. เปนพหุวจนะ ดังตัวอยางขางตน. ธา ปจจัยนี้
มีรูปคลายกับ วิธ ศัพท จงสังเกตใหดี.วิธ ศัพทนี้ ก็เปนศัพทตอ
เขากับปกติสังขยาเหมือนกัน แตสังเกตไดงาย เพราะ วิ อักษร นํา
หนา ธ อักษรเสมอ เชน เอกวิการ ทุวิธา ปฺจวิธา สตฺตวิธา แปล
วา มีอยางเดียว, มี ๒ อยาง, มี ๕ อยาง , มี ๗ อยาง , เปนตน
และ วิธ ศัพท แจกตามวิภัตติทั้ง ๗ ใน ๓ ลิงคได. สวน ธา ปจจัย
เมื่อประกอบเขาแลวก็ยอมปรากฏชัด เชน เอกธา ฯลฯ สตฺตธา
เปนตน แตเปนตติยาวิภัตติอยางเดียว แปลวา โดย, สวน. ตาม
วจนะนั้นๆ .
สวน โส ปจจัยนั้น ลงในศัพทนามนาม ในรูปเสร็จก็มี โส
ปจจัยปรากฏอยูทายศัพท เชน สุตฺตโส ปทโส เปนตน. คลายกับ
ศัพทจําพวกมโนคณะ แตในมโนคณะนั้นทานแปลง ส วิภัตติเปน
โอ แลวลง ส อาคม จึงเปน โส. เชน เจตโส อยโส เตชโส
เปนตน. ในตัทธินี้ก็เหมือนกัน เชน สุตฺตโส ปทโส เปนตน เมื่อ
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เชนนี้ ตองอาศัยการแปลดู ถาแปลวา แหงสูตร แหงบท โส นั้น
แปลงมาจากวิภัตตินาม. ถาแปลวา โดยจําแนกโดยสูตร โดยจํานวน
โดยบทดังนี้ โส นั้นเปนปจจัยในตัทธิตนี้.
ภาวตัทธิต
ปจจัยที่ลงแทน ภาว ศัพทในตัทธิตนี้ มี ๖ ตัว คือ ตต, ณย,
ตตน, ตา, ณ, กณฺ.
ตต ปจจัย ลงในศัพท ๔ อยางคือ :
ในชื่อ จนฺทสฺส ภาโว จนฺทตฺต ความเปนแหงพระจันทร ชือ่
จันทัตตะ.
ในชาติ มนุสฺสสฺส ภาโว มนุสฺสตฺต ความเปนแหงมนุษย ชื่อ
มนุสสัตตะ.
ในทัพพ ทณฺฑิโน ภาโว ทณฺฑิตฺต ความเปนคนมีไมเทา ชื่อ
ทัณฑิตตะ.
ในกิริยา ปาจกสฺส ภาโว ปาจกตฺต ความเปนแหงคนหุง ชื่อปาจกัตตะ.
ในคุณ นีลสฺส ภาโว นีลตฺต ความเปนแหงของเขียว ชื่อ นีลัตตะ.
ณย ปจจัย
ปณฺฑิตสฺส ภาโว ปณฺฑิจฺจ ความเปนแหงบัณฑิต ชื่อ ปณฑิจจะ.
กุสลสฺส ภาโว โกสลฺล ความเปนแหงคนฉลาด ชื่อ โกสัลละ.
สมณสฺส ภาโว สามฺ ความเปนแหงสมณะ ชื่อ สามัญญะ.
สุหทสฺส ภาโว โสหชฺช ความเปนแหงเพื่อน ชื่อ โสหัชชะ.
ปริสสฺส ภาโว โปริสฺส ความเปนแหงบุรุษ ชื่อ โปริสสะ.
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นิปกสฺส ภาโว เนปกฺก ความเปนแหงคนมีปญญา ชื่อ เนปกกะ.
อุปมาย ภาโว โอปมฺม ความเปนแหงอุปมา ชื่อ โอปมมะ.
ณย ปจจัยนี้มีนัยวิจิตรมาก พฤทธิสระตัวหนาที่เปนรัสสะลวน
ลบ ณ เสีย เหลือไวแต ย. และลบ อะ ที่สุดแหงศัพทขางหนาที่จะ
ลงปจจัย เชน ปณฑิตะ ลบ อะ เสีย คงแต ปณฺฑิตฺ แลวเอาพยัญชนะ
ที่สุด คือ ตฺ กับ ย ปจจัยที่เหลือไวนั้น อาเทศตามสถานที่ควร
ดังนี้:เอา เปน เชน
แปลวา
๑. ตฺย จฺจ ปณฺฑิจฺจ
ความเปนแหงบัณฑิต.
๒. ลฺย ลฺล โกสลฺล
ความเปนแหงคนฉลาด.
๓. ณฺย ฺ สามฺ
ความเปนแหงสมณะ.
๔. ทฺย ชฺช โสหชฺช
ความเปนแหงเพื่อน.
นอกนัน้ เปนเหมือนพยัญชนะหนา ย ทั้ง ๒ ตัว พยัญชนะหนา ย
ในที่นี้นั้น เชน ส แหงศัพทวา โปริส. และ ก แหงศัพทวา เนปก
ดังนี้:เอา กับ แหงศัพท
เปน
เชน
๑. ย ส โปริ
สฺส
โปริสฺส.
๒. ย ก เนปก
กฺก
เนปกฺก.
ตตน ปจจัย
ศัพท ทีล่ ง ปจจัย นี้ ไมคอยจะปรากฏบอยนัก นอกจากที่ทาน
แสดงไวในแนบ คือ ปุถชุ ฺชนตฺตน, เวทนตฺตน เทานั้น โดย
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วิเคราะหวา
ปุถุชชฺ นสฺส ภาโว ปุถุชชฺ นตฺตน ความเปนแหงปุถุชน ชือ่
ปุถุชนนัตตนะ.
เวทนาย ภาโว เวทนาตฺตน ความเปนแหงเวทนา ชื่อ
เวทนัตตนะ.
ตา ปจจัย
มุทุโน ภาโว มุทุตา ความเปนแหงคนออน (คนใจออน)
ชื่อมุทุตา.
นิทฺทารามสฺส ภาโว นิทฺทารามตา ความเปนแหงคนมีความ
หลับเปนที่มายินดี ชื่อ นิททารามตา.
สหายสฺส ภาโว สหายตา ความเปนแหงสหาย ชื่อ สหายตา.
ณ ปจจัย
วิสมสฺส ภาโว เวสม ความเปนแหงเสมอปราศ (ไมเสมอ) ชื่อ
เวสมะ.
สุจิโน ภาโว โสจ ความเปนแหงของสะอาด ชื่อ โสจะ.
มุทุโน ภาโว มทฺทว ความเปนแหงคนออน ชื่อ มัททวะ.
กณฺ ปจจัย
รมณียสฺส ภาโว รามณียก ความเปนแหงของอันบุคคลพึงยินดี
ชื่อ รามณียกะ.
มนฺุสฺส ภาโว มานฺุก ความเปนแหงของเปนที่ฟูใจ ชื่อ
มานุกะ.
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อธิบาย ณ ปจจัย มีอํานาจ พฤทธิ คือ ทีฆะ หรือ วิการ ศัพท
ที่เปนรัสสะสระ ไมมีพยัญชนะสังโยคอยูเบื้องหลังได ดังอธิบายมา
ขางตน. ถาเปน อิ วิการใหเปน เอ เชน เวสม. ถาเปน อุ. พฤทธิ
ใหเปน โอ เชน โสจ. พฤทธิ อุ เปน โอ แลวเอาเปน อว ไดอีก
เชน มทฺทว.
ปจจัยที่เนื่องดวย ณ คือ กณฺ ปจจัยก็เชนกัน, ตองลบ ณ เสีย
เหลือไวแต ก แลวทีฆะสระสั้น เชน รามณียก มานฺุก เปนตน.
ปจจัยพิเศษ นอกจาก ๖ ตัวนั้น มี ๓ ตัว คือ ณิย, เณยฺย, พฺย,
ลงแทน ภาว ศัพท และสงเคราะหเขาในภาวตัทธิตนี้ดวย โดย
วิเคราะหวา :ณิย ปจ. วีรสฺส ภาโว วีริย ความเปนแหงความกลาหาญ ชือ่ วีริยะ.
อลสสฺส ภาโว อาลสิย ความเปนแหงคนเกียจคราน
ชื่อ อาลสิยะ.
เณยฺย ปจ. สุจิโน ภาโว โสเจยฺย ความเปนแหงของสะอาดชื่อ โสเจยยะ.
พฺย ปจ. ทาสสฺส ภาโว ทาสพฺย ความเปนแหงทาส ชื่อ ทาสัพยะ.
ศัพททลี่ งปจจัยในภาวตัทธิตนี้ ยก ตา ปจจัยเสีย นอกนั้น
สําเร็จรูปเปน นปุ. ทั้งสิน้ สวน ตา ปจจัย สําเร็จรูปเปน อิตฺ. และ
ปจจัยเหลานี้ลงในศัพทไดหลายแผนก คือ :ลงใน
เชน
แปลวา
นาม
จนฺทตฺต
ความเปนแหงพระจันทร
คุณ
นีลตฺต
ความเปนแหงของเขียว
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นามกิตก
กิรยิ ากิตก
กิริยาอาขยาต

ปาจกตฺต ความเปนแหงคนหุง
คตตา
ความเปนแหงผูไปแลว
อตฺถิตา ความเปนแหง...มีอยู
นตฺถติ า ความเปนแหง...ไมมี
ลงซ้ําในตัทธิตอีก
ทณฺฑิตฺต ความเปนแหงคนมีไมเทา
คามตา ความเปนแหงชาวบาน
ทณฺฑิตฺต เดิมเปน ตทัสสัตถิตัท. คามตา เดิมเปน ราคาทิตัท.
อนึ่ง บางทีก็ใช ภาว ศัพท ตอทายศัพทนั้นทีเดียวก็ได และ
แปลเหมือนลงปจจัย เชน ภิกฺขุภาโว ความเปนแหงภิกษุ. นตฺถิภาโว
ความเปนแหง...ไมมี. อตฺถิภาโว ความเปนแหง... มีอยู. เปนตน แตที่
ใช ภาว ศัพทตอทาย เชนนี้เปนรูปของสมาส ไมใชตัทธิต.
อัพยยตัทธิต
ตัทธิตนี้มีปจจัย ๒ ตัว ถา ถ, สําหรับลงที่หลังสัพพนาม
แทน ปการ ศัพท. สัพพนามนั้น ไดแก ต ศัพท และ ย ศัพท ตลอด
ถึงศัพทที่แจกตาม ย ศัพทนั้นไดดวย ทานแสดงวิเคราะหไว
ในกัจจายนมูลปกรณ ดังนี้ :ถา ปจจัยลงใน ต ศัพท ในวิภตั ติทั้ง ๗ ดังนี้
ป. โส ปกาโร ตถา อ. ประการนั้น.
ทุ. ต ปการ ตถา ซึ่งประการนั้น.
ต. เตน ปกเรน ตถา ดวยประการนั้น.
จ.
ตสฺส ปการสฺส ตถา แกประการนั้น.
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ปฺ. ตสฺมา ปการา ตถา แตประการนั้น.
ฉ. ตสฺส ปการสฺส ตถา แหงประการนั้น.
ส. ตสฺมึ ปกาเร ตถา ในประการนั้น.
ถา ปจจัยลงใน ย ศัพท ดังนี้
ป. โย
ปกาโร ยถา อ. ประการใด.
ทุ. ย
ปการ ยถา ซึ่งประการใด.
ต. เยน ปกาเรน ยถา ดวยประการใด.
จ. ยสฺส ปกาเรน ยถา แกประการใด.
ปฺ. ยสฺมา ปการ ยถา แตประการใด.
ฉ. ยสฺส ปการสฺส ยถา แหงประการใด.
ส. ยสฺมึ ปกาเร ยถา ในประการใด.
ถึงแมศัพทที่แจกตาม ย ศัพท ก็พึงเขาใจตามนี้. สวน ถ
ปจจัย ลงเฉพาะใน กึ และ อิม ศัพทเทานั้น กึ ศัพทมีรูปดังนี้ :ป. โก
ปกาโร กถ อ. ประการไร.
ทุ. ก
ปการ กถ ซึ่งประการไร.
ต. เกน
ปกาเรน กถ ดวยประการไร.
จ.
กสฺส
ปการสฺส กถ แกประการไร.
ปฺ. กสฺมา
ปการา กถ แตประการไร.
ฉ.
กสฺส
ปการสฺส กถ แหงประการไร.
ส.
กสฺมึ
ปกาเร กถ ในประการไร.
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ที่ลงใน อิม ศัพท (นี้) ดังนี้
ป. อย ปกาโร อิตฺถ อ. ประการนี้.
ทุ. อิม ปการ อิตฺถ ซึ่งประการนี้
ต. อิมินา ปกาเรน อิตฺถ ดวยประการนี้.
จ.
อสฺส ปการสฺส อิตฺถ แกประการนี้.
ปฺ อสฺมา ปการา อิตฺถ แตประการนี้
ฉ.
อสฺส ปกาเรสฺส อิตฺถ แหงประการนี้
ส.
อสฺมึ ปกาเร อิตถฺ  ในประการนี้.
อนึ่ง ยังมีปจจัยนอกนี้อีก คือ ถตฺตา ปจจัย ลงหลังสัพพนาม
แทน ปการ ศัพทเหมือนกัน เชน ตถตฺตา ยถตฺตา อฺถตฺตา
เปนตน. และศัพทที่ลง อัพยย ปจจัยในนาม ตอน อัพยยศัพท ก็จัด
เปน อัพยย ตัทธิตได. ตัทธิตนี้เปน อลิงค คือไมเปนลิงคอะไร และ
จะยักยายแจกดวยวิภัตติทั้ง ๗ ลงในลิงคทั้ง ๓ ไมได.
ตัทธิตที่เหลือจากสามัญญตัทธิตมี ๒
คือ อุปมาตัทธิต ๑. นิสสิตตัทธิต ๑.
อุปมาตัทธิต
ตัทธิตนี้ มีปจจัย ๑ ตัว คือ อายิตตฺต ลงแทน วิย ศัพท
ซึ่งเปนตัวอุปมาในขอความ มีวิเคราะห ดังนี้ :ธุโม วิย ทิสฺสตีติ ธุมายิตตฺย (ย วตฺถุ วัตถุใด) ยอม
ปรากฏดุจควัน เหตุนั้น (ต วตฺถุ วัตถุนั้น) ชื่อ ธุมายิตัตตะ
(ปรากฏดุจควัน).
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ติมิร วิย ทิสฺสตีติ ติมิรายิตตฺต (ย วตฺถุ วัตถุใด) ยอม
ปรากฏดุจหมอก เหตุนั้น (ต วตฺถุ วัตถุนั้น) ชื่อ ติมิรายิตัตตะ
(ปรากฏดุจหมอก).
นิสสิตตัทธิต
ในตัทธิตนี้ มีปจจัย ๑ คือ ล ลงแทน นิสฺสิต และ ฐาน
ศัพท ดังนี้ :ทุฏุ นิสฺสต ทุฏุลฺล (กมฺม กรรม) อาศัยแลว ซึ่งวัตถุ
อันชั่ว ชื่อ ทุฏุลละ (อาศัยแลวซึ่งวัตถุอันชั่ว).
เวท นิสฺสิต เวทลฺล (สาสน คําสั่งสอน ) อาศัยแลว ซึ่งเวท
(ปญญา) ชื่อ เวทัลละ (อาศัยแลวซึ่งเวท).
ทุฏุสฺส าน ทุฏุลฺล เหตุเปนที่ตั้ง แหงกรรมชั่ว ชื่อ ทุฏุลละ
(เหตุเปนที่ตั้งแหกรรมชัว่ ).
เวทสฺส าน เวทลฺล เหตุเปนที่ตั้ง แหงเวท (ปญญา) ชื่อ
เวทัลละ (เหตุเปนที่ตั้งแหงเวท).
ลง ล ปจจัย แลวซอน ล จึงเปนรูปอยางนั้น. ตัทธิตทั้ง ๒ นี้
เปนคุณแจกได ๓ ลิงค.
บทเพิ่มเติม
ขอควรสนใจและควรจํา
ตัทธิตนาม โคตตตัทธิต สมุหตัทธิต ภาวตัทธิต. นอกนั้น
เปนตัทธิคุณ.
ตัทธิตที่เปนอลิงค คือ วิภาคตัทธิต อัพยยตัทธิต เพราะแจก
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ดวยวิภัตติทั้ง ๗ ในนามทั้ง ๓ ไมได.
ปจจัยที่พองกัน
ณ ปจจัย มีใน ๕ ตัทธิต คือ โคตฺตตทฺ. ราคาทิตฺท. สมุหตทฺ.
ตทสฺสตฺถิตทฺ. ภาวตทฺ.
ณิก ปจ...๒ ตัทธิต คือ โคตฺตตทฺ. ตรตฺยาทิตทฺ.
อิย ปจ...๒ ตัทธิต คือ ชาตาทิตทฺ. เสฏตทฺ.
กณฺ ปจ...๒ ตัทธิต คือ สมุหตทฺ. ภาวตทฺ.
ตา ปจ...๒ ตัทธิต คือ สมุหตทฺ. ภาวตทฺ.
อี ปจ...๒ ตัทธิต คือ ตทสฺสตฺถิตทฺ. ปูรณตทฺ.
ปจจัยที่คลายกัน
กณฺ ปจจัย ในสมุหตทฺ. และ ก ปจจัยในสังขยาตทฺ. คลาย
กัน. ณิก ปจจัย ใน โคตฺตตทฺ. ตรตฺยาทิตทฺ. คลายกับ อิก ปจจัยใน
ตทสฺสตฺถิตทฺ.
ปจจัยนอกแบบ
ปจจัย
อุทาหรณ
แปลวา
ณิย
วีริย
ความเปนแหงคนกลา
เณยฺย
โสเจยฺย
ความเปนแหงของสะอาด.
พฺย.
ทาสพฺย
ความเปนแหงทาส.
ทั้ง ๓ ตัวนี้ ลงแทน ภาวศัพท ในภาวตัทธิต.
ปจจัย อุทาหรณ แปลวา
ถตฺตา อฺถตฺตา โดยประการอื่น.
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ถตฺตา ปจจัยนี้ ลงหลังสัพพนาม แทน ปการ ศัพท จัด
เขาใน อัพยยตัทธิต.

