
                                         คํานํา  
        บาลีไวยากรณภาคท่ี ๓ คือวากยสัมพันธ  เปนหลักสําคัญใน 
การศึกษาภาษาบาลีสวน  ๑  เพราะแสดงถึงการกและวิธีประพันธผูก  
คําพูดที่แบงไวในวจีวิภาคใหเนื่องเปนอันเดียวกัน,  เฉพาะตอนตน 
ทานจัดเปนหลักสูตรของเปรียญธรรมตรีอยาง๑. นักศึกษาบาลีชั้นตน. 
เมื่อเรียนบาลีไวยากรณภาคท่ี ๑-๒  คืออักขรวิธีและวจีภาคแลว, 
ตองเรียนวากยสัมพันธตอนตนนี้ตอไป  จึงจะเขาใจวิธีเขาประโยค 
และแปลเขาหนังสือไดถูกตองตามภาษานิยม. เพราะเหตุนี้  ผูเขาใจ 
วากยสัมพันธดี  จึงเบาใจในวิธีเขาหนังสือ  สามารถกําหนดความ 
ไดถูกตองรวดเร็วดีกวาผูออนสัมพันธ. แตการเรียนนั้น,  ถามีแตแบบ 
ที่เปนหลักสูตร  ขาดหนังสืออุปกรณแลว,  แมทองแบบไดแมนยํา 
ก็อาจเขาใจไดยาก  ทําใหเรียนชา  ทั้งเปนการหนักใจของครูผูสอน 
ไมนอย. 
        กองตํารามหากุฏราชวิทยาลัยไดคํานึงเหตุนี้  จึงไดคิดสราง 
เครื่องอุปกรณบาลีทุก ๆ อยางใหครบบริบูรณ  เพ่ือเปนเครื่องชวย 
นักศึกษาใหไดรับความสะดวก  และชวยครูผูสอนใหเบาใจ. ไดจัดพิมพ 
เสร็จไปแลวหลายเรื่อง.  แมอุปกรณวากยสัมพันธก็เปนเรื่อง ๑  ที่จะ 
ตองจัดพิมพข้ึน  เพ่ือใหครบบรบิูรณตามความคิดน้ัน.  จึงไดขอให 
พระมหาเจริญ๑ สุวฑฺฒโน  ป. ๘ วัดบวรนิเวศวิหาร  เปนผูเรียบเรียง 
ในการเรียบเรียง  ไดมุงประมวลความรูในสวนน้ีมาใหบริบูรณ  เพ่ือให 
นักเรียนไดทราบทุกแงทุกมุม เพ่ือผะดุงความรูภาษาบาลีใหอยูในระดับ 
ถี่ถวนกวางขวาง  มิใชเพียงที่เรียกวา ขาวสารกรอกหมอ  จึงตองแบง  
เปน ๒  เลม  ใหชื่อวาอธิบายวากยสัมพันธเลม ๑-๒. เลมนี้เปนเลม ๑   
จับอธิบายต้ังแตตนจนจบกิริยาในพากย.  วิธีอธิบาย:  ไดยกแบบข้ึน 
ต้ังเปนกระทูแลวอธิบายเปนขอ ๆ ไป.  ในขอท่ีมีมติแตกตางกัน, ถา 
มีในแบบแลว, ก็ถือในแบบเปนหลัก  ยกตัวอยางเชน  ทานโต  สีล 



มหปฺผลตร บางมติวา  ทานโต  อปาทานใน  มหปฺผลตร; แตใน 
แบบมีขีดบอกเขาใน  โหติ  ที่เติมเขามา:  จึงถือแบบน้ีเปนหลักตลอด 
ไปถึงวิภัตติอ่ืนที่มีเกณฑเชนเดียวกัน.  ถาไมมีตัวอยางในแบบ,  ก ็
พยายามคนโยชนา  และแสวงหามติที่เปนหลักฐาน  เลือกถือเอาตาม 
สมควร. อนึง่  ในขอท่ีในแบบกลาวไวแตโดยยอหรือโดยเอกเทศ, ก็ 
ไดรวยรวมอธิบายใหไดความพิสดารหรือสิ้นเชิง  โดยสังเกตจากการ 
ใชในธัมมปทัฏฐกถาเองบาง  โดยคนควาจากปกรณอ่ืน ๆ บาง ตาม 
ความสามารถท่ีทําไดในครั้งน้ี. สวนในเลม ๗  จะรวบรวมพิมพสัมพันธ 
นอกแบบที่มิไดแทรกไวในเลมนี้  พรอมท้ังพวกนิบาตและคําแนะนําวิธี 
เขาสัมพันธ และจะพิมพเฉลยสัมพันธของสนามหลวงในศกท่ีเห็น 
สมควรแนบทายดวย. 
        อธิบายวากยสัมพันธนี้  เปนอุปกรณแกนักเรยีนสัมพันธโดย 
ตรง;  แตโดยออม อาจเปนประโยชนแกนักเรียนแตงมคธดวย เพราะ 
ไดรวบรวมมาพรอมท้ังวิธีใชและวิธีเรียง  อันจะพึงสังเกตไดจากตัว 
อยางนั้น  ๆ. 
        ผูเรียบเรียงไดมอบลิขสิทธิสวนท่ีเรียบเรียงในหนังสือเลมน้ี  ให 
เปนสมบัติของมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ.  
        กองตํารา ฯ  ขอแสดงความขอบใจผูรวบรวมและเรียบเรียง 
ตลอดถึงทานผูชวยใหคําแนะนําและชวยโดยประการอ่ืน  กระทั่งหนังสือ 
เลมนี้สําเร็จข้ึนไวในท่ีนี้ดวย. และขออุทิศน้ําพักน้ําแรงในการจัดทํา  
หนังสือน้ี  บูชาสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ผูทรงฟนฟูการศึกษาบาลีใหรุงเรืองแพรหลาย และทานบูรพาจารยผูสั่ง 
สอนสืบตอกันมากระท่ังสามารถจัดทําหนังสือน้ีข้ึนไดสําเร็จ. 
                                                        กองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๖  เมษายน  ๒๔๘๔ 



                                  คํานําในการพิมพครั้งท่ี  ๒ 
        ในการพิมพครั้งท่ี ๒  นี้  ผูเรียบเรียงไดตรวจชําระใหมโดยตลอด 
และไดตัดบทคุณนามนอกแบบมีสัมภาวนะเปนตนออก   เพ่ือนําไปรวม 
ไวในอธิบายเลม  ๒. 
                                                        แผนกตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๓๑  ธันวาคม  ๒๔๙๑ 
 
๑.ปจจุบันเปนที่  สมเด็จพระญาณสังวร  (สุวฑฺฒโน ป.ธ. ๙).  
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                            อธิบายวากยสัมพันธ   
                                       ภาคท่ี ๓   
               พระโศภนคณาภรณ๑  (สุวฑฺฒโน ป. ธ. ๙) 
                          วัดบรมนิเวศวิหาร  เรียบเรียง 
                                    วากยสัมพันธ 
        (๑๔๗)  นักเรียนไดศึกษาวจีภาค  รูจักสวนแหงคําพูด 
แลว  ควรศึกษาใหรูจักวธิปีระกอบคําพูดเขาเปนพากย  เพ่ือ 
เปนประโยชนในการพูดหรือแตงหนงัสือ  ซึ่งแสดงความให 
ผูอื่นเขาใจ  เหมือนนายชางผูฉลาดรูจักปรุงทัพพสัมภาระให 
เปนเรือน  เพ่ือเปนประโยชนแกผูจะอยูฉะนั้น.  วธิีประกอบ 
คําพูดเขาเปนพากยนั้น เรียกวา  วากยสัมพันธ. 
        อธิบาย [๑] สวนแหงคําพูดซึ่งนักเรียนผูศึกษาวจีวิภาคได 
รูจักแลว คือ นาม  อัพยยศัพท สมาส  ตัทธิต  อาขยาต  และกิตก. 
วจีภาคทั้ง ๖ สวนเหลาน้ี  แตละสวนเปนอวัยวะสําคัญแหงวากย- 
สัมพันธ  ดุจอวัยวะทุกสวนของคน  หรือทัพพสัมภาระคือเครื่องไม 
ทุกชิ้นของเรือน [เพราะคําพูดสําหรับประกอบเขาเปนพากย คือ 
คําพูดที่แบงไวในวจีวิภาคนั่นเอง]. เหตุฉะน้ี จึงตองเรียนกอน  ให 
เขาใจช่ําชองและทรงจําไวใหแมนยําแลว จึงจะสามารถเรียนวากย- 
สัมพันธได.  ขอน้ีเปรียบเหมือนจะปรุงทัพพสัมภาระใหเปนเรือน จํา 
 
๑. ปจจุบันเปน  สมเด็จพระญาณสังวร.  
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ตองรูจักตัวทัพพสัมภาระกอนฉะนั้น.            
        [๒]  วากยแปลวาประโยคคําพูดท่ีเปนพากย  ไดแกพากย 
สัมพันธ  แปลวาประกอบหรือผูก  จะเอาอะไรมาประกอบ ?  ก็เอา 
คําพูดนั่นเอง  คือเอาคําพูดแตละศัพท  (บท)  แตละตอน (พากยางค) 
มาประกอบเขาเปนพากย  วากยสัมพันธจึงไดแก  การประกอบหรือ 
วิธีประกอบคําพูดเขาเปนพากย โดยตรง หมายถึงการแตงหรือวิธี 
แตงภาษาบาลีใหตองตามแบบอยาง.  ในบาลีไวยากรณทั้ง ๔ ภาค 
ทานจัดวากยสัมพันธเปนภาคท่ี ๑ เพราะควรศึกษาตอจากวจีภาค 
และกําหนดใหวาดวยการก ๑ วิธีประพันธผูกคําพูดที่แบงไวในวจีวิภาค 
ใหเขาเปนประโยคอันเดียวกัน  ๑. (ดใูนคํานําสมัญญาภิธานและสนธิ). 
        [๓] การกคือ นามนามท่ีประกอบดวยวิภัตติ  ซึ่งมีความ 
เกี่ยวพันธกันกับคํากิริยา  (แมที่ไมเขากับกิริยา เชนบท ฉัฏฐีวิภัตติ 
ก็สงเคราะหเขาในการกดวย) คัมภีรการกยอมแสดงวิธีใชวิภัตติ 
ในการประกอบคําพูดเกี่ยวดวยการกนั้น ๆ. คัมภีรวาดวยการรกทาน 
แสดงไวอีกสวนหนึ่ง  ผูศึกษาวากยสัมพันธพึงศึกษาใหตลอด  จึง 
สามารถแตงบาลีใหถูกตองตามสํานวนบาลีได แตในชั้นตนนี้  พึง 
ศึกษาสัมพันธ  คือกําหนดพากยที่เรียงไวแลวใหรูวาบทไหนเขากับ 
บทไหนกอน ซึ่งจะกลาวตอไปตามลําดับ. 
        วิเคราะหคํา ก. คําวาพากย หมายความวาขอความทอนหน่ึง ๆ 
ที่ไดความบริบูรณตามวิธีไวยากรณ. 
        คําวาประโยค  หมายความวาขอความทอนหน่ึง ๆ  บริบูรณ 
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อยางนั้นก็ได  ยังไมบริบูรณอยางนั้นก็ได.    
        อุ. (อุทาหรณ)  สุริเย  อฏงฺคเต  จนฺโท  อุคฺคจฺฉติ  เมื่อ 
อาทิตยตก  จันทรข้ึน. สุริเย อฏงฺคเต  เรียกวาประโยคได  แตจะ 
เรียกวาพากยมิได  ทั้งหมดน้ันเรียกวาพากยและจะเรียกวาประโยค 
ก็ได.  แตในบาลีไวยากรณไทย  คําวาประโยคหมายถึงพากย. 
        ข.  คําพูดในวิจีวิภาค  แบงเปน  ๖ มีนามเปนตน เพราะมุง 
ทางจําแนกศัพทเปรียบเหมือนจําแนกเรือนออกเปนทัพพสัมภาระแต 
ละชิ้น. 
        คําพูดในวายกสัมพันธ แบงเปน  ๓ คือ บท  พากยางค พากย 
(จะอธิบายในขอตอไป) เพราะมุงทางผูกศัพทเขาเปนพากย  และ 
บทก็เปนคําเรียกคําพูดในวจีวิภาค  เชนนาม  สมาส ตัทธิต  ที ่
ประกอบดวยวิภัตติทั้งหมด. 
        พึงทราบขอท่ีเปรียบเทียบตอไปดังน้ี:- 
        คําพูดที่แบงไวในวจีวิภาค  เปรียบเหมือนทัพพสัมภาระแตละ 
ชิ้นของเรือนมีเสา ข่ือ  แป เปนตน  ทพัพสัมภาระเหลาน้ัน  เมื่อ 
เตรียมเพ่ือปรุงเปนเรือนไดแลวก็เรียกรวมวา 'เครื่องปรุงเรือน.' 
และเม่ือปรุงสําเร็จเปนเรือนแลว ก็แบงสวนของเรือนออกเรียกใหม 
วาชาย  วาเฉลียง  วาหอง  เปนตน  จนถึงเรียกรวมทั้งหมดวาเรือน. 
บทเปรียบเหมือนเครื่องปรุงเรือน.  พากยางค  เปรียบเหมือนสวน 
หน่ึง ๆ ของเรือน  มชีาน เฉลียง  หอง เปนตน.  พากยเปรียบเหมือน 
เรือนท้ังหมด. พึงทราบความพิสดารในขอตอไปน้ี :- 
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                             คําพูดในวากยสัมพันธ 
        (๑๔๘)  คําพูดนั้น แบงเปน ๓ อยาง ดังน้ี :-   
                                           บท  
        ๑.  ศัพทเดียวหรือหลายศัพท  แตยังผสมใหเปนใจความ 
ไมได  เรียกวา  บท กําหนดตามวิภัตตินาม  จะกี่ศพัทก็ตาม 
นับวิภัตติละบท ๆ เชน  ปุตฺโต เปนบทหน่ึง มาตาปตเรสุ 
เปนบทหนึ่ง  เปนตัวอยาง. 
        อธิบาย [๑]  คําวา บท กําหนดตามวิภัตตินามน้ัน  คือคํา 
พูดที่แบงไวในวจีวิภาค  นับแตที่แจกดวยวิภัตตินาไดคือ นาม 
สมาส ตัทธิต  และกิตต  เรียกวา บท ในเม่ือแจกดวยวิภัตติแลว 
และกําหนดนับวิภัตติละบท  ๆ  คือคําพูดที่กลาวมาน้ัน  ศัพทเดียว 
หรือกี่ศัพทก็ตาม  นับวาบทหน่ึง ๆ ดวยสังเกตวิภัตตินามเปนหลัก. 
ศัพทเดียวมีวิภัตตินามเดียว  ก็นับเปนบทเดียว.  หลายศัพทแตมี 
วิภัตตินามเดียว  ก็นับเปนเพียงบทเดียว.  อุ.  ศัพทเดียวเปนบทเดียว 
ปพฺพโต [ นาม ] นาวิโก [ ตัทธิต ] ทายโก [  นามกิตต ] กโรนฺโต 
[ กิริยากิตก ],  หลายศัพทเปนบทเดียว :  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก 
[ สมาส ] ธมมฺจารี  [ นามกิตก ]. 
        หลายศพัทเปนบทเดียว ไดแกบทสมาสท้ังปวง  และบทนาม- 
กิตกที่มีนามนามนําหนา  เชน  ธมมฺจารี.  สวนบทท้ังปวงท่ีมีอุปสัค- 
นิบาตหรือศัพทอ่ืน ๆ  อันใชดุจสัคนิบาตนําหนา  อุ. ปฏิฺา, 
อนุภวนฺโต,  สยมฺภ,ู  อนฺตรหิโต,  สจฺฉิกโรนฺโต, นับเปน  
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บทเดียว.  
        บทอลุตตสมาส  แมจะมีหลายวิภัตติ เพราะเขาสมาสโดยวิธี 
ไมลงวิภัตติ  ก็นับเปนบทเดียว เพราะเขาสมาสแลว ไมแยกใชเปน 
หลายลท วิภัตติขางหนา  ถึงไมลบ  ก็เทากับลบ อุ. อุรสิโลโม, 
มนสิกาโร,  ตโยชนวตฺถุ.   
        [๒]  ศพัทกิริยาอาขยาตท่ีประกอบวิภัตติอาขยาตแลว   ก็เรียก 
วา บท  เหมือนกัน อุ.   กโรติ,  อาหสุ.  บทที่มีอุปสคันิบาตหรือศัพท 
อันใชดุจอุปสัคนิบาตนําหนา ก็เปนบทเดียว  อุ.  สฺชานาติ, 
อนฺตรธานิ,  สจฺฉิกโรต,  ปาตุรโหสิ. แมบทกิริยากิตกที่ลง  อัพยย- 
ปจจัย  อันจะกลาวในขอตอไป เชน สฺฉกิตฺวา ก็ดุจเดียวกัน. 
        [๓]  ศพัทที่ลง  อัพยยปจจัย  เชน เอกโต,  เอกธา,  สพฺพทา, 
สพฺพตฺถ,  กาตุ,  สจฺฉิกตฺวา. เวนที่ใชเปนนิบาต  เชน  ยถา  ตถา 
เรียกวา  บท โดยอนุโลม. 
        [๔]  สวนศัพทนิบาต เรียกวา ศัพท  ทั้งหมด  อุ. พหิทฺธา, 
ปาโต,  สาย. 
        [๕]  ศพัทตอไปนี้  ก็เรียกวาศัพท  คือ :- 
        ๑]  ศัพทที่แจกดวยวิภัตตินามได  แตยังไดแจกหรือแจกแลว 
แตถอดวิภัตตินามออก อุ. ปพฺพต,  นาวิก. 
         ๒]  ศพัทอุปสัค. 
        ในการผูกประโยค  ยอมใชศัพทที่แจกวิภัตติแลว ไมไดใช 
ศัพทที่ยังไมแจก  และอุปสัคก็ใชนําหนานามหรือกิริยา  ไมใชแตลําพัง. 
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เพราะฉะนั้น ทั้ง ๒ ประเภทน้ี  จึงไมใชในการผูกประโยคคําพูด  เวน 
แตบางแหง ที่ตองการแสดงศัพททางไวยากรณ.  สวนนิบาตใชใน 
ประโยคทั้งปวงแท.    
        อน่ึง บทกิริยาอาขยาต  เมื่อถอดวิภัตติปจจัยออก  เหลือแต 
ศัพทที่เปนมูลราก เรียกวา  ธาตุ ไมเรียกวา  ศัพท  ธาตุลวน ๆ ก็ไม 
ใชในประโยคท้ังปวง. 
        คําวา  ศัพท  ใชในที่ ๒ สถาน  คือในที่ทั่วไป ๑  ในวากย- 
สัมพันธ ๑.  ในท่ีทั่วไป  หมายถึงคําพูดทุกอยางท่ีแบงไวในวจีวิภาค 
เหตุที่คําน้ัน ๆ ปรากฏ  เพราะเสียงพูด  หรือเปนเสียงพูด [ ศัพท= 
สทฺท = เสียง ]  คําหนึ่ง ๆ จึงเปนศัพทหน่ึง ๆ . แตในวายกสัมพันธ ศัพท 
หมายเฉพาะนิบาตเปนตนตามท่ีกลาวแลว  ทั้งนี้เพ่ือใหตางจากบท. 
        ในที่นีท้านมิไดกลาวถึงศัพท  เพราะศัพทไมเปนองคประกอบ 
จําเปนในการผูกประโยคคําพูด  เชน นิบาต   ถึงขาดเสีย  ก็ไมทําให 
เสียพากย.  สวนบทถาขาด ก็ทําใหเสียพากยหรือไมสําเร็จเปนพากยได. 
        ประมวลบทแหงออกโดยยอเปน ๒ คือ  บทนาม ๑ บท 
กิริยา ๑.  สวน  นิบาตเรียกวาศัพท  และใชไดตามลําพัง อยางบท 
ในประโยคท้ังปวง. 
                                     พากยางค 
        ๒. หลายบทผสมใหเปนใจความได  แตยังเปนตอน ๆ 
ไมเต็มท่ี  เรยีกวา  พากยางค  มี ๓ อยางคือ [ นาม ] กุลสฺส  
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ปุตฺโต,  [ คุณ ] ปโย  ปุตฺโต  [ กริิยา ]  ปุตฺโต  มาตาปตเรสุ 
สมฺมา  ปฏิปชฺชนฺโต, เปนตัวอยาง  ตอนหนึ่ง ๆ นับเปน  
พากยางคหน่ึง ๆ.   
        อธิบาย [ ๑ ]   พากยางคแบงเปน  ๓ คือ  นามพากยางค  ๑ 
คุณพากยางค ๑  กริิยาพากยางค ๑.  พากยางคเหลาน้ี  จะรูวาเปน 
พากยางคไหน  ดวยสังเกตคําเน่ืองกับประธานในตอนน้ันเอง.  คําเชน 
นี้  ถาเปนนาม [ นามนาม ] หรือคุณ  [ คุณนาม ]  จะเรียกวาคําแตง 
ประธาน  ถาเปนกิริยา  จะเรียกวาคําขยายประธาน คือ :- 
        ความตอนใด  มีคําแตประธานเปนนาม  คือบทท่ีสัมพันธเขา 
กับประธานเปนนามนาม  ที่ประกอบดวยวิภัตติทั้ง ๗ วิภัตติใดวิภัตติ 
หน่ึง เวน  ปฐมาวิภัตติ  ความตอนน้ันเปนนามพากยางค  อุ. กุลสฺส 
ปุตฺโต  (ในแบบ)  บุตร  ของสกุล  ปุตฺโต  เปนประธาน  กุลสฺส 
เปนนามแตง  ปุตฺโต  จึงเปนนามพากยางค. พฺราหฺณสฺส  สกลสรีร 
[ มฏกุณฺฑลี. ๑/๓๑ ]  สรีระทั้งส้ินของพราหมณ. 
        ความตอนใด มีคําแตงประธานเปนคุณหรือวิเสสนะ  คือบท 
ประธานน้ันมีคุณบทหรือวิเสสนะ  ความตอนน้ันก็เปนคุณพากยางค 
อุ. ปโย  ปุตฺโต  (ในแบบ)  บุตรเปนที่รกั  ปโย  เปนคุณหรือ 
วิเสสนะแตง  ปุตฺโต  จึงเปนคุณพากยางค.  วิสารทา  กุลธีตา 
[ ลาชเทวธีตา. ๕/๖ ]  กุลธิดาผูแกลวกลา. 
        อน่ึง  ความตอนใด  มีคําแตงประธานเปนนามนาม แตใชเปน 
วิเสสนะประกอบดวยปฐมาวิภัตติ  ความตอนน้ันก็จัดเปนคุณพากยางค  
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เหมือนกัน อุ.  อนุปย  นาม  มลฺลาน  นิคโม. [ เทวทตฺต. 
๑/๑๓๐ ]   นคิม  ของมัลละ  ท. ชื่ออนุปยะ.    
        สวนความตอนท่ีมีทั้งนามและคุณเปนคําแตงประธาน  ถาความ 
สิ้นลงที่คําใด ก็จัดเปนพากยางคนั้น  คือถาความส้ินลงที่คํานาม  ก ็
จัดเปนนามพากยางค ถาความส้ินลงท่ีคําคุณ  ก็จัดเปนคุณพากยางค 
อุ. ลูข  เม ทาน.  [ อนาถปณฺฑิก. ๕/๑๑ ]  ทานของเราเศราหมอง. 
พากยางคนี้มีคําแตงประธานท้ังนาม  [ เม ]   ทั้งคุณ [ ลูข ]  แตสิ้นความ 
 ที่คุณ  จึงจัดเปนคุณพากยางค. แมนามพากยางคก็พึงทราบดุจเดียวกัน. 
        ความตอนใด มีกิริยาเปนคําขยายประธาน  คือมีกิริยาของ 
ประธานแสดงวาประธานทําอยางไร  เวนกิริยาอาขยาต  และกิริยากิตก 
ที่ใชคุมพากย  [ เพราะขอความตอนที่มีกิริยาอาขยาต หรือกิรยิากิตก 
คุมพากย  จัดเปนพากยที่จะกลาวตอไป ]  ความตอนน้ัน เปนกิรยิา 
พากยางค  อุ.  ปุตฺโต  มาตาปตเรสุ สมฺมา  ปฏิปชฺชนฺโต, 
(ในแบบ)  บตุร ปฏิบัติชอบ  ในมารดาบิดา  ปฏิปชฺชนฺโต  เปน 
กิริยาขยาย  ปุตฺโต  จึงเปนกิริยาพากยางค  อภิเสก  ปตฺวา, 
[ จกฺกวตฺตี  ภวิสฺสามิ ]. [ นนฺทตฺเถร. ๑/๑๑๒ ]  หมอนฉัน  ถึง 
อภิเสก  แลว  [ จักเปนจักรพรรดิ ์]. 
        [๒]   พากยางคตามท่ีกลาวมานี้  มีประธานเปน  ปฐมาวิภัตติ. 
ยังมีพากยางคที่มีประธานเปน  ฉัฏฐี  และ สัตตมีวิภัตติอีก คือ 
พากยางคที่แซกเขามา  อุ.  เถรสฺส  นิททฺ  อโนกฺกมนฺตสฺส, 
                                                             ๑  
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ปมมเส  อติกฺกนฺเต, อกฺขิโรโค  อุปฺปชฺชิ,  [ จกฺขุปาลตฺเถร. 
              ๒  
๑/๙ ]  เมื่อพระเถระไมกาวลงสูความหลับ ครั้นเมือ่เดือนท่ี ๑  ลวง   
ไปแลว โรคตาเกิดข้ึน. ใน อุ.  นี้ ที่ขีดเสนใต  หมายเลข  ๑ เรียก 
กันวาประโยคอนาทร   ตามชื่อประธานและกิริยา.  หมายเลข ๒ 
เรียกกันวาประโยคลักขณะ  ตามชื่อประธานและกิริยาดุจเดียวกัน. 
ทั้ง ๒ นับเปนพากยางคหน่ึง ๆ.  ประโยคเชนนี้ควรเรียกวาอนาทร- 
พากยางค  ลกัขณพากยางค  วิธีจัดพากยางคเหลานี้  ก็ดุจพากยางค 
ที่มีประธานเปน  ปฐมาวิภัตติ  ดังกลาวแลว. ใน อุ. ที่ยกมาน้ี เปน 
กิริยาพากยางคทั้ง ๒. 
        [๓]  นามพากยางค  และคุณพกายางค  ดังกลาวแลว  แม 
จะมีขอความเปนตอน ๆ ไมเต็มที่ แตในแบบตอน  ลิงคฺตโถ  แสดง 
วาประธานในนามพากยางค  และคุณพากยางค  เรียกชื่อวา ลิงฺคตฺโถ 
ยกตัวอยาง ปตฺโต  ในพากยางคทั้ง ๒  ที่กําลังกลาวนี้.  นี้แสดงวา 
พากยางคทั้ง ๒ สิ้นความลงเพียงน้ันเอง  [ ถายังไมพอ  ก็พูดข้ึนตอไป 
ใหม ]   เชนนี้  จึงมีคาเทากับพากย เรียกกันวาประโยคลิงคัตถะ  ตาม 
 ืชื่อประธานก็มี. อุ:- 
        [ นาม ]  สพฺพปาปสฺส  อกรณ  [ อานนฺทตฺเถรสฺสปฺห. 
๖/๑๐๔ ]  การไมทําซ่ึงบาปท้ังปวง. ลาภา  วต เม  [ สฺชย 
๑/๙๓ ]  ลาภของเราหนอ.  กิตฺตเกหิ  ปน เต  ภิกขฺูห ิ อตฺโถ. 
[ พิฬาลปทกเสฏ ี ๕/๑๖ ]  ความตองการแหงทาน  ดวยภิกษุเทาไร.  
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        [ คุณ ]  ปนฺตฺจ สยนาสน  [ อานนฺทตฺเถรสฺสปฺห  ๖/๑๐๕ ]   
ที่นอนท่ีนั่งอันสงัด. ยถาป  รุจิร  ปุปผ วณฺณวนฺต  สคนฺธก. 
[ ฉตฺตปาณิอุปาสก. ๓/๔๔ ]   ดอกไมงามมีสีสวย  มีกลิ่นหอมแม 
ฉันใด. สุธมมฺา  นาม อย  สาลา  [ สกกฺ.  ๒/๑๐๐ ]  เหมือนเทวสภา 
ชื่อสุธรรมา.  
        พวก  ตตฺถ  อตฺโถ  เลขนอก  ตอนแกอรรถ  ใน ธัมม- 
ปทัฏฐกถา  ใชเปนประโยคลิงคัตตะท้ังน้ัน. 
        พากยางค  เชนนี้  โดยมาก  มักเติมกิริยาอาขยาตวามีวาเปนได 
ถาเติมก็กลายเปนพากย  เชน ลูข  [ โหติ ] เม  ทาน.  ลาภา 
วต เม  [ โหนฺติ ]. 
        [๔]  ถามุงความวา  "หลายบทหลายพากยางคผสมให 
เปนใจความได แตยังเปนตอนๆ  ไมเต็มที่ เรียกวา พากยางค" 
แลว  พากยางคทั้งปวง  ก็ควรเปนความตอนหนึ่งของพากย. โดย 
นัยนี้  สําหรบักิริยาพากยางคไมมีปญหา. เฉพาะนามพากยางค 
และคุณพากยางค  จึงควรแบงเปน ๒ คือเปนตอนหนึ่งจากพากย 
คือเอาเปนสิ้นความลงเพียงนั้น ๑ เปนตอนหน่ึงแหงพากย ๑. ขอ 
แรกกลาวแลว, สวนขอหลัง อุ:- 
        [ นาม ]  พฺราหมฺณสสฺ สกลสรีร,  [ ปติยา  ปริปูริ ] 
[ มฏกุณฺฑลี. ๑/๓๑ ]    สรีระทั้งส้ินของพราหมณ  [ เต็มเปยมดวยปติ ] 
ตยา  สทฺธึ  คมน  นาม  [ นตฺถิ. ]  [ จกฺขุปาลตฺเถร.  ๑/๑๖ ]  
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ข้ึนชื่อวาการไปพรอมกับเจา [ ไมมีละ ]. อุ.  หลังน้ี  แมมีนิบาต 
คือ  สทฺธึ  แตงประธาน  คือ คมน  กน็ับอนุโลมเขาในนาม- 
พากยางค.    
        [คุณ] วิสารทา  กุลธตีา,  [ มม  สงฺคห  กริสฺสติ ]. 
[ลาชเทวธีตา. ๕/๖]  กุลธิดา ผูแกลวกลา  [ จักสงเคราะหเรา ] . 
        [๕]  พากยางค  ที่มีคําแตงประธานเปนคุณหรือวิเสสนะ 
แตเปนวิกติกัตตาในกิริยา  เวนกิริยาอาขยาต  ไมเรียกวา  คุณ- 
พากยางค แตเรียกวา กิริยาพากยางค  เพราะคุณบทนั้นเปน 
วิกติกัตตาในกิริยาแลว. อุ. โส สตฺถาร ปูเชตุกาโม  หุตฺวา, 
[ จูเฬกสาฏก. ๕/๑ ]  พราหมณนั้น เปนผูใครเพ่ือบูชาพระศาสดา. 
        บทประธานในกิริยาพากยางค  ถาไมมีคําใด  ๆ แตง  ก็นับเขา 
ในกิริยาพากยางค อุ. สตฺถา  คนฺธกุฏย   นิสินฺโน   ว... 
[ ลาชเทวธีตา. ๕/๙ ] พระศาสดา  ประทับนั่งในพระคันธกุฎี  นั่น 
แหละ.... ถามีคํานามแตง  ก็ยากออกพรอมกับคํานามน้ัน  เปน 
นามพากยางคตางหาก อุ.  มยฺห  ปุตฺโต, มม  เคห  อนาคนฺตวา 
[ กห  คมิสฺสติ ].  [ สุทโฺธทน.  ๖/๓๒ ] บุตรของเรา  ไมมาสูเรือน 
ของเราแลว  [ จักไปที่ไหน ].  ถามีคําคุณแตง  ก็แยกออกพรอม 
กับคําคุณน้ัน  เปนคุณพากยางคตางหาก อุ. โส โสตาปนฺโนป 
สาาโน เสฏ ี. ธีตร ิ อุปฺปนฺนโสก อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺโต.... 
[ สุมนเทวี.  ๑/๑๔๘ ]   เศรษฐีผูแมเปนพระโสดาบันนั้น  ไมอาจเพ่ือ 
อดกลั้นโศกท่ีเกิดข้ึน  ในเพราะธิดา....  
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                                       พากย   
        ๓.  หลายบทหรือหลายพากยางค  ผสมใหเปนใจความ 
ไดเต็มท่ี  เรียกวา พากย  เชน  ปุตฺโต  มาตาปตเรสุ  สมมฺา 
ปฏิปชฺชนฺโต  ปสส  ลภติ เปนตัวอยาง  ตอนมีกิริยาอาขยาต 
หน่ึง ๆ นับเปนพากยหน่ึง ๆ.  
        อธิบาย [๑]   ขอวา  เปนใจความไดเต็มที่นั้น  หมายความวา 
เต็มที่ตามวิธีไวยากรณ โดยยอ  คือ มปีระธานมีกิริยาคุมพากย. โย 
นัยนี้ พากยหน่ึง  จึงอาจประกอบข้ึนดวยหลายบท  คือไมมากถึง 
แบงเปนพากยางคก็มี อุ. อภิตฺถเรถ  กลฺยาเณ.  [ จูเฬกสาฏก.  ๕/๔ ] 
บุคคลพึงรีบทําความดี.  แมดวย ๒ บทก็มี  อุ.  มหาชโน  สนฺนปิติ. 
[ มฏกุณฺฑลี. ๑/๓๓ ]  มหาชนประชุมกันแลว.  และประกอบข้ึน 
ดวยหลายพากยางค  เปนพากยยาว  ๆ ก็มี  เชน  สตฺถา  คนฺธกุฏยิ 
นิสินฺโน ว  ฯ เป ฯ  สุโข ปฺุสฺส อุจฺจโยติ.  [ ลาชเทวธีตา. ๕/๙ ] 
ที่ยกมาไวเพียง  นิสินฺโนว  ในขอกอน. 
        อน่ึง ประกอบข้ึนดวยพากยางคเดียว  [ เปน  ๒ ตอนท้ังพากย ] 
ก็มี เชน อุ. ในแบบซ่ึงแปลวา บุตรปฏบิัติชอบในมารดาบิดา  ยอม 
ไดสรรเสริญ. ทั้งนี้เพราะเม่ือมีประธาน มีกิริยาคุมพากย  แม ๒ 
บทเทานั้น  ก็จัดวามีใจความเต็มที่เปนพากยได ตามๆวยากรณแลว 
เพราะเหตุนี้  พากยหน่ึงจึงยาวบางสั้นบาง  ตามความในตอนน้ัน ๆ. 
        [๒]  ขอวา ตอนกิริยาอาขยาตหน่ึง ๆ นับเปนพากยหน่ึง ๆ 
นั้น แสดงไวเปนนิทัสสนะ  เพราะมุงที่เปนไปโดยมาก  แตตอนมี  
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กิริยากิตกที่ใชคุมพากยตอนหน่ึง ๆ กน็ับเปนพากยหน่ึง  ๆ อุ.  กต 
เม กุสฺล;  อกต  เม ปาป. [ สุมนเทวี.  ๑/๑๕๐ ] กุศลอันเราทํา 
แลว  บาปอันเรามิไดแลว. แมตอนกิริยาพิเศษที่ใชคุมพากย 
เชน  สกฺกา กเ็ชนเดียวกัน.    
         [ ๓ ]  พากย  แบงเปน  ๕ ตามวาจกท้ัง ๕ คือพากยกัตตุวาจก 
พากยกัมมาวาจก พากยภาววาจก พากยเหตุกัตตุวาจก พากยเหตุ- 
ไวเปนที่ต้ัง  แลวหาบทแตงและขยายประธานตามนัยที่กลาวแลว  เชน 
นี้ก็จะทราบไดวา ตอนใดเปนพากยางคอะไร  และบทท่ีเขากับบทแตง 
และขยายประธาน  ในพากยางคใด ก็นับเขาในพากยางคนั้นทั้งหมด. 
สวนพากยางคอนาทรและลักขณะ จัดเปนพากยางคหน่ึง  ๆ ตางหาก 
จะยกพากยยาว ๆ ในธัมมปทัฏฐกถา  มาตัดเปนตัวอยางสัก  ๓ พากย 
คือ :- 
        อหึสกา เยติ  อมิ ธมมฺเทสน  สตฺถา  สาเกต  นิสฺสาย 
อฺชวเน  วหิรนฺโต  ภิกขฺูหิ ปุฏปฺห  อารพฺภ  กเถสิ. 
[ภิกขูหิปุฏปฺห. ๖/๑๘๐ ] พระศาสดา  เมื่อทรงอาศัยเมืองสาเกต 
ประทับอยูในอัญชวัน  ทรงปรารภปญหาที่พวกภิกษุทูลถาม  จึงตรัส 
พระธรรมเทศนานี้วา อหึสกา เย เปนอาทิ.  
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        กิริยาพากยางค    สตฺถา  สาเกต  นิสฺสาย อชฺวเน  
                                        วิหรนฺโต, 
        พากย                  อหสึกา เยติ  อิม  ธมฺมเทศน   
                                ภิกขฺหูิ  ปุฏปหฺ  อารพุภ  กเถสิ. 
        ภควโต  กิร  ภิกขฺุสงฺฆปริวุตสฺส สาเกต  ปณฺฑาย 
ปวิสนกาเล  เอโก  สาเกตวาสี  มหลฺลกพฺราหฺมโณ นครโต 
นิกฺขมนฺโต  ฯ เป ฯ  สตฺถาร  คเหตฺวา  อตฺตโน  เคห อคมาสิ. 
[ ภิกขูหิปุฏปฺห ๖/๑๘๐]  ไดยินวา พราหมณแกชาวเมืองสาเกต 
คนหน่ึง ออกจากนครในกาลที่พระผูมีพระภาค  อันภิกษุสงฆแวด 
ลอม  เสด็จเขาไปสูเมืองสาเกต  เพ่ือบิณฑะ  ฯลฯ  ไดพาพระ 
ศาสดาไปสูเรือนของตน. 
        คุณพากยางค                  เอโก กริ  สาเกตวาสี  มหลฺลก- 
                                        พฺราหฺมโณ, 
        กริิยาพากยางค        ภควโต   ภิกขฺุสงฺฆปริวุตสฺส 
                                        สาเกต  ปณฺฑาย  ปวิสนกาเล 
                                        นครโต  นิกขฺมนฺโต, 
                                        ฯ เป ฯ 
        พากย                        สตฺถาร คเหตฺวา  อตฺตโน  เคห 
                                        อคมาสิ. 
        สตฺถา เตน  อปริปุณณฺ  กตฺวา  วตฺุตคาถ   ปรปุิณฺณ 
กตฺวา  ทสฺเสนฺโต  เอวมาห. [ อฺตรปุริส. ๓/๑๐๗ ]  พระศาสดา  
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เมื่อทรงแสดง  คาถาสัตวนรกน้ันกลาวทําใหไมบริบูรณแลว ทาํให 
บริบูรณ  จึงตรัสอยางนี้.    
        กริิยาพากยางค             สตฺถา  เตน  อปริปุณณฺ  กตฺวา 
                                        วุตฺตคาถ  ปรปุิณฺณ  กตฺวา 
                                        ทสฺเสนฺโต, 
        กริิยาพากยางคชั้นใน เตน อปรปุิณฺณ  กตฺวา วุตฺต- 
        พากย                          เอวมาห. 
        ขอสังเกต  ก. พากยที่ ๑  ไมแยก  นิสฺสาย  เปนกิริยาพาก- 
ยางค ๑ กอน แตเอารวมเปนกิริยาพากยางคเดียวถึง  วิหรนฺโต 
เพราะ  นิสฺสาย  เปนสมานกาลกิริยาใน วิหรนฺโต  คือทําพรอม 
กันกับ  วหิรนฺโต เมื่อทําพรอมกันเชนนี้ จึงแยกออกจามกันมิได. 
        ข.  พากยที่  ๒ กริ  เปนนิบาตตนขอความ  จึงเอาไวในพากยางค 
ที่ ๑. และไมแยก  สตฺถาร  คเหตฺวา  เปนอีกพากยางคหน่ึง  เพราะ 
ถือเอา  คเหตุวา เปนสมานกาลกิริยาใน อคมาสิ. 
        ค.  พากยที่ ๓  กตฺวา  ทั้ง ๒  เปนกิริยาวิเสสนะ คือ  กตฺวา 
ที่ ๑ กิรยิาวิเสสนะใน วุตฺต-.  กตฺวา  ที ่๒  กริิยาวิเสสนะใน   ทสฺสเสนฺโต 
ไมแสดงกิริยาอีกสวนหนึ่ง  เพราะฉะน้ัน  จึงรวมเปนพากยางคเดียว 
กับ  ทสฺเสนฺโต. อนึ่งกิริยาพากยางคนี้ กิริยาพากยางคในอีกชั้น 
หน่ึง  แตไมแยกออกเปนพากยางควงนอกอีกสวนหนึ่ง  เพราะ วุตฺต 
เขาสมาสกับ คาถ ๆเขากับ  ทสฺสเสนฺโต  ซึ่งเปนกิริยาขยายประธาน 
จึงรวมเปนพากยางคเดียวกับ  ทสฺเสนฺโต   
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        ฆ.  ตอนท่ีเรียกวา พากย  ในพากยทั้ง ๓  ที่ยกมาตัดนั้น  แทจริง 
ก็เปนตอนหน่ึงของพากย  (พากยาค) แตเปนตอนที่สุดของพากย 
ทานใชกิริยาคุมพากย  จึงเรียกวาพากย.  
                          ทางแหงการศึกษาวากย สัมพันธ   
        (๑๔๙)  การศึกษาวิธปีระกอบคําพูดเขาเปนพากย มี ๒ ทางคือ 
กําหนดพากยที่เรียงไวแลวใหรูวาบทไหนเขากับบทไหน  ซึ่งเรยีกวา 
สัมพันธทาง ๑. เรียงผูกคําพูดใหเปนพากยเองใหตองตามแบบอยาง 
ทาง ๑. ใน ๒ ทางน้ัน  ควรเรียนทรงสัมพันธ  ใหเห็นเปนตัวอยาง 
ไวกอนแลว  จึงเรียนแตงเอง  เชนนี้  การศึกษาจะไดสะดอกดี กอน 
แตเรียนสัมพันธ  ควรรูจักแบบสัมพันธไวกอน. 
        อธบิาย:  [ ๑ ] การศึกษาวากยสัมพันธมี  ๒ ทาง  คือเรียน 
สัมพันธ ๑ เรยีนผูกคําพูดใหเปนพากยเองใหตองตามแบบอยาง  คือ 
เรียนแตภาษาบาลี  ๑. ทางท่ี ๒ เปนการศึกษาวายกสัมพันธโดยตรง. 
สวนทางที่ ๑ เปนอุปกรณเครื่องสนับสนุน  เพราะเม่ือเรียนรูสัมพันธ 
แลว  ในเวลาแตหนังสือ  ยอมเรียงเขาไดถูกตอง. สวนในการแปล 
หนังสือจําเรียนสัมพันธแท  มิฉะนั้นจะไมรูวาบทไหนเนื่องหรือเขา 
กับบทไหน  เมื่อไมรู  ก็จับความไมได  แปลไมถกู.  ทั้งน้ีเพราะ 
ภาษาบาลีมีวิธีเรียงคําพูดตางภาษาไทย. 
        [ ๒]  ในภาษาไทย  เรียงคําพูดที่  ๑-๒ ไปตามความ  จึงไมสู  
เห็นความสําคัญของสัมพันธ. สวนภาษาบาลีไมเรียงอยางนั้น  แต 
เรียงวิธีวากยสัมพันธอีกสวนหนึ่ง. ถาจะแปลคําท่ี  ๑-๒ ตามลําดับ  
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ไป ยอมไมไดความ อุ.  นตฺถิ  เต  โกจิ  อาปุจฺฉิพฺพยุตฺตโก    
าติ  [ จกฺขุปาลตฺเถร . ๑/๖ ]   แปลตามลําดับบทวา ' ไมมี ทานไร ๆ 
ผูควรอําลา ญาติ'  แปลอยางนี้ไมไดความ. เมื่อเปนเชนนี้  จําตอง 
อาศัยสัมพันธ  คือใหรูวาบทไหนเขากับบทไหน โดยเนื่องกันอยางไร 
เชนในพากยนี้  จําตองรูสัมพันธวา  าติ  เปน กัตตา  ใน  นตฺถิ ๆ 
เปนกิริยาของ าติ. เต  เนื่องดวยเปนเจาของใน าติ  โกจ ิ  และ 
อาปุจฺฉิตพฺพยุตฺตโก  เปนวิเสสนะของ  าติ.  เมื่อรูเชนนี้แลว  จึงจะ 
เขาใจความและแปลไดถกูวา ญาติไร  ๆ ผูควรอําลาของทานไมมีหรือ' 
ดังน้ี  การรูสมัพันธมีประโยชนในการแปลงหนังสืออยางนี้. 
        แตบางประโยค เรียงคําพูดเหมือนตามลําดับคําท่ี  ๑-๒ ดัง 
ภาษาไทย  อุ. กนิฏภาตา  เม อตฺถิ  ภนฺเต  [ จกฺขุปาลตฺเถร. 
๑/๖ ] แปลวา 'นับชายของขาพระองคมีอยูพระเจาขา'  นี้หาได 
เรียงตามวิธีภาษาไทยไม  แตเรียงตามวิธีภาษาบาลีดังกลาวมาแลว 
นั้นเอง  แตบังเอิญไปคลายกับวิธีเรียงในภาษาไทยเขาเทาน้ัน. 
                                        สัมพันธ 
        [ ๓ ]  ความเน่ืองกันแหงบทหน่ึงกับอีกบทหนึ่ง  หรือความเขา 
กันแหงบทหน่ึงกับอีกบทหนึ่ง  เรียกวาสัมพันธ  การเรียนกําหนดพากย 
ที่เรียงไวแลว เชน  ใน ธมัมปทัฏฐกถา  เปนตน  ใหรูวาบทไหน 
เนื่องหรือเขากับบทไหน  เรียกวาเรียนสัมพันธ. 
        การเรียนสัมพันธนั้น  เมื่อกลาวถึงหัวขอใหญ  ๆ  ที่พึงเรียน 
ก็มีดังน้ี  คือ อรรถ,  ชื่อสัมพันธ, การเขาสัมพันธ,  วิธีสัมพันธ.  
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        อรรถ  คือความหมายที่ใช  เชนเปนผูทําเองในพากยที่เปน   
กัตตุวาจก [ สยกัตตา ]  เปนที่ทํา  [ อวุตตกัมม ] ชือ่สัมพันธ เชน 
สยกัตตา  อวุตตกัมม.  การเขาสัมพันธ  เชนบทนามนามท่ีประกอบ 
ดวย ทุติยาวิภัตติ เขากับกิริยา วิธีสัมพันธเกี่ยวดวยรูจักความเน่ือง 
กันของบทท้ังหลายในพากยางคและพากยนั้น ๆ เชน  อุ. ในจักขุ- 
ปาลัตเถระ.  ที่แสดงแลว และเกี่ยวดวยระเบียบในเวลาสัมพันธ.  แบบท่ี 
แสดงขอเหลาน้ี พรอมท้ังนิบาต  เรียกวาแบบสัมพันธ มีแจงใน 
หนังสือวายกสัมพันธภาคที่ ๓ ตอนตน ซึ่งไดถือเปนหัวขออธิบาย 
ในหนังสือน้ี. 
        เพราะเหตุนี้  นักเรียนพึงทองจําแบบสัมพันธนั้นใหไดเปนพ้ืน 
ไวกอน  เพ่ือเปนแบบแลว  จึงมาความเขาใจเพ่ิมเติมในหนังสือน้ี 
เชนนี้จึงจะไดประโยชน. 
        [ ๔ ] พากยางคก็ดี  พากยก็ดี  ประกอบข้ึนดวยบท  คือ บท 
นามบาง บทกิริยาบาง. และบททั้งหลายอันเปนเครื่องประกอบ 
เหลาน้ันเอง ยอมมีความสัมพันธกันตลอด.  เพราะเหตุนั้น    เม่ือเรียน 
สัมพันธจึงจําตองเรียนใหรูจักบท มหีัวขอท่ีพึงเรียนกอนในตอนน้ี คือ 
อรรถที่ใช  ๑ ชื่อ  ๑ การเขา ๑. 
        ในบทท้ัง ๒  คือนามและกิริยานั้น ยังมีวิภาคออกไปอีก คือ 
บทนามแบงเปน ๓ คือ บทนามนาม ๑  บทคุณนาม ๑ บทสัพพนาม ๑ 
บทกิริยาแบงเปน ๒ คือ บทกิริยาในพากยางค ๑ บทกิริยาในพากย ๑. 
พึงทราบอธิบาตตามแนวแบบสัมพันธเปนลําดับไป.  
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                                     บทนามนาม    
        [ ๕ ]  นามนาม หมายถึง  นามนาม  [ในนามศัพท]   สมาส- 
นาม  ตัทธิตนาม  นามกิตกฺนาม  [ ตลอดถึงพวกศัพทลงอุณณาทิ- 
ปจจัยนาม ]  และคุณนามที่ใชในฐานเปนนาม.  [ และปุริสสัพพนาม 
ที่จะกลาวถึง  ในตอนท่ีวาดวยศัพทนาม ] นามนามเหลาน้ีที่ประกอบ 
ดวยวิภัตตินาม  เรียกวาบทนามนาม. 
        นามนามอ่ืน ๆ ก็เปนที่เขาใจกันแลว  ยังแตคุณนามท่ีใชในฐาน 
เปนนามนาม. แทจริงคุณนามเชนนี้มีที่ใชมาแลว  แตไมคอนยกข้ึนพูด 
กัน จักยกข้ึนพูดในตอนทายบทนามนามพอใหเขาใจในทางสัมพันธ. 
                                      แบบสัมพันธ 
                   บทนามนามที่ประกอบดวยปฐมาวิภัตติ 
        (๑๕๐)  บทนามนามท่ีประกอบดวยปฐมาวิภัตติ ใชในอรรถ 
๔ อยาง ดังน้ี :- 
                                         ลิงคัตถะ 
        ๑.  เปนประธานในนามพากยาค  และคุณพากยางค เรียก 
ชื่อวา ลิงคฺตโถ. อุทาหรณอยางน้ี กุลสฺส  ปตฺโต. ปโย  ปุตฺโต. 
        อธบิาย:  [ ๑ ]  ลิงคัตถะ  หมายความวาเปนประธานในนาม 
พากยางคและคุณพากยางค. พากยางค  ๒  ในขอน้ี  หมายเฉพาะ 
พากยางคที่เปนตอนหน่ึงตางหากจากพากย  เพราะสิ้นสุดความลง 
เพียงนั้นก็ตาม  เพราะจับเอาเฉพาะตรงน้ันก็ตาม  [ ที่เปนตอนหน่ึง  
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แหงพากย  บทประธานยอมเปนประธานในพากย และมีชื่อเรียก   
อยางอ่ืน  ดังจะกลาวตอไป ].  ปุตฺโต ใน อุ. ที ่๑ เปนประธานใน 
นามพากยางค. ใน อุ.  ที่ ๒ เปนประธานในคุณพากยางค  เรียกชื่อวา 
ลิงคัตถะ  ทั้ง ๒ บท. อุ. ใน ธัมมปทัฏฐกถา  พึงดูในตอนท่ีวาดวย 
พากยางค  และพึงทราบวาบทประธานในพากยางค  [ที่เปนตอนหน่ึง 
ตางหากจากพากย ] นั้น ๆ แล  เรยีกชือ่วา ลิงคัตถะ. 
        [ ๒ ]  ลงิคัตถะที่เปนอุปมา  เรียกชื่อวา  อุปมาลิงคัตถะ อุ:- 
        ๑)  ตโต  น ทุกฺมเนฺวติ  จกฺกว  วหโต  ปท  [จกขฺุปาลตฺเถร 
รอยเทาโคผูนําแอกไปอยู  ฉะนั้น ' [  จกฺก  อุปมาลิงคัตถะ  และเติม 
อเนฺวนิต  เขามาเปนวิเสสนะของ จกฺก ]. 
        ๒)  คคณตเล  จนฺทเลขา วิย  ปฺายมานา,  [ วิสาขา. ๓/๖๖ ] 
ปรากฏอยูราวกะจันทรเลขา [ ปรากฏอยู ]  ในทองฟาฉะน้ัน '  [ จนฺท- 
เลขา อุปมาลิงคัตถะ  และเติม  ปฺายมานา  หรือ  ปฺายนฺตี 
เขามาเปนวิเสสนะของ  จนฺทเลขา. ] 
        ๓)  ตโต น สุขมเนฺวติ  ฉายาว  อนุปานิยี. [ มฏกุณฺฑลิ 
๑/๓๔ ] ' ความสุขยอมไปตามเขา  เพราะเหตุนั้น  ดุจเงาไมละตัว 
ฉะน้ัน '  [ ฉายา  อุปมาลิงคัตถะ ไมตองเติมบทวิเสสนะ  เพราะมี 
อนุปายี แทน ]. 
        ๔)  ฉนนฺ  วณฺณานนฺติ วุตฺตตฺตา  ปนสฺส  ฉพฺพณฺณสิโย 
กูเฏหิ  อาสิฺจมาน  วิลนีสุวณฺณ  วิย  ยนฺตนาฬิกโต  นิกฺขนฺตา  
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สุวณฺณรสธารา  วิย จ  เอกจกฺกวาฬคพฺภโต  อุคฺคนฺตฺวา  พฺรหมฺ-  
โลก  อาหจฺจ  ปฏินิวตฺติตฺวา  จกฺกวาฬมุขวฏฏิเมว  คณฺหึสุ. 
[ ยมกปฺปาฏิหาริย.  ๖/๘๔ ] ' ก็เพราะทานกลาวไววา ฉนฺน  วณฺณาน  
รัสมี  ๖ สีของพระพุทธองค  พวยพุงข้ึนจากหองแหงจักรวาฬอันหน่ึง 
จดพรหมโลกแลววกลับจับของจักรวาฬทีเดียว  ดจุทองคําควางไหล   
ออกจากเบา และดุจทอนํ้าทองคําออกจากทะนานยนต' [วิลีนสุวณฺณ 
และ สุวณฺณรสธารา  ตางเปนอุปมาลิงคัตตะ  และไมตองเติมบทกิริยา 
กิตกเขามาเปนวิเสสนะ เพราะตางมีวิเสสนะของตนแลว ]. 
        ๕)  มนุสฺสสีส วิย อสฺส สีส, อหิสฺส [ อตฺตภาโว ] วิยสฺส 
เสโส  อตฺตภาโว./B> [ อหิเปต.  ๓/๑๕๔ ] ศีรษะของเปรตนั้น  คลาย 
ศีรษะของมนุษย,  อัตภาพท่ีเหลือของเปรตนั้น  คลาย [อัตภาพ] 
ของงู. 
        บทอุปมาลิงคัตถะนี้  นิยมแปลทีหลังกิริยาในพากยบาง  เชน 
อุ.  ที่ ๑ ที่หลังกิริยาในพากยางคบาง  เชน  อ.ุ  ที่ ๒.  ทั้งน้ีแลวแต 
จะมีความเน่ืองกับกิริยาไหน  และนิยมเติมบทกิรยิากิตก  อันประกอบ 
ดวย อนฺต หรือ มาน ปจจัย ใชธาตุเกี่ยวกับกิริยาในพากย หรือ 
พากยางคที่มีความเน่ืองถึงกันนั้น  เขามาเปนบทวิเสสนะ  เชน อุ. 
ที่ ๑  และที ่๒ นั้น ทั้งน้ีเวนแตบทอุปมาลิงคัตถะนั้นจะมีบทวิเสสนะ 
ที่ใชแทนกันไดแลว  เชน อุ.  ที่ ๑  หรือมีบทกิริยากติกเปนวิเสสนะ 
ของตนเอง  เชน อุ. ที่ ๔.  อนึ่ง ในประโยค  ลิงคัตถะ ที่มีประโยค 
อุปมาแทรก  การเติมและไมเติม  พึงเทียบโดยนับเดียวกัน  แตศัพท 
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เติม  พึงเปลี่ยนใชใหพอเหมาะ  เชน อุ.  ที ่๕.    
         อน่ึง  บทอุปมาลิงคัตถะโดยมาก  อาจเปนอุปมาวิเสสนะก็ไดอัน 
จักกลาวในตอนท่ีวาดวยบทคุณนาม  เวนแตบางแหง  เปนไดและ 
เหมาะแตเปนอุปมาลิงคัตถะอยางเดียว เชน อุ. ที่ ๑ และที่ ๒. 
                                       สยกัตตา 
        ๒. เปนผูทําเองใหพากยที่เปนกัตตุวาจก เรียกชื่อวา  สยกตฺตา 
อุ. ปุตฺโต  ชายติ.         
        อธบิาย:   [๑]   สยกตัตา  หมายความวา  ผูทําเอง  ในพากย 
ที่เปนกัตตุวาจก อุ.  ปุตฺโต ชายติ (ในแบบ) 'บุตรยอมเกิด' ปุตฺโต 
เปน สยกัตตา  ใน ชาติ เพราะเปนผูทําคือเกิดเอง. อุปสนฺโต 
สุข เสติ. 'ผูสงบรํางับยอมอยูเปนสุข.' 
        [ ๒ ]  ในนามพากยางคและคุณพากยางค หรือในประโยค 
ลิงคัตถะ  ที่อาจเติมกิริยาวามีวาเปนเขามาคุมพากยได [มักเปนโหติ ]. 
ถาเติมเขามา  บทประธานก็กลายเปน สยกัตตา  ไป อุ.  ลูข  [ โหติ ] 
เม ทาน.  
        [ ๓ ]  บทกิริยากิตกที่ประกอบดวย ตุ  ปจจัยที่เปน  กัตตา  เรียก 
ชื่อพิเศษกันวา ตุมัตถกัตตา อุ:- 
        ๑)  ภิกขฺุนา  นาม  กายาทีนิ  รกฺขตุิ  วฏฏติ. [ ฉพฺพคฺคิย. 
๖/๑๙๐ ].  ธรรมดาวา   ภิกษุรักษากายทวารเปนตนยอมควร. 
        ๒)  ยุตฺต  ปน ตุมฺหาก  อปฺปมตฺตก  อุทก  นสิฺสาย 
อนคฺเฆ  ขตฺติเย  นาเสตุ.  [าตกาน  กลหวูปสมน. ๖/๑๒๒ ]  
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พระองค ท. อาศัยน้ํามีประมาณนอย  ยังกษัตริยผูหาคามิไดใหฉิบหาย 
ควรแลวหรือ.   
        ๓)  สงฺคาม  โอติณณฺหตฺถิโน หิ  จตูหิ  ทิสาห ิ อาคเต 
สเร  สหิตุ ภาโร  [ โหติ ] [ สามาวตี.  ๒/๕๐ ]  ความทาทานศรท่ี 
มาจากทิศทั้ง ๔ เปนภาระของชางผูเขาสงคราม. 
        มีขอท่ีนักศึกษาพึงสังเกต  คือ บทกิริยาแหงบทตุมัตถกัตตานี้ 
ถาเปนที่กิริยากิตก  นิยมประกอบเปนนปุสกลิงค  เชน อุ. ที ่๒. แม 
คุณนามแหงบทตุมัตถกัตตาก็ดุจเดียวกัน  เวนไวแตคุณนามท่ีใชศัพท 
นามนาม ซึ่งคงไวตามลิงคเดิมของตน เชน อุ. ที่  ๓  คุณนามแหง 
บทตุมัตถกัตตา  ควรใชเปนวิกติกัตตาในกิริยา.  ถาไมมีกิริยาก็ควร 
เติมเขามา เชน อุ. ที ่๓ นัน้.         
        อน่ึง มนีักศึกษาบางทานแสดงความเห็นวา  บท ตุ ปจจัยท่ีเปน 
กัตตา  ไมนาจะเรียกวา ตุมัตถกัตตา,  นาจะใชเรียกบทกัตตาอ่ืนจาก 
ตุ  ปจจัยที่ใชในอรรถของ ตุ. 
                                          เหตุกัตตา 
        ๓.  เปนผูใชใหทํา  ในพากยที่เปนเหตุกัตตุวาจก เรียกชื่อวา 
เหตุกัตตา อุ. มาตา ปุตฺต  ชเนติ. 
        อธบิาย:  เหตุกัตตา  หมายความวา เปนผูทําท่ีเปนเหตุ  คือ 
ใชใหทํา มิไดทําเอง. อุ. มาตา  ปุตฺต  ชเนติ  (ในแบบ)  มาราด 
ยังบุตรใหเกิด' มาตา   เปน เหตุกัตตา  คือผูประกอบกิริยา  ชเนติ  ที ่
เปนเหตุ คือมารดามิไดเกิดเอง ทั้งบุตรก็มิไดเกิดไดเอง  [ ในพากยนี้ ] 
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แตมารดาเปนเหตุใหบุตรเกิด. พูดใหงาย ๆ คือ  ประธานในพากย 
เหตุกัตตุวาจก.  [ ตฺว ]  อฺ  เวชฺช  ปกฺโกสิตฺวา  ติกิจฺฉาเปหิ. 
[ มฏกุณฺฆลี. ๑/๒๕ ' ทานจงเรียกหมออ่ืนใหมาเยียวมา'  ตฺว  เปน 
เหตุกัตตา.    
                                       วุตตกัมม 
        ๔. เปนของท่ีเขาทําในพากยที่เปนกรรมวาจก  และเหตุกรรม 
วาจก เรียกชือ่วา  วุตฺตกมมฺ  อุ.  กลฺยาณกมฺม  กาตพฺพ  สงฺโฆ 
าเปตพฺโพ. 
        อธบิาย: [ ๑ ]  ของท่ีเขาทําเรียกวากรรม ในพากยกรรมวาจก 
กลาวกรรมเปนประธาน  และเรียกชื่อวา  วุตตกัมม  เพราะกรรมน้ัน 
ถูกกลาวเปนประธาน  อุ. กลฺยาณกมฺม  กาตพฺพ  (ในแบบ) ' กรรม 
งาม [  อันบุคคล ]  พึงทาํ.'  กลฺยาณกมฺม เปนกรรม  เพราะเปนสิ่งที่ 
ถูกเขาทํา  เรียกวา วุตตกัมม เพราะถูกกลาวเปนประธานในพากย. 
อถ กึ  ทฺวหีตีห  สทฺโท  น สุยฺยติ  [ สามาวตี. ๒/๓๐ ]  เมื่อเปน 
เชนนั้น  ทําไม  เสียง [ อัน... ]  ยอมไมไดยินตลอด  ๒-๓ วัน.' 
        [ ๒ ]  สวนในพากยเหตุกรรมวาจก  กิริยาเหตุกรรมวาจก  ใช 
สกัมมธาตุ  ก็มี  อกัมมธาตุ  ก็มี.  ที่ใช  สกัมมธาตุ ยกกรรมเปน 
ประธาน อุ :- 
        เยน  จ ปุคฺคเลน  ธมฺมสฺวสน  การิต.  [ สกฺกเทวราช. ๘/๔๕ ] 
'ธัมมัสสวนะอันบุคคลใด [ ยังบุคคล ]  ใหทําแลว  [ คือผูใดยังผูอ่ืน 
ใหไดฟงธรรม].'  ธมฺมสฺสวน เปนกรรม เพราะเปนของท่ีเขาทําใน  
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ฐานเปนตัวเหตุ  คือใชใหทํา  จะกลาววาเปนของท่ีถูกใหทํากไ็ด.  
เรียกวา วุตตกัมม  เพราะถูกกลาวเปนประธาน.  
        สุนนฺทาย  โปกฺขรณี  การิตา. [ สกฺก. ๒/๑๐๒ ] ' โปรกขรณี 
อันนางสุนันทา [ ยังชน ] ใหทําแลว .'  มีอธิบายอยางเดียวกัน. นี้เปน 
วุตตกัมม  โดยตรง  เพราะกรรมถูกยกข้ึนกลาวเปนประธานจริง ๆ. 
        แตที่ใชอกัมมธาตุ  ไมมีกรรมจะยกข้ึนเปนประธาน  จึงยกการีต 
คือผูถูกใชใหทําเปนประธานแทน  อุ. ปุพฺเพป  เม ตุมฺเหหิ อยโส 
อุปฺปาทิโต  [ วิสาขาย สหายิกา. ๕/๙๒ ] ' อยส  อันทาใหเกิดแกเรา 
แมในครั้งกอน. '  อยโส  เปนการีต  แตยกข้ึนเปนประธานแทนกรรม 
ทั้งเรียกวา วุตตกัมม  เหมือนกัน.  อุ. นี้กลับเปนเหตุกัตตุวาจกได 
ดังน้ี  ปุพฺเพป เม ตุมฺเห  อยส  อุปฺปทยิตฺถ. อยส  เปนการีต 
ชัดทีเดียว. 
        เพ่ือใหชัดยิ่งวาใชการีตเปนประธานจริง ๆ จะนําพากยวาจก 
ทั้ง ๒  ที่ใชเคียงกันมา  ๓ คู ดังตอไปนี้ :- 
        เหตุกัตตุ.                สา...ปานีย  ปริโภชนีย  อุปฏาเปสิ. 
                                นาง...ยังน้ําด่ืมน้ําใชใหเขาไปต้ังไวแลว. 
        เหตุกัมม.                 ตยา ว ปานีย ปริโภชนีย  อุปฏาปต. 
                                น้ําด่ืมน้ําใช  อันทานเทียวใหเขาไปต้ังไวแลว. 
                                [ ลาชเทวธีตา  ๕/๘ ]. 
        เหตุกัตตุ.                โส...ปณฺณสาล  ฌาเปสิ เขายังบรรณศาลา 
                                ใหไหมแลว.  
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        เหตุกัมม.                 มยา ตสฺส  ปณฺณสาลา  ฌาปตา.   
                                บรรณสาลาของทานอันเราใหไหมแลว. 
                                [อหิเปต. ๓/๑๕๗.] 
        เหตุกัตตุ.                เถร  กิร  โจรา  มาเรสุ. ไดยนิวา พวกโจร 
                                ยังพระเถระใหตายแลว. 
        เหตุกัมม.                 ตุมฺเหหิ  เถโร  มาริโต  พระเถระอันพวก 
                                เจาใหตายแลว  [ หรือ ]. 
                                [ มหาโมคฺคลฺลานติเถร. ๕/๖๑]. 
        ในพากยเหตุกรรมวาจกที่ยกมาน้ี  ปานีย  ปริโภชนีย  ก็ด ี
ปณฺณสาลา  ก็ดี  เถโร  กด็ี เรียกวา  วุตตกัมม.  นี้เปนวุตตกัมม 
โดยอนุโลม. 
        นาสังเกตวา ในพากยเหตุกัมมวาจก  ที่ใช  สกมัมธาตุ  หา 
การิตกัมมได สวนท่ีใช อกัมม  ธาตุ ไมมีการิตกัมม  หรือหาการิต- 
กัมมไมได  ทั้งนี้เพราะยกการิตข้ึนเปนประธาน  ในฐานเปน วุตตกัมม- 
แลว. 
        ตัวอยาง  ในพากยแหงกรรมวาจกที่แสดงไวในแบบ คือ สงฺโฆ 
าเปตพฺโพ ' สงฆ  [ อันภิกษุผูฉลาดสามารถ ] พึงใหรู ' นี้ยกการีต 
ข้ึนเปนประธาน  เรียกชือ่วา วุตตกัมม เหมือนกัน. 
        รวมความวา  ในพากยเหตุกรรมวาจก เปนประธานโดยเปนกรรม 
ในเมื่อใชสกมัมธาตุ, แตเปนประธานโดยเปนการีต คือผูถูกใชใหทํา 
ในเมื่อใช อกัมมธาตุ. แตการีตในที่เชนนี้ใชในฐานเปนกรรม เพราะ  
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ฉะน้ันจึงกลาวรวมกันไดวา "เปนของท่ีเขาทําใหพากยที่เปนกรรมวาจก  
และเหตุกรรมวาจก."  
        [ ๓ ]   บทนามนามที่ประกอบ  ปฐมาวิภัตตินี้ ไมกลาววาเขา 
กับบทใด  เพราะเปนประธาน. แตในเวลาสัมพันธนิยมวา 'ใน'  กิริยา 
คุมพากย เชน  ปุตฺโต สยกัตตา  ใน ชายติ.  กลฺยาณกมฺม  วุตตกัมมใน 
กาตพฺพง  สงฺโฆ วุตตกัมม  ใน าเปตพฺโพ.  สวนในนามพากยางค 
และคุณพากยางค  เรียกวา ลิงคัตถะ ลอย ๆ. 
        ตัวอยางในพากยเหตุกรรมวาจา ในแบบวา สงฺโฆ าเป- 
ตพฺโพ  ผูที่เพงพิจารณาคงสงสัยวา าเปตพฺโพ  เปนสกัมมธาตุ 
เมื่อเปนเชนน้ี  ควรจะยกตัวกรรมคือส่ิงท่ีพึงใหรูข้ึนเปนประธาน  ตาม 
ที่กลาวแลวขางตน  แตไฉนจึงยกการีตข้ึนกลาวเปนประธาน  ดุจพากย 
ที่ใช  อกัมธาตุ.  ขอน้ีไมมีคําแกอยางอ่ืน  นอกจากวาขางตนกลาว 
ตามนิยมของพากยเหตุกรรมวาจก [ ดูในอาขยาต ].  แตพึงทราบวา 
ไวยากรณอันบริบูรณนัน้เกิดทีหลังภาษา  เพราะฉะนั้น ภาษาจึงมีใช 
แผกจากกฎไวยากรณอยูบาง  ซึ่งมักเปนโวหารเกา  เชน อุ. นี้.  การ 
ใชเชนนี้ แมในธัมมปทัฏฐกถา  ก็มีบาง  แตนอย  เชน:- 
        อห  อิมาย  นิพฺพุตปท  สาวิโต. [ สฺชย. ๑/๘๐ ]  เราอน 
นางกิสาโคตมีนี้  ใหไดฟงซ่ึงบทวา  ดับทุกขแลว. 
        อสฺสุตปุพฺพ  สทฺท  ตยา  สุณาปตมฺหา. [ สามาวตี. ๒/๔๔ ] 
เราเปนผูอันทานใหไดฟงเสียงที่ไมเคยฟงแลว. 
        น ตฺว  มยา  เวรวจน  วทาปโต. [ โชติกตฺเถระ.  ๘/๑๘๓ ]  
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พอฉันมิไดใชใหกลาวคํากอเวร.   
        อุ.  ทั้ง ๓  นี ้บทกิรยิากิตกประกอบดวยสกัมมธาตุ  แตยกการีต 
แหงบทกิริยากิตกนั้นข้ึนกลาวเปนประธาน.  [ เม่ือจักประกอบ อุ.ที่ ๑ 
ใหตองตามนิยมในไวยากรณ  คือยกกรรมข้ึนกลาวเปนประธาน  ก็จัก 
ไดรูปประโยควา อิมาย  มยา [ หรือ ม ]  นิพฺพุตปท  สาวิต.  อีก ๒ 
อุ.  ก็พึงทราบเชนเดียวกัน ]  
        [ ๕ ]  ประโยคกรรมวาจก ที่ใชผูรับพูดเปนประธานของตนก็มี 
อุ. ตว...มยา  สิตการณ  ปุฏโ... [ อหิเปต.  ๓/๑๕๔ ] 'ทาน 
อันเราถามถึงเหตุแหงการแยม...,  ปุฏโ  เปนกรรมวาจก.  อันกรรม 
วาจกตามปกติไมมีอวุตตกัมม เพราะใหกรรมเปนประธานของตน. 
แตใน อุ. นี ้ ไมใชกรรมเปนประธานของตน  ใชผูรับพูดเปนประธาน 
แทน  จึงคงมีอวุตตกัมมได  เชนเดียวกับที่ใชการตีเปนประธาน. 
แทน  จึงคงมีอวุตตกัมมได  เชนเดียวกับที่ใชการตีเปนประธาน. 
ผูรับพูดนี้  ในประโยคกัตตุวาจกประกอบดวย  ทติุยาวิภัตติ เรียก 
ชื่อวา อกถิตกัมม  อุ. [ ในเรื่องนั้น ] อถ น ลกฺขณตฺเถโณ.... 
การณ  ปุจฺฉ.ิ ทีนั้น  พระลักขณเถระถามซ่ึงเหตุ....กะทาน.' ตฺว 
ก็ดี  น ก็ดี  เปนคําแทนชื่อพระมหาโมคคัลลานเถระองคเดียวกัน. 
ที่ใชผูรับพูดเปนประธานของตนเชนนี้ พบแต  ปฏุโ  โดยมาก  แต 
ใน อุ. บท  ปุฏโ  มิใชกริยิาคุมพากย  แตเปน ' กรรมใน '  ในการ 
บอกสัมพันธ  ตฺว  จึงมิใชวุตตกกัมม  แตเปนสยกัตตาใน อวจ  ที่ละไว. 
สวนขอความขางตนกลาวเฉพาะตอน ' กรรมใน' คือ  เฉพาะท่ี 
ตฺว  เกี่ยวกับ  ปุฏโ  เทาน้ัน.  แม อุ.  ในขอ  [ ๔ ]  ที่เปนกัตตุ  
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นอกกรรมใน. ก็พึงทราบเชนเดียวกันวา กลาวเฉพาะตอน 'กรรมใน'  
เทาน้ัน. อีก อุ.  หน่ึง มยา  กมฺุภาโร เอก  กมฺม  อาณตฺโต. 
[ สามาวตี.  ๒/๑๗]  'นายชางหมออันเราส่ังซึ่งการอยางหน่ึงไว.'  
พึงพิจารณาดู:   กุมฺภกาโร  เปนวุตตกัมมใน  อาณตฺโต  (ใชผูรบัพูด 
หรืออกถิตกรรมเปนประธาน, สวน  กมฺม  เปนอวุตตกัมมม ใน 
อาณตฺโต,  ถาจะเรียงโดยปกติก็เรียงวา มยา  กมฺุภการ  เอก กมมฺ 
อาณตฺต  (การอยางหนึ่งอันเราส่ังไวแลว กะนายชางหมอ). ที่ใชเชน 
นี้มีนอย  ถึงอยางนั้นก็ควรทราบไว. 
                    บทนามนามที่ประกอบดวยทุติยาวิภัตติ 
        (๑๕๑)  บทนามนามท่ีประกอบดวยทุติยาวิภัตติ ใชในอรรถ 
๖ อยาง เขากบักิริยา  ดังน้ี : 
                                         อวุตตกัมม 
        ๑. เปนที่ทํา  [ซึ่ง] เรียกชื่อวา  อวุตฺตกมฺม  อ.ุ ธมมฺ  สุฯาติ. 
        อธบิาย: [ ๑ ]  อวุตตกัมม คือ กรรม  [ของท่ีเขาทํา] แหง 
สกัมมกิริยานั้นเอง  แตไมกลาวเปนประธาน กลาวเปนที่รับการทํา 
ของกิริยา จึงประกอบดวย ทุติยาวิภัตติ  มีวิเคราะหคําวา ' ยอมทํา 
ซึ่งบทใด  บทนั้น  ชื่อวาเปนที่ทํา'  จึงใชอายตนิบาตวา 'ซึ่ง.'  แมใน 
อรรถอ่ืนในวิภัตตินี้  และวิภัตติอ่ืน  ก็พึงทราบเชนเดียวกัน.  อุ. 
ธมฺม  สุณาติ  (ในแบบ) ' ยอมฟงซ่ึงธรรม' ธมฺม  เปนที่ทําแหงกิริยา 
ฟง เปนอวุตตกัมม  ใน สณุาติ. โย ม  ปสฺสติ  โส ธมฺม  ปสฺสติ 
[ วกฺกลตฺเถร. ๘/๘๕ ] ' ผูใดเห็นซึ่งเรา  ผูนั้นเห็นซึ่งธรรม.'  
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        [ ๒ ]  บทที่มีขีดสัญประกาศอยูภายใต  ในขอนี้และในขออ่ืน 
พึงทราบวาเปนนามนามที่ประกอบดวยวิภัตติ ใชในอรรถท่ีกําลัง 
กลาวอยู  ๑ บทเปนที่เขาดวย ๑ เชน ธมฺม  สุณาติ พึงทราบวา 
ธมฺม  อวุตตกัมม ใน สณุาติ  ธมมฺ  ปสฺสติ  ธมมฺ  อวุตตกัมม 
ใน ปสฺสติ  พึงทราบอยางนี้ในที่ทุกแหง. 
        [ ๓ ]  กริิยาในคําวา 'เขากับกิริยา'  ในที่ทุกแหง  ไดแกกริิยา 
อาขยาต  กิรยิากิตกทั้งท่ีใชเปนกิริยา  ทั้งท่ีใชเปนวิเสสนะ  และนาม 
กิตกก็นับวากิริยา. กริิยาในคําวา  'เขากับกิริยา'  แมในวิภัตติอ่ืน 
ก็พึงทราบโดยนัยนี้. 
        นามกิตกแบงเปน ๒ คือ  กริิยานามนาม  ไดแกภาวสาธนะ ๑ 
กิริยาคุณนาม ไดแกสาธนะนอกน้ัน ๑.  อีกนัยหนึ่ง  แบงเปน  ๒ คือ 
นามนาม ๑ คุณนาม  ๑ กิริยานามนามและกิริยาคุณนาม  ที่ใชเปน 
นามนาม  เชน  ทายก  ปฏิคาหก จัดเขาในนามกิตกเปนนามนาม 
กิริยาคุณนามท่ีใชเปนคุณบท  จัดเขาใจนามกิตกเปนคุณนาม. นาม- 
กิตกนี้ นับเขาพวกนามก็ได เพราะจัดเปนนามนามและคุณนามได นับ 
เขาพวกกิริยาก็ได  เพราะสําเร็จจากกิริยา  ซึ่งยังเรียกวากิริยานาม 
กิริยาคุณอยู  เหตุฉะน้ัน  จึงเปรียบเทียบนกมีหูหนูมีปก  [ คาวคาว.] 
                                       สัมปาปุณิยกัมม 
        ๒.  เปนที่ไปถึง  [ สู ] เรียกชื่อวา สมฺปาปุณิยกมฺม อุ.  นคร 
ปวิสติ. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  สัมปาปุณิยกัมม  คือกรรมในฐานเปนที่ไปถึง  
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อุ. นคร  ปวสิติ  (ในแบบ) ' ยอมเขาไปสูนคร'  นคร  เปนที่ไป  
ถึง  เปนสัมปาปุณิยกัมม  ใน ปวิสติ.  อถ น เต สตฺถุ  สนฺติก 
เนตฺวา สตฺถุ  ทสฺเสสุ  [ อนภิรตภิกฺขุ. ๖/๑๐๗ ] ' ลาํดับนั้น 
อาจารยและอุปชฌายเหลาน้ัน  นําซึง่ภิกษุนั้น ไปสูสํานักของพระศาสดา 
แสดงแดพระศาสดา.'  
        [ ๒ ]  บางทีเปน สัมปาปุณิยกัมม  ในเมื่อเขากับอกัมมธาตุ 
อุ.  สุคตึ  คจฺฉติ  ' ยอมไปสูสุคติ.'  เปนอวุตตกัมมในเมื่อเขากับ 
สกัมมธาจุ  อุ.  สุคตึ  อุปปชฺชติ  'ยอมเขาถึงซ่ึงสุคติ.'  บางทีธาตุ 
ตัวเดียวกันเชน  อทสฺสน มจฺจุราชสฺส  คจฺเฉ  [ มรีจิกมฺมฏานิ-  
กตฺเถร.  ๓/๔ ]  ถาเอา  คจฺเฉ เปนอกัมม อทสฺสน เปนสัมปาปุณิย- 
กัมม แปลวา  ' พึงไปสูที่เปนที่ไมเปนแหงมัจจุราช.'  ถาเอา  คจฺเฉ 
เปนสกัมม.  อทสฺสน  เปนอวุตตกัมม แปลวา 'พึงถึงซ่ึง...' นี้ 
ควรเปนขอสังเกตในการแปลและสัมพันธ  เพ่ือใหเขาเรื่องกัน.  คมฺ 
ธาตุ  ใชเปนอกัมมมธาตุโดยมาก แตที่ความบงใหเปนสกัมมธาตุ 
อยางเดียวก็มี  เชน สงฺฆฺจ  นรเทวสฺส  คจฺฉาม ิ สรณ  อห 
[ มฏกุณฺฑลิ. ๑/๓๒ ]' ขาพระเจาจะถึงซ่ึงพระสงฆของพระพุทธนรเทพ 
เปนสรณะ.' 
                                      การิตกัมม 
        ๓.  เปนท่ีใชใหทํา  (ยัง)  เรียกชื่อวา การิตกมมฺ  บาง 
กตฺตุกมฺม   บาง อุ. มาตา  ปุตฺต  ชเนติ.  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๑ - หนาท่ี 32 

        อธบิาย: [ ๑ ]  การิตกัมม หรือ  กตัตุกัมม  คือกรรมใน 
ฐานท่ีถูกใชใหทําหรือเปนผูทําในฐานรับใช  หมายความวา เปนที่ 
ใชใหทํา.  การิตกัมมนี้  ใชกับกิริยาเหตุกัตตุวาจก  และเหตุกัมมวาจก  
ทั้งท่ีเปนอาขยาตและกิริยากิตก.  กริิยาเหลาน้ี ยอมเรียกหาการิตกัมม 
ทั้งน้ี  เวนกิรยิาเหตุกัมมวาจกท่ีเปนอกัมมธาตุ  [ ดขูอท่ีวาดวยวัตตกัมม ]   
อุ. มาตา  ปุตฺต  ชเนติ  (ในแบบ)  ' มารดา  ยังบุตร  ในเกิด'  ปุติต 
เปนที่ถูกมารดาใหเกิด จึงเปนการิตกัมมใน  ชเนติ.  ตยา  ปต  อมต 
อมฺเหป  ปาเหยิ. [ สามาวตี. ๒/๔๗ ] ' ขอทานจงยังแมเรา  ท. 
ใหดื่มอมตะท่ีทานด่ืมแลว.' 
        [ ๒ ]  การิตกัมม นี้  ประกอบดวย  ตติยาวิภัตติบาง อุ. สุนเขห ิ
น   ขาทาเปสฺสามิ  [ โกกสุนขลุทฺกทก.  ๕/๒๙ ] เราจักยังสุนัขท้ังหลาย 
ใหกัดกินคนกาฬกรรณีนัน้.'  ราชา  เวชฺเชหิ  ติกิจฺฉาเปติ.  [ วิฑูฑภ 
๓/๑๐ ]  ' พระราชา  ยังหมดทั้งหลาย  ใหเยียวยา.' 
        [ ๓ ]  แมนามกิตกที่สําเร็จจากเหตุรูป  ก็ม ีการิตกัมม  ได  อุ. 
มยา  อมิาส  ทฺวินฺน สมฺปตฺตีน  นิปฺผาทนกกามฺม  กาตุ  วฏฏติ. 
[ เทวทตฺต.  ๑/๗๓ ] ' เราทํากรรมเปนเครื่องยังสมบัติ  ทั้ง ๒  เหลาน้ี 
ใหสําเร็จยอมควร'.  สมฺปตฺตีน  การิตกัมม  ใน นปฺิผาทนก- [นี้ 
เรียกวาสัมพันธเขาครึ่งบท  เพราะไมเขาท้ังบทสมาส  เขาเพียงศัพท 
เดียวเทาน้ัน  ตามอรรถท่ีเขา ]. 
        [ ๔ ]  ในบทนามกิตก  เวนศัพทที่ประกอบดวย ตุ เตฺว ปจจัย  
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มีบทกัมมประกอบดวยฉัฏฐีวิภัตติ  [ เรียกวาฉัฏฐีกัมม]  ฉันใด  ก็มี  
บทการิตกัมมประกอบดวยฉัฏฐีวิภัตติ  ฉันนั้น  แตไมเปลี่ยนชื่อ 
คงเรียกวา การิตกัมม ตามเดิม เชน  สมฺปตฺตีน  ใน อุ. นี ้ทั้งน้ี 
ก็เวนศัพทที่ประกอบดวย ตุ เตฺว  ปจจัยเชนกัน  คือการิตกัมมใน 
บทปจจัยทั้ง ๒ นี้  คงประกอบดวย  ทติุยาวิภัตติตามธรรมดา อุ. ภนฺเต 
อห  มหลฺลกกเล  ปพฺพชิโต คนฺถธุร  ปุเรตุ น สกขฺสสฺามิ.  
[จกฺขุปาลตฺเถร. ๑/๗ ] 'ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคบวชใน 
เวลาแก จักไมอาจยังคันถธุระใหเต็ม.'  (แตในที่บางแหง ก็มีประกอบ 
เปนฉัฏฐีวิภัตติ  คือ  สตฺถุโน อนุโมทน  กาเรตุกาโม... 
[ ครหทินฺน.  ๓/๙๗ ]  ประกอบอยางนี้มีนอยเต็มที). 
        [ ๕ ]  ในบทท่ีตองเรียกหาการิตกัมม แตทานมิไดเรียง การิตกัมม 
ไวดวย  ในเวลาสัมพันธ  ตองเติมเขามา อุ.  เถโร  [ ต วจน ] 
อธิวาเสสิ. [  เทวทตฺต.  ๑/๗๔ ]  พระเถระ  [ ยังคํานั้น ]  ใหอยูทับแลว. 
        [ ๖ ]  ในขอความท่ีกลาวมาแลว  มีคําวา  การิต บาง  การติกัมม 
บาง  คําท้ัง ๒ นี้   มีนัยตางกันดังน้ี:  การิต  เพงถึงตัวผูถูกใชใหทํา 
หรือผูทําใหฐานรับใช  ไมพูดถึงวาจะประกอบวิภัตติไหน,  การิต  นั้นแล 
ที่ประกอบดวย ทุติยาวิภัตติ  ใชในอรรถเปนที่ใชใหทํา  [ยัง] 
จึงเรียกวา  การิตกัมม. [ ถาประกอบดวย  ปฐมาววิภัตติ  ใชในอรรถ 
เปนประธานแทนกัมม  ในพากยเหตุกัมมวาจก  ที่ใชอกัมมธาตุ  เรียก 
วาวุตตกัมม. ดูในขอท่ีวาดวยวุตตกัมม].  
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                                   อัจจันตสังโยค   
        ๔.  เปนที่ลุลวง  [สิ้น, ตลอด ] เรียกชื่อวา อจฺจนฺตสโยโค 
อุ.  ติโยชน คจฺฉติ.  
        อธบิาย : [ ๑ ]  อัจจันตสังโยค  คือ เปนที่ผานตลอด หรอื 
ลุตตลอด  หมายความวา  เปนที่ลุลวง  ไดแกทุก ๆ สิ่ง จะเปนระยะทาง 
กาลเวลา  หรืออะไรก็ตาม ที่กิริยาทําผานตลอดหรือลุลวงไป  อุ. 
ติโยชน คจฺฉติ  (ในแบบ)  'ยอมไปส้ิน ๓ โยชน'  ติโยชน  เปน 
ที่ไปลุลวง จึงเปน  อัจจันตสังโยค ใน คจฺฉติ.  อิทานิ  เม อิท  ภตฺต 
เอกรตฺตินฺทิว รกฺเขยฺย  [ สขุสามเณร.  ๕/๘๓ ] 'บัดนี้  ภัตนี้ของ 
เรา พึงรักษาส้ินคืนและวันหน่ึง.'  สกลสรีร  ผรนตฺา ปติ  อุปฺปชฺชิ. 
[ สปฺปทาสตเถร. ๔/๑๓๒ ] ' ปติ  บังเกิดแผไปตลอดสีรระท้ังส้ิน.' 
        [ ๒ ]  อัจจันตสังโยคกับสัมปาปุณิยกัมม ตางกันในขอท่ีใชใน 
ความหมายเปนลุลวงกับเปนจุดหมายท่ีไปถึง. บางบทตองวินิจฉัย 
กอนวา ใชในอรรถไหน  เชน  สกลชมฺพุทีป  วิจรตฺิวา,  [ สามาวตี. 
๒/๕๖ ] ในความทอนน้ี  หมายความวา เที่ยวไปท่ัวชมพูทวีป 
สกลชมฺพุทีป  จึงเปน  อัจจันตสังโยค. ใน วิจริตฺวา  อิโต  โยชน- 
มตฺต  อาคโต.  [ เทวทตฺต. ๑/๑๔๓ ]  ในพากยนี้ หมายความวา 
พระเทวทัตตมาถึงท่ีประมาณโยชนหน่ึง  นับจากพระเชตวันน้ี  มิได 
หมายความวา  มาไดประมาณโยชนหน่ึง  นับจากตนทางที่มา [ เพราะมี 
อิโต  บงอยู ] ฉะน้ัน  โยชนมตฺต  จึงเปน  สัมปาปุณิยกัมม ใน อาคโต.  
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                                       อกถิตกัมม  
        ๕.  เปนท่ีรับพูด  [ กะ, เฉพาะ ] เรียกวาชื่อวา อกถิตกมฺม 
อุ.  ภควนฺต  เอตทโวจ.  
        อธบิาย : [ ๑ ]  อกถติกัมม หมายความวา เปนท่ีรับพุด อุ. 
ภควนฺต  เอตทโวจ  (ในแบบ)  'ไดทูลคํานั่น  กะพระผูมีพระภาค' 
ภควนฺต  เปนผูรับพูด จึงเปน  อกถิตกมัม  ใน อโวจ.  มาโวจ 
ผรุส  กฺจ.ิ  [  โกณฺฑธานตฺเถร.  ๕/๕๒ ] ' อยากลาวคําหยาบกะใคร ๆ.' 
ปุจฺฉ วาสว  ม ปฺห.  [ สกฺก.  ๖/๑๓๗ ] ' ดูกอนทาววาสวะพระองค 
จงถามซ่ึงปญหากะเรา.' 
        [ ๒ ]  ถามิใชเปนที่รับพูด  ก็มิใช อกถิตกัมม เชน  สมโณ 
โคตโม  อตฺตโน  สาวเก  ปพฺพชิตาติ  วทติ,  อหจฺมฺหิ  ปพฺพชิโต, 
มป  โข เอว  วตฺตุ  วฏฏติ.  [ อฺตรปพฺพชิต. ๘/๑๑๐] ' พระสมณโคดม 
ตรัสเรียกซึ่งพระสาวกของพระองควา บรรพชิต, เราก็เปนบรรพชิต, 
จึงควรจะเรียกแมซึ่งเราเลยอยางนั้น.'  สาวเก  อวุตตกัมม ใน วทติ. 
ม  อวุตตกัมม  ใน วตฺตุ. 
                                      กริิยาวิเสสน 
        ๖.  เปนเครื่องทํากิริยาใหแปลกจากปกติ  คือเปนคุณบทแหง 
กิริยา เรียกชือ่วา  กิริยาวิเสสน อุ. สุข เสติ. 
        อธบิาย [ ๑ ] กิริยาวิเสสน  คือเปนเครื่องทํากิริยาใหแปลก 
จากปกติ  คําวา เปนเครื่องทําใหแปลก ออกมาจากคําวา วิเสสน-  
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กิริยาวิเสสน  จึงเปนวิเสสน คือเปนคุณบทแหงกิริยานั่นเอง  คําวาเปน    
คุณบทแหงกิริยา หมายความวา  ใชในฐานเปนคุณบทแหงกิริยา เพราะ 
เปนนามนาม  แตใชแตงกริิยา  อุ. สุข เสติ  (ในแบบ)  ' ยอม  นอน 
(อยู)  เปนสขุ.'  สุข  เปนกิริยาวิเสสนแตง เสติ  ใหแปลกจากปกติ. 
แปลกอยางไร ?  ลําพัง เสติ  หมายความวา นอนตามปกติ  มี สขุ 
เขาแตง ก็ทําใหผิดปกติไปวา  นอนเปนสุข. สุสุข  วต ชีวาม.  
[มาร.  ๖/๑๒๔]  'เราทั้งหลาย  เปนอยูสุขดีหนอ.' กิริยาวิเสสนน้ี 
ไมใชอายตนิบาต  ดุจบทวิเสสนท้ังปวง. 
        [ ๒ ]  ศพัทนามกิตกซึ่งประกอบดวย  ทุติยาวิภัตติ ที่ใชในอรรถ 
ซ้ํากับกิริยาขางหลง  ก็เรียกวากิริยาวิเสสน อุ.  มหาวิรว  วริวึสุ. 
[ ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุ.  ๕/๔๔ ]  'รองเอ็ด'   มหาวิรว ซ้ํากับกิริยาขางหลังตน 
 ีคือ วิรวึสุ  จึงเปน กิริยาวิเสสน  ใน วริวึสุ.  วิตกฺก  วิตกฺเกสฺสสิ. 
[ มารธีตา. ๖/๖๕ ] 'จักตรึกวิตก.'  มหาอปฺโป ิก  อปฺโปเสิ. 
[อชครเปต.  ๕/๕๖]  'ปรบดัง.' 
        [ ๓ ]  ขอวาซ้ํากับกิริยาขางหลังตน คือซํ้าธาตุ ๑ เปนกิริยา- 
นามนาม  คือภาวสาธนะ. ๑ เชน  มหาวิรว ซ้ําธาตุกับ วิรวึส ุ คือ 
ธาตุเดียวกัน และเปนภาวสาธนะ  แปลโดยพยัญชนะวา รองแลว 
การรองเอ็ด. อุ. อ่ืน ๆ ก็มนีัยเดียวกัน.  ถาเพียงแตซ้ําธาตุ  แตมี 
ใชภาวสาธนะ ก็ไมชื่อวา ซ้ํากับกิริยาขางหลัง  ไมเปนกิริยาวิเสสน 
อุ. ทาน เทติ  ' ยอมใหซึ่งทาน '  [ทาน  ในที่นี้เปน  กัมมสาธานะ 
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เปนชื่อของวัตถุ].  ลาภ  ลภติ  'ยอมไดซึงลาภ'  [ ลาภ เปน กัมม-  
สาธนะ  เปนชื่อของปจจัยวัตถุ].  หรือเปนภาวสาธนะแตไมซ้ําธาตุ  
กัน ก็ไมชื่อวา  ซ้ํากับกิริยาขางหลัง  ไมเปนกิริยาวิเสสนดุจเดียวกัน 
อุ.  เฉทน  อกาสิ 'ไดทําซ่ึงการตัด.'  ทั้งน้ี  เพราะที่ซ้ําแตธาตุ  มิใช 
ภาวสาธนะ ยอมเปนชื่อของวัตถุเปนตน จึงใชอรรถอ่ืน เชน 
ทาน ใน อุ. ที่แสดงแลว. สวนท่ีเปนภาวสาธนะ  ยอมบอกกิริยาอาการ 
และกิริยาขางหลัง ก็แสดงกิริยาเหมือนกัน จึงชื่อวาซํ้ากันจริง  ทั้งธาตุ 
ทั้งความ  เปนกิริยาวิเสสนแท. สําหรบัที่ไมซ้ําธาตุกัน ทั้งใชใน 
อรรถอ่ืน  ไมตองกลาวถึง. 
        บท ทุติยาวิภัตติที่ซ้ํากับกิริยาขางหลัง  บางบทชวนใชใน 
อรรถอ่ืน  อุ.  ปุถุชฺชนกาลกิริย กตฺวา [ เปสการธีตุ. (๖/๔๒] ชวน 
ใหเอา กิริย  เปนอวุตตกัมม แต กิริย  เปนภาวสาธนะ  ปุถุชฺชน- 
กาลกิริย จึงเปนกิริยาวิเสสน [ ทํากาลกิริยาแหงปุถุชน หรือทํากาล 
แหงปุถุชน  กาลกิริย  กตฺวา=กาล  กตฺวา ] .  ทั้งน้ี  เวนแตจะ 
ใชหมายถึงสภาพอยางหน่ึง  ดังที่จะกลาวในตอไป. จรถ  ภิกขฺเว 
จาริก  [  สฺชน. ๑/๘๒ ] ' ภิกษุทั้งหลาย ทาน ท. จงเท่ียวจาริกไป.' 
จาริก  เปนกริิยาวิเสสนใน  จรถ. 
        ศัพทนามกิตกที่ใชในอรรถซ้ํากบักิริยาขางหลังเชนนี้ ประกอบ 
ดวย  ตติยาวิภัตติก็มี  พึงดูในขอท่ีวาดวยตติยาวิเสสนใน  ตติยาวิภัตติ. 
        อน่ึง  พึงทราบวา แมบทกิริยาวิเสสนใน อุ. ที่แสดงแลว ถา 
ในที่อ่ืนใชในอรรถอ่ืน  นอกจากกิริยาอาการดังกลาวแลว  ก็มใิช  
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กิริยาวิเสสน.   
        บางบท  มีรูปเปนภาวสาธนะ  แตถาใชหมายถงึขอปฏิบัติ 
ธรรมหรือสภาพอยางหน่ึง  มิใชเปนกิริยาอาการตามปกติ เชนนี้  แม 
จะมีธาตุซ้ํากับกิริยาขางหลัง  ก็มิใชกริยิาวิเสสน  เชน  พฺรหฺมจรยิ 
จรติ  [ นนฺทตฺเถร. ๑/๑๑๖ ] ถาเพงความวา   พฺรหมฺจริย  เปนตน 
ปฏิบัติหรือธรรมที่พึงปฏบิัติอยางหน่ึง ก็เปนอวุตตกัมมใน  จรติ. 
แทจริง  ขอท่ีวา มีรูปเปนภาวสาธนะ แตใชหมายถึงธรรมปฏิบติั 
อยางหน่ึงน้ัน  อาจมีได. ที่ทานใชคําวา  ธมมฺ  เขาสมาสดวยก็มี  เชน 
ภิกฺขาจริยธมฺม สุจริติ จเรยฺย  [ สุทฺโธทน. ๖/๓๓ ]  'พึงประพฤติ 
ซึ่งธรรมคือความเท่ียวไปเพื่อภิกษา  ใหสุจริต.' อน่ึง คําวา  พฺรหฺมจริย 
นั้น  ถาเพงความวาเปนกิริยาอาการ  กเ็ปนกิริยาวิเสสน ใน จรติ. 
        เพราะเหตุนี้ ผูศึกษาพึงเขาใจโดยยอวา  บทกิรยิาวิเสสนใน 
อรรถซ้ํากับกิริยาขางหลังตนน้ัน  ตองซํ้าธาตุทั้งเปนภาวสาธนะ ที่ใช 
เปนกิริยาอาการปกติ  นอกจากน้ี  มิใชกิริยาวิเสสน. และบางบท 
เมื่อเพงเขาแลว  อาจใชเปนกิริยาวิเสสนก็ได  หรอือยางอ่ืนก็ได เชนนี ้
ควรทําความรูเขาไว  เพ่ือจะไดเลือกใชใหเหมาะ  และจําไดไมดวน 
เอาผิดผูอ่ืน. 
        กริิยาวิเสสนท่ีใชในอรรถซ้ํากับกิริยาขางหลังตน  มีใชกบัอกัมม 
ธาตุโดยมาก  แตที่ใชกับสกัมมธาตุก็มีบาง เชน  ปุถุชฺชนกาลกิริย 
กตฺวา  ที่แสดงแลว. สวนกิริยาวิเสสนนอกน้ี  ใชกับอกัมมธาตุบาง    
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สกัมมธาตุบาง  ตามประสงค เชน  [ใชกับอกัมมธาตุ ] สุข  
เสติ  ที่แสดงแลว.  [ ใชกบัสกัมมธาตุ ]  ทนฺธ  ห ิกรโต  ปฺุ. 
[ จูเฬกสาฏก. ๕/๔ ]  'เพราะเม่ือบุคคลทําบุญชา' เหตุฉะน้ัน  พึงเพงเล็ง 
ถึงอรรถที่ใชเปนสําคัญ.  
                         ขอสังเกตทายขอบททุติยาวิภัตติ 
        ขอวา  บทนามนามที่ประกอบดวย  ทุติยาวิภัตติ  เขากับกิริยานั้น 
หมายความวา  เขากับกิริยาโดยมาก  หรือเปนตน  บางแหงเขากับนามก็มี 
อุ. เทฺว ตีณิ  โยชนานิ  อายตคมฺภีโร  มโหโฆว,  [วิฑูฑภ.  ๓/๒๕ ] 
ราวกะหวงน้ําใหญ  ทั้งกวางทั้งลึก  สิน้ ๒-๓  โยชน.' 
        การเขากับบทอ่ืนนอกจากกิริยาเชนนี้  ควรใชในเมื่อมิใชที่จะเขา 
กับกิริยา  หรอืในเม่ือมิใชที่จะเติมกิริยาเขามา. 
                        บทนามท่ีประกอบดวยตติยาวิภัตติ 
        (๑๕๒)  บทนามนามท่ีประกอบดวยตติยาวิภัตติ  ใชใน 
อรรถ ๖ อยาง เขากับกิริยาบาง  เขากับนามบาง เขากับอัพพยศัพท- 
บาง ดังน้ี :-  
                                           กรณ 
        ๑. เปนวัตถุเครื่องทํา [ดวย ] เรียกชื่อวา  กรณ  อุ. กาเยน 
กมฺม  กโรติ. 
        อธบิาย:-  [ ๑ ]  คําวาวัตถุ  หมายถงึท้ังรูปธรรมและนามธรรม 
เชน  คนฺธมาลาทิวตฺถูนิ  วตฺถุตฺตย  ปฺุกิริยาวตฺถุ.  ทีช่ื่อวา  กรณ  
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เพราะเปนวัตถุเครื่องทํา อุ. กาเยน  กมฺม  กโรติ  (ในแบบ) 
' ยอมทํากรรมดวยกาย.'  กาเยน  เปนวัตถุเครื่องทํา จึงเปน  กรณ ใน 
กโรติ. มคฺคฺาเณน  อมิ ขนฺธาทิโลก  โอภาเสติ  [ สมฺมชชฺตฺ- 
เถร. ๖/๓๘ ] '  ยังโลกมีขันธเปนตนนี้ใหสวาง ดวยมัคคญาณ.'   
        [ ๒ ]  กรณโดยตรง ใชในความหมายเปนวัตถุเครื่องทําตาม 
พยัญชนะ แตอาจใชในความหมายเปนเครื่องทําโดยออม  เชนเปนวัตถุ 
เครื่องพิกัดหรือกําหนดเปนตน อุ.:- 
        [เครื่องพิกัดหรือกําหนด ]  ปฺจหิ จกขฺูหิ   จกฺขุมา  ตถาคโต, 
[ปฺจสตภิกฺขุ.  ๗/๕๒ ] 'พระตถาคต  มีจักษุ  ดวยจักษุ  ๕.' 
อรหตฺตมคฺคฺาณชุติยา  ขนฺธาทิเภเท  ธมฺเม  โชเตตฺวา   ิตา. 
[อาคนฺตุภิกฺขุ. ๔/๕๒]  ' ยังธรรมอันตางดวยขันธเปนตนใหรุงเรือง 
 ดวยเครื่องรุงเรือง  คืออรหัตตมัคคญาณ  สถิตอยู.' 
        [เครื่องรับสนอง]   เอเตส  ภิกฺขนู ปวิสิตฺวา มยา  ทฏิเน 
กมฺม   นตฺถิ. [อธิมานิกภิกฺขุ.  ๕/๑๐๑ ]  'กรรมดวยเราผูอันภิกษุ 
เหลาน้ัน  เขาไปเห็น ไมมี.' 
        [ มี ๒ อยาง ]  เตน  [ คุเณน ]  อตฺตา สุทนฺโต  หุตฺวา 
ทเมยฺย.  [ ปธานิกติสฺสตฺเถร.  ๖/๑๑]  ' พึงเปนผูฝกดี  ดวยคุณน้ัน 
ดวยตนฝก.' [ เตน ]  คุเณน  เปนกรณใน สุทนฺโต [เพราะเปน 
เครื่องทําแหง  สุทนฺโต  คือเปนเครื่องฝก]  อตฺตนา เปนกรณใน 
สุทนฺโต  [ เพราะเปนเครื่องพิกัดหรือกําหนด  สุทนฺโต วาฝกดีดวย  
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ตนเอง].   
        อุ.  ตอไปน้ีเปนสหัตถตติยา ตามหลักที่จักกลาวในขอสหัตถตติยา: 
ราเคน สโม  อฺโ  อคฺคิ  นาม  นตฺถิ. [ อฺตรกุลทาริกา. 
๖/๑๒๗] 'ข้ึนชื่อวาไฟอ่ืนที่เสมอกันราคะไมมี.'  [ น ]  ขนฺธปรหิรณ- 
ทุกฺเขน  สทิส  ทุกขฺ  นาม อตฺถิ.  [ อฺตรกุลทาริกา. ๖/๑๒๖ ] 
'ข้ึนชื่อวาทุกขเชนกับดวยทุกข  คือการนามไดบาง. 
        [ ๓ ]  กรณ  เมื่อใชในความหมาย  เปนวัตถุเครื่องทําโดยตรง 
เขากับกิริยา  แตเมื่อใชโดยออม ก็เขากับนามไดบาง. 
        [ ๔ ]  กรณที่เขากับปูรฺธาตุ  ประกอบดวย ฉัฏฐีวิภัตติ  อุ 
ปูรติ  พาโล ปาปสฺส. [อสฺตปริกฺขารภิกฺขุ.  ๕/๑๕] 'คนพาล 
เต็มดวยบาป.'  ปาปสฺส ตองหักเปน กรณ ดุจ ตติยาวิภัตติ. 
        บางแหง  [แตนอย] ประกอบดวย  ตติยาวิภัตติธรรมดา  อุ. 
เอกพินฺทุนา น ปูรติ.  [อสฺตปริกฺขารภิกฺขุ.  ๕/๑๔] "ไมเต็มดวย 
หยาดเดียว.' 
        [ ๕ ]  ขอวาบท ตติยาวิภัตติ  'เขากับกิริยาบาง เขากับนามบาง 
เขากับอัพยยศัพทบาง' นั้น กิรยิา  หมายถึงดังท่ีกลาวแลวในตอนที่วาดวย 
ทุติยาวิภัตติ. 
        สวนคําวานาม ถามาเด่ียว  อาจหมายถึงนามนามโดยเฉพาะ 
ก็ได  อาจหมายถึงนามกลาง ๆ คือรวมทั้งคุณนามดวยก็ได  เพราะ 
คุณนาม  ก็เปนนามศัพทอยางหน่ึงเหมือนกัน. จะหมายถึงสถานไร  
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ก็แลวแตความตองการในท่ีนั้น ๆ. อนึง่  ถามาคูกับคุณ ดังคําวา  
' นามและคุณ'  ก็หมายถึงนามกลาง ๆ คือรวมทั้งคุณนามดวย. 
นามในคําวา  'เขากับนาม' หมายถึงนามกลาง ๆ คือรวมทั้งคุณนามดวย 
อัพยยศัพทหมายถึงศัพทนิบาต  และศัพทลงอัพยยปจจัยที่ใชเปนนิบาต. 
สวนศัพทลงอัพยยปจจัยนอกนั้น  จัดเขาในนามบาง  [ เชน กาลโต] 
กิริยาบาง  [ เชน กตฺวา ]  ตามสมควร.  
                                       ตติยาวิเสสน 
        ๒.  เปนทางเครื่องแปลก [ โดย, ตาม ]  เรียกชื่อวา 
ตติยาวิเสสน อุ.  ทกขฺิเณน ปสฺเสน  สหีเสยฺย  กปฺเปติ. มม วจเนน 
เอว  วเทห.ิ 
        อธบิาย: [๑]  ตติยาวิเสสน  คือบทท่ีประกอบดวย ตติยาวิภัตติ 
ที่ใชเปนวิเสสนของบทท่ีเขาดวย แตมิใชวิเสสนในฐานเปนคุณบท 
ดุจกิริยาวิเสสน ใน ทุติยาวิภัตติ  เพราะมีอายตนิบาตวา  โดย หรือ 
ตาม.  ถึงอยางนั้น  ก็ยังเปนทางทําบทท่ีเขาดวยใหแปลกจากปกติ 
ตติยาวิเสสน  จึงหมายความวา  เปนทางเครื่องแปลก. อุ:- 
        ทกขฺิเณณ ปสฺเสน  สหีเสยฺย  กปฺเปติ  (ในแบบ) ' สําเร็จ 
สีหไสยาโดยขางเบื้องขวา.' ปสฺเสน  ตติยาวิเสสน  ใน กปฺเปติ  โดย 
อธิบายวา  ลําพัง  กปฺเปติ  ยอมไมไดความพิเศษไปจาก ' สําเร็จ 
[สีหไสยา]' แตเมื่อมี [ ทกฺขิเณน]  ปสฺเสน  จึงไดความพิเศษคือ 
แปลกข้ึนวา  สําเร็จ  [ สีหไสยา ]  โดยขาง  [ เบื้องขวา ]. 
        มม  วจเนน  เอว  วเทหิ  (ในแบบ) ' [ เจา ]  จงกลาวอยางน้ี  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๑ - หนาท่ี 43 

ตามคําของเรา.'  วจเนน  ตติยาวิเสสน  ใน วเทหิ. 
        สกฺกา นุ  โข  รชฺช  กาเรตุ...ธมฺเมน.  [มาร. ๗/๑๖๔] 
'เราอาจหรือหนอ  เพ่ือครอบครองราชสมบัติโดยธรรม  [ หรือตาม 
ธรรม ] ...'    
        เต  ตสสฺ วจเนนานิวตฺติตฺวา  ต  อนุพนฺธึสุเยว . [ วิฑูฑภ. 
๓/๑๖]  ' เจาลิจฉวีเหลาน้ัน  ไมกลับตามคําของมหาลินั้น  ติดตาม 
พันธุละเสนาบดีนั้นไป.' 
        [ ๒]  บทภาวสาธนะซ่ึงประกอบดวย  ตติยาวิภัตติ  อันมีธาตุ 
เหมือนกับธาตุแหงกิริยาขางหลังตน เรียกวา ตติยาวิเสสน  ในบท 
กิริยาขางหลังตนน้ัน  อุ.  ปฐมคมเนน  กปลวตฺถุปุร  คนฺตฺวา, 
[สุทฺโธทน.  ๖/๓๑] '  เสด็จไปสูกรุงกบิลพัสดุบุรี โดยการเสด็จไป 
ครั้งแรก.'  กมฺมนมฺทเนน นนฺทติ.  [  สุมนเทวี. ๑/๑๔๙]  '  ยอม 
บันเทิงโดยการบันเทิงเพราะกรรม.'  มาราวฏฏเนน  อาวฏโฏ, 
[ปฺจสตภิกฺขุ.  ๔/๔๔]  หมุนไปแลวโดยการหมนุไปเพราะมาร.' 
        [ ๓ ]  ธาตุซ้ําดังกลาวในขอ ๒ นั้น  ถาใชเปนสาธนะอ่ืน  ก็มิ 
ใชตติยาวิเสสน  เชน  อาวฏฏน  ในบทวา  มาราวฏฏเนน  ถาใชเปน 
กรณสาธนะ  โดยแปลวา   เครื่องหมุนไปคือมาร  หรือเครื่องหมุนไป 
ของมาร  ก็เปนกรณใน  อาวฏโฏ  เพราะกลายเปนวัตถุเครื่องทํา 
คือเปนเครื่องหมุนไปของ  อาวฏโฏ. 
        อน่ึง  ใน อุ.  ในตอนท่ีวาดวยกรณ วา อรหตฺตมคฺคฺาณ-  
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ชุติยา  ขนฺธาทิเภเท  ธมฺเม  โชเตตฺวา   ิตา  ก็พึงทราบวา ถาไมใช ชุติ 
เปนกรณสาธนะ [ โดยแปลวาเครื่องรุงเรือน ]  แตใชเปนภาวสาธนะ  
[  โดยแปลวาการรุงเรือง ]   อรหตฺตมคฺคฺาณชุติยา  ก็กลายเปนตติยา 
วิเสสน  [ และตองแปลวาโดยการรุงเรอืงเพราะอรหัตตมรรคญาณ ]. 
        [ ๔ ]  บทภาวสาธนะ  ที่มีธาตุเหมือนกับธาตุแหงกิริยาขางหลัง   
เชนนี้  เรียกวาใชซ้ํากับกิริยาขางหลัง ดังท่ีกลาวแลวในตอนท่ีวาดวย 
กิริยาวิเสสน  ใน ทุติยาวิภัตติ. บทเชนนี้  พึงทราบวา ทานใช 
ประกอบดวย  ทุติยาวิภัตติบาง ตติยาวิภัตติบาง  ถาประกอบดวย 
ทุติยาวิภัตติ  ก็เรียกวา  กิรยิาวิเสสน,  ถาประกอบดวย ตติยาวิภัตติ 
ก็เรียกวา  ตติยาวิเสสน  และเขากับกิริยาขางหลังที่ซ้ํากันนั้น. 
        บทซ้ําเชนนี้  เรียกวาตติยาวิเสสน  เพราะเปนบท   ตติยาวิภัตติ 
ที่ระบุทางดําเนินของกิริยาขางหลัง  เชน ปมคมเนน...คนฺตฺวา  ที่แสดง 
แลว  คนฺตฺวา อาจหมายถึงไปครั้งไหน ๆ ก็ได  แต ปมคมเนน 
ระบุใหอยูในขอบเขตของการไปครั้งแรกเทาน้ัน  มิใชครั้งไหน ๆ. 
        [ ๕ ]  บางบท  มีรูปเปนภาวสาธนะ แตถาใชหมายถึงขอปฏิบัติ, 
ธรรมหรือสภาพอยางใดอยางหน่ึง  มิใชเปนกิริยาอาการตามปกติ  เชน 
นี้ แมจะมีธาตุซ้ํากับกิริยาขางหลัง  ก็มิใชตติยาวิเสสน  เชน  ปฺจหิ 
วิมุตฺตีหิ  วมิตฺุตาน  [ โคธิกตฺเถรปรินพฺิพาน. ๓/๘๙ ]  ถาเพงความ 
วา วิมุตฺตห  เปนสภาพธรรมอยางหนึ่ง ก็เปนกรณ  ใน วิมุตฺตาน 
จัดเขาในพวกกรณที่ใชเปนเครื่องพิกัด  หรือกําหนดตามท่ีกลาวแลว 
แปลวา  'หลุดพนดวยวิมุตติ ๕.'  
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        ในขอน้ี ตางจากขอขางตน  ตรงที่มีรูปเปนภาวสาธนะ  แตใช  
หมายถึงสภาพธรรมอยางหน่ึง  มิใชเปนกิริยาอาการตามปกติ. สวนใน 
ขอขางตน  เปนภาวสาธนะ  ที่ใชกิริยาอาการตามปกติ. เพราะเหตุนี้ 
ผูศึกษาพึงทําความเขาใจโดยยอวา  บทตติยาวิเสสนในอรรถซํ้ากับกิริยา 
ขางหลังตนน้ัน  ตองซ้ําท้ังธาตุทั้งเปนภาวสาธนะท่ีใชเปนกิรยิาอาการ 
ตามปกติ  นอกจากน้ี  คือมีรูปเปนภาวสาธนะแตใชหมายถึงสภาพธรรม   
อยางใดอยางหนึ่งก็ดี  เปนสาธนะอ่ืนก็ดี  ก็มใิชตติยาวิเสสน. บทที่อาจ 
ใชไดหลายอยาง  พึงวินิจฉัยถึงความมุงหมายแลวใชใหเหมาะ. 
        รวมความวา  บท ตติยาวิภัตติที่ซ้ํามี ๒ อยาง คือซํ้ากรณไดแก 
ซ้ําเครื่องพิกัดหรือกําหนด  ๑  ซ้ําตติยาวิเสสน  ไดแกซ้ํากิริยาอาการ ๑. 
ซ้ํากรณน้ัน   ซ้ํากับกิริยาบาง [ ปฺจหิ  วมิุตฺตีหิ  วิมุตฺตาน ]  ซ้ํากับ 
นามบาง  [ ปฺจหิ  จกฺขูห ิ จกขฺุมา ].  ซ้ําตติยาวิเสสนน้ันซ้ํากับกิริยา. 
ทั้ง ๒  นี้ซ้ํากับบทไหน  กเ็ขากับบทนั้น.          
        อน่ึง ยังมีบทที่ซ้ํากับบทอ่ืนนอกจากกิริยาขางหลังอีก ซ้ําเชนนี ้
ไมจําตองเขากับบทที่ซ้ํา  แตเขาตามอรรถท่ีใช  เชน ธเนน ธนกรณีย 
กริสฺสาม'ิ [มาร. ๗/๑๖๕ ]  ธเนน  ไมเขากับ  ธน-  แตเขากับ 
กริสฺสามิ  โดยอรรถาธิบายวา อันกิจท่ีพึงทําดวยทรัพย,  เมื่อจักทํา 
ก็ตองทําดวยทรัพย.  เหตุฉะนั้น  ธเนน  จึงเปนกรณใน กรสฺสามิ. 
ในที่อื่นที่มีความหมายเชนเดียวกัน พึงอธิบายอยางนี้ทุกแหง 
        [ ๖ ]  ศพัทอัพยยปจจัยลงในอรรถ   ตติยาวิภัตติ  ใชเปนตติยา- 
วิเสสนบาง อุ. เอกโต  ปฺุานิ  กโรนฺตา  [ มหลลฺกตฺเถร. ๗/๗๖ ] 
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'ทําอยูที่บุญ  โดยความเปนอันเดียวกัน '  ปุรโต คจฺฉถ.  [ จกฺขุปา-  
ลตฺเถร. ๑/๑๓ ] ' จงไปขางหนา.'  ตโต  อฺชลึ ปคฺคยฺห,  ตโต  ว สีส 
กตฺวา  นิปชฺชิ. [ สารปุตฺตตฺเถร. ๘/๑๑๕ ] 'ประคองอัญชลีทางทิศนั้น 
นอนทําศีรษะทางทิศนั้น.'   
        [ ๗ ]  ตติยาวิเสสนใชแตงกิริยา  คือเขากับกิริยาโดยมากแตงนาม 
ก็มีบาง อุ. ปกติยาป ปาโมชฺชพหุโล  พุทฺธสาสเน  ปสาท  โรเปติ. 
[ วกฺกลิตฺเถร.  ๘/๘๕ ] 'ภิกษุผูมากดวยปราดโมทย  แมโดยปกติ  ยอม 
ปลูกความเลื่อมในในพระพุทธศาสนา.'  ปุรโต  คาโม  กีวทูโร ? 
[ อฺตรปุริส.  ๓/๑๑๐ ] ' บานขางหนาไกลเทาไร ?' 
        แตถานามน้ัน ใชเปนวิภัตติกัตตาในกิริยาใด ก็ควรเขาในกิริยา 
นั้น  เชน  อหฺจมฺห ิ ชาติโคตฺเตน  พฺราหฺมโณ.  [ อฺตรพฺราหฺมณ. 
๘/๑๐๗ ] 'เราก็เปนพราหมณโดยชาติและโคตร.'  [....อุปฺปาติต- 
มคฺโคป  วิปสฺสนานิยเมเนว  ปฺจงฺคิโก โหติ ]  (อภิธมฺม.  หนา  ๙๗) 
ในโยชนาบอกเขาตามขีดเชนเดียวกัน ] . 
        ขอสังเกต:  ตติยาวิเสสน  ใชเชน  อาธาร ใน สัตตมีวิภัตติ 
บาง อุ. เทียบกัน :- 
        [ ตติยาวิเสสน ] หสา  อากาเสน คมึสุ. [ ติสภิกฺขุ. ๖/๔๖ ] 
หงส ท.  ไปทางอากาศ. 
        [ อาธาร ] อากาเส  ยนฺติ อิทฺธิมา. [เรื่องเดียวกัน ]   ทานผู 
มีฤทธิ์ยอมไปในอากาศ. 
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        ใชเชนเปนกาลสัตตมีบาง อุ. เทียบกัน :- 
        [ ตติยาวิเสสน ] เตน  โข  ปน สมเยน  สฺกโก...  [ มหา- 
กสฺสปตฺเถรปณฺฑปาตทาน.  ๓/๘๓ ].    
        [ กาลสัตตมี ]  ตสฺม ึ สมเย  สตฺถา... [ จกฺขุปลาตฺเถร. 
๑/๔]. 
        ใชเชนกิริยาวิเสสนบาง อุ.  เทียบกับ :- 
        [ ตติยาวิเสสน ]  สุเขน  ชีวาเม  [าตกาน  กลหวูปสมน. 
๖/๑๑๒ ]  เปนอยูโดยความสุข. 
        [ กิริยาวิเสสน ]  สสุุข  วต  ชีวาเม [ เรื่องเดียวกัน ] เปน 
อยูสุขดีหนอ. 
        บางแหงแมใชแสดงกาล  แตก็มีความหมายเปน ตติยาวิเสสน 
แท อุ. ขเณเนว  ชานิติ. [ สกฺกเทวราช. ๘/๓๙ ]  ' ทรงทราบ 
โดยขณะทีเดียว.'   ขเณณ หมายความวาโดยพลัน. กาเลน กาล 
สมาคนฺตฺวา, [ สามาวตี.  ๒/๑ ] ' มาพบกันสิ้นกาลโดยกาล.'  กาเลน 
หมายความวาตามเวลา. ขอสังเกตนี้ กลาวไวเพ่ือเปนทางสังเกต 
ของนักศึกษา. 
                                   อนภิหิตกัตตา 
        ๓.  เปนผูทําและผูใชใหทํา  ในพากยที่เปน  ภาววาจก 
และกัมมวาจก  เหตุกมัมวาจก และในกริิยาพากยางค [ อัน ] 
เรียกชื่อวาอนภิหิตกัตตา.  อุ.  สมเณร  นาม  สุสฺสมเณน 
ภวิตพฺพ.  อุโสโถ  สงฺเฆน  อนมุาเนตพฺโพ. พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา  
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ปฏิพเลน  สฺโฆ  าเปตพฺโพ. อนุชานามิ  ภิกฺขเว  คิลาเนน 
ภิกฺขุนา ปารสิุทฺธึ ทาตุ.    
        อธิบาย : [ ๑ ]  อนภิหิตกัตตา หมายความวา เปนผูทํา  ใน 
พากย  ภาววาจก  และกัมมวาจก  และในกิริยาพากยางคเชนนั้น 
และเปนผูใชใหทํา  ในพากยเหตุกัมมวาจก และในกิริยาพากยางค 
เชนนั้น.          
        เรื่องพากยางคไดอธิบายไวแลวขางตน  แตควรกลาวเพ่ิมเติม 
ในที่นี้อีก  คือ  กิรยิาพากยางคนั้น จัดเปนชั้นนอกก็มี  ชั้นในกม็ี 
กิริยาพากยางคชั้นนอกคือ  ความตอนท่ีมีกิริยาในพากยางคเปนของ 
บทประธานโดยตรง.  สวนกิริยาพากยางคชั้นในคือ  ความตอนท่ีมี 
กิริยาในพากยางคเปนของบทอ่ืนนอกจากบทประธาน  เนื่องอยูใน 
พากยหรือในกิริยาพากยางคชั้นนอก. และกิริยาพากยางคนี้  จัดเปน 
วาจกไดตามวาจกของบทกิริยาในพากยางคนั้น ๆ. ในการแสดง  อฺ, 
ถาเปนกิริยาในพากยางคชั้นใน  จะบอกไวเปนที่สังเกตดวย. 
         อน่ึง  บทนามกิตกที่ใชเปนกิริยา เชนบทที่ประกอบดวย ตุ 
ปจจัย  ก็นับเปนกิริยาในพากยางคดวย  และสําเร็จมาจากรูปวาจกใด 
ก็นับอนุโลมเขาในวาจกนั้น. พึงทราบ อุ. ดังตอไปนี้ :- 
        [ เปนผูทําใหพากยภาววาจก ]  สมเณน นาม  สุสฺสเณน 
ภวิตฺพฺพ. (ในแบบ)   ชื่ออันสมณะพึงเปนสมณะที่ดี. 
        อวสฺส  มยา  มริตพฺพ. [ เปสการธีตุ.  ๖/๔๐ ] อันเรา  พึง 
ตายแนแท.  
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        การเณเนตฺถ  ภวิตพฺพ. [ สกฺก.  ๒/๙๙ ] อันเหตุในเรื่องนี้ 
พึงมี.   
         อติวิย  เต  จิรายิต. [อุตฺตราอุปาสิกา. ๖/๑๗๐]  อันเจา 
ชาเหลือเกิน.  
        เยน  [อทฺุเทน]  โว  อนุติเร  จริต.  [ อุปนนฺทสกฺยปุตฺต. 
๖/๘ ]  ล้ําทานท้ัง ๒  อันนากตัวใดเท่ียวไปริมฝง 
        [ เปนผูทําในกิริยาพากยางคภาววาจก ]  อายุวฑฺฒนกุมาเรน 
กิร  สตฺตเม  ทิวเส  มริตพฺพ  อภวิสฺส.  [ อายุวฑฺฒนกุมาร. 
๔/๑๑๕ ]  ' ไดยินวา  อายุวัฑฒนกุมาพุงตายในวันท่ี ๗ จักไดมแีลว 
[อายุวฑฺฒนกุมาเรน  สตฺตเม ทิวเส  มตินพฺพ  เปนกิริยาพากยางค 
ชั้นใน ]. 
        อนุชานามิ ภิกขฺเว คิลาเนน ภิกฺขนุา  ปาริสุทฺธ ึ ทาตุ. 
(ในแบบ)  ' ภิกษุ ท. เราอนุญาตเพ่ือภิกษุไขใหปาริสุทธิ.' [ คิลาเนน 
ภิกฺขุนา  ปาริสุทฺธึ  ทาตุ  เปนกิริยาพากยางคชั้นใน ]. 
        มยาป  ตตฺถ คนฺตุ  วฏฏติ. [ ปณฺฑิตสามเณร. ๔/๓๕ ] 
' แมเราไปในที่นั้นยอควร. '  [ มยาป  ตตฺถ  อนฺตุ  เปนกิริยา- 
พากยางคชั้นใน ]. 
        มนา  มรณสฺสตึ  ภาเวตุ  วฏฏติ.  [ เปสการธีตุ.  ๖/๔๐ ] 
' เรายังมารณัสสติใหเจริญยอมควร. '  [ มยาป  ตตฺถ  คนฺตุ  เปนกิริยา- 
พากยางคชั้นใน ]. 
        [ เปนผูทําใหพากยกัมมวาจก ]  อโุปสโถ  สงฺเฆน  อนมุาเน-  
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ตพฺโพ. (ในแบบ)  อุโบสถอันสงฆพึงนับ.  
        เอว ชาเตน  มจฺเจน  กตฺตพฺพ  กุสล พหุ. [ วิสาขา. 
๓/๗๖ ]  กุศล  อันมัจจะผูเกิดแลวพึงทําใหมากฉันนั้น.           
        [ เปนผูทําใหกิริยาพากยางคกัมมวาจก ]  สตฺถา ปน หตฺถินา 
อุปฏ ิยมาโน, สุข วสิ.  [ โกสมฺพิก. ๑/๕๕ ] ' ก็พระศาสดาอัน 
ชางบํารุง ประทับอยูสุขแลว.' [ สตฺถา  ปน หตฺถินา  อุปฏ ิย- 
มาโน  เปนกริิยาพากยางคชั้นใน ]. 
        ตยา  กถิตสฺส ตถภาว  วา วิตถภาว  วา อหเมว  ตฺวฺจ 
ชานาม.  [ จิฺจมาณวิกา. ๖/๔๙ ] ' เราและทานยอมรูความท่ีคําอัน 
ทานกลาวแลวแทหรือไมแท.'  [ ตยา  กถิตสฺส เปนกิริยาพากยางค 
ชั้นใน ]. 
        เตนหิ  ตยา  กตกมมฺ  มยฺห  กเถหิ. [ สนฺตติมหามตฺต. 
๕/๗๓ ] 'ถากระน้ัน ทานจงกลาวกรรม  อันทานทําแลวแกเรา.'  ตยา 
อนภิหิตกัตตาใน กต- [ ตยา   กต-  เปนกิริยาพากยางคชั้นใน ]. 
        แมเปนผูทําในบทคุณนามซ่ึงสําเร็จมาจากกิริยาอันใชในอรรถอะไร 
ก็ตาม  ก็นับเขาในขอน้ี อุ. สุกร  สาธุนา  สาธุ  [ สงฺฆเภทปริสกฺกน. 
๖/๒๒ ]' ความดีอันคนดีทํางาย.' 
        [ เปนผูใชใหทําในพากยเหตุกัมมวาจก ] พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา 
ปฏิพเลน  สงฺโฆ าเปตพฺโพ.  (ในแบบ)  สงฆอันภิกษุผูฉลาด 
สามารถ  พึงใหรู. 
        อมิินา  เม การเณน โกโป  อุปฺปาทิโต.  [อชครเปต.  
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๕/๕๗ ]  ความฉิวอันขาใหเกิดข้ึนแลว  เพราะเหตุนี้.    
        [ เปนผูใชใหทําในกิริยาพากยางคเหตุกัมมวาจก ] กห  ตยา 
ปวิสฺสโร  ราชา  นาคเรหิ ปราชิยมาโน, ทิฏปุพฺโพ วา  
สุตปุพฺโพ  วา. [ อสทิสทาน.  ๖/๕๔ ] ' พระราชาผูเปนพระเจาแผนดิน 
ถูกชาวเมืองใหแพอยู พระองคทรงเคยใหเห็นหรือเคยไดยินที่ไหน.' 
[ นาคเรหิ  ปราชิยมาโน  เปนกิริยาพากยางคในขอนี้,  สวน ตยา 
ทิฏ-สุต-เปนกิริยาพากยางคกัมมวาจกชั้นใน  บอกสัมพันธวา 
ตยา  อนภิหิตกัตตาใน  ทิฏ-และ  สตุ- ] 
        สปริส  โอเฆน  อชฺโฌตฺกริตฺวา  มาริต  วิฑฑูภ อารพฺภ, 
[ วิฑูฑภ. ๓/๕  ] ' ทรงปรารภเจาวิฑูฑภะพรอมท้ังบริษัทผูอันหวงน้ํา 
ทวมใหสิ้นพระชนมแลว.'  [ โอเฆน  อชฺโฌตฺถริตฺวา  มาริต  เปน 
กิริยาพากยางคชั้นใน ]. 
        ขอสังเกต: คําวา  เปนผูใช  เปนภาษาไวยากรณ  หมาย 
ความวา  เปนตนเหตุใหสําเร็จกิริยาน้ัน ๆ โดยวิธีใหการีตทํา. 
        [ ๒ ]  บทอนภิหิตกัตตาน้ี  ประกอบดวย  ฉัฏฐีวิภัตติก็มี  อุ. 
ยสฺส  [ ปุคฺคลสฺส ]  ราโค  จ  โทโส  จ มาโน  มกฺโข  จ 
ปาติโต.  [  มหาปนฺถกถตฺเถร. ๘/๑๔๓ ] ราคะ  โทสะ  มานะและมักขะ 
อันบุคคลใดใหตกไปแลว. 
        ถามวา  ในที่เชนไรจึงหักบท  ฉัฏฐีวิภัตติ เปนอนภิหิตกัตตา ? 
ตอบวา ในที่ซึ่งมีบท  ฉัฏฐีวิภัตติ  เปนผูทําก็ตาม  เปนผูใชใหทาํ 
ก็ตาม.  
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        ในที่เชนนั้นนาเห็นวา บท ฉัฏฐีวิภัตตินั้น  มีความเนื่องเปน 
เจาของในบทประกอบดวย ทั้งเปนผูทํา  หรือเปนผูใชใหทํา  ใน  
กิริยาดวย.  
         [ ๓ ]  ในบทท่ีตองเรียกหา  อนภิหิตกัตตา  แตทานมิไดเรียง 
อนภิหิตกัตตาไวดวย  ในเวลาสัมพันธตองเติมเขามา  อุ. :- 
        อฏ ีน  นคร  กต.  [ รูปนนฺทาเถรี.  ๕/๑๐๖ ] ' สรีระนั้น 
(อันนายชางคือตัณหา) ทําใหเปนนครของกระดูก ท. '  เติม  ตณฺหา- 
วฑฺฒกีหิ  เขามาเปนอนภิหิตกัตตาใน กต. 
        เตน  วตฺุต. [ มหากสฺสปตฺเถรปณฺฑปาตทาน. ๓/๘๓ ] ' เพราะ 
เหตุนั้น คําน้ัน  อันพระธรรมสังคาหกเถระ  ท. กลาวแลว.' เติม 
ธมฺมสงฺคาหเหติ  เขามาเปนอนิภิหิตกัตตาใน วุตฺต. 
        กอนแตเติม  ตองใครครวญกอนวา ใครเปนผูทําหรือผูใช 
ใหทํา  แลวจึงเติมใหถูกตัว. 
        [ ๔ ]  บทอนภิหิตกัตตาในพากยภาววาจก  ใชเปนประธานใน 
พากยนั้นดวย  นี้ตางกันพากยวาจกอ่ืน  ซึ่งมีบทประธานเปน ปฐมา- 
วิภัตติ. 
                                         เหตุ. 
        ๔.  เปนเหตุ  [ เพราะ ] เรียกชื่อวา  เหตุ อ.ุ ลาเภน 
อุนฺนโต โลโก,  อลาเภน  จ  โอนโต. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  เหตุ ในท่ีนี้  หมายถึงเปนเหตุในทุก  ๆ ทาง 
เชนเปนเหตุใหสําเร็จกิริยาอยางใดอยางหน่ึง. อุ. :-  
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        [ เปนเหตุใหสําเร็จกิริยา] :   ลาเภน อุนฺนโต  โลโก,  อลาเภน  
จ โอนโต.  (ในแบบ)  ' โลกฟูข้ึนเพราะลาภ,  ฟุบลงเพราะอลาภ.' 
เอว  อายุกฺขเยน  จวติ  นาม. [  สามาวตี.  ๒/๑๓ ] '  ชื่อวาเคลื่อน 
เพราะสิ้นอายุอยางนี้.'  เตเนวาห  คหน  เหต  ภนฺเต  ยทิท 
มนุสฺสา,  อุตฺตาน  เหต  ภนฺเต  ยทิท  ปสโวติ. [ สามาวตี. ๒/๑๒]   
เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ  บุตรนายควานชางชื่อเปสส จึงกลาววา 
ขาแตทานผูเจริญ  ที่คด  คือมนุษย,  ชื่อ คือ  ปสุสตัว.,   สมจรยิาย 
สมโณติ  วุจจฺติ. [  อฺตรปพฺพชิต. ๘/๑๑๐ ] '  เรียกวาเปนสมณะ 
เพราะประพฤติสงบ.  สมาจริยาย  เหตุใน  วุจฺจติ  เชนเดียวกับ 
[เตน ]  การเณน  เหตุใน  อาห  เพราะเปนเหตุใหเรียกอยางนั้น. 
[ อุ. หลังน้ี  เรียกตามโยชนาอภิธัมมัตถวิภาวินี  เชนในพากยวา 
นิพฺพานมฺปติสวนโต  อุปกมนโต   นพฺิพานมหาสมุทฺทนินฺน- 
ตาย  โสตสทิสตฺตา  วา  โสโต  วุจฺจติ  อริโย  อฏงฺคิโก 
มคฺโค.  (อภิธมัม.  หนา ๙๑ ) ในโยชนา  บอกสัมพันธวา  สวนโต 
และ โสตสทิสตฺตา เหตุใน วุจฺจติ  บางแหงเรียกวา  าปกเหตุ 
เชนในพากยวา ...เอกนวติุป  จิตฺตานิ  โสภรคุณาวหฯโต 
ตเหตุกตฺตา  จ อโลภาทิอนวชฺชเหตุสมฺปโยคโต  โสภณานีติ 
วุจฺจเร.  (อภิธมฺม.  หนา ๘๐ )  ในโยชนาบอกสัมพันธ  บทที่ขีด 
สัญญประกาศไววา  าปกเหตุใน  วุจฺจเร ]. 
        [เปนเหตุใหไดชื่ออยางใดอยางหนึ่ง ]:  อินทฺฺริยาทมเนน ทนฺโต, 
[ สนฺตติมหาตฺต.  ๕/๗๕ ] ' ชื่อวาผูฝกแลวเพราะฝกอินทรีย เสฏ- 
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จริยาย  พฺรหมฺจารี  [ สนตฺติมหตฺต.  ๕/๗๕ ] '  ชื่อวาพรหมจารี 
เพราะประพฤติประเสริฐ.'  
        [ ๒ ]  ที่เปนเหตุใหสําเร็จกิริยา เขากับกิริยาที่เปนเหตุ  สวนท่ี 
เปนเหตุใหไดชื่ออยางใดอยางหนึ่ง  เขากับนามบาง กิริยาบาง ตาม 
แตจะเปนเหตุในบทไหน.   
        อน่ึง  บทเหตุอันเนื่องในบทนามท่ีเขากับกิริยาวามีวาเปน [ หรือ 
กิริยา ชา ธาตุ ]  ควรกับกิริยานั้น อุ.  อทสฺสเนน  พาลาน นิจฺจเมว 
สุขี  สิยา. [ สกฺก. ๖/๒๖๕]  ' บุคคลพึงเปนผูมีสุขเปนนิตยทีเดียว  เพราะ 
ไมเห็นชนพาล ท. '  อทสฺสเนน เหตุใน สิยา. น โมเนน  มุน ิ โหติ 
[ ติตฺถิย. ๗/๑๗๙ ]'  ยอมไมมีมุนีเพราะน่ิง.'  โมเนน เหตุใน  โหติ. 
เกน  กมฺเมน ขุชฺชา  ชาตา [ สามาวตี' ๒/๖๑ ] 'เกิดเปนผูคอม 
เพราะกรรมอะไร.'  กมฺเมน  เหตุใน  ชาตา. 
        ขอสังเกต : ก.  กรณ  ตติยาวิเสสน  และเหตุทั้ง ๓ นี้ ถาไม 
สังเกต  อาจใชสับสนกัน.  เพราะฉะนั้น กอนแตตกปาก  ควรพิจารณา 
วินิจฉัยวา  เหมาะที่จะเปนอะไร  แตตองทําความเขาใจใหดีกอนวา 
ในความหมายเชนไรบาง  เปนกรณ, ตติยาวิเสสน  หรือเหตุ. เชน อุ. 
ตอไปนี้ :- 
        อมิินา ปน  ทาเนน มา เม ทาลิทฺทิย  อห ุ [ สมุนสามเณร. 
๘/๘๘ ]  ทาน ถาใชเปนกรณ  ก็หมายความวา เปนวัตถุเครื่อง 
รับสนองความไมขัดสน  คือเปนสิ่งท่ีเมื่อมีข้ึน  ความขัดสนก็หายไป 
[แปลวาเราอยางไดมีความขัดสนดวยทานน้ี ] แตในอรรถน้ี  ทรัพย  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๑ - หนาท่ี 55 

เปนตนตางหาก  เปนเครื่องรับสนอง  คือมุงความวา อยาไดมีความ  
ขัดสนดวยทรัพยเปนตน หาใชดวยทานไม. อนึ่ง  ถาใชเปนตติยา- 
วิเสสน  ก็หมายความวา  เปนทางมาของความไมขัดสน  คือความไม 
ขัดสนมาหรือเกิดข้ึนทางทานน้ี [ แปลวา เราอยาไดมีความขัดสนโดย 
ทานน้ี ].  นี้ถาหมายถึงความทรัพยในอดีตก็ใชได.  อน่ึง  ถาใชเปน   
เหตุ ก็หมายความวา  เปนมูลเหตุอํานวยใหไมขัดสน  แปลวา ' เพราะ 
ทานน้ี  เราอยาไดมีความขัดสน.' ตกลงวา ทาเนน   เปนเหตุ หรือ 
ตติยาวิเสสน  ใน อหุ. 
        ธมฺม  กาเยน  ปสฺสติ. [ เอกุทานตฺเถร.  ๗/๔๗ ] กาเยน 
ในที่นี้  หมายถึงกายอันเปนเครื่องเห็นธรรม จึงเปนกรณ  ใน ปสฺสติ 
แปลวา  'เห็นธรรมดวยกาย.' 
        กาเยน  สวโร  สาธุ. [ ปฺจภิกฺขุ  ๘/๕๐ ]  กาเยน  ในท่ีนี ้
หมายถึงกายทวารอันเปนทางสํารวม  จึงเปนตติยาวิเสน  ใน สวโร 
แปลวา 'ความสํารวมโดยกาย  หรือทางกาย  เปนการยังประโยชน 
ใหสําเร็จ.' 
        จักษุเปนตน จนถึงมนัส  ในพระคาถาในเรื่อง  ปญจภิกขุนี้ หมาย 
ถึงทวารหน่ึง  ๆ อันเปนทางสํารวม  จึงตางเปนตติยาวิเสสนใน สวโร 
แตละบท, ขอท่ีวาเปนทางสํารวม  จะเห็นไดอีกจากการท่ีทานใชเปน 
อาธารในบาทคาถาสรูปวา สาธุ  สพฺพตฺถ  สวโร [ ความสํารวม 
ในทวารทั้งปวงเปนการดี ]  และที่ทานใชเปนวุตตกัมมในพากยวา 
ภิกฺขุนา  นาม  สพฺพานิป ทฺวาราน  สวริตพฺพานิ.  [ ทวารแม  
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ทั้งหมด  ชื่ออันภิกษุพึงสํารวม ].   
        จตูหิป อิริยาปเถหิ  สุข  วิหรติ.  [ สุทฺโธทน.  ๖/๓๓ ] 
อิริยาปเถหิ  ในที่นี้  หมายถึงทางของการอยู  มิใชเปนเครื่องอยู หรือ 
เหตุอยู  จึงเปนตติยาวิเสสนใน วิหรติ  แปลวา  อยูเปนสุข โดยอิริยาบถ 
แม ๔ คือท้ัง ๔  อิริยาบถ.  
        ข.  พวกบทสมาส-วเสน  ในโยชนาแหงสมันตปาสาทิกาและ 
อภิธัมมัตถวิภาวินี  บอกสัมพันธเปนตติยาวิเสสนเปนพ้ืน ทั้งน้ี นา 
เห็นวา ทานเพงศัพททายคือ  วส [ อํานาจ ]  ในอรรถเปนทางเครื่อง 
แปลก ดังในภาษาไทยก็มีพูดวา ตามอํานาจของสิ่งนี้. ที่วา 
บอกสัมพันธเปนตติยาวิเสสนเปนพ้ืนนั้น  เพราะบางแหง  [ แตนอย ] 
ทานบอกวา กรณ กม็ ี เชน ตสฺส ห ิวเสน สมฺปยุตฺต  จิตฺต 
อวิกฺขิตฺต  โหติ  [อภิธัมม. หนา  ๘๖. โยชนา  หนา ๔๒๒ ]   ทาน 
บอกวา  วเสน  กรณ หรอืตติยาวิเสสนใน อวิกฺขิตฺต. แตที่สัมพันธกัน 
อยูในสํานักศึกษาทั่ว ๆ ไปในบัดนี้  ใชเปนกรณเปนพ้ืน [ และมัก 
แปลวา วส ศพัทกันวาสามารถ].  เมื่อเพงถึงอรรถ บางแหงมิใชกรณ 
เพราะฉะนั้น  ถาจะไมใชตามโยชนา ก็ควรเพงถึงอรรถที่ใชเปนสําคัญ 
ตอไปนี้  จะแสดง อุ. ที่เห็นควรเปนกรณเปนตนตามอรรถที่ใช. 
        [ กรณ  ]  จตุปฺปทิกาย คาถาย  อนุโมทนวเสนาป  ปวตฺติต 
ธมฺมทานเมว  เสฏ  [ สกฺกเทวาราช.  ๘/๔๐ ]  ธรรมทานเทาน้ัน 
ที่บุคคลใหเปนไปแลว  แมดวยอํานาจอนุโมทนา  ดวยคาถา ๔ บท 
ประเสริฐสุด.  
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        [ตติยาวิเสสน ]  รกฺขสีหิ  จกฺขุทฺวาราทิวเสน  อุปนีเตสุ  
รูปารมฺมเณสุ อสวุตา [ ปฺจภิกฺขุ. ๘/๕๐]  ' ไมสํารวมในรูปารมณ 
ที่นางผีเสื้อยักษนําเขาไปโดยอํานาจจักษุทวารเปนตน  [ คือทางจักษุ 
ทวารเปนตน].  
        [ เหตุ ]  ปยาน  หิ วิโยควเสน  อทสฺสน อปฺปยานฺจ 
อุปสงฺกมนวเสน ทสฺสน ทกฺุข.  [ ตโยปพฺพชิต.  ๖/๑๔๑ ] เพราะวา 
การไมเห็นสัตวหรือสังขารเปนที่รัก  เพราะอํานาจการพลัดพราก 
และการเห็นสัตวหรือสังขารไมเปนที่รัก  เพราะอํานาจการประจวบกัน 
เปนทุกข. 
        ค.  ในสํานวนไทย  นิยมใชอายตนิบาต [ หรือคําบุรุพบท]  ' ดวย ' 
กันมาก ทั้งในท่ีเปนกรณ ตติยาวิเสนนและเหตุ  ที่ใชในที่เปนตติยา- 
วิเสสน เชนพวกบท-วเสน  ตติยาวิเสสน.  ที่ใชในท่ีเปนเหตุ เชนคํา 
อางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจเปนเหตุอํานวยความปรารถนาเปนตนวา ดวย 
อํานาจแหงพระรัตนตรัย [ รตนตฺตยานุภาเวน ]. เพราะฉะนั้น จะถือ 
เอาสํานวนไทยที่ถนัดหูมาเปนที่ต้ังในการบอกสัมพันธไมได ตองถือ 
เอาอรรถที่ใชในภาษาบาลีเปนที่ต้ัง. 
        อน่ึง  บทที่แปลในภาษาไทยวา  โดย... หรือ... มิใชเปน 
ตติยาวิเสสนเสมอไป คือเปนกิริยาวิเสสนก็มี  แตสอด ' โดย'  เพ่ือ 
เชื่อมคํา หรือคําวาตาม  เปนคําแปลของนิบาต  เชน  สกฺกจฺจ 
สชฺฌายติ.  [ ฉตฺตปาณิอุปาสก. ๓/๔๔ ].  เอต  ตฺวา  ยถาภูต, 
[ อฺตรอุปาสก.  ๖/๑๓๐ ]  ทั้งน้ี ตองเพงท่ีคําบาลีเปนสําคัญ. 
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        และพึงทราบวา ตติยาวเสสนกับเหตุนั้นมักใชแทนกันได  แมใน 
โยชนา  บางบท  ทานบอกสัมพันธวา เหตุหรือตติยาวิเสสน. ในที่นี้ 
พึงทราบตัวอยางเชน ทาเนน  ในขอ ก. แม วิโยควเสน  และ 
อุปสงฺกมนวเสน ในขอ ข.  จะบอกวาเปนตติยาวิเสสนก็ได.  
                                     อิตถัมภูต  
        ๕.  เปนอาการ [ม,ี ดวยท้ัง]  เรียกชื่อวา  อิตฺถมภฺูต  อุ. 
มนสา  เจ  ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติ  วา. 
        อธิบาย : อิตถัมภูต  ใชในอรรถเปนอาการโดยมาก  ถา 
แปลกอนกิรยิาที่เนื่องกัน  ใชอายตนิบาต ' มี ' ถาแปลหลัง  ใชวา 
' ดวยท้ัง ' อุ. ในแบบ แปลวา  ' ถาบุคคลมีใจผองใสแลว พูด 
ก็ตาม ทําก็ตาม ' หรือ 'ถาบุคคลพูดก็ตามทําก็ตาม  ดวยท้ังใจที่ผองใส 
แลว.'   'มนสา' เปนอิตถัมภูตใน  ภาสติ และ กโรติ เพราะแสดง 
วา เมื่อพูดหรือทําเปนอยางนี้  คือ  มีใจผองใส ใจผองใสจึงเปน 
อาการ  เนื่องในกิริยาพูดหรือทํา. สา ปสนฺเนน  จตฺิเตน  กาล 
กตฺวา... ติคาวุเตน  อตฺตภาเวน  นิพฺพตฺติ.  [ ลาชเทวธีตา. 
๕/๖ ] 'นางมีจิตผองในทํากาละแลวบังเกิดดวยท้ังอัตภาพ  [ สูง ] 
๓ คาวุต...'  จิตฺเตน  เปนอิตถัมภูตใน  กตฺวา  เพราะแสดงอาการ 
วา เมื่อทํากาละ  เปนอยางไร [คือมีจิตผองใส ]. อตฺตภาเวน เปน 
อิตถัมภูต ใน  นิพฺพตฺติ  เพราะแสดงอาการวา  เมื่อบังเกิดเปนอยางไร 
[ คือมีอัถตภาพสูง ๓  คาวุต ]. 
        [ ๒ ]  บทอิตถัมภูตน้ี  ถาไมพิจารณา  ใชผิดไปเปนกรณ หรือ  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๑ - หนาท่ี 59 

ตติยาวิเสสน  ยอมเสียความทีเดียง อุ. อสฺสุตินฺเตเนว มุเขน    
ภิกฺขาย จรมานา. [ กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุ.  ๖/๑๔ ] '  มีหนาชุมดวย 
น้ําตาทีเดียว  เที่ยวไปเพ่ือภิกษา.'  มุเขน  ถาใชเปนกรณโดยแปลวา 
เที่ยวไปเพ่ือภิกษาดวยหนาชุมดวยนํ้าตา  ก็หมายความวา  เอาหนา 
เปนเทา [เครื่องไป ].  ถาใชเปนตติยาวิเสสนโดยแปลวา ... โดย 
หนา ก็หมายความวาเอาหนาเปนถนนหรือหนทาง [ ทางไป ] นี้ 
ความผิดไปไกลทีเดียว. 
        [ ๓ ]  ผูสัมพันธโดยมากเขาใจวา ถาแปลวา 'มี'  เขากับนาม 
และแปลกอนกิริยา ถาแปลวา ' ดวยท้ัง '  เขากับกิริยา  และแปล 
หลังกิริยา ;  เขาใจอยางนี้ไมถูกท่ัวไป  เพราะในท่ีเขากับกิริยา ทาน 
แปลกันวา ' มี '  ก็มี อุ. สงฺโฆ... อุปสมฺปาเทติ  อายสฺมตา.. 
อุปชฺฌาเยน. ' สงฆ... ใหอุปสมบท  มีทาน... เปนอุปชฌาย.' 
เพราะฉะนั้น พึงถือความสัมพันธแหงบทในที่นั้น ๆ  เปนสําคัญ สวน 
การใชอายตนิบาตนั้น  ใชตามแตจะเหมาะแกความไทย. 
                                   สหัตถตติยา 
        ๖.  เปนเครื่องประกอบ  [ กบั ]  เรียกชื่อวา  สหตฺถตติยา 
อุ.  สหาป  คคฺเคน  สงฺโฆ  อุโปสถ  กเรยฺย. เอก  สมย 
ภควา  เวรฺชาย วิหรติ...  มหตา  ภกิขฺุสงฺเฆน สทฺธึ. 
        อธบิาย: [ ๑ ]   สหัตถตติยา  คือบท  ตติยาวิภัตติ  ที่ใชในอรรถ 
เปนเครื่องประกอบ  โดยมากเขากับนิบาต  ๒ ศัพท  คือ  สห  และ 
สทฺธึ  [ พรอม ] อุ.  ที่หน่ึง  ในแบบ  แปลวา ' สงฆพึงทําอุโบสถ  
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แมพรอมกับคัคคะ =  [ ภิกษุ.'  คคฺเคน  สหัตถตติยา ใน  สห. อุ. 
ที่สอง  แปลวา  'สมัยหน่ึงพระผูมีพระภาคประทับอยูในเมืองเวรัญชา...  
พรอมกับภิกษุหมูใหญ'  ภิกฺขุสงฺเฆน  สพัตถตติยา  ใน สทฺธึ. 
        [ ๒ ]  นิบาต  ๒ ศัพทนี้ ถาเขากับนาม เรียก  ทัพพสมวาย  
อุ.  ... มม  ปุตฺตทาเรหิ สทฺธึ  มยิ อตฺตโน  สนฺตก  เทนฺเต. 
[ อสทิสทาน.  ๖/๕๗ ]  'เมื่อเราพรอมกับลูกเมียของเรา  ใหของของตน ' 
สทฺธึ  ทัพพสมวาย  ใน  มยิ. ถาเขากับกิริยา  เรียกกิริยา- 
สมวาย อุ. สห  ปฏิสมฺภทิาหิ  อรหตฺต  ปาปุณึสุ [ จกฺขุปาลตฺเถร 
๑/๒๓ ] '  บรรลุพระอรหัต พรอมกับ  ปฏิสัมภิทา'  สห  กริิยาสมวาย 
ใน  ปาปุณึสุ.  ใน อุ. ในแบบเขากับกิริยา. 
        โดยมาก  สห  เรียงไวหนาบท  สหัตถตติยา , สทฺธึ  เรียงไว 
หลัง เชน อุ. ที่ยกมาแลว. แตบางแหง  เรียงสับกันเสียกับที่กลาว 
แลว  แตนอย อุ.  ... ปุตฺเตหิ  สห   สสี  ฉินฺทิตฺตา, [ วิฑูฑภ. 
๓/๑๘ ]  ' ตัดศีรษะ... พรอมกับบุตรทั้งหลาย.'  สามิกสฺส  เต 
สทฺธึ  ปุตฺเตหิ  สีส  ฉินฺทนฺติ.  [ วิฑูฑภ.  ๓/๑๘ ]  ' ตัดศีรษะ 
สามีของทานพรอมกับบุตรทั้งหลาย.' 
        ศัพทสมวาย  ที่เขาสมาสกับศัพทอ่ืน  ในโยชนา  บางแหง  ตัดเขา 
เฉพาะศัพทสมวาย  บางแหงบอกเขาทั้งบท.  อุ. อตฺตนา  สหคามิโน 
ภิกฺขู ปริโยสนฺโต.  [ จกฺขุปาลตฺเถร.  ๑/๗ ] ' แสวงหาภิกษุผูไป 
พรอมกับตน.'  อายุตฺตเกน  สหิต. [ ลกุณฺฏกภทฺทตฺิเถร.  ๗/๑๐๔ ] 
' ผูเปนไปกับบุคคลผูเก็บสวย.'  
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        [ ๓ ]  ในอภิธานัปปทีปกา  อพฺยยวคฺค  ขอ  ๑๑๓๖  แสดง  
สหัตถวาจกนิบาต  [นิบาตบอกอรรถ  คือ พรอม, กับ ] ไว  ๔ ศัพท   
 ืคือ  'สห  สทฺธึ  อม  อมา'  เพราะเหตุนี้ บทที่เขากับ  สม และ 
อมา  ในอรรถเปนเครื่องประกอบ  จึงเปนสหัตถตติยาเชนกัน  แมที่ 
เขากับ  ส อุปสัค ในอรรถเชนนี้  ก็ดุจเขากับ  สม  เพราะความเดียว 
กัน.  โดยนัยนี้   บท ตติยาวิภัตติใน อุ. ตอไปนี้  จึงเปนสหัตถตติยา: 
ปมาเทน  น  สวเส. [ ทหรภิกฺขุ.  ๖/๓๐ ] ' ไมพึงอยูพรอม [หรือ 
รวม ] กับความประมา. ' ทุกฺโข  พาเลหิ สวาโส.  [ สกฺก. ๖/๑๓๗ ] 
' ความอยูพรอม [ หรือรวม ]  กับคนพาล  เปนทุกข. '  ปมาเทน  และ 
พาเลหิ  สหัตถตติยาใน สวเส  และ  สวาโส. 
        ขอสังเกต:   ในตอนแกอรรถบาทพระคาถาวา ทุกฺโข พาเลหิ 
สําวาโส ทานแกบทวา  สวาโส  เปน  สทฺธึ วาโส [ บงวา   ส= 
สทฺธึ]  นีช้ี้ใหเห็นชัดวา พาเลน  เปน สหัตถตติยา แท. 
        สงฺขาเรน  สหิต จิตฺต  สสงฺขาริก.  [ อภิธัมม. หนา ๗๐ 
โยชนา หนา  ๒๔๒ ]  สงฺขาเรน  สหโยคตติยา  ใน สห-. 
        เตน  สม  เอกุปฺปาทาทีหิ  ปกาเรหิ  ยุตฺตนนฺติ  ทิฏ ิคต- 
สมฺปยุตฺต  [ อธิธัมม.  หนา ๗๐  โยชนา  หนา  ๒๓๗ ] เตน  สหโยค- 
ตติยา ใน สม  [ สม  ในทีน่ี้  เปน สหัตถวาจกนิบาต  มีความเทากับ 
ส อุปสัค ].   
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        อโลภาทีหิ  สมฺปโยค-  [ อภิธัมม. หนา  ๗๙  โยชนา  
หนา  ๓๔๗ ]  อโลภาทีห ิ สหโยตติยา  ใน สมฺปโยค. 
        นี้พึงสังเกตวา เรียกชื่ออยางนี้ ในเมื่อเขากับพวกศัพท  สหัตถ- 
วาจกนิบาต.  สวนท่ีทานเห็นวาใชในอรรถเปนเครื่องประกอบน่ันแล 
แตเขากับศัพทอ่ืนจากน้ี  ทานเรียกวา  สหาทิโยคตติยา  [ เติม   
อาทิ  ศัพท ]  เชน  อลมติปปฺเจน  [ อภิธัมม.  หนา  ๖๘  โยชนา 
หนา  ๑๙๘ ]  อติปปฺเจน  สหาทิโยคตติยา  ใน อล.  
        แมเขากับ  สทิส  ศัพท  ทานก็ใชในอรรถนี ้เชน  สีลทิคุเณหิ 
เกนจิ  อสทิโส. [ อภิธัมม.  หนา ๖๓  โยชนา  หนา ๑๐๖ ]  เกนจิ 
สหโยคตติยา  ใน อสทิโส  [ คุเณหิ  ตติยาวิเสสน  ใน อสทิโส ] 
ทั้งน้ี  นาเห็นวา  ส-แหง  สทิโส  มาจาก  สมาน ศัพท  ทานจึงนับเขา 
ในพวก  สม ดวย. 
        [ ๕ ]  บทตติยาวิภัตติในอรรถเปนเครื่องประกอบนี้  มีคาถา 
แสดงชื่อเรียกพรอมท้ังตัวอยางดังน้ี :- 
                สหโยโค  ทุธา  โหติ                สหตฺถ  สหโยคโต 
                โส  ปุตฺเตน  คโต  เคห        ปุตฺเตน  สห  สงฺคโม 
แปลวา การประกอบสหศัพทมี ๒ คือ  สหัตตะ (อรรถแหงสหะ) 
และ  สหโยคะ (ประกอบตัวสห)  เชน โส  ปุตฺเตน  คโต  เคห 
(เปนสหัตถะ), ปุตฺเตน  สห สงฺคโม  (เปนสหโยคะ)  อธิบายวา 
บทตติยาวิภัตติใชในอรรถนี้  แตไมมี  สห หรือ  สทฺธึ  เรียกวา 
สหัตถะ หรอื  สหัตถตติยา ตัวอยางในคาถา แปลวา 'เขาไปแลว  
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สูเรือนกับบุตร'  ปุตฺเตน  หสักตตถติาใน คโต.  ถามี  สห หรือ  
สทฺธึ  เรียกวา สหโยคะ หรือสหโยคตติยา  ตัวอยางในคาถาแปลวา 
' ความสังคมพรอมกับบุตร'  ปุตฺเตน  สหโยคตติยา  สห.  สังเกต 
ดูในโยชนา  ทานใชอยางนี้เปนพ้ืน  พิจารณาดูคําวา สหัตถะ   
(อรรถแหงสห)  ก็นาเปนวาใชในเมื่อไมมี  สห, ถามี สห จะเรียกวา 
ใชในอรรถ สห  เพ่ืออะไร.  บทตติยาวิภัตติที่มิใชกรณ,  ตติยาวิเสสน 
หรือเหตุ,  ตามความบงวาเปนเครื่องประกอบ  แตไมมี  สห หรือ 
สทฺธึ  มีอยูหลายแหงในธัมมปทัฏฐกถา,  นักเรียกอาจเรียกสัมพันธ 
วา กรณ  เปนตนซึ่งเปนการผิด  หรือคิดเติม  สห,  สทฺธึ  เขามาซ่ึง 
ไมจําเปน,พึงเรียกเปนสหัตถะไดทีเดียว  อ.ุ จเรยฺย  เตนตฺตมโน 
สติมา  [ สมพฺหุลภิกฺขุ. ๗/๑๖๒ ] '  มีใจยินดี  มีสติ   พึงเที่ยวไปกับเขา,' 
เตน  สหัตถตติยา  ใน  จเรยฺย.         
        ในแบบทานไมไดแยกไวเปน ๒ เรียกรวมวา สหัตถตติยา 
เพ่ือสะดวกแกผูแรกศึกษา. 
                   บทนามนามที่ประกอบดวยจตุตถีวิภัตติ 
        (๑๕๓)  บทนามนามท่ีประกอบดวยจตุตถีวิภัตติใชในอรรถ 
๓ อยาง เขากับกิริยา  เรยีกชื่อเปนอยางเดียวกันวา  สมฺปทาน 
ดังน้ี : 
                          เปนที่ใหหรือเปนกัมมโดยออม 
        ๑.  เปนท่ีให [แก] อ.ุ  สงฺฆสฺส ทาน เทติ. 
        อธบิาย : [๑ ]  อรรถทั้ง ๓  นี ้เรียกชื่อวา สฺปาทาน  หรือ  
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สัมปทาน อยางเดียวกัน. เฉพาะในอรรถวา ' เปนที่ให'  โดยตรง  
เขากับพวก ทา ธาตุ อุ :-  
        สงฺฆสฺส ทาน เทติ  (ในแบบ)  ยอมใหซึ่งทานแกสงฆ 
สงฺฆสฺส  เปนที่ให คือเปนผูรับให จึงเปนสัมปทาน เทติ. 
        อมิ  วิหาร  จาตุทฺทิสสฺส  พุทฺธปฺปมุขสฺส  ภิกขสุงฺฆสฺส 
เทมิ [สามาวตี  ๒/๑๔๖ ]  ขาพเจาถวายวิหารน้ี  แดพระภิกษุสงฆ 
มีพระพุทธเจาเปนประมุข  ซึ่งมาจากทิศทั้ง ๔  [ใชอายตนิบาต ' แด' 
แทน  ' แก ' ในที่แสดงความเคารพ ]. 
        โดยออม  ใชเขากับธาตุอ่ืนไดอีกมาก เชนเขากับธาตุ 'บอกเลา' 
อันควรเรียกวาเปนที่บอกเลาเปนตน อุ. :- 
        สตฺถุ   อาโรเจสุ.  [ กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุ.  ๖/๑๒ ]  กราบ 
ทูลแดพระศาสดา... 
        คามโภชกสฺส  ทสฺเสสุ.  [ มหากาลอุปาสก. ๖/๑๗ ] 
แสดง... แกนายบาน... 
         ปรินิพฺพาน เม  อนชฺานาถ.  [สนฺตติมหามตฺต.  ๕/๗๓] 
ขอพระองคจงทรงอนุญาตปรินิพพานแกขาพระองค. 
        รวมความวา บท  จตุตถีวิภัตติ ที่เปนกัมมโดยออมใชใน 
อรรถนี.้  กัมมโดยออมน้ีคูกับกัมมโดยตรง. 
        กัมมโดยตรงน้ัน  ไดแกวุตตกัมม  เพราะเปนผูถูกทําหรือเปน 
ที่ทําแหงกิริยานั้น ๆ โดยตรง  เชน  ทาน   ใน อุ.  ในแบบ. 
        กัมมโดยออมน้ัน ไดแกสัมปทานในอรรถน้ี  เพราะเปนผูถูก  
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ทําหรือเปนท่ีทํากิริยานั้น ๆ หางออกไป  ในฐานเพียงเปนผูรับ   
รองกัมมโดยตรงนั้น เชน  สงฺฆสฺส เปนผูถูกใหหรอืเปนที่ให ใน 
ฐานเปนผูรับทาน.  เพราะฉะนั้น  ในอรรถนี้จะกลาววา ใชในอรรถ 
เปนกัมมโดยออม  หรือ ในอรรถ 'แก' ก็ได.  
        [ ๒ ]  ใน อุ.  ที่ไมมกีัมมโดยตรงพึงทราบวา ทานละไวใน 
ฐานท่ีเขาใจไดเอง เชน  สตฺถุ  อาโรเจสุ  ละ ต  ปวตฺตึ  ในฐาน 
ที่เขาใจไดเอง. 
        บทรับพูดธรรมดาแหงธาตุ เชน วทฺ  พฺร ู ใชบท  ทุติยาวิภัตติ 
เปน อกถิตกัมม. ถารับพูดบอกเลา  ใชบท  จตุตถีวิภัตติ  ในอรรถนี้. 
        อน่ึง  บทรับพูดแหงธาตุ  เชน วทฺ  นั้น ในที่บางแหง  ใชบท 
จตุตถีวิภัตติก็มี อุ. รฺโ  จตุปฺปทิก  คาถเมว  วตฺวา,  [ อสทิสทาน. 
๖/๖๕ ]ตรัสคาถา  ๔ บทเทาน้ัน แกพระราชา. 
                    เปนที่สงไปหรือเปนที่มุงหมาย 
        ๒.   เปนที่สงไป (เพ่ือ) อุซ  รโฺ  ปณฺณาการ  เปเสสิ. 
        อธบิาย:  [ ๑ ] บท  จตุตถีวิภัตติที่ใชในอรรถเปนที่สงไปน้ี 
โดยตรงเขากับธาตุที่เปนไปในความสงไป อุ:- 
        รฺโ  ปณฺณการ  เปเสสิ  (ในแบบ) 'สงบรรณาการไป 
เพ่ือพระราชา.'  รฺโ  เปนที่สงไป  จึงเปนสัมปทานใน เปเสสิ.  
        ราชา  สตฺถุ  สาสน  เปเสสิ. สตฺถา  ต สุตฺวา  รฺโ 
สาสน  ปหิณ.ิ [ สิริมา. ๕/๙๗ ]  พระราชาทางสงสาสนไปเพ่ือ 
พระศาสดา,  พระศาสดาทรงสดับขาวสาสนนั้นแลว ทรงสงสาสนไป  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๑ - หนาท่ี 66 

เพ่ือพระราชา.   
        โดยออม  เขากับธาตุอ่ืนไดอีกเชนเขากับธาตุ 'ตะเกียกตะกาย' 
อันควรเรียกวา  เปนที่ตะเกียกตะกาย  เปนตน อุ. สงฺฆเภทาย 
ปริสกฺกนฺโต,  [ สงฺฆเภทปริสกฺกน. ๑/๒๑] ' ตะเกียกตะกายเพ่ือ 
ความแตกกันแหงสงฆ.'  
        รวมความวา  บท จตุตถีวิภัตติ ที่เปนกัมมโดยออม  ในฐาน 
เปนที่มุงหมาย  ใชในอรรถนี้  เชน อุ.  ในขอวา รฺโ   ปณฺณา- 
การ  เปเสสิ  โดยความก็คือ  สงบรรณาการไปเพื่อถวายแดพระ 
ราชา,  รฺโ  จึงเปนกัมมโดยออม  ในฐานเปนที่มุงหมายจะถวาย 
แหงการสงบรรณาการไป. หรือ สตฺถุ  สาสน  เปเสสิ โดย 
ความก็คือ  สงสาสนไปเพ่ือทูลบอกเลาแกพระศาสดา  สตฺถุ  จึงเปน 
กัมมโดยออม  ในฐานเปนที่มุงหมายจะทูลใหทราบแหงการสงสาสน 
ไป. เพราะฉะนั้นในอรรถน้ี จะกลาววา  ในอรรถเปนกัมมโดยออม 
ในฐานเปนที่มุงหมาย  หรือในอรรถ ' เพ่ือ ' ก็ได. 
        [๒]   บท จตุตถีวิภัตติที่ใชในอรรถนี้  เปนนามนามก็มี [เชน 
รฺโ  ปณณฺาการ  เปเสสิ ]  เปนกิริยานามนาม  คือภาวสาธนะ 
ก็มี [เชน สงฺฆเภทาย  ปรสิกฺกนฺโต ].  ที่เปนกิริยานามนาม 
สังเกตไดงาย สวนท่ีเปนนามนามบางแหงสังเกตยากหนอย  ชวนให 
แปล  ' แก' เสมอ. ในที่นี ้ จะแนะวิธีสังเกตใหอยางหน่ึงคือ  ใน 
อรรถ ' เพ่ือ '  นี้ อาจคิดเติมความท่ีมุงหมายเขามาได เชน รฺโ 
    



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๑ - หนาท่ี 67 

ปณฺณาการ เปเสสิ, ถามวา  สงไปดวยมุงหมายอยางไร ?  ตอบวา 
ดวยมุงหมายเพ่ือถวายแดพระราชา. เพราะฉะนั้น  โดยความก็คือ 
สงไปเพ่ือถวายแดพระราชา.  ในที่ทุกแหง  ถาคิดเติมความกิริยา  
ที่มุงหมายไดฉะนี้  จึงแปลวา ' เพ่ือ' ได,  มิฉะน้ัน ไมแปลวา 'เพ่ือ' 
พึงทราบ  อุ. เทียบ  ดังตอไปนี้ :-   
        อานนฺทตฺเถโณ อตฺตโน ชีวิต  สตฺถุ  ปริจฺจชิตฺวา 
ปุรโต อฏาสิ. [ เทวทตฺต.  ๑/๑๓๗ ] สตฺถุ  เปนที่มุงหมาย 
แหงการสละชีวิต   โดยความก็คือ สละชีวิตเพ่ือประโยชนแกพระ 
ศาสดา  เทียบไดกับพากยวา  ปุพฺเพเปส  มมตฺถาย  ชีวิต 
ปริจฺจชิเยว.  [ เรื่องเดียวกัน ]  จึงแปลวา 'พระอานนทเถระสละ 
ชีวิตของตน  เพ่ือพระศาสดา  ไดยืนขางหนา'  เทียบคําในภาษาไทย 
เชน ' สละชพีเพ่ือชาติ'  โดยความก็คือ  สละชีพเพ่ือประโยชนแกชาติ. 
สตฺถุ ใน อุ.นี ้ ถาแปลวา ' แก'-  พระศาสดาจะกลายเปนผูรับ 
ชีวิตทานของเขา. 
        ปุตฺตสฺส  เม ชีวิต  เทถ  [ กาลียกขิฺนิยา  อุปฺปตฺติ  ๑/๔๘] 
ปตฺตสฺส  เปนผูรับชีวิตของตน มิใชเปนที่มุงหมาย จึงแปลวา 'ขอ 
พระองคจงทรงประทานชีวิตแกบุตรของขาพระองค.' 
        ต กิจ  สพฺพพุทฺธาน  เอกวาร  โหติเยว  สตฺถุ  จ 
สพฺเพสฺจ  [ ภิกฺขูน ]  อตฺิถีเยว  สวิทหติ[ อสทิสทาน.  ๖/๕๕ ] 
สพฺพพุทฺธาน  เปนกัมมโดยออม คือเปนที่มีแหง โหติ. สวน 
สตฺถุ  และ  [ สพฺเพส ]  ภกิฺขูน  เปนที่มุงหมายแหงการจัดแจง  
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จึงแปลวา ' ไดยินวา อสทิสทานน้ัน  ยอมมีแดพระพุทธเจาท้ังปวง 
วาระเดียวเทาน้ัน  หญิงเทาน้ัน  จัดแจงเพ่ือพระศาสดาและภิกษุ  
ทั้งปวง.'   
        [ ๓ ]  มอีธิบายของเกจิอาจารยวา ' เพ่ือ'  ใชในอรรถลับหลงั 
เชน  จัดแจงทานเพ่ือพระศาสดา. พระศาสดายังอยูลับหลัง   มิใชอยู 
ในที่จัดแจงนั้น  แตจัดแจงไวสําหรับเทาน้ัน. 'แก' ใชในอรรถตอหนา 
เชน  ใหทานแกภิกษุสงฆ ภิกษุสงฆอยูตอหนา  เพราะเปนผูรับอยู 
ในที่เฉพาะหนาน้ันทีเดียว  แตอธิบายน้ี ไมไดพากย  เชน 
 อานนฺทตฺเถโร... อฏาสิ   ที่แสดงแลว. 
        [ ๔ ]   ศัพท เตฺว  ปจจัย  และ ตุ  ปจจัย  ในอรรถ  จตุตถี- 
วิภัตติ ก็ใชในอรรถนี ้อุ.  มารเธยฺย  ปหาตฺเว,  [ เมฆิยตฺเถร.  ๒/๑๑๖  
'เพ่ือละบวงแหงมาร.' มาตุ อภิธมฺมปฏก   เทเสตุ  คโต.  [ยมกปฺ- 
ปาฏิหาริย.  ๖/๘๗ ]  'เสด็จไปเพ่ือแสดงอธิธรรมปฎกแกพระมารดา' 
แตเรียกชื่อวา  ตุมตฺถสมฺปทาน หรือ  ตุมัตถสัมปทาน  เชน  ปหาตฺเว 
ตุมัตถสัมปทาน  [ใน  ปรผินฺทติ  ] 
        มีนักศึกษาบางทานแสดงเห็นวา  บท ตุ  ปจจัยที่เปนสัมป- 
ทานไมนาเรียกวา  ตุมัตถสัมปทาน, นาจะเรียกบทสัมปทานอ่ืนจาก ตุ 
ปจจัยที่ใชในอรรถของ ตุ.  บท ตุ  ปจจัย   ในจตุตถีวิภัตติ ใชใน 
อรรถเปนทีส่งไปน้ีอยางเดียว. 
 ื                     เปนที่ประทุษรายหรือแทนกัมมโดยตรง 
        ๓. เปนท่ีประทุษราย [ ตอ ]  อ.ุ  โย  อปฺปทุฏสฺส นรสฺส 
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ทุสฺสติ.  
        อธบิาย :  [๑ ]  ในอรรถเปนที่ประทุษรายนี้ โดยตรง เขากับ 
ธาตุที่เปนไปในความประทุษราย อุ. :-    
        โย  อปฺปทุฏสฺส นรสฺส  ทุสฺสติ.  (ในแบบ)  'ผูใด 
ประทุษราย  ตอนรชนสผูไมประทุษราย.' นรสฺส  เปนที่ประทุษราย 
จึงเปนสัมปทาน ใน  ทุสสฺติ. 
        อปฺปทุฏสฺส ห ิ ปทุสฺสนฺโต  [ มหาโมคฺคลฺลานตฺเถร.  ๕/๖๓ ] 
'เมื่อประทุษรายตอบุคคลผูไมประทุษราย.' 
        โดยออม  เขากับธาตุอ่ืนไดอีก เชน  เขากับธาตุ 'โกรธ' 
อันควรเรียกวา เปนที่โกรธ  เปนตน อุ. :- 
        ภิกขฺูน  กุทฺโธ. [วิฑูฑภ.  ๓/๘ ] ' ทรงโกรธตอภิกษุ 
ทั้งหลาย. ' 
        เม  น  สทฺทเหยฺยุ  [ สูกรเปต  ๗/๖๘ ] 'ไมพึงเชื่อตอเรา.' 
[ ใน  อุ. นี้  จะเติม วจน  เขามาเปน  อวุตตกัมม ใน สทฺทเหยฺยุ 
ก็ได  ดังพากยวา...เม  วจน  น สทฺทเหยฺยุ.  [อชครเปต. ๕/๕๕] 
เชนนี้ เม กลายเปน  สามีสัมพันธ ใน วจน]. 
        โพธิสตฺตสฺส  ปสีทิตฺวา,  [ พหุภณฺฑิกภิกฺขุ.  ๕/๖๙ ]  เลื่อมใส 
ตอพระโพธิสัตว. 
        รวมความวา บท จตุตถีวิภัตติที่แทนกัมมโดยตรง  [ อวุตตกัมม ] 
ใชในอรรถนี ้เชน  นรสฺส   ใน อุ.  ในแบบ  โดยความก็เปนกัมม 
แหง  ทุสฺสติ  เพราะเปนผูถูกประทุษราย  จึงมีคาดุจอวุตตกัมม.  
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เพ่ือเปนหลักฐาน  จักนําตัวอยางที่เปนอวุตตกัมมาเทียบกับ  ดัง 
ตอไปนี้ :-   
                                     [ คูที่ ๑ ]  
        โย  อปฺปทุฏสฺส นรสฺส  ทุสฺสติ [ในแบบ] 
        น จ  อทิาเนว   กุฏ ึ ทูเสติ.  [มหากสฺสปตฺเถรสฺส  สทฺธิวิหาริก. 
๓/๑๑๗ ] ประทุษรายกุฎีในกาลบัดนี้เทาน้ัน  ก็หามิได. 
                                     [ คูที่ ๒ ] 
        เทวาป เตสุ  ปหยนฺติ  สมพุทฺธาน  สตีมต [ ยมกปฺปาฏิหาริย. 
๖/๙๔ ]  แมเทพ ท. ยอมกระหยิ่ม  ตอพระสัมพุทธะผูมีสติเหลาน้ัน. 
        มม  ปุตฺตสทิสนฺนาม  ปณฺฑปาติก  เทวาป  มนสฺุสาป 
ปหยนฺติ.  [ มหากสฺสปตฺเถรปณฺฑปาตทาน. ๓/๘๕ ]  ทั้งเทพท้ัง 
มนุษย ยอมกระหยิ่มซึ่งภิกษุผูถือการเที่ยวไปเพ่ือบิณฑบาตเปนวัตร 
ชื่อเชนกับบตุรของเรา. 
        [ ๒ ]  ในอรรถนี ้ ใชกับอกัมมธาตุโดยปกติ  เพราะอกัมมธาตุ 
ไมอาจมีกัมมโดยตรงได  เมื่อตองการกัมม  จึงประกอบดวย  จตุตถี- 
วิภัตติแทน. 
                       ขอสังเกตทายขอวาดวยจตุตถีวิภัตติ 
        ก. ขอวา บทนามนามท่ีประกอบดวยจตุตถีวิภัตติ  เขากับ 
กิริยานั้น หมายความวา เขากับกริิยาโดยมากหรือเปนพ้ืน  บางแหง 
เขากับนามศัพทก็มี อุ. :-  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๑ - หนาท่ี 71 

        อคฺคิอาทีน  อสาธารเณ  พุทฺธสาสเน  ธน  นทิหิตุ   ลทฺธ. 
[ อชครเปต. ๕/๕๖ ] ไดฝงทรัพยในพระพุทธศาสนา  อันไมทั่วไป 
แกภัยมีไฟเปนตน.    
        บทที่เขากับศัพทวา อสาธารณ  ในความเชนนี้ใชกรณก็ม ี เชน 
ยมกปฺปาฏิหาริย  กโรติ  อสาธารณ  สาวเกหิ  [ ยมกปฺปาฏิหาริย. 
๖/๘๓.] 
        ตุยฺห อนุจฺฉวิก  สามิก  คณฺหาห.ิ  [ สกฺก.  ๒/๑๐๘ ] 
เจาจงถือเอาสามีผูสมควรแกเจา. 
        สชฺชิโต  เทวสฺสาหาโร  [โชติกตฺเถร.  ๘/๑๗๓ ] อาหาร 
เพ่ือเทวะ อันเขาเตรียมไวแลว. 
        แมในหนังสือบาลีไวยากรณ เลมสมาส  ก็มีใช  เชน  ก ินสฺส 
ทุสฺส  'ผาเพ่ือกฐิน.' 
        แตพึงทราบวา การเขากับนามศัพทนั้น  ควรใชในเมื่อมิใชที ่
จะเขากับกิริยา  หรือ มิใชที่จะเติมกิริยาเขามา  เชน อุ.  ที่แสดงแลว 
ถาใชที่จะเขากับกิริยา  ตองเอาเขากับกิริยาตามหลัก  หรือ  ถาอาจ 
เติมกิริยาเขามาได  ก็พึงเติมเขามา แลวเอาเขากับกิริยานั้น อุ. :- 
        อสฺโสป เต นานุจฺฉวิโก [ โหติ ] [ สนฺตติมหามตฺต. 
๕/๗๔ ]  แมมายอมเปนพาหนะอันไมสมควรแกเจา. 
        อิท  ชีวติวุตฺติยา  ธน  [ โหติ ]  [ สกฺก .  ๒/๑๐๗ ] นี้ ยอม 
เปนทรัพย  เพ่ือความเปนไปแหงชีวิตของเจา.  
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        ในที่เชนนี้  ถามีกิรยิาอยูแลว  กค็วรบอกเขากับกิริยานั้น  เชน 
ตุมเห  มม ธตุี  อนุจฺฉวิกา  น โหถ. [ สกฺก. ๒/๑๐๘  ] พวก 
ทานยอมเปนผูไมสมควรแกธิดาของเรา.'   
        ข.  บางแหง บท จตุตถีวิภัตติ  สัมปทาน  ใชในอรรถแหง 
ปญจมีวิภัตติ อปาทาน  อุ.  สพฺเพ  ตสนฺติ  ทณฺฑสสฺ  สพฺเพ 
ภายนฺติ มจฺจโุน. [ ฉพฺพคฺคิยภิกฺขุ.  ๕/๔๔ ]  'สัตวทั้งปวงยอม 
สะดุงตออาชญา ยอมกลัวตอมัจจุ.' ใน อุ. นี้ อาชญาก็ดี  มัจจุก็ดี 
เปนแดนเกิดความสะดุงกลัวของสรรพสัตว เพราะฉะนั้น  เมื่อควร 
ประกอบ  ทณฺฑ  และ มจฺจุ  ดวย ปญจมีวิภัตติวา'แตอาชญา แตมัจจุ' 
ดุจคําวา  'ความกลัวแตความตาย' [ มรณสฺมา  ภย] ทานประกอบ 
ดวยจตุตถีวิภัตติแทน  และคงเรียกสัมพันธวา  สัมปทาน. 
        ค.  ประมวลกัมม [ สิง่ท่ีถูกทํา ] วา  ใชประกอบดวยวิภัตติ 
ทั้ง ๓ คือ  ทติุยาวิภัตติ เปนอตุตกัมม  ๑ ตติยาวิภัตติ  เปนกรณ 
ในอรรถรับสนอง   ๑  จตุตถีวิภัตติ  เปนสัมปทานในอรรถแทนกัมม 
โดยตรง ๑  พึงทราบอธิบายตามท่ีกลาวแลวโดยลําดับ. 
                บทนามนามท่ีประกอบดวยปญจมีวิภัตติ 
        (๑๕๔)  บทนามนามท่ีประกอบดวยปญจมีวิภัตติ  ใชใน 
อรรถ ๓ อยาง เขากับกิริยา  ดังน้ี :- 
                                  เปนแดนออก 
        ๑. เปนแดนออก  [ แต,จาก ]  เรยีกชื่อ  อปาทาน.  อ.ุ  
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ปยโต  ชาตเต  โสโก. ปาปา  จิตฺต  นวิารเย. 
        อธิบาย: [ ๑ ]  คําวา  เปนแดนออก  ควรแบงความหมาย 
เปน ๒ คือ :-    
        ๑)  เปนแดนออกมา ใชอายตนิบาตวา ' แต ' เชน :- 
        ปยโต  ชายเต  โสโก.  (ในแบบ)  'ความโศกยอมเกิดแต 
ของท่ีรัก' เพราะ ปยโต  เปนแดนเกิดออกมาแหงความโศก. 
        ปยโต  ชายเต  ภย. [อฺตรกุฏมฺพิก.  ๖/๑๔๕ ] ' ภัย 
ยอมเกิดแตของที่รัก.' มีอธิบายอยางเดียวกัน. 
        แมกริิยาอ่ืน ๆ ซึ่งเปนแดนออกมา  ก็ใช  ' แต '  ดุจเดียวกัน.  
อรรถนี ้ จะเรียกวา อรรถ  'แต ' ก็ได. 
        ๒)  เปนแดนออกไป  คือ  พรากออกหรือพรากพนไป  ใช 
อายตนิบาตวา 'จาก' เชน:- 
        ปาปา  จิตฺต  นิวารเย.  (ในแบบ)  'พึงหามจิตจากบาป' 
เพราะ ปาปา  เปนแดนพรากไปจากจิต  [ เพราะหามเสีย ]. 
        ฆรา  นกิฺขาเมนฺติ. [ ปริชิณฺณพฺราหฺมณปุตฺต.  ๗/๑๔๖ ] 
ยอมใหออกจากเรือน. 
        สพฺพทุกฺขา  ปมฺจฺจติ.  [ ปฺจภิกขุ.  ๘/๕๐ ] ยอมพนจาก 
ทุกขทั้งปวง. 
        สทฺธมมฺา  น ปริหายติ. [ธมฺมารามตฺเถร.  ๘/๖๐ ]  'ยอม 
ไมเสื่อมจากสัทธรรม.'  อุ. เหลาน้ี  มีอธิบายอยางเดียวกัน. 
        แมกริิยาอ่ืนๆ  ซึ่งเปนแดนออกไป ก็ใช  'จาก' ดุจเดียวกัน. 
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อรรถนี้จะเรียกวา อรรถ ' จาก' ก็ได.    
        มีมติของเกจิอาจารยวา  'แต' ใชกบัสิ่งท่ีมีสายสืบเนื่องกัน 
ระหวางสิ่งท่ีเปนแดนออกถึงส่ิงท่ีออกมา  เชน 'ความโศกยอมเกิด 
แตของท่ีรัก' ของท่ีรักเปนแดนเกิด  โศกเปนสิ่งเกิดหรือออกมา, 
เมื่อของรักยังมีอยูใหเกิดโศกเนื่องกันไป. อุ. ในคําไทย  เชน 
'ตนไมเกิดแตแผนดิน' [ ปรากฏราก  ลกตน เปนสายสืบแตดิน ]. 
แมน้ําเกิดแตภูเขา  [ ปรากฏลําน้ําสืบแตภูเขา ]. ถาไมมีความเน่ือง 
เปนสาย ก็ไมใช 'แต.'  ใช  'จาก'  เชน พึงหามจิตจากบาป.  นี ้
ไมปรากฏสายสืบเน่ืองกัน. อุ. ในคําไทย เชน :- 
        'เรือนออกจากทา' 
'พนจากเครื่องผูก  คือฆราวาส'  [วิพฺภนฺตก.  ๘/๑๖ ]. 
        'เสื่อมจากคุณมีศีลเปนตน.  [ มหากสฺสปตฺเถรสฺส  สทฺธวิิการิก. 
๓/๑๑๙]. 
        ' ออกจากทองของแม' [ ปติปูชิกา.  ๓/๒๖ ]. 
        'แต' กับ  'จาก'  ใชในอรรถตางกัน  ตามมติของเกจิอาจารย 
ดังน้ี พิจารณาดูก็พอลงกันไดกับที่กลาวแลว. 
        [ ๒ ]  ศพัท  โต ปจจัย  ซึ่งเปนเคร่ืองหมาย  ปญจวิภัตติ ที่ 
ใชในอรรถนี ้เรียกชื่อวา  อปาทาน  ดุจเดียวกัน  เชน  ปยโต   ใน 
อุ. ที่แสดงแลว.  
                                    เปนแดนเปรียบ 
        ๒. เปนแดนเปรียบ  [ กวา ]  เรียกชื่อวา อปาทาน  ดุจ  
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เดียวกัน อุ. ทานโต สีล  มหาปุผลตร  [ โหติ ]. 
        อธบิาย :   [ ๑ ]  คําวา เปนแดนเปรียบ คือเปนแดนเปรียบ 
เทียบใหเห็นความยิ่งหยอนกวากัน. ในอรรถนี ้ เมือ่เพงถึงความเปน 
แดนเปรียบ ควรใหกับคุณนามชั้นวิเสสอยางเดียว  แตทานใชกับ 
ชั้นปกติบาง. อุ.  ดังตอไปนี้:-    
        [ กับชัน้วิเสสคุณศัพท ] ทานโต สีล  มหปฺผลตร  [ โหติ ]. 
(ในแบบ)  ศลียอมมีผลมากย่ิงกวาทาน. 
        สพฺพโส  อปฺปฏิจฉนเฺนหิ   อเจลเกหิ  อิเม  นิคฺคณฺา 
วรตรา [ โหนฺติ ] [ นิคฺคณฺ.  ๗/๑๓๖ ] นิครนถเหลาน้ี  คอย 
ยังชั่วยิ่งกวาพวกอเจลกผูไมปกปดโดยประการทั้งปว.. 
        [กับคุณนามท่ีใชเปนชั้นวิเสสคุณศัพท] กินฺเต  เอว  วิจริตฺวา 
ชีวิตโต  ปพฺพชฺชา น อุตฺตรา [ โหติ ]  [ ปโลติกตฺเถร. ๕/๗๖ ] 
บรรพชาไมดียิ่งกวาความเที่ยวไปเปนอยูอยางนี้แหงเจาหรือ. 
        [กับชั้นปกติ ] โส อมฺเหห ิ ปญิาย  จ ปุณฺเร  จ 
วิสิฏโ. [สกกฺเทวาราช.  ๘/๓๙ ] พระองควิเศษแลวกวาเราทั้งหลาย 
ทั้งดวยปญญา  ทั้งดวยบุญ. 
        จกฺกวตฺติสมฺปตฺติโต... โสตาปตฺติผลเมว วร  [ โหติ ]. 
[ อนาถปณฺฑิกปุตฺตทาน. ๖/๖๑ ]  โสดาปตติผลนั่นเทียว  ประเสริฐ 
กวาสมบัติจักรพรรด์ิ. 
        [ ๒ ]  อปาทานในอรรถเปนแดนเปรียบนี้  ไมใชกับคุณนามชั้น 
อติวิเสส  เพราะคุณนามชั้นนั้นแสดงลักษณะถึงท่ีสุดแลว จึงไมจํา 
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ตองมีสิ่งเปรียบวายิ่งกวาอะไร.  ในที่เชนนั้น ใชนทิารณแทน เชน 
วิราโค  เสฏ  ธมฺมาน. ทนฺโต  เสฏโ  มนุสฺเสสุ. อันจักกลาว 
ในตอนท่ีวาดวยนิทธารณ.   
        แตทานเรียงไวตรง ๆ แลว  ก็จําตองบอกเปนอปาทานไปตาม 
เชน  อมิินา การเณน  สพฺพทาเนหิ  ธมฺมทานเมว   เสฏ 
[ โหติ ]  [ สกฺกเทวราช . ๘/๕๑ ] 'ธรรมทานน่ันแหละ  ประเสริฐ 
กวาทานทั้งปวง.' แตไมถึงถือเปนเนตติเพ่ือหักบท  ฉัฏฐีวิภัตติในท่ี 
เชนนั้นเปนอปาทานตาม. 
        อาจมีผูแยงวา  อปาทานในอรรถนี้  โดยมากเขากับกิริยาวามี 
วาเปน เพราะฉะนั้น  จะใชกับคุณนามชั้นไหนก็ได. ขอน้ี  อาจแกได 
วา เขากับกิริยาวามีวาเปนก็จริง  แตความยอมเนื่องถึงบทคุณนาม 
ซึ่งเปนที่เปรียบ เพราะฉะน้ัน  จึงตองเพงเล็งถึงคุณนามเปนใหญ. 
        [๓ ]  ในอรรถนี ้ ใชศัพท  โต ปจจัยบาง  เชนในตัวอยางที่ 
แสดงแลว. 
        สวนการเขา  เมื่อเปนแดนเปรียบกับบทใด  ก็ควรเขมกับบทนั้น 
เชน  ทานโต  เปนแดนเปรียบกับ มหปฺผลตร ก็ควรเขากับ 
มหปฺผลตร, แตมีหลักวา บท  ปญจมีวิภัตติเขากับกิริยา จึงเติมกิริยา 
เขามาในท่ีซึ่งเติมได แลเขากับกิริยา เชน ทานโต  อปาทานใน 
โหติ.   
                                         เหตุ 
        ๓. เปนเหตุ [เหตุ] เรยีกชื่อวา  เหตุ อุ.  ชาติปจฺจยา  
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ชรามรณ [ สมฺภวติ]. 
        อธบิาย:  [ ๑ ] เหตุในที่นี้ก็มีอรรถาธิบายดุจเหตุ ในตติยา- 
วิภัตติ  ใชอายตนิบาตวา  'เหตุ' บาง  ' เพราะ ' แทน   ' เหตุ' บาง 
อุ.:-    
        ชาติปจฺจยา  ชรามรณ  [ สมฺภวติ]  (ในแบบ]  'ชรา 
และมรณะ  มีพรอมเพราะชาติเปนปจจัย .'  ชาติปจฺจยา เหตุใน 
สมฺภวติ. 
        มตฺตาสุขปริจฺจาคา  ปสฺเส เจ  วิปุล สุข [ อตฺตโน 
ปุพฺพกมฺม.  ๗/๙๙ ] ถาบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย  เพราะสละสุข 
พอประมาณ. 
        [ ๒ ]  ใชศัพทลง โต ปจจัย  ที่เปนเครื่องหมาย ปญจมีวิภัตติ 
บาง อุ.  สุตคนฺธ  ธารณคนฺธ  ปฏิปตฺติคนฺธาน  อาวหนโต  มหปฺผลา 
โหติ  มหานิสสา. [ ฉตฺตปาณิ อุปาสก . ๓/๔๕ ]  ' ยอมเปนวาจามี 
ผลมาก  มีอานิสงสมาก เพราะนํามาซึ่งกลิ่น คือ การฟงการทรงไว 
และการปฏบิัติ.' 
        [ ๓ ]  เหตุนี้  มีทั้งในตติยาวิภัตติ  และ ปญจมีวิภัตติ และ 
บางบทท่ีแจกดวยวิภัตติแลวมีรูปอยางเดียวกัน อาจเปนตติยาวิภัตติก็ได 
ปญจมีวิภัตติก็ได  แมศัพทที่ลง  โต ปจจัยก็ดุจเดียวกัน.  เพราะเหตุนี้ 
พึงทราบวา ถาเขากับกิริยา เปนเหตุ ปญจมีวิภัตติหรือตติยาวิภัตติ 
อยางใดอยางหนึ่ง, ถาเขากับนามเปนเหตุใน ตติยาวิภัตติ.  
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                       ขอสังเกตทายวาดวยปญจมีวิภัตติ 
        ก.  ขอวา  บทนามนามท่ีประกอบดวย ปญจมีวิภัตติ เขากับ 
กิริยานั้น หมายความวา เขากับกิริยาโดยมากหรือเปนพ้ืน.  บางแหง  
เขากับนามศัพทและนิบาตก็มี  อุ. :-     
        มยา  ปุเรตร  อาคโต  นติถิ .[จูฬสภุทฺทา.  ๗/๑๑๘ ]  บุคคล 
ผูมากอนกวาเราไมมี. 
        โส  เสสธเนหิ ปรม  ธน.  [ ปเสนทิโกสล.  ๖/๑๓๓ ] สันโดษ 
นั้น เปนทรพัยอันยิ่งกวาทรัพยที่เหลือ. 
        อิโต  [ อาพาธโต ]  อุทฺธ  กิฺจ ิ คยฺหุปค  นตฺถุ. [ รูปนนฺทา- 
เถรี. ๕/๑๐๗ ] สิ่งท่ีควรถอืเอา นอกจากอาพาธน้ี  นิดหน่ึงก็ไมมี. 
        อารา  โส  อาสวกฺขยา. [ อุชฌานสฺ ิตฺเถร.  ๗/๘๐ ]  ผูนั้น 
[อยู ]  ไกลจากความสิ้นอาสวะ. 
        ยาว  มมาคมนา  เอตฺตก  นาม ธมฺม  เทเสตุ. [ ยมกปฺปาฏ-ิ 
หาริย.  ๖/๙๑ ]  พระพุทธนิรมิตจงแสดงธรรมชื่อเทาน้ีเพียงไรแตอันมา 
แหงเรา. 
        ข.  การเอาเขากับนามศัพทและนิบาต  ควรใชในเมื่อมิใชที่จะเขา 
กับกิริยา  และในเมื่อมิใชจะเติมกิริยาเขามา  เชน อุ.ที่แสดงแลว. 
ถาใชที่เขากับกิริยา  หรืออาจเติมกิริยาวามีสาเปนเขามาไดก็พึงเอาเขา 
กับกิริยาตามหลัก. 
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        ค. ใชบทนามนามท่ีประกอบดวยวิภัตติอ่ืน ในอรรถแหงปญจมี 
 ิวิภัตติบาง  และเรียกชื่อตามอรรถท่ีใชใน  ปญจมีวิภัตติ ไมตองคํานึง 
ถึงวิภัตติเดิม  คือใช  ตติยาวิภัตติในอรรถเปนอปาทาน อุ.:-  
        ปุตฺเตน  วิโยค  ปตฺโต  [จิฺจมาณวิกา.  ๖/๕๑ ] ถึงซ่ึงความ 
พรากจากบุตร.   
                ปพฺยา  เอกรชฺเชน                  สคฺคสฺส  คมเนน  วา 
                สพฺพโลกาธิปจฺเจน                  โสตาปตฺติผล  วร  [โหติ ]. 
                                                         [อนาถปณฺฑิกปุตฺตกาล.  ๖/๖๑] 
        โสตาปตติผล ยอมประเสริฐกวาเอกราชในแผนดิน  กวาการถึง 
สวรรค  หรือ  กวาความเปนใหญในสรรพโลก. 
        มเตน  เต กึนานากรณา ว  โหนฺติ. [ สามาวตี.  ๒/๖๔ ]  ผู 
ประมาทเหลาน้ัน  มีอะไรเปนเครื่องทําความตาง ๆ จากผูตายแลวเลา. 
        น มย  วินา  ภิกขฺุสงฺเฆน  วตฺตาม. [วิสาขา.๓ /๖๔ ] เรา 
จะไมประพฤติเวนจากภิกษุสงฆ. 
        ในที่เชนนี้ อาจประกอบดวย  ทติุยาวิภัตติวา วินา  ภิกขฺุสงฺฆ 
ก็ได.  ถาเปน  ทุติยาวิภัตติเชนนี้  อาจเรียกสัมพันธวา ภิกุขุสงฆ 
อปาทานใน  วินา  ก็ได, มีที่อางในกัจจายนมูลปกรณตอนท่ีวาดวย 
การก.  อาจเรียกสัมพันธวา  ภิกฺขุสงฺฆ  อวุตตกัมมใน วินา ก็ได,  มี 
ที่อางใน  โยชนาอภิธัมม  ตอนบอกสัมพันธ  ยถาปโยค  วินา 
(ในอภิธัมม. หนา ๘๓).  
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        อฺตฺเรว  ภควตา  อฺตฺร  ภิกขฺุสงฺเฆน อุโปสก 
กริสฺสามิ  สงฺฆกมฺมาน ิ จ. [สงฺฆเภทปริสกฺกน. ๖/๒๒ ]  จักทํา 
อุโบสถและสังฆกรรม  เวนจากพระผูมีพระภาค เวนจากภิกขุสงฆ. 
        ..อฺตฺร  สตฺถารา โก ชานิสฺสติ.  [ตโยชน.  ๕/๓๕ ]  เวน 
จากพระศาสดา ใครจักรู...    
        ความเชนนี้  ใชดังน้ีบาง สตฺถาร  เปตฺวา  โก... ชานิสฺสติ 
มาในเรื่องเดียวกัน แตบอกสัมพันธวา  สตฺถาร  อวุตตกัมม ใน 
เปตฺวา. 
        คําวา  เหตุ ในที่เปนเหตุ ก็ใชคงรูปเดิม  และเรยีกชื่อวา  เหตุ 
อุ.  อจฉฺาราน เหตุ  พฺรหมฺจริย  จรติ. [ นนฺทตฺเถร.  ๑/๑๑๖ ] 
ประพฤติพรหมจรรย  เพราะเหตุแหงนางอัปสร ท. 
        ฆ.  ศัพทลง โต ปจจัย ยอมใชในอรรถ  ปญจมีวิภัตติ  หรือ 
ตติยาวิภัตติ  อยางใดอยางหนึ่ง  ตามความหมายในท่ีนั้น ๆ ถาใชสับ 
กันก็เสียความ เชน :- 
        เนว  เอตฺโต  คมิสฺสามิ  น อิโต . [มหาธนวาณิช.  ๕/๒๑ ] 
ใน อุ. นี้ หมายความวา จักไมไปท้ังทางโนนทั้งทางนี้  มไิดหมาย 
ความวา จากที่โนนจากท่ีนี้.  เอตฺโต และ  อิโต  โยค  มคฺคโต ๆ 
ตติยาวิเสสน  ใน  คมิสฺสามิ. 
        อห มาติโต  จ ปติโต  จ สุชาโต.  [ ชฏลิพฺราหฺมณ.  ๘/๑๑๗ ] 
ใน อุ.  นี ้หมายความวา เกิดดีทั้งฝายมารดาและบิดาเปนอุภโตสุชาติ  
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มิไดหมายความวา  เกิดแตมารดาและบิดา  มาติโต  และ ปติโต จึง 
ใชในอรรถ  ตติยาวิภัตติ  เปนตติยาวิเสสน ใน สุชาโต.  
        อิโต  จิโต  จ อุปธาวสึุ. [ ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถร. ๗/๖๖ ] 
        ใน อุ. นี้ หมายความตามเรื่องวา  ว่ิงจากท่ีตาง ๆ กันหลายแหง 
เขาไปหา มิไดหมายความวา ว่ิงไปทางโนนทางนี้ อิโต   ๒ บท  โยค 
านโต ๆ อปาทาน ใน   อปุธาวึสุ.   
        ง.  บทท่ีเขากับ  ยาว  อาจประกอบเปนปญจมีวิภัตติก็ได  บอก 
สัมพันธเปนอปาทานใน ยาว,  อาจประกอบเปน  ทุติยาวิภัตติก็ได 
บอกสัมพันธเปน อวุตตกัมม ใน ยาว  ไมตองหักเปนปญจมีวิภัตติ 
อปาทาน อุ.:- 
        มกฺขิก  อาทึ  กตฺวา ยาว  คาโว  ปม  ติรจฺฉานคตา  มรนฺติ 
[ กุมฺภโฆสก.  ๒/๖๙ ]  สตัวดิรัจฉาน ท. ตายกอนต้ังตนแตแมลงวัน 
ตลอดถึงโค ท. 
        ยาว  ทาสกมฺมกเร  ปุจฺฉิตฺวา,  [ าตกาน  กลหวูปสมน. 
๖/๑๒๔ ]  ถามตลอดถึงทาสและกรรมกร. 
                      บทนามนามท่ีประกอบดวยฉัฏฐีวิภัตติ 
        (๑๕๕)  บทนามนามท่ีประกอบดวยฉัฏฐีวิภตัติ ใชใน 
อรรถ  ๖ อยาง  เขากับนามดังน้ี :-  
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                                      สามีสัมพันธ   
        ๑.  เน่ืองดวยเปนเจาของพัสดุ [ ของ ]  เรียกชื่อวา สามี. 
สมฺพนฺโธ อุ.  ภิกฺขุสฺส  จีวร.  
        อธบิาย: [ ๑ ]  ขอวา เนื่องดวยเปนเจาของพัสดุนั้น  พึงทราบ 
วา ทานยกพัสดุข้ึนเปนนิทัสสนะ, กลาวโดยสวนรวม  สามีสัมพันธ 
นี้ ยอมเนื่องดวยเปนเจาของ โดยความเปนของ ๆ ตน  หรือโดยความ 
เกี่ยวพันธกับทางใดหน่ึง อุ. : 
        [ โดยความเปนของ ๆ ตน ]  ภิกขฺสฺุส  จีวร  (ในแบบ) ' จีวร 
ของภิกษุ'  ภิกฺขุสฺส  เนื่องดวยเปนเจาของจีวร  โดยความท่ีจีวรเปน 
ของ ๆ  ตน. 
        ลขู  เม ทาน. [ อนาถปณฺฑิก. ๕/๑๐ ]  ทานของเรา 
เศราหมอง. 
        เอต  พุทฺธาน  สาสน. [ อานนฺทติเถรสฺสปฺห.  ๖/๑๐๔] 
นี้เปนคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย. 
        [โดยความเกี่ยวพันธกันทางใดทางหน่ึง ]  สตฺถา  เม ภนฺเต 
ภควา. [อคฺคิทตฺต. ๖/๑๑๖ ]  ' ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมีพระ 
ภาคเปนศาสดาของขาพระเจา.'  เม  เนือ่งดวยเปนเจาของใน  สตฺถา 
โดยความท่ี  สตฺถา มีความเกี่ยวพันธเปนครู. 
        กตฺถจิ  อลคฺโคเยว มม  ปตฺโต.  [ มหากสฺสปตฺเถร. ๔/๕๗] 
บุตรของเราไมของแลวในที่ไหน ๆ เลย.  
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        [ ๒ ]  สามีสัมพันธนี้เขากับนามเสมอ  นามในท่ีนี้มุงถึงนามนาม 
จะเปนนามนามแท  หรอืเปนบทที่ใชในฐานเปนนามนามก็ได  อนึ่ง 
นามนามน้ัน  จะใชในฐานเปน การก หรือในฐานเปนคุณนามอรรถใด 
อรรถหนึ่งกต็าม  คงเขาไดทั้งน้ัน เชน :-    
        [เขากับนามนามท่ีใชในฐานเปน การก ]  กตฺถจิ  อลคฺโคเยว 
มม  ปุตฺโต. [ ในขอ ๑ ] มม สามีสัมพันธใน ปุตฺโต  ซึ่งเปนการก 
คือในประโยคน้ีเปน กัตตา. 
        [เขากับนามนามท่ีใชในฐานเปนคุณนามอรรถใดอรรถหนึ่ง] 
สตฺถา เม  ภนฺเต  ภควา. [ในขอ  ๑].   เม  สามีสัมพันธใน สตฺถา  ซึ่ง 
เปนวิเสสนของ ภควา.         
        อย  โน  ปตุ  ปจฺจามตฺิโต  ภวิสฺสติ. [ กกฺุกุฏมิตฺต.  ๕/๒๔] 
'ผูนี้จักเปนปจจามิตรของบิดาของเรา.' ปตุ  สามีสัมพันธใน  ปจฺจามิตฺโต 
ซึ่งเปนวิกติกัตตา ใน  ภวสิฺสติ. 
        [เขากับบทที่ใชในฐานเปนนามนาม ]  ร ฺโ  อุปฏาน คจฺฉติ. 
[มหาธนเสฏ ิ.  ๕/๑๑๗ ]  'ยอมไปสูพระราชฐานเปนที่ปฏิบัติของ 
พระราชา.'  รฺโ  สามีสัมพันธใน อุปฏาน. 
        อน่ึง  เขากับความนามในบทคุณท่ีมาจากนามบาง อุ.:- 
        ส ภาควา สามฺสสฺ โหติ.   [เทฺวสหายกภิกฺขุ ๑/๑๕๗ ] 'เขา 
ยอมเปนผูมีสวนแหงสมัญญะ.' ภาควา มีรูปเปนคุณนามแทแตมาจาก 
นาม คือ  ภาค  โดยลงปจจัยในตัทธิตทําใหเปนคุณ สามฺสสฺ มี  
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ความเนื่องเปนเจาของ เฉพาะ ภาค  [ สวน ]  ซึ่งเปนนามนาม  แม 
ตองเรียกเขาตลอดศัพทวา สามีสัมพันธใน  ภาควา.   
        ภนฺเต  ตุมฺเหหิ  ทิฏธมฺมสฺส  ภาคินี  อสฺส . [ ลาชเทวธีตา. 
๕/๖] ' ทานเจาขา,  ดิฉันพึงเปนผูมีสวนแหงธรรม อันทานเห็นแลว' 
มีอธิบายอยางเดียวกัน.  
                                     สมุหสัมพันธ 
        ๒. เนื่องอยูในหมู [แหง]  เรียกชื่อวา สมุหสมพฺนฺโธ อุ. 
โคณาน  ยูโถ. 
        อธบิาย:-  [๑]  สมุหสัมพันธ หมายความวา  เน่ืองอยูในหมูหรือ 
เนื่องในสมุหนาม.  คําน้ีเปนชื่อของบท  ฉัฏฐีวิภัตติ  ที่เปนสัมพันธใน 
สมุหนามน้ัน.         
        [๒]  สมุหนาม  หมายถึงนามนามเปนที่ประชุม  หรือเปนที่ รวม 
นามอ่ืนเขาเปนหมวดหมูกัน.  นามประเภทน้ี เชน  สมุห  คณ  วคฺค 
เปนตน ตาม ๒  บาทคาถาในอภิธานปฺปทีปกา ขอ  ๖๓๑ วา 
        สมานาน  คโณ  วคฺโค                        สงฺโฆ  สตฺโต  ว  ชนฺตุน 
และคาถาขอ ๖๓๒ วา 
                สชาติกานนฺตุ  กุล                        นิกาโย  ตุ สธมมฺิน 
                ยูโถ  นิตฺติ  สชาตีย-                        ติรจฉฺานามมุจฺจเต. 
ถอดเอาแตนามประเภทนี้  คือ  คณ  วคฺค  [หมู=หมูแหงคนหรือสัตว 
อันมีชีวิตและวัตถุอันเสมอกันดวยชาติเปนตน ]  สงฺฆ  สตฺถ  [ หมู,  
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พวก=หมูแหงคนอันมีชาติเสมอกันหรือตางกัน ] กลุ  [ หมู=หมูแหงชน 
อันมีชาติรวมกัน]  นิกาย  [ หมู=หมูแหงชนผูมีธรรมรวมกันหรือประ- 
พฤติธรรมรวมกัน]  ยูถ  [ หมู, ฝูง=หมูแหงเดียรฉานอันมีชาติเสมอ 
กัน ].  แมนามท่ีแสดงหมูหรือการรวบรวมนอกจากนี้ก็จัดเปนสมุหนาม 
ดุจเดียวกัน  เชน  ราสิ.            
        [ ๓ ]  เพราะสมุหนามน้ี เปนที่ประชุมของนามอ่ืนมากดวยกัน 
นามน้ันๆ  ทีเ่ปนตัวประชุม  จึงนิยมประกอบดวย  ฉัฏฐีวิภัตติ 
พหุวจนะ อุ.:- 
        โคณาน  ยูโถ (ในแบบ)  'ฝูงแหงโค ท. '  โคณาน  สมุห- 
สัมพันธใน ยูโถ. 
        สมุนปุปฺผาน  อฏ  มุฏ ิโย  อากาเส  ขิป. [ จูฬสุภทฺทา. 
๗/๑๑๘ ] ซดักําแหงดอกมะลิ ๘ กําไปในอากาศ 
        ตาต อมฺหาก  กุลา  ปพฺพชิโต  นตถิ.  [ เทวทตฺต.  ๑/๑๓๖ ] 
แนะพอ,  กษัตริยผูบวชจากสกุลแหงเรา ท. ยังไมมี.         
        อุ. อ่ืน ๆ เชน  มยุราน  สมุโห. มคิาน  คโณ.  ธฺาน  ราสิ. 
        [ ๔ ]  บท  ฉัฏฐีวิภัตติที่มิใชเปนตัวเนื่องอยูในหมู  ก็มิใชสมุห- 
สัมพันธ เชน ใน อุ.  ตอไปนี้  เปนสามีสัมพันธ อตฺตโน  พลกาโย 
[ สามาวตี.  ๒/๓๘ ] 'หมูพลขอพระองค.'  อตฺตโม  าติคณ. 
[สามาวตี.  ๒/๕๗ ] 'ซึ่งหมูญาติของตน.'  
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                                   ภาวาทิสัมพันธ 
        ๓.  เน่ืองดวยเปนเจาของกิริยาอาการเปนตน  (แหง) เรียก 
ชื่อวา  ภาวาทิสมฺพนฺโธ  อุ. สาธ ุ ธมฺมสฺส  สุธมฺมตา.    
        อธบิาย : [ ๑ ]  ภาวาทิสัมพันธ หมายความตามศัพทวาเนื่อง 
ดวยเปนเจาของภาวาทิ.  ภาวาทิ  แปลวา นามมีภาวะเปนตน ควรเรียก 
วา ภาวาทินาม.ภาวาทินามนี้ ไดแก :- 
        ก.  ภาวศัพทโดยตรง  
        ข.  ภาวศัพทที่ใชปจจัยแทนในภาวตัทธิต 
        ค.  ภาวสาธนะ 
        ฆ.  ศัพทลง ตุ ปจจัย  ในนามกิตก  และศัพทลง ต  ปจจัยใน 
กิริยากิตก  ทีใ่ชเปนภาววาจกนามนาม  [ ดุจภาวสาธน ]. 
        บท  ฉัฏฐีวิภัตติ  ที่เนื่องดวยเปนเจาของในภาวานินามเหลานี้ 
เรียกวา  ภาวาทิสัมพันธ.  พึงทราบ อุ. ตอไปนี้ตามลําดับขอ :- 
        ก.  มจฉฺาน  ขีณภาโว  วิย  อิเมส  โภคาน  อภาโว. 
[ มหาธนเสฏ ิปุตฺต  ๕/๑๒๐ ]  '  ความไมมีแหงโภคะ ท.  ของชนท้ัง ๒ 
เหลาน้ี  เหมือนความที่ปลา ท.  สิ้นแลว.'  มจฺฉาน  ภาวาทิสัมพันธ 
ใน - ภาโว. โภคาน ภาวาทิสัมพันธใน   อภาโว.  
        ข. สาธุ  ธมมฺสฺส  สุธมฺมตา.  [ ในแบบ ] 'ความท่ีธรรมเปน 
ธรรมดี  ยังประโยชนใหสําเร็จ.'  ธมฺมสฺส  ภาวาทิสัมพันธ  ใน สุธมมฺตา. 
        รูปนนฺทาย  สตฺถุ  อปุฏาน  คนตฺุกามตา  อุปฺปนฺนา.  
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[รูปนนฺทาเถรี.  ๕/๑๐๔] ' ความท่ีนางรูปนันทาใครจะไปสูสถานเปน 
ที่บํารุงของพระศาสดา  เกิดข้ึนแลว.' รูปนนฺทาย  ภาวาทิสัมพันธใน 
กามตา.  
        ค.    อฺชนาน  ขย  ทิสฺวา         อุปจิกานฺจ  อาจย 
                มธูนฺ  สมาหาร                 ปณฺฑิโต  ฆรมาวเส.  
                                                         [อานนฺทเสฏ ี. ๓/๑๒๐ ] 
        ' บัณฑิตเห็นความสิ้นเปลืองแหงยาหยอดตา   ความกอแหงปลวก 
ท.  และความสะสมแหงผ้ึง ท. พึงอยูครองเรือน.'  อฺชนาน  ภาวาทิ- 
สัมพันธ ใน  ขย  อุปจิกาน  ภาวาทิสัมพันธ  ใน อาจย.  มธูน  ภาวาทิ- 
สัมพันธใน  สมาหาร. 
        ฆ.  อรณุสฺส  อุคฺคนตฺุ  น  เทมิ.  [ติสฺสตฺเถร. ๑/๔๑] 'ไมให 
เพ่ืออันข้ึนไปแหงอรุณ.'  อรุณสฺส  ภาวาทิสัมพันธ ใน  อุคฺคนฺตุ. 
        มตเกหิ สทฺธึ  มยฺห  ยุทฺธ  นาม  นตฺถิ. [ วิฑูฑภ.  ๓/๑๗ ] 
'ชื่อวาการรบแหงบุคคลผูเดียว  ประเสริฐกวา.'[เอกสฺส] ปุคฺคลสฺส 
ภาวาทิสัมพันธ ใน จริต.  
        สยเมว  เม  มต เสยฺโย.  [ วิฑูฑภ. ๓/๒๓ ]' ความตายแหง 
เราเองน่ันแหละ  ประเสริฐกวา.' เม  ภาวาทิสัมพันธ ใน มต. 
        [ ๒ ]  ในโยชนา บท  ฉัฏฐีวิภัตติ ที่เนื่องดวยเปนเจาของใน  
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ภาวศัพทโดยตรง  หรือในภาวศัพทที่ใชปจจัยแทน  ดัง อุ.  ขอ ก. และ 
ข.  ทานเรียกชื่อวา  ภาวสัมพันธ.๑  สวนท่ีเนื่องดวยเปนเจาของในภาว- 
สาธน ดัง อุ. ขอ ค.  [แมขอ ฆ.  ก็พึงอนุโลมเขาในขอ ค. ]  ทาน  
เรียกชื่อวา  กิริยาสัมพันธ๑ เชน  ปริยตฺติยา จ  ตทธิคมเเหตุตาย 
[กิเลสวิทฺธสน] ... [ อภิธมัม. หนา ๖๕. โยชนา  หนา ๑๔๓]  'การ   
กําจัดกิเลสแหงปริยัตติ  โดยความท่ีปริยัตติเปนเหตุบรรลุมรรคผล 
และนิพพานน้ัน.'  ปริยตฺติยา  กิริยาสมัพันธ ใน  กเิลสวิทฺธสน และ 
ภาวสัมพันธ ใน-เหตุตาย. 
        แตในทีน่ี้  เรียกรวมกันชื่อเดียววา ภาวาทิสัมพันธ โดยเพ่ิมอาทิ 
ศัพทตอกับภาว  แปลวาเนื่องดวยภาวะเปนตน โดยอรรถาธิบายวา 
เนื่องดวยเปนเจาของกิริยาอาการเปนตน.  คําวา เปนตน นั้นบงความวา 
นอกจากกิริยาอาการ [ภาวสาธน]  แลวยังมีอีก  เพราะฉะนั้นพึงทราบ 
โดยสิ้นเชิงวา บท  ฉัฏฐีวิภัตติ ที่เนื่องดวยเปนเจาของศัพททั้ง ๔ 
ประเภทตามท่ีกลาวมาแลวน้ันแล  เรียกชื่อวา  ภาวาทิสัมพันธ. 
        [๓ ]   บท  ฉัฏฐีวิภัตติ ที่เนื่องเปนเจาของศัพทสาธนะอ่ืนอีก 
จากภาวสาธนะ  ไมเรียกชื่อวา  ภาวาทิสัมพันธ  เพราะสาธนะอ่ืนใช 
เปนชื่อของวัตถุ,  สถานที่เปนตน มิไดแสดงกิริยาอาการโดยตรงดุจ 
ภาวสาธนะเชน รมณีย   ภนฺเต  เถรสฺส  วสนฏสน. [ขทิรวนิย- 
เรวตตฺเถร. ๔/๗๙] ' ทานเจาขา  ที่เปนที่อยูของพระเถระนารื่นรมย 
 
๑.  เคยใชในเฉลยสัมพันธของสนามหลวง พ.ศ.  ๒๔๗๙  แตพึงทราบวา  เม่ือแยกเรียก 
บทท่ีเนื่องดวยเปนเจาของภาวสาธนะวา  กริิยาสัมพันธ  เม่ือถึงคราวบอกบทท่ีเนื่องดวย 
เปนเจาของภาว  ก็ตองเรียกวา ภาวสัมพนัธ  [ ไมตองมี อาทิ  ศัพท ]  
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หรือ ? วสน เปนอธิกรณสาธนะ  เปนชื่อของท่ี จึงบอกสัมพันธวา 
เถรสฺส  สามีสัมพันธใน  วสนฏาน.          
        [ ๔ ]  บางบทมีรูปเปนภาวาทินาม  เชนภาวสาธนะตามท่ีแสดง 
มาแลวน้ัน  แตใชหมายถึงขอปฏิบัติ,  ธรรมหรือสภาพอยางใดอยาง 
หน่ึง  มิใชเปนกิริยาอาการเปนตนตามปกติ  เชนนี ้ บท  ฉัฏฐีวิภัตติที่   
เขาดวย  ไมเรียกชื่อวา ภาวาทิสัมพันธ  แตเรียกตามอรรถที่ใช อุ. :- 
        ก.  ปริชณิฺโณ เต  อตฺตภาโว.  [อุตฺตรตฺเถรี. ๕/๑๐๐ ] 
อัตภาพของเธอแตหงอมแลว.'  พุทฺธาน อานุภาโว. [ยมาปฺปาฏิหาริย. 
๖/๗๙]'  อานุภาพของพระพุทธเจา ท.' 
        ข.  อาคตมคฺโคโลกน  กิร  เตส  ธมฺมตา. [สามาวตี. ๒/๔] 
ไดยินวา  การแลดูทางมา  เปนธรรมดาของนกเหลาน้ัน.         
        ค.  ตถาคตสฺส...าณ.  [ยมกปฺปาฏิหาริย. ๖/๘๓ ]  พระญาณ 
... ของพระตถาคต. 
        ฆ.  มจจฺาน  อิธ  ชีวติ. [วิฑูฑภ.  ๓/๑๙ ]  ชีวิตของสัตวจะ 
ตองตาม  ท.  ในโลกน้ี. 
        ภาวาทินามท่ีไมใชเปนกิริยาอาการเปนเหลานั้น  ใชแปลทับ 
ศัพทเปนพ้ืน  เชน  อตฺตภาโว  อัตภาพ, อานุภาโว  อานุภาพ,  ธมมฺตา 
ธรรมดา,  าณ  ญาณ,  ชีวิต   ชีวิต. บท ฉัฏฐีวิภัตติ  ที่เนื่องเปนเจา 
ของใน  อุ. ทีแ่สดงแลว  เรียกวา สามีสัมพันธ  ทั้งหมด. 
        บางศัพท เชน  ชีวิต  ถาใชเปนกิรยิาอาการก็แปลออกไปวา  
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ความเปนอยู เชน  เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย  ปสฺสโต อุทยพุพย  
[ ปฏาจารา. ๔/๑๔๒ ] ' ความเปนอยูสิ้นวันเดียว  แหงผูเห็นอยู ซึ่ง 
ความเกิดและความเสื่อม  ประเสริฐกวา.'  ปสฺสโต  ภาวาทิสัมพันธใน 
ชีวิต. ถาใชหมายถึงธรรมหรือสภาพอยางใดอยางหนึ่ง  ก็มักแปลทับ 
ศัพท เชน อุ. ที่แสดงแลว.   
        ทั้งน้ี เวนแตบางศัพท ถึงแปลศัพท ก็คงเปนกิริยาอาการ 
อยูนั่นเอง  เชน  ตสฺส  กริิย  สุตฺวา, [ เสยยสกตฺเถร.  ๕/๕ ]'ทรง 
สดับกิริยาแหงเสยยสกเถระนั้น.'  เม  ปุตฺตสฺส  อากรโร,  [ อนาถปณฺฑิก- 
ปุตฺตกาล.  ๖/๖๐] 'อาการแหงบุตรของเรา.' 
        อน่ึง  แมแปลออกไปไมทับศัพท  แตหมายถึงธรรมหรือสภาพ 
อยางใดอยางหนึ่ง มิใชเปนกิริยาอาการตามปกติ  เชนนี้  บท  ฉัฏฐีวิภัตติ 
ที่เนื่องดวยเปนเจาของ   ก็มิใชภาวาทิสัมพันธ  เพราะเหตุนี้พึงทําความ 
เขาใจโดยยอวา บท  ฉัฏฐีวิภัตติ  ที่เน่ืองดวยเปนเจาของภาวาทินาม ที่ 
ใชแสดงกิริยาอาการเปนตนโดยตรง  จึงเปนภาวาทิสัมพันธ. แตที่เนื่อง 
ดวยเปนเจาของศัพทที่แมรูปเปนภาวาทินาม  แตไมใชแสดงกิรยิาอาการ 
เปนตน  จะแปลทับศัพทหรือไมก็ตาม  เปนสามีสัมพันธ.  บางแหงเมื่อ 
เพงเขาแลวอาจเปนไดทั้ง ๒ อยาง เชนนี้  ควรทําความรูปเทาไว  แลว 
เลือกใชใหเหมาะ และไมดวนเอาผิดผูอ่ืน. 
        [ ๕ ] ชือ่ธรรมโดยมาก  ตามรูปศัพทเปนภาวสาธนะ  แตใช 
หมายถึงธรรมหรือสภาพอยางใดอยางหนึ่ง  บท  ฉัฏฐีวิภัตติ  ที่เนื่อง 
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เปนเจาของ  จึงมักเปนสามีสัมพันธตามอรรถท่ีใช.  
        อายตนิบาตสําหรับสามีสัมพันธ และภาวาทิสัมพันธที่ทานวางไว 
ในแบบมักใชสับสนกับตามถนัดในภาษาไทย  เพราะฉะนั้นอยาถือคํา 
แปลของทานเปนสําคัญในการบอกสัมพันธ พึงถือรูปศัพทและอรรถที ่
ใชเปนสําคัญ.  
        การเขาน้ัน  เนื่องดวยเปนเจาของศัพทใด  ก็เขาในศัพทนั้น เวน 
ไวแตศัพทภาวตัทธิต  เขาตลอดศัพท.  แทจริง  บทฉัฏฐีวิภัตติยอม 
เนื่องดวยเปนเจาของเฉพาะภาวะเทาน้ัน  แตทานใชปจจัยแทน  ภาว 
จึงตองบอกเขาตลอด  เพราะถือวาเปนศัพทเดียวกัน.  ถาใช  ภาว ตรง ๆ 
ก็เขาเฉพาะ ภาว.  เชน  ธมฺมสฺส  ภาวาทิสัมพันธ ใน  สุธมฺมตา. 
ถาเปน  สุธมมฺภาโว  ก็เขาเฉพาะ-ภาโว. 
                                         อนาทร 
        ๔.  เปนประธานในพากยางคที่แทรกเขามา [เมื่อ] เรียกชือ่วา 
อนาทโร  อุ.  มาตาปตูน...   รุทมานาน... อคารสมฺา  อนคาริย 
ปพฺพชิ. 
        อธิบาย : [ ๑ ]  อนาทรหมายความวา เปนประธานในพากยางค 
ที่แทรกเขามา.  พากยางคเชนนี้ คือ  ความตอนหน่ึงท่ีแทรกเขามาใน 
ระหวางพากย.  อันความเชนนี้  จะแยกกลาวใหเปนอีกพากยหน่ึงไว 
กอน  ความก็ไกลไป  จะกลาวรวมเปนพากยเดียวกันกับพากยที่ถูกแทรก 
ก็รวมไมได  เพราะเปนอีกเรื่องหน่ึงซึ่งมีประธานและกิริยาตางหาก  เมื่อ  
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เปนเชนนี้  จึงจําตองหาทางเอาแทรกเขามาในระหวางพากยตอนที่ตอง 
การ ที่นี้  จะข้ึนประธานดวยบทปฐมาวิภัตติก็ไมได  เพราะจะกลาย 
เปนพากยหนึ่งตางหาก จึงนิยมประกอบบทประธานดวย ฉัฏฐีวิภัตติ  
หรือ  สัตตมีวิภัตติ.  สวนกิริยา  นิยมใชกิริยากิตก  ซึ่งประกอบดวย   
วิภัตติวจนะเสมอกัน  เพื่อสังเกตกําหนดได.  กริยาวาท่ีนี้  หมายถึงกิริยา 
คุมพากยางค. สวนกิรยิาในระหวางพากยางคที่แทรกเขามานั้น จะใช 
กิริยาตูนาทิปจจัยก็ไดตามตองการ.  บทประธานพาพยางคที่แทรกเขา 
มาน้ี  ที่ประกอบดวยฉัฏฐีวิภัตติเรียกวาอนาทร  [ สวนพากยางคควร 
เรียกวา อนาทรพากยางค].  ที่ประกอบดวยสัตตมีวิภัตติ  เรียกวา 
ลักขณวันตะ [ สวนพากยางคควรเรียกวา  ลักขณวันตพากยางค]. อุ. 
อนาทร  ในแบบแปลวา  ' เมื่อมาราดและบิดา... รองไหอยู...  บวช 
เปนบรรพชติผูไมมีเรือน  จากเรือน.'  มาตาปตูน  อนาทร.  อุ. ใน 
ธัมมปทัฏฐกถา  พึงดูในตอนท่ีวาดวยพากยางคขางตน  แล  อาจริย  มยฺห 
โทโส  นตฺถิ,  มม  วทนฺตสฺเสว,  ตุมฺเห  อภิสปตฺถ.  [ ติสฺสตฺเถร. 
๑/๓๙]'อาจารย  โทษของผมไมมี, เมื่อผมพูดอยู  [ อยางนี้ ] 
นั่นแหละ  ทานสาปแชงแลว.' 
        [ ๒ ]  บท  ฉัฏฐีวิภัตติ  หรือ  สตัตมีวิภัตติที่เปนประธานใน 
พากยางคที่แทรกเขามานี้  ก็ดุจบท  ปฐมาวิภัตติ  ที่เปนประธาน ใน 
เวลาสัมพันธนิยมบอกเขาในกิริยาคุมพากยางคของตน  เชน  มาตาปตูน 
อนาทรใน รทุมานาน. มม  อนาทรใน วทนฺตสฺส. 
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                                       นิทธารณ 
        ๕.  เปนจํานวนท่ีรวมกันอยู  ซึง่จะตองถอนออก  [แหง] 
เรียกชื่อวา  นิทฺธารณ อุ  มนุสฺสาน ขตฺติโย  สูรตโม.  
        อธบิาย; [ ๑ ]  นิทธารณ  หมายถงึบท  ฉัฏฐีวิภัตติ  ที่เปน 
จํานวนที่รวมกันอยู  ซึ่งมีบทอ่ืนถอนออกจากจํานวนรวมนั้น  กลาว 
คือ  ทีแรกกลาวรวมกอน  แลวจึงกลาวถอนออกทีละหน่ึง หรือ   
เฉพาะสิ่งท่ีตองการ  ในการกลาวรวม  นิยมใชบทที่ประกอบดวย 
ฉัฏฐีวิภัตติ หรือ  สัตตมีวิภัตติ เรียกชื่ออยางเดียวกันวา นิทธารณ 
เพราะเปนบทเปนที่ถูกถอน  คือจะตองถูกแยกออกกลาวอีก.  สวนบท 
ที่กลาวถอน  ไมกําหนดวาตองประกอบดวยวิภัตติอะไร;  ตองการ 
ความดวยวิภัตติใด ก็ประกอบดวยวิภัตตินั้น ;  บทรวมเรียกชื่อวา 
นิทธารณท่ีประกอบดวย  ฉัฏฐีวิภัตติ อุ.  มนุสฺสาน  ขตฺติโย 
สูรตโม (ในแบบ)  'แหงมนุษย ท. กษัตริยเปนผูกลาท่ีสุด.' 
มนุสสาน  เปนบทรงมนุษยทั่วไปทุกวรรณะ  ไมจํากัดวา  จะเปน 
กษัตริยหรือพราหมณหรือวรรณะใด ๆ ก็ตาม.  ขตฺติโย  เปนบท 
ถอนออกกลาวเฉพาะกษัตริย.  โดยนยันี้ มนุสฺสาน  จึงเปนนิทธารณ. 
ในเวลาสัมพันธตองบอกเขาดวย  เชน  มนุสฺสาน  นิทธารณใน 
ขตฺติโย  ๆ นทิธารณิยและสยกัตตาใน  [โหติ].  แม อุ. อ่ืน ก ็
พึงทราบโดยนัยนี้. 
        [ ๒ ]  ในการกลาวถอนน้ัน  ถอนจากท่ีรวมไวออกกลาวทีละ  
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หน่ึงก็มี  ถอนกออกกลาวเพียงทีเดียวหมดก็มี  ถอนออกลาวเฉพาะ 
ที่ตองการก็มี  แตถอนออกอยางไรก็ตาม ในการบอกเขา พึงบอก 
เขาเฉพาะกับบทที่ถอนออกทีแรกเทาน้ัน  พึงทราบ อุ.  ดังตอไปนี้:-   
        [ถอนออกกลาวทีละหน่ึงจากท่ีรวมไวจอหมด]  เตส  เอโก 
[อุปาสโก]  นสิินฺนโกว  นทิฺทายิ,  เอโก  องฺคุลิยา ภูม ึ
วิลิขนฺโต  นสิีทิ,  เอโก รกฺุข  จาเลนฺโต  นิสีท,ิ เอโก  อกาส 
อุลฺโลเกนฺโต  นิสีทิ,  เอโก  ปน  สกกฺจฺจ  ธมฺม  อสฺโสสิ. 
[ปฺจอุปาสก. ๗/๒๖ ]  'แหงเขา ท. คนหน่ึงนั่งหลับ,  คนหน่ึงนั่ง 
เอาน้ิวขีดดิน, คนหน่ึงนั่งสั่นตนไม,  คนหน่ึงนั่งแหงนดูอากาศ, สวน 
อีกคนหน่ึงไดฟงธรรมโดยเคารพ.'  เตส  นิทธารณใน [เอโก]  อปุาสโก 
[บทแรก] ๆ  นิทธารณิย. 
        เยน [ อทฺุเทน ]  โอ  อนุตีเร  จริต ;  โส นงฺคฏ  คณหฺาตุ. 
เยน  คมฺภีเร  จริต;  ตสฺส  สีส  โหตุ.  [ อุปนนฺทสกฺยปุตฺต.  ๖/๘] 
'แหงทาน ท. อันนากตัวในเท่ียวไปในท่ีริมฝง  นากตัวน้ัน  จงถือเอา 
ทอนหาง,  ตัวใดเท่ียวไปในน้ําลึก  ทอนหัวจงมีแตตัวน้ัน.' โว 
นิทธารณใน [เยน]  อุทฺเทน ๆ นิทธารณิย. 
        [ถอนออกลาวเพียงทีเดียว  แตคลุมถึงท้ังหมด ]  เอโกป 
[ ชโน ]  จ  เนส  อปฺมาท  นาปชฺชิ.  [ โพธิราชกุมา. ๖/๔ ] 
'ก็เขา ท. [ เมยีและผัวเหลาน้ัน  ] ไมไดถึงความไมประมาทสักคนเดียว.' 
เนส  นิทธารณใน  [เอโกป]  ชโน ๆ  นทิฺธารณิย. 
        [ถอนออกกลาวเฉพาะท่ีตองการ ]  มนุสฺสาน  ขตฺติโย  
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สูรตโม.  [ ในแบบ].  โก  นีธ  กนฺทต [ อมหฺาก ] พาลฺยตโร. 
[ มฏกุณฺฑลี.  ๑/๒๙ ] 'แหงเรา ท. ผูคร่ําครวญอยูในที่นี้  ใครเขลา  
กวากัน.' อมหฺาก  นิทฺธารณาใน โก ๆ  นิทาธารณิย.   
        วิราโค  เสฏโ  ธมฺมาน.  [ปฺจสตภิกฺขุ  ๗/๖๐ ]  'แหง 
ธรรม ท.  วิราคะประเสริฐสุด.'  ธมมฺาน นิทฺธารณใน วิราโคๆ 
นิทธารณิย. 
        [ ๓ ]  นทิธารณน้ี  บางทีชวนใหหักเปนอปาทาน  'เปนแดน 
เปรียบ '  ใน ปญจมีวิภัตติ. แตพึงทราบวา ทั้ง  ๒ อรรถนี ้ใชในท่ีตาง 
กัน คือ  นิทธารณเปนจํานวนท่ีรวมกัน  ซึ่งมีนิทธารณิยแยกออก 
จากจํานวนรวมน้ัน.  สวนอปาทานมิใชจํานวนที่รวมกัน แตเปนอีก 
สวนหนึ่ง ซึ่งนํามาเปนแดนเปรียบ. 
        อน่ึง อปาทาน  'เปนแดนเปรียบ'  ยอมใชไดกับบทคุณนาม 
ชั้นวิเสสและปกติเทาน้ัน  จะใชกับชั้นอติวิเสสไมได   เพราะถึงที่สุด 
แลว จักตองไปเปรียบกับอะไรอีกเลา.  พึงทราบอีก  อุ. หน่ึง: อปฺ- 
ปมาเทน  มฆวา  เทวาน  เสฏต  คโต.  [ สกฺก.  ๒/๑๑๐ ] 
' แหงเทพ ท. ทาวมฆวา  ถึงความเปนผูประเสริฐสุด.' 
        [ ๔ ]   บทคุณนามท่ีใชเปนชั้นอติวิเสส  เชน  อคฺค. ปรม. บท 
คุณนามเหลาน้ี  มิใชอติวิเสสคุณศัพทโดยตรง  เพราะมิไดประกอบ 
ดวยอติวิเสสปจจัย  แตใชเปนชั้นอติเสส  เพราะแสดงลักษณะถึง 
ที่สุดเชนเดียวกัน.  เพราะเหตุนี้  บทฉัฏฐีวิภัตติที่เนื่องดวย จึงควร 
ใชเปนนิทธารณ  แตในโยชนาทานหักเปนอปาทาน ' เปนแดนเปรียบ'  
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ก็มี  เชน  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายติ. [ อภิธมฺม.  หนา ๖๔] 
ในโยชนาบอกสัมพันธวา เตส  อปาทานใน อคฺค. 
        อน่ึง แมใน  ธัมมปทัฏฐกถา  เอง ทานประกอบ  ปญจมิวิภัตติ 
เปนแดนเปรียบโดยตรงก็มี  เชน โส  เสสธเนหิ  ปรม  ธน.   
[ แสดงมาแลวในทาย ปญจมีวิภัตติ.]  
        อน่ึง บางแหง ทานประกอบดวย  ฉัฏฐีวิภัตติ  แตจําตองหัก 
เปน ปญจมีวิภัตติ  ในอรรถเปนแดนเปรียบ เชน  เสสโรคาน  อย 
[ชิคจฺฉา]  ปรมา  นาม.  [ อ ฺตรอุปาสก.  ๖/๑๓๐ ] 'ความหิวนี้ 
เปนโรค  ชื่อวาอยางยิ่งกวาโรคท่ีเหลือ  ท.'  เสสโรคาน  มิใชเปน 
บทรวมของโรคทุกๆ  อยาท้ังความหิวดวย เพราะคําวาท่ีเหลือบง 
ความวา  ที่นอกจากความหิว.  เพราะฉะนั้น  จึงเปนนิทธารณไมได 
ตองหักเปนอปาทานใน  ปรมา. 
        เพราะเหตุนี้  ถาทานประกอบดวยปญจมีวิภัตติ ' เปนแดนเปรียบ' 
โดยตรง ก็ตองบอกเปนอปทาน. แตถาประกอบดวย ฉัฏฐีวิภัตติ 
ใชเปนนิทธารณจึงถูก.  เชน:- 
        วิราโค  เตส  [ ธมฺมาน ] อคฺคมกขฺาติ. [ ปฺจสติภิกฺขุ. 
๗/๖๑ ]  'แหงธรรมเลาน้ัน  วิราคะทานกลาววาเลิศ.' [ เตส ] 
ธมฺมาน  นิทธารณใน  วิราโค  ๆ นิทธารณิย. 
        ต หิ สพฺพสุขาน  ปรม อุตฺตม  สขุ. [ อฺตรอุปาสก. 
๖/๑๓๐ ] '  ก็พระนิพพานน้ัน, แหงสุขท้ังปวง  เปนสุขอยางยิ่ง คือ 
อุดม.'  สพฺพสุขาน  นิทธารณใน  สุข  ๆ นิทธารณิย  
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        ในขอน้ีเขากับนิทธารณิย  คือบทถอนออก. 
                                        ฉัฏฐีกัมม    
        ๖.  เปนกัมมในบทท่ีเปนนามกิตก เวนแตศัพทที่ประกอบดวย 
ตุปจจัย เรียกชื่อวา ฉฏ ีกมฺม  อ.ุ จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธุ.  ภวิสฺสนฺติ 
ธมฺมสฺส  อฺาตาโร. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  ฉัฏฐีกัมม คือบท  ฉัฏฐีวิภัตติที่ใชเปนกัมม 
มีความหมายเทากับอวุตตกัมมใน  ทุติยาวิภัตติ และใชอายตนิบาต 
เดียวกัน  แตมีนิยมใชในเม่ือเปนกัมมในบทนามกิตก เวนศัพท ตุ 
ปจจัย [ ศัพท เตฺว  ปจจัยดวย แตศัพท  เตฺว ปจจัยมีที่ใชนอย ] 
เมื่อเปนเชนน้ี  กัมมในทนอกน้ันตลอดถึงในศัพท ตุ,  เตฺว, ปจจัย 
ก็ประกอบดวยทุติยาวิภัตติตามปกติ. อุ:- 
        จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธฺ.  (ในแบบ)  'ความฝกซ่ึงจิตต 
เปนการยังประโยชนใหสําเร็จ'  จิตฺตสฺส  ฉัฏฐีกัมม  ใน  ทมโก. 
        ภวิสฺสนฺติ  ธมมฺสฺส  อฺาตาโร  (ในแบบ) 'ผูรูซึ่งธรรม 
จักมี.' ธมฺมสสฺ  ฉัฏฐีกัมม ใน อฺาตาโร. 
        ปฺุสสฺ  กตฺตา, [ สุมนเทวี.  ๑/๑๕๐] ผูทํา  ซึง่บุญ. 
        สาห ุ ทสฺสน มริยาน. [ สกฺก.  ๖/๑๓๗ ] การเห็นพระอริยะ  ท. 
เปนการยังประโยชนใหสําเร็จ. 
        [ ๓ ]  การิตกัมม  ในบทนามกิตก เวนศัพท  ตุ,  เตฺว,  ปจจัย 
ก็ประกอบดวย  ฉัฏฐีวิภัตติดุจเดียวกัน  พึงดูในตอนท่ีวาดวยการิตกัมม 
ในทุติยาวิภัตติ.  นาเรียกวา ฉัฏฐีการิตกัมม แตคงเรียกวา  การติกัมม  
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ตามเดิม. สวนกัมมในอรรถอ่ืนที่เขากับบทนามกิตก  เชน  สัมปา-  
ปุณิยกัมม  คงประกอบดวย ทุติยาวิภัตติตามปกติ. 
        [ ๓ ]  ทีไ่มเปนไปตามนิยมดังกลาวมาแลวในขอ  [ ๑ ]  - [ ๒ ] นั้น 
ก็มี อุ.  ดังตอไปนี้ :-  
        ตสฺส  ห ิปาท  อุปฺขิปนกาเลเยว  [ ยมกปฺปาฏิหาริย.  ๖/๘๖ ] 
' ในกาลเปนที่ยกซึ่งพระบาทของพระองคนั่นแหละ.'  ปาท  อวุตตกัมม 
ใน อุกฺขิปน- [ตามนิยมนั้น  ปาท  ควรประกอบดวยฉัฏฐีวิภัตติ 
เปนฉัฏฐีกัมม ]. 
        มม สาวกาน  วนฺทนฺตาน... [ สารีปุตฺตเถรสฺส  สหาย- 
พฺราหฺมณ. ๔/๑๑๒.]  ... แกผูไหวอยูซึ่งสาวก ท. ของเรา.' 
สาวกาน  ฉฏ ีกมฺม ใน  วนฺทนฺตาน  [ ตามนิยมนั้น  สาวกาน 
ควรประกอบดวย ทุติยาวิภัตติ เปนอวุตตกัมม]. 
        อมิ  ปน คาถ  วตฺวา  ตสฺส  วิสฺสชชฺาปโต รฺโ 
มหามจฺโจ  อหเมว. [ โชติกติเถร. ๘/๖๕๓ ] ' สวนมหาอมาตย 
ของพระราชาผูกลาวคาถาน้ีแลวใหปลอยเนื้อน้ัน  ไดเปนเราน้ีแหละ.' 
ตสฺส  ฉัฏฐีกมัมใน  วิสฺสชฺชาปโต. [ ตามนิยมนั้น  ตสฺส  ควร 
ประกอบดวย  ทุติยาวิภัตติ  เปนอวุตตกัมม ]. 
        สตฺถุโน  อนุโมทน  กาเรตุกาโม, [ ครหทินฺน. ๓/๙๗ ] 
' ผูใครจะยังพระศาสดาใหทรงทําอนุโมทนา.'  สตฺถุโน  การิตกัมม 
ใน กาเรตุ-.  (ตามนิยมนั้น  สตฺถโน ควรประกอบดวย ทุติยา+ 
วิภัตติ).  
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        [ ๔ ]  บท  ฉัฏฐีวิภัตติที่เขากับบทนามกิตก  อาจใชไดในอรรถ 
หลายอยาง เชา ตาส  ปาณาติปาตสฺส  กรณ  วา อกรณ  
วา ชานิสฺสสฺ. [ สมาวตี.  ๒/๕๑ ] ' พระองคจักทรงทราบการ  
ทําหรือไมทําซ่ึงปาณาติบาตแหงพวกเธอ.'  ตาส  ภาวาทิสัมพันธฺใน 
กรณ  และ อกรณ.  ปาณาติปาตสฺส  ฉัฏฐีกัมม ใน กรณ 
และ อกรณ  เพราะฉะนั้น กอนแตจะเอาเปนอะไร พึงพิจารณา 
ใหทราบความโดยถองแท. 
                       ขอสังเกตทายขอบทฉัฏฐีวิภัตติ 
        ในคําวา  บทนามนามท่ีประกอบดวย  ฉัฏฐีวิภัตติเขากับนาม 
นั้น เวนบทอนาทรซ่ึงเรียกเขากับกิริยาคุมอนาทรพากยางค. และที่ 
เขากับนิบาตก็มี อุ.  สตฺถุ   สมฺมุบา ธมโฺม  กถิโต.  [สมฺพหุล- 
ภิกขุ.  ๘/๗๐ ]  'ธรรมอันทานกลาวแลวเฉพาะพระพักตรของพระ 
ศาสดา.'  สตฺถุ สามีสัมพันธใน สมมฺขุา  ตสฺส อนโฺต 
ปฺายิ.  [ มฏกุณฺฑลิ. ๑/๒๕ ]  ' ปรากฏในภายในของขายพระ 
ญาณนั้น.'  ตสฺส  สามีสัมพันธใน  อนโฺต. ในวิเคราะหแหงนิปาต- 
ปุพพกอัพยยีภาวสมาสก็เชนกัน. 
                  บทนามนามที่ประกอบดวยสัตตมีวิภัตติ 
        (๑๕๖)  บทนามนามท่ีประกอบดวยสัตตมีวิภัตติ  ใชใน 
อรรถ  ๙ อยาง  เขากับกิรยิาบาง  เขากบันามบางดังน้ี :- 
                                   ปฏจิฉันนาธาร 
        ๑. เปนที่กําบังไวโดยปกติ  [ ใน ]  เรียกชื่อวา  ปฏิจฺฉนฺนาธาโร  
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อุ.  กรณฺฑเก มณิ.  
        อธบิาย:  ปฏิจฉันนาธาร  คืออาธารปดบังไว หมายความวา 
เปนที่กําบังไวตามปกติ  อุ.:-   
        กรณฺฑเก มณ ิ(ในแบบ) ' แกวมณี ในผะอบ.'  กรณฺฑเก 
ปฏิจฉันนาธาร ใน มณิ เพราะเปนที่เก็บกําบังไว. 
        อมฺหาก เคเห พหุธาน.  [ อฺตรุปริส.  ๓/๑๐๗ ] ทรัพยมาก 
ในเรือนของเรา ท. 
        อุ. อ่ืน  โกฏาเส  วหีิ ' ขาวเปลือกในยุง.' 
        ปฏิจฉันนาธารใน  อุ. ที่กลาวมาแลวน้ี  เขากับนาม 
สวนท่ีเขากับกิริยา อุ. เอกสฺมึ กุเฏ  ปกขฺิปตฺวา,  ภูมยิ  นิกขฺนิตฺวา 
เปสิ.  [ เมณิฑกเสฏ ิ.  ๗/๓๒ ] ใสไวในหมอใบหน่ึงแลวขุดฝง 
ไวในแผนดิน.' 
                                  พฺยาปการธาร 
        ๒.  เปนที่ซึมซาบหรือปนอยู  [ ใน ]  เรียกชือ่วา  พฺยา- 
ปกาธาโร  อุ. ติเลสุ  เตล. 
        อธบิาย: พฺยาปกาธาร  คืออาธารท่ีซึมซาบหรือปนอยู 
หมายความวา เปนที่ซึมซาบหรือปนอยู อุ. :- 
        ติเลสุ  เตล  [ในแบบ ]  ' น้ํามันในงา  ท. '  ติเลสุ พฺยาป- 
กาธาร  ใน เตล. เพราะวา เตล  [ น้ํามัน ]  เปนวัตถุที่ซึมซาบ 
หรือปนอยูใน  ติล  [ เงา ]" 
        จตูสุ  สมุทฺเทสุ ชล  ปริตฺตก. [ วนวาสีติสฺสตฺเถร.  ๓/๑๘๕ ]  
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น้ําในสมุทรท้ัง ๔  ยังนอย.    
        อุ. อ่ืน อุจฺฉูสุ รโส ' รสในออน  ท. ' 
        พฺยาปกาธาร  ที่กลาวมานี้  เขากับนาม.  สวนที่เขากับกิริยา อุ. 
ต  ปุปฺผ ธาเรนฺตสฺส สรีเร  คนฺโธ  ผรติ.  [ ฉตฺตปาณิอุปาสก.  ๓/๔๕ ] 
'กลิ่นยอมแผไปในสรีระของบุคคลผูทัดทรงดอกไมนั้น.' 
                                     วิสยาธาร 
        ๓.  เปนท่ีอยูอาศัย  [ ใน ]  เรียกชือ่วา  วิสยาธาโร  อุ. 
ชเล  มจฺฉา. 
        อธบิาย:   วิสยาธาร  คืออาธารท่ีอยูอาศัย หมายความวาเปน 
ที่อยูอาศัย อุ. :- 
        ชเล  มจฺฉา  (ในแบบ)  ' ปลาในน้ํา.'  ชเล  วิสยาธารใน 
มจฺฉา  เพราะน้ําเปนที่อยูอาศัยของปลา. 
        ตสฺม ึ โข ปน  นิเวสเน สพฺเพ  ทาสกมฺมกรา  วสิาขาย 
สนฺตกา  ว. [ วิสาขา.  ๓/๖๐ ]  ก็ทาสและกรรมกรท้ังสิ้น  ในนิเวศน 
นั้นแล  เปนองนางวิสาขาเทียว. 
        สาวตฺถิยฺ  โย โย  [ ชโน ]  ทาน  ทาตุกาโม  โหติ. 
[ สุมนเทวี.  ๑/๑๔๗ ]  กช็นใด ๆ ในกรุงสาวัตถี  ยอมใครจะ 
ถวายทาน. 
        นน ุ ชีวก  วหิาเร  ภกิฺขุ  อตฺถิ.  [ จูฬปนฺถกตฺเถร  ๒/๘๑ ] 
ดูกรชีวก  ภิกษุในวิหารยังมีมิใชหรือ ? 
        วิสยาธารใน  อุ. ทีก่ลาวมาน้ีเขากับนาม.  สวนที่เขากับกิริยา อุ. 
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เชตวนมหาวิหาเร  วหิรติ.  [ จกฺขุปาลตฺเถร.  ๑/๔] ' ประทับอยูใน 
พระมหาวิหารชื่อเชตวัน.'  
                                      สมีปาธาร 
        ๔.  เปนที่ใกล  [ ใกล,  ณ ]  เรียกชือ่วา  สมีปาธาโร  อุ. 
นครทฺวาเร คามา.  
        อธบิาย : [ ๑ ]  สมีปาธาร  คืออาธารท่ีใกล  หมายความวา 
เปนที่ใกล อุ.:- 
        นครทฺวาเร  คามา  (ในแบบ)  ' บาน  ท. ใกลประตูเมือง.' 
นครทฺวาเร  สมีปาธารใน  คามา  เพราะเปนที่ใกล. 
        อุ. อ่ืน  คาเม  อาราโม  ' วัดใกลบาน.' 
        สมีปาธารใน  อุ. ที่กลาวมานี้  เขากับนาม. สวนที่เขากับ 
กิริยา อุ. :- 
        กปณทฺธิกาทีนป  เหคทฺวาเร  ปากวตฺต  ปฏิเปสิ 
[นนฺทิย.   ๖/๑๕๗ ] ต้ังอาหารประจําไวใกลประตูเรือนแมเพ่ือคนกําพรา 
และคนเดินทางเปนตน. 
         สตฺตสุ  ทฺวารโกฏเกสุ   สตฺต  ยกฺขา  รกฺข  คณฺหึสุ. 
อยางที่พูดกันวา  ใกลเคียง  ๑.  ใกลอยางนี้  ในเวลาแปลควรใช 
อายตนิบาตวา ' ใกล.'  ใกลมาก  ที่เรียกวา ใกลชิด ๑.  ใกล 
อยางนี้  ในเวลาแปลควรใชอายตนิบาตวา ' ณ .'  พึงสังเกตใชใหถูก 
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ความหมายในท่ีนั้น ๆ.  
        อน่ึง คําวา  ใกล ในท่ีนี้  เปนอายตนิบาตคือคําตอนาม- 
ศัพท  ๒ คําใหเน่ืองเปนอันเดียวกัน และใชในเมื่อส่ิง ๒ สิ่งท่ีนามศัพท 
ทั้ง ๒ นั้นกลาวถึง อยูใกลเคียงหรือใกลชิดกัน  มิใชเปนคําแปลของ  
สมีปศัพท เพราะฉะนั้น  บทวา สมีเป   ที่แปลวา ในท่ีใกล  จึงมิใช 
สมีปาธาร อุ. มาคนฺทิยา  สมีเป   ิตา,  [ สามาวตี.  ๒/๕๙ ] 
'นางมาคันทิยาผูยืนอยู ในที่ใกล.' สมเีป   ถาเอาเปนสมีปาธาร จัก 
ตองหมายความวา  ยืนอยูใกลที่ใกล  คือมิใชในที่ใกล.  แตใกลเคียง 
กับที่ใกลนั้นอีกทีหน่ึง. แตในที่นี้ หมายความวา  ยืนอยูภายในท่ีใกล 
นั้นทีเดียว.  เหตุฉะน้ัน  สมีเป  จึงเปนอาธารใน   ิตา  มิใชเปน 
สมีปาธาร. 
                                อุปสเิลสิกาธาร 
        ๕  เปนที่รอง  [ เหนอื, บน,  ที่ ]  เรียกชื่อวา อปุสิเล- 
สิกาธาโร อุ.  ปฺตฺเต  อาสเน นิสีทิ.         
        อธบิาย:  อุปสิเลสิกาธาร  คืออาธารท่ีรอง  หรอืรับไว 
หมายความวา เปนที่รอง  หรือรับไว ในเวลาแปล ใชอายตนิบาต 
วา เหนือ, บน,  หรือ ที,่ ตามควร อุ.:- 
        ปฺตฺเตน  อาสเน  นิสีทิ  (ในแบบ) ' นั่งบนอาสนะท่ี 
ปูไว.'  อาสเน  อุปสิเลสกิาธารใน นิสีทิ  เพราะเปนที่รอง. 
        ตานิ  คเหตฺวา  ปฺจสตา  หตฺถี  ปฺจนฺน  ภกิฺขุสตาน 
มตฺถเก  ธารยมานา  สฺสนฺติ  [ อสทิสทาน.  ๖/๕๔ ] ชาง ๕๐๐  
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จักยืนจักฉัตรเหลาน้ันทรงไวเหนือศีรษะภิกษุ ๕๐๐. 
        อตฺตโน  องฺคุลิย  ปลนฺธิ.  [ สามาวตี.  ๒/๔ ] สวมแลวท่ี 
นิ้วของตน.  
        อุทเร  ทารุมณฺฑลิก  พนฺธิตฺวา,  [จิฺจมาณวิกา. ๖/๔๙ ] 
ผูกทอนไมกลมที่ทอง.  
        อุ. ที่กลาวมาน้ี  เขากับกิริยา. สวนท่ีเขากับนาม  เชน อุ. 
คนฺธมาทนปพฺพเต  เอโก  ปจฺเจก  พุทโฺธ  สมาปตฺติโต วุฏหิ. 
[ เมณฺฑกเสฏ ิ.  ๗/๓๓]  พระปจเจกพุทธเจาพระองคหน่ึงบนเขา 
คันธมาทน  ออกจากสมาบัติ. 
                                   ขอสังเกต 
                  [๑]  นัยที่ตางกันของอาธารท้ัง ๕ 
        อาธาร  แปลวา ที่รองรับ  อาธารท้ัง ๕ ที่กลาวมานี้  โดยยอ 
แบงออกเปน ๒ คือ อาธาร  ทีร่องรับเขาภายใน  ๑ อาธาร 
ที่รองรับไวแตภายนอก ๑. 
        บรรดาอาธารท่ีรองรับเขามาในภายในน้ัน  ถารองรับเขามาโดย 
เปนที่กําบังไว หรือเก็บงําไว  ซึ่งมุงหมายปกปด  เปนฏิจฉันนาธาร 
เชน  กรณฺฑเก  มณิ  กรัณฑกะ [ ผอบ ] เปนที่รองรับแกวมณี 
เขามาไวภายใน  โดยเปนที่กําบังหรือเก็บงําไว. 
        ถารองรับเขามา โดยเปนที่ซึมซาบหรือปนอยูทั่ว  ซึ่งชี้ไมได 
วา รองรับเขามาไวตรงไหน  เปนพฺยาปกาธาร เชน  ติเลสุ เตล 
เตละ  [น้ํามัน] มีซึมซาบหรือปนอยูทั่วไปใน ติละ [ งา ]  ซึ่งชี้ไมได  
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วามีอยูเฉพาะตรงไหน.  
        ถารองรับเขามาโดยเปนที่อยูอาศัยหรือพํานักพักพิง  เปนวิสยา- 
ธาร เชน  ชเล  มจฺฉา  ชละ  [ น้ํา ]  เปนที่รองรับ  มัจฉา  [ ปลา ] 
โดยเปนที่อยูอาศัยของมัจฉา.   
        สวนบรรดาอาธารท่ีรองรับไวแตภายนอกน้ัน  ถารองรับไวหาง 
นอยบาง  หรือหางนอยท่ีสุดบาง  ที่เรียกวาใกลเคียงหรือใกลชดิ เปน 
สมีปาธาร  เชน  นครทฺวาเร  คามา  นครทวาระ  [ ประตูเมือง ]  เปน 
ที่รองรับ  คามะ  [ บาน ]  แตรองรับไวเพียงใกล ๆ  มิใชรองรับเขามา 
ภายใน  [ เพราะบานจะต้ังอยูในประตูไมได ]. 
        ถารองรับไวติดสนิทกับตน โดยติดอยูเหนือตนก็ดี  ติดอยูโดย 
รอบตนก็ดี  หรือติดอยู ณ สวนในสวนหนึ่งของตนก็ดี  เปนอุปสิเล- 
สิกาธาร เชน  อาสเน  นิสทีิ  อาสนะเปนที่รองรับการนั่ง  โดย 
อาการติดสนิททีเดียว เพราะไมมีชองวางระหวางผูนั่งกับอาสนะ 
อุปสิเลสิกาธารน้ี  ตางจากสมีปาธาร  ในขอท่ี  สมปีาธาร เปนที่ 
รองรับไวเพียงใกลเคียงหรือใกลชิด ซึ่งมีชองวางอยูในระหวาง 
หรือชองวางในระหวางเลย. 
        อาธารเหลาน้ี  ใชตางกันดังน้ี เพราะฉะนั้น เมื่อพบบทนามนาม 
ที่ประกอบดวย สัตตมีวิภัตติ  พึงสังเกตวา รองรับเขามาภายใน หรือ 
รองรับไวแตภายนอก  แลวพึงสังเกตใหละเอียดตอไปวา ที่รองรับ 
เขามาภายในน้ัน  รองรับเขามาโดยอากรอยางไร และที่รองรับไว  
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แตภายนอกนั้น  รองรับไวโดยอาการอยางไร  ทัง้น้ี  เพราะถาใชผิด  
จะเสียความทีเดียว  เชน  ' อุทเร  ทารมุณฺฑลิก  พนฺธิตฺวา '  อุทเร 
เปน  อุปสิเลสิกาธาร  ถาใชผิดเปนปฏิจฉันนาธาร  ก็หมายความวา 
ผูกทอนไมกลมซอนไวภายในทองทีเดียว  [ ถึงตองผาทองใสเขาไป ]. 
                       [ ๒ ]  อาธาร และ  ภินนาธาร  
        บทนามนามท่ีประกอบดวย สัตตมีวิภัตติ  ที่ไมตองดวย 
ลักษณะอาธารท้ัง ๕ ที่กลาวมานี้  แตอยางใดอยางหนึ่ง  ทั้งมิใช 
กาลสัตตมีเปนตน ที่จะกลาวตอไป  ถาเขากับกิริยา  เรียก  อาธาโร 
หรือ  อาธาร  เชนเดียวกับศัพทนิบาตบอกท่ี  ถาเขากับนาม เรียก 
ภินฺนาธาโร หรือ  ภินนาธาร พึงทราบ  อุ. ดังตอไปนี้ :- 
        [เขากับกิริยาเรียกวา  อาธาร ]  พุทฺธรตน  โลเก  อุปฺปนฺน 
ธมฺมรตน  สงฺฆรตน.  [ โชติกตฺเถร.  ๘/๑๖๔]  พระพุทธรตนะ   พระ 
ธรรมรตนะ พระสังฆรตนะ  เกิดข้ึนในโลก. 
        พห ิ ตสฺมึ  ตสฺมึ  เคเห  ตฺวา  มา กเถสิ. [ วิสาขา. ๓/๖๒ ] 
อยูในภายนอก  คือในเรือนนั้น ๆ อยากลาว. 
        ตติเย  อตฺตภาเว  สามิโก  อโหสิ. [ตโยชน.  ๕/๓๘ ] 
ไดเปนสามีในอัตภาพท่ี ๓.  
        [ เขากับนามเรียกวา  ภินนาธาร ]  อยฺย  อธ ิ[ วจเน ]  โทโส 
นตฺถิ.  [ วิสาขา.  ๓/๖๔ ]  ขาแตผูเปนเจา  โทษในคําน้ีไมมี. 
        ภนฺเต  อิมสฺม ึสาสเน กติ  ธรุานิ. [ จกฺขุปาลตฺเถร. ๑/๗ ] 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรุะ  ท. ในศาสนานี้มีเทาไร.  
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        บทนามนามท่ีประกอบดวย สัตตมีวิภัตติ  อันเปนบทแสดงที่ 
ทั้งปวง  ถาเขากับกิริยาเรียกวา อาธาร  ดุจนิบาตบอกที่. ถาเขา  
กับนามเรียกวา  ภินนาธาร  อุ.ทกฺขิณปสฺเส  นิสีทิ [ยมกปฺปาฏิ- 
หาริย. ๖/๘๘ ]  ' นั่งท่ีขางเบ้ืองขวา.'   
        เอกมนตฺ  ที่ใชเปนบทบอกท่ี  แมมีรูปเปน  ทุติยาวิภัตติ 
ก็ใชในอรรถแหง  สัตตมีวิภัตติ เรียกชื่อเหมือนบทบอกท่ีซึ่งกลาว 
แลว อุ.  เอกมนฺต อฏาส.ิ  [ ฉตฺตปาณิอุปาสก. ๓/๔๒ ]  ' ยืนที่ 
สวนขางหน่ึง.' 
        บางแหง  ประกอบดวยสัตตมีวิภัตติ ก็มี  เชน  เอกมนฺเต  เปหิ. 
[ วิสาขา.  ๓/๖๙ ] '  เธอจงวางไวที่สวนขางหน่ึง.' 
                  [ ๓ ]  เทียบวิภัตติที่ใชในอรรถเดียวกัน 
        บทนามนามที่ประกอบดวย สัตตมีวิภัตตินี้ ในที่บางแหงใช 
ในที่มีความหมายอยางเดียวกับบทสัมปทานใน  จตุตถีวิภัตติ อุ.:- 
                                    [ คูที่หน่ึง ] 
        อตฺตโน  สาสเน  ทกขฺิเณยฺยปุคฺคลาน  ทินฺนทานสฺส 
มหปฺผลภาว  าเปตุกาโม,  [ ยมกปฺปกฏิหาริย.  ๖/๘๘] ' ทรง 
ใครจะยังมหาชนใหรูขอท่ีทานอันบุคคลใหแลว  แกทักขิเณยยบุคคล 
ในศาสนาของพระองค เปนของมีผลมาก.' ทกฺขิเณยฺยปุคฺคลาน 
สัมปทานใน ทินฺน-. 
        เอเตสุ  ทกฺขิเณยฺเยสุ ทินฺนานิ  มหปฺผลานิ. [ ยมกปฺปาฏิ- 
หาริย.  ๖/๙๐ ]  ' ทานท่ีบุคคลใหแลวนทักขิเณยยบุคคลน่ัน  มผีลมาก.'  
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ทกฺขิเณยฺเยสุ  อาธารใน ทนิฺนานิ. 
                                 [ คูที่สอง ]   
        ยสฺส  [ ปุคฺคลสฺส ] เอตา  ธนา  อตฺถิ.  [  สุปฺปพุทฺธกุฏ ิ. 
๓/๑๓๕ ] ' ทรัพยเหลาน้ีมีอยูแกบุคคลใด , ปุคฺคลสฺส  สัมปทานใน อตฺถิ. 
        ยมฺหิ  [ ปุคฺคเล ]  สจจฺฺจ  ธมฺโม  จ [ อตฺถิ ]  [ ชฏลิ 
พฺราหฺมณ. ๘/๑๑๗ ] '  สัจจะและธรรมะมีอยูในบุคคลใด'  ปุคฺคเล  อาธาร 
ใน อตฺถิ. 
                                  [ คูที่สาม ] 
        โย   อปฺปทุฏสฺส  นรสฺส  ทุสฺสติ.  [โกกสุนขลทฺุทก 
๕/๓๒ ] ' ผูใดยอมประทุษรายตอนรชนผูไมประทุษราย.' นรสฺส 
สัมปทานใน  ทุสฺสติ. 
        โย  ทณเฺฑน  อทณฺเฑสุ  อปฺปทุฏเสุ  ทุสฺสติ. 
[ มหาโมคฺคลฺานตฺเถร ๕/๖๐ ] ' ผูใดยอมประทุษรายในผูไมประทุษ- 
ราย  ผูไมมีอาชญา  ดวยอาชญา.'  อปฺปทุฏเสุ  อาธารใน  ทุสฺติ. 
                                    [ คูที่สี่ ] 
        โพธิสตฺตสฺส  ปสีทิตฺวา,  [ พหุภณฺฑิกภิกฺขุ  ๕/๗๒ ] ' เลื่อมใส 
ตอพระโพธิสัตว' โพธิสตฺตสฺส  สัมปทานใน  ปสทีิตฺวา. 
        ปสนฺโน  พุทฺธสาสเน [ สมฺพหุลภิกฺขุ.  ๘/๗๒ ] 'เลื่อมใส 
ในพระพุทธศาสนา.' พุทฺธสาสเน อาธารใน  ปสนฺโน. 
        อน่ึง ในท่ีบางแหงใชในที่มีความหมายอยางเดียวกับบทอัจจันต-  
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สังโยค  ในทติุยาวิภัตติบาง อุ.  ที่คูกัน :-    
        ปุริสาน  สกลสรีร ผริตฺวา,.[ จกฺขุปาลตฺเถร.  ๑/๑๕ ] 'แผไป 
ตลอดสรีระทั้งส้ินของบุรุษ ท.'  สกลสรีร  อัจจันตสังโยคใน 
ผริตฺวา.  [สกลสรีร  นี้ บางทานใชเปนสัมปาปุณิยกัมม] 
        ต ปุปฺผ  ธาเรนฺตสฺส สรีเร  คนฺโธ  ผรติ.  [ ฉตฺตปาณิอุปาสก. 
๓/๔๖ ] ' กลิน่ยอมแผไปในสรีระของบุคคลผูทรงดอกไมนั้น.' สรีเร 
พฺยาปกาธารใน ผรติ.   ขอน้ีกลาวไวดวยเพื่อเปนทางสังเกตของ 
นักศึกษา. 
        บทนามนามท่ีประกอบดวย  สัตตมีวิภัตติบทเดียวกัน แตอยู 
ในที่ตางกัน  ก็อาจใชในอรรถตางกันได  ขอนี้พึงสังเกตดูตามสมควร 
ตามหลักเชนที่กลาวมาแลว. 
                                 กาลสัตตมี 
        ๖.  เปนกาล [ใน, ณ, ] เรื่องชื่อวา  กาลสตฺตมี  อุ. ตสฺม ึ
สมเย  ธมฺมา  โหนฺติ,  ขนธฺา  โหนฺติ. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  กาลสัตตมี  คือบทบอกกาลเวลา ประกอบ 
ดวย  สัตตมีวิภัตติ  โดยมากใชศัพทแสดงกาลเวลาตรง ๆ  อุ. :- 
        ตสฺม ึ สมเย  ธมฺมา  โหนฺติ,  ขนฺธาร  โหนฺติ.  (ในแบบ) 
' ธรรม ท. ยอมมี, ขันธ  ท.  ยอมมี  ในสมัยนั้น.' สมเย 
กาลสัตตมีใน  โหนฺติ สองบท. 
        อิโต  เต  สตฺตเม ทิวเส  จกฺกรตณ  ปาตุภวิสฺสติ. 
[ มารธีตา. ๖/๖๔ ]  จักรรตันะจักมีปรากฏแกพระองค  ในวันที่ ๗ 
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แตวันนี้. 
        ทิวเส  ทิวเส   ทาน  ทตฺวา  สีล  รกฺขติ.  [ อนาถปณฺฑิก. 
๕/๑๑ ] ถวายทานรักษาศีลในวัน ๆ  [ คือทุก ๆ วัน ].  
        ตสฺม ึ ขเณ อาราโฒ  ตุจฺโฉ   อโหสิ.  [ สฺชย.  ๑/๙๐ ] 
อารามไดวางในขณะน้ัน.   
        ตติยวาเร  น กเถสิ.  [กาลียกฺขินิยา อุปฺปตฺติ  ๑/๔๕ ] 
ไมบอกในครั้งท่ี ๓. 
        ไมใชศพัทแสดงกาลโดยกาล  แตหมายถึงกาลบาง อุ. :- 
        อปรภาเค  อฺ  ปุตฺต  ลภิ.  [ จกขฺุปาลตฺเถร.  ๑/๔ ] 
ไดบุตรอ่ืนในกาลเปนสวนอ่ืน. 
        อสงฺเขยฺยสฺส มตฺถเก สารีปุตฺโต  พฺราหฺมณมหาสาล- 
กุเล  นิพฺพตฺติ.  [สฺชย.  ๑/๙๙ ]  สารบีุตรเกิดในตระกูล 
พราหมณมหาศาล  ในกาลเปนที่สุดแหงอสงไขย. 
        อนฺตราภตฺตสฺมึเยว  ปน พฺราหฺมณสฺส  จตฺตาโร  ปุตฺตา 
สตฺถุ  สนฺติเก  นิสีทิตฺวา อาหสุ.  [ ปรชิิณฺณพฺราหฺมณปุตฺต. 
๗/๑๔๘ ] กบ็ุตร  ๔ คนของพราหมณ  นั่งในสํานักของพระศาสดา 
กลาวในเวลาระหวางภัตน่ันแหละ. 
        แตที่ไมใชศัพทแสดงกาลโดยตรงนี้ ในที่ใดไมหมายถึงกาล 
เวลา ในที่นั้นไมใชกาลสัตตมี อุ.  เทวทณฺโฑป  มตฺถเก  ปเตยฺย. 
[อชครเปต. ๕/๖๑ ]  ' เทวทัณฑ  พึงตกกระหมอม.'  มตฺถเก 
อุปสิเลสิกาธารใน  ปเตยฺย.  เพราะฉะน้ัน  พึงสังเกตความเปน  
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สําคัญ.  
        [ ๒ ]  กาลศัตตมี  นี้  ใชบท ทุตินาวิภัตติบาง อุ :- 
        ตขณฺเว  อุทฺธมุาคกภาว  อปาชฺชิ.  [ รูปนนทฺาเถรี. 
๕/๑๑๐ ]  ถึงความข้ึนพองในขณะนั้นเอง.  
        อนฺโตวสฺส  ตโย  มาเส น  นิปชฺชสิฺสามิ.  [จกขฺุปาลตฺ- 
เถร. ๑/๑๐ ]  บัดนี้เราจักไมนอนตลอด  ๓ เดือน  ภายในพรรษานี้. 
        ปุเรภตฺต  ทาน เทนติฺ. [ จกฺขุปาลตฺเถร.  ๑/๕ ] ยอมถวาย 
ทานในเวลากอนภัตต. 
        วจนสมนนฺตรเมว อทิฺธิมยปตฺตจีวรธรา  วสฺสสติกตฺเถรา 
วิย  อเหสุ.  [ สามาวตี. ๒/๔๗ ]ไดเปนผูทรงบาตรและจีวรอัน 
สําเร็จดวยฤทธ์ิ  เหมือนพระเถระมีพรรษา ๑๐๐  ในลําดับของพระ 
ดํารัสนั่นเอง. 
        บท  ทุติยาวิภัตติ  เชนนี้  เรียกวา  ใชในอรรถแหง สัตตมี - 
วิภัตติ  [เรียกกันวา  ทุติยาวิภัตติ  หักเปน  สัตตมีวิภัตติบาง ]. 
แตบางแหง  มิใชกาลสัตตมี ก็มี  อุ. :- 
        [เปนอัจจันตสังโนค ] กาเลน   กาล  สมาคนฺตฺวา,  [สามาวตี. 
๒/๑ ] มาพบกันสิ้นกาลโดยกาล. 
        [ เปนกิริยาวิเสสน ] เทวสิก  ตีณิ  มหาอุปฏานานิ  คจฺฉติ. 
[ อนาถปณฺฑิก.  ๕/๑๐ ] ไปสูที่บํารุงใหญ ๓ แหงทุก ๆ วัน. 
        อน่ึง บางแหง  อาจใชเปนกาลสัตตมีก็ได อัจจันตสังโยคก็ได 
เชน  ทุติยมปฺ ตติยมฺป  [ วาร ]  ขาทิเยว. และ ตโย  วาเร  มม  
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อณฺฑานิ ขาทิตฺวา,  [กาลียกฺขินิยา  อุปฺปตฺติ. ๑/๔๖ ].  ในโยชนา 
วาระคือครั้ง เชน  ตติยวาเร  ทานบอกวาอาธารเปนพ้ืน. 
                                นิมิตตสัตตมี     
        ๗ เปนเครื่องหมายหรือเปนเหตุ  [ในเพราะ ] เรียกชื่อ 
วา  นิมิตฺตสตฺตมี  อุ.  สรา  โข  สพฺเพป สเร  ปเร  โลป 
ปปฺเปนฺติ.  กฺุชโร  ทนฺเตสุ  หฺเต. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  นิมัตตสัตตมี คือบทนามนามที่ประกอบดวย 
สัตตมีวิภัตติ อันเปนนิมิตต คือเครื่องหมาย ซึ่งหมายความวา เปน 
เหตุ.  ในสํานวนเกา  ใชอายตนิบาตวา นิมิตต,  แตในบัดนี้ ใชวา 
ในเพราะ. อุ.:- 
        สรา โข  สพฺเพป สเร  ปเร  โลป ปปฺโปนฺติ  (ในแบบ) 
แปลวา  'สระแมทั้งปวงแล  ยอมถึงการลบนิมิตต  [ ในเพราะ ] 
สระหนปลาย.'  สเร  นิมติตสัตตมีใน  ปปฺโปนฺติ. 
        กฺุชโร ทนฺเตสุ หฺเต  (ในแบบ)  ' ชางอันเขายอมฆา 
นิมิตต  [ในเพราะ]  งา '  ทนฺเตสุ นิมิตตสัตตมีใน  หฺเต. 
        สขุทุกฺเข  น เวธติ.  [ นนฺทตฺเถร. ๑/๑๑๗ ] ยอมไมหว่ัน 
ไหวในเพราะสุขและทุกข.' 
        [ ๒ ]  นิมิตตสัตตมีนี้  ใชในที่อันเปนเหตุ ดุจเหตุใน  ตติยา- 
วิภัตติ  และ ปญจมีวิภัตติ, ตางแตในที่นี้ประกอบดวย  สัตตมีวิภัตติ 
และเรียกชื่อวา  นิมิตตสัตตมี.  
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                        ลักขณหรือลักขณวันต 
        ๘.  เปนประธานในพากยางคที่แซกเขามา  [ ครั้นเมื่อ ]. 
เรียกชื่อวา ลกฺขณ  หรอื  ลกฺขณวนฺต. อุ.  สุริเย อฏงฺคเต, 
จนฺโท  อุคฺคจฺฉติ.            
        อธบิาย: ลักขณ  หรอื  ลกัขณวันต  หมายความวาเปน 
ประธานในพากยางคที่แซกเขามา  มีอธิบายอันไดกลาวแลวในตอนท่ี 
วาดวย อนาทร  ใน ฉัฏ ีวิภัตติ  ตางแตในที่นี้ประกอบดวยสัตตมี- 
วิภัตติ.  อุ. :- 
        สุริเย  อฏงฺคเต, จนฺโท อุคฺคจฺฉติ  (ในแบบ) ' ครั้นเมื่อ 
พระอาทิตยตกแลว  พระจันทรก็ข้ึน.'  สุริเย  ลักขณ  หรือ ลักขณ- 
วันตใน  อฏงฺคเต. 
        เทว ตย ิ รชชฺ  กาเรนฺเต  อรุโณ น  อุฏาติ  [ ติสฺสตฺเถร 
๑/๔๑ ] ขาแตเทวะ ครั้นเม่ือพระองคทรงครอบครองราชสมบัติอยู 
อรุณไมข้ึน. 
        อุ. นอกจากนี้ พึงดูในตอนที่วาดวยพากยางคขางตน. 
                                  นิทธารณ 
        ๙.  เปนจํานวนท่ีรวมกันอยู  ซึ่งจะตองถอนออก [ ใน ] 
เรียกชื่อวา นทิฺธารณ อุ. ทนฺโต เสฏโ   มนุสฺเสสุ. 
        อธบิาย: [๑ ]  ขอน้ี  มีอธิบายดุจนิทธารณใน  ฉัฏ ีวิภัตติ, 
ตางแตนิทธารณในขอน้ีประกอบดวย  สัตตมีวิภัตติ.'  พึงทราบ อุ.  ดัง 
ตอไปนี้ :-  
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        [ ถอนออกกลาวที่ละบทจากท่ีรวมไวจนหมด] เตสุ  ธมฺม 
สุณนฺโต  [ โจโร ]  โสตาปตฺติผล  ปาปุณิ;   อิตโร  เอกสฺส  
ทุสฺสนฺเต  พทฺธ  ปฺจมาสกมตฺต  ลภ.ิ  [ คณฺ ิเภทกโจร.๓/๑๓๑ ] 
ในเขาท้ัง ๒ โจรผูฟงธรรมอยูบรรลโุสดาปตติผล;  โจรอีกคนหน่ึง 
ไดทรัพยประมาณ  ๕ มาสก  ที่ผูกไวที่ชายผาของคนหนึ่ง.'  เตสุ 
นิทธารณใน  [ สุณนฺโต ]  โจโร  นิทธารณิย.   
        [ ถอนออกกลาวเพียงที่เดียว  แตคลุมถึงท้ังหมด ] เตสุ 
เอเกโก  [ ภิกขฺุ ]  จกขฺุทฺวาราทีสุ  ปฺจสุ  ทฺวาเรสุ  เอเกก- 
เมว [ ทฺวาร ] รกฺขติ.  [ ปฺจภิกฺขุ. ๘/๔๙ ]   ' ในเธอ  ท. ภิกษุ 
รูปหน่ึง ๆ ยอมรักษาทวารหนึ่ง ๆ บรรดาทวารท้ัง ๕ มีจักษุทวาร 
เปนตน.'  เตสุ  นิทธารณใน [ เอเกโก]  ภิกฺขุ ๆ นิทธารณิย. 
ทฺวาเรสุ  นิทธารณใน [ เอกเมว ] ทฺวาร ๆ  นิธารณิย. 
        [ ถอนออกลาวเฉพาะท่ีตองการ ] ทนฺโต เสฏโ  มนุสฺเสสุ. 
(ในแบบ)   'ในมนุษย ท. คนผูฝกแลวประเสริฐสุด.'  มนุสฺเสสุ 
นิทธารณใน ทนฺโต ๆ  นิทธารณิย. 
        อมฺเหสุ  โย [ ชโน]  ปม  อมต  อธิคจฺฉติ, โส 
อาโรเจตุ. [ สฺชย.  ๑/๘๖]  ' ในเรา ท.  คนในบรรลอุมตะกอน, 
คนนั้นจงบอก.' อมฺเหสุ นทิธารณใน  [ โย ] ชโน  ๆ นิทธารณิย. 
        เตสุ  เอโก [ โคโณ ]  มโต เทว.  [ โลฬุทายิตฺเถร.  ๕/๑๑๗ ] 
เทวะ  ในมัน ท. ตัวหนึ่งตายเสีย.'  เตุส  นิทธารณใน  [ เอโก ] 
โคโณ  ๆ  นิทธารณิย.  
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        [ ๒ ]  มขีอท่ีพึงทราบอยางยิ่งอีกขอ  ๑ คือ  บทที่จะเปนนิท- 
ธารณได จําตองมีบทถอนออก [ นิทธารณิย ] เปนพวกเดียวกัน  
ถาตางพวกกันก็เปนไมได  อุ. สุสุข  วต  ชีวาม เวรเินสุ  อเวริโน. 
[าตกาน กลหวูปสมน.  ๖/๑๒๒ ]  เวริเนสุ   เปนพวก ๑ เพราะแม 
จะหมายถึงมนุษยเชนเดียวกับ มย  ก็จริง, แตหมายถึงเฉพาะผูมี 
เวรเทานั้น [ ไมทั่วไป เหมือนบทวา มนุสฺเสสุ  ในขอวา ทนฺโต   
เสฏโ มนุสฺเสสุ ] สวน  มย  เปนฝายไมมีเวร  เพราะมีบทวา 
อเวริโน   กํากับอยู จัดเปนอีกพวก ๑. จึงเปนบทที่รวมกันอยู 
[ นิทธารณ ]  และเปนบทที่ถอนออก [ นิทธารณิย]  ของกันและกัน 
ไมไดอยูเอง เปรียบเหมือนชาวนาและชาวสวน  จะใชเปนบทที่รวม 
กันอยู  และบทท่ีถอนออกของกันและกันวา 'ในชาวนา ท. ชาว 
สวน...'  ไมไดฉะน้ัน .  เวริเนสุ ใน อุ. นั้น ตองหาวิธีใชเปน 
อยางอ่ืน.  วิธีหน่ึง  ใชเปนลักขณ มีโยชนา  คือประกอบคําเต็มท่ี 
อยางนี้ เย  มย,  เวริเนสุ วหิรนฺเตสุ,  อเวริโน หุตฺา วหิารม; 
เต มย  สุสขุ  วต  ชีวาม. 'เราเหลาใด, เมื่อหมูมนุษยมีเวรกันอยู, 
เปนผูไมมีเวร;  เราเหลานั้น  เปนอยูสุขดีหนอ.'  อีกวิธีหน่ึง  ใชเปน 
อาธารใน วิหราม หรือ  โหม  ในเมื่อไมเติม  วิหราม.  นี้โดย 
วิธีตัดเปนประโยค  ย-ต. ถาโดยวิธีไมตัด ใชเปนอาธารใน  ชีวาม. 
เมื่อใชเปนอาธาร ก็ไมตองเติม  ลักขณกิริยา. 
                                       อาลปน 
        (๑๕๗)  บทนามนาม  ที่เปนคําสําหรับรองเรยีก เรียก  
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ชื่อวา  อาลปน อุ. ธมมฺ  โว ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ.  
        อธบิาย:   อาลปน ความหมายวา เปนคําสําหรับอุตตบุรุษ 
คือผูพูด รองเรียกมัธยมบุรุษ  คือผูที่พูดดวย. แตสพัพนามทั้งปวง 
ไมมี  อาลปน  จึงใชนามนามเปนอาลปนบาง  ใชนิบาตบอกอาลปน 
บาง. ในที่นี้กลาวถึงแตนามนามกอน อุ. :-           
        ธมฺม  โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ  (ในแบบ) '  ดูกอนภิกษุ ท. 
เราจักแสดงธรรมแกทาน ท. '  ภิกฺขเว อาลปน. 
        สฺุาคาเร  โข  คหปตโย  ตถาคตา  อภิรมนฺติ [ สามา- 
วตี.  ๒/๔๘ ] ดูกอนคฤหบดี ท.  พระตถาคต  ท. ยอมอภิรมใน 
เรือนวางแล. 
        อาลปน  ไมเรียกเขากับบทในบทหน่ึงอ่ืน. 
                                       ขอสังเกต 
                    บทคุณนามท่ีใชในฐานเปนนามนาม 
        [ ๑ ]  ไดกลาวไวในเบื้องตนแลววา จักยกคุณนามท่ีใชใน 
ฐานนามนามข้ึนพูด  ในตอนทายบทนามนาม,  คําวาคุณนาม หมาย 
ตลอดถึงนามกิตกและกิริยากิตก  ที่ใชเปนคุณบทหรือวิเสสนะของ 
นามนาม. ขอท่ีวาใชในฐานเปนนามนามนั้น  คือ  บทคุณนามเชนนี ้
ใชดุจนามนาม ไดแกทําหนาท่ีเปนนามนามทีเดียว และอมความดุจ 
มีนามนามอยูดวย  (เทียบดวยศัพทที่ใชปจจัยแทนในตัทธิต). 
        [ ๒ ]  หลักขอท่ีวา ในที่เชนไร  ใชคุณนามในฐานนามนาม 
นั้น  พึงทราบดังตอไปนี้ :- 
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        ก.  คุณนามบทใด  เปนคุณบทหรือวิเสสนะของสาธารณนาม 
ทั่วไป  เชน ปุคฺคโล  าน กิจฺจ  เปนตน  แตไมไดเรียงนามนาม 
นั้นไวดวย  เพราะเปนที่เขาใจไดเองแลว คุณนามบทน้ันใชดุจ 
นามนาม.    
        เมื่อเรียนไวยากรณ มักไดรับคําสอนวาบทนามกิตก ถาแปล 
ทับศัพท ก็จัดเปนนาม ถาแปลเปนไทยออกมา  ก็จัดเปนคุณ. 
นี้พูดเพ่ือจํางาย คือหมายความวานามกิตกทุกศัพท  เมื่อเพงใหรู 
ความแลว  ก็ลวนเปนคําแสดงลักษณะ อยางใดอยางหน่ึงทั้งน้ัน. 
แมคําอ่ืน ๆ ที่นอกจากนามกิตกก็เชนเดียวกัน.  เพราะเหตุนี้ทุก ๆ คํา 
จึงเปนคุณนามมากอน  เพราะเปนคําแสดงลักษณะของตนอยูในตัว, 
แตการใชนั้น  ไมใชเปนคุณนามท้ังหมด  นํามาใชขนานชื่อส่ิงตาง ๆ 
ที่มีลักษณะอยางคําน้ัน ๆ เปนตน  ที่เรียกวาคุณนามนามบาง,  นํามา 
ใชแสดงลักษณะของชื่อนั้น ๆ ที่เรียกวาคุณนามบาง.  สําหรับที่นํา 
มาใชเปนนามนาม  สําหรับขนานชื่อส่ิงตาง ๆ นัน้  เชน  ปุคคโล 
สําหรับขนานชื่อคน,  กิจจฺ  สําหรับขนานชื่อการท่ีพึงทํา, าน 
สําหรับขนานชื่อสถานท่ี. คําเหลาน้ี  ถาเพงความท่ีเปนคุณบท ก ็
จําตองหานามนามอ่ืนมาเปนอัญญบท. แมคําอ่ืนก็เชนเดียวกัน  เชน 
พุทฺโธ  ทายโก ทายิกา.  คําเหลาน้ีแลใชเปนนามนาม  ไมตองหา 
อัญญบทให  เพราะเปนที่เขาใจถึงกันไดเอง. ในบัดนี้  คําวา ปุคฺคโล 
เปนตน  ใชเปนนามนามอยางเดียว  จนเกือบลืมไปวา เดิมก็เปน 
คุณนามเหมือนกัน.  และ ปุคฺคโล  เปนตน  ใชเปนนามนามดวย  
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หลักอันใด  ก็ควรถือเอาหลักอันเดียวกันนั้น  ในการใชคุณนามอ่ืน ๆ  
ในฐานเปนนามนามบาง. ถาถือวาพบคุณนามเขา ตองหานามนาม 
อ่ืนมาเปนอัญญบทร่ําไปแลว  ก็ควรหาอัญญาบทใหแก  ปุคฺคโล 
เปนตนดวย  เพราะเปนคุณนามโดยตนเคาเหมือนกัน.  
        พึงทราบ อุ. ดังตอไปนี้ :-   
        [ ปฐมาวิภัตติ ]  อุปสนฺโต  สุข  เสติ.  [ โกสลรฺโปราชย. 
๖/๑๒๕ ] ' บุคคลผูเขาไปสงบ ยอมอยูเปนสุข.'  อุปสนฺโต  เปน 
กิริยากิตกคุณ  แสดงลักษณะของใครก็ได ซึ่งเปนผูสงบ, ในที่นี้ 
ใชบุคคลแทน.  บุคคลเปนสาธาณนามไมจํากัด  คือท่ัวไป  แมไม 
เรียงไวก็เขาใจถึงได  จึงไมเรียง  และใช  อุปสนฺโต  ในฐานเปน 
นามนาม คือเปน  สยกัตตา  ใน  เสติ [ ไมตองเติม ปุคฺคโล เขา 
มา]  และอมความเต็มที่วา  อุปสนฺตปุคฺคโล  หรือ 'บุคคลผูเขา 
ไปสงบ'  [ดุจ  มาคโธ  อมความเต็มที่วา มคเธ ชาโต  ]  แม 
อุ. ที่จะกลาวตอไป ก็พึงเขาใจอยางนี้. 
        [ ทุติยาวิภัตติ ]  ชานิสฺสามิ  เต กตฺตพฺพ.  [ มารธีตา. 
๖/๖๕ ]  'เราจักรูกิจท่ีพึงทําแกทาน'  [ กตฺตพฺพ  อวุตตกัมม ใน 
ชานิสฺสมิ]. 
        รฺโ  อุปฏิาน  คจฺฉติ. [ มหาธนเสฏ ิ. ๕/๑๒๒ ] ' ยอม 
ไปสูพระราชฐานะเปนท่ีปฏิบัติพระราชา.'  [อุปฏาน สัมปาปุณิยกัมม 
ใน คจฺฉติ ]. 
        [ ตติยาวิภัตติ ]  มตเกหิ  สทฺธึ  มยฺห ยุทฺธฺ นาม  นตฺถิ.  
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[วิฑูฑภ.  ๓/๑๘ ]  ' ชื่อวาการรบแหงเรากับคนตายไมมี. '  [มตเกห ิ
สหัตถตติยา  ใน สทฺธ ึ].    
        [จตุตถีวิภัตติ] เอว  สุภาสิตา  วาจา  สผลา  โหติ 
สุกุพฺพโต.  [ ฉตฺตปาณฺอุปาสก.  ๓/๔๖ ] ' วาจา  สุภาษิต  ยอมมีผล 
แกบุคคลผูทําดีอยู  ฉันนั้น.'  [ สุกุพฺพโต  สัมปทาน  ใน  โหติ ๑ ]. 
แมในวิภัตติอ่ืนก็เชนเดียวกัน. 
        ข.  คุณนามบทใดเปนคุณบท หรือวิเสสนพิเศษของสาธารณ- 
นาม หรือสาธารณนามจํากัดบางบท แตไมเรียงนามนามน้ันไวดวย 
เพราะคุณบทนั้น  สองใหเขาใจไปถึงได,  คุณนามบทนั้นก็ใชดุจ 
นามนาม  [ ทั้งสองอยางนี้ ถาเรียงนามนามท่ีเปนเจาของไวดวย 
ก็เปนคุณบทตามปกติ ].  อุ :-         
        ภควา  จงฺกมติ,  นิมฺมิโต  ติฏติ. [ ยมกปฺปาฏหิาริย.  ๖/๘๔ ] 
' พระผูมีพระภาคเสด็จจงกรม,  พระพุทธนิรมิต ก็ประทับยืน.'  นิมฺมิฏต 
เปนบทคุณพิเศษของ พุทฺโธ  ซึ่งไมไดเรียงไว  เพราะเปนที่เขาใจ 
ไปถึงได  นมิฺมิโต  จึงใชในฐานเปนนามนามได. 
        ชิณฺณจวีรกาน  ทสฺสามิ.  [ สามาวตี.  ๒/๕๘ ] ' จักถวาย 
แกภิกษุผูมีจีวรเกา ท. '  ชิณฺณจีวรกาน  ใชในฐานเปนนามนาม 
มีอธิบายอยางเดียวกับ นิมฺมิโต. 
        [ ๓ ]  สวนคุณนามนอกจากท่ีกลาวน้ี ใชเปนคุณบทหรือ 
 
๑. ในเฉลยสัมพันธ  ในหนังสือเร่ืองสอบบาลีของสนามหลวง  พ.ศ. ๒๔๗๘ วา 
สกุพฺพโต สัมปทาน ใน โหติ  เชนเดยีวกนั.  
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วิเสสนะตามปกติ ถึงมิไดเรียงนามนามท่ีเปนเจาของไว  ก็ตองหา 
เขามา  อุ:-   
        ปโย  นุ เต  อาสิ  อกณฺหเตฺโต. [ เทวทตฺต.  ๑/๑๔๖ ] 
[พระเจาปงคละ ]  ผูมีพระเนตรไมดํา  เปนที่รักของทานหรือ ' 
อกณิหเนตฺโต  เปนคุณบทของ  ปงฺคโล  ซึ่งเปนอสาธาณนาม 
ที่กลาวมาแลวขางตน.  [ อกณฺหเนตฺโต  วิเสสนะของ  ปงฺคโล๑] 
        ปจฺฉมิวเย  อปฺปมตฺเตน  [ ปพฺพชเิตน]   สมณธมฺโม 
กาตพฺโพ. [โพธิราชกุมาร.  ๖/๕ ]  อปฺปมตฺเตน  เปนวิเสสนะของ 
เฉพาะ  ปพฺพชิเตน  ซึ่งกลาวมาแลวขางตนคูกับ  คิหิภูติ  แปลวา 
'สมณธรรมอันบรรพชิตผูไมประมาท  พึงทําในปจฉิมวัย.'  ปพฺพ- 
ชิเตน  เปนสาธารณนาม  จํากัดเพศเฉพาะบรรพชิตใชคูกับ  คิหิภูต 
ซึ่งจํากัดเพศเฉพาะคฤหัสถเหมือนกัน  [ อปฺปมตฺเตน  วิเสสนะของ 
ปพฺพชิเตน ]. 
        นครวาสี อฏ  โกฏโิย  อทาสิ.  [ กุกฺกุฏมิตฺต.  ๕/๒๘] 
'[เศรษฐี]  ผูอยูในเมืองไดให  ๘ โกฏ.ิ' นครวาสี  เปนคุณบทของ 
เสฏ ี  ทีก่ลาวมาแลวขางตนคูกับ  คามวาสี  ซึ่งเปนคุณบทของ 
เสฏ ี  อีกบทหนึ่ง, และคุณบทท้ังสองน้ีเอง ก็จํากัด  เสฏ ี ๒ บท 
ใหตางกัน  เปนนครวาสีคน ๑  คามวาสีคน  ๑  ในตอนตอมาเม่ือ 
จะกลาวถึงเศรษฐีคนไหน  ก็เรียงไวแตคุณบทเทานั้นวา  นครวาสี  หรือ 
 
๑. ในเฉลยสัมพันธ  ในหนังสือเร่ืองสอบบาลีของสนามหลวง พ.ศ.  ๒๔๗๙ วา 
อกณฺหเนตฺโต  วิเสสนะของ  ปงคฺโล เชนเดียวกัน.  
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คามวาสี.  นครวาสี  เปนคุณบทของ เสฏ ี เทาน้ัน  มิใชของ ชโน   
หรือ  ปุคฺคโล  ทั่วไป  จึงบอกสัมพันธ  เปนวิเสสนะของ  เสฏ ี 
ทั้ง ๒  บท.  
        บทคุณนามในท่ีเชนนี้  ใชเปนคุณบทหรือวิเสสนของนามนาม 
ที่กลาวมาแลวขางตนนั่นแล. 
        [ ๔ ]  บทคุณนามโดยมาก  ที่เรียงไวโดยไมมีบทนามนาม 
กํากับ  บางแหงใชเปนวิเสสนตามปกติ  บางแหงใชในฐานเปน 
นามนาม, ขอน้ีจึงตองอาศัยพิจารณาตามหลักที่กลาวมาแลว, สวน 
คุณนามท่ีใชเปนนามนามจนลงตัวแลว ก็ไมยากตอการพิจารณา 
เพราะเห็นเขาก็รูไดทีเดียววาใชเปนนามนาม  เชน ปุคฺคโล. 
        [ ๕ ]  ตอไปนี้จะหาตัวอยางคุณนาม  นามบทเดียวกัน  แตใช 
เปนคุณบท หรือวิเสสนะตามปกติในท่ีแหงหน่ึง  ใชในฐานเปน 
นามนามในท่ีอีกแหงหนึ่ง  มาเทียบกัน :- 
        ๑. ปจฺฉมิวเย  อปฺปมตฺเตน  สมณธมฺโม กาตพฺโพ 
[ ที่ยกมากลาวแลว ] 
        ๒.  อปฺปมตฺตา  น มยิฺยนฺตี [ สามาวตี.๓/๖๖ ]. 
        อุ.  ที ่๑   อปฺปมตฺเตน  เปนวิเสสนะของ  ปพฺพชิเตน  แต 
ไมเรียง  ปพฺพชิเตน ไว เพราะกลาวมาแลวขางตนคูกับ  คิหิภูต. 
[บอกสัมพันธ  วา  อปฺปมตฺเตน  วิเสสนะของ  ปพฺพชิเตน  โดย 
เติมเขามา]. 
        อุ. ที่ ๒   อปฺปมตฺตา  ใชในฐานเปนนามนาม  เพราะแสดง  
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ลักษณะของบุคคลท่ัวไป  ซึ่งเปนผูไมประมาท   [ไมเฉพาะแต  
บรรพชิตอยาง อุ. ที่ ๑ ]  แตไมเรียง  ปุคฺคลา ไว เพราะเปนที่เขาใจ  
ไดเอง  [ในที่นี้มิไดเพงทางฉันท ]  แปลวา  ' บุคคลผูไมประมาท 
ยอมไมตาย.'  [  บอกสัมพันธวา  อปฺปมตฺตา  สยกตัตา  ใน น 
มิยฺยนฺติ]. 
                                    บทคุณนาม 
        อธบิายเบื้องตน:   คุณนามคืออะไร  ทานแสดงไวแลวใน 
วจีวิภาคที่วาดวยนามและอัพพยศัพท,  นามท่ีมีลักษณะอยางนั้น เปน 
ศัพทเดียวก็ดี  เปนหลายศพัทแตเขาสมาสก็ดี  เปนตัทธิตก็ดี  เปน 
นามกิตกตลอดถึงพวกศัพทลงอุณณาทิปจจัยก็ดี,  และนามนามท่ีใช 
ในฐานเปนคุณนาม,  เหลาน้ีทั้งหมด เรียกวาคุณนามในท่ีนี้.  คุณนาม 
เหลาน้ีที่ประกอบดวยวิภัตตินาม  เรียกวาบทคุณนาม. 
        (๑๕๘)  บทคุณนามใชในอรรถ  ๓ อยาง ดังน้ี :- 
                            วิเสสน  (คุณนาม ) 
        ๑.  เปนเครื่องทํานามนามใหแปลงจากปกติ   เรียกชื่อวา 
วิเสสน  อุ.  ปโย  ปุตฺโต.  
        อธบิาย : [๑ ]   คําวา  เปนเครื่องทํานามนามใหแปลกจาก 
ปกติ  ออกมาจากคําวา วิเสสน  คือเปน  วิเสสน  หรือเปนคุณบท 
ของนามนาม อุ. :- 
        ปโย  ปุตฺโต  (ในแบบ) ' บุตรผูเปนที่รัก' ปโย เปน 
วิเสสนของ ปุตฺโต  เพราะแสดง  ปุตฺโต ใหแปลกจากบุตรตาม  
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ปกติวาบุตรที่เปนที่รัก  หาใชบุตรคนใดคนหน่ึงตามปกติไม.   
        สีลสมปฺนฺนา  จ นาม  ภิกฺข ุ สเทวกสฺส โลกสสฺ   ปยา 
โหนฺติ.  [ สานุสามเณร. ๗/๔๘๑ ] กธ็รรมดาภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล 
ยอมเปนที่รักของโลก พรอมท้ังเทวโลก.  
        ตัวอยางที่แสดงมาน้ี  ใน ปฐมาวิภัตติ  แมในวิภัตติอ่ืน  ตลอด 
ถึงอาลปนก็เชนเดียวกัน. อุ. :- 
        ปณีเตน  ขาทนีเยน  โภชนีเยน  พุทธฺปฺปมุข ภิกฺขุสงฺฆ 
ปริวิสิตฺวา  [ วิสาขา.  ๓/๔๘ ] อังคาสภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจา 
เปนประมุข  ดวยของเค้ียวและของบริโภคอันประณีต. 
        อิงฺฆ  ปสฺส  มหาปฺ  โมคฺคลฺลาน  มหิทฺธิก. 
[ อุคฺคเสนเสฏ ิปุตฺต.  ๘/๒๖ ] ขาแตพระโมคคัลลานะ  ผูมีปญญามาก 
มีฤทธิ์มาก  นิมนตทานดูเถิด.    
                               วิเสสนลิงควิปลลาส 
        [ ๒ ]  ตามปกติ  บทวิเสสนท่ีใชคุณศัพท  ตองมีลิงค  วจนะ 
และวิภัตติ  เหมือนกับบทนามท่ีเปนเจาของ แตบทใดมีลิงคตางออก 
ไป ดวยเปนศัพทพิเศษหรือดวยเหตุประการไรก็ตาม บทนั้นเรียกวา 
วิเสสนลิงฺควิปลฺลาโส  หรือ  วิเสสนลงิควิปลลาส  คือวิเสสนท่ีใช 
ลิงคผิด  อุ.  ขนฺติ  ปรม  ตโป ตีติกฺ ขา.  [อานนฺทตฺเถรสฺส  ป ฺห 
๖/๑๐๕ ]  'ขันติคือตีติกขาเปนบรมตบะ.'  (บางทานเห็นวา ปรม 
เปนบทเดียวกับ  ตโป.) 
        บางแหง  วิปลลาสทั้ง วจนะ  อุ. :-  
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        พหุ  เว  สรณ  ยนฺติ... มนุสฺสา  ภยตชฺชิตา.  [อคฺคิ- 
ทตฺตปุโรหิต. ๖/๑๑๔]  มนุษย  ท.  มากแล  ถูกภัยคุกคามแลว 
ยอมถึง...เปนสรณะ.'  (บางทานเห็นวา พหุ  เปนวิเสสนของ 
สรณ  เหมาะกวา).    
        นาทิฏา  ปรโต  โทส  อณุถูลานิ  สพฺพโส.  [ จิฺจมาณวิกา. 
๖/๕๐ ]  ไมเห็นโทษของผูอ่ืนทั้งเล็กท้ังใหญ  โดยประการท้ังปวง. 
        แตถาบทวิเสสนน้ัน  ใชศัพทนามนามชนิดที่ลงิคเดิมของตน 
ไว หรือคงเปนเอกวจนะเสมอ  ไมเปลีย่นไปตามบทนามนามท่ีเปน 
เจาของ  ไมเรียกวา  วิปลลาส  เชน  :- 
        โย จ  คาถา สต  ภาเส. [ กุณฺฑลเกสีเถรี. ๔/๑๑๐ ] 
' บุคคลใด  พึงกลาวคาถา ท.  ต้ังรอย.' สต  วิเสสนของ  คาถา. 
        สต  สต  อตฺตภาเว อภินิมฺมิตฺวา.  [ มารธีตา.  ๖/๖๖ ] 
' นิรมิตอัตภาพ ท. รอยหนึ่ง ๆ. '  สต  สต  วิเสสนของ  อตฺตภาว. 
(สต  เปนบทนามนามท่ีใชในฐานเปนคุณนาม,  ดูในตอนท่ีวาดวย 
บทเชนนั้นในทายขอน้ี). 
                                  อุปมาวิเสสน 
        [ ๓ ]  บทวิเสสนท่ีเปนอุปมา  คือท่ีนํามาเปรียบ  เรียกชื่อวา 
อุปมาวิเสสน หรือ อุปมาวิเสสน. อุ. :- 
        อลงฺกโต  มฏกุณฑฺลี.  [ มฏกณฺุฑลี. ๑/๒๗ ] ทานตบ 
แตงแลวเหมือนมัฏฐกุณฑลี.'  มฏกณฺุฑลี  อุปมาวิเสสนของ  ตฺว.  
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        อาทิตฺตา  นีหฏ  ภณฑฺ  ปุน  ฑยหฺิตุมิจฺฉสิ. [สานุสามเณร. 
๗/๑๕๗ ] 'ทานเปนเหมือนภัณฑะ  อันบุคคลนําออกจากเรือนไฟไหม   
ยอมปรารถนาเพ่ือจะไหมอีก.'  ภณฺฑ  อุปมาวิเสสนของ ตฺว. 
        อุปมาวิเสสนน้ี  โดยมากมีอุปมาโชตกนิบาตกํากับอยูดวย อุ. :- 
        เคหทฺวาเร  เอโก  [ภกิฺขุ]  เถโร  วยิ   ิโต. [  มหากสฺสปตฺ- 
เถรปณฺฑปาตทาน. ๓/๘๕ ] ' ภิกษุรูปหนึ่ง  คลายพระเถระยืนอยู 
ณ ประตูเรือน.' เถโร อุปมาวิเสสนของ ภิกฺขุ.   
        ตฺว  เม มาตริ มตาย  มาตา วิย;  ปตริ มเต  ปตา 
วิย  ลทฺโธ. [จกฺขุปาลตฺเถร.  ๑/๖ ].  อห  มาตริ  มตาย  มาตร 
วิย;  ปตริ  มเต  ปตร  วิย  ตุมฺเห  อลตฺถ.  [ โชติกตฺเถร. ๘/๖๔ ] 
'เมื่อมารดา  [ของขาพเจา ] ตายแลว  ขาพเจาไดทานเปนเหมือน 
มารดา  เมื่อบิดาตายแลว  ไดทานเปนเหมือนบิดา. '  มตา  อุปมา- 
วิเสสนของ  ตฺว.  ปตา อุปมาวิเสสนของ ตว.  มาตร  อุปมาวิเสสน 
ของ  ตุมฺเห.  ปตร  อุปมาวิเสสนของ  ตุมฺเห. 
        วมิลจนทฺมณฺฑลมิว  สุโธตมณิขณฺฑมิว  นิมมฺล  สีล  อททฺส. 
[ สปฺปทาสตฺเถร.  ๔/๑๓๘ ]  ' ไดเห็นศีลไมมีมลทนิ  ดุจดวงจันทร 
อันปราศมลทิน  และดุจแทงมณีที่ขัดดีแลว.'  วิมลจนฺทมณฺฑล และ 
สุโธตมณิขณฺฑ  อุปมาวิเสสนของ สีล.   
        เอก โยชน  เทฺว  ตีณิ  โยชนานิ  วิย  มฺติ  [ อ ฺ- 
ตรปุริส.  ๓/๑๑๕ ] '  สําคัญโยชน ๑ เหมือน ๒-๓  โยชน. โยชนานิ 
อุปมาวิเสสนของ โยชน. 
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        ปพฺพเตน  วิย  มหนฺเตน  โสเกน อวตฺถิโต, [  สามาวตี. 
๒/๑๙ ] 'เปนผูอันโศกใหญดุจภูเขาแลว.'  ปพฺพเตน  อุปมา- 
วิเสสนของ โสเกน.     
        ตัวอยางตามท่ียกมากลาวนี้  ใชศพัทนามนาม. ตอไปนี้  เปน 
ตัวอยางที่ใชศัพทคุณนาม อชรามารา วิย  นิจฺจปฺปมตฺตา  มนุสสฺา 
[ ปติปูชิกา.  ๓/๒๘ ] 'มนุษย  ท. ประมาทแลว เนืองนิตย  ดุจผูไมแก 
ไมตาย.'  อชรามรา  อุปมาวิเสสนของ มนุสฺสา 
        ขอสังเกต:   ก.  บทอุปมานี้  ใชศัพทนามนามก็มี คุณนาม 
ก็มี. ที่ใชศัพทนามนาม  โดยมาก  อาจใชเปนอุปมาลิงคัตถก็ได 
อุปมาวิเสสนก็ได. ที่ใชเปนอุปมาลิงคัตถ  มีวิธีแปลอยางไร  ได 
กลาวแลวในตอนท่ีวาดวยลิงคัตถ  ใน ปฐมาวิภัตติ. แตที่ใชเปน 
อุปมาวิเสสน แปลเนื่องกับบทนามนามที่เปนเจาของเหมือนบทวิเสสน 
        ข. ตามธรรมดา  บทอุปมา  คือบทท่ีนํามาเปรียบ  ยอมคูกบั 
บทอุปไมย  คือบทท่ีควรเปรียบเสมอ  เพราะถามีแตอุปมา ก็ไมรูวา 
นํามาเปรียบกับสิ่งใด.  เหตุฉะน้ี บางแหงทานวางไวแตบทอุปมา 
ไมวางบทอุปไมยไว  เพราะซ้ํากัน  เชนนี้ พึงเติมบทอุปไมยเขามา 
อุ.  สีสโรโด  วิย  [ โรโค ] เม  อุปฺปนฺโน. [ มหาธนวาณิช. 
๗/๘๕ ] ' โรคคลายโรคในศีรษะเกิดข้ึนแลวแกเรา.'  เติม  โรโค 
เขามาเปนบทอุปไมย.  และบางแหงทานวางไวแตอุปมาโชตกนิบาต 
ไมวางบทอุปมาไว เพราะซ้ํากัน  ก็พึงเติมบทอุปมาเขามา  อุ. น ปน 
เถเร  ปุพฺเพ  [ มุทุจิตฺโต]  วิย  มุทุจิตฺโต  อโหสิ  [ โกณฺฑ-  
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ธานตฺเถร.  ๕/๕๑ ] 'แตหาไดเปนผูมีจิตออนในพระเถระ ดุจมีจิต  
ออนในกาลกอนไม.'  เติม  มุทุจิตฺโต  เขามาเปนบทอุปมา. 
        ค.  บทท่ีเปนอุปมา  แตมิใชวิเสสน  คงเรียกชือ่ตามอรรถของ 
ตนในที่นั้น  ๆ (เวนแตบทลิงคัตถท่ีเปนอุปมา  เรียกวาอุปมา- 
ลิงคัตถ) อุ. :-   
        ปตุ วจน  สีเส  อาสิตฺตสตปากเตล วิย  เอโหส.ิ 
[อุปฺปลวณฺณาเถรี.  ๓/๑๔๗ ]  ' คําของบิดาไดเปนดุจนํ้ามันที่เค่ียวรอย 
งวดรดบนศีรษะ.'  อาสิตฺตสตปากเตล  วิกติกัตตา  ใน  อโหสิ. 
        สุชาตา  โถก  อากุลา  วิย  หุตฺวา.  [ มหากสฺสปตฺเถรปณฺฑ- 
ปาตทาน. ๓/๘๖๕ ] ' นางสุชาดาเปนผูเหมือนวุนวายสักหนอย.'  อากุลา 
วิกติกัตตาใน หุตฺวา. 
        [มหาชนสฺส  สตฺถุ  อทสฺสนกาโล ]  สุริยสฺส  อฏงฺค- 
มิตกาโล  วิย  อโหสิ.  [อมกปฺปาฏิหาริย.  ๖/๘๖]  ' กาลท่ีมหาชน 
ไมเห็นพระศาสดา  ไดเห็นเหมือนกาลที่อาทิตยอัสดงค.' อฏงฺค- 
มิตกาโล  วิกติกัตตาใน อโหสิ. 
        ฆ.  บทอุปมาที่ใชศัพทคุณนาม  เปนวิกัตติโดยมาก.  บาง 
แหง แมไมมีกิริยาวามีวาเปน  ก็ควรเติมเขามา  อุ.  สสฺสตี วิย 
[หุตฺวา]  ขายติ.  [ สามาวตี.   ๒/๖๑ ] ' ยอมปรากฏเปนราวกะเที่ยง.' 
สสฺสตี  วิกติกัตตาใน  หตฺุวา. 
                                 สัญญาวิเสสน 
        [ ๔ ]  บทวิเสสนท่ีเปนชื่อ  เรียกชือ่วา  สฺาวิเสสน  หรือ  
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สัญญาวิเสสน  อุ.:-    
        กสฺสโป  ภควา.  [ อฺตรปุริส.  ๓/๑๑๒ ]  ' พระผูมีพระภาค 
กัสสป.'  กสฺสโป สัญญาวิเสสนของ ภควา. 
        ราชา  ปเสนทิโกสโล,  [จูเฬกสาฎก  ๕/๒ ] ' พระราชา 
ปเสนทิโกศล. '  ปเสนทิโกสโล  สัญญาวิเสสนของ ราชา. 
        บทวิเสสนท่ีเปนชื่อน้ี  มีสัญญาโชตก  หรือนามวาจกนิบาต 
กํากับอยูดวยก็มี อุ:- 
        โคตโม นาม  พุทฺโธ.   [วิสาขา.  ๓/๗๘ ] พระพุทธเจา 
ทรงพระนามวาโคตมะ. 
        อนุปย  นาม  มลฺลาน นิคโม. [ เทวทตฺต .  ๑/๑๓๐]  นิคม 
ของมัลละ ท. ชื่อวาอนุปยะ. 
        ลิจฺฉวิกมุาโร  มหาล ินาม.  [ วิฑูฑภ. ๓/๕]  ลิจฉวีกุมาร 
ชื่อวา  มหาล.ิ 
        บทวิเสสนท่ีเปนชื่อ ใชศัพทนามนามเปนพ้ืน  และตัวอยางที่ 
แสดงแลว เปนอาสาธารณนาม,  ที่เปนสาธารณนามก็มี  อุ.:- 
        เตสุ  เหฏมิโกฏิยา โสตาปนฺโม  สงฺขาตธมฺโม. 
[ชมฺพุกาชีวก.  ๓/๑๖๐ ] ในบุคคลผูมีธรรมอันรูแลวเหลาน้ัน โดย 
ที่สุดเบ้ืองตํ่า  พระโสดาบันก็ชื่อวาผูมีธรรมอันรูแลว. 
        มหนฺตา  รุกขฺา วน  นาม. [มหลฺลกภิกฺขุ.  ๗/๗๘ ]  ตนไม 
ใหญ  ๆ ชื่อวาปา.  
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        บทวิเสสนท่ีมิใชเปนชื่อ  แมมีสญัญาโชตกนิบาตกํากับอยูดวย     
ก็ไมเรียกวาสัญญาวิเสสน  เพราะบทวิเสสนน้ันมิใชเปนชื่อ  สญัญา- 
โชตกนิบาตมีอยูเพียงเพ่ือเสริมความใหกระชับเขาเทาน้ัน อุ.:- 
        อิตฺถีสทฺโท  วิย  ห ิอฺโ  สทฺโท  ปุริสาน  สกลสรีร 
ผริตฺวา  าตุ  สมตฺโถ  นาม  นตฺถิ.  [ จกฺขุปาลตฺเถร.  ๑/๑๕. 
' จริงอยู  เสียงอ่ืนชื่อวาสามารถแผไปท่ัวสรีระของบุรุษ  ท.  ต้ังอยู 
เหมือนเสียงหญิงไมมี.  สมตฺโค  วิเสสนของ   สทฺโท.  
        น หิ  โกจิ สตฺโต  อชรามโร  นาม  อตฺถิ.  [ สามาวตี] 
๒/๖๗ ] ' เพราะวาสัตวไร ๆ ชื่อวาผูไมแกไมตาย  มีอยูหามิได. 
อชรามโร  วิเสสนของ สตฺโต. 
        เรื่องสัญญาวิเสสนน้ี  มีมติหน่ึงวา ชื่อน้ีใชเรยีกในเมื่อไมมี 
สัญญาโชตกนิบาตกํากับอยูดวย,  ถามีสัญญาโชตกนิบาตกํากับอยู 
ดวยแลว เรียกวาวิเสสนเฉย ๆ  เพราะมีสัญญาโชตกนิบาตสองชื่อ 
อยูแลว.  แตถาพิจารณาอีกทางหน่ึงวา คําวา  สัญญาวิเสสน  หมาย 
ความวา  วิเสสนท่ีเปนชื่อ คือบทวิเสสนน้ันเองเปนชื่อ โดยนัยนี ้
จะมีสัญญาโชตกนิบาตกํากับอยูดวยหรือไมก็ตาม บทวิเสสนท่ีเปน 
ชื่อน้ัน  ก็คงเปนชื่ออยูนั่นเอง จึงคงเรียกวา  สัญญาวิเสสน. 
โดยนัยตรงกันขาม บทวิเสสนท่ีไมเปนชื่อ  แมจะมีสัญญาโชตกนิบาต 
กํากับอยูหรือไมมี  แตแปลเสริมชื่อเขา  เพ่ือใหกระชับความเชน 
ในที่หนุนเหตุ ก็ไมเรียกวาสัญญาวิเสสน.  สัญญาวิเสสนน้ี เทียบ 
กันไดกับอุปมาวิเสสน  คือบทวิเสสนท่ีเปนอุปมา จะมีอุปมาโชตกนิบาต  
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กํากับอยูหรือไมก็ตาม คงเรียกวา อุปมาวิเสสนอยูนั่งเอง.  
        อน่ึง  แมในโยชนา บทวิเสสนท่ีเปนชื่อ  จะมีสัญญาโชตก- 
 ินิบาตกํากับอยูหรือไมก็ตาม  ทานก็เรียกวาสัญญาเหมือนกัน. ใน   
การแปล  ถาไมมีสัญญาโชตกนิบาตกํากับอยู  เสรมิคํา  ชื่อวา 
เขาไปบาง แตแทจริงในท่ีซึ่งใชอสาธารณนามอันรูจักกันทั่วไปแลว 
ไมตองเสริมก็ได เชน ราชา  ปเสนทิโกสโลจะแปลวา พระ- 
ราชาปเสนทิโกศลก็ได  ดจุคําวา สมเด็จพระเจาอยูหัว  อานันทมหิดล 
ไมจําตองเสริมวา สมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระนามวา อานันท- 
มหิดล.  สวนในที่ซึ่งใชสาธารณนาม  อาจตองเสริมเพ่ือใหความชัด 
ในภาษาไทย. ถามีสัญญาโชตกนิบาตกํากับอยู  ก็ไมตองเสริม 
เพราะมีคําแปลของนิบาตนั้นอยูแลว.         
        บทที่มสีัญญาโชตกนิบาตกํากับอยู  แตมิใชวิเสสน  คงเรียกชื่อ 
ตามอรรถของตนในท่ีนั้น ๆ อุ.:- 
        โคตมพุทฺโธ  นาม อปฺุปชฺชิสฺสติ.  [ สฺชย. ๑/๙๘ ' ชื่อวา 
พระโคตมพุทธะจักเกิดข้ึน.' โคตมพุทฺโธ  สยกัตตาใน อุปฺปช-ฺ 
ชิสฺสติ 
        อรหตฺเต  ปน ปตฺเต  เอกนฺตทนตฺา นาม  โหนฺติ. 
[ ปณฺฑิตสามเณร.  ๔/๔๑ ].'  เอกนฺตทนฺตา วิกติกัตตาใน  โหนติฺ. 
        มม  สหายกสฺส ธีตา  มม ธีตา  นาม [ โหติ ]. 
[สามาวตี.  ๒/๓๑ ] ' ธิดาของเศรษฐีสหายของเรา  ก็ชื่อวาเปนธิดา  
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ของเรา.' ธีตา วิกติกัตตาใน โหติ.   
        สรูปความ :   วิเสสนน้ี  (อรรถ)  เปนเครื่องทํานามนามใหแปลก 
จากปกติ เปนของนามนามที่เปนเจาของ. 
                            ขอสังเกตวิธีเรียงวิเสสน  
        ก. วิเสสน  โดยมากเรียงไวหนาบทนามนามท่ีเปนเจาของ  เชน 
อุ. สีลสมฺปนฺนา  จ นาม  ภิกฺขู... [ ที่ยกมาแสดงแลว ] 
        แมมีหลายบทก็เชนเดียวกัน  อุ. มยา  สพฺพเสโต  เกลาส- 
กูฏปฺปฏิภาโค  ตุมฺหกฺเว   อนุจฺฉวิโก วรวารโณ  ทิฏโ. 
[ สามาวตี.  ๒/๓๔ ] 'ชางตัวประเสริฐ เผือกปลอด มีสวนเปรียบดวย 
ยอดเขาไกรลาส อันสมควรแกพระองคเทาน้ัน  อันขาพระองค 
เห็นแลว.' 
        ข. ในทีซ่ึ่งมีวิเสสน ๒ บท แทรกบท นามนามท่ีเปนเจาของไวกลาง 
บาง  อุ. มหทฺธโน  วาณิโช  อปฺปสตฺโถ  สปฺปฏิภย  มคฺค 
[ ปริวชฺเชติ  ].  [ มหาธนวาณิช. ๕/๒๒ ] 'พอคาผูมีทรัพยมาก แต 
มีพวกนอย   ยอมเวนทางมีภัยเฉพาะหนา.' 
        ค.  บางแหง  มิใชเรยีงไวหลังบทนามนามท่ีเปนเจาของเทาน้ัน 
ยังเรียงไวหลังกิริยาดวย ทํานองวิกติกัตตาที่จะกลาวตอไป อุ.:- 
        เอต  เม  สาวกยุค  ภวิสฺสติ อคฺค  ภทฺทยุค. [ สฺชย.  ๑/๙๐ ] 
' สหายท้ัง  ๒ นั่น  จักเปนคูแหงสาวกอันเลิศ  เปนคู  [ แหสาวก ] 
อันเจริญของเรา.'  อคฺค  วิเสสนของ  สาวกยุค.  
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        ราชา  โหติ  จกฺกวตฺตี.  [ สฺชย. ๑/๑๐๑ ]  ' จะไดเปนพระราชา 
ผูจักรพรรด์ิ. ' จกฺกวตฺตี วิเสสนของ  ราชา.  
        ตตฺถ  โส  ภควา  เอตรหิ วิหรติ  อรห สมฺมาสมฺพุทฺโธ. 
' พระผูมีพระภาค  ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
บัดนี้ประทับอยูในพระนครสาวัตถีนั้น.'  อรห  และ  สมมฺาสมพฺุทฺโธ 
วิเสสนของ ภควา.  
        ต  อาคจฺฉมาน อทฺทส  กปฺปสตสหสฺส  ปูริตปารมึ 
อภินีหารสมปฺนฺน.  [ ปฏาจารา. ๔/๑๖๔ ] ' ไดเห็นนางผูมีบารมี 
อันบําเพ็ญแลวส้ินแสนกัลป  ถึงพรอมดวยอภินิหารมาอยู. '  ปูริต- 
ปารมึ  และ  อภินีหารสมปฺนฺน  วิเสสนของ  ต.  [ อาคจฺฉมาน 
ก็เปนวิเสสนของ ต ]. 
        ในที่ซึ่งควรเรียงไวหนาบทนามนามท่ีเปนเจาของ  แตเรียงไว 
หลัง  มีอธิบายของเกจิอาจารยวา ตองการความไพเราะ หรือใหมี 
ความหมายอยางอ่ืนแทรกอยูดวย  เชนตองการเนนความ. 
         การท่ีนําตัวอยางการเรียงมาแสดงดวยน้ี  เพ่ือประกอบความ 
เขาใจ  แลวจักไดไมหลงใชผิด. 
                                วิกติกัตตา (คุณนาม) 
        ๒ เปนคุณนามก็ดี  เปนนามนามแตใชดุจคุณนามก็ดี 
ที่เขากับกิริยาวามีวาเปน  เรียกชื่อวา วกิติกตฺตา  อุ.  พหุสฺสุโต 
โหติ. ชาติยา  ขตฺติโย  โหติ.  
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        อธิบาย : [ ๑ ]  ขาวากิริยาวามีวาเปนนั้น  คือกริิยาในพากย   
[ กิริยาอาขยาตและกิริยากิตกที่ใชคุมพากย ] และกิริยาในพากยางค 
[ กิริยากิตกที่ไมใชคุมพากย ]  อันประกอบดวย  ภู  ธาตุ  หุ ธาตุ 
และ อสฺ  ธาตุ.  ขอวาเปนนามนามแตใชดุจคุณนามน้ัน  คือนามนาม    
ที่ใชในฐานะเปนคุณนามดังกลาวแลว. คุณนามท่ีใชศัพทคุณนาม 
ตามธรรมดาก็ดี  คุณนามท่ีใชศัพทนามนามก็ดี  อันเขากับกิริยา 
ดังกลาวแลว  เรียกชื่อวา  วิกติกัตตา. 
        อน่ึง  ในประโยคกัตตุวาจก  บทวิกติกัตตาประกอบดวย  ปฐมา- 
วิภัตติ  สวนในประโยคกมัมวาจก  และ  ภาววาจก  ประกอบดวย 
ตติยาวิภัตติ  พึงทราบ อุ. ดังตอไปนี้ :- 
        [ใชศัพทคุณนาม ]  พหุสฺสุโต  โหติ.  (ในแบบ)  '  ยอมเปน 
ผูมีสุตะมาก.  พหสฺสุโต  วิกติกัตตาใน โหติ. แม อุ. ตอไป  ก็พึง 
ทราบการเขาสัมพันธอยางนี้. 
        สีลสมปฺนฺนา จ นาม  ภิกฺข ูสเทวกสฺส  โลกสสฺ  ปยา 
โหนฺติ  [ ยกมาแสดงแลว ป ] . 
        อกุสิเตน  ภวิตพฺพ  อารทฺวีริเยน.  [ จุลฺลกาลมหากาล. 
๑/๖๖ ] พึงเปนผูไมเกียจคราน ปรารภความเพียร 
        [ ใชศัพทนามนาม ]  ชาติยา ขตฺติโย  โหติ.  (ในแบบ) 
ยอมเปนกษัตริยโดยชาติ.' ราชา วา โหตุ พุทฺโธ วา.  [ เทวทตฺต. 
๑/๑๓๐ ] ' จงเปนพระราชาหรือพระพุทธเจาก็ตาม.'  
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        ตัวอยางที่กลาวมาน้ี  เขากับกิริยาวามีวาเปนในพากย.  สวน  
ที่เขากับกิริยาวามีวาเปนในพากยางค  พึงทราบ อุ. ดังตอไปนี้ :- 
        [ ใชศัพทคุณนาม ] มนุสฺสภูโต  สมาโน. [ สกกฺ.  ๒/๑๐๐ ] 
เปนผูเปนมนุษย.    
        จตฺตาฒีสโกฏิวิภโว  โหนฺโตป.  [ กุมฺภโฆสก. ๒/๗๕ ] แม 
เปนผูมีทรัพย ๔๐ โกฏ.ิ 
        ทิคุณติคุณา  วิย หุตฺวา ขายติ.  [ อฺตรปุรส. ๑/๑๑๔ ] 
ยอมปรากฏเปนเหมือนคูณ ๒ คูณ ๓. 
        สูโร  หตฺุวา  ปุตฺต  คเหตุ  อวิหสนฺโต.  [ สามาวตี. ๒/๓๘ ] 
ไมอาจเพ่ือเปนผูกลารับซึ่งบาตร. 
        สคฺคปรายเนนน วา มคฺคปรายเนน  วา  ภวิตุ น  สกฺกา. 
[กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุ. ๖/๑๖ ]  ไมอาจเพ่ือเปนผูมีสวรรค  หรือมรรค 
เปนที่ไปเบื้องหนา. 
        เตน  ปมคามินา  หุตฺวา  สมนนฺาคต , [ จกฺขุปาลตฺเถร. 
๑/๒๑ ] ประกอบดวยใจน้ัน อันเปนธรรมชาติถึงกอน.  [ อุ.หลงัน้ี 
ในพากยกัตตุวาจก  หุตฺวา วิเสสนของ   มเนน,  แตที่ใชอยางนี้มีนอย ]. 
        [ ใชศัพทนามนาม ] หตฺถี  ปน เอราวโณ นาม  เทวปุตฺโต 
หุตฺวา นิพฺพตฺติ. [ สกฺก. ๒/๑๐๘ ] ' สวนชางบังเกิดเปนเทพบุตร 
ชื่อวา  เอราวัณ.'  เชฏโก  ภวิตุ  น สกฺโกติ. [ กกฺุกุฏมิตฺต. ๕/๒๘ ] 
' ยอมไมอาจเพ่ือเปนหัวหนา.' 
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        [ ๒ ]  แมเขากับกิริยา  ชา ธาตุ  [เกิด] ก็เรียกชือ่วาวิกติกัตตา  
อุ.  สตฺถา  จฬูปนฺถกสฺส อวสฺสโย  ชาโต. [ จูปปนฺถกตฺเถร.  ๒/๙๑ ] 
' พระศาสดาเกิดเปนที่พ่ึง  ของพระจูฬปนถกะแลว.'     
        [ ๓ ] ที่เรียกวาวิกติกัตตา เพราะทํากัตตาปกติใหวิกฤติ  คือ 
ผิดแผกไปจากภาวะเดิม เชน  ภิกฺข.ู.. ปยา โหนฺติ.  ปยา  ทํา 
ใหภิกษุตามปกติ  กลายไปเปนภิกษุที่เปนที่รัก. หรอืตัวอยางไทย ๆ 
เชน ' ชายฉกรรจเปนทหาร '  คําวาเปนทหาร  ทําใหชายฉกรรจอยูใน 
ภาวะอีกอยางหน่ึง  คือภาวะเปนทหาร. ในโยชนาเรียกกัตตาปกติ 
วาปกติกัตตาเปนพ้ืน เชน  ภิกฺข ู ปกติกตัตาใน  โหนฺติ. 
        สรูปความ :  วิกติกัตตา  (อรรถ)  ทําใหกัตตาปกติวิกฤติไป 
จากเดิม. (การเขา)  เขากับกิริยาวามีวาเปน หรือ  กิริยา  ชา ธาตุ. 
                        ขอสังเกตวิธีเรียงวิกติกัตตา 
        ก. บทวิกติกัตตา  โดยมากเรียงไวหลังนามนามท่ีเปนเจาของ 
หนากิริยาวามีวาเปน เชน :- 
        สีลสมปฺนฺนา จ นาม  ภิกฺข ู สเทวกสฺส โลกสสฺ ปยา 
โหนฺติ. 
        มีหลายบทก็เชนเดียวกัน. อุ. :- 
        ปาสาทิกา รูปโสภคฺคปฺปตฺตา  อโหสิ. [ โรหิณีขตฺติยกฺา. 
๖/๑๖๔ ] ไดเปนผูนารักถึงความงามเลิศดวยรูป. 
        โส  สปุตฺตทาโร  สีลวา  กลฺยาณธมฺโม  ทานสวิภาครโต. 
                  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๑ - หนาท่ี 136 

อโหสิ.  [ ธมมฺิกอุปาสก. ๑/๑๒๖] เขาพรอมท้ังบุตรและภรรยาไดเปน 
ผูมีศีล  มีกลัยาณธรรม ยนิดีในการจําแนกแจกทานแลว.  
        ข.  แตในท่ีซึ่งมีบทวิกติกกัตตาต้ังแต  ๒  บทข้ึนไป เรียงกิรยิาไว 
หนาสุดก็มี อุ. :-              
        ตสฺเสกปุตฺตโก อโหสิ  ปโย มนาโป. [มฏกฺณฺฑลี. 
๑/๒๔ ]  บุตรนอยคนเดียว  ไดเปนที่รกัที่พอใจ ของพราหมณนั้น. 
        สาวตฺถิย  กิร  มหาสวุณฺโณ  นาม  กุฏมพิโก  อโหสิ  อฑฺโฒ 
มหทฺธโน  มหาโภโค  อปุตฺตโก  [ จกฺขุปาลตฺเถร.  ๑/๓ ] ดังได 
สดับมา  ในกรุงสาวัตถี  มีกุฎมพีผูหน่ึงชื่อมหาสุวรรณ  เปนคนม่ังค่ัง 
มีทรัพยมาก มีสมบัติมาก  แตไมมีบุตร. 
        เสฏ ิโน  ปเนกา  ธตีา  อตฺถิ  ปณฺณรสโสฬาวสฺสุทฺเทสิกา 
อภิรูปา  ปาสามิกา [ สามาวตี.  ๒/๒๑ ] เศรษฐีมีธิดาคนหนึ่งเปนผู 
มีอายุนับได  ๑๕-๑๖  ป  มีรูปงามนารัก. 
        ค.  เรียงกิริยาไวเปนท่ี ๒ ก็มี  อุ :- 
        เอกสมฺึ  หิ สมเย  เวสาลี อิทฺธา  อโหสิ  ผีตา  พหุชนา 
อากิณฺณมนสฺุสา. [ อตฺตโน  ปฺพฺกมฺม.   ๗/๘๙ ] ก็ในสมัยหน่ึง 
เมืองเวสาลีไดเปนเมืองมั่งค่ังกวางขวาง มีคนมาก  มีมนุษยคับค่ัง. 
        ฆ. ในทีซ่ึ่งมีวิกติกัตตา  ๒ บท  เอากิริยาไวกลางก็มี อุ. :- 
        ราชา วา  โหตุ พุทฺโธ วา.  [ แสดงแลว ]. 
        สา  สกกฺสฺส  ปยา  อโหสิ  มนาปา.  [ โรหิณีขตฺตียกฺา. 
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๖/๑๖๕ ]  นางไดเปนที่รักเปนที่พอพระทัยของทาวสักกะ.  
        มาคนฺทิยพฺราหฺมณสสฺ  ธีตา   มาคนฺทิยาเยว  นาม  อโหสิ 
อุตฺตมรูปธรา.  [ มาธีตา. ๖/๖๓ ] มาคันทิยพราหมณ ไดมีธิดา 
ชื่อวา มาคันทิยา  ทรงรูปอันอุดม.                    
        ง.  ตัวอยางที่แสดงมาแลวน้ี คงเรียงบทวิกติกัตตาไวหลังนามนาม 
ในที่บางแหงเรียงไวหนาก็มี  อุ. ทีฆายุโก  โน  โหตุ  ราชา. 
[ จูฬปนฺถกตฺเถร. ๒/๘๘ ]  ขอพระราชของเรา  ท. จงทรงมีพระ- 
ชนมายุยืนยาว. 
        ในที่ซึ่งควรเรียงไวหลังนามนาม  แตที่เรียงไวหนา  มีอธิบาย 
ของเกจิอาจารยวา ดวยตองการความไพเราะ  หรือใหมีความหมาย 
อยางอ่ืนแทรกอยูดวย เชนตองการเนนความ. 
        จ. บางแหง  คลายเปนวิกติกัตตาตามบทอ่ืนท่ีใกลกัน  หรือ 
ตามวิธีเรียงแตไมใช  เชน :- 
        โส  สปุตฺตทาโร  สีลวา กลฺยาณธมฺโม  ทาสวิภาครโต 
อโหสิ.  สปุตฺตทาโร วิเสสนของ  โส. 
        ราชา  โหติ  จกฺกวตฺตี.  จกฺกวตฺตี  วิเสสนของ  ราชา 
[ ราชา  วิกติกัตตาใน โหติ ]. 
        ตสฺม ึ จ นคเร  เอกา  โสฬสวสฺสุทฺเทสิกา อภิรูปา  กมุาริกา 
อโหสิ.  [ อนิตฺถิคนฺธกุมาร. ๖/๑๔๗ ] ' ก็กุมาริกาคนหน่ึงมีอายุนับ 
ได ๑๖ ป มีรปูงาม  ไดมีในนครน้ัน.'  เอกา  โสฬสวสสฺสุทฺเทสิกา 
และ  อภริูปา วิเสสนของ  กุมาริกา.  
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        ทั้งน้ี ใหสังเกตทาทีวิธีเรียงและความเปนสําคัญ เชน  สปุตฺต-  
ทาโร  ที่เปนวิเสสน  เพราะหมายความวา  เขาพรอมท้ังบุตรและ 
ภรรยาตางเปนผูมีศีล เปนตน  คือบุตรและภรรยามีศีลดวยเหมือนกัน 
ถาเปนวิกัตตา  จะตองมีความหมายวา เขาเปนผูพรั่งพรอม 
ดวยบุตรและภรรยา และมีศีลเปนตน, ขอวามีศีลเปนตน  หาได 
หมายไปถึงบุตรและภรรยาดวยไม  หมายถึงเขาคนเดียวน้ัน.   
                            วิกติกัมม  (คุณนาม) 
        ๓.  บทวิเสสนท่ีประกอบดวยทุติยาวิภัตติ เขากับกิริยาวาทํา 
ในพากยที่เปนกัตตุวาจก และประกอบดวยปฐมาวิภัตติ ในพากย 
ที่เปนกัมมวาจก  เรียกชือ่วา  วิกติกมมฺ อุ. อมิ อตฺถ  ปากฏ 
กโรหิ.  กุฏมพฺสฺส สามิก  น  กริสฺสามิ.  ปาณาติปาตสฺส 
อการโก กโต. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  บทวิเสสนที่เขากับกิริยาวาทํา  เรียกชื่อวา 
วิกติกัมม. ในพากยกัตตุวาจกประกอบดวย  ทุติยาวิภัตติ  ในพากย. 
กัมมาวาจกประกอบดวย  ปฐมาวิภัตติ อุ. :- 
        [ ในพากยกัตตุ ] อมิ  อตฺถ  ปากฏ กโรห.ิ  (ในแบบ ) 
' เจาจงทําหนาซ่ึงเนื้อใหปรากฏ.'  ปากฏ  วิกติกัมมใน  กโรหิ. 
อุ. ตอไป ก็พึงทราบการบอกเขาดุจเดียวกัน. 
        กุฏมฺพสฺส  สามิก น  กริสฺสามิ.  (ในแบบ) ' เราจักทําเขา 
ใหเปนเจาของขุมทรัพย.'  
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        เอกจริย ทฬฺห  กยิรา.  [ มหากสฺสปตฺเถร  สทฺธวิิหาวิก. ๓/๑๒๕ ] 
พึงทําความเท่ียวไปผูเดียวใหมั่น.  
        อมิิสฺสา  สาลาย ม  เชฏก  กโรห.ิ [ สกฺก. ๒/๑๐๔ ] 
ทานจงทําเราใหเปนหัวหนาแหงศาลาน้ี.  
        สมฺมาสมฺพุทฺโธ  สกกฺสฺส  สมฺปตฺตึ  มหตึ  กตฺวา  กเถสิ. 
[ สกฺก. ๒/๙๙ ] พระสัมมาสัมพุทธเจา  ตรัสทําสมบัติของทาวสักกะ 
ใหใหญ. 
        [ ในพากยกัมม ]  ปาณาติปาตสฺส  อการโก  กโต. (ในแบบ) 
ทําใหเปนผูไมทําซ่ึงปาณาติบาตแลว.'  อการโก  วิกติกัมมใน กโต. 
        กตฺตพฺพ  กุสล พหุ.  [ วิสาขา. ๓/๗๙ ]  กุศล อันผูเกิดแลว- 
ตองตายพึงทําใหมาก. 
        อฏ ีน นคร  กต.  [ รูปนนฺทาเถรี. ๕/๑๑๑ ]  ทําใหเปนนคร 
แหงกระดูก ท. 
        โส    คาโม  ตสฺสาเยว  นฺหานมูล  กตฺวา  ทินฺโน.  [ ปเสน- 
ทิโกสล.  ๖/๑๓๒ ] บานน้ันขาพระองคใหแกนางน่ันแหละ  ใหเปน 
คาเครื่องอาบ. 
        [ ๒ ]  ในพากยกัตตุวาจก  บทนามนามท่ีเปนเจาของ ประกอบ 
ดวยทุติยาวิภัตติ  เปนอวุตตกัมมในกิรยิานั้น บทวิกัตติกัมมจึงประกอบ 
ดวยทุติยาวิภัตติใหเหมือนกัน. บางแหงไมเขียนบทนามนามท่ีเปน 
เจาของไวดวย  ตองเขาใจเอาเอง. 
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        สวนในพากยกัมมวาจก บทนามนามท่ีเปนเจาของ  ประกอบ 
ดวย  ปฐมาวิภัตติ  ใชเปนวุตตกัมม  บทวิกติกัมมจึงประกอบดวย 
ปฐมาวิภัตติตาม.  
        ที่เรียกวาวิภัตติกัมม  เพราะทํากัมปกติ  คืออวุตตกัมม  หรอื 
วุตตกัมมตามท่ีกลาวแลวใหวิกฤติไป ดุจเดียวกับวิกติกัตตาที่แสดงแลว. 
ในโยชนาเรยีกกัมมปกติวา ปกติกัมม เปนพ้ืน.   
        สรูปความ : วิกติกัมม (อรรถ)  ทาํกัมมปกติใหวิกฤติไปจากเดิม. 
(การเขา )  เขากับกิริยาวาทํา. 
        กิริยาท่ีกลาวในสวนท่ี ๒ ที ่๓  ในพากยที่เปนกัตตุวาจาแหงขอ 
นี้ แมถึงไมเขียนไวก็ได  ตองเขาใจเองเอง  ดังน้ี :  อตฺตา หิ อตฺตโน 
นาโถ  [ โหติ ].  อิม  อตฺถ  ปากฏ  [ กตฺวา  ] วเทห.ิ 
        อธบิาย : [ ๑ ]  กิริยาที่กลาวในสวนท่ี ๒  คือกิริยาวามีวาเปน 
กิริยาที่กลาวในสวนท่ี  ๓ คือกิริยาวาทํา. กิริยาเหลาน้ี  ในพากยกัตตุ- 
วาจก  แมถึงไมเขียนไวก็ได  เมื่อเปนเชนนี้  ตองเขาใจเอาเองกลาวคือ 
ตองเขาใจวา ถาบทคุณนามน้ัน  เปนวิกติกัมม  ก็ตองเติมกิริยาวา 
ทําเอาเอง.  จะกลาวถึงวิกัตตากอน. 
                         เติมกิริยาวามีวาเปน  (วิกติกัตตา) 
        [ ๒ ]  คุณนามท่ีมีกิริยาวามีวาเปนกํากับอยูดวย  รูไดงายวาเปน 
วิกติกัตตา  แตที่ไมมีกิริยาเชนนั้นกํากับอยู  จําตองพิจารณาวา 
เปนวิเสสนหรือวิกัตตา.  เหตุฉะนี้  จึงควรรูความตางกันแหงอรรถ  
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ของวิเสสนและวิกติกัตตากอน. โดยยอท่ีสุด  วิเสสนแสดงลักษณะ  
สวนวิกติกัตตาแสดงภาวะ คือแสดงภาวะของนามนามวาเปนอยางไร 
มีวิธีสังเกตความอยางงาย ๆ คือ คุณนามท่ีตองใชคํากิริยาวา' มี ' หรือ 
'เปน '  นํา เพ่ือแสดงภาวะของนามนามท่ีเปนเจาของ  จัดเปนวิกติกัตตา 
ทุกบท  เชน  อตฺตา  ห ิอตฺตโน นาโถ  [ โหติ ]  (ในแบบ ) 
' ตนแล เปนที่พ่ึงของตน.'  นาโถ  แปลวา  ที่พ่ึง  และบทน้ีแสดงภาวะ  
ของ   อตฺตา  วา เปนที่พ่ึง  จึงตองใชคํากิริยาวา  ' เปน' นํา  วา 
' เปนที่พ่ึง ' โดยวิธีนี้  ก็รูไดวา  นาโถ  เปนวิกติกัตตา.  และคําวา 
เปน  ที่ใชนําในภาษาไทยน้ัน  ก็คือคํากิริยานั่นเอง, แตในภาษาบาลี 
อาจไมเขียนไวก็ได  เมื่อเปนเชนนี้  ตองเติมเอาเอง. 
        วิธีเติม:   ถาบทวิกติกัตตาน้ัน  เปนที่สุดความแหงประโยคน้ัน 
เติมกิริยาในพากย  เชนในตัวอยางขางตน เติม  โหติ.  และ เชน 
สุโข  [ โหติ ]  ปฺุสฺส  อจฺุจโย.  [ ลาชเทวธีตา. ๕/๙ ] ' ความ 
สั่งสมบุญ  เปนเหตุในเกิดสุข.' 
        ถายังไมเปนที่สุดความ   คืออยูในระหวางประโยค เติมกิริยา 
ในพากยางค เชน  วสิตุกามา  [ หุตวา ]  วสนฺตุ  [ มหาธนวาณิช. 
๕/๒๒ ] 'เปนผูใครจะอยู  ก็อยูเถิด.' 
        เมื่อเติมกิริยาในพากย  พึงประกอบใหมีกาลถกูตามความหมาย 
ในที่นั้น  ๆ อุ. น ภกิฺขเว  อิทาเนว  [ สารีปุตฺโต  กตฺู  กตเวที 
โหติ ];  ปุพฺเพป  สารีปุตฺโต  กตฺ ู  กตเวทีเยว  [ อโหสิ ].  
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[ราธตฺเถร.  ๔/๓ ] ' ภิกษุ ท. สารีบุตรเปนผูกตัญูกตเวที  ในบัดนี้ 
เทาน้ันก็หาไม;  แมในกาลกอนก็ไดเปนผูกตัญูกตเวทีแลวเหมือนกัน.'  
        นอกจากสังเกตความโดยวิธีดังกลาวแลว  พึงสังเกตวิธีเรียงคือ  
ในขอความหลายพากย   ซึ่งอยูติดกัน  เปนวิกติกัตตาเหมือนกัน  ทาน 
เขียนไวแตพากยตนหรือพากยสุดทาย หรือท้ัง  ๒ เทาน้ัน เชนนี้  ตอง 
เติมเขามาใหเหมือนกันทุกแหง  อุ. :- 
        วารปฺปตฺตา  มิคเธนุ  เถรี อโหสิ ;  ปุตฺโต  กุมากสฺสโป 
[ อโหสิ ];  คพฺภินีมิคิยา  ชีวิต  ปริจฺจชิตฺวา คโต  นิโคฺรธมิคราชา 
ปน  อหเมว  [ อโหสิ ].  [ กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุ.  ๖/๕ ]  แมเน้ือ 
ผูถึงวาระไดเปนเถร;ี  ลูกเน้ือไดเปนกุมารกัสสป;  สวนพญาเน้ือชื่อวา 
นิโครธ ผูสละชีวิตเพ่ือแมเนื้อมีครรภไปแลว  ไดเปนเราน่ีเอง. 
        ตสฺส มาตา  มหายาเทวี  นาม  ภวิสฺสติ  ;  ปตา  สุทฺโธทโน 
นาม  มหาราชา  [ ภวิสฺสติ];  ปตฺโต  ราหุโล  นาม  [ ภวิสฺติ ]; 
อุปฏาโก  อานฺนโท  นาม [ ภวิสฺสติ  ]; ทุติยสาวโก  โมคฺคลฺลาโน 
นาม  [ภวิสฺสติ ];  ติวุ  ปนสฺส  อคฺคสาวโก  ธมมฺเสนาปติ สารีปุตฺโต 
นาม  [ ภวิสสฺสิ ];  [ สฺชย. ๑/๑๐๖ ] พระมารดาของพระพุทธเจาน้ัน 
จักมีพระนามวาพระนามมหามายาเทวี;  พระบิดาจักเปนพระมหาราชา 
พระนามวา  สุทโธทนะ ; พระโอรสจักมีพระนามวา  ราหุล;  พระพุทธ 
อุปฏฐากจักมีนามวา อานนท;  พระสาวกท่ี ๒ จักมีนามวา โมคคัล- 
ลานะ;  สวนทานจักเปนอัคคสาวกธรรมเสนาบดีนามวา  สารีบุตร  
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ของพระพระพุทธเจาน้ัน.  
        แมกริิยา  ชา ธาตุ  อันเปนที่เขาแหงวิกติกัตตา  ก็ดุจเดียวกัน 
อุ. ขุชชฺุตฺตรา ปน ภนฺเต  เกน กมฺเม  ขชฺุชา  [ ชาตา] ; เกน  
มหาปฺา  [ ชาตา] ;  เกน  โสตาปตฺติผล อธิคตา  [ ชาตา ]; 
เกน  ปเรส  เปสนการิกา ชาตา. [สามาวตี.  ๒/๖๔ ]' ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ก็นางขุชชุตตราเกิดเปนผูคอม เพราะกรรมอะไร;  เกิดเปนผู 
มีปญญามาก เพราะกรรมอะไร;  เกิดเปนผูบรรลุโสดาปตติผล  เพราะ 
กรรมอะไร;  เกิดเปนหญิงรับใช เพราะกรรมอะไร.' 
        อน่ึง  ถาเปนบทในคาถา  ใหสังเกตอรรถกถา  ถาอรรถกถาใช 
เปนวิกติกัตตา  โดยวางกิริยาวามีวาเปนไว  ก็ใหใชตาม  อุ. เอโก 
[ หุตฺวา ] จเร  [ สมฺพหุลภิกฺขุ. ๗/๑๖๒ ]  ' พึงเที่ยวไปผูเดียว.' 
[ในอรรถกถาแกวา เอกโก  หุตฺวา  จเรยฺย ]. 
         ขอวา แมถึงไมเขียนไวก็ไดนั้น  หมายความตรงกันขามวาถึง 
เขียนไวก็ได  อุ. เทียบกัน :- 
                                       คูที่ ๑ 
        ตฺมเห กเิลสาตุรา  หตฺุวา  วิหรถ ; อห อนาตุโร  [ หุตฺวา ] 
วิหราม.ิ  [ าตกาน กลหวูปสมน. ๖/๑๒๒ ] พระองค ท.  เปนผู 
เดือดรอนเพราะกิเลสอยู ;  อาตมาเปนผูไมเดือดรอนอยู. 
                                       คูที่ ๒ 
        สูโร  หตฺุวา ปตฺต  คเหตุ  อวิสหนฺโต, [ สามาวตี. ๒/๓๘ ]  
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ไมอาจเพ่ือเปนผูกลารับบาตร. 
        อหป  พุทฺโธมฺหีติ  อปฺโปสฺสุกฺโก  [ หุตฺวา] นสิีทิตุ   นาลตฺถ. 
[ปณฺฑิตสามเณร. ๔/๔๐ ]  แมเราก็ไมอาจจะน่ังเฉยเมยดวยคิดวาเปน 
พระพุทธเจา.    
                                      คูที่ ๓ 
        ที่ฆายุโก  โน โหตุ  ราชา.  [ จูฬปนฺถกตฺเถร.  ๒/๘๘ ] 
ขอพระราชาของเรา  ท. จงมีพระชนมายุยืนนาน. 
        สามิโก  [ โหติ ]  หิ  ปุตฺโต  ปตุ  สนฺตกสฺส. [ นนฺทตฺเถร. 
๑/๑๑๒ ]  บตุรเปนเจาของสมบัติบันดามีของบิดา. 
        บทคุณท่ีใชศัพทนามนาม  อันวางไวสุดความทอนพากยางคก็ดี 
พากยก็ดี  เปนวิกติกัตตาเปนพ้ืน  อุ. ภควา อรหา  [ โหติ ]  เจว 
อรหตฺตาย  จ ธมมฺ  เทเสติ.  [ ทารุจีริยตฺเถร.  ๔/๑๐๐ ] ' พระผูมี- 
พระภาคยอมเปนพระอรหันตดวย  ยอมแสดงธรรม เพ่ือความเปน 
พระอรหันตดวย.'  [ ความทอน  ภควา อรหา มีฐานะเทากับทอน 
เทเสติ,  สังเกตสมุจจยัตถนิบาต,  เพราะฉะนั้น  จึงเติม โหติ  ไมใช 
[ หุตฺวา.] 
                         เติมกิริยาวาทํา (วิกติกัมม) 
        [ ๓ ]  บทวิเสสนประกอบดวย ทุติยาวิภัตติ  ในพากยเปนกัตตุ- 
วาจก ที่แสดงภาวะอีกอยางหน่ึงของบทอวุตตกัมมดุจวิกติกัตตา  ใน 
ภาษาไทยแปลโดยอรรถวา ใหเปน  นําบาง เปน นําบาง  แมไม  
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เขียนกิริยาวาทําโดยเฉพาะคือ  กตฺวา  ไว ก็พึงทราบวา  เปนวิกติกัมม 
ทุกแหง  เชน :-  
        อมิ  อตฺถ  ปากฏ [ กตฺวา ]  วเทห.ิ (ในแบบ) เจาจงกลาว 
ความน้ีใหปรากฏ.  
        จตุปฺปทึ  สงฺขมุข ึ นารึ  สพฺพงฺคโสภีนึ  ภรยิ  [ กตวา ] เต 
อานยิสฺสามิ.  [ นนฺทตฺเถร. ๑/๑๒๐ ] ขาจักนํานางฬาสาว มีเทา  ๔ 
มีหนา  (แหลม)  เหมือนสังข งามทั่วตัว  มาใหเปนภริยาของเจา. 
        โมคฺคลลฺาน  สกขฺึ [ กตฺวา] ลภิตฺวา กเถมิ.  [ อชครเปต. 
๕/๕๘ ]  เราไดโมคคัลลานะเปนพยานแลว จะกลาว. 
        อชฺเชว  พุทฺธ  สรณ [ กตฺวา] วชาหิ. [ มฏกุณฺฑลิ. ๑/๓๑ ] 
จงถึงพระพุทธเจาเปนที่พ่ึงในวันนี้ทีเดียว. 
        แมในพากยเปนกัมมวาจก  ก็พึงปฏิบัติเชนเดียวกัน  อุ...มูล- 
ฆจฉ [ กตฺวา ] สมูหต.  [ ติสฺสตฺเถร.  ๗/๒๔ ]  'อกุศลนั่น  อัน 
บุคคลใด  ... ถอนข้ึนทําใหมีรากหลุด.'  [ ในอรรถกถา  ทานวาง  กตฺวา 
ไว ]. 
        ขอวา ในพากยเปนกัตตุวาจกน้ัน  เห็นวามุงที่เปนไปโดยมาก 
คงมิไดมุงหามวา  ในพากยกัมมวาจก  มิใหเติม  กตฺวา. เพราะในพากย 
กัมมวาจกท่ีทานวาง  กตฺวา  ไวดวยกม็ี เชน ในอรรถกถาแหง อุ. 
ขางตน  และเชน  โส  คาโม  ตสฺสาเยส  นหานมูล  กตฺวา  ทินฺโน. 
[ แสดงมาแลว ].  ตัวอยางเชนนี้มีนอย ถึงอยางนั้น ก็พอเปนเครื่อง-  
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แสดงวา ไมมีขอหามมิใหเติม  กตฺวา ในพากยเปนกัมมวาจก. พึง 
สังเกตตัวอยางตอไปนี้อีก  รฺา  ทวฺิคุณ  [ กตฺวา] ปุปฺผมูล  ทินฺน  
[สามาวตี. ๒/๔๙] 'คาดอกไม อันพระราชาพระราชทานใหเปน  ๒ 
เทา.' นี้เห็นชัดวา เปนวิกติกัมม  ดวยเทียบกับในพากยเปนกัตตุวาจกวา 
ทฺวิคุร กตฺวา ทาเปสิ  [ จูเฬกสาฏก. ๕/๒ ].  
        ขอวา เขากับกิริยาวาทําน้ัน กลาวตามกลักทั่วไป  กิริยาอ่ืนที่มี 
อรรถเชนเดยีวกับ  กรฺ ธาตุ เชน  จรฺ  ธาตุ  ในความประพฤติก็ใช 
เขาได. 
        ทานใชเขากิริยาอ่ืนจากนั้นก็มี อุ. นาห  ตฺมฺเหหิ  อุทกติตฺถโต 
กุมฺภทาสี  วยิ  อานีตา.  [วิสาขา. ๓/๖๓ ] ' ดิฉันอันทานนํามาให 
เปนเหมือนนางกุมภทาสี จากทาน้ําหามิได.'  ในสัมพันธตัวอยาง 
ทายหนังสือวากยสัมพันธ ภาคท่ี ๓ ทรงบอกสัมพันธวา กุมฺภทาสี 
วิกติกัมมใน  อานีตา.  
                                       ขอสังเกต 
                    บทนามนามที่ใชในฐานเปนคุณนาม 
        [ ๑ ]  มกัเปนที่สงสัยกันเสมอวา บทคุณนามในที่บางแหง มีลิงค 
วจนะ  และวิภัตติ เหมือบทนามนามท่ีเปนเจาของ, บางแหงมีวิภัตติ 
เสมอกันเทานั้น.  ทั้งน้ีเพราะบทคุณนามท้ังปวง มิไดใชศัพทคุณนาม 
แตอยางเดียว  ใชศัพทนามนามก็มี. 
        บทคุณนามท่ีใชศัพทคุณนามโดยตรงน้ัน  มลีิงค  วจนะวิภัตติ 
เหมือนบทนามนามท่ีเปนเจาของเสมอ. เชน  ปโย  ปุตฺโต.  ทั้งนี้  
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เวนแตเปนศัพทพิเศษซึ่งมีอยูเปนสวนนอย อุ.เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย. 
[กิสาโคตมี. ๔/๑๕๔ ] '  ความเปนอยูสิ้นวันเดียว  ประเสริฐกวา.'  
        สวนท่ีใชศัพทนามนามน้ัน  มีวิภัตติเหมือนบทนามนามท่ีเปน 
เจาของเสมอ.  แตลิงคและวจนะเหมือนก็มี ไมเหมือนก็มี  อยางนี้ :-  
        ก.  มี ลงิค และ  วจนะ เหมือนกับนามนามท่ีเปนเจาของ อุ. :- 
        เชฏปุตฺโต  เม พุทฺโธ;  กนิกฺปุตฺโต  อคฺคสาวโก ; 
ปุโรหิตปุตฺโต  ทุติยาสาวโก. [ สฺชย.  ๑/๙๕ ] บุตรคนโตของเรา 
เปนพระพุทธเจา ; บุตรคนเล็ก  เปนพระอัครสาวก;  บุตรปุโรหิต 
เปนพระทุติยาสาวก. 
        สขุ  ยาว  ชรา  สีล. สุขา  สทฺธา ปติฏ ิตา.  สโุข  ปฺาปฏิลาโภ. 
[ มาร.  ๗/๑๖๕ ]  ศลีใหเกิดสุข  ตราบเทาชรา. ศรัทธาต้ังมั่นแลว 
ใหเกิดสุข. ความกลับไดปญญา  ใหเกิดสุข. 
        ข.  มีวจนะเหมือนนามนามท่ีเปนเจาของ ; แตลิงคนั้นคงอยูตามท่ี 
คือเดิมเปนลิงคอะไร ก็คงเปนลิงคนั้น  อุ. พุทฺโธ  เม สรณ  วร. 
' พระพุทธเจาเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา.' 
        ขอสังเกต:  บทคุณนามท่ีใชศัพทนามนาม  อาจมีคุณบทของตน 
หรือมีบทอ่ืนเขาไดดวย ดุจบทนามนามท่ัวไป เชนใน อุ.  นี ้สรณ 
ใชเปนคุณนาม มี วร เปนคุณบทของตน. หรือ มม  สหายกสฺส 
ธีตา มม ธีตา  นาม. [ สามาวตี.  ๒/๓๑ ] ' ธิดาของเศรษฐีสหาย 
ของเราก็ชื่อวาเปนธิดาของเรา.'  ธีตา  บทหลัง ใชเปนคุณนาม มี มม  
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เปนสามีสัมพันธ.   
        ค.  คงลงิคไวตามท่ี  เหมือนขอ  ข.  สวนวจนะมักประกอบใหเปน 
เอกวจนะอยางเดียว  แมบทนามนามที่เปนเจาของจะเปนพหุวจนะก็ไม 
คลอยไปตาม.  อุ. เตสุ เอเกกสฺส  ปจฺ  ปฺจ  อุปาสกสตานิ 
ปริวาโร.  [ ธมฺมิกอุปาสก. /๑๒๖ ] ' อุบาสก  ๕๐๐ ๆ เปนบริวาร 
ของอุบาสกคนหนึ่ง ๆ ในอุบาสกเหลาน้ัน.' 
        [ ๒ ]  อีกอยางหนึ่ง  บทคุณนามอาจตางลิงคและวจนะกับนาม- 
นามท่ีเปนเจาของได  เพราะเหตุดังตอไปนี้ :- 
        ก.  นามนามท่ีเปนเจาของมีหลายบทตางลิงคกัน  แตมีคุณนาม 
รวมกัน บทคุณนามน้ัน อยูใกลกับนามนามบทใด  ก็มลีิงคเหมือน 
นามนามบทน้ัน  อุ. :- 
        เทวทตฺเตน  เอว  อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  กุมารกสฺสโป  จ เถร ี
จ นาสิตา. [ กุมารกสฺสปตฺเถรมาตุ. ๖/๑๕]  ' พระกุมารกัสสปและ 
พระเถรี  ผูถงึพรอมแลวดวยอุปนิสัยอยางนี้  อันพระเทวทัตต 
ใหฉิบหายแลว.' อุปนิสฺสยสมฺปนฺโน  ใกล  กมุารสฺสโป.         
        อปฺปมตฺตโกป  หิ โกโธ วา   อิสสฺา วา กาตุ  น ยุตฺตรูปเยว. 
[ โรหิณีขตฺติยกฺา. ๖/๑๖๓ ]   ' ความโกรธหรือความริษยา  แมมี 
ประมาณนอย  มรีูปอันควรเพื่อทําหามิไดทีเดียว.'  อปฺปมตฺตโก  ใกล 
โกโธ.  ยุตฺตรปูา  ใกล  อิสสฺา. 
        ข.  แมนามนามท่ีเปนเจาของเปนเอกวจนะ  แตมีหลายบท 
(เวนที่มีวิกัปปตถนิบาต)   และมีคุณนามรวมกัน บทคุณนามน้ัน :  
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        [ ก ]  ในท่ีเปนวิเสสน  ประกอบเปนพหุวจนะบางก็มี อุ.  น หิ  
ธมฺโม  อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน. [จกฺขุปาลตฺเถร. ๑/๒๑ ] 
' ธรรมและอธรรมทั้ง ๒ หามีวิบากเสมอกันไม.'  แตโดยมาก  อยูใกล 
นามนามบทใด  ก็ประกอบเหมือนนามนามบทน้ัน  เชนเดียวกบัลิงค. 
        [ ข ]  ในท่ีเปนวิกติกัตตา  ประกอบเปนพหุวจนะเปนพ้ืน  เชน  
เดียวกับกิริยา อุ.  พิมฺพิสาโร  จ ปเสนทิโกสโล จ  อฺมฺ 
ภคินีปติกา  โหนฺติ. [ วิสาขา.  ๓/๔๘ ]  ' พระเจาพิมพิสาร  และ 
พระเจาปเสนทิโกสล  ตางเปนพระราชสวามีของพระภคินีกันและกัน.' 
และ  สมวิปากิโน  ใน อุ.  ในขอ  [ ก ] 
        ตามขอความท่ีกลาวมาน้ี เปนการกลาวถึงวิธีใชศัพท  และวิธี 
ประกอบลิงค  วจนะ  วิภัตติ  อันควรสังเกตใหรูไว. 
                                    สพัพนาม 
        (๑๕๙)  บทสัพพนาม, ถาเปนปุริสสัพพนาม เรียกชื่อเหมือน 
บทนามนาม;  ถาเปนวิเสสนสัพพนาม  เรียกชื่อวา วิเสสน.         
        อธบิาย : [ ๑ ]  ปรุิสสัพพนามทั้ง ๓ บุรุษ  มีอรรถ, ชื่อ, และ 
การเขา  เหมือนบทนามนามทุกวิภัตติ,  ถาเปนวิเสสนสัพพนาม ก ็
เหมือนบทวิเสสน. 
        [ ๒ ]  ต ศัพท  อาจใชเปนปุริสัพพนามก็ได  วิเสสนสัพพนาม 
ก็ได  เวนแตที่นามนามอันเปนเจาของกํากับอยู   และที่รับ  ย ใชเปน 
 ิวิเสสนสัพพนาม.  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๑ - หนาท่ี 150 

                                     บทกิริยา  
        (๑๖๐)  บทกิริยาเปน ๒  อยาง คือ  บทกริิยาในพากยางค 
อยาง ๑  บทในกิริยาพากยอยาง ๑.  
        อธบิาย:  ในเบื้องตนตอนท่ีกลาวถึงบท ไดประมวลบทแหง 
ออกเปน ๒ คือ บทนาม  ๑ บทกิริยา  ๑ บทนามไดกลาวมาแลว บัดนี ้
จะกลาวถึงบทกิริยาตอไป. ในบทกริิยาทั้ง ๒ นั้น  บทกิริยาในพากยางค 
ไดแกบทกิรยิากิตก  เวนแตที่ใชคุณพากย  บทกิรยิากิตกนี้  ที่แจกดวย 
วิภัตตินามได  ก็ควรนับเขาในบทนาม ในเมื่อเพงถึงวิภัตตินาม 
แตในที่นี้เพงถึงความท่ีเปนกิริยา  จึงจัดเขาในบทกิริยา. กริิยากิตกนี้ 
เรียงไวในความตอนหน่ึง ๆ ของพากย  ที่เรียกวาพากยางค  ไมใชเปน 
กิริยาคุมพากย  เพราะฉะน้ัน  จึงเรียกวากิริยาในพกายางค  สวนบท 
กิริยาในพากย  ไดแกบทกิริยาอาขยาต และบทกิรยิากิตกที่ใชคุมพากย. 
บทกิริยาอาขยาตใชเปนกิริยาคุมพากย บทกิริยากิตกที่ใชคุมพกายก็ดุจ 
เดียวกัน  เพราะฉะนั้น  จึงเรียกวาบทกิริยาในพากย.  บทกิริยาทั้งสองน้ี 
        ไดชื่อตาง ๆกัน ดังน้ี :- 
                               บทกริิยาในพากยางค 
        ๑. บทกริิยาท่ีประกอบดวย อันต  ปจจัย  หรือ มาน ปจจัย 
เรียกชื่อวา วิเสสน  บาง  อพฺภนฺตรกิริยา บาง อุ. อิทานิ  กริยมาโน 
อุโปสโถ.  ปุตฺโต  มาตาปตเรสุ สมฺมา  ปฏิปชฺชนฺโต. 
        อธบิาย : [ ๑ ] บทกริยิาที่ประกอบดวย  อันต  หรือ นาม ปจจัย 
ใชเปนวิเสสนบาง.  ใชเปนอัพภันตรกิริยาบาง ใชอยางไรก็เรียกชื่อ 
อยางนั้น.  
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                        วิเสสน (กริิยาในพากยางค)  
        [ ๒ ] ทีใ่ชเปนวิเสสน  ตามปกติเรียงไวหนาบทนามนาม  บง 
ความไปในทางคุณบท อุ. :-  
        อิทานิ  กริยามาโน  อุโสโถ. (ในแบบ)  ' อุโบสถ  ที่สงฆ 
กําลังทําในบัดนี้.' กริยมาโน  วิเสสนของ อุโปสโถ. 
        โส  โสตาปนฺโนป  สมาโน  เสฏฐ.ี  [ สุมนเทวี.  ๑/๔๘ ] 
เศรษฐีผูแมเปนพระโสดาบันนั้น. 
        ภตฺตุฏานป  อชานนฺโต  กุลปุตโต  กมมฺนฺต  นาม ก ึ
ชานิสฺสติ.  [ เทวทตฺต.  ๑/๑๓๒ ] กุลบุตรผูไมรูอยู  แมซึ่งที่เกิดของภัต 
จักรูชื่อซ่ึงการงานอยางไร. 
        บท  อันต  และ นาม  ปจจัย  ในลกัษณะตอไปน้ี  ก็เรียกวา 
วิเสสนะ:- 
        ๑)  ที่เปนกัตตุวาจก  ซึ่งเปนของบทประธานในประโยควาจก 
อ่ืน เชน กัมมวาจก  แมเรียงไวหลังบทนามนาม อุ:- 
        มยา  ปจฺฉโต นิกฺขมานา  ตรุณิตฺถี  อิทนฺนาม  กโรนฺตี  ทิฏา. 
[โกณฺฑธานตฺเถร. ๕/๕๑ ]  ' หญิงรุนสาวผูออกไปอยูขางหลัง   ทําอยู 
ซึ่งกิริยาชื่อน้ี  อันผมเห็นแลว.'  นิกฺขมานา  ก็ด ี กโรนฺตี  ก็ดี  วิเสสนของ 
ตรุณิตฺถี. 
        กปโณ วิย  ปโลติก  นิวาเสตฺวา  ภตกวีถิย  ภตึ  กตฺวา  ชีวนฺโต 
มยา  อมิินา  นาม อุปาเยน  าโต.  [ กุมฺภโฆสก. ๒/๗๖ ] '  บุรุษน้ี  
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นุงผาเกา  ทําการจางในถนนคนจางเปนอยู   เหมือนคนกําพรา  
อันหมอนฉันรูแลวโดยอุบายชื่อน้ี.'  ชีวนฺโต   วิเสสนของ  ปุริโส.  
        ๒)  ที่ประกอบดวยวิภัตติอ่ืน  เพราะเปนของนามนามวิภัตติอ่ืน 
เวนอนาทรกิริยา และลักขณกิริยา อุ.  เกทารนฺตร  ปวิสนฺติโย คาโว 
ทณฺเฑน นิวาเรตฺวา.  [ อุโปสถกมฺม. ๕/๕๖ ] ' หามโคซ่ึงเขาไปอยู 
สูระหวางนาดวยทอนไม.   
        ขอสังเกต:  ก. วิเสสนของศัพทอลิงค  [ คาโว ] ประกอบ 
เปนอิตถีลิงค [ ปวิสนฺติโย ]. 
        ข.  บท  อันต หรือ มาน ปจจัย  วิภัตติอ่ืนโดยมาก  ที่มีบทอ่ืน 
เขาดวย  มักเรียงไวหลังบทนามนามท่ีเปนเจาของ อุ. ต  อตฺตโน 
อณฺฑานิ  คเหตฺวา  ขาทนฺตึ  ทิสฺวา, [ กุกฺกฏุณฺฑขาทิกา. ๗/๑๐๐ ] 
' เห็นซึ่งกุมาริกาน้ัน  ถือเอาไขของตนเค้ียวกินอยู.' 
        สรูปความ : วิเสสน  (กิริยาในพากยางค)  เปนเครื่องทํานาม- 
นามใหแปลกจากปกติ ดุจบทวิเสสนคุณนาม. เปนของบทนามนาม 
ที่เปนเจาของ  ดุจบทวิเสสนคุณนามท่ัวไป. 
                                    อัพภันตรกิริยา 
        [ ๓ ] สวนท่ีใชเปนอัพภันตรกิริยา  ตามปกติเรียงไวหลังบท 
นามนาม  บงความไปในทางแสดงกิริยาของบทนามนาม  ดุจบทกิริยา 
กิตกที่ประกอบดวย  ตูนาทิ  ปจจัย  จัดเปนกิริยาภายใน  จึงเรียกวา 
อัพภันตรกิริยา. สวนการเขา  ถาไมทําพรอมกับกิรยิาอ่ืนขางหลังตน  
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ก็เขากับนามนามที่เปนเจาของ  ถาทําพรอมกับกิรยิาอ่ืนขางหลังตน 
ก็เขากับกิริยานั้น อุ. :-  
        [ เขากับนามนามท่ีเปนเจาของ ] ปุตฺโต  มาตาปตเรสุ  สมมฺา 
ปฏิปชฺชนฺโต  (ในแบบ)  ปฏิปชฺชนฺโต  อัพภันตรกริิยาของ ปุตฺโต. 
        โส  โสตาปนฺโนป  สมาโน  เสฏฐ ี ธีตริ อุปฺปนนฺโสก 
อธิวาเสตุ  อสกฺโกนฺโต. [ สุมนเทวี.  ๑/๑๔๘ ] เศรษฐีผูแมเปน   
พระโสดาบันนั้น  ไมอาจเพ่ืออดกลั้นความโศก ที่เกิดข้ึนในเพราะธิดา. 
        สกลป หิ  เตปฏก  พุทฺธวจน  อาหริตฺวา กถิยามาน  อปฺปมาทเมว 
โอตรติ. [ สามาวตี.  ๒/๒๒๑ ]  พระไตรปฎกพุทธวจนะ  แมทั้งส้ิน 
อันบุคคลนํามากลาวอยู ยอมหยั่งลงสูความไมประมาทท้ังหมด. 
        [ เขากับบทกิริยาอ่ืนขางหลังตน ] วิสาขา  สสรุ  วีชามานา 
 ิตา. [ วิสาขา.  ๓/๖๒ ]  ' นางวิสาขายืนพัดอยูซึ่งพอผัว.'  วีชมานา 
อัพภันตรกิริยาใน   ิตา 
        ก ึเอต  จูฬปตาติ  วทนฺติโย  อุปสงฺกมึสุ  [ สามาวตี.  ๒/๖๐ ] 
เขาไปหาพลางกลาววา  อา นี่อะไร. 
        โส เอว  จินฺเตนฺโต  ตฺวา  วีชยมาโน  ว... [ ภาคิเนยฺย- 
สงฺฆรกฺขิตตฺเถร.  ๒/๑๑๗ ] พระสังฆรกัขิตน้ันยืนคิดอยูอยางนั้นพลาง 
พัดอยูเทียว. 
        อุทกสฺส ตตฺตภาว  อาคมยมาโน  อคฺคิสาลายเมว  อฏาสิ. 
[ ปูติคตฺตติสฺสตฺเถร.  ๒/๑๕๒ ] ไดประทับยืนรอความท่ีน้ํารอนอยูใน  
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โรงไฟน่ันแหละ.      
        ขอวาทําพรอมกับกิริยาอ่ืนขางหลังตน   หมายความวามีกาลท่ีทํา 
เสมอกัน เชนเดียวกับสมานกาลกิริยาที่จะกลาวตอไป  ตางแตในที่นี้ 
ประกอบดวย  อันต หรือ นาม  ปจจัยเทานั้น. 
        บทอัพภันตรกิริยา อาจเรียงไวหนาบทนามนาม ในเมื่อ :- 
        ก.  เขาในกิริยากิตกที่อยูหนาบทนามนาม อุ. ต  อาคมยมาโน 
ปน ปุรโต   ิตภิกฺขุ  นิวตฺติตฺวา โอโลกยมาโน  ต  ตถา  กตฺวา 
นิกฺขมนฺต  ปสฺสิ.  [ โกณฺฑธานตฺเถร. ๕/๔๘ ]  'ภิกษุผูยืนรอภิกษุนั้น 
อยูขางหนา  หันดูอยูเห็นหญิงนั้น  ผูกาํลังทําอยางนั้นออกมา.' 
อาคมยมาโน  อัพภันตรกริิยาใน  ิต- อน่ึง  ใน อุ. นี้ 
โอโลกยมาโน  อัพภันตรกิริยาของ   ิตภิกฺขุ. นิกขฺมนฺต  วิเสสน 
ของ อิตฺถึ.         
         ข.  ในเมื่อตองการใหมีความอยางอ่ืนแซกอยูดวย  เชนตองการ 
เนนความ  อุ. อากงฺขมาโน  ห ิ ภควา  หิมวนฺต  ปพิพตราช 
สุวณฺณนฺติ  อธิมุจฺเจยฺย. [ มาร. ๗ /๑๖๕ ] ' พระผูมีพระภาค  เมื่อ 
ทรงหวัง  พึงทรงนึกเอาพญาเขาหิมวันต  วาเปนทอง.'  อากงฺขมาโน 
อัพภันตรกิริยาของ  ภควา. 
        ขอสังเกต:  บางทานใหขอสังเกตวา บทอัพภันตรกิริยา ถา 
แปลกอนกิรยิาอ่ืนขางหลังตน เขากับบทประธาน. ถาแปลทีหลงัเขา 
กับกิริยาน้ัน.เชน  วีชมานา  ิตา  ใน อุ.  ขางตน แปลวา  ิตา 
ยืน  วีชมานา  พัดอยู  วีชมานา  จึงเขาใน  ิตา นี้ก็หมายความวา  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๑ - หนาท่ี 155 

ทําพรอมกันหรือไมพรอมกัน ตามท่ีกลาวแลว.  
        ถาความบงวามิใชกิริยา ถึงเรียงไวคอนขาทายประโยคก็หาใช 
อัพภันตรกิริยาไม  คงเปนอยางอ่ืนตามอรรถท่ีใช  อุ. :-   
        คตฏาเน เน  กาจิ  ปาทปริกมฺม วา ปฏ ิปริกมฺม  วา 
กโรนฺตี อตฺถิ.   [ นนฺทตฺเถร.  ๑/๑๑๙ ] ' ในที่ซึ่งทานไปแลว 
นางฬาไร  ๆ  ผูทําการนวดเทา หรือประคบหลังใหแกทาน  มอียูหรือ' 
กโรนฺตี  วิเสสนของ คทฺรภี. 
        ... ปุจฺฉนฺโต  นาม  นตฺถิ [ เทวทตฺต. ๓/๑๓๕ ] ' ชื่อวา 
ผูถามอยู... ไมมี.'  ปุจฺฉนฺโต  สยกัตตาใน  นตฺถ.ิ 
        อุคฺคณหฺิสฺสามีติ  สณุนฺตา ว  กิร   สกฺกจฺจ  สณุนฺติ  นาม 
[ อนาถปณฺฑิกปุตฺตกาล.  ๖/๖๐ ]  'ไดยินวา ผูฟงอยูดวยคิดวา 
เราจักเรียนเอาทีเดียว  ชื่อวาฟงโดยเครารพ.' สุณนฺตา  สยกัตตาใน 
สุณนฺติ. 
        สรูปความ :  อัพภันตรกิริยา เปนกิริยาภายใน  ที่เรียงไวใน 
ระหวางประโยค  ดุจกิริยา  ตูนาทิ  ปจจัย  เขากับนามท่ีเจาของบาง. 
เขากับกิริยาอ่ืนขางหลังตน  ในเมื่อทําพรอมกันบาง. 
                วิกติกัตตา-วิกติกัมม  (กริิยาในพากยางค) 
        [ ๔ ]  บทกิริยาที่ประกอบดวย อันต หรือ นาม  ปจจัย  ยังได 
ชื่ออ่ืนอีกวา  วิกติกตฺตา  บาง อุ.  อปสสฺนฺโต วิย  หตฺุวา. 
วิกติกมฺม  บาง อุ.  สงฺฆาฏึ  สิลาตลป ปฏิจฺฉาทยามาน  [ กตฺวา ].  
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ขิป.  
        ทีช่ื่อวาวิกติกัตตา  มีอธิบายเชนเดียวกับบทคุณนาที่เปน 
วิกติกัตตา  อุ. อปสฺสนฺโต  วิย  หุตฺวา. [ วิสาขา.  ๓/๖๒ ] 
' เปนเหมือนไมเห็นอยู.'     
        ทีช่ื่อวาวิกติกัมม  มอีธิบายเชนเดียวกับวิกติกัมมในคุณนาม 
อุ.  สงฺฆาฏึ  สิลาตล  ปฏจิฺฉาทมาน [ กตฺวา ] ขิป. [ ยมกปฺ- 
ปาฏิหาริย. ๖/๘๖ )  ' โยนสังฆาฏิไปใหคลุมพ้ืนศิลา.' 
        ๒.  บทกิริยาท่ีประกอบดวย ต  ปจจัย  เรียกชือ่วา วิเสสน 
อุ.  อุปฺปนฺน  ลาภ  อนุรชูฌฺติ  เรียกชื่อวา วิกติกัตตา  อุ. ปาโป 
                           อัพภันตรกิริยา  (ต ปจจัย) 
        อัพภันตรกิริยา ต ปจจัย ก็มีอธิบายเชนเดียวกับ  อัพภันตรกิริยา 
อันต-มาน ปจจัย  ตลอดถงึวิธีเรียง  โดยมากเรียกกันวา วิเสสน 
อยางเดียว  แตทานผูรูยังใชเรียกอยู เชน :- 
        วิสาขา  สสุร  วีชมานา   ิตา  ... [ วิสาขา.  /๖๒ ]  ' นาง 
วิสาขายืนพัดพอผัวอยู.'  ในสัมพันธตัวอยางทายหนังสือวากยสัมพันธ 
ภาคท่ี ๓  ทรงเรียกวา   ิตา  อัพภันตรกิริยาของ  วิสาขา. 
        สตฺถา...  เตหิ  ยาจิโต... [ ปธานกิติสฺสตฺเถร ๖/๑๐ ] 
' พระศาสดา.. อันภิกษุเหลาน้ัน  ทลูวิงวอนแลว...'  ในเฉลย 
สัมพันธสนามหลวง  พ.ศ. ๒๔๗๐ เรียกวา ยาจิโต  อัพภันตรกิริยา 
ของ  สตฺถา.  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๑ - หนาท่ี 157 

        แทจริง ต ปจจัยที่แสดงลักษณะเทาน้ัน จึงควรเรียกวาวิเสสน, 
สวนท่ีเปนกิริยาชวย  คือมุงแสดงกิริยาของนาม  ควรเรียกวาอัพภัน- 
ตรกิริยา  เพ่ือใหตางกัน.  พึงทราบอีก ๒ อุ. :-    
        ราชา  ปสนฺโน...  [ สามาวตี.  ๒/๕๙ ] พระราชทรง 
เลื่อมใส... 
        อนภริโต  อห  อาวุโส  พฺรหฺมจรยิ  จรามิ.  [ นนฺทตฺเถร. 
๑/๑๑๔ ]  อาวุโส  ท. ผมไมยินดีประพฤติพรหมจรรย 
        ปสนฺโน  และ  อนภริโต  ใน อุ.  ทั้ง ๒  นี้ เปนกิริยาชัด ๆ 
เชนนี้  ควรเรียกวา อัพภันตรกิริยา.  แมตัวอยางในอุปมาวิเสสนน้ัน 
ชาโต  สิ.  เรยีกชื่อวา  วิกติกมฺม  อุ. ธมฺม  จเร  สุจริต. สวน 
กิริยาแหงอนาทร  เรียกชือ่วา  อนาทรกิริยา,  แหงลักขณะ 
เรียก  ลกขฺณกิริยา. จงดูอทุาหรณในทีน่ั้นเถิด.  สวนกิริยาท่ี 
ประกอบดวย ต  ปจจัยในพากย  เรียกชื่อตามแบบในพากย. 
แมบทที่ประกอบดวย ตัพพ  และ อนีย  ก็เหมือนกัน 
        อธบิาย :  [  ๑ ] วิเสสน, วิกติกัตตา,  และวิกติกัมม  ในท่ีนี้ 
ก็มีอธิบายเชนเดียวกับในคุณนาม. พึงทราบตัวอยางและขอท่ีควร 
ทราบ  ดังตอไปนี้ :- 
                              วิเสสนะ  (ต ปจจัย) 
        อุปฺปานนฺ  ลาภ ู อนรุุชฺฌติ.  (ในแบบ )  ' ยอมยินดีลาภที่ 
เกิดข้ึนแลว.'  อุปฺปนฺน  วิเสสนของ  ลาภ.  อุ.ตอไป ก็พึงทราบ  
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ดุจเดียวกัน.  
        วฏฏ  ปน เขเปตฺวา   ิโต  ขีณาสโว คตทฺธา  นาม  โหติ. 
[ ชีวิก.  ๔/๕๗ ]  สวนพระขีณาสพผูยังวัฏฏะใหสิ้น  สถิตอยูชือ่วาเปน 
ผูถึงทางไกลแลว.   
        มยา  ขตฺิโต  สโร  สลิป  วิชฺฌิตฺวา  คจฺฉติ. [ สามาวตี. 
๒/๕๖ ] ศรที่เรายิง   เจาะแมศิลาไปได. 
                         อุปมาวิเสสน  ( ต ปจจัย) 
        สตฺถา... สมมฺุเข  นิสนิฺโน  วิย... [ พหุปุตฺติกาเถรี. 
๔/๑๕๖ ] พระศาสดา... ดจุประทับนั่งขางหนา.... 
ถามุงเปนกิริยาอยางนี้  ก็ควรเรียกวา  นิสินฺโน  อัพภันตรกิริยา  ของ 
 สตฺถา.  
                            วิกติกัตตา  (ต ปจจัย) 
        ปาโป  ชาโต  สิ.  (ในแบบ) ' เจาเกิดเปนคนชั่วแลว.' ชาโต 
วิติกกัตตาใน  อส.ิ  (ปาโป  วิกติกัตตาใน ชาโต). 
        อชฺช  อมฺหาก  ราชภาโว  ตุมฺเหห ิ าโต  ภวิสสฺติ. 
[ ฉตฺตปาณิอุปสก.  ๓/๔๔ )  ขอท่ีเราเปนพระราชา  จักเปนภาวะอัน 
ทานรูแลวในวันนี้. 
        โกเธน  สมฺปชฺชลิโต วิย อโหสิ. [ สามาวตี. ๒/๕๖  
ไดทรงเปนดุจอันความโกรธใหลุกโชนแลว.  
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                         วิกติกัมม  (ต ปจจัย ) 
        ธมฺม  จเร  สุจริต.  (ในแบบ) ' พึงประพฤติธรรมใหเปน 
สุจริต'  สุจริต  วิกติกัมมใน จเร.  
        อปฺปมตฺต  ปน ปมตฺต  กโรสิ.  [ เทฺวสหายกภิกฺขุ. ๒/๙๘ ] 
ทานยอมทําผูไมประมาทใหเปนผูประมาท.   
        อตฺตา  สุทนฺโต  กาตพฺโพ.  [ ปธานิกติสฺสตฺเถร. ๖/๑๑ ] ตน 
อันบุคคลพึงทําใหเปนตนอันฝกดี. 
        ขอสังเกต: ก.  วิกติกัตตา  ที่ทานมิไดเขียนกิริยาวามีวาเปนไว 
หรือ  วิกติกมัม ที่ทานมิไดเขียนกิริยาวาทําไวในท่ีนี้  ก็พึงเขาใจเอาเอง 
ตามนัยที่กลาวแลวในบทคุณนาม   เชน:- 
        อปฺปมตฺตา  [ หุตฺวา ] สมณธมมฺ  กโรถ.  [ ปธานิกติสฺสต- 
เถร.  ๖/๑๐ 'ทาน ท. จงเปนผูไมประมาททําสมณธรรม.'  [ เทียบ 
ที่เขียนไวในเรื่องเดียวกัน :  กึ  ภิกฺขเว  อปฺปมตฺตา  หุตฺวา 
สมณธมมฺ  กริตฺถ ]. 
        รกฺเขยฺย  น  สุรกขฺิต  [ กตฺวา ]  [ โพธิราชกุมาร.  ๖/๔ ] 
พึงรักษาตนน้ันใหเปนสภาพอันรักษาดีแลว.         
         ข.  ศัพท  ต ปจจัยที่เขาสมาสกับศัพทอ่ืนเปนสมาสคุณ  นับเขา 
ในบทคุณนาม  เชน  นว  โลกุตฺตรธมฺเม  หตฺถคเต  กโรติ. 
[ เทฺวสหายกภิกฺขุ.  ๒/๙๙   ' ทําโลกุตรธรรม  ๙  ใหถึงเง้ือมมือ.' 
หตฺถคเต  วิกติกัมมใน  กโรติ. แมในอรรถอ่ืนจากน้ี ก็เชนเดียวกัน. 
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        ค.  บท  ต  ปจจัยที่เปนวิเสสน อาจใชในฐานเปนนามนามไดบาง 
ตามนัยที่กลาวมาแลวขางตน  เชน อปฺปมตฺตา   น  มียนฺติ. 
[ สามาวตี.  ๒/๖๖ ] ' บุคคลผูไมประมาทยอมไมตาย.'  อปฺปมตฺตา 
สยกัตตาใน  น มียนฺติ.    
        ฆ.  เปนกิริยาวเสสนบาง อุ.  ภททฺิยนคเร  ยถาภิรนฺต 
วิหริตฺวา ปกปฺามิ.  [วิสาขา. ๓/๔๘  ' ประทับอยูในภัททิยนคร 
ตามพอพระทัยแลว เสด็จหลีกไป.' 
                        อนาทร-ลักขณกิริยา (ต ปจจัย) 
        [ ๒ ]  พากยางคแซกเขามา คือ  อนาทรพากยางค  และ  ลักขณะ- 
พากยางค ตามที่กลาวมาแลวในตอนท่ีวาดวยพากยางคขางตน  และ 
ในตอนท่ีวาดวยบทนามนามที่ประกอบดวย ฉัฏฐีวิภัตติ และ  สัตตมี- 
วิภัตติ  ก็ตองมีบทกิริยาคุมพากยางค  และบทกริิยานั้นใชประกอบดวย 
อันต  หรือมาน  ปจจัยบาง  ต ปจจัยบาง  ตัพพ,  อนีย ปจจัยซึ่ง 
จะกลาวตอไปบาง และประกอบดวยวิภัตตินาม เปน  ฉัฏฐีวิภัตติ 
สําหรับอนาทรพากยางค เรียกชื่อวา อนาทรกิริยา, เปน สัตตมีวิภัตติ 
สําหรับลักขณพากยางค เรียกชื่อวา  ลกัขณกิริยา. อุ. ตามท่ีแสดง 
แลวในตอนท่ีกลาวถึงน้ัน. 
        การเขาใช ๒ อยาง  คือ  บอกเขาในกิริยาถัดไป หรือบอกวา 
เปนกิริยาของบทอนาทร  หรือ ลักขณะ  ที่เปนเจาของ  อุ.  สรุิเย 
อฏงฺคเต  จนฺโท  อุคฺคตฺฉติ. (ในแบบ) บอกสัมพันธวา  
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อฏงฺคเต  ลกัขณกิริยาใน อุคฺคจฺฉติ  หรือ  ลักขณกิริยาของ 
สุริเย.  แมอนาทรกิริยาก็ดุจเดียวกัน. ในโยชนาบอกเขาในกิริยาถัด 
ไปเปนพ้ืนกิริยาที่ถัดไปน้ัน  จะเปนกิริยาในพากยางค หรือ  ในพากย  
หรือแมเปนอนาทรกิริยา หรือ  ลักขณกิริยาดวยกัน  แตตางพากยางค 
กันก็ใชได  เชน  เถรสฺส นิทฺท อโนกฺกมนฺตสฺส, ปมมาเส  
อติกฺกนฺเต,  อกฺขิโรโค  อปฺุปชฺชิ.  [จกขฺุปาลตฺเถร. ๑/๙ ] '  เมื่อพระ 
เถระไมลงสูความหลับ. ครั้นเมื่อเดือนที่ ๑  ลวงไปแลว,  โรคตาเกิดข้ึน.' 
เถรสฺส  อนาทรใน  อโนกฺกมนฺตสฺส  ๆ  อนาทรกิริยาใน อติกฺกนฺเต. 
ปมมาเส  ลกัขณใน อติกฺกนฺเต ๆ ลักขณกิริยาใน อุปฺปชฺชิ. 
        ขอสังเกต: บทสมาสคุณ  เชน  กาลกต  และบทท่ีมี มตฺต, 
ปุพฺพ  อยูทาย  เชน  อาคตมตฺต  คตปุพฺพ ไมใชเปน  อนาทร- 
ลักขณกิริยา.  ในท่ีเชนนัน้  ถาไมมีอนาทร-ลักขณกิริยาอ่ืน ใหเติม 
กิริยาวามีวาเปนประกอบดวย  ฉัฏฐีวิภัตติ  หรือ  สัตตมีวิภัตติ  เชน 
สโต สติ เขามาเปน  อนาทร-ลักขณกริิยา  ตามควร.  แตบทสมาส 
พิเศษที่ใชศัพทซ้ํา เชน อปฺุปนฺนุปฺปนฺน  และบทกริิยาที่ศัพทนํา 
เชน สจฺฉิกต  ปาตุภูต,  และที่มีบทรวม เชน  อฏงฺคต  เหลาน้ี 
ใชเปน  อนาทร-ลักขณกริิยาได. 
        สรูปความ:  อนาทรกิริยา  และ  ลักขณกิริยา เปนเปนกิริยาคุม 
อนาทร-ลักขณพากยางค  เขากับกิริยาถัดไป หรือ  เปนของบท 
อนาทร  บทลักขณะ. 
        สวนบท  ต ปจจัยในพากย  เรียกชื่อตามแบบบทกิริยาในพากย 
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ที่จะกลาวตอไป. 
                                ตัพพ,  อนีย    
        [ ๓ ]  แมบท   ตัพพ,  อนีย ปจจัย  ที่ใชคุมพากย  ก็เรียกชื่อตาม 
แบบกิริยาในพากยดุจเดียวกัน.  สวนท่ีใชเปนกิริยาในพากยางค 
ก็เรียกวา  วิเสสนบาง  วิกติกัตตาบาง เปนตน. อุ. ตามท่ีได:- 
        [ วิเสสน ]  อิโต  อุตฺตรึป  กาตพฺพ  ปฺุ  อตฺถิ. [ อุกฺกณฺ- 
 ิตภิกฺขุ.  ๒/๑๓๒ ] บุญท่ีบุคคลทําแมยิ่งกวานี้  มีอยูหรือ. 
        รมณีย  าน  นาม  สพฺเพส  ปย  [ โหติ ] [ สกกฺ. ๒/๑๓๐ ] 
ชื่อวา ที่อันพึงรื่นรมณ  เปนที่รักของชนท้ังปวง. 
        [ วิกติกัตตา ]  ฉโณ  กตฺตพฺโพ  ว ชาโต. [ กุมฺภโฆสก 
๒/๗๓] มหรศพเกิดเปนสิ่งอันบุคคลตองทําทีเดียว. 
        [ วิกติกัมม ]  ขลมณฺฑลตฺต  าน  รมณีย  อากสิ  [ สกฺก. 
๒/๑๐๒] ไดทําท่ีวงลานเปนประมาณ  ใหเปนที่อันบุคคลพึงยินดี. 
        ตุมหฺาก  หตฺเถน  อามฏภณฺฑก มยฺห  อยฺยาย อนาหร- 
ณีย  กตฺ. [วิสาขา.  ๓/๗๒ ]  ภัณฑะท่ีมือของทานถูกตอง  อัน 
แมเจาของดิฉันทํามิใหเปนของพึงนํากลับคืน. 
        [ลักขณกิริยา ]  อฺสฺมึ  กเถตพฺเพ  อฺเมว  กเถสิ. 
[ โลฬุทายิตฺเถร. ๕/๑๑๖ ] ครั้นเมื่อคําอ่ืน  อันตนพึงกลาว  ไพล 
กลาวคําอ่ืน. 
        ขอสังเกต : ก.  บท ตัพพ,  อนีย  ปจจัย  อาจใชในฐานเปน 
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นามนามไดบาง  ตามนัยท่ีกลาวแลวขางตน เชน :-  
        ชานิสฺสามิ  เต  กตฺตพฺพ.  [ มารธีตา.  ๖/๖๕ ] ' เราจักรูกิจ 
ที่พึงทําแกทาน.'  กตฺตพฺพ  อวุตตกัมใน  ชานิสฺสามิ. 
        ตยา  ว ิปานีย  ปริโภชนีย  อุปฏาปต.  [ ลาชเทวธีตา. 
๕/๘ ]  ' น้ําด่ืม น้ําใช  อันทานเทียวใหเขาไปต้ังไวแลว.'  ปานีย 
และ ปริโภชนีย  อวุตตกัมมใน  อุปฏาปต.   
        ข. บท ตัพพ ปจจัยท่ีเปนภาววาจก  ใชในฐานเปนนามนามได 
บาง อุ. มนุสสฺาน  มงฺคลามงฺคลาฏาเนสุ  ภิกขฺูห ิ คนฺตพฺพ 
โหติ.  [ มหากสฺสปตฺเถร.  ๔/๕๙ ]  'การท่ีภิกษุพึงไปในที่เปนที่ทํา 
มงคลและอวมงคลขอมนุษย ท. จะมีได.'  คนฺตพฺพ  สยกัตตาใน 
โหติ. 
                                 ตูนาทิ  ปจจัย 
        ๓.  บทกิริยาท่ีประกอบดวย ตูน,  ตฺวา,  ตฺวาน ปจจัย  เรียก 
ชื่อ ๖  อยางตามความ,  จะแสดงแตบทที่ประกอบดวย ตฺวา  ปจจัย 
พอเปนตัวอยางดังน้ี :- 
                                 ปุพพกาลกิริยา         
        ก. ถาเปนกิริยาท่ีทํากอนแลว จึงทํากิริยาขางหลังตอไปอีก 
เรียกชื่วา  ปุพฺพกาลกิริยา  อุ. ธมฺม  สตฺุวา  คาม  ปจฺจาคจฺฉติ. 
        อธบิาย : [ ๑ ] ปุพพกาลกิริยานี้ แปลวา....แลว  เพราะ 
ทํากอนแลว  จึงทํากิริยาขางหลังตอไป อุ. :- 
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        ธมฺม สตฺุวา  คาม  ปจฺจาคจฺฉติ  (ในแบบ)  ' ฟงธรรมแลว 
กลับมาสูบาน.'  สุตฺวา  เปนกิริยาที่ทําสําเร็จไปกอน  คือฟงแลว 
จึงทํากิริยาขางหลัง  คือกลับบาง. สุตฺวา  ปุพพกาลกิริยาใน 
ปจฺจาคจฺฉติ.   
        ราชา  ตฺวา  อมฺเห  นาเสสฺสติ.  [ สามาวติ. ๒/๖๓ ] 
พระราชาทรงทราบแลว  จักยังพวกเราใหฉิบหาย. 
        [ ๒ ]  ปุพพกาลกิริยานี้  ทํากอนกิริยาใด  ก็เขาในกิริยานั้น 
ซึ่งมีกัตตาเดียวกัน  ในประโยคเดียวกัน  และกิริยานั้น จะเปนกิริยา 
ในพากยก็ได  กริิยาในพากยางคก็ได  กิริยานามนาม [ ภาวสาธนะ ] 
ก็ได  กริิยาคุณนาม  [ สาธนะนอกน้ัน ] ก็ได.  กิริยาน้ัน  ๆ แมเขา 
สมาสกับศัพทอ่ืน  ก็ใชได  เชนตัวอยาง (ในแบบ) สุตฺวา  ทํากอน 
ปจฺจาคจฺฉติ   และทั้ง ๒ มีกัตตาเดียวกัน  คือ  ปุคฺคโล  เพราะ 
บุคคลเปนผูทํากิริยาฟง  และบุคคลน่ังเองกลับบาน ในเมื่อฟงแลว 
และรวมอยูในประโยคเดียวกัน.  พึงทราบอยางนี้ทุกแหง. ตัวอยาง 
ขางตนเขาในกิริยาในพากย.  ตอไปนี้เปนตัวอยางท่ีเขาในกิริยาใน 
พากยางค เปนตน :- 
        [ เขาในกิริยาในพากยางค ]  ตสฺส  สกลทิวส  กมฺม  กตฺวา 
ฉาตสฺส  สรีเร  วาตา  กุปฺปสุ. [ สามาวตี.  ๒/๔๖] ลมกําเริบใน 
สรีระของเขาผูทําการตลอดวันทั้งสิ้น  หิวแลว. 
        อทเก  นิมุชชิตฺวา อฺเร  าเนน  อุตฺตริตฺวา...  
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[ติสฺสตฺเถร. ๑/๔๒ ] ดําลงในนํ้าแลว  โผลข้ึนโดยท่ีอ่ืน ...  
        [ เขาในกิริยานามนาม ] ก ึ เม  ชนสฺส  สทฺธาเทยฺย 
นิวาเสตฺวา วิจรเณน.  [ ปโลติกตฺเถร. ๕/๗๕ ] ' ประโยชนอะไรของ 
เราดวยการนุงผาที่เขาใหดวยศรัทธาของชนเที่ยวไป.'  (ในที่นี้ประสงค 
นุงกอนแลวจึง  เที่ยวไป, ถาประสงคทําพรอมกันก็เปนสมาน- 
กาลกิริยา).  
        [ เขาในกิริยาคุณนาม ]  ตทา  กิร  วฑฺฒกีห ิ ปาทสฺส 
อโรคกรณภาเวน  กต  อตฺตโน  อุปการ  ตฺวา สพฺพเสตสฺส 
หตฺถิโปตกสฺศ  ทายโก  เอกจาริโก  หตฺถี  สารีปุตฺตตฺเถโร 
อโหสิ. [ ราธตฺเถร.  ๔/๓] ' ไดยินวาชางผูเที่ยวไปผูเดียว ซึ่งรู 
อุปการแตตนที่ชางไมทั้งหลายทํา โดยความทําเทาใหหายโรค  แลว 
ใหลูกชางเผือกปลอดในกาลน้ัน  ไดเปนพระสารีบุตรเถรแลว.'   [อตฺตโน 
สัมปทานใน อุปการ เทียบ  พหุปกาโร  เม  คหปติ.  [ จกฺขุปาลตฺ- 
เถร. ๑/๕ ] ' คฤหบดีมีอุปการะแกเรามาก.'] 
        [ เขาในสมาส ] หุตวา  อภาวตฺเถน  อนิจฺจาเอว.  [ อปร 
ปฺจสติภิกฺขู.  ๗/๖๓ ] ' ชื่อวาเปนสภาพไมเที่ยงแท  เพราะวาอรรถมี 
แลวไมมี.'  หุตฺวา  ปุพพกาลกิริยาใน  อภาว-. 
        ปุตฺถิกานมฺปน  อย  โน  อตฺโถติ  สลฺลกฺเขตฺวา 
ปฺุกรมเมว  ภาโร.  [ ลาชเทวธีตา. ๕/๙ ] ' ความกําหนดวา 
อธิการน้ีเปนประโยชนของเรา ท. แลวทําบุญน่ันแล  เปนภาระของ  



ประโยค๑ - อธิบายวากยสัมพันธ เลม ๑ - หนาท่ี 166 

บุคคลผูมีความตอการดวยบุญ.'  สลฺลกฺเขตฺวา  ปุพพกาลกิริยาใน 
-กรณ.   
        [ ๓ ]  แมในประโยคเดียวกัน  ถาตางกัตตากัน ถึงอยูถัดไปก็เขา 
ไมได ตองเลยไปเขาในกิริยาที่มีกัตตาเดียวกัน  เชน :- 
        สตฺถา.. วตฺถา  รฺา เตส  สทฺท  สุตฺวา  ปุจฺฉิเตน 
โพธิสตฺเตน  รฺโ กถิต เตส  กิริย  ทสฺเสนฺโต... [ ปฺจสต- 
ภิกฺขุ. ๔/๔๘ ] ' พระศาสดา... ตรัสวา...เมื่อจะทรงแสดงกิริยา 
แหงพวกมัน ที่พระโพธิสตัวผูอันพระราชาทรงไดยินเสียงของพวกมัน 
ตรัสถามแลว  ทลูบอกแดพระราชา.' มีขอสังเกตคือ  วตฺวา  เลยไป 
เขาใน  ทสฺเสนฺโต  เพราะมีกัตตาเดียวกัน ไมเขากัน สุตฺวา ถัดไป 
เพราะตางกัตตากัน.  และ สุตฺวา เขาใน  ปุจฺฉิเตน เพราะเหตุเชน 
เดียวกัน. 
        พฺรหฺมทตฺเตน  ทีฆีติสฺส  โกสลรฺโ   รชฺช  อจฺฉินฺทิตฺวา 
อฺาตกเวเสน  วสนฺตสสฺ  มาริตภาวฺเจว.... กเถตฺวา. 
[โกสมฺพิก. ๑/๕๓ ] ตรัสความท่ีพระเจาทีฆีติโกสลราช  อันพระเจา 
พรหมทัตตชิงราชสมบัติแลว  อยูดวยเพศอันผูอ่ืนไมรูจัก  ใหสิน้ 
พระชนมแลว.'  [ พฺรหฺมทตฺเตน  อนภิหิตกัตตาใน  มาริต- 
ทีฆีติสฺส  สญัญาวิเสสนของ โกสลรฺโ ๆ ภาวาทิสัมพันธใน 
-ภาว  รชชฺ  อวุตตกัมมใน  อจฺฉินฺทิตฺวา ๆ ปุพพกาลกิริยาใน 
มาริต-.  อฺาตกเวเสน  กรณใน วสนฺตสฺส ๆ วิเสสนของ 
โกสลรฺโ.  มาริตภาว  อวุตตกัมมใน  กเถตฺวา ๆ ปุพพกาล-  
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กิริยา  (ใน  โอวทิตวา ].   
        ในตางประโยคกันก็ดี  เลขนอกกับเลขในก็ดี  เขากันไมได. 
        สรูปความ :  ปุพพกาลกิริยา (อรรถ) เปนกริิยาท่ีทํากอนแลว 
จึงทํากิริยาขางหลังตอไป, (การเขา)  ทํากอนกิริยาใด  ก็เขาใน 
กิริยานั้น  ซึ่งมีกัตตาเดียวกัน  ในประโยคเดียวกัน. 
                            ปรโิยสานกาลกิริยา 
        ข. ถาเปนกิริยาท่ีกลาวซํ้ากับกิริยาขางตน  แสดงวาทํา 
สําเร็จแลว เรยีกชื่อวาปริโยสานกาลกิริยา  อุ. เยน  ภควา, 
เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา  ... นิสีทิ. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  ขอวาเปนกิริยาที่กลาวซ้ํากับกิริยาขางตนนั้น 
คือ กลาวซ้ํากับกิริยาที่มีอยูในอีกพากยหน่ึงขางตน [ ตางพากยกัน ]. 
ขอกลาวซํ้าน้ัน คือ  ซ้ําทั้งธาตุ  ๑ ซ้ําโดยอรรถ  คือ โดยความ 
ซ้ํากัน  แตตางธาตุกัน ๑  แปลวา ครั้น...แลว. 
        [ ๒ ]  ซ้ําท้ังธาตุ พึงทราบ อุ.  ดงัตอไปนี้ :- 
        เยน  ภควา,  เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ... นิสีทิ. 
(ในแบบ) 'พระผูมีพระภาคประทับอยูโดยทิสาภาคใด, เขาไปเฝาแลว 
โดยทิสาภาคน้ัน:  ครั้นเขาไปเฝาแลว ... นั่งแลว.'  อุปสงฺกมิตฺวา 
ปริโยสานกาลกิริยาใน นสิีทิ. [ พึงทราบวาใน อุ. นี้ สมมติวา  ไมมี 
กิริยาอ่ืนอยูหนา  นิสีทิ. ถามี  เชน  อภิวาเทตฺวา, ก็เขาในกิริยานั้น ]. 
        โสป  นกิฺขมิตฺวา ปพฺพชิ;  ปพฺพชิตฺวา  จ ปน  น จิรสฺเสว  
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อรหตฺต  ปาปุณิ.  [ ธมฺมกิตฺเถร.  ๔/๕๐ ] ' แมเขาบวชแลว:  ก็แล 
ครั้นบวชแลว บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานเลย.'  [ จ  ปน  บอก 
สัมพันธวา  จ ศัพท  วากยารัมภ  ปน ศัพท วจนาลังการ ]. 
        บางที  มีขอความอ่ืนแซกอยูในระหวาง สั้นบาง  ยาวบาง  แม  
เชนนี้  ถากิรยิานั้นกลาวซ้ํากับกิริยาขางตน ก็เรียกวาปริโยสาน-   
กาลกิริยาไดอุ. :- 
        ตตฺราห  อาวุโส  เอก  เปต  อทฺทส;  ตสฺส  เอวรโูป 
นาม  อตฺตภาโว;  อหนฺต ทิสฺวา....สิต  ปาตฺวากาสึ.  [ อชครเปต. 
๕/๕๘ ] ผมไดเห็นเปรตตนหน่ึง  บนภูเขานั้น :   อัตภาพของเปรตนั้น 
ชื่อเห็นปานน้ี.  ผมครั้นเห็นเปรตนั้นแลว  ไดทําการแยมใหปรากฏ 
[ ดวยคิดวา... ] 
        เตนหิ  สุณาถาติ  วตฺวา  กเกสิ... ตสฺมา  อิมมตฺถ 
กเถตฺวา ... อาห.  [ สามาวตี. ๒/๔๕-๔๖ ]  เทวราชนั้น...กลาววา 
ถาอยางนั้น จงฟงดังน้ี  เลาแลว...เพราะเหตุนั้น  เทวาราชน้ัน  ครั้น 
เลาความน้ีแลว  กลาววา... 
        บางที  กลาวซ้ํากิริยาในพากยางค อันมีอยูในพากยางคขางตนอุ. :- 
ราชา  สามาวติยา  เคห  กิร  ฌายตีติ  สุตฺววา  เวเคนาคจฺฉนฺโตป 
อทฑฺฒ  สมปฺาปุณิตุ  นาสกฺข;ิ อาคนฺตฺวา  จ ปน เคห 
นิพฺพเปตฺวา.... [ สามาวตี. ๒/๖๑ ] ' พระราชทรงสดับวา  ตําหนัก 
ของพระนางสามาวดีไฟไหม  แมเสด็จมาอยูโดยเร็วก็ไมไดอาจเพ่ือจะ 
ทันตําหนักที่ไฟไมไหม  :   ก็แตครั้นเสด็จมาแลว  ยังคําหนักใหดับแลว... '  
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อาคนฺตฺวา  ซ้ํากับ  อาคจฺฉนฺโต. [ จ  ปน  บอกสัมพันธวา จ 
ศัพท  วากยารัมภ  ปน ศพัท วิเสสโชตก ].   
        อถ  ภควา อตีต อาหริตฺวา  กเถสิ... สตฺถา  อิม  ธมมฺ- 
เทสน  อาหรตฺิวา ชาตก  สโมธาเสนิ เอว  สตฺถา  ชาตก 
กเถตฺวา... วตวา.  [ พหุภณฺฑิกภิกฺขุ.  ๕/๖๙-๗๒ ]'  ลําดับนั้น 
พระผูมีพระภารทรงนําอดีตนิทานมาตรัสเลา ... พระศาสดา ครั้นทรง 
นําธรรมเทศนานี้มาแลว  ทรงประมวลชาดกวา...พระศาสดาคร้ัน 
ตรัสชาตกอยางน้ีแลว  ตรัสวา  ...'  อาหริตฺวา  ปริโยสานกาลกิริยา 
เพราะซ้ํากับ  อาหริตฺวา  บทตน, กเถตฺวา  ปริโยสานกาลกิริยา 
เพราะซ้ํากับ กเถสิ. 
        [ ๓ ]  ซ้าํโดยอรรถ  พึงทราบ  อุ. ดังตอไปนี้ :- 
        สตฺถา... ภิกฺขหูิ  ตสฺส  ปุพฺพกมมฺ  ปุฏโ  พฺยากาสิ... 
เอว  สตฺถา  ตสฺส  ปุพฺพกมฺม  กเถตฺวา ... วตฺถา... [ อชครเปต. 
๕/๕๘-๖๑  ' พระศาสดา... อันภิกษุ  ท. ทูลถามบุพพกรรมของเปรต 
นั้น ทรงพยากรณแลววา... พระศาสดาครั้นตรัสบุพพกรรมของเปรต 
นั้นอยางนี้แลว  ตรัสวา ...'  กเถตฺวา  ซ้ําโดยอรรถกบั พฺยากาสิ. 
        ขอสังเกต : ก.  กิริยาท่ีกลาวซ้ําน้ี  ใช บท  ต ปจจัยก็มี  แต 
ไมเรียกชื่อวา  ปริโยสานกาลกิริยา เรยีกอยาง  ต ปจจัยธรรมดา 
อุ. เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึส;ุ   อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต 
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต นิสีทึสุ;  เอกมนฺต  นิสินฺนา โข  เต 
ภิกฺขู ภควนฺต  เอตทโวจุ. [ สามาวตี. ๒/๖๐ ] ' พระผูมีพระภาค  
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ประทับอยูโดยทิสาภาคใด,  เขาไปเฝาโดยทิสาภาคน้ัน:  ครั้นเขาไปเฝา  
แลว  ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ สวนขางหน่ึง :  ภิกษุเหลาน้ัน 
นั่ง ณ สวนขางหน่ึงแลวแล  ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาค.'   
        ข.  ปริโยสานกายกริยานี้ ใชในพากยที่มีกัตตาเดียวกับพากย 
ขางตน ถามีกัตตาตางกัน  และตองการกลาวซ้ํา  ใชประกอบเปน 
อนาทรกิริยาหรือลักขณกิริยาแทน  อุ.  ปุฏปฺเห เถโร  วิสช-ฺ 
เชสิ...  เอว  อิเมสุ จตูสุ  ปฺเหสุ  วิสชฺชิเตสุ, สามเณโร 
สห  ปฏิสมฺภทิาหิ  อรหตฺต ปตฺโต.  [ ปณฺฑิตสามเณร. ๔/๓๘/๓๙ ] 
' พระเถระแกปญหาที่ตรัสถามแลว... เมื่อปญหา ๔ ขอเหลาน้ี อัน 
พระเถระแกแลวอยางนี้. สามเณรบรรลุพระอรหัตตพรอมกับปฏิสัมภิทา 
ทั้งหลาย.' 
        ค.  แมในพากยเดียวกัน ก็มีกริิยาท่ีกลาวซ้ํา  แตกิริยาบทหนา 
ประกอบดวย อันต  หรือ นาม  ปจจัย  และบอกสัมพันธวา อัพภันตร- 
กิริยาของบทประธาน. อุ. พุทฺธา  จ นาม  ธมมฺ  เทเสนฺตา, 
สรณสีลปพฺพชฺชาทีน  อปุนิสฺสย โอโลเกตฺวา  อชฌฺาสย- 
วเสน  ธมมฺ  เทเสนฺติ.  [ จุกฺขุปาลตฺเถร. ๑/๖ ] ' ก็ธรรมดาวาพระ 
พุทธเจา  ท. เมื่อทรงแสดงธรรม  ทรงตรวนดูอุปนิสสัย  แหงสรณะ 
ศีลและบรรพชาเปนตน  แลวจึงทรงแสดงโดยสามารถอัชฌาสัย.' 
        สรูปความ :  ปริโยสานกาลกิริยา กลาวซ้ํากับกิริยาขางตน 
แสดงวาทําสําเร็จแลว.  เขาในกิริยาถัดไป  ซึ่งมีกัตตาเดียวกัน ใน 
ประโยคเดียวกัน  เชนเดยีวกับปุพพกาลกิริยา.  
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                                    สมานกาลกิริยา  
        ค. ถาเปนกิริยาท่ีทําพรอมกันกับกิริยาอื่น เรียกชื่อวาสมาน- 
กาลกิริยา อุ.  ฉตฺต  คเหตฺวา  คจฺฉติ.  ในที่นี้ประสงคคนเดินกั้นรม 
ไมไดมุงกิริยาท่ีจับรมกอนแลว จึงไป.   
        อธบิาย : [ ๑ ]  ขอวาเปนกิริยาที่ทําพรอมกับกิริยาอ่ืนนั้น  คือ 
เปนกิริยาที่ทําควบพรอมกันไปกับกิรยิาอ่ืน  โดยมากกับกิริยาขางหลัง 
ตน เชน อุ. :- 
        ฉตฺต  คเหตฺวา  คจฺฉติ.  (ในแบบ) '  เดินกั้นรม.'  คเหตฺวา 
สมานกาลกิริยาใน คจฺฉติ. แตถาหมายเอาวา  จับรมกอนแลวจึงไป 
คเหตฺวา  เปนปุพพกาลกิริยาใน  คจฺฉติ ดังท่ีไดกลาวแลว ในขอ 
ปุพพกาลกิริยา. เพราะเหตุนี้  กอนท่ีจะบอกสัมพันธ  พึงสังเกต 
ความหมายในตอนน้ันกอน :  ถาหมายเอาวาทํากิริยาแรกน้ันกอนแลว 
จึงทํากิริยาอ่ืนตอไป ก็เปนปุพพกาลกิริยา ถาหมายเอาวาทําควบ 
พรอมกันไปกับกิริยาอ่ืน  ก็เปนสมานกาลกิริยา  ขอน้ีในการแปล 
มิใหใหคําวา  ' แลว' เชน  คเหตฺวา  แปลวา ถือ หรือ กั้น เฉย ๆ 
สมากาลกิริยานี้ เมื่อเพงเขา อาจพบไดบอย ๆ  แตถาไมเพงก็มักจะ 
เอาเปนปุพพกาลกิริยาไปหมด  ซึ่งเปนการผิความหมายทีเดียว. 
        ฌาน  สมาปชฺชิตฺวา  นิสีทิ.  [ สามาวตี.  ๒/๖๓ ]  นั่ง 
เขาฌาน. 
        วาสุลทตฺต  อาทาน  ปลายิ.  [ สามาวตี.  ๒/๓๙ ]  ทรงพา  
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นางวาสุลทัตตาหนี.  
        ภิกขฺู  ภควนฺต อาทาย  ชีวกมฺพวน อคมสุ. [ ชวีก. 
๔/๕๖ ]  พวกภิกษุไดหามพระผูมีพระภาคไปสูสวนมะมวงของหมอ 
ชีวก.   
        อตีต  อาหริตฺวา  กเถสิ. [ พหุภณฺฑิกภิกฺขุ.  ๕/๖๗ ]  ' ทรง 
นําอดีตนิทานมาตรัสแลว.'  [  ทั้งนี้เพราะทรงนํามาดวย ตรัสดวย 
พรอมกัน  มใิชนํามากอนแลวจึงตรัส ]. 
        อมิ  สวจฺฉร  อิธ วสิตฺวา  ภณฺฑ  วิกฺกีณิตฺกา  คมิสฺสามิ. 
[ มหาธนาวาณิช. ๗/๗๔ ]  ' ผมจักอยูขายสินคาในท่ีนี้ตลอดปนี้ แลว 
จึงไป. '  [ วสิตฺวา  สมานกาลกิริยาใน  วิกฺณีณิตฺวา ]. 
        อมิ  สวจฺฉร  อิเธว  วสิตฺวา ภณิฑ  วิกฺกณีิตุ  จิตฺต  อกาสิ. 
[ มหาธนวาณิช.  ๗/๗๓] 'ไดทําจิตเพ่ืออยูขายสินคาในท่ีนี้นี่แหละ 
ตลอดปนี้ . '  [ วสิตฺตา สมานกาลกิริยาใน  วิกฺกีณตุิ  ทั้งนี้เพราะอยู 
ไปดวย ขายไปดวย  มิใชอยูทีหน่ึง  ขายอีกทีหน่ึง ]. 
        อิท  ปน ปาฏิหาริย  สตฺถา  ตสฺมี จงฺกเม  จงฺกมิตฺวา 
อกาสิ.  [ ยมกปฺปาฏหาริย.  ๖/๘๔ ] ' ก็พระศาสดาไดทรงจงกรม 
บทที่จงกรมน้ัน  กระทําพระปาฏิหาริยนี้. '  [ จงฺกมิตฺวา  สมานกาล- 
กิริยาใน อกาสิ  ทั้งนี้ เพราะจงกรมไปดวย ทําปาฏิหาริยไปดวย 
พรอมกัน  มใิชทําคราวละที]. 
        [ ๒ ]  สมานกาลกิริยานี้ ทําพรอมกับบทใด  ก็เขากับบทนั้น 
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เชน  อุ.  (ในแบบ)  คเหตฺวา  สมานกาลกิริยาใน  คจฺฉติ.  
        ขอสังเกต: ก.  สมานกาลกิริยานี้  มีความหมายเทากันกับ 
อัพภันตรกิริยา  ชนิดที่เขาในกิริยาขางหลังตน.  พึงทราบ อุ. เทียบ 
กัน :-  
                                         คูที่ ๑ 
                                อุคฺโฆเสตฺวา  วิจรนฺต.... 
                                อุคฺโฆเสนฺโต   วจิรามิ. 
                                        [ สนฺตติมมหามตฺต  ๕/๗๖-๗๗ ] 
                                          คูที่ ๒ 
                                โอโลเกตฺวา  อฏาสิ 
                                โอโลเกนฺโต    อฏาสิ. 
                                                [ อฺตรกุลทาริกา.  ๖/๑๒๖] 
        ในคูที่ ๑ อุคฺโฆเสตฺวา  สมานกาลกิริยาใน วจิรนต.  อุคฺ- 
โฆเสนฺโต  อัพภันตรกิริยาใน วิจรามิ. มีความหมายวา  เที่ยวไป 
ปาวประกาศ  เทากัน.  ในคูที่  ๒  โอโลเกตฺวา  สมานกาลกิริยาใน 
อฏาสิ.  โอโลเกนฺโต อัพภันตรกิริยาใน อฏาสิ. มีความหมายวา 
ไดยืนแลดู  เทากัน. 
        ข. พวก หุตฺวา  อันมีบท วิกติกัตตา  เขาดวย นิยมใชเปนสมาน- 
กาลกิริยาเปนพ้ืน. 
        ข.  พวก  หุตฺวา  อันมีบท วิกติกัตตา  เขาดวย นิยมใชเปนสมาน- 
กาลกิริยาเปนพ้ืน. 
        ค. ในสมัพันธตัวอยาง  ทายวากยสัมพันธภาคท่ี ๓ ตอนตน  
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ทานไมบอกสัมพันธกิริยาขางหนา เขากับสมานกาลกิริยา  ทานบอก 
เขาในบอกกิริยาถัดไปอีก.  ( สสฺสุสสุรสามิกาน  อคณุ ทิสฺวา  พหิ  
ตสฺมึ  ตสฺม ึ เคเห  ตฺวา  มา กเถสิ.  [ วิสาขาวตฺถุ  เรื่องที่ ๔๐ ]   
ทิสฺวา  ปุพพกาลกิริยา ทานบอกเขาใน  กเถสิ,  ไมบอกเขาใน  ตฺวา 
ซึ่งทานเรียกวาสมานกาลกิริยาใน กเถสิ).  
        สรูปความ :  สมานกาลกิริยา  ทําพรอมกับกิรยิาอ่ืน  ทําพรอม 
กับบทใด  ก็เขากับบทนั้น. 
                                  อปรกาลกิริยา 
        ฆ. ถาเปนกิริยาท่ีทําทีหลังกิริยาอื่น เรียกวา  อปรกาล- 
กิริยา อุ. ธมมฺาสเน  นิสทีิ  จิตฺตวีชนี  คเหตฺวา. ในท่ีนี้ประสงค 
วา พระธรรมกถึก  ขึ้นนัง่บนธรรมาสนแลว  จึงจับพัดท่ีเขา 
วางไวสําหรับบนธรรมาสนนั้น  อยางบนธรรมาสนที่เทศนาใน 
วันธัมมัสสวนะ, ไมไดมุงความวา  พระธรรมกถึกนั่งต้ังพัด 
ใหศีลอยูบนธรรมาสน,  ถามุงความตามนัยหลัง ตองเรียกชื่อวา 
สมานกาลกิรยิา. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  ขอวาทําทีหลังกิริยาอ่ืน  หมายความวา 
ทําหลังกิริยาอ่ืนทั้งหมดในพากย  คือทําทีหลังท่ีสุดทีเดียว,  ถาทํา 
ทีหลังกิริยาบทหนา  มีกริิยาบทหลังถัดไปอีก เชน  ทิสฺวาน  ฆรา 
นิกฺขมิตฺวา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา... [ มหากสฺสปตฺเถร  ปณฺฑปาตทาน. 
๓/๘๗ ] ไมเรียกวาทําทีหลังในท่ีนี้. อุ. :-  
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        ธมฺมาสเน  นิสีทิ  จตฺิตวีชนี  คเหตฺวา. (ในแบบ) ' นั่ง  
บนธรรมาสนแลว  จับพัดจิตตวีชนี.' บอกสัมพันธวา ธมฺมาสเน 
อุปสิเลสิกาธารใน  นิสีท ิๆ  อาขยาตบทกัตตุวาจา  [ ของ ธมฺม- 
กถิโก]  จิตฺตวีชนึ  อวุตตกัมมใน คเหตฺวา  ๆ  อปรถกาลกิริยาใน 
นิสีทิ. ในการแปลใสคําวา 'แลว ' เหมือนปุพพกาลกิริยา. อนึ่ง 
พึงทราบวา บทกิริยาที่เรียงไวหลังเชนนี้  ถามุงความวา  ทําพรอม   
กับกิริยาบทหนา  ก็กลายเปนสมานกาลกิริยาไป. [ แตโดยปกติ  ถา 
ประสงคใหเปนสมานกาลกิริยา  มักเรียงไวขางหนา ]. 
        เตน  โข  ปน สมเยน  อายสฺมา  มหากสฺสโป ปปฺผลิ- 
คุหาย  วิหรติ  สตฺตาห  เอกปลฺลงฺเกน  นิสินฺโน  อ ฺตร 
สมาธึ  สมาปชฺชิตฺวา. [ มหากสฺปตฺเถร  ปณฺฑปาตทาน. ๓/๘๗] 
' ก็โดยสมัยนั้นแล  ทานพระมหากัสสปอยูในถาชื่อปปผลิ นัง่ดวย 
บังลังกอันเดียวแลว  เขาสมาธิอยางใดอยางหน่ึง ตลอด ๗ วัน .' 
สมาปชฺชิตฺวา  อปรกาลกริิยาใน นิสินโฺน. แตถามุงความวา นั่งเขา 
สมาธิ  สมาปชชิตฺวา เปนสมานกาลกิริยาใน นิสนิฺโน  [ อุ.  นี ้
ถามี  โหติ  หลัง  นิสินฺโน.  สมาปชฺชิตฺวา  ก็เขาใน  โหติ. ไมเปน 
อปรกาลกิริยา ]. 
        คจฺฉ  ตาส  ทตฺวา.  [ สามาวตี. ๒/๕๓ ] ' เจาจงไปใหแก 
หญิงเหลาน้ัน.'  ทตฺวา อปรกาลกิริยาใน  คจฺฉ. 
        [ ๒ ]  อปรกาลกิริยานี้  เขากับกิรยิาที่อยูหนา เชน อุ. ในแบบ  
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คเหตฺวา  อปรกาลกิริยาใน นิสีทิ.  
        ขอสังเกต:  บทกิรยิาท่ีทําทีหลัง  ใชประกอบดวย มาน  ปจจัย 
บาง แตไมเรียกวา  อปรกาลกิริยา  เรียกเหมือนอยางบท  อันต,  มาน, 
 ัปจจัยธรรมดา อุ. :-   
        ตสฺม ึ สมเย  สตฺถา  ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก  อนุปุพฺเพน 
คนฺตฺวา  อนาถปณฺฑิกมหาเสฏ ินา จตฺปฺปฺาสโกฏิธน  วิสช-ฺ 
เชตฺวา  การิเต  เชตวนมหาวิหาเร  วหิรติ  มหาชน  สคฺคมคฺเค 
จ  โมกขฺมคฺเค   จ ปติฏาปยมาโน.  [ จกฺขุปาลจฺเถร. ๑/๔ ] 
' ในสมัยนั้น พระศาสดาทรงมีธรรมจักรบวรอันใหเปนไปแลว  เสด็จ 
ไปโดยลําดับ ประทับอยูในพระเชตวันมหาวิหาร อันอนาถบิณฑิก- 
มหาเศรษฐีสละทรัพย  ๕๔  โกฏิสรางถวาย  ทรงยงัมหาชนใหดํารงอยู 
ในทางสวรรคและทางพระนิพพาน.'  ปติฏาปยามาโน  อัพภันตร- 
กิริยาใน วิหรติ.  มุงความวา  ในเวลาท่ีประทับอยูนั้น  ทรงยัง 
มหาชนใหดํารงอยูอยางน้ันดวย. ถาไมมุงความเชนนี้ก็เปนอัพภันตร- 
กิริยาของ  สตฺถา. 
        เตน โข ปน  สมเยน  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อายสฺมโต 
มหากสฺสปสฺส  ปณฺฑปาต  ทาตุกาโม  โหติ  เปสการกวณฺณ 
อภินิมฺมินิตฺวา ตนฺต  วายมาโน. [ มหากสฺสปตฺเถร  ปณฺฑปาต- 
ทาน.  ๓/๘๗ ] '  ก็โดยสมัยนั้นแล  ทาวสักกะจอมเทวดา  เปนผูใคร 
จะถวายบิณฑบาตแดทานพระมหากัสสป  จึงเนรมิตเพศดุจชางหูก 
กรอดายอยู.'  วายมาโน  อันพันตรากิริยาของ สกฺโก. [ อภินิมมฺินตฺิวา  
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ไมเปน  อปรกาลกิริยาใน  โหติ  เพราะมิใชกิริยาที่ทาํท่ีสุด 
ยังมีกิริยาขางหลังตอไปอีก  คือ  วายมาโน  จึงเปนปุพพกาลกิริยาใน 
วายมาโน ].  
        สรูปความ:  อปรกาลกิริยา  ทําทีหลังกิริยาอ่ืนทั้งหมดในพากย 
เดียวกับ  เขากับกิริยาที่อยูหนา.  
                              วิเสสน-กิริยาวิเสสน 
        ง.  ที่ไมสงเคราะหเขาในอรรถเหลาน้ี ; ถาเขากับนาม 
เรียกวา  วิเสสน.  อุ. เปตฺวา  เทฺว  อคฺคสาวเก  อวเสสา 
อรหตฺต  ปาปุณึสุ. ถาเขากับกิริยา  เรยีกวา  กิริยาวิเสสน. 
อุ.  ตีณิ  รตนานิ  เปตฺวา  อฺ  เม  ปฏิสรณ  นตฺถิ. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  ขอวาไมสงเคราะหเขาในอรรถเหลานี้  คือไม 
สงเคราะหเขาในขอ ก. จนถึง ฆ.  ดังท่ีกลาวมาโดยลําดับ. หมาย 
ความวา ไมทําหนาท่ีกิริยาอยางใดอยางหน่ึง  มีปุพพกาลกิริยา 
เปนตน  แตกลับเปนเครื่องทํานามบาง  กิริยาอ่ืนบาง  ใหแปลกจาก 
ปกติ  แตกลบัเปนเครื่องทํานามบาง  กิริยาอ่ืนบาง  ใหแปลกจาก 
ปกติดุจบทวิเสสน.ขอวาเขากับนามก็คือ เปนเครื่องทํานามนาม 
บาง คุณนามบาง  อันรวมเรียกวานาม  ใหแปลกจากปกติ, เรียก 
ชื่อวา  วิเสสน  หรือ  วิเสสน   ของบทนามน้ัน. ขอวาเขากับกิริยาก็ 
คือ เปนเครื่องทํากิริยาใหแปลจากปกติ  เรียกชื่อวา กิริยาวิเสสน 
หรือ  กริิยาวิเสสน  ในกิรยิานั้น.  พึงทราบ  อุ. ดังตอนี้ :- 
        [ เขากับนาม ]  เปตฺวา  เทฺว  อคฺควาสเก อวเสสา  อรหตฺต  
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ปาปุณึสุ.(ในแบบ)  ' ภิกษุที่เหลือ  เวนพระอัครสาวก  ทั้ง ๒ บรรลุ 
พระอรหัต.'  เปตฺวา  วิเสสนของ  อวเสสา. [ ในโยชนามักใชวา 
วิเสสนใน.... เชน  เปตฺวา  วิเสสนใน  อวเสสา.  แม อุ. อ่ืนก ็
เชนเดียวกัน ].   
        มหาทุคฺคโต  ม  เปตฺวา  อ ฺ  ภิกฺขุ  น ลภสิฺสติ. 
[ ปณฺฑิตสามเณร. ๔/๒๗ ] ' มหาทุคคตะจักไมไดภิกษุอ่ืน  เวนเรา.' 
เปตฺวา วิเสนนของ  อฺ. 
        ตัวอยางทั้ง ๒ นี้ เปนวิเสสนของคุณนาม  คือ  อวเสสา 
และ  อฺ 
        อมิ  คาม  นิสฺสาย  โกจิ  อารฺโก  วิหาโณ  อตฺถิ. 
[ จกฺขุปาลตฺเถร.  ๑/๑๔ ] 'วิหารอันต้ังอยูในปาไร ๆ อาศัยบานน้ีมี 
บางหรือ. ' นิสฺสาย วิเสสนของ  วิหาโร. 
        ย  ตสฺสา  สงฺขาตธมมฺาน  เจตนาย  ผล;   ต  โสฬส- 
โกฏาเส  กตฺวา  ตโต  เอเกก  ปุน  โสฬสโกฏาเส  กตฺวา 
ตโต  เอกสฺส  โกฏาสสฺส  ย ผล; ตเทว  ตสฺส  พาลสฺส 
ตปจรณโต  มหนฺตตร. [ ชมฺพุกาชีวก.  ๓/๑๖๐ ] ' ผลใดซ่ึงทําผล 
ของเจตนาน้ัน  ของผูมีธรรมอันนับพรอมแลวใหเปน ๑๖ สวน แลว 
ทําสวนหนึ่ง  ๆ จาก ๑๖  สวนน้ัน  ใหเปน ๑๖ สวนอีก  แหงสวนหนึ่ง 
จาก ๑๖ สวนน้ัน ;  ผลนั้นแหละ  ยอมเปนของใหญกวาการประพฤติ 
ตบะแหงชนพาลนั้น.'  กตฺวา  [ บทหลัง ] วิเสสนของ  ผล.  สวน  
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กตฺวา  บทตน  ปุพพกาลกิริยาใน กตฺวา  บทหลัง. 
        ตัวอยางทั้ง ๒ นี้  เปนวิเสสนของนามนาม.   
        พึงทราบสัมพันธ อุ. หลังดังน้ี :  ผล  ลิงคัตถะ.  ย วิเสสน 
ของ ผล.  ตสฺสา  วิเสสนของ เจตนาย.  สงฺขาตธมฺมาน  สามี- 
สัมพันธใน  เจตนายๆ  สามีสัมพันธใน ผล ;  ผล  ลิงคัตถะ. ต 
วิเสสนของ  ผล  ๆ อวุตตกัมมใน  กตฺวา.  โสฬสโกฏาเส  วิกติ- 
กัมมใน  กตฺวา  ๆ ปุพพกาลกิริยาใน  กตฺวา.  ตโต  วิเสสนของ 
โสฬสโกฏาสโต ๆ อปาทานใน  กตฺวา.  เอเกก  วิเสสนของ 
ผล ๆ อวุตตกัมมใน  กตฺวา.  ปุน ศัพท  กริิยาวิเสสนใน กตฺวา, 
โสฬสโกฏาเส  วิกติกัมมใน กตฺวา ๆ วิเสสนของ ผล. ตโต 
วิเสสนของ  โสฬสโกฏาสโต ๆ อปาทานใน  ผล.  เอกสฺส 
วิเสสนของ  โกฏาสสฺส  ๆ สามีสัมพันธใน  ผล.  ย วิเสสนของ 
ผล; ผล  สยกัตตาใน โหติ  ๆ  อาขยาตบทกัตตุวาจก.  ต  วิเสสน 
ของ ผล. เอว ศัพท อวธารณ เขากับ ต.  ตสฺส  วิเสสนของ 
พาลสฺส ๆ ภาวาทิสัมพันธใน - จรณโต. ตปจรณโต  อปาทานใน 
โหติ.  มหนฺตตร  วิกติกัตตาใน โหติ. 
        [ เขากับกิริยา ] ตีณิ  รตนานิ  เปตฺวา  อฺ  เม ปฏ-ิ 
สรณ  นตฺถิ. ( ในแบบ)  'ที่พ่ึงอ่ืนของเราไมมี เวนรตนะ ๓.'  เปตฺวา 
กิริยาวิเสสนใน  นตฺถิ. 
        สามาวตึ  ปุเร  กตฺวา  สพฺพา ตา ปฏิปาฏิยา  ปาเปตฺวา 
สามาวติยา  อุเร  สร  วิสชฺเชสิ. [ สามาวตี.  ๒/๕๖ ] ' ทรงให  
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เรียงหญิงเหลาน้ันทั้งหมดโดยลําดับ  ทําพระยางสามาวดีไวในเบ้ือง 
หนา  แลวทรงปลอยลูกศรท่ีทรวงของพระนางสามาวดี.' กตฺวา  
กิริยาวิเสสนใน ปาเปตฺวา.    
        สพฺเพา  เทเว  อติกฺกมฺม  สมฺพุทฺโธ ว วิโรจติ [ ยมกปฺ- 
ปาฏิหาริย. ๖/๘๘ ]  ' พระสัมพุทธเจาเทียว  ยอมรุงโรจนลวงเทพ 
ทั้งปวง.'  อติกฺกมฺม กิริยาวิเสสนใน วิโจรติ. 
        อมิ  ทุกนิปาเต  อลีนจิตฺตชาตก  วิตฺถาเรตฺวา  กเถสิ. 
[ ราธตฺเถร.  ๔/๓  ] '  ตรัสอลีนจิตตชาดกในทุกนิบาตน้ี  ใหพิสดาร. 
[ โดยพยัญชนะวา ตรัสซึ่งอลีนจิตตชาดก  ในทกุนบิาตน้ี ยัง... ให 
พิสดาร ] วิตฺถาเรตฺวา  กิรยิาวิเสสนใน  กเถสิ. 
        [ ๒ ]  กตฺวา  ที่ไมมีความหมายอยางอ่ืน  ใชเพียงเปนที่เขาของ 
บทวิกติกัมม เปนกิริยาวิเสสนเปนพ้ืน  เชน  วิตาน  กตฺวา  พนฺธ.ิ 
[ จูเฬกสาฏก. ๕/๑ ] ' ผูกทําใหเปนเพดาน. ' กตฺวา กิริยาวิเสสนใน 
พนฺธิ.  นอกจากนี้ พึงดูในตอนที่วาดวยวิกติกัมม. 
        [ ๓ ]  บางแหง  ดูเหมือนจะคลายกับสมานกาลกิริยา แตหา 
เหมือนกันไม  เพราะสมานกาลกิริยา ใชในอรรถเปนกิริยาที่ทํา 
พรอมกัน; สวนในขอน้ี  ไมใชอรรถเชนนั้น  แตใชเปนวิเสสน 
ตามท่ีกลาวแลว. 
        [ ๔ ]  กตฺวา ยาว  ในโยชนาสมันตปาสาทิกา  ภาค  ๑ หนา  ๒๔  
บอกสัมพันธวา กตฺวา  วเสสนใน ยาว  โดยนัยนี้  จึงเขากับนิบาต 
พึงทราบ อุ. เชนเดียวกับ  ในธัมมปทัฏฐกถา  ดังตอไปนี้ :  ต  สตฺุวา  
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ภุมฺมเทเว  อาทึ  กตฺวา  ยาว  พฺรหมฺโลกา  สพฺพา  เทวตา  
เจว  นาคสุปณฺณา  จ สาธุการ  อทสุ.  [ เทฺวสหายกภิกฺขุ. 
๑/๑๕๒ ] แปลและสัมพันธตมนัยแหงโยชนานั้นวา 'เทวดาทั้งปวง 
ตลอดถึงพรหมโลก  ต้ังตนแตภุมมเทพ  และนาคครุฑ  ไดยินสาธุการ  
นั้นแลว  ไดใหสาธุการ.'  เทวตา  และ นาคสุปณฺณา  ตางเปน 
สยกัตตาใน อทสุ  ๆ  อายาตบทกัตตุวาจก.  ต วิเสสนของ  สาธุ- 
การ  ๆ  อวุตตกัมมใน  สตฺุวา  ๆ ปุพพกาลกิริยาใน อทุสุ.  ภุมมฺเทเว 
อวุตตกัมมใน  กตฺวา. อาทิ  วิกติกัมมใน  กตฺวา ๆ  วิเสสนของ 
ยาว ๆ วิเสสนของ เทวตา.  พฺรหฺมโลกา  อปาทานใน ยาว. สพฺพา 
วิเสสนของ  เทวตา. เอว ศัพท  อวธารณ เขากับ จ ศัพทตน จ 
๒ ศัพท  ปทสมุจจยัตถ  เขากับ  เทวตา  และ   นาคสุปณฺณา. 
สาธุการ  อวุตตกัมมใน อทสุ. 
        [ ๕ ]  คุณบทของนามนาม  ที่มิใช  ปฐมาวิภัตติ  บางแหงวาง 
หุตฺวา  ไวดวย  เชนนี้จําเปนตองเอา  หุตฺวา  เปนวิเสสนของนามนาม 
บทนั้น  แตวิธีนี้ไมเปนที่นิยมนัก เชน :- 
        เตน  ปมคามินา หตฺุวา  สมนฺนาคตา.   [ จกฺขุปาลตฺเถร. 
๑/๒๑ ] '  ประกอบดวยใจนั้น อันเปนธรรมชาตถึงกอน.'  เตน 
วิเสสนของ มเนน ๆ สหัตถตติยาใน  สมนฺนาคตา.  ปมคามินา 
วิกติกัตตาใน  หุตฺวา ๆ วิเสสนของ  มเนน.  สมนฺนาคตา  วิเสสน 
ของ ธมฺมา. 
        อมิตฺตภูเตน  วิย  เวรนิา  หุตฺวา  [ สุปฺปพุทฺธกุฏ ิ.  ๓/๑๓๗ ]  
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'ดวยตนเปนดั่งเปนอมิตร  คือเปนผูมีเวร.'  อมิตฺตภูเตน  และ  เวรินา  
วิกติกัตตาใน  หุตฺวา. วิย  ศัพท  อุปมาโชดก  เขากับ  อมิตฺตภูเตน 
อมิตฺตภูเตน  วิวริยะใน  เวรินา ๆ วิวรณ. หุตฺวา  วิเสสนของ 
อตฺตนา.  
        [ ๖ ]  ขอท่ีจะรูวาเขากับนามหรือกิริยานั้น  ตองสังเกตความ 
เพราะบางแหงก็ชัด  บางแหงก็ไมสูชัด  เชน อุ.  ทีเ่ขากิริยาในแบบ 
ถาดูถึงวิธีเรียง  ก็นาเอา เปตฺวา  เขากับ  ปฏิสรณ  แตดูความ 
เอาเขากับ  นตฺถิ  เหมาะกวา  เพราะประสงคความวา  ขอท่ีวาไมมี 
นั้น  มิใชไมมีเลย  ตองเวนรตนะสาม คือ  นอกจากรตนะท้ังสาม 
แลว  เปนไมมี  ประสงคความแบง  นตฺถิ  เพ่ือมิใหปฏิเสธเลย  เชนนี ้
เปตฺวา จึงเปนกิริยาวิเสสนใน  นตฺถิ.  แมในอ่ืน  ก็เพงถึงความ 
เชนเดียวกันวา  ทานประสงคใหเขากับนามหรือกิริยาบทไหน.         
        สรูปความ:  วิเสสน หรือ กิริยาวิเสสน  เปนเครื่องทํานามหรือ 
กิริยาใหแปลกจากปกติ  เขากับนามบาง  กิริยาบาง. 
                                      เหตุ 
        จ.  ถามีกัตตาตางจากกิริยาหลัง เรียกชื่อวา  เหตุ. อ.ุ 
สีห ทิสฺวา  ภย  อุปฺปชฺชติ.  ในที่นี ้ ทิสวฺา  เปนกิริยาของ 
ปุคฺคโล,  อุปฺปชฺชติ  เปนกิริยาของ ภย. 
        อธบิาย  : [ ๑ ]   คําวา  กัตตา  หมายถึงผูทํา  คือเขาของกิริยา 
ที่กลาวถึง. คําวา  กิริยาหลัง  หมายถึงกิริยาคุมพากยเปนพ้ืน  อัน 
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อยูในความขอเดียวกัน.  กตัตาของกิริยาหลัง  มักปรากฏอยูใน  
ประโยค. สวนกัตตาของบทเหตุไมปรากฏ เชน อุ. สีห  ทิสฺวา 
ภย  อุปฺปชฺชติ.  (ในแบบ)  ' ภัยเกิดเพราะเห็นสีหะ.'  กัตตาของ  
อุปฺปชฺชติ  คือ ภย  ปรากฏอยูในประโยค.  สวนกตัตาของ ทิสฺวา 
คือ  บุคคลผูเห็น  ไมปรากฏ ตองทําความเขาใจเอาเอง  ทั้งนี้ เพราะ 
กิริยาทุกคําตองมีกัตตา  คือผูทํา หรือเจาของกิริยานั้น เชน  ทิสฺวา 
ใน อุ. นั้น ตองมีผูเห็น  จะเห็นข้ึนมาเองไมได.  บท ตูนาทิ ปจจัย 
ที่มิใชเหตุ  มกัใชผิดเปนเหตุกันบอย ๆ  เพราะฉะน้ัน  จะแสดงวิธี 
คิดเปนตัวอยาง:  เมื่อเห็นความขอหนึ่ง  ซึ่งมีบท  ตูนาทิปจจัยข้ึน 
มาคิดวา  กิรยิานี้ใครทํา  ถาโดนกัน  คือมีผูทําเดียวกัน ก็พึงทราบ 
วา มิใชเหตุ  ถาตางกัน  ก็พึงทราบวาเหตุ  เชนในตัวอยางนั้น หา 
กัตตาของ  อุปฺปชฺชติ  กอน  เมื่อพบวา ภย  เปนกัตตาแลว  ก็จับ 
ทิสฺวา  ข้ึนมาคิด  โดยวิธีคิดเอาเองตามความวา ใครเห็น, ภัยเปน 
ผูเห็นหรือ ?  ไมใชแน  เพราะภัยจะเห็นไมได.  ถาเชนนั้นใครเลา ? 
ตองเปนบุคคลแน.  โดยนัยนี้ ก็ทราบอยูในใจวา บุคคลเปนกัตตา 
ของ ทิสฺวา.  จึงทราบไดวา ทิสฺวา มีกัตตาตางจาก  อุปฺปชฺชติ 
เมื่อทราบเชนนี้  ก็บอกสัมพันธไดทันทีวา ทิสฺวา  เหตุใน  อุปฺปชฺชติ. 
เพราะมีหลักวา "ถามีกัตตาตางจากกิริยาหลัง. เรียกชื่อวา เหตุ." 
        [ ๒ ]  ขอวามักใชผิดกันบอย ๆ นัน้  ยกตัวอยาง เชน  ปุพฺเพ 
ตว  ปาปก  ทิฏ ึ  นิสฺสาย  อิท  ชาต.  [ โกณฺฑธานตฺเถร. ๕/๕๔ ]  
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' รูปหญิงน้ี อาศัยทิฏฐิอันลามกของทานในกาลกอนเกิดแลว.' นิสฺสาย 
ชวนใหใชเปนเหตุ  แตเมื่อคิดดูตามหลักขางตน  จะเห็นวาใชเปนเหตุ  
ไมถูก  [ จงลองคิดดู ]. ที่แท  นิสฺสาย  สมานกาลกิริยาใน ชาต. 
        [ ๓ ]  ในพากยหรือพากยางคกัมมวาจก บท ตูนาทิ  ปจจัยที่วาง 
อยูในระหวาง  อันเปนกิรยิาของบทอนภิหิตกัตตา  มิใชเหตุ อุ.   
อาจรย เม นสิฺสาย  ชีวิต  ลทฺธ. [ จูฬปนฺถกตฺเรถ.  ๒/๙๐ ] 
' ชีวิตอันเราอาศัยอาจารยไดแลว.'  ทั้งน้ี เพราะ  นิสฺสาย และ ลทฺธ 
มีกัตตาเดียวกัน. ใน อุ. นี ้ นิสฺสาย สมานกาลกิริยาใน ลทฺธ. 
        [ ๔ ]  พึงทราบตัวอยางที่เปนเหตุ :- 
        อมิฺ  ปตฺวาน  รส  ปณีต  มโท  น สฺชายติ  สินฺธวาน. 
[  ปฺจสตภิกฺขุ.  ๔/๔๘ ] ' แตความเมายอมไมเกิดแกมาสินธพ ท. 
เพราะดื่มรสอันประณีตน้ี.' ปตฺวาน  เหตุใน  น สชฺาติ. 
        [ โธรยฺหสีโล จ  กุลมฺหิ  ชาโต น มชฺชตี  อคฺครส 
ปวิตฺวา.  (เรือ่งเดียวกัน) ' แตผูมีปกตินําธุระเกิดในสกุล  ดื่มรส 
อันเลิศแลวไมเมา.'  ปวิตฺวา  ปุพพกาลกิริยาใน น   มชฺชติ.  ไมใช 
เหตุเหมือน อุ. บน ]. 
        เอตฺตก  กตฺวาป  อยยฺาน  ทินฺนานิ น  นสฺสนติฺ. [ สามาวตี. 
๒/๕๙ ] ' ผาที่ถวายแกพระผูเปนเจา ท. ไมเสียหาย  แมเพราะทํา 
การใชสอนเทานี้.'  กตฺวา  เหตุใน  น นสฺสนฺติ. 
        สรูปความ : เหตุ  เปนเหตุ  เพราะมีกัตตาตางจากกิริยาหลัง, 
เขากับกิริยาหลังน้ัน.  
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                                 บทกิริยาในพากย 
                                     อาขยาตบท 
        ๔. ถาเปนอาขยาต, ไดชื่อตามวาจก แจกเปน ๕ อยาง 
ดังน้ี :-   
        ก.  กัตตุวาจก  เรียกชื่อวา กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท  อุ 
สูโท  โอทน  ปจติ. 
        ข.  เหตุกัตตุวาจก เรียกชื่อวา  เหตุกตฺตุวาจก อาขฺยาต- 
ปท   อ.ุ  อมจฺโจ สูท  โอทาน  ปเจติ. 
        ค.  ภาววาจก  เรียกชื่อวา  ภาววาจก  อาขฺยาตปท อุ. 
เตน  ภูนเต. 
        ฆ.  กัมมวาจก  เรียกชื่อวา กมมฺวาจก  อาขฺยาตปท  อุ. 
สูเทน  โอทโน ปจฺจเต. 
        ง.  เหตุกัมมวาจก เรยีกชื่อวา เหตุกมฺมวาจก อาขฺยาต- 
ปท อุ.  อมจฺเจน  สูเทน  โอทโน  ปาจาปยเต. 
        อธบิาย :  [ ๑ ]  บทกริิยาในพากย ดังท่ีเรียกวากิริยาคุมพากย 
นั้น ถาเปนกิริยาอาขยาต ไดชื่อตามวาจก  คือกิริยาบทน้ันเปนวาจก 
ใด  ก็ขนานชื่อตามวาจกน้ัน  เชน  ปจติ  เปนกัตตุวาจก  ก็เรียกวา 
กตฺตุวาจก  อาขฺยาตปท  ในเวลาสัมพันธเปนภาษาไทย  เรียกชือ่วา 
อาขยาตบท กัตตุวาจก. แมในวาจกอ่ืน  ก็พึงทราบโดยนัยนี้. 
        [ ๒ ]  ตัวอยางในแบบ  ทานคัดมาจากอาขยาต  เพราะฉะน้ัน 
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จะไมกลาวซ้ําอีก  จะยกตัวอยางในธัมมปทัฏฐกถาตามท่ีหาได  ดัง 
ตอไปนี้ :-   
        [ กัตตุ. ]  จตฺตาโร  มหาราชา  จตุทฺทิส อารกฺข  วิสชฺเชสุ. 
[ ปณฺฑิตสามเณร. ๔/๓๙-๔๐ ] ' ทาวมหาราชท้ัง ๔ ปลอยอารกัขา 
ทั้ง ๔ ทิศ.' [ มีขอควรสังเกต คือ  มหาราชา  ในที่นีเ้ปนพหุวจนะ. 
แมในหมาสมยสูตร ก็ใชเชนนี้  คือ  จตฺตาโร  เต มหาราชา ]. 
        [ เหตุกัตตุ. ]  มหาเสฏ ี  อุโปสถิเก  กาเรสิ.  [ สามาวตี. 
๒/๔๕ ]  ' มหาเศรษฐียังชนใหทําเด็ก ท.  ใหเปนผูรักษาอุโบสถ.' 
สเจ  เนเรสิ  อตฺตาน. [ โกณฺฑธานตฺเถร. ๕/๕๔ ] ' ถาทานยังตน 
มิใหหว่ันไหว. 
        [ กัมม. ]  ยสฺส  ปาป  กต  กมมฺ  กุสเลน  ปหยีติ. 
[ องฺคุลิมาตฺเถร.  ๖/๑๖๗ ]  ' กรรมชั่วที่ทําแลว  อันบุคคลใดยอมละ 
ไดดวยกุศล.' 
                                      กติบท 
        ๕.  ที่เปนกิตกก็ไดชื่อตามวาจกเหมือนอาขยาต  เปนแต 
เรียกวา กิตปท  แทน  อาขฺยาตปท  เทาน้ัน,  บทกิรยิากิตกใน 
พากย  คือ  บทที่ประกอบดวย  ต, ตัพพ,  อนีย  ปจจัย. 
        อธบิาย : [ ๑ ]  บททีป่ระกอบดวย ต,  ตัพฺพ,  อนีย ปจจัย อาจ 
เปนกิริยาในพากยางคก็ได  ในพากยกไ็ด, เมื่อเปนเชนนี้  พึงสังเกต 
ความตางกันดังน้ี : ในท่ีใด  ยังไมสุดความลงเพียงบทที่ประกอบดวย 
ปจจัยทั้ง ๓ นี้  มีกริิยาในพากยตอไปอีก, ในที่นั้น  เปนกิริยาใน  
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พากยางค.  แตในที่ใด  สดุความลงเพียงบทท่ีประกอบดวยปจจัยทั้ง ๓  
นี้, ในที่นั้น  เปนกิริยาในพากย  เรียกชื่อวา กตฺตุวาจก  กิตปท  หรือ 
กิตบท กัตตุวาจก  เปนอาทิ.  
        [ ๒ ]  แตพึงทราบวา ต. ปจจัยที่ทานกลาวไวในไวยากรณวา 
เปนไดทั้ง ๕ วาจกนั้น มีที่ใชอยูเพียง ๔  วาจกเทาน้ัน  เวนเหตุกัตตุ- 
วาจก.  ตัพพ,  อนีย  ปจจัย เปนได ๓ วาจก คือ ภาววาจก  กัมม- 
วาจก  และเหตุกัมมวาจก.  พึงเห็นตัวอยางตอไปน้ี :- 
        [ กัตตุ. ] อปฺปมาเทน  มฆวา  เทวาน  เสฏต  คโต. 
[ สกฺก. ๒/๑๑๔ ] ' ทาวมัฆวานถึงความเปนผูประเสริฐล้ําเทพ  ท. ดวย 
ความไมประมาท.'   มฆวา  สยกัตตาใน คโต ๆ กิตบท  กัตตุวาจก. 
[ เทวาน  นิทธารณใน มฆวา ๆ นิทธารณิย ]. 
        เอว  จรตุิ  มยฺห อยุตฺต. [ ครหทินนฺ. ๓/๖๗] ' ประพฤติ 
อยางนั้นไมควรแกเรา. ' 
        [ ภาว.]  อติวิย  เต จริายิต. [ อุตฺตราอุปสิกา. ๖/๒๙๙ ] 
' อันเจาชักชาเหลือเกิน.' เต อนภิหิตกัตตาใน จิรายิต  ๆ  กิตบท 
ภาววาจก. 
        ภวิตพฺพเมตฺถ  การเณน. [ กุมฺภโฆสก. ๒/๗๑ ], การเณเนตฺถ 
ภวิตพฺพ.  [ สกฺก ๒/๑๐๓ ]  'อันเหตุในขอน้ี พึงมี.' 
        [ กัมม. ]  นิพฺพาน  สุคเตน เทสิต.  [ สารีปุตฺตตฺเถรสฺส 
สทฺธิวิหาริก. ๗/๔๐๗ ] ' นิพพานอันพระสุคตแสดงแลว.' นิพฺพาน 
วุตตกัมมใน เทสิต  ๆ กิตบท  กัมมวาจก.  
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        กตฺตพฺพ  กุสล  พหุ. [ วิสาขา.  ๓/๗๖ ] ' กุศลอันมัจจะผู 
เกิดแลวพึงทําใหมาก.  
        กรณียมตฺถกุสเลน  [ สิกฺขาตฺตย ].  [ อารทฺธวิปสฺสกภิกขุ. 
๒/๑๔๘ ]  สกิขาทั้ง ๓ นั้น  อันผูฉลาดในประโยชนพึงทํา.   
        [ เหตุกัมม ]  สุนนฺทาย  โปกฺขรณ ี การิตา  [ สกฺก.  ๒/๑๐๖ ] 
' สระโบกขรณี อันนางสุนันทายังบุคคล ท.ใหทําแลว.'  โปกฺขรณี 
วุตตกัมมใน  การิตา ๆ กติบท  เหตุกัมมวาจก. 
        สมฺมา จิตฺต  สุภาวิต. [ อาคนฺตุกภิกฺขุ.  ๔/๕๔ ]  จิตตอัน 
ชนเหลาใดใหเจริฐดีแลวโดยชอบ. 
        พุทฺธคุณ  ชานาเปตพฺพ.  [ มจฺฉิโกสิยเสฏ ิ. ๓/๓๗] 
พุทธคุณ อันภิกษุชื่อผูฝกสกุล... พึงยังสกุลใหรู. 
        พหิอคฺคิ  อนฺโต น ปเวเสตพฺโพ  [ วิสาขา.  ๓/๖๔ ] 
ไฟภายนอกชื่ออันหญิงผูอยูในสกุลของพอผัว  ไมพึงใหเขาไป. 
            กิตบทใชเปนกิริยาคุมพากยของบุรุษไดทั้ง ๓ 
        [ ๓ ]  กริิยากิตกประกอบดวยปจจัยทั้ง ๓ เหลาน้ี ใชเปนกริิยา 
คุมพากยของบุรุษไดทั้ง ๓ คือ  ทั้ง ต  ศัพทและนามนามท่ัวไป ทั้ง 
ตุมฺห ศัพท ทัง้  อมหฺ  ศัพท  อุ.:- 
        [ ประถม]  คโต  โส.  [ อฺตรกุฏมฺพิก. ๖/๒๓๒ ] ' เขา 
ไปแลว.'  โส  สยกัตตาใน  คโต ๆ กิตบท กัตตุวาจก. และตัว 
อยางที่แสดงมาแลวขางตนทั้งหมด. 
        [ มัธยม.]  น ตฺว  มยา  เวรจน  วทาปโต. [ โชติกตฺเถร.  
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๘/๑๘๓] ' พออันฉันมิไดใชใหกลาวคํากอเวร.'  ตฺว  วุตตกัมมใน 
วทาปโต ๆ  กิตบท  เหตุกัมมวาจก.  
        [ อุตตม.]  อถาห  มตฺุโต  เอตสฺมา  ปฏิสฺสวา.  [ นนฺทตฺเถร. 
๑/๑๑๗ ] ' ในกาลน้ัน เราพนจากการรับประกันนัน่.'  อย  สยกตัตาใน 
มุตฺโต  ๆ กิตบท  กัตตุวาจก.   
        นาห  ตุมฺเหห ิ อุทกติตฺถโต   กุมภฺทาสี  วิย  อานีตา 
[ วิสาขา. ๓/๖๓ ]  'ดิฉันอันทานนํามาจากทานํ้า  ใหเปนเหมือนนาง 
กุมภาทาสี หามิได.' อห  วุตตกัมมใน  อานีตา  ๆ กติบท  กัมม- 
วาจก.         
        มย  สมคฺคา  ชาตา.  [ โกสมฺพิก. ๑/๕๕ ] ' อาตมา ท. 
เกิดเปนผูพรอมเพียงกันแลว.'  มย   สยกัตตาใน ชาตา ๆ กิตบท 
กัตตุวาจก. 
                                       กาลพิเศษ 
        [ ๔ ] กริิยากิตกไมมีการแบงเปนบุรุษเหมือนกิริยาอาขยาต  ไม 
จัดเขาในบุรุษไหน  ใชเปนกิริยาในพากยางคบาง ในพากยบาง 
ของบุรุษไดทั้ง ๓ เชนตัวอยางที่แสดงแลว. บางทานใชเปนกิริยาใน 
พากยางคของนามท้ัง ๓ บุรุษได แตไมยอมใชเปนกิริยาในพากยของ 
มัธยมบุรุษและอุตตมบุรุษ  ยอมใชแตในประถมบุรุษเทาน้ัน.  เชนนี ้
เรียกวาใชลักลั่น  เพราะถาจัดกิริยากิตกเขาในประถมบุรุษ  ก็ตอง 
ใชแกประถมบุรุษเทาน้ัน  จะใชแกบุรุษอ่ืนไมได  ทั้งในพากยางค 
และในพากย.  สวนท่ีทานวางกิริยาอาขยาตวามีวาเปนไวดวยก็มีนั้น  
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สังเกตไดวา เพ่ือแสดงกาลพิเศษ เชน :-  
        ตฺว  ก  อาปุจฺฉิตฺวา  ปพฺพชิโต  ?  เกน ปพฺพชาปโตสิ ? 
กสฺมา  อิธาคโตสิ ?  [ จุลฺลกาลมหากาล. ๑/๖๘ ] ทานลาใครบวช   
แลว ?  ทาน [ เปนผู ]  อันใครใหบวชอยูแลว ? ทานยอม [ เปนผู ] 
มาแลวในที่นี้ทําไม ? 
        พากยตน  ปพฺพชิโต  แสดงอดีตกาลโดยตรง  เพราะบวชกัน 
เสร็จไปแลว. สัมพันธวา ตฺว  สยกัตตาใน  ปพฺพชิโต  ๆ กิตบท 
กัตตุวาจก. 
        พากยกลาง  ปพฺพชาปโต  แสดงอดีตกาล. อส ิในที่นี้ แสดง 
ปจจุบันแท เมื่อประกอบกันกลายเปนแสดงปจจุบันแทแหงอดีต  (แปล 
วา...อยูแลว ] หมายความวากิริยาที่บวชเสร็จไปแลว  แตใน 
เวลาท่ีพูดนั้น ก็ยังบวชอยู. 
        พากยทาย  อาคโต  แสดงอดีตกาล. อสิ  ในทีน่ี้  แสดง 
ปจจุบันใกลอดีต เมื่อประกอบกันกลายเปนแสดงปจจุบันใกลอดีต 
แหงอดีต [ แปลวา ยอม...แลว]  หมายความวา  กิรยิาที่มา 
เสร็จไปแลว  แตเพ่ิงมาใหมๆ  ในเวลาท่ีพูดนั้น. 
        สเจ  เนเรสิ  อตฺตาน, กโส  อุปหโต  ยถา ; เอส  ปตฺโตสิ 
นิพฺพาน. [โกณฺฑธานตฺเถร.  ๕/๕๔ ] ' ถาทานยังตนไมใหหว่ันไหวดุจ 
กังสดาลท่ีเขาทําลายแลว; ทานน่ันจะ [ เปนผู ]  บรรลุแลวซ่ึงพระนิพพาน.' 
ปตฺโต   แสดงอดีตกาล,   อสิ  ในที่นี ้ แสดงปจจุบันใกลอนาคต  เม่ือ 
ประกอบกันกลายเปนแสดงปจจุบันใกลอนาคตแหงอดีต [ แปลวา จะ  
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....แลว ]  เทียบดวยกิริยาอาขยาตท่ีประกอบดวยกาลาติปตติวิภัตติ 
ทั้งน้ีเพราะในท่ีนี้แสดงความปริกัปวา ถาทําอยางนี้  จะบรรล,ุ  ยงไมได 
บรรลุจริง. ๆ.   
        ตัวอยางที่ยกมาน้ีแสดงวา ทานวางกิริยาอาขยาตวามีวาเปน 
ไวอยางมีความหมาย, นอกจากเพ่ือแสดงกาลพิเศษดังกลาวแลว 
ยังวางไวเพ่ือความหมายอยางอ่ืน, พึงสังเกตดูในที่นั้น  ๆ เถิด.  ในที่ 
ซึ่งทานมิไดวางไว  ก็ไมควรเติมเขามา ใชกิริยากิตกที่มีอยูเปน 
กิริยาคุมพากยทีเดียว  เพราะถาเติม อาจทํากาลหรือความหมายให 
ผิดไปได  เวนไดแตแนใจวา  ไมทําใหผิด,  แตถึงเชนนั้น  ก็ทําใหรก 
รุงรังโดยใชเหตุ.         
                             กัตตุนอกกัตตุในเปนตน 
        [ ๕ ]  บทกิริยากิตก  ที่มีบทกิริยาอาขยาตวามีวาเปนกํากับอยู 
ดวย  ยอมกลายเปนวิกติกัตตาในบทกิริยาอาขยาต วามีวาเปนนั้น 
ในที่เชนนี้  ถาบทกิริยากิตกเปนกัตตุวาจก  เรียกกนัวา  กัตตุนอก 
กัตตุใน. อธบิายวา  กัตตุนอก คือ กิรยิาอาขยาตวามีวาเปน กัตตุ 
ใน คือ  กริิยากิตกนั้น.  ถาบทกิริยากิตกเปนกัมมวาจก เรียกกันวา 
กัตตุนอกกัมมใน.  ถาบทกิริยากิตกเปนเหตุกัมมวาจก  เรียกกันวา 
กัตตุนอกเหตุกัมมใน.  มอีธิบายอยางเดียวกัน อุ. :- 
        [ กัตตุนอกกัตตุใน ] กาเยน สวุโต สิยา. [ ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ. 
๖/๑๙๑ ] ' ภิกษุพึงเปนผูสํารวมทางกาย.'  ภิกฺข ุ สยกัตตุใน สิยา ๆ 
อาขยาตบท กัตตุวาจก.  กาเยน  ตติยาวิเสนใน สวุโต ๆ วิกติ- 
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กัตตาใน สิยา. 
        เอส  ปตฺโต สิ นิพฺพาน. [ โกณฺฑธานตฺเถร. ๕/๕๕ ] ทาน 
นั่นจะบรรลุแลวซ่ึงพระนิพพาน.   
        [ กัตตุนอกกัมมใน ]  วโร คหิโต  โหตุ.  [ สามาวตี. ๒/๕๗] 
' พรจงเปนสิ่งขาพระองครับเอาแลว.'  วโร  สยกัตตาใน โหตุ ๆ 
อาขยาตบท  กัตตุวาจก, มยา  อนภิหิตกัตตาใน  คหิโต  ๆ วิกติ- 
กัตตาใน โหตุ. 
        [ กัตตุนอกเหตุกัมมใน ]  มาคนฺทยิา  การิต  ภวิสฺสติ  [ สามา- 
วตี.  ๒/๖๑ ]  ' กรรมน้ี  จักเปนกรรมอันมาคันทิยายังบุคคลใหทําแลว.' 
กมฺม  สยกัตตาใน ภวิสฺสติ ๆ อาขยาตบท กัตตุวาจก.  อิท  วิเสสน 
ของ กมฺม  ปุคฺคล  การิตกมัมใน การิต ๆ  วิกติกัตตาใน ภวิสฺสติ. 
        คนฺธกุฏปี เตเนว  ฌาปตา  ภวิสฺสติ. [ อชครเปต.  ๕/๕๙ ] 
แมพระคันธกุฎีจักเปนของอันบุรุษน้ันนั่นแหละ  ใหไหมแลว 
        อสฺสุตปุพฺพ  สทฺท  ตยา  สุณาปตมฺหา. [ สามาวตี. ๒/๔๖ ] 
เรา ท. ยอมเปนผูอันทานใหไดฟงเสียงที่ยังไมเคยฟงแลว. 


