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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็น
เครื่องมือศึกษาบาลีพระไตรปิฎก ๒) เพ่ือประมวลสาระของคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษา
บาลีพระไตรปิฎก ๓) เพ่ือศึกษาลักษณะภาษาบทบาลีในอเนกัตถวรรคที่ปรากฏในคัมภีร์นิฆัณฑุ เป็น
การวิจัยเชิงเอกสารโดยวิธีการศึกษารวบรวมประมวลความรู้คัมภีร์พ้ืนฐานการศึกษาบทบาลี
พระไตรปิฎก คัดเลือกบทบาลีที่น ามาอ้างเป็นอุทาหรณ์อธิบายขยายความหมายของศัพท์ในคัมภีร์    
นิฆัณฑุ ตอนอเนกัตถวรรค เป็นตัวอย่างการศึกษาวิเคราะห์รูปศัพท์ ความหมาย ฉันทลักษณ์ และ
อลังการ อันเป็นกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุง สรุปบรรยายเชิง
พรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า คัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์พ้ืนฐานการศึกษาบทบาลี
พระไตรปิฎก มี ๔ ประเภท ดังนี้ (๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา (๒) กลุ่มคัมภีร์
พจนานุกรมศัพท์ (นิฆัณฑุ) (๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ (๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ (เกฏุภะ) มีข้อมูลจาก
การประมวลสาระเนื้อหาโดยสรุป คือ ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีชนิดของสูตร
แบบดั้งเดิมอยู่ ๖ ประเภทและมีองค์ประกอบส าคัญ ๓ อย่าง ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของศัพท์แต่ละศัพท์ แบ่งเป็น ๓ กัณฑ์ ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ จ าแนก
คาถาเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) มาตราพฤติ (๒) วรรณพฤติ และ ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ จ าแนกเป็น ๒ 
ประเภท (๑) สัททาลังการ การตกแต่งเสียง (๒) อัตถาลังการ การตกแต่งความหมาย 
 ส าหรับคัมภีร์อภิธานเป็นกลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ เฉพาะตอนอเนกัตถวรรค มี ๓๕๙ 
คาถา มีจ านวน ๘๓๐ ศัพท์ เริ่มตั้งแต่ สมย ศัพท์จนถึง อาตาป ศัพท์ ผู้วิจัยได้เลือกเอาบทบาลีมา
ศึกษาวิเคราะห์เพียง ๒๐ ศัพท์ ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสส ๔ กลุ่ม ดังนี้ ๑) ด้านหลักภาษา คือการ
แยกแยะให้เห็นที่มาของรูปศัพท์หรือบทบาลี แสดงการประกอบของธาตุ ปัจจัย มี สมย = ส /สม + อิ/
เอ/อย/ยา + อ เป็นต้น ๒) ด้านพจนานุกรม มี สมย ศัพท์ ใช้ในความหมาย ๙ อย่าง เป็นต้น ๓) ด้าน
ฉันทลักษณ์ มีอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ที่เป็นปฐมภการวิปุลาคาถา เป็นต้น และ ๔) ด้านอลังการ ๕ 
อย่าง มีปสาทคุณ เป็นต้น 
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Abstract 
 This research work contained 3 objectives; 1) to study history and 
background of Saddavisesa scriptures as manual texts for Tipitaka learning, 2) to 
codify the essences of Saddavisesa scriptures as basic manual texts for Tipitaka 
learning, 3) to study the Pali language found in Nighandu scripture. It was a 
documentary research by gathering the Pali grammar to study Pali terms selected 
from Tipitaka for explaining as an example for exploring its meanings taken from 
Anekatthavagga in Nighandu scripture. Its contents include word analysis, meaning, 
prosody and rhetoric grouped in Saddavisasa scripture. After that the collected data 
was analysized, proposed to experts to previews, then re-corrected and finally 
composed in descriptive style.  
 Its findings were that Saddavisesa group texts contain the basic books for 
Tipitaka study divided into 4 types; 1) the group of grammar entailing principle of 
language, 2) group of glossaries of vocabulary (Nighandu), 3) group of prosody and   
4) group of rhetoric (Keṭubha). There are the main contents in brief as follwing;        
1) grammarial group presents the language principle containing the 6 types of formal 
suttas and 3 main components, 2) grossary group contains analysis of terms divided 
into 3 parts, 3) prosody group classifies verses into 2 types; (1) Mātrāvaṛti               
(2) Vaṇṇavaṛti and 4) rhetoric group contains 2 types (1) Saddalangkara or sound 
embellishment (2) Atthalangkara or the meaning embellishment. 
 Abhidhana scripture grouped in glossary containing 359 verses in 
Anekatthavagga, has presented only 830 words, starting from Samaya up to Ātāpa 
word. In this work, the researcher had chosen only 20 words for analysis done based 
on Saddavisesa texts 4 groups; 1) Principle of language explores the word analysis or 
Pali terms presenting root, prefixes such as Samaya = Saṃ/Sama + i/e/aya/yā + a etc. 
2) Grossary deals with word’s meaning for example Samaya has 9 meanings etc.      
3) Prosody contains Anuṭṭhubhā-chanda with 8 syllables consisting of Paṭṭhayāvatta-
gāthā etc. 4) principle of rhetoric contains 5 embellishments such as value of faith 
etc.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จ
พระพุทธชินวงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธ
โฆส นครปฐม ที่เมตตาส่งเสริมและให้ก าลังใจในการท างานวิจัยของคณะผู้บริหาร คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และได้อนุญาตให้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นทุนสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
กล่าวคือ พระเทพปริยัติมุนี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระเทพสุวรรณเมธี รักษาการผู้อ านวยการ
ศูนย์บัณฑิตศึกษา พระราชรัตนมุนี รักษาการผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต พระมหาณรงฤทธิ์  
ธมฺมโสภโณ รักษาการผู้อ านวยการส านักวิชาการ และ รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล รวมถึง ดร.ชัยชาญ    
ศรีหานู ผศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง และ ดร.ธานี สุวรรณประทีป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ซึ่งคณาจารย์เหล่านี้ได้เมตตาให้ค าชี้แนะรูปแบบ 
วิธีการ และการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในเชิงตรรกะ ตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผลจน
ท าให้งานนี้ส าเร็จเรียบร้อยได้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร ป.ธ. ๗, ดร.) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันทุกท่านที่ได้บริหารจัดการเรื่องทุนส าหรับด าเนินงานและได้
เชิญคณาจารย์ผู้ช านาญการวิจัยมาให้ความรู้และฝึกอบรมวิธีการท าวิจัย จนท าให้ผู้วิจัยได้น าองค์
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาปรับปรุงงานวิจัยและเติมเต็มสิ่งที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ พระปริญญา ปญฺ าสิริ นักจัดการงานทั่วไป นางสาวชลิดา ประจ าถิ่น 
ผู้อ านวยการส่วนบริหาร นายสมบูรณ์ จารุณะ นักวิชาการศึกษา นางสาวอรปรียา สมเชื้อเวียง 
นักวิชาการศึกษา และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกท่านของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ที่ได้ด าเนินการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ จนท าให้
งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ นางสาวอรุณรัตน์ จุมจัตุรัส ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ และ
นางสาวณฐปวีร์ เปรมพัฒนพันธ์ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ทุกคน ที่ได้บริการให้ยืมเอกสาร หนังสือ ต าราประกอบการวิจัยด้วย
ไมตรีจิต ขอขอบพระคุณคณาอาจารย์ทั้งหลายทั้งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ส่วนกลางและวิทยาเขต ที่ได้แนะน าข้อมูล แหล่งค้นคว้าและ
วิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
 คุณประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยขอบูชาพระคุณบิดามารดาและบุรพาจารย์ทุก
ท่านทีเ่ลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและให้ความรู้ทัง้โดยตรงโดยอ้อมด้วยความเคารพและศรัทธา   
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ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 ในงานวิจัยฉบับนี้   ผู้ เขียนได้อ้างอิงข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับ      
มหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ และภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙ โดย
ใช้อักษรย่อแทนชื่อเต็มคัมภีร์ตามระบบอ้าง เล่ม/ข้อ/หน้า ตัวอย่าง ที.สี. (บาลี) ๙/๑๙/๒๙. หมายถึง  
ทีฆนิกาย สีลขนฺธวคฺคปาลิ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ ข้อ ๑๙ หน้า ๒๙ เป็นต้น ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙/๕๐. 
หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๙ ข้อ ๑๙ หน้า ๕๐ เป็นต้น   

สําหรับ อรรถกถำ อ้างอิงอรรถกถาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูปแบบ
การอ้างอิงจะขึ้นต้นด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์แล้วตามด้วย เล่ม/ข้อ/หน้า ตัวอย่าง ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๐/
๒๐. หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสินี สีลขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา เล่มที่ ๑ ข้อ ๑๓ หน้า ๒๐ กรณีที่อรรถ-
กถาเล่มใดไม่มีเลขข้อ รูปแบบการอ้างอิงจะขึ้นต้นด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์แล้วตามด้วยเล่ม/หน้า    
ตัวอย่าง อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) ๑/๑๗๒ หมายถึง อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี อฏฺฐสาลินีอฏฺฐกถา เล่มที่ ๑  
หน้า ๑๗๒ บางคัมภีร์มีจํานวนเล่มเดียว ใช้วิธีการอ้างข้อ/หน้า ตัวอย่าง ขุ.ม.อ.(บาลี) ๒/๔. หมายถึง  
ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา มหานิทฺเทสอฏฺ กถา ข้อ ๒ หน้า ๔ เป็นต้น   

ฎีกำ อ้างอิงฎีกาภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูปแบบการอ้างอิงจะขึ้นต้น
ด้วยอักษรย่อชื่อคัมภีร์แล้วตามด้วยเล่ม/ข้อ/หน้า ตัวอย่าง ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๑/๓/๕ หมายถึง        
ทีฆนิกาย นีลตฺถปฺปกาสินี มหาวคฺคฏีกา เล่มที่ ๑ ข้อ ๓ หน้า ๕ บางคัมภีร์มีจํานวนเล่มเดียว ใช้วิธีการ
อ้างข้อ/หน้า ตัวอย่าง วชิร.ฏีกา (บาลี) ๕/๒๓. หมายถึง วชิรพุทฺธิฏีกา ข้อ ๕ หน้า ๒๓ เป็นต้น บาง
กรณีใช้ ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๔๐๔ หมายถึง ทีฆนิกาย สีลขนฺธวคฺคฏีกา หน้า ๔๐๔ 

 
พระวินัยปิฎก 

วิ.มหา.  (บาลี) = วินยปิฏก มหาวิภงฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
วิ.ภิกฺขุนี.  (บาลี) = วินยปิฏก ภิกฺขุนีวิภงฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
วิ.ม.  (บาลี) = วินยปิฏก มหาวคคฺปาลิ  (ภาษาบาลี) 
วิ.จ.ู  (บาลี) = วินยปิฏก จูฬวคคฺปาลิ  (ภาษาบาลี) 
วิ.จ.ู  (บาลี) = วินยปิฏก ปริวารปาลิ  (ภาษาบาลี) 

 
พระสุตตันปิฎก 

ที.สี.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ที.ม.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย  มหาวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.  (ไทย) = สุตฺตนฺตปิฏก  ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ  (ภาษาไทย) 
ม.มู.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ม.ม.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ม.อุ.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  มชฺฌิมนิกาย  อุปริปณฺณาสกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
สํ.ส.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  สคาถวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
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สํ.นิ.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  นิทานวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
สํ.ข.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  ขนฺธวารวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
สํ.สฬา.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  สฬายตนวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
สํ.ม.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  สํยุตฺตนิกาย  มหาวารวคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทุก. (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ทุกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ติก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ติกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตตฺรนิกาย  จตุกฺกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ปญฺจก.  (บาลี) = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ปญฺจกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.สตฺตก.  (ไทย)  = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  สตตกนิปาตปาลิ  (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺ ก.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  อฏฺ กนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทสก.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  องฺคุตฺตรนิกาย  ทสกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ขุ.  (บาลี)   =   สุตฺตนฺตปิฏก  ขุททกนิกาย  ขุทฺทกปา ปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.   (บาลี)   =   สุตฺตนฺตปิฏก  ขุททกนิกาย   ธมฺมปทปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อุ.  (บาลี)   =   สุตฺตนฺตปิฏก  ขุททกนิกาย   อุทาน  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อุ.  (ไทย)   =   สุตฺตนฺตปิฏก  ขุททกนิกาย   อุทาน  (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย  อิติวุตฺตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อิติ.  (ไทย)  = สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย  อิติวุตฺตกปาลิ  (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก   ขุทฺทกนิกาย  สุตฺตนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ว.ิ  (บาลี) =    สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   วิมานวตฺถุปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.เปต.  (บาลี) =    สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   เปตวตฺถปุาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.เถร.  (บาลี) =    สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   เถรคาถาปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.เถร.  (ไทย) =    สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย   เถรคาถาปาลิ  (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย  ชาตกปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ม.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย  มหานิทฺเทสปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.จ.ู  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย  จูฬนิทฺเทสปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ป.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย  ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อป.  (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย  อปทานปาลิ  (ภาษาบาลี) 
ขุ.พุทฺธ. (บาลี)  = สุตฺตนฺตปิฏก  ขุทฺทกนิกาย  พุทธฺวํสปาลิ  (ภาษาบาลี) 

 
พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.สงฺ.  (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก  ธมฺมสงฺคณีปาลิ  (ภาษาบาลี) 
อภิ.วิ.  (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก  วิภงฺคปาลิ  (ภาษาบาลี) 
อภิ.ปุ.   (ไทย) =    อภิธมฺมปิฏก   ปุคคลปญฺ ตฺติปาลิ  (ภาษาไทย) 
อภิ.ก.   (บาลี) =    อภิธมฺมปิฏก   กถาวตฺถปุาลิ  (ภาษาบาลี) 
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ข. ค ำย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถำ 
อรรถกถำพระวินัยปิฎก 

วิ.อ. (บาลี)     = วินยปิฏก สมนฺตปาสาทิกา ปาราชิกกณฺฑสํฆาทิเสสาทิมหาวคฺคาทิอฏฺ กถา 
 

อรรถกถำพระสุตตันตปิฎก 
ที.สี.อ.  (บาลี)  = ทีฆนิกาย   สุมงฺคลวิลาสินี  สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ที.ม.อ.  (บาลี)  = ทีฆนิกาย   สุมงฺคลวิลาสินี  มหาวคฺคอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.อ.  (บาลี)  = ทีฆนิกาย   สุมงฺคลวิลาสินี  ปาฏิกวคฺคอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
ม.มู.อ.  (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย   ปปญฺจสูทนี  มูลปณฺณาสกอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
ม.ม.อ.  (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย   ปปญฺจสูทนี  มชฺฌิมปณฺณาสกอฏฺ กถา (ภาษาบาลี) 
สํ.ส.อ.  (บาลี)  = สํยุตฺตนิกาย   สารตฺถปฺปกาสินี สคาถวคฺคอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
สํ.นิ.อ.  (บาลี)  = สํยุตฺตนิกาย   สารตฺถปฺปกาสินี นิทานวคฺคอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
สํ.ม.อ.  (บาลี)  = สํยุตฺตนิกาย   สารตฺถปฺปกาสินี มหาวคฺคอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอกก.อ. (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  เอกกนิปาตอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทุก.อ. (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ทุกนิปาตอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ติก.อ.   (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ติกนิปาตอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  จตุกฺกนิปาตอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
องฺ.ทสก.อ.  (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย  มโนรถปูรณี  ทสกนิปาตอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ขุ.อ.  (บาลี)  = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถโชติกา  ขุทฺทกปา อฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ธมฺมปทอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อุ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถทีปนี  อุทานอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.อิติ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถทีปนี  อิติวุตฺตกอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.สุ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถโชติกา  สุตฺตนิปาตอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.เปต.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถโชติกา  เปตวตฺถุอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.เถร.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ปรมตฺถทีปนี  เถรคาถาอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.ชา.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   ชาตกอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
ขุ.ป.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   สทฺธมฺมปฺปกาสินีปฏิสมฺภิทามคฺคอฏฺ กถา (ภาษาบาลี) 
ขุ.อป.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   วิสุทฺธชนวิบาสินี อปทานอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
ขุ.พุทฺธ.อ.  (บาลี) = ขุทฺทกนิกาย   มธุรตฺถวิลาสินี  พุทฺธวํสอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 

 
อรรถกถำพระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.วิ.อ.  (บาลี)  = ทีฆนิกาย   วิภงฺค  สมฺโมหวิโนทนีอฏฺ กถา   (ภาษาบาลี) 
อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี)  = อภิธมฺมปิฏก   ปญฺจปกรณอฏฺ กถา  (ภาษาบาลี) 
 

ฎีกำพระวินัยปิฎก 
วชิร.ฏีกา (บาลี)  = วชิรพุทฺธิฏีกา    (ภาษาบาลี) 
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สารตฺถ.ฏีกา (บาลี)  = สารตฺถทีปนีฏีกา   (ภาษาบาลี) 
 

ฎีกำพระสุตตันปิฎก 
ที.สี.ฏีกา  (บาลี)  = ทีฆนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ที.ม.ฏีกา  (บาลี)  = ทีฆนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  มหาวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ที.ปา.ฏีกา  (บาลี)  = ทีฆนิกาย  ลีนตฺถปฺปกาสินี  ปาฏิกวคฺคฏีกา  (ภาษาบาลี) 
ที.สี.ฏีกา (อภินว)(บาลี)  = ทีฆนิกาย   สาธุวิลาสินี  สีลกฺขนฺธวคฺคอภินวฏีกา(ภาษาบาลี) 
ม.มู.ฏีกา   (บาลี)  = มชฺฌิมนิกาย   ลีนตฺถปฺปกาสนี  มูลปณฺณาสกฏีกา  (ภาษาบาลี) 
สํ.ฏีกา (บาลี)  = สํยุตฺตนิกาย    ลีนตฺถปฺปกาสนี  สํยุตฺตฏีกา  (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี)  = องฺคุตฺตรนิกาย   จตุกฺกนิปาตฏีกา  (ภาษาบาลี) 

 

ฎีกำปกรณวิเสส 
วิภาวินี  (บาลี)  = อภิธมฺมตฺถวิภาวินีฎีกา  (ภาษาบาลี) 

 

คัมภีร์สัททำวิเสส 
อภิธาน. (บาลี)  = อภิธานปฺปทีปิกา  (ภาษาบาลี) 
อภิธาน.สูจิ (บาลี) = อภิธานปฺปทีปิกา สูจิ  (ภาษาบาลี) 
กวส. (บาลี)  = กวิสาร   (ภาษาบาลี) 
นีติ.ธาตุ (บาลี) = สทฺทนีติ ธาตุมาลา (ภาษาบาลี) 
โมคฺ. (บาลี)  = โมคฺคลฺลานปฺปกรณํ  (ภาษาบาลี)
รูปสิทธฺิ. (บาลี) = ปทรูปสิทฺธิ   (ภาษาบาลี) 
รูปสิทฺธิ.ฏีกา (บาลี) = ปทรูปสิทฺธิฏีกา  (ภาษาบาลี) 
 



 

 

 
บทท่ี ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 หลักธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ เมื่อสมัยพุทธกำลมีค ำเรียกหลำยประกำร เช่น 
พรหมจรรย์ ตอนส่งพระสำวกไปประกำศพระศำสนำครั้งแรก พระพุทธเจ้ำตรัสถึงพรหมจรรย์ มี
ปรำกฏว่ำ มุตฺตำห  ภิกฺขเว สพฺพปำเสหิ เย ทิพฺพำ เย จ มำนุสำ ตุมฺเหปิ ภิกฺขเว มุตฺตำ สพฺพปำเสหิ เย 
ทิพฺพำ เย จ มำนุสำ จรถ ภิกฺขเว จำริก  พหุชนหิตำย พหุชนสุขำย โลกำนุกมฺปำย อตฺถำย หิตำย      
สุขำย เทวมนุสฺสำน  มำ เอเกน เทฺว อคมิตฺถ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺม  อำทิกลฺยำณ  มชฺเฌกลฺยำณ  
ปริโยสำนกลฺยำณ  สำตฺถ  สพฺยญฺชน  เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  ปกำเสถ ภิกษุทั้งหลำย เรำพ้น
แล้วจำกบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจำกบ่วงทั้งปวง ทั้งที่
เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลำย พวกเธอจงจำริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ ำนวน
มำก เพ่ืออนุเครำะห์ชำวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและควำมสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่ำไปโดยทำง
เดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีควำมงำมในเบื้องต้น มีควำมงำมในท่ำมกลำง และมีควำมงำมในที่สุด 
จงประกำศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์  บริบูรณ์ครบถ้วน๑ ตรัสเรียกว่ำ สำสนะ 
ตอนประทำนโอวำทปำติโมกข์แก่พระสงฆ ์๑,๒๕๐ องค์ ดังพระพุทธพจน์ว่ำ 
     สพฺพปำปสฺส อกรณ  กุสลสฺสูปสมฺปทำ 
     สจิตฺตปริโยทปน  เอต  พุทธำนสำสน  
   กำรไม่ท ำบำปทั้งปวง กำรท ำกุศลให้ถึงพร้อม กำรท ำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 
   นี้คือค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย๒ 
และตรัสเรียกว่ำธรรมวินัย มีปรำกฏว่ำ โย โว อำนนฺท มยำ ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺ ตฺโต โส โว 
มมจฺจเยน สตฺถำ ธรรมและวินัยที่เรำแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลำย หลังจำกเรำล่วงลับไปแล้วก็
จะเป็นศำสดำของเธอทั้ งหลำย๓ พระพุทธเจ้ำทรงใช้ภำษำมคธประกำศพระพุทธพจน์  คือ
พระไตรปิฎก๔ พระไตรปิฎกเป็นหลักฐำนชั้นต้นบรรจุหลักธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำและพระสำวก
องค์ส ำคัญ โดยพระอรหันตสำวกท้ังหลำยมีพระมหำกัสสปเถระเป็นต้นได้รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ ดุจ

                                                           

 ๑ วิ.ม. (บำลี) ๔/๓๒/๒๗., วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๒๗๑. 
 ๒ ที.ม. (บำลี) ๑๐//๙๐/๔๓., ที.ม. (ไทย) ๑๐//๙๐/๕๐., ขุ.ธ. (บำลี) ๒๕/๑๘๓/๔๙., ขุ.ธ. (ไทย) 
๒๕/๑๘๓/๙๐. 

 ๓ ที.ม. (บำลี) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔., ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
   ๔ สมฺมำสมฺพุทฺโธปิ เตปิฏก  พุทฺธวจน  ตนฺตึ อำโรเปนฺโต มำคธภำสำยเมว อำโรเปสิ; อภิ.วิ.อ. (บำลี) ๒/
๔๑๕., อง.ฺจตุกฺก.ฏีกำ (บำลี) ๒/๔๓๖. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2


  

 

๒ 

เดียวกับตะกร้ำอันเป็นภำชนะส ำหรับใส่ของต่ำง ๆ ไว้๕ พระไตรปิฎกเป็นที่ประมวลพระพุทธพจน์และ
เป็นที่รวมไว้ซึ่งหลักธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ เรียกว่ำ นวังคสัตถุศำสน์๖ 
 พระพุทธพจน์ว่ำตำมสภำวะของธรรมตำมที่ปรำกฏแล้ว เป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งเข้ำใจได้
ยำก มีหลักฐำนปรำกฏว่ำ อธิคโต โข มฺยำย  ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกำ - 
วจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย ธรรมที่เรำได้บรรลุแล้วนี้ ลึกซึ้ง เห็นได้ยำก รู้ตำมได้ยำก สงบ ประณีต 
ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้๗ ดังนั้น พระบุรพำจำรย์เริ่มตั้งแต่พระอรรถกถำจำรย์
ผู้รู้อรรถะและพยัญชนะของพระพุทธพจน์ ได้อธิบำยพระพุทธพจน์ที่เป็นบำลีพระไตรปิฎกในส่วนที่
ยำกให้เข้ำใจง่ำยขึ้นส ำหรับผู้เริ่มศึกษำ จึงมีคัมภีร์อธิบำยพระพุทธพจน์หลังสมัยพุทธกำลเพ่ิมขึ้นอีก
มำกมำย จัดเป็นล ำดับคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำ คือ พระไตรปิฎก อรรถกถำ ฎีกำ อนุฎีกำ ทีปนี 
ปกรณ์วิเสส และสัททำวิเสส๘ คัมภีร์เหล่ำนี้ เป็นคัมภีร์อธิบำยพระพุทธพจน์ทั้งรูปศัพท์ของประโยค 
หลักไวยำกรณ์ และสภำวธรรม ตลอดถึงเรื่องรำวต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจพระพุทธพจน์ได้
อย่ำงถูกต้องตรงตำมพุทธประสงค์ คัมภีร์เหล่ำนี้ถูกบันทึกไว้ด้วย ภำษำมคธ ปัจจุบันเรียกกันว่ำ ภำษำ
บำลี  
 ภำษำบำลี เป็นภำษำที่ชำวบ้ำนแคว้นมคธใช้พูดกันในชีวิตประจ ำวัน เมื่อสมัยพุทธกำล
และเป็นภำษำที่พระพุทธเจ้ำทรงใช้ประกำศศำสนำตำมที่พระพุทธโฆษำจำรย์กล่ำวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิ
มรรคว่ำ ธมฺมนิรุตฺติสญฺ  ิตำย สภำวนิรุตฺติยำ มำคธิกำย สพฺพสตฺตำน  มูลภำสำย ฯ ด้วยภำษำมคธ
อันเป็นภำษำดั้งเดิมของสรรพสัตว์ทั้งหลำยที่ใช้พูดกันตำมปกติเป็นที่รู้กันว่ำ  พระชินเจ้ำทรงใช้
ประกำศพระธรรม ฯ๙ 
 ค ำว่ำ บำลี ตำมควำมเห็นของอำจำรย์บำงท่ำนว่ำ มำจำกรำกศัพท์เดียวกัน คือ ปำ ธำตุ + 
ฬิ ปัจจัย มีรูปวิเครำะห์ว่ำ ปำติ รกฺขตีติ ปำฬิ๑๐ หมำยถึงบันทึกรักษำหลักธรรมค ำสอนของ
พระพุทธเจ้ำไว้ 
 รูปวิเครำะห์ที่พระฎีกำจำรย์ขยำยควำมในสมันตปำสำทิกำของพระพุทธโฆษำจำรย์  มีว่ำ 
อตฺถ  ปำติ รกฺขตีติ ปำลิ ปำโต ลีติ โมคฺคลฺลำนสุตฺเตน ลิปฺปจฺจโย ฯ ปำลิย  อำคโต นโย ปำลินโย    

                                                           

๕ เสถียรพงษ์  วรรณปก, ค ำบรรยำยพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์หอรัตนชัยกำรพิมพ์, 
๒๕๔๐), หน้ำ ๗. 

๖ ค ำสอนของพระพุทธเจ้ำประกอบด้วยองค์ ๙ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยำกรณะ คำถำ อุทำน อิติ-   
วุตตกะ ชำตกะ อัพภูตธัมมะ และเวทัลละ; วิ. มหำ. (บำลี) ๑/๗/๑๓. 
 ๗ วิ.ม. (บำลี) ๔/๗/๖-๗., วิ.ม. (ไทย) ๔/๗/๑๑. 
 ๘ ดูรำยละเอียดใน สุชีพ ปุญญำนุภำพ, พระไตรปิฎกฉบับส ำหรับประชำชน , พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, 
(กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๐), หน้ำ ๑ - ๒๕. 
 ๙ พระพุทธโฆสเถระ , วิสุทฺ ธิมคฺคสฺส  นำม  ปกรณ วิ เสสสฺส  ตติโย  ภำโค , พิมพ์ ครั้ งที่  ๘ 
(กรุงเทพมหำนคร: มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, ๒๕๓๖), หน้ำ ๘. 
 ๑๐ พระโมคคัลลำนะ, อภิธำนปฺปทีปิกำ และ อภิธำนปฺปทีปิกำสูจิ (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำ-
มกุฏรำชวิทยำลัย, ๒๕๓๕), หน้ำ ๖๒๕. 



  

 

๓ 

ปำลินยสฺส อนุรูปำ ปำลินยำนุรูปำ๑๑ แปลว่ำ เรียกว่ำ เป็นบำลี เพรำะคงไว้คือรักษำไว้ซึ่งเนื้อควำม 
(พระพุทธพจน์) ลง ลิ ปัจจัย ด้วยสูตรในคัมภีร์ไวยำกรณ์โมคคัลลำนะว่ำ ปำโต ลิ (ลง ลิ ปัจจัย หลัง 
ปำ ธำตุ) นัยที่มำในคัมภีร์บำลี เรียกว่ำ ปำลินัย กถำที่เข้ำกันได้กับปำลินัย ชื่อว่ำ ปำลินยำนุรูป 
 ภำษำบำลี เป็นภำษำบันทึกรักษำหลักธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำในรูปคัมภีร์
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ระดับรอง ๆ ลงมำ เช่น อรรถกถำ ฎีกำ เป็นต้น ดังนั้น ผู้จะศึกษำบำลี
พระไตรปิฎก อรรถกถำ ฎีกำ ฯลฯ จ ำเป็นจะต้องศึกษำภำษำบำลีให้เข้ำใจอย่ำงละเอียดลึกซึ้งก่อน 
กำรศึกษำหลักภำษำบำลีระดับธรรมดำถือว่ำยังไม่เพียงพอที่จะศึกษำพระไตรปิฎกในเชิงวิเครำะห์วิจัย
ได ้แต่ต้องเป็นกำรศึกษำหลักภำษำบำลีที่มีอยู่ในกลุ่มคัมภีร์สัททำวิเสส ๔ กลุ่ม อันเป็นคัมภีร์ที่ช่วยให้
เกิดควำมเข้ำใจในกำรศึกษำบำลีพระไตรปิฎก 
 ค ำว่ำ สัททำวิเสส คือ กลุ่มคัมภีร์หลักภำษำบำลีที่เป็นเครื่องมือในกำรศึกษำและวินิจฉัย
ข้ออรรถข้อธรรมในบำลีพระไตรปิฎก ปัจจุบันในหอสมุดแห่งชำติมีบัญชีรำยชื่อกลุ่มคัมภีร์สัททำวิเสส 
๑๕๓ คัมภีร์๑๒ เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นอุปกำระในกำรศึกษำบำลีพระไตรปิฎก จัดเป็น
คัมภีร์สัททำวิเสส มี ๔ กลุ่ม คือ 
 ๑. กลุ่มคัมภีร์ไวยำกรณ์ เป็นคัมภีร์ประเภทที่แสดงหลักภำษำบำลี โดยกล่ำวถึงรำกศัพท์, 
วิธีส ำเร็จรูป, กำรเปลี่ยนแปลงศัพท์ ฯลฯ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มคัมภีร์กัจจำยนะ, กลุ่มคัมภีร์   
โมคคัลลำนะ และกลุ่มคัมภีร์สัททนีติ 
 ๒. กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ เป็นคัมภีร์ประเภทพจนำนุกรมหรือปทำนุกรมศัพท์ภำษำบำลี เช่น 
คัมภีร์อภิธำน, คัมภีร์เอกักขรโกสะ เป็นต้น 
 ๓. กลุ่มคัมภีร์ฉันท์ เป็นคัมภีร์ประเภทที่แสดงกฎเกณฑ์ วิธีร้อยกรองภำษำบำลี เช่น    
วุตโตทัย, ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
 ๔. กลุ่มคัมภีร์เกฏุภะ เป็นคัมภีร์ประเภทที่แสดงกลวิธีกำรแต่งภำษำบำลีให้ได้อรรถรส
และสละสลวยทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง เช่น สุโพธำลังกำร เป็นต้น 
 บุคคลผู้ศึกษำกลุ่มคัมภีร์สัททำวิเสสจนแตกฉำนดีแล้ว เมื่อไดศึ้กษำบำลีพระไตรปิฎกจะไม่
มีควำมอึดอัดสงสัยในบทบำลี จะมีแต่ควำมปลอดโปร่งโล่งใจเกิดควำมเพลิดเพลินดื่มด่ ำในรสพระ
สัทธรรมเหมือนท่องเที่ยวไปในอุทยำนที่ดำรดำษด้วยไม้ดอกนำนำพรรณ ฉะนั้น พระโบรำณำจำรย์จึง
กล่ำวว่ำ คัมภีร์สัททำวิเสสเป็นคัมภีร์คู่บำรมีพระไตรปิฎก เห็นได้จำกสูตรที่ ๕๒ ของคัมภีร์กัจจำยนะ
ว่ำ ชินวจนยุตฺต  หิ สูตรที่แสดงต่อไปนี้  สมควรต่อพระด ำรัสของพระพุทธเจ้ำผู้ชนะมำรทั้ง ๕ 
เท่ำนั้น๑๓ 

                                                           

 ๑๑ พระพุทธโฆสเถระ , สมนฺตปำสำทิกำ นำม  วินยฏฺ กถำ ตติโย ภำโค , พิมพ์ครั้งที่  ๑๓ 
(กรุงเทพมหำนคร: มหำมกุฏรำชวิทยำลัย, ๒๕๓๖), หน้ำ ๑๓. 
 ๑๒ ดูรำยละเอียดใน พระมหำเวทย์ วรญฺญู, ปทรูปสิทธิเบื้องต้น เล่ม ๑, (กรุงเทพมหำนคร: บริษัท
สหธรรมิก จ ำกัด, ๒๕๓๖), หน้ำ ๑๑๐ – ๑๑๗. 
 ๑๓ พระอัคควังสเถระ, สัททนีติ ธำตุมำลำ คัมภีร์หลักบำลีมหำไวยำกรณ์, พระธรรมโมลี ตรวจช ำระ, 
พระมหำนิมิตร ธมฺมสำโร และจ ำรูญ ธรรมดำ แปล, มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตบำฬีศึกษำ
พุทธโฆส นครปฐม, ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไทยรำยวันกำรพิมพ์: กรุงเทพมหำนคร, ๒๕๔๖, หน้ำ [๑-๒]. 



  

 

๔ 

 กำรศึกษำคัมภีร์สัททำวิเสส นับเป็นกระบวนกำรที่มีควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรศึกษำภำษำ 
โดยเฉพำะภำษำโบรำณ เช่น ภำษำบำลี, ภำษำสันสกฤต นักปรำชญ์ในพระพุทธศำสนำมักสอนว่ำผู้ที่
ไม่รู้ไวยำกรณ์ก็คือผู้ไม่รู้หนังสือ ดังนั้น นักปรำชญ์ทั้งหลำยได้ให้ควำมส ำคัญต่อวิชำไวยำกรณ์มำก 
แม้แต่พระพุทธเจ้ำก็ยังตรัสถึงควำมส ำคัญของหลักไวยำกรณ์ไว้ในพระไตรปิฎกดังมีปรำกฏว่ำ เทฺวเม 
ภิกฺขเว ธมฺมำ สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสำย อนฺตรธำนำย ส วตฺตนฺติ. กตเม เทฺว. นิกฺขิตฺตญฺจ ปทพฺยญฺชน  
อตฺโถ จ ทุนฺนีโต. ทุนฺนิกฺขิตฺตสฺส ภิกฺขเว ปทพฺยญฺชนสฺส อตฺโถปิ ทุนฺนโย โหติ. อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว 
ธมฺมำ สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสำย อนฺตรธำนำย ส วตฺตนฺติ ภิกษุทั้งหลำย ธรรม ๒ ประกำรนี้ ย่อมเป็นไป 
เพ่ือควำมเสื่อมสูญหำยไปแห่งสัทธรรม ธรรม ๒ ประกำร อะไรบ้ำง คือ ๑. บทพยัญชนะที่สืบทอดกัน
มำไม่ดี ๒. อรรถที่สืบทอดขยำยควำมไม่ดี แม้อรรถแห่งบทพยัญชนะที่ตั้งไว้ไม่ดี ก็ชื่อว่ำเป็นกำรสืบ
ทอดขยำยควำมไม่ดี ภิกษุทั้งหลำย ธรรม ๒ ประกำรนี้แล ย่อมเป็นไป เพ่ือควำมเสื่อมสูญหำยไปแห่ง
สัทธรรม๑๔ 
 พระพุทธด ำรัสนี้ชี้ให้เห็นว่ำกำรศึกษำกลุ่มคัมภีร์สัททำวิเสสนั้น เป็นสิ่งที่จ ำเป็นมำก 
เพรำะกำรที่จะเข้ำใจพระไตรปิฎกอันลึกซ้ึงสมบูรณ์ด้วยอรรถและงดงำมด้วยภำษำนั้น เบื้องต้นจะต้อง
อำศัยคัมภีร์ไวยำกรณ์เป็นกุญแจไขเข้ำไป จำกนั้น จึงค่อยท ำกำรศึกษำค้นคว้ำนำนำนยะที่ เป็นแก่น
ธรรมต่อไป 
 คัมภีร์อภิธำนเป็นหนึ่งในกลุ่มคัมภีร์สัททำวิเสสที่แสดงบทบำลีไว้มำกมำยโดยรวมแล้วจะมี
เนื้อหำแบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
  ๑. กลุ่มค ำท่ีมีศัพท์เดียวแต่มีควำมหมำยหลำกหลำย เช่น สมย, ปท, พฺรหฺมจริย, ธมฺม, 
อตฺถ, รส และ สนฺต เป็นต้น 
  ๒. กลุ่มค ำที่มีควำมหมำยอย่ำงเดียวกัน แต่มีหลำยศัพท์ เช่น พระนำมพระพุทธเจ้ำ, 
นิพพำน, ดวงอำทิตย์, ดวงจันทร์, บุญ, บำป, สัตว์, ค ำพูด, นักปรำชญ์, พระรำชำ, ทองค ำ, คณะ และ 
น้ ำ เป็นต้น 
 ด้วยเหตุที่ค ำศัพท์ภำษำบำลีมีควำมหลำกหลำยทั้งด้ำนควำมหมำยและค ำศัพท์ที่ใช้ 
จ ำเป็นต้องมีกลุ่มคัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือในกำรศึกษำบำลีพระไตรปิฎกอย่ำงกลุ่มคัมภีร์สัททำวิเสสที่จะ
ช่วยในกำรก ำหนดควำมหมำยของค ำศัพท์ในเนื้อควำมนั้น ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง ดังอุทำหรณ์ที่ยกขึ้นมำ
แสดงพอเป็นแนวทำงในกำรศึกษำวิเครำะห์ต่อไป คือ 
  ๑. สมย ศัพท์ในบทบำลีว่ำ สมฺมำ มำนำภิสมยำ อนฺตมกำสิ ทุกฺขสฺส แปลว่ำ ได้ท ำ
ที่สุดแห่งทุกข์ เพรำะรู้แจ้งมำนะได้โดยชอบ๑๕ ส่วนในคัมภีร์อภิธำน ท่ำนได้กล่ำวถึงควำมหมำยของ 
สมยศัพท์ ในคำถำที่ ๗๗๘ ว่ำ 
     สมโย สมวำเย จ สมูเห กำรเณ ขเณ 
     ปฏิเวเธ สิยำ กำเล ปหำเน ลำภทิฏฺ  ิสุ 
  สมยศัพท์ มีควำมหมำย ๙ อย่ำง คือ (๑) สมวำย ควำมถึงพร้อมแห่งเหตุ  
  (๒) สมูห หมู่-คณะ  (๓) กำรณ เหตุ  (๔) ขณ ขณะ-โอกำส  (๕) ปฏิเวธ  

                                                           

 ๑๔ องฺ.ทุก. (บำลี) ๒๐/๒๐/๕๘., องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๗๒. 
 ๑๕ ส .สฬำ. (บำลี) ๑๘/๒๕๑/๑๘๙., ส .สฬำ. (ไทย) ๑๘/๒๕๑/๒๗๑. 



  

 

๕ 

  กำรแทงตลอด  (๖) กำล กำลเวลำ  (๗) ปหำน กำรละ  (๘) ลำภ กำรได้  
  (๙) ทิฏฺ  ิ ลัทธิ 
 คัมภีร์อภิธำนัปปทีปิกำสูจิอธิบำยไว้ว่ำ สมฺมำ มำนำภิสมยำ อนฺตมกำสิ ทุกฺขสฺสำติ อำทีสุ    
ปหำเน. โดยได้ยกอุทำหรณ์ของสมยศัพท์ที่ใช้ในควำมหมำยของปหำน-กำรละ ว่ำ สมฺมำ มำนำ-  
ภิสมยำ อนฺตมกำสิ ทุกฺขสฺส ท ำท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ เพรำะละมำนะได้โดยชอบ๑๖  
  ๒. พฺรหฺมจริย ศัพท์ในบทบำลีว่ำ ต  เม วต  ต  ปน พฺรหฺมจริย  ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย       
วิปำโก แปลว่ำ ทำนที่ได้ถวำยโดยควำมเคำรพนั้นเป็นวัตรของเรำ และกำรสมำทำนวัตรนั้นเป็น
พรหมจรรย์ของเรำ นี้เป็นผลแห่งวัตรและพรหมจรรย์นั้นที่เรำประพฤติดีแล้ว๑๗ ส่วนในคัมภีร์อภิธำน 
ท่ำนได้กล่ำวถึงควำมหมำยของ พฺรหฺมจริย ศัพท์ ในคำถำที่ ๗๘๓ ว่ำ 
     ทำนสฺมึ พฺรหฺมจริย  อปฺปมญฺ ำสุ สำสเน 
     เมถุนำรติย  เวยฺยำ- วจฺเจ สทำรตุฏฺ  ิย  
    ปญฺจสีลำริยมคฺโค- โปสถงฺคธิตีสุ จ 
  พฺรหฺมจริยศัพท์ มีควำหมำย  ๑๐ อย่ำง  คือ (๑) ทำน ทำน (๒) อปฺปมญฺ ำ  
  อัปปมัญญำ-พรหมวิหำรธรรม  (๓) สำสน พระศำสนำ  (๔) เมถุนำรติ กำรงด 
  เว้นจำกเมถุน  (๕) เวยฺยำวจฺจ กำรช่วยขวนขวำย  (๖) สทำรตุฏฺ  ิ ควำมพอใจ 
  ยินดีในภรรยำตน (๗) ปญฺจสีล ศีล ๕ (๘) อริยมคฺค อริยมรรค (๙) อุโปสถงฺค 
  องค์อุโบสถ (๑๐) ธิติ ควำมเพียร 
 คัมภีร์อภิธำนัปปทีปิกำสูจิอธิบำยไว้ว่ำ พฺรหฺมจริยสทฺโท. ต  เม วต  ต  ปน พฺรหฺมจริย  ตสฺส 
สุจิณฺณสฺส อย  วิปำโกติ อิมสฺมึ วิธูรปณฺฑิตชำตเก ทำนสฺมึ อำคโต โดยได้ยกอุทำหรณ์ของพฺรหฺมจริย
ศัพท์ในควำมหมำยของทำน-ทำน ว่ำ ต  เม วต  ต  ปน พฺรหฺมจริย  ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย  วิปำโก นั้นเป็น
วัตรของเรำ นั้นเป็นทำนของเรำ นี้เป็นวิบำกแห่งวัตรและทำนนั้น อันเรำประพฤติดีแล้วนั้น๑๘ 
  ๓. ปท ศัพท์ในบทบำลีว่ำ ปมำโท มจฺจุโน ปท  แปลว่ำ ควำมประมำทเป็นทำงแห่ง
ควำมตำย๑๙ ส่วนในคัมภีร์อภิธำน ท่ำนได้กล่ำวถึงควำมหมำยของ ปท ศัพท์ ในคำถำที่ ๘๑๙ ว่ำ  
      ปท  ำเน ปริตฺตำเณ นิพฺพำนมฺหิ จ กำรเณ 
      สทฺเท วตฺถุมฺหิ โกฏฺ ำเส ปำเท ตลฺลญฺฉเน มต . 
  ปทศัพท์  มีควำมหมำย  ๙  อย่ำง คือ (๑) ำน ที่ตั้ง (๒) ปริตฺตำณ กำร 
  คุ้มครอง (๓) นิพฺพำน นิพพำน (๔) กำรณ เหตุ (๕) สทฺท ศัพท์ (๖) วตฺถุ 
  สิ่งของ (๗) โกฏฺ ำส ส่วน (๘) ปำท เท้ำ 
 คัมภีร์อภิธำนวรรณนำอธิบำยอุทำหรณ์ของ ปท ศัพท์ที่ใช้ในควำมหมำยของ กำรณะ-เหตุ  
 

                                                           

 ๑๖ อภิธำน.สูจิ. ๗๗๘/๘๕๖., พระมหำสมปอง มุทิโต, อภิธำนวรรณนำ, (กรุงเทพมหำนคร: บริษัท 
ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง จ ำกัด, ๒๕๔๗), ๗๗๘/๙๖๐. 
 ๑๗ ขุ.ชำ. (บำลี) ๒๘/๑๕๙๕/๒๙๙., ขุ.ชำ. (ไทย) ๒๘/๑๕๙๕/๔๓๕. 
 ๑๘ อภิธำน.สูจิ. ๗๘๒/๖๖๕., อ้ำงแล้ว. อภิธำนวรรณนำ. ๗๘๒/๙๖๐. 
 ๑๙ ขุ.ธ. (บำลี) ๒๕/๒๑/๑๙., ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๑/๓๑. 



  

 

๖ 

ว่ำ ปมำโท มจฺจุโน ปท  ควำมประมำทเป็นเหตุแห่งควำมตำย๒๐ 
 จำกบทบำลีที่ยกขึ้นมำแสดงอ้ำงให้เห็นนั้น เรำจะเห็นควำมส ำคัญของคัมภีร์กลุ่มสัททำ -  
วิเสสที่ช่วยให้เกิดควำมกระจ่ำงในกำรตัดสินควำมหมำยของค ำศัพท์ที่มีควำมหมำยหลำยอย่ำง 
 บทบำลีในพระไตรปิฎกทั้ง ๓ บท คือ มำนำภิสมยำ, พฺรหฺมจริย  และ ปท  นอกจำกจะ
พิจำรณำควำมถูกต้องตำมที่ปรำกฏในบำลีพระไตรปิฎกแล้ว ต้องใช้กลุ่มคัมภีร์สัททำวิเสส คือ หลัก
ภำษำจำกกลุ่มคัมภีร์ไวยำกรณ์ หลักฉันทลักษณ์จำกคัมภีร์วุตโตทัย และควำมหมำยของบทจำกคัมภีร์
อภิธำนเป็นเครื่องมือในกำรวินิจฉัยและพิจำรณำควำมถูกต้อง 
 ด้วยควำมส ำคัญของกำรศึกษำกลุ่มคัมภีร์สัททำวิเสสดังกล่ำว ผู้วิจัยเห็นควำมจ ำเป็นใน
กำรศึกษำประมวลควำมรู้กลุ่มคัมภีร์เครื่องมือก่อนกำรศึกษำบำลีพระไตรปิฎก และเลือกบทบำลี
พระไตรปิฎกเพ่ือก ำหนดเป็นกรณีตัวอย่ำงในกำรศึกษำวิเครำะห์ทั้งรูปศัพท์และควำมหมำยมำก ำหนด
เป็นประเด็นปัญหำเพ่ือวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยด้ำนคัมภีร์ที่ส่งผลต่อกำรศึกษำวิเครำะห์บทบำลีใน
พระไตรปิฎกโดยท ำกำรวิเครำะห์ควำมหมำยของบท อำศัยควำมหมำยที่ปรำกฏในคัมภีร์อรรถกถำ 
ฎีกำ อภิธำนและคัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์กำรผันแปรรูปศัพท์โดยอำศัยกลุ่มคัมภีร์ไวยำกรณ์ 
และหำกข้อควำมที่คัดเลือกวิเครำะห์เป็นฉันทลักษณ์ ก็จะท ำกำรวิเครำะห์โดยอำศัยคัมภีร์วุตโตทัย 
อันจะเป็นข้อมูลส ำคัญในกำรพัฒนำกำรศึกษำภำษำบำลีของพุทธศำสนิกชนคนไทยและสังคมโลก
ต่อไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษำประวัติควำมเป็นมำคัมภีร์สัททำวิเสสที่ เป็นเครื่องมือศึกษำบำลี
พระไตรปิฎก 
 ๑.๒.๒ เพ่ือประมวลสำระของคัมภีร์สัททำวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษำบำลีพระไตรปิฎก 
 ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษำลักษณะภำษำบทบำลีในอเนกัตถวรรคที่ปรำกฏในคัมภีร์นิฆัณฑุ 
 
๑.๓  ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษำเนื้อหำคัมภีร์กลุ่มสัททำวิเสส ๔ กลุ่ม คือ กลุ่ม
ไวยำกรณ์ กลุ่มนิฆัณฑุ กลุ่มฉันทลักษณ์ กลุ่มเกฏุภะ และคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์บท 
 ๑.๓.๒ ขอบเขตด้ำนกำรวิเครำะห์ น ำบทบำลีที่เป็นประเด็นปัญหำมำวิเครำะห์ด้ำนรูป
ศัพท์และควำมหมำย ในรำยวิชำอภิธำน หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบำลีพุทธศำสตร์ 
 
๑.๔ นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ๑.๔.๑  บท หมำยถึง ค ำศัพท์ที่สำมำรถใช้สื่อสำรควำมหมำยได้ มีรูปวิเครำะห์ว่ำ ปชฺชเต    

ำยเต อตฺโถ เอเตนำติ ปท ๒๑ ค ำที่แสดงให้รู้ เนื้อควำมได้ ชื่อว่ำ บท และหมำยถึงค ำศัพท์ที่
                                                           

 ๒๐ พระมหำสมปอง มุทิโต, อภิธำนวรรณนำ. ๘๑๙/๙๘๑ 
 ๒๑ พระญำณำลังกำรเถระ. ปทวิจำร คัมภีร์ประมวลศัพท์ไวยำกรณ์บำลี , (กรุงเทพมหำนคร : ห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัดไทยรำยวันกำรพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้ำ ๒๓ – ๒๕. 



  

 

๗ 

ประกอบด้วยวิภัตติทำงภำษำบำลี มีรูปวิเครำะห์ว่ำ วิภตฺยนฺต  ปท ๒๒ ค ำที่ประกอบด้วยวิภัตติ เรียกว่ำ 
บท 
 ๑.๔.๒  บทบำลี หมำยถึง บทที่ประกอบด้วยวิภัตติทำงไวยำกรณ์ภำษำบำลี มี ๔ บท คือ 
นำมบท อุปสัคคบท นิบำตบท และอำขยำตบท๒๓ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย บทที่ลงวิภัตติ
นำม คือ นำมศัพท์ อุปสัคค์ นิบำต กำรก สมำส ตัทธิต และกิตก์ เรียกว่ำ นำมบท ส่วนบทที่ลงวิภัตติ
อำขยำต เรียกว่ำ อำขยำตบท 
  ๑.๔.๓  วิเครำะห์บทบำลี หมำยถึง กำรน ำบทบำลี ๔ บท ทั้งที่อยู่ในร้อยแก้ว และร้อย
กรอง มำก ำหนดเป็นประเด็นปัญหำตำมแนวคัมภีร์ไวยำกรณ์ อภิธำน ฉันทลักษณ์ และอลังกำร 
 ๑.๔.๔  คัมภีร์สัททำวิเสส หมำยถึง กลุ่มคัมภีร์หลักภำษำบำลี ที่ เป็นเครื่องมือใน
กำรศึกษำบำลีพระไตรปิฎก ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคัมภีร์ไวยำกรณ์ กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ กลุ่มคัมภีร์ฉันท์ 
และกลุ่มคัมภีร์เกฏุภะ 
 ๑.๔.๕ สำระของคัมภีร์ หมำยถึง กำรรวบรวมเนื้อหำในคัมภีร์กลุ่มสัททำวิเสสทั้ง ๔ กลุ่ม 
 
๑.๕ กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

  
 

                                                           

 ๒๒ พระพุทธัปปิยมหำเถระ. ปทรูปสิทธิ, (กรุงเทพมหำนคร: เฉลิมชำญกำรพิมพ์, ๒๕๒๖), หน้ำ ๖.  
 ๒๓ รูปสิทธิ.ฎีกำ หน้ำ ๒๔. 

ก ำหนดนิยำมบทบำลี 
ตั้งประเด็นปัญหำ 
๑. หนังสืออภิธำน 
๒. หนังสือหลักสูตร
กำรศึกษำพระปริยัติ
ธรรมแผนกบำลี 
 

 

คัมภีร์เครื่องมือกำร 
ศึกษำบำลีพระไตรปิฎก 

๑. สัททำวิเสส 
  -ไวยำกรณ์ 
  -นิฆัณฑุ 
  -ฉันทลักษณ์ 
  -เกฏุภะ 
๒. คัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

ตรวจช ำระสอบทำน
กับพระไตรปิฎกฉบับ

มหำจุฬำเตปิฎก  
และ อรรถกถำ ฎีกำ

ฉบับมหำจุฬำอฏฺ กถำ 
 

 

วิเครำะห์บทที่เป็น
ประเด็นปัญหำด้ำนรูป
ศัพท์ควำมหมำย ฉันท์
และอลังกำรโดยอำศัย
คัมภีร์เครื่องมือกำร 
ศึกษำบำลีพระไตรปิฎก
ด้ำนไวยำกรณ์ นิฆัณฑุ 
ฉันทลักษณ์ และเกฏุภะ 

 

น ำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบควำมถูกต้องเนื้อหำแก้ไข
ปรับปรุง น ำเสนอรำยงำนงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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๑.๖ กำรทบทวนวรรณกรรม 
 ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนรวบรวมวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ 
 ๑.๖.๑ พระมหำสมปอง มุทิโต ได้ท ำคัมภีร์อภิธำนวรรณนำ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบด้วย
เนื้อควำม ๙ ส่วน คือ ๑) เนื้อควำมที่เป็นคำถำบำลีในคัมภีร์อภิธำนัปปทีปิกำทั้งหมด ๑,๒๒๑ คำถำ  
๒) เนื้อควำมท่ีเป็นอภิธำนศัพท์ ๓) เนื้อควำมท่ีแสดงกำรแยกอภิธำนศัพท์ออกให้เห็นธำตุและปัจจัยตัว
เดิม ๔) เนื้อควำมที่เป็นค ำแปลภำษำไทยที่เข้ำใจง่ำย ๕) เนื้อควำมที่แสดงรูปวิเครำะห์ให้เห็น
ควำมหมำยของศัพท์นั้น ๆ ๖) เนื้อควำมที่เป็นอุทำหรณ์ของศัพท์ ๗) เนื้อควำมที่เป็นค ำแปลของ
อภิธำนศัพท์ ๘) เนื้อควำมท่ีเป็นอภิธำนำนุกรม และ ๙) เนื้อควำมท่ีเป็นธำตวัตถำนุกรม๒๔ 
 ๑.๖.๒ รศ.เวทย์ บรรณกรกุล ได้ท ำวิจัยเรื่อง กำรศึกษำวิเครำะห์บทบำลีในคัมภีร์บำลี
พระพุทธศำสนำเถรวำท ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้สรุปผลกำรวิจัยว่ำ คัมภีร์ที่เป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรศึกษำ
บำลีพระไตรปิฎก คือ คัมภีร์สัททำวิเสสเป็นอุปกำระส ำคัญในกำรศึกษำค้นคว้ำ เป็นกลุ่มคัมภีร์
เกี่ยวกับหลักภำษำบำลี เป็นเครื่องมือพ้ืนฐำนแห่งควำมเข้ำใจในภำษำบำลีตลอดจนกำรวินิจฉัยบท
บำลีในพระไตรปิฎกและกำรวิเครำะห์บทบำลีในคัมภีร์พระพุทธศำสนำเถรวำท โดยอำศัยกลุ่ม
คัมภีร์สัททำวิเสส ๔ กลุ่มครั้งนี้ ได้เลือกแนวทำงกำรวิเครำะห์บำลีจำกคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภำวินี      
ปัญจิกำ อัตถโยชนำ บำงบทมำแสดงรูปแบบกำรวิเครำะห์เพ่ือให้ทรำบแนวทำงในกำรศึกษำวิเครำะห์
จำกคัมภีร์โดยตรง นอกจำกนั้น ผู้วิจัยยังได้น ำบทบำลีจำกคัมภีร์ขุททกนิกำย ธรรมบท ที่ปรำกฏใน
คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถำ เช่นบทว่ำ อนปำยินี, สำรมติโน, สนนฺตโน เป็นต้น และคัดเลือกบทในคัมภีร์
พระไตรปิฎกและอรรถกถำที่เป็นข้อถกเถียงในเรื่องกำรสวดสำธยำยหรือเขียนมำวิเครำะห์ตำมหลัก
คัมภีร์กลุ่มสัททำวิเสส๒๕ 
 ๑.๖.๓ พระรำชวชิรดิลก และคณะได้ท ำวิจัยเรื่อง ศึกษำวิเครำะห์บทบำลีในรตนสูตร ตำม
แนวคัมภีร์สัททำวิเสส ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้สรุปผลกำรวิจัยว่ำ จำกกำรศึกษำประวัติควำมเป็นมำและ
ควำมส ำคัญของรตนสูตรท ำให้ทรำบค ำว่ำ รตน มีควำมหมำย ๓ อย่ำง คือ มำตรำวัด แก้วแหวนเงิน
ทอง และควำมประเสริฐ ในรตนสูตรนี้ หมำยถึงพระพุทธพจน์ที่กล่ำวถึงคุณของพระรัตนตรัย คือ พระ
พุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ซึ่งปรำกฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย ขุททกปำฐะ
และขุททกนิกำย สุตตนิบำต, รตนสูตรเป็นพระพุทธพจน์ที่ว่ำด้วยคุณค่ำและอำนุภำพของพระ
รัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้ำประทำนแก่ชำวเมืองเว
สำลี เมื่อครำวประสบวิกฤตกำรณ์ต่ำง ๆ เนื้อควำมกล่ำวถึงคุณของพระรัตนตรัยอันที่เป็นที่พ่ึงทำงใจ
อันเกษม และเน้นคุณธรรมที่สำมำรถน้อมมำร ำลึกถึงและปฏิบัติตำมได้ คือลดละกิเลสให้จำงคลำยไป
โดยล ำดับ โดยน ำเอำพระคุณที่อยู่ในพระรัตนตรัยมำเป็นแนวทำงและเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติ เช่น 
สมำธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้ำและกำรปฏิบัติตนของพระสงฆ์อันเรียบง่ำยไม่มีบำปให้ปกปิด 
รตนสูตรพระพุทธพจน์นี้แสดงให้เห็นว่ำ ชีวิตที่มีคุณค่ำตำมหลักพระพุทธศำสนำนั้นต้องลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง โดยมีแก่นแท้อยู่ที่กำรขจัดควำมเห็นแก่ตัวลงโดยล ำดับจนหมดสิ้นไป จึงจะเข้ำถึงพระ
                                                           

 ๒๔ พระมหำสมปอง มุทิโต. อภิธำนวรรณนำ. หน้ำ [๒๐]. 
 ๒๕ รศ.เวทย์ บรรณกรกุล วิจัยเรื่อง กำรศึกษำวิเครำะห์บทบำลีในคัมภีร์บำลีพระพุทธศำสนำเถรวำท 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณำชวิทยำลัย, ๒๕๕๖, หน้ำ บทคัดย่อ ก-ค. 
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นิพพำนอันเป็นคุณค่ำสูงสุดได้, คัมภีร์บำลีกลุ่มสัททำวิเสสอันเป็นคัมภีร์พื้นฐำนกำรศึกษำพระไตรปิฎก 
มีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกที่จะต้องศึกษำหลักภำษำให้เข้ำใจอย่ำงละเอียดลึกซึ้งตำมคัมภีร์หลักกลุ่ม   
สัททำวิเสสให้ครบถ้วนเสียก่อน ค ำว่ำ สัททำวิเสส แปลว่ำ ไวยำกรณ์พิเศษ คือ กลุ่มไวยำกรณ์ภำษำ
บำลีที่เป็นหลักส ำคัญในกำรศึกษำเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้ำหลักธรรมในพระไตรปิฎก แบ่งออกได้ ๔ 
ประเภท คือ ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยำกรณ์แสดงหลักภำษำ มีคัมภีร์กัจจำยนะ เป็นต้น ๒) กลุ่มคัมภีร์
พจนำนุกรมศัพท์ มีคัมภีร์อภิธำนัปปทีปิกำ เป็นต้น ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วำงค ำครุและ
ลหุเป็นแบบต่ำง ๆ มีคัมภีร์วุตโตทัย ฉันโทมัญชรี เป็นต้น ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังกำร มีกำรตกแต่งเสียง
และควำม หมำยให้ภำษำมีควำมไพเรำะ มีคัมภีร์สุโพธำลังกำร เป็นต้น, กำรศึกษำวิเครำะห์บทบำลี
ในรตนสูตรตำมแนวคัมภีร์สัททำวิเสส ด้ำนหลักภำษำ พจนำนุกรม ฉันทลักษณ์ และอลังกำร ในกำร
วิจัยครั้งนี้ พบว่ำ ๑) ด้ำนหลักภำษำ มีค ำศัพท์ที่ส ำเร็จ รูปมำจำกค ำนำม คือบทที่ประกอบวิภัตตินำม 
มี นำมนำม คุณนำม สรรพนำม สมำส ตัทธิต และกิตก์ รวมถึงบทนิบำตด้วย และค ำกิริยำที่ส ำเร็จรูป
มำจำกกิริยำอำขยำต ๒) ด้ำนพจนำนุกรมศัพท์ มีศัพท์ที่ปรำกฏในรตนสูตร คือ รตน -ศัพท์ มี
ควำมหมำย ๓ อย่ำง คือ (๑) มำตรำวัด (๒) แก้วแหวนเงินทอง และ (๓) ควำมเป็นผู้ประเสริฐ แต่ค ำ
ว่ำ รตน ในรตนสูตรนี้  หมำยถึงพระพุทธเจ้ำ พระธรรม และพระสงฆ์, พุทฺธ -ศัพท์ที่หมำยถึง
พระพุทธเจ้ำ มี ๓๒ ศัพท์ และศัพท์ที่หมำยถึงพระพุทธเจ้ำองค์ปัจจุบัน มี ๗ ศัพท์, ธมฺม-ศัพท์ มี
ควำมหมำย ๑๘ อย่ำง, ส ฆ-ศัพท์ มีควำมหมำย ๒ อย่ำง คือ (๑) หมำยถึง พระสงฆ์ มีศัพท์ที่ใช้ใน
ควำมหมำยเดียวกัน ๕ ศัพท์ และ (๒) หมำยถึง หมู่-คณะ มีศัพท์ที่ใช้ในควำมหมำยเดียวกัน ๒๙ ศัพท์
, ศัพท์ที่หมำยถึง อมนุษย์ มีเทวดำ เป็นต้น มีศัพท์ที่ใช้ในควำมหมำยเดียวกัน ๑๔ ศัพท์, ศัพท์ที่
หมำยถึงก ำเนิดอมนุษย์ ๘ จ ำพวก, ศัพท์ที่หมำยถึง มนุษย์-บุคคล-สัตว์ มีศัพท์ที่ใช้ในควำมหมำย
เดียวกัน ๖ ศัพท์, และศัพท์ที่หมำยถึง บุคคล-สัตว์ อีก ๑๓ ศัพท์, ศัพท์ที่หมำยถึง บัณฑิต มีศัพท์ที่ใช้
ในควำมหมำยเดียวกัน ๒๕ ศัพท์, ศัพท์ที่หมำยถึง ควำมประเสริฐ มีศัพท์ที่ใช้ในควำมหมำยเดียวกัน 
๒๖ ศัพท์, ศัพท์ทีห่มำยถึง บำป-ควำมชั่ว มีศัพท์ที่ใช้ในควำมหมำยเดียวกัน ๑๒ ศัพท์, ศัพท์ที่หมำยถึง 
ภำษิต-ค ำพูด มีศัพท์ที่ใช้ในควำมหมำยเดียวกัน ๑๓ ศัพท์, ศัพท์ที่หมำยถึง จิตใจ มีศัพท์ที่ใช้ใน
ควำมหมำยเดียวกัน ๖ ศัพท์, และศัพท์ที่หมำยถึง พระนิพพำน มีศัพท์ที่ใช้ในควำมหมำยเดียวกัน ๔๖ 
ศัพท์ ๓) ด้ำนฉันทลักษณ์ มีปรำกฏฉันท์ประเภทติฏฐุภำฉันท์ ๑๑ พยำงค์ ๓ ประเภท คือ (๑) อินทร
วิเชียรคำถำ (๒) อุเปนทรวิเชียรคำถำ (๓) วิธวังกมำลำคำถำ และชคตีฉันท์ ๑๒ พยำงค์ ๒ ประเภท 
คือ (๑) วังสัฏฐคำถำ (๒) อินทรวงศ์คำถำ ๔) ด้ำนอลังกำร มีปรำกฏสัททำลังกำร ๕ ประเภท 
ประกอบด้วย (๑) ปสำทคุณ รสค ำกระจ่ำงชัดเจน (๒) มธุรตำคุณ รสค ำมีเสียงอ่อนหวำน (๓) สมตำ
คุณ รสค ำมีควำมสม่ ำเสมอในกำรเลือกอักษรมำเรียงล ำดับ (๔) สุขุมำลตำคุณ ควำมนุ่มนวลชดช้อย 
(๕) อัตถพยัตติคุณ รสค ำที่มีควำมหมำยชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อควำม ไม่ท ำให้ตีควำมหมำยได้หลำย
อย่ำง เพรำะปรำศจำกพยำกิณณโทษที่ท ำให้บทสับสน ท ำให้ผู้ัังสำมำรถเข้ำใจได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์
ที่ยำก และมีควำมหมำยหลำยนัย๒๖ 

                                                           

 ๒๖ พระรำชวชิรดิลกและคณะ วิจัยเรื่อง ศึกษำวิเครำะห์บทบำลีในรตนสูตร ตำมแนวคัมภีร์สัททำ-  
วิเสส มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณำชวิทยำลัย, ๒๕๕๙, หน้ำ บทคัดย่อ ก-ข.  



  

 

๑๐ 

 จำกข้อมูลที่ได้ศึกษำในวิทยำนิพนธ์ต่ำง ๆ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วนี้ มีกล่ำวถึงเนื้อหำเกี่ยวกับ 
ไวยำกรณ์ทั้งด้ำนภำษำบำลีในเรื่องของสนธิ ค ำนำม สมำส ตัทธิต อำขยำตและกิตก์ จำกคัมภีร์ต่ำง ๆ 
และศึกษำวิเครำะห์บทบำลีตำมกลุ่มคัมภีร์สัททำวิเสส แต่ยังไม่มีกำรศึกษำวิเครำะห์บทบำลีที่มี
ควำมหมำยหลำยอย่ำงตำมแนวคัมภีร์อภิธำน 
 
๑.๗  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 โครงกำรวิจัยเรื่อง ศึกษำวิเครำะห์บทบำลีในพระไตรปิฎก ตำมแนวคัมภีร์สัททำวิเสส ผู้
ศึกษำได้ท ำกำรศึกษำประมวลองค์ควำมรู้เนื้อหำคัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือก่อนกำรศึกษำพระไตรปิฎก ใช้
วิธีวิจัยเชิงเอกสำร (Document Research) เพ่ือให้ได้ค ำตอบตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ โดยมี
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ ดังนี้ 
 ๑.๗.๑  ศึกษำรวบรวมประมวลควำมรู้คัมภีร์เครื่องมือกำรศึกษำบำลีพระไตรปิฎกที่แสดง
สำระส ำคัญของหลักภำษำบำลี เช่น กัจจำยนะ ปทรูปสิทธิ โมคคัลลำนะ สัททนีติ อภิธำน วุตโตทัย 
และคัมภีร์ที่เก่ียวข้อง 
 ๑.๗.๒  คัดเลือกบทบำลีในคัมภีร์อภิธำนสูจิที่เป็นหนังสือประกอบกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำอภิธำน หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำบำลีพุทธศำสตร์ เป็นตัวอย่ำงประเด็นปัญหำ
กำรวิเครำะห์รูปศัพท์และควำมหมำยตำมลักษณะของกรอบกำรวิเครำะห์ และท ำกำรวิเครำะห์โดย
อำศัยกลุ่มคัมภีร์สัททำวิเสส 
 ๑.๗.๓  น ำเสนอผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องด้ำนเนื้อหำแล้วเรียบเรียง
บรรยำยเชิงพรรณนำ 
 
๑.๘ ข้อตกลงเบื้องต้นและข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 
 ๑.๘.๑ ในกำรศึกษำด้ำนไวยำกรณ์ ใช้คัมภีร์สัททำวิเสสกลุ่มไวยำกรณ์สำยกัจจำยนะ 
เป็นหลักในกำรวินิจฉัย แล้วด ำเนินกำรเทียบเคียงกับไวยำกรณ์สำยโมคคัลลำนะและสัททนีติ 
 ๑.๘.๒ ในกำรศึกษำด้ำนควำมหมำย ใช้คัมภีร์อภิธำนัปปทีปิกำ และ อภิธำนัปปทีปิกำสูจิ
เป็นหลัก แล้วเทียบเคียงสืบค้นควำมหมำยจำกคัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อรรถกถำ ฎีกำ เป็นต้น 
 ๑.๘.๓ ในกำรศึกษำด้ำนฉันทลักษณ์ ใช้คัมภีร์วุตโตทัย เป็นคัมภีร์หลักในกำรศึกษำ
วิเครำะห์ 
 ๑.๘.๔ ในกำรศึกษำด้ำนอลังกำร ใช้คัมภีร์สุโพธำลังกำร เป็นคัมภีร์หลักในกำรศึกษำ
วิเครำะห์ 
 คัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักในกำรศึกษำวิเครำะห์ครั้งนี้ จ ำกัดเฉพำะคัมภีร์กัจจำยนะ ปทรูปสิทธิ 
เนตติปกรณ์ ใช้ฉบับที่จัดพิมพ์โดยวัดท่ำมะโอ จังหวัดล ำปำง คัมภีร์วุตโตทัย สุโพธำลังกำร ใช้ฉบับ
พิมพ์โดยมหำวทิยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตบำฬีศึกษำพุทธโฆส นครปฐม คัมภีร์
อภิธำนัปปทีปิกำ ใช้ฉบับที่จัดพิมพ์โดยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย และคัมภีร์อภิธำนวรรณนำ ใช้ฉบับ
ชมรมนิรุตติศึกษำ วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์ 
 ๑.๘.๕ บทบำลีที่น ำมำก ำหนดนิยำมตั้งเป็นประเด็นปัญหำกำรวิเครำะห์ครั้งนี้ ได้เลือก
บททีป่รำกฏใช้มำกและมีควำมหมำยหลำกหลำยเพียง ๒๐ บทเท่ำนั้น 



  

 

๑๑ 

๑.๙ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๙.๑ ท ำให้ทรำบประวัติควำมเป็นมำคัมภีร์สัททำวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษำบำลี
พระไตรปิฎก 
 ๑.๙ .๒ ท ำให้ทรำบประมวลควำมรู้หลักคัมภีร์สัททำวิเสสที่ เป็นเครื่องศึกษำบำลี
พระไตรปิฎก 
 ๑.๙.๓ ท ำให้ทรำบลักษณะภำษำบทบำลีในอเนกัตถวรรคที่ปรำกฏในคัมภีร์นิฆัณฑุ 
 นอกจำกนั้น งำนวิจัยเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อคณะสงฆ์พุทธศำสนิกชนโดยทั่วไปและ
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบเรื่องกำรจัดกำรศึกษำภำษำบำลีในประเทศไทยด้ำนต่ำง  ๆ 
ดังนี้ 
   ๑) เกิดควำมควำมตระหนักถึงคุณค่ำของกำรศึกษำคัมภีร์สัททำวิเสสก่อนกำรศึกษำ
บำลีพระไตรปิฎก และมีควำมรับผิดชอบต่อกำรศึกษำพระพุทธพจน์ 
   ๒) สำมำรถน ำผลวิจัยมำเป็นตัวอย่ำงในกำรก ำหนดนโยบำยหลักสูตรและกำรจัด
ศึกษำของคณะสงฆ์ไทยอันจะท ำเข้ำใจถึงเนื้อหำและสำระของคัมภีร์สัททำวิเสสเป็นคัมภีร์ที่พระ
บูรพำจำรย์ในอดีตรวบรวมเรียบเรียงเพ่ือเป็นกุญแจไขข้อข้องใจในหลักธรรมค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ
เพ่ือง่ำยต่อกำรศึกษำบำลีพระไตรปิฎก  



๑๒ 
 

 
บทท่ี ๒ 

 
ประวัติความเป็นมาคมัภีร์บาลกีลุ่มสัททาวิเสส 

 
  คัมภีร์ที่ เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีคือกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสนั้น มี
โครงสร้าง เนื้อหา ลักษณะการประพันธ์ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอตามล าดับเนื้อหาโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ กลุ่มคัมภีร์หลักภาษาและประมวลสาระเนื้อหาในคัมภีร์หลักภาษา 
 ๒.๒ กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมและประมวลสาระเนื้อหาในคัมภีร์พจนานุกรม 
 ๒.๓ กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์และประมวลสาระเนื้อหาในคัมภีร์ฉันทลักษณ์ 
 ๒.๔ กลุ่มคัมภีร์อลังการและประมวลสาระเนื้อหาในคัมภีร์อลังการ 
 หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการสืบทอดบันทึกสืบ ๆ กันมาด้วยภาษาบาลีในรูป
ของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกาเป็นต้น ดังนั้น ผู้สนใจที่จะศึกษาบาลีในพระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกาเป็นต้น ในเชิงวิเคราะห์วิจัยได้ทั้งอรรถะและพยัญชนะที่สมบูรณ์นั้น จ าเป็นต้องศึกษา
หลักภาษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซ้ึงตามคัมภีร์หลักกลุ่มสัททาวิเสสให้ครบถ้วนเสียก่อน 
 ค าว่า สัททาวิเสส แปลว่า ไวยากรณ์พิเศษ คือ กลุ่มไวยากรณ์ภาษาบาลีที่เป็นหลักส าคัญ
ในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฎก ความจริง ชื่อว่า สัททาวิเสส คือกลุ่ม
คัมภีร์ไวยากรณ์เป็นหลัก แต่ยังมีคัมภีร์อ่ืนที่ว่าด้วยหลักภาษาซึ่งไม่จัดเป็นไวยากรณ์ เมื่อรวมกลุ่ม
คัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักในการศึกษาพระไตรปิฎก อาจแบ่งออกได้ ๔ ประเภท คือ 
  ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น 
  ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น 
  ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์วุตโตทัย 
ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
  ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ มีการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความไพเราะ มี
คัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 
 ฉะนั้น การน าบทบาลีในพระไตรปิฎกอันเป็นพระพุทธพจน์มาศึกษาวิเคราะห์ เป็น
กรณีศึกษา จะต้องมีความรู้ความเข้าใจตามหลักคัมภีร์บาลีสัททาวิเสส มีคัมภีร์กัจจายนะ ปทรูปสิทธิ
เป็นต้น เพราะคัมภีร์เหล่านี้เป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐานของการศึกษาภาษาบาลี และเป็นสิ่งที่ควร
เรียนรู้ก่อนคัมภีร์อ่ืนทั้งหมด ตลอดจนได้รับการยอมรับจากนักไวยากรณ์เป็นจ านวนมาก อันเป็น
คัมภีร์ที่ละเอียดบริบูรณ์ประกอบด้วยสูตรคือกฎระเบียบข้อบังคับให้ปฏิบัติตาม วุตติคือค าอธิบาย 
และอุทาหรณ์คือตัวอย่างต่าง ๆ มากมาย จึงขอน าประวัติความเป็นมาของคัมภีร์เหล่านี้มากล่าว
โดยสังเขป ดังนี้ 
 
 

 



๑๓ 
 

๒.๑ กลุ่มคัมภีร์หลักภาษาและประมวลสาระเนื้อหาในคัมภีร์หลักภาษา  
 กลุ่มคัมภีร์หลักภาษานั้น มีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะสายคัมภีร์กลุ่มกัจจายนะ มีคัมภีร์ที ่
อรรถาธิบายโดยละเอียดหรือแต่งสรุปเนื้อหานับร้อยฉบับ ส่วนใหญ่ยังมิได้พิมพ์เผยแพร่ ในที่นี้จะน า
รายชื่อพร้อมทั้งประวัติของคัมภีร์ที่แต่งในอินเดีย ลังกา และเมียนม่าร์มาแสดงไว้ ๓ กลุ่มคัมภีร์โดยย่อ 
ดังนี้ 
 กลุ่มคัมภีร์กัจจายนะ มีคัมภีร์ดังต่อไปนี้ 
 ๑) กัจจายนะ คือคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เป็น
ผลงานของพระมหากัจจายนะเถระผู้เป็นเอตทัคคะ ประกอบด้วยปฏิสัมภิทา ๔ มีความเป็นเลิศในการ
ขยายความย่อ และยังมีความเห็นเป็นประการอ่ืนอีก รายละเอียดจะแยกอธิบายเพ่ิมเติมในตอนว่า
ด้วยคัมภีร์กัจจายนะ 
 ๒) นยาสะ (นยาส) หรือ มุขมัตตทีปนี (มุขมตฺตทีปนี) ผลงานของพระวชิรพุทธิแห่งลังกา 
แต่งในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕ อธิบายสูตรคัมภีร์กัจจายนะ โดยเน้นการบอกลักษณะของสูตร และ
แสดงวิธีการประกอบศัพท์ตามกฎที่กล่าวไว้ในสูตรนั้น ๆ 
 ๓) ปทรูปสิทธิ (ปทรูปสิทฺธิ) ผลงานของพระพุทธัปปิยะ ชาวทมิฬ แต่งในช่วงปลายพุทธ-
ศตวรรษที่ ๑๕ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ณ แคว้นโจฬะทางตอนใต้ของอินเดีย คัมภีร์นี้น าสูตรของ
คัมภีร์กัจจายนะ มาจัดล าดับใหม่เพื่อให้เนื้อหาสาระเป็นหมวดหมู่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๔) ปทรูปสิทธิฎีกา (ปทรูปสิทฺธิฎีกา) เป็นงานอธิบายขยายความสาระในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ 
พระพุทธัปปิยะเป็นผู้แต่งเอง 
 ๕) พาลาวตาร (พาลาวตาร) ผลงานของพระธรรมกิตติ ท่านเป็นพระนิกายมหาวิหาร 
พ านักอยู่ที่วัดคฑลาเทนิ ใกล้เมืองเสขัณฑเสละ มณฑลมายา แถบภาคกลางของประเทศลังกา ท่าน
เป็นพระสังฆราชปกครองคณะสงฆ์ลังกาในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่  ๒ (พ.ศ. ๑๗๗๙-๑๘๑๑) 
บางต ารา กล่าวว่า ท่านเป็นพระสังฆราชในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) 
ในคัมภีร์ปิฏกัตต่อตะมาย กล่าวว่าท่านเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรเถระผู้แต่งคัมภีร์สารัตถทีปนีเป็นต้น
ในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ 
 ๖) พาลาวตารนวฎีกา (พาลาวตารนวฎีกา) หรือ สุโพธิกา (สุโพธิกา) ผลงานของพระ     
สุมังคละ ผู้อยู่ในสยามนิกาย (นิกายนี้ เป็นนิกายที่พระภิกษุชาวไทยไปสืบพระศาสนาที่ประเทศ ศรี
ลังกา) ท่านเกิดวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๓๔๐ ณ หมู่บ้านหิกกัททุ มณฑลคาล มรณภาพวันที่ ๒๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ท่านพ านักอยู่ที่วัดวิชโชทัย เมืองโคลัมโบ 
 ๗) อัตถพยาขยาย (อตฺถพฺยาขยาย) ผลงานของพระจูฬพุทธะ ชาวสิงหล แต่งในพุทธศต- 
วรรษที่ ๑๙ อธิบายขยายความคัมภีร์กัจจายนะโดยละเอียด 
 ๘) กัจจายนธาตุมัญชูสา (กจฺจายนธาตุมญฺชูสา) ผลงานของพระสีลวงศ์ ชาวสิงหล แต่ง 
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ประมวลธาตุในคัมภีร์กัจจายนะมาจัดเป็นหมวดหมู่ 
 ๙) อักขรมาลา (อกฺขรมาลา) ผลงานของพระนาคเสน ชาวสิงหล แต่งในช่วงพุทธศตวรรษ
ที ่๒๓ กล่าวถึงอักขระบาลีและสิงหล ประพันธ์เป็นคาถาภาษาบาลี 



๑๔ 
 

 ๑๐) นิรุตติสารมัญชูสา (นิรุตฺติสารมญฺชูสา) ผลงานของพระทาฐานาคะ ท่านพ านักอยู่ที่
วัด โภงตาตุลด จังหวัดสะไกย แต่งจบในพุทธศักราช ๒๑๙๒ ท่านเป็นพระราชครูของพระเจ้าตาลวนที่
ทรงพระนามว่าสิรินันทธรรมราช ปวราธิบดี ผู้ทรงครองราชย์ ณ กรุงอังวะ ในพุทธศักราช ๒๑๗๒ 
 ๑๑) กัจจายนวัณณนา (กจฺจายนวณฺณนา) ผลงานของพระมหาวิชิตาวี  ในสมัยพุทธศต-   
วรรษที่ ๒๑ 
 ๑๒) กัจจายนสุตตนิเทส (กจฺจายนสุตฺตนิเทส) ผลงานของพระสัทธัมมโชติปาลเถระ ใน
สมัยพุทธศตวรรษที ่๑๙ 
 ในงานวิจัยนี้ ขอกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของคัมภีร์กัจจายนะและปทรูปสิทธิเท่านั้น 
 คัมภีร์กัจจายนะ๑ เป็นคัมภีร์สัททาวิเสสที่เก่าแก่ที่สุด เป็นผลงานของพระมหากัจจายนะ
เถระผู้เป็นเอตทัคคะ ประกอบด้วยปฏิสัมภิทา ๔ มีความเป็นเลิศในการขยายความย่อ ดังมีหลักฐาน
ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกาย อปาทาน ข้อความตอนหนึ่งว่าพระมหากัจจายนะได้กล่าว
ปกรณ์ทั้งสาม คือ คัมภีร์กัจจายนะ คัมภีร์มหานิรุตติ และเนตติปกรณ์  และมีข้อความตอนหนึ่งใน
คัมภีร์จูฬคันถวงศ์๒ ว่า พระมหากัจจายนะ ชาวชมพูทวีปซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชติ ใน
กรุงอุชเชนี แคว้นอวันตี เห็นโทษแห่งกามทั้งหลาย ละเพศฆราวาสบวชในพระศาสนาของพระศาสดา 
แต่งคัมภีร์ ๖ คัมภีร์ คือ กัจจายนะ มหานิรุตติ จูฬนิรุตติ เนติปกรณ์ เปฎโกปเทศ และวัณณนีติ 
คัมภีร์กัจจายนะมีทั้งหมด ๖ กัณฑ์ รวมเป็น ๖๗๓ สูตร 
 คัมภีร์กัจจายนะ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้แต่งคัมภีร์นี้เป็น ๓ ทัศนะ คือ 
  ๑. เห็นว่า พระมหากัจจายนะในสมัยพุทธกาลเป็นผู้แต่ง 
  ๒.  เห็นว่า พระมหากัจจายนะได้แต่งสูตรแล้วต่อมาบุคคลอื่นได้แต่งวุตติและอุทาหรณ์ 
เพ่ืออธิบายคัมภีร์ให้ชัดเจนขึ้น 
  ๓. เห็นว่า พระกัจจายนะในสมัยหลังพุทธกาลแต่งในรัชสมัยของพระเจ้าสกมันธาตุ ใน
ราวพุทธศตวรรษที่ ๖ หรือในระหว่างที่ราชวงศ์ของกษัตริย์พระองค์นี้เรืองอ านาจตั้งแต่พุทธศตวรรษ       
ที ่๖ เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตรรษที่ ๙ บางมติกล่าวว่าแต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ 
 แต่ละทัศนะมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ทัศนะท่ี ๑ เห็นว่า พระมหากัจจายนะผู้ด ารงต าแหน่งมหาสาวกเป็นผู้แต่งในครั้ง
พุทธกาล ทัศนะดังกล่าวปรากฏครั้งแรกในอรรถถาอปทานที่แต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ มตินี้เป็นที่
ยอมรับ ของคัมภีร์ ไวยากรณ์ที่แต่งในช่วง ๑,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา อันได้แก่คัมภีร์นยาสะ (มุขมัตตทีปนี) 
ที่แต่งในราว พุทธศตวรรษที่ ๑๕ ปทรูปสิทธิฎีกาท่ีแต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ นยาสปทีปิกา ที่เป็น
ฎีกาเก่าของคัมภีร์ นยาสะที่แต่งในรัชสมัยของพระเจ้าจะสวา (พ.ศ. ๑๗๗๘-๑๗๙๔) คัมภีร์สัททนีติที่
แต่งในรัชสมัยของพระเจ้าจะสวา  และ นิรุตติสารมัญชูสา ซึ่งเป็นฎีกาใหม่ของคัมภีร์นยาสะ  ที่แต่งใน 
 

                                                      

 ๑ ขุ.อป.อ. (บาลี) ๒/๑/๒๖๔. 
 ๒ พระนันทปัญญาจารย์, จูฬคันถวงศ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ บริษัท ธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิค 
จ ากัด), หน้า ๒๐. 



๑๕ 
 

พุทธศกัราช ๒๑๙๓๓ 
 คัมภีร์สุตตนิเทศที่พระเถระชาวเมียนม่าร์ชื่อพระสัทธรรมโชติปาละแต่งไว้ในพุทธศักราช 
๑๙๙๐ ได้เล่าเหตุการณ์ที่ท าให้พระมหากัจจายนะแต่งคัมภีร์กัจจายนะว่า 
 ในตอนต้นนั้น สูตรว่า อตฺโถ อกฺขรสญฺ าโต นี้เป็นประโยคแรกที่เป็นมุขปาฐะของพระผู้มี
พระภาคเจ้า มิใช่ประโยคที่พระกัจจายนะกล่าวไว้ ค าท่ีว่านี้สมจริง คือ ยังมีภิกษุผู้เฒ่ารูปหนึ่งเรียนเอา 
กรรมฐานในส านักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งเจริญกรรมฐานพิจารณารู้ความเกิดดับใต้ต้นสาละ  
ใกล้สระอโนดาต เธอเห็นนกกระยางเที่ยวไปในน้ าแล้วเจริญกรรมฐานว่า อุทก  พก  (น้ า นกกระยาง) 
พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงทราบความผิดพลาดนั้นแล้วรับสั่งให้เรียกภิกษุผู้เฒ่ามาแล้วตรัสประโยคว่า 
อตฺโถ อกฺขรสญฺ าโต (ความหมายย่อมหมายรู้ได้ด้วยอักษร) แม้พระกัจจายนเถระได้ทราบความ
ประสงค์ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว จึงแต่งคัมภีร์นี้โดยตั้งสูตรไว้ในตอนต้นว่า อตฺโถ อกฺขรสญฺ าโต 
อาจารย์บางท่านกล่าวอีกมติหนึ่งว่าสูตรนี้ เป็นสูตรที่พระกัจจายนะแต่ง๔ 
 แนวความเชื่อดังกล่าวยังปรากฏในคัมภีร์กัจจายนวัณณนา ที่พระเถระชาวเมียนม่าร์ชื่อ
พระมหาวิชิตาวีแต่งไว้ในพุทธศักราช ๒๑๖๙๕ 
 อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเพียงต านานที่เล่าต่อ ๆ กันมา ไม่พบในพระบาลี อรรถ-
กถา และฎีกา ต่อมา พระญาณกิตติ ได้จัดท าโยชนาอธิบายคัมภีร์กัจจายนะ โดยให้ชื่อว่า คัมภีร์มูล 
กัจจายน์ หรือ คัมภีร์กัจจายน์มูล ท่านผู้แต่งรับทัศนะและต านานความเป็นมาของคัมภีร์ตามแนวนี้
ด้วย เช่น รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง ได้กล่าวไว้ในหนังสือไวยากรณ์บาลีว่า ในงาน
เขียนเรื่อง มูลกัจจายน์ปกรณุปปัตติกถา ว่าด้วยเรื่องเดิมที่จะเกิดคัมภีร์มูลโดยความย่อ ซึ่งนายวงษ์ 
(เปรียญ) ได้เรียบเรียงขึ้นเมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๔ (พ.ศ. ๒๔๔๙) ได้พรรณนาเรื่องราวตามคัมภีร์กัจ
จายนวัณณนา ซึ่งแสดงแนวคิดในเรื่องผู้แต่งและประวัติความเป็นมาของคัมภีร์กัจจายนะ ตามทัศนะที่ 
๑ อย่างชัดเจน๖ 
 ในคัมภีร์คันธวงศ์ ผลงานของพระนันทปัญญะ พระเถระชาวเมียนม่าร์ราวพุทธศตวรรษที่ 
๒๒ ได้กล่าวว่า พระมหากัจจายนะ เป็นชาวชมพูทวีป (อินเดีย) เคยเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑ-   
ปัชโชต ผู้ครองนครอุชเชนีในแคว้นอวันตี ต่อมาเห็นโทษของกรรม จึงละบ้านเรือนออกบวชในพระ
ศาสนาของพระศาสดา ท่านได้แต่งคัมภีร์ไว้ ๖ เรื่อง คือ ๑) กัจจายนคันถะ (คัมภีร์กัจจายนะ) ๒) มหา
นิรุตติคันถะ ๓) จูฬนิรุตติคันถะ ๔) เนตติคันถะ ๕) เปฏโกปเทสคันถะ และ ๖) วัณณนีติคันถะ๗ 
                                                      

 ๓ ทัศนะที ่๑ ซึ่งน าเสนอในบทนี้ ได้หลักฐานส่วนใหญ่จากผลงานเหล่านี้ ขุ.อป.อ. (บาลี) ๒/๑/๒๖๔., 
พระวชิรพุทธิ, นยาสะ (ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุธัมมวตี, ๒๔๗๖), หน้า ๑, ๖., พระพุทธัปปิยะ, ปทรูปสิทธิฏีกา (ย่างกุ้ง: 
กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๐๙), หน้า ๓., อ ามาตย์ตันเปียน, นยาสัปปทีปิกา (ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์วิมยัด
มัน, ๒๔๕๖), หน้า ๔๙., พระอัคควังสะ, สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา, หน้า ๕๓., พระทาฐานาคะ, นิรุตติสารมัญชูสา 
(ม.ปท., ม.ป.ป), หน้า ๑. 
 

๔
 พระสัทธัมมโชติปาลเถระ, กัจจายนสุตตนิทเทส, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ไทยรายวัน, ๒๕๔๕), 

หน้า ๔. 
 

๕
 พระมหาวิชิตาวี, กจฺจายนวณฺณนา, (กรุงเทพมหานคร: ไทยรายวันการพิมพ,์ ๒๕๔๖), หน้า ๘. 

 
๖

 สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ไวยากรณ์บาลี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), 
หน้า ๓-๕. 
 

๗
 พระนันทปัญญาจารย์, จูฬคันธวงศ์, หน้า ๒๕. 



๑๖ 
 

 ทัศนะว่าคัมภีร์กัจจายนะเป็นผลงานของพระมหากัจจายนะดังที่กล่าวมาแล้ว  เป็น
ความเห็นของโบราณาจารย์ฝ่ายเถรวาทตั้งแต่สมัยแต่งคัมภีร์อรรถกถาในพุทธศตวรรษที่  ๑๐ แล้ว
ได้รับการยอมรับ ด้วยเหตุที่พระมหากัจจายนเถระได้รับการยกย่องในด้านการอธิบายขยายความ และ
ท่านเองต้องน าค าสอนของพระพุทธเจ้าไปสอนในถิ่นที่คนไม่รู้ภาษาบาลีจึงจ าเป็นต้องอธิบาย
ความหมายของค าแต่ละค าเป็นพิเศษ ท่านจึงเห็นความจ าเป็นในการรวบรวมความรู้ไวยากรณ์บาลีให้
เป็นระบบ ดังนั้น ค าสอนของท่าน นอกจากการขยายความทางธรรมแล้ว ยังมีการอธิบายความหมาย
ของศัพท์ซึ่งแสดงความเป็นนักภาษาของท่านด้วย๘  ดังปรากฏหลักฐานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ใน
ประเทศไทยยังคงสืบทอดความเห็น นี้อยู่มาจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏเรื่องผู้แต่งคัมภีร์กัจจายนะใน
หนังสือแบบเรียนวรรณคดีประเภท คัมภีร์ไวยากรณ์๙ ของพระเทพเมธาจารย์ (เช้า  ิตปญฺโ ) และใน
ประวัติวรรณคดีบาลี๑๐ ของ ร.อ.ฉลาด บุญลอย เป็นต้น 
 บางท่านสันนิษฐานว่า การที่โบราณาจารย์อ้างว่า ผู้แต่งคัมภีร์กัจจายนะคือพระมหาสาวก
นั้น คงจะเป็นกุศโลบายให้อนุชนรุ่นหลังเกิดศรัทธาเลื่อมใสในคัมภีร์นี้  แล้วหมั่นศึกษาเล่าเรียนด้วย
ความพากเพียรไม่ย่อท้อ๑๑ 
 ทัศนะที่ ๒ พบในคัมภีร์กัจจายนเภทฎีกาใหม่ ซึ่งแต่งโดยพระอุตตมสิกขะพระเถระชาว
เมียนม่าร์ ในพุทธศักราช ๒๒๑๓ มีข้อความกล่าวว่า 
 พระกัจจายนะแต่งสูตร พระสังฆนันทีแต่งวุตติ พระพรหมทัตแต่งอุทาหรณ์ คัมภีร์นยาสะ 
แต่งโดยพระวิมลพุทธิ๑๒ 
 ท่านผู้แต่งเสนอว่า สาระของคัมภีร์กัจจายนะนั้นในแต่ละสูตรมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๓ 
ส่วน คือ ตัวสูตรเป็นผลงานของพระมหากัจจายนะ วุตติเป็นผลงานของพระสังฆนันทิ ส่วนอุทาหรณ์
เป็นผลงานของพระพรหมทัต และยังมีคัมภีร์อธิบายของคัมภีร์กัจจายนะที่ชื่อว่านยาสะ เป็นผลงาน
ของพระวิมลพุทธิ (บางท่านเห็นว่าค านี้อาจจะผิดพลาดมาจากชื่อวชิรพุทธิ เพราะถือว่าผู้แต่งวชิรพุทธิ
ฎีกา และนยาสะเป็นคนเดียวกัน หรืออาจจะเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระวชิรพุทธิก็ได้) นอกจากนี้ ท่านผู้
แต่งได้พยายามปรับแนวคิดให้สอดคล้องกับทัศนะแรก  โดยกล่าวว่าพระสังฆนันทิผู้แต่งวุตตินั้น 
อาจจะเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของพระมหากัจจายนะ 
 ข้อเสนอในกัจจายนเภทฎีกาข้างต้นมีความหมายว่า สาระไวยากรณ์บาลีตามที่ปรากฏ
คัมภีร์กัจจายนะนั้น เริ่มต้นจากหลักหรือตัวสูตรพระมหากัจจายนะริเริ่มไว้แต่สมัยพุทธกาลแล้ว  ได้มี
พัฒนาการเพ่ิมค าอธิบายวุตติและอุทาหรณ์เข้าไป ดังนั้น ชื่อคัมภีร์กัจจายนะจึงมิได้มีความหมายถึง
ไวยากรณ์ของพระมหากัจจายนเถระ แต่มีความหมายถึงไวยากรณ์สายกัจจายนะ ไวยากรณ์บาลีสายนี้ 
เริ่มขึ้นที่แคว้นอวันตี 

                                                      

 
๘

 สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ไวยากรณ์บาลี, หน้า ๕. 
 

๙
 พระเทพเมธาจารย์ (เช้า  ิตปญฺโ ), แบบเรียนวรรณคดีบาลีประเภทคัมภีร์ไวยากรณ์, (ธนบุรี: โรง

พิมพ์ประยูรวงศ์, ๒๕๐๔), หน้า ๗. 
 

๑๐
 ร้อยเอกฉลาด บุญลอย, ประวัติวรรณคดีบาลี, (ธนบุรี: โรงพิมพ์ประยูรวงศ์, ๒๕๐๔), หน้า ๙๗. 

 
๑๑

 พระอัคคธัมมะ, โมคคัลลานนิสสัย, (มัณฑเลย์: โรงพิมพ์มยะซ่อ, ๒๕๑๔), หน้า ค าน า ฑ-ฒ. 
 

๑๒
 พระอุตตมสิกขะ, กัจจายนเภทนวฎีกา, (ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุธัมมวตี, ๒๔๗๒), หน้า ๑๒๙. 



๑๗ 
 

 ในหนังสือไวยากรณ์บาลี รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง สันนิษฐานว่า ผลงานที่กล่าวใน
คัมภีร์คันธวงศ์ว่าเป็นของพระมหากัจจายนเถระ ได้แก่ คัมภีร์กัจจายนคันถะ มหานิรุตติคันถะ จูฬ-
นิรุตติคันถะ เนตติคันถะ เปฏโกปเทสคันถะ และวัณณนีติคันถะนั้น ล้วนเป็นผลงานที่พัฒนาสร้างขึ้น
ในส านักศึกษาสายกัจจายนะแห่งอวันตี มิใช่ผลงานของพระมหากัจจายนเถระโดยตรง๑๓ โดยน าเสนอ
ตามความเห็นของ The Pali Literature of Ceylon๑๔ และ Dictionary of Pali Proper Names๑๕ 
ของ G.P. Malalasekera  
 ในหนังสือธาตุปปทีปิกา หรือพจนานุกรมบาลี-ไทย แผนกธาตุ ของหลวงเทพดรุณานุศิษฏ์    
ได้เสนอเรื่องแต่งคัมภีร์กัจจายนะซึ่งสะท้อนแนวคิดตามแบบทัศนะที่ ๒ นี้ แต่กล่าวเฉพาะตัวสูตรว่า 
 ต าราไวยากรณ์ของบาลีที่มีชื่อส าคัญ ๆ ก็คือ กัจจายนะ โมคคัลลานะ สัททนีติ...ใน
ไวยากรณ์ท้ัง ๓ นั้น กัจจายนะมีอายุเก่าแก่กว่าใครหมด และเป็นครูไวยากรณ์อ่ืนทั้งสิ้น เฉพาะตัวสูตร
ของกัจจายนะ ฎีกากล่าวว่า ท่านผู้แต่งคือ พระมหากัจจายนเถระ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงยกย่องใน
เอตทัคคสถานว่าเลิศกว่าใคร ๆ ในเรื่องกระจายค าสังเขปให้พิสดารกว้างขวางกระจ่างแจ้ง เป็นพระ
อรหันต์นับเข้าในอสีติมหาสาวก ซึ่งท่านมีชีพอยู่ทันพร้อมกับพระพุทธองค์๑๖ 
 ทัศนะที่กล่าวว่าคัมภีร์กัจจายนะเป็นผลงานของบุคคล  ๓ ท่านนี้ ปราชญ์ชาวเมียนม่าร์
บางท่าน ยอมรับ แต่ไม่เชื่อว่าพระมหากัจจายนะเป็นผู้แต่งสูตร เพียงเชื่อว่าท่านผู้แต่งเป็นพระกัจจาย
นะรุ่นหลัง แต่งสูตรไว้ก่อน ต่อมาจึงมีผู้รู้แต่งวุตติและอุทาหรณ์เพ่ืออธิบายสูตรให้กระจ่าง เหมือนกับ
ปาณินิ ซึ่งแต่งสูตรของคัมภีร์ปาณินิไว้ก่อน ต่อมากาตยายนะจึงแต่งวุตติและอุทาหรณ์เพ่ืออธิบายสูตร 
ข้อสันนิษฐานนี้ ปรากฏในคัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะที่แปลและอธิบายคัมภีร์กัจจายนะเป็นภาษา
เมียนม่าร์ในพุทธศักราช ๒๔๔๗ ท่านผู้แต่งเห็นว่ากัจจายนสูตรมีข้อบกพร่องหลายประการ จึงไม่ควร
เป็นผลงานของพระอรหันต์ ผู้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณ ทั้งวุตติในบางสูตรก็อธิบายความไม่สอดคล้องกับ
สูตร และอุทาหรณ์ในบางสูตรก็ไม่ตรงตามสูตรและวุตติ ตัวอย่างเช่น 
 ๑) สูตรบางสูตรกล่าวซ้ าหรือชวนสับสน 
  ๑.๑) สูตร ๖๔๓ ว่า ภฺยาทีหิ มติ พุธิ ปูชาทีหิ จ กฺโต (ลง กฺต ปัจจัยท้าย ภี ธาตุเป็น
ต้นและท้าย มน ธาตุ, พุธ ธาตุ และ ปูช ธาตุเป็นต้น) ไม่ควรกล่าวไว้อีก เพราะอาจลง ต ปัจจัยได้ด้วย
สูตร ๕๕๖ ว่า ภาวกมฺเมสุ ต (ลง ต ปัจจัยในภาวสาธนะและกรรมสาธนะ)๑๗ 
  ๑.๒) สูตร ๖๕๓ ว่า ภาววาจิมฺหิ จตุตฺถี (ลงจตุตถีวิภัตติในศัพท์ที่แสดงภาวะใน
อนาคตกาล) ไม่ควรกล่าวไว้อีก เพราะอาจลงจตุตถีวิภัตติได้ด้วยสูตร ๒๗๗ ว่า สิลาฆ ฯเปฯ สตฺตมฺ- 
ยตฺเถสุ จ (การก ในที่ประกอบกับ สิลาฆ ธาตุ ... และในอรรถของสัตตมีวิภัตติ และในการประกอบกับ 

                                                      

 
๑๓

 สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ไวยากรณ์บาลี, หน้า ๗. 
 

๑๔
 G.P. Malalasekera, The Pali Literature of Ceylon (Colombo: M.D.Gunasena, 1958), 

p. 180. 
 

๑๕
 G.P. Malalasekare, Dictionary of Pali Proper Names, Vol I (London: The Pali Text          

Society, 1960), p. 497. 
 

๑๖
 หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรรมธัช), ธาตุปฺปทีปิกา หรือพจนานุกรม บาลี-ไทย แผนกธาต ุ, (พระ

นคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๔๘๖), หน้า ๗. 
 

๑๗
 พระวิสุทธาจาระ, กจฺจายนสุตฺตตฺถ, (ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุธัมมวตี, ๒๕๐๕), หน้า ๔๐๓. 



๑๘ 
 

ศัพท์อ่ืน ๆ ชื่อว่า สัมปทานการก)๑๘ 
  ๑.๓) สูตร ๖๖๓ ว่า กฑฺยาทีหิ โก (ลง ก ปัจจัยท้าย กฑิ ธาตุเป็นต้น) ไม่ควรกล่าวไว้
อีก เพราะอาจลง อ ปัจจัยแทน ก ปัจจัยด้วยสูตร ๕๒๗ ว่า สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา (ลง ณฺวุ ตุ อาวี และ  
อ ปัจจัย ท้ายธาตุทั้งหมด)๑๙ 
  ๑.๔) สูตร ๖๖๔ ว่า ขาทามคมาน  ขนฺธนฺธคนฺธา (แปลง ขาท ธาตุเป็น ขนฺธ, อม ธาตุ
เป็น อนฺธ และ คมุ ธาตุเป็น คนฺธ) เพราะรูปว่า ขนฺธ, อนฺธ และ คนฺธ อาจส าเร็จได้ด้วย ขนฺธ ธาตุ, 
อนฺธ ธาตุ และ คนฺธ ธาตุ๒๐ 
 ๒) วุตติในบางสูตรอธิบายความไม่สอดคล้องกับสูตร เช่น สูตร ๑๕๔ ว่า สมาเส จ วิภาสา 
สูตรนี้ แปลตามวุตติว่า เปลี่ยนสระตัวท้ายของ ปุม ศัพท์เป็น อ  ได้บ้างเมื่อท าสมาสแล้ว มีอุทาหรณ์
ตามวุตติว่า อิตฺถิปุมนฺนปุสกานิ กล่าวคือ ให้เปลี่ยนสระ อ ของ ปุม ศัพท์เป็น อ  แล้วเปลี่ยนนิคคหิต
เป็นพยัญชนะท้ายวรรค จึงส าเร็จรูปเป็น อิตฺถิปุมนฺนปุสกานิ แต่คัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะกล่าวว่า ควร
แปลสูตรนี้ว่า เปลี่ยนสระตัวท้ายของ ปุม ศัพท์พร้อมกับวิภัตติเป็น อ  ได้บ้าง เพราะวิภัตติอาลปนะ
เอกพจน์ เมื่อท าสมาสแล้ว และได้แสดงอุทาหรณ์ว่า เห อิตฺถิปุม , อิตฺถิปุม, อิตฺถิปุมา (แน่ะสตรีและ
บุรุษ) ความเห็นนี้เกิดจากสูตรหน้าของสูตรนี้ คือสูตร ๑๕๓ ว่า อมาลปเนกวจเน (เปลี่ยนสระตัวท้าย
ของ ปุม ศัพท์ พร้อมกับวิภัตติ เป็น อ  ได้บ้าง เพราะวิภัตติอาลปนะเอกพจน์) ควรมีความหมาย
เชื่อมโยงกับสูตรนี้ โดยมีบทบางบทจากสูตรต้นตามมาสูตรหลังได้ตามธรรมเนียมของสูตร๒๑ 
 นอกจากนี้ สูตร ๑๗๘ ในคัมภีร์กัจจายนะว่า สพฺพโต โก (ลง ก อาคมท้ายสรรพนาม
ทั้งหมด) ก็แต่งตามสูตรในคัมภีร์กาตันตระ (ปริจเฉทที ่๒ สูตร ๑๔๑) ที่แสดงการลง อก ฺปัจจัย และ ก 
ปัจจัย ดังนั้น สูตรดังกล่าวจึงควรแปลว่า ลง ก ปัจจัยท้ายสรรพนามทั้งหมด แตท่่านผู้แต่งวุตติกล่าวว่า
ให้ลง ก อาคม ซึ่งไม่ตรงกับข้อความในคัมภีร์กาตันตระ 
 ๓) อุทาหรณ์ในบางสูตรไม่ตรงตามสูตรและวุตติ เช่น สูตร ๑๖๗ ว่า พหุพฺพีหิมฺหิ จ (วิธีที่
เป็นไป ในสรรพนามย่อมไม่มีในพหุพพีหิสมาส) มีอุทาหรณ์ในคัมภีร์กัจจายนะว่า ปิยปุพฺพาย, ปิย-  
ปุพฺพาน , ปิยปุพฺเพ, ปิยปุพฺพสฺส แต่คัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะเห็นว่าควรมีอุทาหรณ์เป็น ปิยปุพฺพา, ปิย-
ปุพฺพาย, ปิยปุพฺพา, ปิยปุพฺเพ, ปิยปุพฺพาน , ปิยปุพฺพาย๒๒ 
 ด้วยเหตุนี้ ท่านผู้แต่งคัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะจึงอธิบายคัมภีร์กัจจายนะโดยเขียนวุตติ 
และอุทาหรณ์ขึ้นใหม่ ไม่ใช้วุตติและอุทาหรณ์เดิมที่พบในคัมภีร์กัจจายนะ ต่อมา พระนาคะศิษย์ของ
ท่านผู้แต่งคัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะได้แต่งคัมภีร์กัจจานสังเขปเป็นภาษาบาลีในพุทธศักราช  ๒๔๕๔ 
โดยน ากัจจายนสูตรมาเป็นสูตรหลักแล้วใช้วุตติและอุทาหรณ์ของคัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะทั้งหมด 
 ทัศนะที่ ๓ มีความเห็นว่า พระกัจจายนเถระผู้แต่งคัมภีร์กัจจายนะนั้น  มิใช่พระมหา     
กัจจายนเถระในสมัยพุทธกาล แต่เป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีชื่อตรงกันซึ่งเกิดภายหลังจากพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้วหลายร้อยปี คงจะเป็นชาวสิงหลหรือชาวอินเดียตอนใต้แคว้นโจฬะ ชื่อคัมภีร์ก็เหมือน

                                                      

 
๑๘

 อ้างแล้ว, พระวิสุทธาจาระ, กจฺจายนสุตฺตตฺถ, หน้า ๔๐๘. 
 

๑๙
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑๓. 

 ๒๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑๓. 
 

๒๑
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕. 

 
๒๒

 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๙. 



๑๙ 
 

ชื่อผู้แต่งเช่นกับคัมภีร์โมคคัลลานะที่ท่านผู้แต่งชื่อว่าโมคคัลลานะ มีข้อความกล่าวไว้ในค าน าของ
คัมภีร์สัททนีต ิสุตตมาลา ที่นักวิชาการชาวเมียนม่าร์กล่าวว่า 
 นักปราชญ์ปัจจุบันนี้กล่าวว่า พระมหากัจจายนเถระผู้ได้รับต าแหน่งเอตทัคคะในสมัย 
พุทธกาล มิได้แต่งคัมภีร์กัจจายนะนี้ แต่เป็นพระเถระรูปหนึ่ง ที่มีชื่อเหมือนกับพระมหาสาวกนั้น ซึ่ง
เป็นชาวสิงหลหรือชาวแคว้นโจฬะแต่งไว้ และอ้างเหตุผลอธิบายไว้มากมาย๒๓ 
 แม้ในค าน าของคัมภีร์สุโพธิกาซึ่งสุมังคละ พระเถระชาวสิงหลแต่งไว้ก็กล่าวว่า นักปราชญ์
บางท่านมีความเห็นว่า อาจารย์กัจจายนะนั้นมิใช่คนเดียวกับพระมหาขีณาสพ แต่เป็นพระเถระรูป
หนึ่งในยุคหลังที่มีชื่อเหมือนพระมหาขีณาสพนั้น เหมือนคัมภีร์โมคคัลลานะที่พระเถระรูปหนึ่งแต่งไว้
ในยุคหลังแต่มีชื่อเหมือนพระมหาขีณาสพผู้เลิศด้านฤทธิ์๒๔ 
 ทัศนะข้างต้นนี้มีเหตุผล ๓ ประการ ดังนี้ 
  ๑) คัมภีร์กัจจายนะแต่งอิงอาศัยไวยากรณ์สันสกฤตคือปาณินิและกาตันตระ โดยอาศัย 
กาตันตระที่แต่งในราวพุทธศตวรรษท่ี ๖ เป็นหลัก เพราะน าข้อความจากไวยากรณ์สันสกฤตมาอ้างไว้ 
และมีสูตรเหมือนหรือคล้ายกับสูตรในไวยากรณ์สันสกฤต มีค าอธิบายโดยสังเขป ดังนี้ 
   ๑.๑) ปรสมญฺ า ปโยเค (เมื่อมีการประกอบใช้ชื่อในคัมภีร์สันสกฤตอ่ืน ก็พึง
ประกอบ ได้) สูตรนี้กล่าวถึงการน าชื่อจากไวยากรณ์สันสกฤตมาใช้ในคัมภีร์กัจจายนะ  จึงแสดงว่า
คัมภีร์นี้แต่งโดยอิงไวยากรณ์สันสกฤต ดังนั้น คัมภีร์นี้จึงแต่งก่อนคัมภีร์ปาณินิซึ่งแต่งหลังพุทธ
ปรินิพพาน ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑ หรือ ๒ ไม่ได้ ทั้งชื่อเรียกทางไวยากรณ์ในคัมภีร์สันสกฤตอื่น ๆ ที่
กล่าวไว้ในคัมภีร์กัจจายนะก็ปรากฏในคัมภีร์ปาณินิและกาตันตระ ดังนี้ 
     -โฆสะ  โฆษวนฺโตนฺเย. (กา. ๑.๑๒) 
     -อโฆสะ  วรฺคาณ า ปฺรถมทฺวิตียา ศษสาศฺจาโฆษาะ. (กา. ๑.๑๑) 
     -สวัณณะ เตษ า ทฺวาวนฺโยนฺยสฺย สวรฺเณา. (ปา. ๑.๔) 
        ตุลฺยาสฺยปฺรยตฺน  สวรฺณม.ฺ (ปา. ๑.๑.๖) 
     -สังโยค  หโลนนฺตราะ ส โยคะ. (ปา. ๑.๑.๗) 
     -ลิงค ์  ธาตุวิภกฺติวรฺชฺชมรฺถววลฺลิงฺคมฺ. (กา. ๒.๑) 
        อรฺถวธาตุรปฺรตฺยยะ ปฺราติปทิกมฺ. (ปา. ๑.๒.๔๕) 
        กฤตฺตทฺธิตสมาสาศฺจ. (ปา. ๑.๒.๔๖) 
     -บท   ปูรฺวฺวปรโยรรฺโถปลพฺเธา ปทม.ฺ (กา. ๑.๒๐) 
        สุปฺติงนฺต   ปทม.ฺ (ปา. ๑.๔.๑๔) 
     -อุปธา  อนฺตฺยาตฺ ปูรฺว  อุปธา. (กา. ๒.๑๑) 
     -นท ี  อีทูตฺสตฺรฺยาขฺโย นท.ี (กา. ๒.๙) 
     -สรรพนาม สรฺวาทีนิ สรฺวนามานิ. (ปา ๑.๑.๒๗) 
   ๑.๒) สูตรบางสูตรในคมัภีร์กัจจายนะเหมือนสูตรในคัมภีร์ปาณินิ เช่น 
                                                      

 
๒๓

 พระอัคควังสะ, สัททนีติ สุตตมาลา, (ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๐๘), หน้า  
ข. 
 

๒๔
 พระปิยทัสสีและคณะ, ปทสาธนะ ปทสาธนฎีกา พาลาวตาร พาลาวตารฎีกา และพาลาวตาร 

นิสสัย ๗ คัมภีร,์ (มัณฑเลย์: โรงพิมพ์ธนวตี, ๒๕๑๐), หน้า ง. 



๒๐ 
 

     กาลทฺธานมจฺจนฺตส โยเค. (กจฺ. ๒๙๘) 
     กาลาธฺวโนรตฺยนฺตส โยเค. (ปา. ๒.๓.๑๕) 
     กมฺมปฺปวจนียยุตฺเต. (กจ.ฺ ๒๙๙) 
     กรฺมปฺรวจนียยุกฺเต. (ปา. ๒.๓.๘) 
     เยนงฺควิกาโร. (กจ.ฺ ๒๙๑) 
     เยนางฺควิการะ. (ปา. ๒.๓.๒๐) 
     อปาทาเน ปญฺจม.ี (กจ.ฺ ๒๙๕) 
     อปาทาเน ปญฺจม.ี (ปา. ๒.๓.๒๘) 
   ๑.๓) สูตรบางสูตรในคัมภีร์กัจจายนะเหมือนสูตรในคัมภีร์กาตันตระ เช่น 
     ยสฺมาทเปติ ภยมาทตฺเต วา ตทปาทาน . (กจ.ฺ ๒๗๑) 
     ยโตไปติ ภยมาทตฺเต วา ตทปาทานมฺ. (กา. ๒.๒๑๔) 
     ยสฺส ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา ต  สมฺปทาน . (กจ.ฺ ๒๗๖) 
     ยสฺไม ทิตฺสาโรจเต ธารยเต วา ตตฺ สมฺปฺรทานมฺ. (กา. ๒.๒๑๖) 
     โย กโรติ ส กตฺตา. (กจ.ฺ ๒๘๑) 
     ยะ กโรติ ส กรฺตฺตา. (กา. ๒.๒๒๐)  
     นามาน  สมาโส ยุตฺตตฺโถ. (กจฺ. ๓๑๖) 
     นามฺน า สมาโส ยุกฺตารฺถะ. (กา. ๒.๒๕๙) 
     วา ณปจฺเจ. (กจ.ฺ ๓๔๔) 
     วา ณปตฺเย. (กา. ๒.๒๘๘) 
     เต กิจฺจา. (กจ.ฺ ๕๔๕) 
     เต กฤตฺยา. (กา. ๔.๑๓๐) 
     นนฺทาทีหิ ยุ. (กจ.ฺ ๕๔๗) 
     นนฺทฺยาเทรฺยุะ. (กา. ๔.๑๓๓)  
     กตฺตร ิกิต.ฺ (กจ.ฺ ๖๒๔) 
     กรฺตฺตริ กฤตะ. (กา. ๔.๔๗๖) 
     ภาวกมฺเมสุ กิจฺจ-กฺต-ขตฺถา. (กจ.ฺ ๖๒๕) 
     ภาวกรฺมฺมโณะ กฤตฺย-กฺต-ขลารฺถาะ. (กา. ๔.๔๗) 
   ๑.๔) ล าดับสูตรอยู่ก่อนและหลังในคัมภีร์กัจจายนะเหมือนล าดับสูตรบางแห่งใน
คัมภีร์กาตันตระ เช่น 
     โยธาโร ตโมกาส . (กจ.ฺ ๒๗๘) 
     ย อาธารสฺตทธิกรณม.ฺ (กา. ๒.๒๑๗) 
     เยน วา กยิรเต ต  กรณ . (กจ.ฺ ๒๗๙) 
     เยน กฺริยเต ตตฺ กรณมฺ. (กา. ๒.๒๑๘) 
     ย  กโรติ ต  กมฺม . (กจ.ฺ ๒๘๐) 
     ยตฺ กฺริยเต ตตฺ กรฺมฺม. (กา. ๒.๒๑๙) 
     โย กโรติ ส กตฺตา. (กจ.ฺ ๒๘๑) 



๒๑ 
 

     ยะ กโรติ ส กฺรตฺตา. (กา. ๒.๒๒๐) 
     โย กาเรต ิส เหตุ. (กจ.ฺ ๒๘๒) 
     การยต ิยะ ส เหตุศฺจ. (กา. ๒.๒๒๑) 
     นามาน  สมาโส ยุตฺตตฺโถ. (กจฺ. ๓๑๖) 
     นามฺน า สมาโส ยุกฺตารฺถะ. (กา. ๒.๒๕๙) 
     เตส  วิภตฺติโย โลปา จ. (กจ.ฺ ๓๑๗) 
     ตตฺสฺถา โลปฺยา วิภกฺตยะ. (กา ๒.๒๖๐) 
     ปกต ิจสฺส สรนฺตสฺส. (กจ.ฺ ๓๑๘) 
     ปฺรกฤติศฺจ สฺวรานฺตสฺย. (กา ๒.๒๖๑) 
     ทฺวิปเท ตุลฺยาธิกรเณ กมฺมธารโย. (กจ.ฺ ๓๒๔) 
     ปเท ตุลฺยาธิกรเณ วิเชฺฌยะ กรฺมฺมธารยะ. (กา ๒.๒๖๓) 
     สงฺขฺยา ปุพฺโพ ทิคุ. (กจ.ฺ ๓๒๕) 
     สงฺขฺยาปูรฺวฺโว ทฺวิคุริติ ชฺเ ยะ. (กา ๒.๒๖๔) 
     อุเภ ตปฺปุริสา. (กจ.ฺ ๓๒๖) 
     ตตฺปุรุษาวุเภา. (กา ๒.๒๖๕) 
     สเร อนฺ. (กจ.ฺ ๓๓๔) 
     สฺวเรกฺษร วิปรฺยฺยะ. (กา ๒.๒๘๑) 
     กทฺ กุสฺส. (กจ.ฺ ๓๓๕) 
     โก กต.ฺ (กา ๒.๒๘๒) 
     กาปฺปตฺเถสุ จ. (กจ.ฺ ๓๓๖) 
     กาตฺวีษทรฺเถกฺเษ. (กา ๒.๒๘๓) 
   ๑.๕) กฎไวยากรณ์บางอย่างในคัมภีร์กัจจายนะเหมือนกฎไวยากรณ์ที่นิยมใช้ใน 
ไวยากรณ์สันสกฤต เช่น  
     -การแบ่งสูตร พบใน กจ ฺ๒๐,๕๑๕ และ ปา. ๒.๓.๓๒,๓.๓.๑๐๐, กา. ๒.๖๖ 
     -การแสดงว่า จ ศัพท์ท าหน้าที่อวุตตสมุจจยะ คือ รวบรวมข้อความที่มิได้
กล่าวไว้ ในสูตร พบใน กจ.ฺ ๒๐,๓๕,๓๗,๒๗๒,๔๔๙ และ ปา. ๒.๓.๑๖, กา. ๒.๒๒๑ 
     -การแสดงศัพท์เกินที่มีอรรถพิเศษ พบใน กจฺ. ๔๙,๑๕๔,๔๘๑,๔๙๑ และ 
ปา. ๑.๔.๔๙, กา. ๒.๗๑,๗๒,๗๕ 
     -การกล่าวสูตรซ้ า พบใน กจฺ. ๘๒ ,๘๘ และ ปา. ๒ .๓ .๓๙ , กา. ๑ .๒๒ , 
๒.๒๔,๔๐ 
   ๑.๖)  วิธีการอธิบายสูตรในคัมภีร์กัจจายนะ ที่แสดงประโยชน์ของสูตรหรือศัพท์ที่ 
ประกอบใช้ในสูตร มีความคล้ายคลึงกับการอธิบายสูตรในคัมภีร์ปาณินิและกาตันตระ เช่น 
     เตน กฺวตฺโถ. อตฺโถ อกฺขรสญฺ าโต. (กจ.ฺ ๒) 
     กฺวจีติ กสฺมา. อิติสฺส มุหุตฺตมฺปิ. (กจ.ฺ ๑๙) 
     สิมฺหีติ กิมตฺถ . โภติโย อยฺยาโย. (กจ.ฺ ๕๗) 



๒๒ 
 

 บทเหล่านี้ คือ กฺวตฺโถ กสฺมา และ กิมตฺถ  คล้ายคลึงกับวิธีการอธิบายสูตรในไวยากรณ์ 
สันสกฤตว่า 
     คุณปฺรเทศา มาเทรฺคุณ อิตฺเยวมาทยะ. (ปา. ๑.๑.๒) 
     อมนฺตรอิต ิกิมฺ. กฤษฺโณ โนนาว. (ปา. ๓.๗.๑๔๙) 
     สฺวรปฺรเทศา สฺวโรวรฺณวรฺชฺโช นามีตฺเยวมาทยะ. (กา. ๑.๒) 
     อการานฺตาทิต กึ. ภวตะ. (กา. ๒.๒๖) 
   ๑.๗) ในคัมภีร์กัจจายนะกล่าวถึงสูตรที่แสดงกฎไวยากรณ์ในการตั้งรูปศัพท์ และ
ส าเร็จรูปให้คล้อยตามพระพุทธพจน์ โดยไม่ค านึงถึงไวยากรณ์สันสกฤตเป็นหลัก เช่น 
     -สูตร ๕๒ กล่าวว่า ชินวจนยุตฺต  ห ิ(สูตร วุตติ และอุทาหรณ์คล้อยตาม พระ
พุทธพจน์โดยแท้) เพ่ือแสดงว่า สูตร วุตติ และอุทาหรณ์ที่แสดงในคัมภีร์นี้คล้อยตามพระพุทธพจน์ ไม่
คล้อยตามกฎไวยากรณ์สันสกฤต 
     -สูตร ๕๓ กล่าวว่า ลิงฺคญฺจ นิปจฺจเต (นามศัพท์และอ่ืน ๆ ย่อมตั้งไว้คล้อย
ตาม พระพุทธพจน์) เพ่ือแสดงว่า ศัพท์ปกติ (ลิงค,์ ธาตุ) ที่แสดงไว้ในคัมภีร์นี้คล้อยตามพระพุทธพจน์ 
โดยแตก ต่างจากศัพท์ปกติในไวยากรณ์สันสกฤต 
     -สูตร ๕๖ กล่าวว่า ตทนุปโรเธน (ตั้งนามศัพท์และอ่ืน ๆ โดยไม่ขัดแย้งกับ 
พระพุทธพจน์นั้น) เพ่ือแสดงว่าบทส าเร็จที่ท่านกล่าวถึงในคัมภีร์นี้คล้อยตามพระพุทธพจน์ 
  ๒) ไวยากรณ์บาลีอ่ืน เช่น คัมภีร์โมคคัลลานะ และคัมภีร์สัททนีติ เป็นต้น กล่าว
คัดค้านความเห็นของคัมภีร์กัจจายนะ ถ้าท่านผู้แต่งเป็นผู้แตกฉานในนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ ก็ไม่ควรมี
ข้อบกพร่องให้ผู้อ่ืนทักท้วงได้ อนึ่ง ค าคัดค้านของไวยากรณ์เหล่านั้นจะถูกหรือไม่ก็ตาม ก็แสดงการ
เห็นแย้งกับมติของคัมภีร์กัจจายนะ 
   ๒.๑) คัมภีร์กัจจายนะ (สูตร ๒) กล่าวว่า อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีส  (เสียง
ทั้งหลายมี อ เป็นต้น ๔๑ เสียง ชื่อว่า อักษร ) โดยกล่าวถึงอักษรในภาษาบาลีว่ามี ๔๑ เสียง แต่
คัมภีร์โมคคัลลานะ (ปริจเฉท ที่ ๑ สูตร ๑) กล่าวว่า ออาทโย ติตาลีส วณฺณา (เสียง ๔๓ เสียงมี อ 
เป็นต้นชื่อว่า วัณณะ) โดยกล่าวว่าอักษรมี ๔๓ เสียง ทั้งนี้เพราะคัมภีร์กัจจายนะแสดงสระ ๘ เสียง 
ส่วนคัมภีร์โมคคัลลานะแสดงสระ ๑๐ เสียง เพ่ิม สระ เอะ และ โอะ ที่เป็นเสียงสั้น๒๕  
   ๒.๒) คัมภีร์โมคคัลลานะ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๓๓) กล่าวว่า พฺยญฺชเน ทีฆรสฺสา 
(เป็นทีฆะและรัสสะในเพราะพยัญชนะ) ในค าอธิบายที่เรียกว่า ปัญจิกา ของสูตรนี้ พระโมคคัลลานะ
กล่าวต าหนิพระกัจจายนะว่ากล่าวสูตรไว้ ๔ สูตรโดยพร่ าเพรื่อ สูตรดังกล่าวคือ ทีฆ  (เมื่อลบสระหน้า
แล้ว ทีฆะสระหลัง ในบางแห่ง) ปุพฺโพ จ (เมื่อลบสระหลังแล้ว ทีฆะสระหน้า ในบางแห่ง) ทีฆ  (สระ
ทั้งหลายเป็นทีฆะเพราะพยัญชนะเบื้องหลัง ในบางแห่ง) รสฺส  (สระทั้งหลายเป็นรัสสะเพราะพยัญชนะ
เบื้องหลัง ในบางแห่ง) พบในกัจจายนสูตร ๑๕, ๑๖, ๒๕ และ ๒๖ ตามล าดับ๒๖ 
   ๒.๓) ในคัมภีร์โมคคัลลานะ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๔๔) กล่าวว่า สพฺพาทิโตปิ สฺมา- 
สฺมึสาน  ฏาเฏอายา โหนฺเตว (เปลี่ยน สฺมา เป็น ฏา, สฺมึ เป็น เฏ และ ส วิภัตติเป็น อาย ได้ แม้เม่ืออยู่

                                                      

 
๒๕

 พระสังฆรักขิตะ, โมคคลฺลานปญฺจิกาฎีกา, (ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ชัมพุมิตเซวปิฏกัต, ๒๔๙๘), ๑.๑. 
 

๒๖
 เรื่องเดียวกัน, ๑.๓๓. 



๒๓ 
 

หลัง สพฺพ ศัพท์เป็นต้น) ข้อความดังกล่าวขัดแย้งกับมติของคัมภีร์กัจจายนะที่ห้ามการเปลี่ยนเหล่านั้น
ไว้ในสูตร ๑๑๐ ว่า ตโย เนว จ สพฺพนาเมหิ (การเปลี่ยนสามอย่างท้ายสรรพนามทั้งหลายย่อมไม่มี)๒๗ 
   ๒.๔) ในคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา (สูตร ๘๓๓) ต าหนิว่าล าดับสังขยาที่กล่าวไว้ใน
คัมภีร์กัจจายนะ (สูตร ๓๙๕) ไม่สอดคล้องกับพระไตรปิฎก มีข้อความดังนี้ 
     ในคัมภีร์กัจจายนะ แสดงล าดับสังขยาไว้อย่างนี้ว่า อกฺโขภิณี, พินฺทุ, อพฺพุท , 
นิรพฺพุท , อหห , อพพ , อฏฏ , โสคนฺธิก , อุปฺปล , กุมุท , ปทุม , ปุณฺฑริก , กถาน , มหากถาน , อสงเขยฺย ๒๘ 
     คัมภีร์กัจจายนะ แสดงล าดับสังขยาดังที่แสดงมาแล้วไม่สอดคล้องกับล าดับ 
สังขยาในพระไตรปิฎก คือ พระพุทธเจ้าได้ตรัสล าดับสังขยาไว้อย่างนี้ นิรพฺพุท , อพพ , อฏฏ , อหห ,    
กุมุท , โสคนฺธิก , อุปฺปล , ปุณฺฑรีก , ปทุม  
  ๓) อุทาหรณ์บางอย่างในคัมภีร์กัจจายนะ เกิดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพพานหลายร้อยปี 
มีค าอธิบายโดยสังเขป ดังนี้ 
   ๓.๑) ในคัมภีร์กัจจายนะ สูตร ๒๕๑ ว่า กึสฺมา โว (ลง ว ปัจจัยท้าย กึ ศัพท์) มี
อุทาหรณ์ว่า กฺว คโตสิ ตฺว  เทวานมฺปิยติสฺส (ข้าแต่พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ พระองค์เสด็จไปที่ไหน) 
พระนามว่า เทวานัมปิยติสสะ ที่กล่าวถึงในสูตรนี้ เป็นพระนามของกษัตริย์ลังกาผู้ด ารงพระชนม์ชีพอยู่
ในพุทธศักราช ๒๖๗-๓๐๗ 
   ๓.๒) สูตร ๒๘๑ ว่า โย กโรติ ส กตฺตา (การกใดย่อมกระท า การกนั้นชื่อว่า กัตตุ-
การก) ในคัมภีร์กัจจายนะมีอุทาหรณ์ว่า อุปคุตฺเตน มาโร พนฺโธ (มารถูกพระอุปคุตมัดไว้) เรื่อง    
พระอุปคุต ปรากฏในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชในพุทธศักราช ๒๓๒-๗๓ 
   ๓.๓) สูตร ๒๐๔ กล่าวถึงรูปว่า สกมนฺธาตุ ซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าสกมันธาตุ
ที่มีนามอ่ืนว่า พระเจ้าสาลิวาหนะ หรือพระเจ้าเทวมิตร ผู้ครองราชย์ที่เมืองอุชเชนีทางแถบเหนือของ
อินเดียในพุทธศักราช ๖๒๑ หรือ ๖๖๓ 
 หนังสือประวัติคัมภีร์ที่แต่งเป็นภาษาสิงหลบางฉบับกล่าวว่า พระกัจจายนะผู้แต่งคัมภีร์ 
กัจจายนะ คือพระกาตยายนะ นีปุตระ๒๙ ผู้แต่งคัมภีร์ญาณปัฏฐานและอยู่ในนิกายสัพพัตถิกวาที เกิด
ราวพุทธศตวรรษที่ ๓๓๐ แต่ความเห็นนี้คงไม่ถูกต้อง เพราะหากเป็นตามนี้คัมภีร์กัจจายนะก็มีมาก่อน                
คัมภีร์กาตันตระท่ีแต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๗ ซึ่งความจริงมิใช่เช่นนั้น 
 คัมภีร์สาสนวังสัปปทีปยะภาษาสิงหล กล่าวปฏิเสธว่าพระกัจจายนะมิใช่พระมหาสาวกใน
ครั้งพุทธกาล เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นคัมภีร์กัจจายนะก็ควรได้รับสังคายนาไว้ในสมัยปฐมสังคายนา แต่ไม่
พบในรายชื่อของคัมภีร์ที่ได้รับสังคายนาในครั้งนั้น ทั้งกล่าวว่าพระกัจจายนะดังกล่าวเป็นพระภิกษุ
ชาวสิงหลพ านักอยู่ในนิกายมหาวิหาร เมืองอนุราธบุรี แต่มิได้ระบุศักราชไว้อย่างชัดเจน๓๑ 

                                                      

 
๒๗

 อ้างแล้ว, พระสังฆรักขิตะ, โมคคลฺลานปญฺจิกาฎีกา, ๒.๔๔. 
 

๒๘
 พระอัคควังสะ, สัททนีติปกรณ์ สุตตมาลา, หน้า ๓๐๔-๕. 

 ๒๙
 สันสกฤต เป็น กาตฺยายนีปุตฺระ 

 
๓๐

 พระเกลาสะ, มหาวิสุตารามศาสนวงศ์ (ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์มหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๑๔), หน้า 
๖๓. 
 

๓๑
 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๔-๖๕. 



๒๔ 
 

 นักวิชาการชาวตะวันตกส่วนใหญ่ เช่น B.C.Law และ K.R. Norman มีความเห็นว่า 
พระกัจจายนเถระน่าจะแต่งคัมภีร์กัจจายนะในช่วงพุทธศตวรรษที่  ๑๕ หรือต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖ 
อันเป็นระยะเวลาหลังสมัยอรรถกถาและก่อนสมัยฏีกา  B.C.Law ให้เหตุผล ๒ ประการในการ
สนับสนุน ความคิดเห็นนี้ 
  ๑) ท่านเห็นว่า ในสมัยพุทธกาลหรือแม้ในระยะต้นของการแผ่ขยายของพระพุทธ 
ศาสนาหลังสมัยพุทธมหาปรินิพพาน ยังไม่มีความจ าเป็นต้องมีต าราไวยากรณ์บาลี เพราะการศึกษา   
ในหมู่ชนที่นับถือพระพุทธศาสนาในขณะนั้นได้ใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาพูด  ยังไม่มีการเขียนค าสอน 
ของพระพุทธเจ้าหรือแสดงข้อคิดเห็นของพระเถระรูปใดหรือกลุ่มใดเป็นลายลักษณ์อักษร ความ
จ าเป็นของการที่จะต้องมีต าราไวยากรณ์บาลี จึงน่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธศาสนาได้ขยายเข้า
ไปเผยแผ่ในท้องถิ่นอ่ืนที่ไกลออกไป ซึ่งคนในท้องถิ่นนั้นไม่คุ้นเคยกับภาษาบาลี 
  ๒) ในการแต่งอรรถกถา พระพุทธโฆสะ พระพุทธทัตตะ พระธรรมปาละ ตลอดจน 
อรรถกถาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ได้อาศัยหลักไวยากรณ์ตามแนวของปาณินิ เพราะในอรรถกถาใช้ศัพท์                   
ทางไวยากรณ์แตกต่างไปจากที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กัจจายนะ แต่ในฏีกาได้ใช้ศัพท์ทางไวยากรณ์ตาม                  
คัมภีร์กัจจายนะ๓๒ ตัวอย่างเช่น การใช้ศัพท์วิภัตตินามมีความแตกต่างกันดังนี้ 
 ชื่อวิภัตตินามในอรรถกถา  ชื่อวิภัตตินามในกัจจายนะและฎีกา 
   ปจฺจตฺต      ป มา 
   อุปโยค      ทุติยา 
   กรณ       ตติยา 
   สมฺปทาน      จตุตฺถ ี
   นิสฺสกฺก      ปญฺจม ี
   สามิ       ฉฏฺ  ี 
   ภุมฺม       สตฺตมี 
   อาลปน      อาลปน 
 อย่างไรก็ดี ข้อสันนิษฐานดังกล่าวนั้นไม่ใช่เหตุผลที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะอาจสันนิษฐานได้ 
ว่า คัมภีร์อรรถกถาที่แต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ ต้องการตั้งชื่อวิภัตตินามให้ต่างไปจากไวยากรณ์ 
สันสกฤต จึงใช้ชื่อว่า ปจฺจตฺต เป็นต้น ส่วนคัมภีร์กัจจายนะเป็นต าราว่าด้วยหลักภาษา จึงใช้ชื่อวิภัตติ      
นามตามไวยากรณ์สันสกฤตซึ่งใช้เป็นต าราอ้างอิงในการแต่งเหมือนชื่ออ่ืนที่น ามาใช้จากไวยากรณ์  
สันสกฤต แม้คัมภีร์ฎีกาก็เป็นต าราอธิบายรูปศัพท์เป็นส าคัญจึงใช้วิภัตตินามตามไวยากรณ์สันสกฤต  
อนึ่ง การที่คัมภีร์อรรถกถามิได้เอ่ยถึงคัมภีร์กัจจายนะไว้ก็เพราะว่าเป็นไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐานที่ไม่
ละเอียดนัก จึงต้องน าค าอธิบายที่ละเอียดลึกซึ้งมาจากไวยากรณ์สันสกฤต  ดังจะเห็นได้ว่าเรื่องของ   
ปิโสทราทิคณะ และนิรุตตินัยซึ่งพบในคัมภีร์อรรถกถานั้นปรากฏในคัมภีร์ปาณินิโดยตรง๓๓ 
 ด้วยเหตุนี้ นักวิชาการชาวเมียนม่าร์จึงเห็นว่าคัมภีร์นี้แต่งหลังคัมภีร์กาตันตระที่แต่งโดย                
สรรววัมมัน และทุรคสิงหะ สรรววัมมัน (สรฺววมฺมนฺ) แต่งสูตรของกาตันตระในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ 
                                                      

 
๓๒

 G.P. Malalasekera, The Pali Literature of Ceylon, p. 183-184. 
 

๓๓
 ชเวอ่อง, ปาณินิ สิทธานตเกามุที ปาฐนิสสัย อธิบาย, (ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการ 

ศาสนา, ๒๕๓๓), ๖.๓.๑๐๙. 



๒๕ 
 

ส่วนทุรคาสิงหะ (ทุรฺคาสิงฺห) แต่งวุตติและอุทาหรณ์ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓๓๔ และในคัมภีร์กัจจายนะ 
(สูตร ๒๐๔) กล่าวว่า สกมนฺธาตาทีนญฺจ (และสระ อุ เป็นตัวแทนสระท้ายของ สกมนฺธาตุ ศัพท์เป็น
ต้น เมื่อมี ส วิภัตติอยู่หลัง และลบ ส วิภัตติ) ชื่อว่า สกมนฺธาตุ นี้ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎก แต่เป็น
พระนามของกษัตริย์ผู้ครองราชย์ที่เมืองอุชเชนี ทางแถบเหนือของอินเดียในพุทธศักราช ๖๒๑ หรือ
พุทธศักราช ๖๖๓ ท่านผู้แต่งได้ตั้งสูตรระบุนามของพระเจ้าสกมันธาตุไว้ เพราะเป็นผู้ทรงกิตติศัพท์ใน
สมัยที่แต่งไวยากรณ์เล่มนี้ หรือพระองค์อาจจะเป็นวงศ์ตระกูลหรือผู้อุปัฏฐากของท่านผู้แต่ง หากเป็น
ตามนี้คัมภีร์กัจจายนะ คงจะแต่งในรัชสมัยของพระเจ้าสกมันธาตุ ราวพุทธศตวรรษที่ ๖ หรือระหว่าง
ที่ราชวงศ์ของกษัตริย์พระองค์นี้เรืองอ านาจตั้งแต่พุทธศตวรรษที่  ๖ เป็นต้นไปจนถึงพุทธศตรรษที่ 
๙๓๕ 
 ดังนั้น เป็นแนวความเห็นอีกประเด็นหนึ่งว่าคัมภีร์กัจจายนะแต่งหลังพุทธกาล และคงจะ
แต่งในรัชสมัยของพระเจ้าสกมันธาตุ ราวพุทธศตวรรษที่ ๖ หรือระหว่างที่ราชวงศ์ของกษัตริย์
พระองค์ นี้เรืองอ านาจ ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี ๖ เป็นต้นไปจนถึงพุทธศตรรษที่ ๙ ทั้งได้รับการเพ่ิมเติม
ต่อ ๆ กันมาจนท าให้ข้อความบางอย่างในวุตติและอุทาหรณ์ไม่สอดคล้องกับสูตร  หรืออาจเป็นความ
ผิดพลาดจากการคัดลอกต่อกันมานับพันป ี
 แม้ว่าคัมภีร์กัจจายนะจะแต่งโดยอาศัยไวยากรณ์สันสกฤตดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ไวยากรณ์ 
หลักท่ีใช้อ้างอิงคือคัมภีร์กาตันตระ มีเหตุผลดังนี้ 
  ๑) คัมภีร์กัจจายนะแบ่งเป็นกัณฑ์หลักไว้ ๔ ปริจเฉทเหมือนคัมภีร์กาตันตระ คือ สนธิ
กัณฑ์ นามกัณฑ์ อาขยาตกัณฑ์และกิตก์กัณฑ์ โดยการกกัณฑ์ สมาสกัณฑ์ และตัทธิตกัณฑ์ นับเข้าใน
นามกัณฑ์ ส่วนอุณาทิกัณฑ์ นับเข้าในกิตก์กัณฑ์ ซึ่งแตกต่างจากคัมภีร์ปาณินิที่แบ่งออกเป็นกัณฑ์ใหญ่
เรียกว่า อัธยายะ มี ๘ ตอน และมีกัณฑ์ย่อยที่เรียกว่า ปาทะ ๔ ตอนในอัธยายะหนึ่ง ๆ 
  ๒) ล าดับสูตรในคัมภีร์กัจจายนะจ านวนมากคล้ายคลึงกับคัมภีร์กาตันตระ (ดู ข้อ ๑.๔) 
  ๓) กฎไวยากรณ์ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กัจจายนะมักด าเนินตามแนวของคัมภีร์กาตันตระ 
มากกว่าคัมภีร์ปาณินิ เช่น 
   ๓.๑) ในคัมภีร์กัจจายนะ ไม่มีการแสดงวิธีปรัตยาหาระเหมือนกับคัมภีร์กาตันตระ 
ที่ไม่ใช้วิธีนี้ แต่วิธีนี้เป็นที่นิยมมากในไวยากรณ์สันสกฤตสายปาณินิ 
   ๓.๒) ในคัมภีร์กัจจายนะแสดงการแยกพยัญชนะหน้าออกจากสระหลังด้วยสูตรที่ 
๑๐ ว่า ปุพฺพมโธ  ิตมสฺสร  สเรน วิโยชเย (แยกพยัญชนะออกจากสระ แล้วตั้งพยัญชนะอยูข้างหน้า 
โดยไม่มีสระ) กฎดังกล่าวพบในคัมภีร์กาตันตระ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๒๒) ว่า อนติกฺรมยนฺ วิศฺเลษเยตฺ 
แต่ไม่ปรากฏในคัมภีร์ปาณินิ 
   ๓.๓) ในคัมภีร์กัจจายนะ (สูตร ๑๑) กล่าวว่า นเย ปร  ยุตฺเต (น าพยัญชนะที่ไม่มี
สระ ซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้า ไปประกอบกับสระตัวหลัง) แสดงการประกอบพยัญชนะที่ไม่มีสระโดยน าไป
ประกอบกับสระตัวหลัง ข้อนี้ตรงกับข้อความในคัมภีร์กาตันตระ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๒๑) ว่า วฺยญฺชน-
มสฺวเร ปร  วรฺณ  นเยตฺ กฎดังกล่าวไม่มีในคัมภีร์ปาณินิ 

                                                      

 
๓๔

 อ้างแล้ว, ชเวอ่อง, ปาณินิ สิทธานตเกามุท ีปาฐนิสสัย อธิบาย, หน้า ป. 
 

๓๕
 พระอัคคธัมมะ, โมคคัลลานนิสสัย, เล่ม ๑ (มัณฑเลย์: โรงพิมพ์มยะส่อ, ๒๕๑๔), หน้า ๓๓๘. 



๒๖ 
 

   ๓.๔) การลบสระหน้าและทีฆะสระหลังในคัมภีร์กัจจายนะที่กล่าวไว้ด้วยสูตร ๑๒ 
ว่า สรา สเร โลปํ (โลปะ (การลบ) ย่อมมีหลังสระเมื่อมีสระตามหลัง) และสูตร ๑๕ ว่า ทีฆ  (เมื่อลบ
สระหน้า แล้วทีฆะสระหลังได้บ้าง) ได้รับอิทธิพลมาจากคัมภีร์กาตันตระ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๒๔) ว่า 
สมานะ สวรฺเณ ทีรฺโฆ ภวติ ปรศฺจ โลปมฺ ส่วนในคัมภีร์ปาณินิไม่มีกฎเช่นนี้ เพราะกล่าวถึงการรวมสระ
สองตัวเข้าด้วยกัน เป็นทีฆสระด้วยสูตร (อัธยายะ ๖ ปาทะ ๑ สูตร ๑๐๑) ว่า อกะ สวรฺเณ ทีรฺฆะ 
   ๓.๕) ในคัมภีร์กัจจายนะ (สูตร ๕๑) ว่า อนุปทิฏฺ าน  วุตฺตโยคโต (สิ่งที่มิได้แสดง
ไว้ นักศึกษาควรทราบตามสูตรที่ได้กล่าวมาแล้ว) เป็นสูตรสุดท้ายของสนธิกัณฑ์ แสดงการส าเร็จรูป                
ของศัพท์ที่สูตรในคัมภีร์กัจจายนะมิได้กล่าวไว้ด้วยการแบ่งสูตรและรวบรวมด้วย  จ ศัพท์เป็นต้น 
ข้อความนี้ พบในคัมภีร์กาตันตระ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๔๕) ว่า อนุปทิษฺฏาศฺจ แต่คัมภีร์ปาณินิไม่มี
ข้อความในลักษณะนี้ 
 คัมภีร์ปทรูปสิทธิ๓๖ คือ คัมภีร์ที่น าสูตรของคัมภีร์กัจจายนะมาเรียงล าดับใหม่ให้ประกอบ
รูปศัพท์ง่าย มีค าสรุปสูตรอย่างเป็นระบบ มีล าดับบทที่เรียกว่า ปทมาลา ซึ่งส่งผลให้คัมภีร์นี้เป็นต ารา
เรียนง่าย คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระพุทธัปปิยะ ชาวแคว้นโจฬะแถบอินเดียใต้ จึงปรากฏนามว่า    
โจลิยพุทธัปปิยะ แต่งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ มีความหมาย สมัยที่แต่ง และจุดประสงค์ของ
การแต่ง ดังนี้ 
  ๑) ความหมายของชื่อคัมภีร์ คือ คัมภีร์นี้แสดงวิธีสร้างค าศัพท์ต่าง ๆ ที่ เป็น
องค์ประกอบของประโยค โดยน าสูตรในคัมภีร์ กัจจายนะมาเรียบเรียงใหม่เพ่ือท าตัวรูปได้ง่าย พร้อม
ทั้งจัดหมวดหมู่ เป็นระบบเพ่ือให้เรียนรู้ง่าย  เช่น จ าแนกนามกัณฑ์ออกเป็นปุงลิงค์ อิตถีลิงค์ 
นปุงสกลิงค์ ติลิงค์ และอลิงค์ ทั้งได้จ าแนกตามล าดับการันต์ (สระหรือพยัญชนะท้ายค า) ของลิงค์  
นั้น ๆ มี อ การันต์เป็นต้น ดังนั้น คัมภีร์นี้จึงมีชื่อว่า ปทรูปสิทธิ แปลว่า คัมภีร์แสดงวิธีสร้างรูปค าให้
ส าเร็จเป็นบท โดยลงวิภัตติปัจจัยท้ายศัพท์เดิมคือลิงค์และธาตุแล้ว ส าเร็จเป็นบททั้ง ๔ คือ นาม 
อาขยาต อุปสรรค และนิบาต๓๗ 
  ๒) ผู้แต่งและสมัยที่แต่ง พระพุทธัปปิยะเป็นชาวอินเดียตอนใต้ มีสมญานามอีกชื่อ
หนึ่งว่าพระทีปังกร ท่านเป็นศิษย์ของพระอานันทะผู้แต่งคัมภีร์มูลฎีกา แม้ไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่า 
พระพุทธปิยะเกิดในสมัยใด เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานที่ท่านกล่าวไว้ด้วยตนเอง แต่มีนักวิชาการ
สันนิษฐานจากที่ท่านกล่าวไว้ในนิคมคาถา ว่าท่านเป็นศิษย์ของพระอานันทเถระผู้มีชื่อเสียงใน
ขณะนั้น พระอานันทเถระนั้นเป็นผู้แต่งคัมภีร์มูลฎีกา และได้มีชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ 
เพราะค าลงท้ายของคัมภีร์มูลฎีกาได้กล่าวถึงผู้อาราธนา ให้แต่งคัมภีร์คือพระธรรมมิตตะ (ธมฺมมิตฺต) 
ซึ่งน่าจะเป็นบุคคลเดียวกับที่กล่าวถึงในคัมภีร์มหาวงศ์  (มหาวงศ์ ปริจเฉทที่ ๕๔ คาถา ๓๕) ว่า    
พระธรรมมิตตะพักอยู่ ณ วัดสิตถคามในรัชสมัยพระเจ้ามหินทะ ผู้ครองราชย์ ระหว่างพุทธศักราช 
๑๔๙๙ - ๑๕๑๙ จึงพอสรุปว่า พระพุทธัปปิยะคงเกิดในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ถึงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๖  
                                                      

 ๓๖ พระพุทธัปปิยะ, ปทรูปสิทธิมัญชรี, พระคันธสาราภิวงศ์แปลและอธิบาย. (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์ หจก. ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ค าน า. 
 

๓๗
 พระพุทธัปปิยเถระ, ปทรูปสิทฺธิฏีกา, (ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๐๙), หน้า 

๔. 



๒๗ 
 

 Malalasekara กล่าวว่า พระอานันทะ ผู้แต่งมูลฎีกาเป็นชาวอินเดีย  ท่านไปเรียน      
พระปริยัติธรรม แล้วพักอยู่ในลังกาเป็นเวลานาน ต่อมาเป็นเจ้าคณะปกครองภิกษุสงฆ์ฝ่ายวนวาสี คง
มีชีวิตอยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษท่ี ๘ หรือ ๙ (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ หรือ ๑๕)๓๘ 
 มีต าราอีกเล่มหนึ่งที่พระพุทธัปปิยะรจนา คือ ปัชชมธุ (ปชฺชมธุ) หรือ คาถาน้ าผึ้ง แต่งเป็น 
วสันตดิลกทั้งหมด ๑๐๐ คาถา 
  ๓) จุดประสงค์ในการแต่งคัมภีร์ปทรูปสิทธิ ในค าเริ่มคัมภีร์ ผู้แต่งได้กล่าวถึง
จุดประสงค์ในการแต่งไว้ว่า ท่านแต่งปทรูปสิทธิให้ประณีต บรรจง เด่นชัด ล าดับกัณฑ์เรียบร้อยดี 
เหมาะกับผู้เริ่มต้นศึกษา และยังกล่าวเพ่ิมเติมไว้ในสนธิกัณฑ์ว่า ความเป็นผู้ฉลาดในอักษรหรือหลัก
ภาษาเป็นพ้ืนฐานของการเข้าถึงค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 ปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายเพ่ิมเติมว่า ความฉลาดรอบรู้ในอักษรหรือหลักภาษาส่งผลให้เข้าถึง 
ปริยัติธรรม (การศึกษาค าสอนพระพุทธศาสนา) การเข้าถึงปริยัติธรรม ส่งผลให้เข้าถึงปฏิบัติธรรม 
(การปฏิบัติตามค าสอน) และการเข้าถึงปฏิบัติธรรม ส่งผลให้เข้าถึงปฏิเวธธรรม (ผลของการปฏิบัติ) 
ตามล าดับ 
 สรุปได้ว่า จุดประสงค์ในการแต่งคัมภีร์ปทรูปสิทธิ มี ๒ ประการส าคัญ คือ 
  ๑) เพ่ือให้เรียนบาลีไวยากรณ์ได้ง่ายขึ้น 
  ๒) เพ่ือการเข้าถึงค าสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ 
 กลุ่มคัมภีร์โมคคัลลานะ คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระโมคคัลลานะ พระเถระชาวสิงหล ใน
รัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) ในนิคมคาถาได้เอ่ยถึงเรื่องที่แต่งในรัชสมัย
ของพระเจ้าปรากรมพาหุ หลังจากที่พระองค์ก าจัดภิกษุใจบาป ประพฤติผิดศีลธรรมและยังพระ
ศาสนา ให้ด ารงมั่นในประเทศลังกา๓๙  
 ตามประวัติศาสตร์ลังกาที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์เป็นต้น พระราชาดังกล่าวคือ พระเจ้า 
ปรากรมพาหุที่ ๑ ที่ทรงฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา โดยโปรดฯ ให้สึกพระอลัชชีปลอมบวช เพ่ือแสวงหา
ลาภ ยศ แล้วโปรดฯ ให้รวมนิกายสงฆ์ที่แตกแยกกันเป็นเวลานานเข้ามาเป็นหนึ่ งเดียว  เมื่อ
พุทธศักราช ๑๗๐๘๔๐ ด้วยเหตุดังกล่าว พระโมคคัลลานะจึงแต่งคัมภีร์โมคคัลลานะนี้หลังพุทธศักราช 
๑๗๐๘ 
 คัมภีร์นี้มีปริจเฉท ๗ ตอน มี ๖ ภาณวาร (๑ ภาณวาร มี ๒๕๐ คาถาหรือ ๘,๐๐๐ 
พยางค์) ท่าน ผู้ประพันธ์ได้แต่งโดยอาศัยไวยากรณ์สันสกฤตชื่อจานทระ (จานฺทฺร) เป็นหลัก และ
อาศัยไวยากรณ์สันสกฤตอ่ืน ๆ มีปาณินิเป็นต้น แต่มักเห็นตามมติของคัมภีร์จานทระเป็นส่วนใหญ่   
จึงได้กล่าวแย้งมติของคัมภีร์ปาณินิในบางแห่ง แม้คัมภีร์อธิบายคัมภีร์โมคคัลลานะชื่อว่าวุตติวิวรณ -
ปัญจิกา (วุตฺติวิวรณปญฺจิกา) ก็แต่งโดยบุคคลเดียวกันปราชญ์ทั้งหลายจึงสรรเสริญไวยากรณ์เล่มนี้ว่า

                                                      

 
๓๘

 G.P. Malalasekera, Dictionary of Pali Proper Names, p. 271. 
 

๓๙
 พระโมคคัลลานะ, โมคคัลลานพยากรณะ, (ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๔๙๘), 

หน้า ๑-๒. 
 

๔๐
 G.P. Malalasekera, The Pali Literature of Ceylon, p. 186. 



๒๘ 
 

เป็นต าราที่ดีเลิศ๔๑ เพราะมีระเบียบและค าอธิบายเป็นสอดคล้องไม่ขัดแย้งกัน  ซึ่งต่างจากคัมภีร์     
กัจจายนะที่มีคัมภีร์อธิบายต่าง ๆ กล่าวแย้งกันเอง 
 ท่านผู้แต่งพักอยู่ที่วัดถูปาราม เมืองอนุราธบุรี เป็นพระภิกษุในนิกายอุตตรมูล (ลังกาใน
สมัยนั้นมี ๘ นิกาย นิกายอุตตรมูลเป็นหนึ่งในนิกายเหล่านั้น) ท่านเป็นครูของพระสังฆรักขิตะ ผู้แต่ง
คัมภีร์สุโพธาลังการเป็นต้น เพราะพระสังฆรักขิตะ (สงฺฆรกฺขิต) ได้เอ่ยถึงชื่อครูไว้ในต าราไวยากรณ์ที่
แต่ง๔๒ 
 พระสังฆรักขิตะผู้เป็นพระสังฆราชในรัชสมัยของพระเจ้าวิชยพาหุที่  ๓ ผู้ครองราชย์ ณ 
เมืองชัมพุโทณิ ประเทศลังกา ในพุทธศักราช ๑๗๘๗ ได้กล่าวชมเชยคัมภีร์โมคคัลลานะไว้ในคัมภีร์ 
ปโยคสิทธิ (ปโยคสิทฺธิ)๔๓ 
 บางท่านกล่าวว่าคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาก็เป็นผลงานของพระโมคคัลลานะเช่นกัน  เพราะ 
ทั้งสองคัมภีร์นี้มีชื่อผู้แต่งตรงกันและแต่งในสมัยของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ เหมือนกัน๔๔ ความเห็น 
ดังกล่าวนี้ไม่ถูกต้องเพราะท้ังสองรูปนั้นมีข้อแตกต่างกันหลายสถาน คือ 
  ๑) สถานที่พัก พระโมคคัลาลานะผู้แต่งไวยากรณ์อยู่ที่วัดถูปาราม เมืองอนุราธปุระ๔๕ 
ส่วนพระโมคคัลลานะผู้แต่งอภิธานัปปทีปิกาอยู่ที่วัดมหาเชตวัน เมืองโปโลนนรุวะ๔๖ บาลีใช้เป็นเมือง 
ปุลัตถ ิปัจจุบันเรียกว่าโปโลนนรุวะ 
  ๒) นิกาย พระโมคคัลลานะรูปแรกเป็นพระนิกายอุตตรมูล๔๗ ส่วนรูปหลังเป็นพระ
นิกายสโรคาม๔๘  
  ๓) ความเห็น พระโมคคัลลานะรูปแรกเห็นแย้งกับคัมภีร์กัจจายนะแต่รูปหลังเห็นตาม
มติของคัมภีร์กัจจายนะ เช่น 
   ๓.๑) คัมภีร์กัจจายนะแสดง อว อุปสรรค โดยไม่มี โอ และแสดง นิ, นี อุปสรรค
สองตัว๔๙ พระโมคคัลลานะผู้แต่งไวยากรณ์แสดง อว, โอ อุปสรรคสองตัว และแสดง นิ อุปสรรคโดย

                                                      

 
๔๑

 พระสังฆรักขิตะ, ปโยคสิทฺธ,ิ (ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๒๕), หน้า ๑. 
 

๔๒
 พระสังฆรักขิตะ, สัมพันธจินตา, (มัณฑเลย์: โรงพิมพ์ธนวตี, ๒๕๑๐), หน้า ๒. 

 
๔๓

 พระสังฆรักขิตะ, ปโยคสิทฺธ,ิ หน้า ๑. 
 

๔๔
 สุภาพรรณ ณ บางช้าง, ไวยากรณ์บาลี, หน้า ๑๙. 

 
๔๕

 พระปิยทัสสีและคณะ, ปทสาธนะ ปทสาธนฎีกา พาลาวตาร พาลาวตารฎีกา และพาลาวตาร 
นิสสัย ๗ คัมภีร,์ หน้า ๒. 
 

๔๖
 มหาอ ามาตย์จตุรังคพล, อภิธานัปปทีปิกาฎีกา, (ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา , 

๒๕๑๖), หน้า ๘-๙. 
 

๔๗
 พระโมคคัลลานะ, โมคคัลลานพยากรณะ, หน้า จ. 

 
๔๘

 ดูเชิงอรรถ ๔๓ 
 

๔๙
 พระมหากัจจายนะ, กัจจายนพยากรณะ, (กรุงเทพมหานคร: วิริยะพัฒนาโรงพิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า 

๖๒-๖๓. 



๒๙ 
 

ไม่มี นี๕๐ แต่พระโมคคัลลานะผู้แต่งอภิธานัปปทีปิกาได้กล่าวถึงอุปสรรค ๒๐ ตัวไว้เหมือนคัมภีร์     
กัจจายนะ๕๑ 
   ๓.๒) คัมภีร์กัจจายนะแสดงรูปว่า สุคนฺธิ, ทุคฺคนฺธิ, ปูติคนฺธิ, สุรภิคนฺธิ๕๒ แต่คัมภีร์ 
โมคคัลลานะปฏิเสธรูปเหล่านั้น๕๓ ในขณะที่คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาได้กล่าวถึงรูปเหล่านั้นไว้ตามคัมภีร์  
กัจจายนะ๕๔ 
   ๓.๓) คัมภีร์โมคคัลลานะแสดงรูปว่า อโหรตฺโต, อฑฺฒรตฺโต เป็นปุงลิงค์๕๕ แต่
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาแสดงเป็นรูปนปุงสกลิงค์ว่า อโหรตฺต , อฑฺฒรตฺต ๕๖ 
   ๓.๔) คัมภีร์โมคคัลลานะปฏิเสธรูปว่า คินิ๕๗ โดยถือว่าเป็น อคฺคินิ ศัพท์ แต่คัมภีร์ 
อภิธานัปปทีปิกาแสดงรูปนี้ไว้๕๘ 
   ๓.๕) คัมภีร์โมคคัลลานะแสดงรูปว่า อสฺสิ ที่แปลว่า มุม ไว้เป็น อิ การันต์ โดย
คล้อยตามสันสกฤต๕๙ แต่คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาแสดงรูปว่า อสฺส เป็น อ การันต๖์๐ 
   ๓.๖) คัมภีร์โมคคัลลานะกล่าวว่า ยาวตา ศัพท์เป็นต้นเป็นบทตัทธิต๖๑ แต่คัมภีร์ 
อภิธานัปปทีปิกากล่าวว่าเป็นอัพพยศัพท์๖๒ 
 ด้วยหลักฐานดังกล่าวมานี้ พระโมคคัลลานะผู้แต่งไวยากรณ์จึงไม่ใช่รูปเดียวกับผู้แต่ง
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา แต่ทั้งสองรูปอยู่ร่วมสมัยกันในรัชสมัยของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ เพราะ
พระลังกา นิยมตั้งฉายาโดยใช้ชื่อของพระเถระครั้งโบราณกาลมาเป็นฉายา 
 คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีสายโมคคัลลานะ ตามหลักฐานที่พบในปัจจุบัน มี ๑๐ ฉบับ คือ 
  ๑)  โมคคัลลานปัญจิกา (โมคฺคลฺลานปญฺจิกา) ผลงานของพระโมคคัลลานะ เป็นคัมภีร์
ฎีกา ที่อธิบายความของคัมภีร์โมคคัลลานะ 
  ๒)  สารัตถวิลาสินี (สารตฺถวิลาสินี) หรือ โมคคัลลานปัญจิกาฎีกา (โมคคลฺลาน-     
ปญฺจิกาฏีกา) ผลงานของพระสังฆรักขิตะ คัมภีร์นี้เป็นฎีกาของคัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกา 

                                                      

 
๕๐

 พระโมคคัลลานะ, โมคคัลลานพยากรณะ, ๕.๑๓๑. 
 

๕๑
 พระโมคคัลลานะ, อภิธานปฺปทีปิกา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕),

หน้า ๑๖๘. 
 

๕๒
 พระมหากัจจายนะ, กัจจายนพยากรณะ, หน้า ๑๐๘-๑๐๙. 

 
๕๓

 พระโมคคัลลานะ, โมคคัลลานพยากรณะ, ๓.๕๑. 
 

๕๔
 อ้างแล้ว, อภิธานปฺปทปีิกา, หน้า ๒๓. 

 
๕๕

 พระโมคคัลลานะ, โมคคัลลานพยากรณะ, ๓.๔๕. 
 

๕๖
 อ้างแล้ว, อภิธานปฺปทีปิกา, หน้า ๑๒-๑๓. 

 
๕๗

 พระโมคคัลลานะ, โมคคัลลานพยากรณะ, ๑.๕๓. 
 

๕๘
 อ้างแล้ว, อภิธานปฺปทีปิกา, หน้า ๗. 

 
๕๙

 พระโมคคัลลานะ, โมคคัลลานพยากรณะ, ๓.๔๗. 
 

๖๐
 อ้างแล้ว,  อภิธานปฺปทีปิกา, หน้า ๖๐, ๑๕๙. 

 
๖๑

 พระโมคคัลลานะ, โมคคัลลานพยากรณะ, ๔.๔๓. 
 

๖๒
 อ้างแล้ว, อภิธานปฺปทีปิกา, หน้า ๑๖๕. 



๓๐ 
 

  ๓) โมคคัลลานปัญจิกาปทีปะ (โมคฺคลฺลานปญฺจิกาปทีป ) ผลงานพระราหุลผู้เป็น
พระสังฆราชในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่  ๖ (พ .ศ . ๑๙๕๕ -๒๐๐๗ ) เป็นฎีกาของคัมภีร์         
โมคคัลลานปัญจิกาฎีกา ส่วนหนึ่งเป็นภาษาสิงหล 
  ๔) ปทสาธนะ (ปทสาธน) ผลงานของพระปิยทัสสี ศิษย์ของพระโมคคัลลานะ เป็น 
งานร่วมสมัย หรือภายหลังคัมภีร์โมคคัลลานะไม่นาน คัมภีร์นี้แต่งประมวลเนื้อหาสาระในคัมภีร์    
โมคคัลลานะ อย่างกระชับ สั้นง่าย โดยน าสูตรมาเรียงล าดับใหม่ตามอุทาหรณ์เพ่ือให้ประกอบรูปศัพท์ 
ได้ง่าย คล้ายกับคัมภีร์พาลาวตารที่กล่าวสรุปเนื้อหาของคัมภีร์กัจจายนะ 
  ๕)  ปทสาธนฎีกา (ปทสาธนฎีกา) ผลงานพระราหุลผู้ เป็นพระสังฆราชในรัชสมัย    
พระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๖ (พ.ศ. ๑๙๕๕-๒๐๐๗) 
  ๖)  ปโยคสิทธิ (ปโยคสิทฺธิ) ผลงานของพระสังฆรักขิตะ ได้น าเนื้อหาสาระในคัมภีร์  
โมคคัลลานะ มาจัดหมวดหมู่ใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งได้อธิบายขยายความและแสดงอุทาหรณ์เพ่ิม 
เหมือนกับคัมภีร์ปทรูปสิทธิที่ขยายความคัมภีร์กัจจายนะ 
  ๗) สุสัททสิทธิ (สุทฺทสิทฺธิ) ผลงานของพระสังฆรักขิตะ คัมภีร์นี้มีพบในรายชื่อคัมภีร์ที่ 
พระสังฆรักขิตะแต่งไว้ในค าลงท้ายของคัมภีร์สัมพันธจินตา แต่ยังไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเมียนม่าร์ 
หรือ ไทย จึงไม่อาจทราบรายละเอียด 
  ๘) สัมพันธจินตา (สมฺพนฺธจินฺตา) ผลงานของพระสังฆรักขิตะ เป็นผลงานร่วมสมัยกับ 
ปโยคสิทธิ คัมภีร์นี้แต่งอธิบายวาจก ๔ และการก ๖ โดยพิสดาร ตามแนวค าอธิบายของคัมภีร์      
โมคคัลลานะ 
  ๙) สัมพันธจินตาฎีกา (สมฺพนฺธจินฺตาฎีกา) ผลงานของพระสิงหลรูปหนึ่งผู้ไม่ปรากฏ
นาม แต่งอธิบายสัมพันธจินตาโดยย่อ 
  ๑๐) นิรุตติทีปนี (นิรุตฺติทีปนี) ผลงานของพระญาณธชะซึ่งชาวเมียนม่าร์เรียกว่า   
แลดีสยาดอ ตามชื่อวัด แต่งจบในพุทธศักราช ๒๔๔๖ คัมภีร์นี้น าโมคคัลลานไวยากรณ์มาล าดับสูตร
ใหม่และเขียน อธิบายให้เข้าใจง่าย รวมทั้งน าอุทาหรณ์จากพระไตรปิฎกมาแสดงไว้เป็นสาธกของ
กฎไวยากรณ์ ในสูตรนั้น ๆ พระญาณธชะยังแต่งคัมภีร์แปลนิรุตติทีปนีซึ่งแปลเฉพาะศัพท์ยากเท่านั้น 
ชื่อว่า นิรุตติทีปนีนิสสัย ในพุทธศักราช ๒๔๔๘ 
 กลุ่มคัมภีร์สัททนีติ ในนิคมคาถา ตอนท้ายของคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา ท่านผู้แต่ง กล่าว
ว่า คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระอัคควงศ์ พระเถระชาวเมียนม่าร์ในสมัยพุกามที่เรียกว่า อริมัททนะ 
(เมืองย่ ายีศัตรู) เป็นบุตรของภคินี (พ่ีสาว หรือน้องสาว) ของท่านอัคคบัณฑิต ผู้ซึ่งเป็นศิษย์ในส านัก
ของ ท่านมหาอัคคบัณฑิต 
 ท่านผู้แต่งมีชีวิตอยู่ในรัชสมัยพระเจ้าจะสวา  (พ .ศ. ๑๗๗๗-๑๗๙๓) คัมภีร์นี้อาศัย
ไวยากรณ์ สันสกฤตหลายคัมภีร์ อาทิเช่น ปาณินิ, มหาภาษยะ และกาตันตระ รวมทั้งยังอิงอาศัย
แนวคิดของฝ่าย สันสกฤตไว้อีกด้วย 
 คัมภีร์ที่แต่งในประเทศเมียนม่าร์กล่าวถึงเวลาแต่งคัมภีร์สัททนีติไว้ต่างกัน ดังนี้ 
  ๑) คัมภีร์สาสนาลังการและสาสนวังสัปปทีปิกากล่าวว่า พระอัคควงศ์แต่งคัมภีร์สัทท-
นีติ เมื่อพุทธศักราช ๑๖๙๗ ที่เมืองพุกาม ในเวลานั้นมีพระเถระผู้แตกฉานปริยัติธรรม ๓ ท่าน คือ 
พระมหาอัคค บัณฑิต ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ ศิษย์ของท่านนามว่า พระอัคคบัณฑิต จัดเป็นอัคคบัณฑิตรูป



๓๑ 
 

ที่สอง และ พระอัคควงศ์ผู้เป็นหลานของพระอัคคบัณฑิต จัดเป็นอัคคบัณฑิตรูปที่ ๓ ชาวสิงหลได้ยิน
กิตติศัพท์ ในความแตกฉานภาษาบาลีในพุกามก็เดินทางมาพิสูจน์ เมื่อพบสัททนีติปกรณ์ที่เป็น ผลงาน
ของพระอัคค วงศ์แล้วก็สรรเสริญว่าไวยากรณ์ที่ละเอียดลึกซึ้งเช่นนี้ยังไม่มีในลังกา๖๓ ตามมตินี้ แสดง
ว่า พระอัคควงศ์ แต่งสัททนีติปกรณ์ในรัชสมัยพระเจ้าอะลองสีตู (พ.ศ. ๑๖๓๕-๑๗๑๐) อย่างไรก็ดี 
ตามข้อความในคัมภีร์ สาสนวังสัปปทีปิกาที่เรียกว่า ศาสนวงศ์ ในฉบับบาลีไทยไม่ตรงกับฉบับ
เมียนม่าร์ กล่าวคือ ฉบับเมียนม่าร์มีข้อความว่า สตฺตนวุตาธิเก ฉสเต สหสฺเส จ สมฺปตฺเต (เมื่อถึง
พุทธศักราช ๑๖๙๗) แต่ฉบับไทยมีข้อความคลาดเคลื่อนไปว่า สตฺตตาธิเก ฉสเต สหสฺเส จ สมฺปตฺเต 
(เมื่อถึงพุทธศักราช ๑๖๗๐) ความจริง คัมภีร์สาสนวังสัปปทีปิกาเป็นต าราแปลคัมภีร์สาสนาลังการ
จากภาษาเมียนม่าร์เป็นภาษาบาลี จึงควรมีเนื้อหาตรงกับคัมภีร์ต้นฉบับ ดังนั้น ข้อความตามฉบับไทย
จึงคาดเคลื่อนไปจากฉบับเมียนม่าร์ 
  ๒) คัมภีร์ปิฏกัตต่อตะมาย๖๔ กล่าวว่าแต่งในรัชสมัยของพระเจ้าจะสวา (พ.ศ. ๑๗๗๗-
๑๗๙๓) 
 นักวิชาการตะวันตกส่วนใหญ่เชื่อว่าพระอัคควงศ์แต่งคัมภีร์สัททนีติเมื่อพุทธศักราช 
๑๖๙๗ ตามหลักฐานในคัมภีร์สาสนาลังการ๖๕ แต่นักวิชาการชาวเมียนม่าร์เห็นว่าแต่งในรัชสมัยของ
พระเจ้าจะสวา โดยพิจารณาเนื้อหาคัมภีร์เป็นหลัก มีเหตุผลดังนี้ คือ 
   ๒.๑) คัมภีร์สัททนีติ (ปทมาลา) กล่าวคัดค้านมติของบางคัมภีร์ไว้โดยใช้ศัพท์ว่า 
เกจิ (บางคน)๖๖ ซึ่งมติดังกล่าวพบในคัมภีร์โมคคัลลานะที่แต่งในรัชสมัยของพระเจ้าปรากรมพาหุ 
(พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙)๖๗ 
   ๒.๒) คัมภีร์สัททนีติ (ธาตุมาลา) กล่าวคัดค้านบางมติไว้โดยใช้ศัพท์ว่า เกจิ (บาง
คน)๖๘ ซึ่งมติดังกล่าวพบในคัมภีร์นยาสัปปทีปิกา๖๙ ซึ่งแต่งโดยพระราชบุตรเขยของพระเจ้านรปติสีตู 
ผู้ทรงครองราชย์ที่เมืองพุกาม ในพุทธศักราช ๑๗๑๗ ท่านผู้แต่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเจ้ากรมท่ีดิน  
 คัมภีร์สัททนีติ มี ๓ ภาคคือ ปทมาลา, สุตตมาลา และธาตุมาลา ท่านผู้แต่งได้แต่ง
คล้ายคลึงกับภาค ๓ ภาคในคัมภีร์ปาณินิคือ สุตตปาฐะ, ธาตุปาฐะ และคณปาฐะ แม้คัมภีร์นี้จะอาศัย
ไวยากรณ์สันสกฤตจ านวนมาก แต่คันถรจนาจารย์ได้เลือกแสดงกฎไวยากรณ์สันสกฤตที่สอดคล้องกับ
พระพุทธพจน์เท่านั้น คัมภีร์นี้เป็นไวยากรณ์ที่ครอบคลุมพระไตรปิฎกและอรรถกถารวมทั้งมติของนัก
ไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต ได้รับการชมเชยว่าเป็นไวยากรณ์บาลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวรรณกรรมบาลี
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

                                                      

 
๖๓

 อ ามาตย์มหาธรรมตินจัน, สาสนาลังการ, (ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์หังสาวตีปิฏกัต, ๒๔๙๙), หน้า ๑๑๘., 
พระปัญญาสามิ, สาสนวังสัปปทีปิกา, (มัณฑเลย์: โรงพิมพ์โภควตี, ๒๔๖๗), หน้า ๘๓. 
 

๖๔
 พระยามหาสิริเชยตู, ปิฏกัตต่อตะมาย, (ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์หังสาวตี, ๒๕๐๒), หน้า ๑๓๗. 

 ๖๕ M.H. Bold, The Pali Literature of Burma, (London: The Pali Text Society, 1909), p. 
93., K.R. Norman, Pali Literature, (Wiesbaden: Harrassowitz, 1983), p. 164. 
 

๖๖
 พระอคัควังสะ, สัททนีติปกรณ์ ปทมาลา, หน้า ๓๐๓-๓๐๔. 

 
๖๗

 พระโมคคัลลานะ, โมคคัลลานพยากรณะ, ๑.๕๓. 
 

๖๘
 พระอัคควังสะ, สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา, หน้า ๓๐๕. 

 
๖๙

 อ ามาตย์ตันเปียน, นยาสัปปทีปิกา, (ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์กวิมยัดมัน, ๒๔๕๖), หน้า ๒. 



๓๒ 
 

 การอ้างข้อความจากไวยากรณ์สันสกฤตในคัมภีร์นี้  กล่าวระบุ ไว้ ในภาคทั้ งสาม 
ตัวอย่างเช่น ในสุตตมาลาได้อ้างถึงข้อความของอาจารย์ปตัญชลิที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์มหาภาษยะ  ใน
ค าอธิบายของสูตรว่า โยธาโร ตโมกาส  ในธาตุมาลาอ้างถึงข้อความในคัมภีร์ปาณินียธาตุปาฐะ พร้อม
ด้วยจานทร ธาตุปาฐะ และคัมภีร์ชื่ออมรโกศ และในปทมาลา ปริจเฉทที่ ๓ ได้แสดงประเภทของ 
วิภัตติอาขยาตไว้ ๑๐ หมวดตามแนวของคัมภีร์กาตันตระ ทั้งในปริจเฉทที่ ๑๐ อ้างข้อความจากคัมภีร์ 
เอกักขรโกศและฎีกาของคัมภีร์วิทัคธมุขมัณฑนะ (วิทคฺธมุขมณฺฑน) และในปริจเฉทที่ ๒๐ ได้อ้าง
ข้อความจากคัมภีร์กาวยาทรรศะ (กาวิยาทรฺศ) ไว้อีกด้วย 
 ผู้ศึกษาคัมภีร์สัททนีตินี้จะได้รับปรีชาอันแจ่มแจ้งในภาษาบาลีอย่างสมบูรณ์  เป็นผู้
ปราศจากความสงสัยขณะที่เที่ยวไปในไพรสณฑ์คือพระไตรปิฎกได้อย่างอาจหาญแกล้วกล้า  ดัง
ข้อความที่ท่าน ผู้แต่งได้กล่าวเชิญชวนไว้๗๐ 
 W. Geiger ได้จัดผลงานคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีเป็น ๓ สาย คือ สายกัจจายนะ สายโมค-  
คัลลานะ และสายสัททนีติ๗๑ แต่นักวิชาการชาวเมียนม่าร์แบ่งเป็น ๔ สาย โดยมีคัมภีร์ สัททสังคหะ
เพ่ิมขึ้นสายหนึ่ง เพราะเห็นว่าการแบ่งสายไวยากรณ์ได้ถือเอาไวยากรณ์ที่ตั้งสูตรเป็นเอกเทศ ไม่ใช้
สูตรจากไวยากรณ์ที่มีอยู่เดิม๗๒ คัมภีร์สัททสังคหะก็มีสูตรเป็นเอกเทศกว่า ๔,๐๐๐ สูตร แต่งโดย 
เจ้าโภลาย เจ้าครองนครยอ และเป็นมหาอ ามาตย์ที่ปรึกษาราชการในรัชสมัยพระเจ้ามินดง (พ.ศ. 
๒๓๕๗-๒๔๒๑) คัมภีร์นี้แต่งอาศัย ไวยากรณ์สันสกฤตหลายคัมภีร์ โดยเน้นคัมภีร์สิทธานตเกามุที 
(สิทฺธานฺตเกามุท)ี เป็นหลัก มีอยู่ในใบลาน ยังไม่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ 
 ทัศนะต่าง ๆ เกี่ยวกับคัมภีร์สัททาวิเสสนี้ สามารถศึกษาค้นคว้าดูได้จากหนังสือประวัติ
คัมภีร์สัททาวิเสสของพระคันธสาราภิวงศ์และในหนังสือประวัติคัมภีร์ไวยากรณ์ของรองศาสตราจารย์ 
ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง เป็นต้นได ้
 คัมภีร์หลักภาษาหรือคัมภีร์กลุ่มไวยากรณ์เป็นกลุ่มคัมภีร์พ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดของ
กระบวนการศึกษาบทบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา โยชนา เป็นต้น เป็นกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่
แสดงกฎเกณฑ์หลักภาษาบาลีเริ่มตั้งแต่ชนิดของสูตร คือคัมภีร์บาลีไวยากรณ์แบบดั้งเดิม โดยทั่วไปใช้
สูตรอธิบายลักษณะทางไวยากรณ์อยู่ ๖ ประเภท คือ สัญญาสูตร ปริภาสาสูตร วิธิสูตร นิยมสูตร    
อติเทสสูตร และ อธิการสูตร มีค าอธิบายสูตร แต่ละอย่าง ดังนี้  
  ๑) สัญญาสูตร (สญฺ าสุตฺต ) สูตรตั้ งชื่อเรียกเฉพาะ  เช่น  ชื่อว่า อักษร , สระ , 
พยัญชนะ, ครุ, ลหุ, ทีฆะ, รัสสะ ฯลฯ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้เรียกทางไวยากรณ์  เช่น สูตรว่า    
ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺ , ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา, อญฺเ  ทีฆา ฯลฯ 
  ๒) ปริภาสาสูตร (ปริภาสาสุตฺต) สูตรแสดงกฎทั่วไป มี ๓ อย่าง คือ 
   ๒.๑) สัญญังคปริภาสาสูตร (สญฺ งฺคปริภาสาสุตฺต) เป็นปริภาสาสูตรที่ตั้งขึ้น 
เพ่ือให้เรียกชื่อในกรณีที่จะน าชื่อต่าง ๆ ทางไวยากรณ์มาใช้ เช่น ปรสมญฺ า ปโยเค สูตรนี้เป็นการ

                                                      

 
๗๐

 พระอัคควังสะ, สัททนีติปกรณ์ สุตตมาลา, หน้า ๕๒๒. 
 

๗๑
 Wilhelm Geiger, Pali Literature and Language, (Calcutta: University of Calcutta, 

1943), p. 49-50. 
 

๗๒
 พระอัคควังสะ, สัททนีติปกรณ์ สุตตมาลา, หน้า ฉ. 



๓๓ 
 

เปิดโอกาสให้น าชื่อจากคัมภีร์อ่ืนที่ไม่ได้ตั้งไว้ในคัมภีร์กัจจายนะมาใช้ได้  เช่น พยัญชนะที่เป็นธนิต 
สิถิล เป็นต้น แต่เมื่อจะใช้เรียกก็ให้ตั้งได้ด้วยสูตรว่า ปรสมญฺ า ปโยเค 
   ๒.๒) วิธยังคปริภาสาสูตร (วิธฺยงฺคปริภาสาสุตฺต) เป็นปริภาสาสูตร ที่ตั้งขึ้นไว้เพ่ือ 
ให้เป็นองค์ประกอบในการท าตัว เช่น สูตรว่า ลิงฺคญฺจ นิปจฺจเต เป็นสูตรที่ก่อนจะท าตัวนามศัพท์ ให้
นักศึกษาตั้งเป็นลิงค์ก่อน แล้วจึงค่อยลงวิภัตติให้เหมาะสมต่อบทบาลี 
   ๒.๓) อนังคปริภาสาสูตร (อนงฺคปริภาสาสุตฺต ) เป็นปริภาสาสูตร ที่มิใช่องค์ 
ประกอบในการท าตัว เช่น อตฺโถ อกฺขรสญฺ าโต เป็นสูตรที่บอกว่าการที่จะเข้าใจความหมายได้ ต้อง
เข้าใจเรื่องอักษรเสียก่อน 
  ๓) วิธิสูตร (วิธิสุตฺต) สูตรที่แสดงวิธีการเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี เฉพาะกลุ่ม และ 
เฉพาะศัพท ์ซึ่งเป็นวิธีท าให้ส าเร็จรูปเป็นบทต่าง ๆ มีอยู่ ๘ อย่าง คือ 
   ๓.๑) โลปวิธิ สูตรที่ก าหนดให้ลบ เช่น สรา สเร โลปํ (โลปะ (การลบ) ย่อมมีหลัง 
สระ เมื่อมีสระตามหลัง), วา ปโร อสรูปา (สระหลังย่อมถึงการลบได้บ้าง หลังจากสระหน้าต่างวรรณะ
กัน) เป็นต้น โลปวิธิสูตรนี้ หมายเอาการลบทั้งสระและพยัญชนะ 
   ๓.๒) อาเทสวิธิ สูตรก าหนดให้เปลี่ยนหรือแทนที่ เช่น คาว เส (อาว แทนที่ โอ ของ 
โค ศัพท ์เมื่อม ีส วิภัตติอยู่หลัง) เป็นต้น อาเทสวิธินี้หมายเอาการแทนที่ท้ังสระและพยัญชนะ 
   ๓.๓) อาคมวิธิ สูตรที่ก าหนดให้ลงอาคม (ตัวอักษรใหม่) เช่น สาคโม เส (ลง สฺ 
อาคมได้ เมื่อม ีส วิภัตติอยู่หลัง) เป็นต้น อาคมวิธินี้ หมายเอาการลงอาคมทั้งท่ีเป็นสระและพยัญชนะ 
   ๓.๔) ทีฆวิธิ สูตรก าหนดให้ท าเสียงสั้นเป็นเสียงยาว เช่น ทีฆ  (เมื่อสระหน้าถูกลบไป
ให้ทฆีะสระหลัง) เป็นต้น ทีฆวิธินี้ ส าหรับท าเสียงให้ยาวเฉพาะสระเท่านั้น 
   ๓.๕) รัสสวิธิ (รสฺสวิธิ) สูตรก าหนดให้ท าเสียงยาวเป็นเสียงสั้น เช่น รสฺส  (เมื่อมี 
พยัญชนะอยู่ข้างหลัง สระข้างหน้าที่เป็นเสียงยาวให้รัสสะได้) เป็นต้น รัสสวิธินี้ ส าหรับท าเสียงยาวให้
สั้นเฉพาะสระเท่านั้น 
   ๓.๖) นิเสธวิธิ สูตรที่ห้ามไม่ให้ท าตัวตามสูตรนั้น ๆ เช่น เต น วา อิวณฺเณ (เมื่อมี อิ
วรรณะ คือ อิ อี อยู่ข้างหลัง ห้ามเปลี่ยน อภิ เป็น อพฺภ ห้ามเปลี่ยน อธิ เป็น อชฺฌ) เป็นต้น 
   ๓.๗) วิภัตติวิธิ (วิภตฺติวิธิ) สูตรมีหน้าที่ลงวิภัตติ ทั้งที่เป็นวิภัตตินาม และวิภัตติ 
อาขยาต เช่น กมฺมตฺเถ ทุติยา (ลงทุติยาวภัตติ เมื่อต้องการให้เป็นกรรม) เป็นต้น 
   ๓.๘) ปัจจยวิธิ (ปจฺจยวิธิ) สูตรก าหนดให้ลงปัจจัย เช่น ทิวาทิโต โย (ลง ย ปัจจัย 
หลังธาตุ มี ทิวุ ธาตุเป็นต้น) 
  ๔) นิยมสูตร (นิยมสุตฺต) สูตรที่กล่าวก าหนดเฉพาะเมื่อมีให้เลือกหลายอย่าง เช่น   
วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา ตัวที่ ๑ ในวรรคแทนอโฆสะ ตัวที่ ๓ ในวรรคแทนที่โฆสะ พยัญชนะที่
เป็นโฆสะ (เฉพาะตัวที่ ๔) ต้องซ้อนพยัญชนะที่ ๓ ในวรรคเดียวกัน พยัญชนะที่เป็นอโฆสะ (เฉพาะตัว
ที่ ๒) ต้องซ้อนด้วยพยัญชนะที่ ๑ ในวรรคเดียวกัน จะเห็นได้ว่า พยัญชนะตัวที่ ๔ ถ้าต้องการท า
เป็นอสทิสเทวภาวะ (อสทิสเทฺวภาว) ต้องซ้อนด้วยพยัญชนะที่ ๓ เท่านั้น และพยัญชนะตัวที่ ๒ ถ้า
ต้องการท าเป็นอสทิสเทวภาวะ ต้องซ้อนด้วยพยัญชนะ ตัวที ่๑ แต่ความเป็นจริงแล้ว พยัญชนะล าดับ
ที่ ๓ ๔ ๕ ในวรรค ต่างก็เป็นโฆสะ แต่ในสูตรนี้ก าหนดเอาเฉพาะพยัญชนะที่ ๔ เท่านั้นเป็นโฆสะ
พยัญชนะอโฆสะ  ก็เหมือนกัน คือ พยัญชนะล าดับ ที ่๑ ที ่๒ ในวรรค และ ส แต่ในสูตรนี้ก าหนดเอา    
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เฉพาะพยัญชนะท่ี ๒ เท่านั้นที่เป็นอโฆสะ ลักษณะการก าหนดอย่างนี้ เรียกว่า นิยมสูตร 
  ๕) อติเทสสูตร (อติเทสสุตฺต) สูตรส าหรับชี้แจง มีอยู่ ๖ อย่าง คือ 
   ๕.๑) พยปเทสาติเทสะ (พฺยปเทสาติเทส) สูตรส าหรับชี้แจงชื่อ เช่น สูตรว่า ตทฺธิต 
สมาสกิตกา นาม  วา ตเวตุนาทีสุ จ (ศัพท์ตัทธิต สมาส และกิตก์ พึงทราบว่าเหมือนกับนาม เว้น ตเว 
และ ตุน ปัจจัยเป็นต้น) สูตรนี้ชี้แจงให้รู้ว่าศัพท์ตัทธิต สมาส กิตก ์ได้ชื่อว่าเป็นศัพท์นามเหมือนกัน จึง
ให้มีการลงวิภัตตินามท้ายศัพท์เหล่านี้ได้เช่นเดียวกับค านามทุกประการ เป็นสูตรที่บ่งบอกว่าตัทธิตก็
เป็นนาม สมาสก็เป็นนาม ฯลฯ 
   ๕.๒) นิมิตตาติเทสะ (นิมิตฺตาติเทส) สูตรชี้แจงถึงนิมิตที่เป็นเหตุให้ท าการลบ การ
เปลี่ยน เป็นต้น มี ๒ อย่าง คือ 
    (๑)  สัตตมีนิมิต (สตฺตมีนิมิตฺต) ตัวที่เป็นเหตุบังคับให้กระท าซึ่งลงสัตตมี 
วิภัตติอยู่ ท้ายตัวที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสูตรไวยากรณ์ เช่น สูตรว่า สรา สเร โลปํ (โลปะ (การ
ลบ) ย่อมมีหลังสระ เมื่อมีสระตามหลัง) ในที่นี้ ค าว่า สเร เป็นสัตตมีวิภัตติ ดังนั้น สระที่เป็นนิมิตจึงอยู่
ข้างหลัง 
    (๒)  ปัญจมีนิมิต (ปญฺจมีนิมิตฺต) ตัวที่เป็นเหตุบังคับให้กระท าซึ่งลงปัญจมี
วิภัตติ อยู่หน้าตัวที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสูตรไวยากรณ์ เช่น สูตรว่า วา ปโร อสรูปา (สระหลัง 
ย่อมถึงการลบได้บ้าง หลังจากสระหน้าต่างวรรณะกัน) ค าว่า อสรูปา เป็นปัญจมีนิมิต ดังนั้น สระที่
เป็นนิมิตจึงอยู่ข้างหน้า 
   ๕.๓) ตังรูปาติเทสะ (ต รูปาติเทส) อติเทสสูตรที่ชี้แจงรูปของอีกอันหนึ่งเหมือนกับ
อีกอันหนึ่ง เช่น สูตรว่า อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺมตฺต สข สตฺถุ ปิตาทีหิ สฺมา นาว (เพราะตามหลัง 
อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺม อตฺต สข สตฺถุ ปิตุ เป็นต้น ให้เปลี่ยนรูป สฺมา วิภัตติ เหมือน นา วิภัตติ) 
โดยปกติแล้ว หากเปลี่ยนวิภัติหนึ่งเป็นอีกวิภัตติหนึ่ง จะไม่เรียกว่า อาเทศ แต่เรียกว่า อติเทสะ แทน 
ในสูตรนี้จะเห็นได้ว่า ราช ก็ดี อตฺต ก็ดี เมื่อลง สฺมา วิภัตติ มีรูปเหมือนลง นา วิภัตติ คือ ส าเร็จรูป
เป็น รญฺ า และ อตฺตนา เพราะอาศัยการเปลี่ยนรูปของอติเทสสูตรชนิดนี้ 
   ๕.๔) ตังสภาวาติเทสะ (ต สภาวาติเทส) อติเทสสูตรที่ชี้แจงสภาพของบทหนึ่งเป็น
อีกบทหนึ่ง หรือแสดงลิงค์หนึ่งเป็นอีกลิงค์หนึ่ง เช่น จากอิตถีลิงค์ เป็นปุงลิงค์ เป็นต้น ดังสูตรว่า 
อิตฺถิย  ภาสิตปุมิตฺถี ปุมาว เจ (ในพหุพพิหิสมาส เมื่อเป็นปุงลิงค์ตัวปลายเป็นอิตถีลิงค์ อิตถีลิงค์ก็จะ
กลายเป็นปุงลิงค์) สูตรนี้ชี้แจงสภาพของอิตถีลิงค์เปลี่ยนสภาพเป็นปุงลิงค์ เพราะเคยเป็นปุงลิงค์มา
ก่อน เช่นรูปวิเคราะห์ว่า กลฺยาณา ภริยา ยสฺส ปุริสสฺส โสย  กลฺยาณภริโย ปุริโส ในที่นี้ ค าว่า        
กลฺยาณา เป็นค าที่เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ เพราะเป็นคุณศัพท์ ดังนั้น ค าว่า กลฺยาณา ก็เคยเป็นปุงลิงค์มา
ก่อนจึงต้องเปลี่ยนสภาพจากอิตถีลิงค์เป็นปุงลิงค์ได้ โดยไม่ต้องลงปัจจัยประจ าอิตถีลิงค์ (อา อี อินี) 
จึงมีรูปส าเร็จเป็น กลฺยาณภริโย ปุริโส 
   ๕.๕) สุตตาติเทสะ (สุตฺตาติเทส) สูตรที่ชี้แจงวิธีการท าตัวในกรณีที่สูตรนั้น ๆ ไม่ได้
กล่าวไว้โดยตรง เพราะฉะนั้น อติเทสสูตรชนิดนี้จึงเป็นสูตรที่ชี้แจงให้รู้วิธีท าด้วยสูตรที่กล่าวแล้วนั้น ๆ 
เช่น สูตรว่า อนุปทิฏฺ าน  วุตฺตโยคโต (สิ่งที่มิได้แสดงไว้ พึงทราบตามสูตรที่ได้กล่าวมาแล้ว) 
   ๕.๖) การิยาติเทสะ (การิยาติเทส) เป็นอติเทสสูตรส าหรับชี้แจงวิธีการท าตัวให้ 
ส าเร็จรูป เหมือนการท าตัวให้ส าเร็จของสูตรอ่ืน เช่น เสเสสุ นฺตุว (วิธีการท าตัวของ นฺต ในวิภัตติที่
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เหลือ เหมือนวิธีการท าตัวของ นฺตุ) ในสูตรนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เปลี่ยน นฺต เป็น นฺตุ จริง ๆ แต่เป็น
อติเทสสูตรที่ชี้แจงวิธีของ นฺต เหมือน นฺตุ เช่น สูตรว่า นฺตุสฺส นฺโต เมื่อมี โย วิภัตติอยู่ข้างหลัง ให้
เปลี่ยน นฺตุ กับ โย เป็น นฺโต ดังนั้น การเปลี่ยน นฺต กับ โย เป็น นฺโต จึงมีได้ สูตรว่า เสเสสุ นฺตุว จึง
จัดเป็นการิยาติเทสะ 
  ๖) อธิการสูตร (อธิการสุตฺต) สูตรหรือบทที่ตามไปเป็นเจ้าหน้าที่อนุญาต ปฏิเสธ และ 
ก าหนดวิธีการขอบข่ายเป็นต้นในสูตรอื่น ๆ อธิการสูตรมี ๓ อย่าง คือ 
   ๖.๑) สีหคตินัย (สีหคตินย) ตามไปแบบราชสีห์ หมายถึงราชสีห์มีคอยาว สามารถ 
ที่จะแลเหลียวไปข้างหน้าและข้างหลังได้ ฉันใด สีหคติกาธิการะก็ฉันนั้น สามารถตามไปเป็นเจ้าหน้าที่ 
มีอ านาจเหนือสูตรก่อน ๆ ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ สูตรต่อไปที่ยังไม่ผ่านก็ได้ เช่น สูตรว่า ชินวจนยุตฺต  ห ิ
(สูตร วุตติ และอุทาหรณ์ย่อมสมควรแก่พระพุทธพจน์โดยแท้) 
   ๖.๒) มัณฑูกคตินัย (มณฺฑูกคตินย) ตามไปแบบกบ หมายถึงกบกระโดดไปข้างหน้า 
ได้อย่างเดียว ไม่สามารถกระโดดถอยหลังได้ ฉันใด มัณฑูกคติกาธิการะก็ฉันนั้น สามารถตามไปใน
สูตรข้างหน้าได้อย่างเดียว อาจกระโดดข้าม ๑ สูตรบ้าง ๒ สูตรบ้าง ๓ สูตรบ้าง 
   ๖.๓) ยถานุปุพพิกนัย (ยถานุปพฺพิกนย) หรือ นทีโสตนัย (นทีโสตนย) ตามไปตาม 
ล าดับสูตร หรือตามไปแบบสายน้ า หมายถึงสายน้ าไหลไปตามล าดับของกระแสน้ า ไม่สามารถไหล
ทวนกระแสของน้ าได้ ฉันใด บทที่เป็นอธิการชนิดนี้ก็ฉันนั้น ตามไปตามล าดับของสูตรจนจบวิธีการท า
ตัวของบทนั้น ๆ 
 โดยทั่วไปแล้ว การเขียนไวยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นมีองค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการ คือ 
  ๑) สูตร แสดงกฎหรือข้อบังคับทางไวยากรณ์ 
  ๒) วุตติ ข้อความอธิบายขยายความหมายของสูตรที่ได้ตั้งไว้ให้สมบูรณ์ข้ึน 
  ๓) อุทาหรณ์  ตัวอย่างที่น ามาอ้างอิงให้สมเหตุสมผลกับกฎที่ได้ตั้งไว้  ซึ่งตัวอย่าง 
ดังกล่าวมักน ามาจากพระไตรปิฎกเป็นหลัก 
 อนึ่ง การอธิบายสูตรในลักษณะของวุตตินั้น มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) สุตตวุตติ (สุตฺตวุตฺติ) ค าอธิบายที่มีข้อความปรากฏอยู่ในสูตรโดยตรง 
  ๒) อนุวัตตนวุตติ (อนุวตฺตนวุตฺติ) ค าอธิบายที่น ามาจากสูตรอื่นที่เป็นอธิการตามมา 
  ๓) ปักขิปนวุตติ (ปกฺขิปนวุตฺติ) ค าอธิบายที่ใส่เพ่ิมเข้ามาให้เนื้อความที่เป็นวุตติ 
กระจ่างชัดเจนมากข้ึนหรือเพ่ือให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ 
 ขอน าข้อความจากคัมภีร์ปทรูปสิทธิ (สูตร ๘) มาอ้างไว้ในที่นี้ว่า 
  ทีโฆ จ. ทีโฆ จ สโร ครุสญฺโ  โหติ. ยถา- นาวา นท ีวธู เทฺว ตโย. 
  สระเสียงยาว ชื่อว่า ครุ, สระเสียงยาว มีชื่อว่า ครุ เช่น นาวา (เรือ), นที (แม่น้ า), วธู 
(ผู้หญิง), เทฺว (สอง), ตโย (สาม) 
  สูตร ทีโฆ จ. 
  วุตติ ทีโฆ จ สโร ครุสญฺโ  โหติ. 
    -สุตตวุตติ  ทีโฆ จ 
    -อนุวัตตนวุตติ สโร (มาจากสูตรก่อนว่า ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺ ), ครุสญฺโ  
(มาจาก สูตรก่อนว่า ทุมฺหิ คร)ุ 
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    -ปักขิปนวุตติ โหติ 
  อุทาหรณ์  ยถา- นาวา นท ีวธู เทฺว ตโย. 
 นอกจากองค์ประกอบของคัมภีร์หลักภาษาอย่างกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์จะมีส่วนหลัก ๓ 
ส่วนดังกล่าวแล้ว คัมภีร์นยาสะยังกล่าวถึงหลักการอธิบายสูตร ๖ อย่าง๗๓ คือ 
  ๑) สัมพันธสังวัณณนา (สมฺพนฺธสํวณฺณนา) คือ การประกอบค าในสูตรเป็นประโยค
เดียว โดยแสดงค าที่เพ่ิมเข้ามาแปล (ปาฐเสสะ) ค าที่อยู่ห่างกัน และค าที่สลับกันโดยความเป็น         
วิเสสนะ และวิเสสยะ อีกนัยหนึ่ง คือ การแสดงประโยชน์ของสูตรว่าท่านแต่งข้ึนเพื่อประโยชน์อะไร 
  ๒) ปทสังวัณณนา (ปทสํวณฺณนา) คือ การอธิบายค าด้วยการตัดค าที่ เข้าสนธิ   
(ปทัจเฉทะ) หรือจ าแนกค า (ปทจินตา) โดยความเป็นสัญญา (ชื่อ) และสัญญี (สิ่งที่ได้รับการตั้งชื่อ) 
เป็นต้น 
  ๓) ปทัตถสังวัณณนา (ปทตฺถสํวณฺณนา) คือ อธิบายความหมายของค า มักกล่าวไว้
ในวุตติ ซึ่งเป็นค าอธิบายสูตรต่าง ๆ  
  ๔) ปทวิคคหสังวัณณนา (ปทวิคฺคหสํวณฺณนา) คือ แสดงรูปวิเคราะห์ของค า เพ่ือให้
เข้าใจถึงความหมายของศัพท์อย่างแท้จริง มักกล่าวไว้ต่อจากวุตติ 
  ๕) โจทนาสังวัณณนา (โจทนาสํวณฺณนา) คือ การตั้งค าถามเพ่ือย้ าความเข้าใจ เช่น
ถามว่า กึ (มีประโยชน์อะไร) มักกล่าวไว้ต่อจากอุทาหรณ์ 
  ๖) ปริหารสังวัณณนา (ปริหารสํวณฺณนา) คือ การตอบค าถามตามข้อ ๕ 
 หลักการอธิบายเหล่านี้ บางอย่างปะปนอยู่ในวุตติ บางอย่างแยกออกจากวุตติ ขอน า
ข้อความจากคัมภีร์ปทรูปสิทธิ (สูตร ๒) มาแสดงไว้พอเป็นตัวอย่างว่า 
  อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีส . อกฺขรา อปิ อาทโย เอกจตฺตาฬีส . เต จ โข ชินวจนา-    
นุรูปา อการาทโย นิคฺคหีตนฺตา เอกจตฺตาลีสมตฺตา วณฺณา ปจฺเจก  อกฺขรา นาม โหนฺติ. ต  ยถา อ อา อิ 
อี อุ อู เอ โอ, ก ข ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ , ฏ  ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม, ย ร ล ว ส ห ฬ อ  อิติ 
อกฺขรา. นกฺขรนฺตีติ อกขฺรา. อ อาท ิเยส  เต อาทโย. ฯเปฯ 
  เสียงทั้งหลายมี อ เป็นต้น ๔๑ เสียง ชื่อว่า อักษรที่กล่าวไว้ในสูตรก่อน 
  [พึงตัดบทว่า] อกฺขรา อปิ อาทโย เอกจตฺตาลีส  
  อนึ่ง เสียงนั่นแหละที่ใช้ในพระพุทธพจน์ มีเสียง อ เป็นเสียงแรก มีนิคคหิตเป็นที่สุด 
จ านวน ๔๑ เสียง แต่ละเสียง ชื่อว่า อักษร 
  อักษรเหล่านั้น คืออะไร 
  เสียงทั้งหลาย คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ, ก ข ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ , ฏ  ฑ ฒ ณ, ต ถ 
ท ธ น, ป ผ พ ภ ม, ย ร ล ว ส ห ฬ อ  ชื่อว่า อักษร 
  เสียงซึ่งไม่รู้จักหมด ชื่อว่า อักษร 
  เสียงเหล่านั้น มีเสียง อ เป็นเสียงแรก ฯลฯ 
 ข้อความข้างต้นจ าแนกตามหลักการอธิบายสูตรได้ตามสมควร ดังนี้ 

                                                      

 
๗๓

 พระวชิรพุทธิ, นยาสะ, (ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุธัมมวตี, ๒๔๗๖), หน้า ๒. 
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  ปทสังวัณณนา คือค าว่า อกฺขรา อปิ อาทโย เอกจตฺตาลีส  ([พึงตัดบทว่า] อกฺขรา อปิ 
อาทโย เอกจตฺตาลีส ) 
  สัมพันธสังวัณณนา  คือ เต จ โข ชินวจนานุรูปา อการาทโย นิคฺคหีตนฺตา เอกจตฺตาลี
สมตฺตา วณฺณา ปจฺเจก  อกฺขรา นาม โหนฺติ (อนึ่ง เสียงทั้งหลายอันควรแก่พระพุทธพจน์ อันมีเสียง อ 
เป็นเสียงแรก มีนิคคหิตเป็นที่สุด จ านวน ๔๑ เสียง แต่ละเสียง ชื่อว่า อักษร) ข้อความนี้เป็นวุตติที่
อธิบายในลักษณะของสัมพันธสังวัณณนาที่ประกอบบทในสูตรเป็นประโยคเดียว  โดยแสดงบทที่เพ่ิม
เข้ามาแปล และเป็นการอธิบายความหมายของบทท่ีเรียกว่า ปทัตถสังวัณณนา อีกด้วย กล่าวคือ 
   -ค าว่า เต (เหล่านั้น) ใช้อธิบาย อปิ ศัพท์ที่ใช้ในความหมายว่า อเปกฺขา (มองหา) 
   -ค าว่า ชินวจนานุรูปา (อันควรแก่พระชินพจน์) อธิบายเพ่ิมเติมว่าเสียง ๔๑ เสียง
ดังกล่าว เป็นเสียงทีใ่ช้ในพระพุทธพจน์ 
   -ค าว่า นิคฺคหีตนฺตา (มีนิคคหิตเป็นที่สุด) อธิบายเพ่ิมเติมว่าเสียงนิคคหิตเป็นเสียง
ท้ายสุด 
   -ค าว่า วณฺณา (เสียงทั้งหลาย) เป็นปาฐเสสะ (บทที่เพ่ิมเข้ามาแปล) โดยเป็น
ประธาน ในประโยคนี้ 
   -ค าว่า ปจฺเจก  (แต่ละเสียง) อธิบายว่าแต่ละเสียงชื่อว่า อักษร 
   -ค าว่า นาม (ชื่อว่า) กล่าวระบุว่า อกฺขรา เป็นสัญญาศัพท ์คือ ศัพท์แสดงชื่อ 
   -ค าว่า โหนฺติ (ย่อมเป็น) เป็นกริิยาคุมพากย์ในประโยคนี้ 
  ปทวิคคหสังวัณณนา คือ ค าว่า นกฺขรนฺตีติ อกฺขรา 
  โจทนาสังวัณณนา คือ ค าว่า ต  ยถา 
  ปริหารสังวัณณนา คือ ค าว่า อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ, ก ข ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ , ฏ  ฑ 
ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม, ย ร ล ว ส ฬ อ  อิติ อกฺขรา 
 การเขียนวุตติที่มีหลักครบ ๖ อย่างนี้ จะมีเฉพาะสูตรที่ท่านต้องการจะอธิบายให้นักศึกษา 
เข้าใจเป็นพ้ืนฐานในสูตรแรก ๆ หรือในสูตรที่ท่านเห็นว่ายากต่อการเข้าใจเท่านั้น แต่หลักส าคัญคือ
การอธิบายเนื้อความของสูตรตามหลักปทัตถสังวัณณนาที่กล่าวไว้ในวุตติของสูตรเหล่านั้น 
 ส าหรับอุทาหรณ์ที่กล่าวไว้ต่อจากวุตติของสูตร เพ่ือประกอบค าอธิบายให้สมเหตุสมผล 
สนับสนุนสูตรที่ได้แต่งขึ้นมานั้น ถือว่ามีความส าคัญยิ่ง เพราะท่านได้แต่งสูตรไว้แล้วว่า ชินวจนยุตฺต  ห ิ
(ที่ใช้ในพระพุทธพจน์โดยแท้) ดังนั้น อุทาหรณ์ส่วนมากจึงต้องน ามาจากบทบาลีคือพระไตรปิฎก และ 
คัมภีร์รอง ๆ ลงมามีอรรถกถาและฎีกา เป็นต้น เพราะสูตรดังกล่าวท าให้สันนิษฐานได้ว่า อุทาหรณ์ที่
น ามานั้นท่านคงตรวจสอบว่ามีใช้ในพระพุทธพจน์แล้ว ดังนั้น อุทาหรณ์ท่ีท่านน ามาแสดงเป็นตัวอย่าง
จึงม ี๒ ประการ คือ 
  ๑) อุทาหรณ์แสดงการบังคับ คือ ตัวอย่างที่น ามาอ้างให้เหมาะสมกับสูตรนั้น  ๆ 
โดยตรง เช่น สูตรว่า สพฺพโยนีนมาเอ (หลังลิงค์ที่เป็น อ การันต์ ให้เปลี่ยน โย ปฐมาทั้งตัวเป็น อา 
เปลี่ยน โย ทุติยา ทั้งตัว เป็น เอ) แล้วได้น าค าว่า ปุริสา (ปุริเส) มาเป็นอุทาหรณ์ บทว่า ปุริสา (ปุริเส) 
เป็นตัวอย่างของสูตรโดยตรง 
  ๒) อุทาหรณ์แสดงการไม่บังคับ คือ ตัวอย่างที่เกี่ยวกับ วา ศัพท์ หรือ กฺวจิ ศัพท์ ที่
น ามาอ้าง แต่ไม่ใช่เป็นตัวอย่างของสูตรนั้น ๆ โดยตรง เช่น ในสูตรเดียวกับที่ยกเป็นตัวอย่างข้างบน
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นั้น ความหมายของสูตรนั้น ยังม ีวา ศัพท์ที่เป็นววัตถิตวิภาษา เป็นวิธีการที่มีการยกเว้นโดยไม่เปลี่ยน 
ไปตามท่ีสูตรบังคับไว้ก็ได้ ซึ่งก าหนดขอบข่ายของสูตรนั้นไว้ว่า 
   ๒.๑) ถ้าลงหลัง อ การันต์ในปุงลิงค์ให้เปลี่ยน โย ปฐมาเป็น อา และ โย ทุติยา เป็น 
เอ แน่นอน 
   ๒.๒) ถ้าลงหลัง อ การันต์ในนปุงสกลิงค์ให้เปลี่ยน โย ปฐมาเป็น อา บ้าง ไม่เปลี่ยน 
เป็น อา บ้าง (แต่เปลี่ยนเป็น นิ แทน) เปลี่ยน โย ทุติยาเป็น เอ บ้าง ไม่เปลี่ยนเป็น เอ บ้าง (แต่
เปลี่ยน เป็น นิ แทน) เช่น รูปา รูปานิ, รูเป รูปานิ 
   ๒.๓) ถ้าลงหลัง ฌ คือ อิ อี การันต์ในปุงลิงค์ ไม่มีการเปลี่ยน โย ปฐมาเป็น อา 
และไม่เปลี่ยน โย ทุติยาเป็น เอ แน่นอน เช่น อคฺคโย, มุนโย 
 รูปเหล่านี้ คือ รูปานิ, อคฺคโย, มุนโย จัดว่าเป็นอุทาหรณ์ของ วา ศัพท์ ที่แสดงการไม่
บังคับในสูตรนี้ 
 เนื้อหาในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นคัมภีร์หลักไวยากรณ์ภาษาบาลีนั้น เมื่อว่าโดยสรุป
แล้ว มีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็นหลักควรท าความเข้าใจเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. บทสนธิ 
 สนธิ คือ การน าศัพท์ตั้งแต่ ๒ ศัพท์ขึ้นไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกัน เป็นวิธีการต่อศัพท์
และอักษรให้เนื่องกันตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีสันสกฤต เช่น พจน + อนุกรม = พจนานุกรม, ราช 
+ อุปถัมภ์ = ราชูปถัมภ์ เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า สนฺธิยนฺติ เอตฺถ ปทานิ อกฺขรานิ จาติ สนฺธิ ,       
สํหิตปทํ๗๔ ชื่อว่าสนธิ เพราะเชื่อมบทและอักษร ได้แก่บทที่ถูกเชื่อม อีกนัยหนึ่ง ทฺวินฺนํ ปทานํ อนฺตรํ 
อทสฺเสตฺวา สมฺมา ธียตีติ สนฺธิ ชื่อว่าสนธิ เพราะถูกเชื่อมไว้อย่างสนิทระหว่างบทท้ังสอง  
 สนธินี้มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑.๑) สระสนธิ หมายถึง สนธิที่มีวิธีการเชื่อมโดยอาศัยสระหน้าของบทหลังเป็นนิมิต 
คือการต่อสระเข้ากับสระด้วยกัน เช่น สทฺธา + อิธ เป็น สทฺธีธ เป็นต้น ตัวอย่างนี้ มี อิ ของ อิธ เป็น
เหตุ  
  ๑.๒) พยัญชนะสนธิ หมายถึง สนธิที่มีวิธีการเชื่อมโดยอาศัยพยัญชนะหน้าของบท
หลังเป็นนิมิต คือการต่อพยัญชนะเข้ากับพยัญชนะด้วยกัน เช่น ต  + หิ เป็น ตญฺหิ เป็นต้น ตัวอย่างนี้มี
การเชื่อมโดยอาศัยพยัญชนะหน้าของบทหลังเป็นเหตุแล้วจึงเปลี่ยนนิคหิต เป็น  
  ๑.๓) วุตตสนธิ หมายถึงการสนธิที่มีการลบ การลงอาคมเพ่ือต้องการรักษากฎของ
ฉันทลักษณ์ และเพ่ือต้องการท าให้ถ้อยค าเกิดความสละสลวย เช่น ยนฺต  สนฺต  เป็น ยนฺต สนฺต  เป็นต้น 
ตัวอย่างนี้เป็นบทร้อยกรองของกรณีเมตตสูตร โดยลบนิคหิตออกไปตัวหนึ่ง เนื่องจากท าให้ฉันท
ลักษณ์เสีย มิฉะนั้นแล้ว คาถานี้จะไม่เข้ากับกฎเกณฑ์ของคาถาท่ีต้องการได้ 
 เมื่อว่าโดยสรุปแล้ว การท าสนธิ มีประโยชน์ ๓ ประการ คือ 
  ๑) ย่นอักษรให้น้อยลง 
  ๒) เป็นอุปการะในการแต่งโคลง ฉันท ์กาพย์ กลอน 

                                                      

 ๗๔ พระญาณาลังการเถระ, ปทวิจาร, จ ารูณ ธรรมดา (แปล), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิทักอักษร, 
๒๕๔๗) หน้า ๙. 



๓๙ 
 

  ๓) ท าให้ค าพูดสละสลวย 
 ๒. บทนาม 
 นาม คือ สื่อที่ให้เข้าถึงความหมาย หรือให้ความหมายเข้ามาหาตน ได้แก่ ค าที่ส าหรับใช้
เรียกคน สัตว์ สถานที่ และสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า อตฺถาภิมุขํ นมตีติ นามํ, อตฺตนิ จ 
อตฺถํ นาเมตีติ นามํ๗๕ ชื่อว่านาม เพราะน้อมไปหาความหมาย คือระบุถึงความหมายตามความ
ประสงคผ์ู้พูด และเพราะให้ความหมายน้อมเข้ามาหาตน คือท าให้เข้าใจความหมาย  
 ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ นามกัณฑ์ สูตรที่ ๖๐ ได้จ าแนกนามออกไปหลายประเภท เมื่อว่าโดย
ความหมาย มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) อันวัตถนาม คือ นามตามความหมาย ได้แก่ นามที่มีความหมายตรงตามสภาพ
ความเป็นจริง เช่น คนมีรูปร่างใหญ่ มีชื่อว่า นายใหญ่ หรือคนมีรูปร่างเล็ก มีชื่อว่า นายเล็ก ดังนี้   
เป็นต้น คือสมชื่อตามรูปร่าง ถือว่ารูปร่างกับชื่อตรงกัน 
  ๒) รูฬหินาม คือ นามที่มีความหมายไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น คนชื่อว่า นาย
ใหญ่ แต่มีรูปร่างเล็ก หรือคนมีชื่อว่า นายเล็ก แต่กลับเป็นคนมีรูปร่างใหญ่ ดังนี้เป็นต้น คือ ชื่อกับ
รูปร่างไม่ตรงกัน ถือว่าเป็นคนละเรื่องไม่สมชื่อกัน 
 เมื่อว่าโดยเพศ มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) ปุงลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่าเป็นเพศชาย เช่น ปุริส-บุรุษ เป็นต้น 
  ๒) อิตถีลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่าเป็นเพศหญิง เช่น นารี-นาง เป็นต้น 
  ๓) นปุงสกลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่า ไม่ใช่ทั้งเพศชายและเพศหญิง เช่น ธน -ทรัพย์ 
เป็นต้น 
 เมื่อว่าโดยลักษณะ มี ๔ ประเภท คือ 
  ๑) สามานยนาม คือนามท่ีเป็นชื่อทั่วไป โดยอาศัยการสมมุติแต่งตั้งบัญญัติขึ้นจากชาติ
ก าเนิด เช่น รุกฺโข ต้นไม้ เป็นต้น 
  ๒) คุณนาม คือนามที่แสดงลักษณะเฉพาะโดยอาศัยคุณธรรมหรือคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นเหตุ เช่น ติปิฏโก ภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎก วินยธโร ภิกษุผู้ทรงพระวินัย เป็นต้น 
  ๓) กิริยานาม คือนามที่แสดงอาการกิริยา โดยอาศัยการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
เหตุ เช่น ปาจโก ผู้หุง เป็นต้น 
  ๔) ยทิจฉานาม คือนามที่ผู้คนบัญญัติขึ้นตามความประสงค์ โดยไม่ได้อาศัยนิมิตอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง กล่าวขึ้นมาลอย ๆ เท่านั้น เช่น ติสฺโส นายติสสะ เป็นต้น 
 เมื่อว่าโดยวัณณะแล้ว มี ๘ ประเภท คือ 
  ๑) อวัณณันตปกตินาม คือ (๑) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อ เป็นรูปเดิม เช่น ปุริส เป็น
ค านามที่มีสระ อ ลงท้าย และ (๒) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อา เป็นรูปเดิม เช่น กญฺ า เป็นค านามที่มี
สระ อา ลงท้ายเป็นต้น 

                                                      

 ๗๕ พระอัคควังสเถระ, สัททานีติ สุตตมาลา, พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร และ จ ารูณ ธรรมดา (แปล), 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิทักอักษร, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๘๐. 



๔๐ 
 

  ๒) อิวัณณันตปกตินาม คือ (๓) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อิ เป็นรูปเดิม เช่น มุนิ เป็น
ค านามท่ีมีสระ อิ ลงท้าย และ (๔) นามที่ลงท้ายดว้ยสระ อี เป็นรูปเดิม เช่น เสฏฺ  ี เป็นค านามที่มีสระ  
อี ลงท้ายเป็นต้น 
  ๓) อุวัณณันตปกตินาม คือ (๕) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อุ เป็นรูปเดิม เช่น ครุ เป็น
ค านามที่มีสระ อุ ลงท้าย และ (๖) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อุ เป็นรูปเดิม เช่น วิญฺญู เป็นค านามที่มีสระ 
อู ลงท้ายเป็นต้น 
  ๔) โอการันตปกตินาม คือ (๗) นามที่ลงท้ายด้วยสระ โอ เป็นรูปเดิม เช่น โค เป็น
ค านามท่ีมีสระ โอ ลงท้ายเป็นต้น 
  ๕) นิคคหีตันตปกตินาม คือ (๘) นามที่ลงท้ายด้วยนิคหิต ( -   ) เป็นรูปเดิม เช่น กึ เป็น
ค านามท่ีลงท้ายด้วยนิคหิตเป็นต้น 
 ๓. บทอัพยยศัพท ์
 อัพยยศัพท์ ศัพท์ที่แจกด้วยวิภัตติไม่ได้เหมือนนามศัพท์ทั่วไป เพราะไม่มีการเสียรูปศัพท์
ไป เนื่องจากมีความคงที่ในเรื่องของลิงค์ วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ยกเว้นการท าสนธิ สมาส และ 
ตัทธิต  
 ในคัมภีร์สัททนีตี สุตตมาลา แสดงว่า 
    สทิสํ ตีสุ ลิงฺเคสุ สพฺพาสุ จ วิภตฺติสุ 
    วจเนสุ จ สพฺเพสุ ยํ น เพฺยติ ตทพฺยย๗ํ๖ 
  บทใด มีรูปเหมือนกันทั้งสามลิงค์ เหมือนกันทุกวิภัตติ และเหมือนกัน 
  ทุกวจนะไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอ่ืน บทนั้นชื่อว่าอัพยยะ 
 อัพยยศัพท์ มี ๖ ประเภท คือ 
  ๑) อุปสัค คือค าที่เติมไว้ข้างหน้าค า อ่ืน เพ่ือให้ค านั้นเกิดความสละสลวย หรือมี
ความหมายแปลกออกไปจากเดิม ส าหรับค าที่น าหน้าธาตุ เพ่ือขยายความหมายของธาตุเป็นส่วนมาก 
หรือประกอบหน้าค านาม เพ่ือขยายค านามบ้างเป็นบางครั้ง และเป็นค าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูป ไม่
ว่าจะโดยลิงค์ทั้ง ๓ หรือวิภัตติทั้ง ๗ ในคัมภีร์กัจจายนวรรณนา สูตรที่ ๓๑๙ มีรูปวิเคราะห์ว่า อุเปจฺจ 
อตฺถํ สชฺชนฺตีติ อุปสคฺคา ชื่อว่าอุปสัค เพราะเข้าไปประกอบหน้าธาตุ เพ่ือปรุงแต่งความหมายของ
ธาตุ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๒ อธิบายว่า อุเปจฺจตฺถํ สชฺเชนฺตีติ อุปสคฺคา หิ ปาทโย ศัพท์
ทัง้หลายมี ป ศัพท์เป็นต้น ชื่อว่าอุปสัค เพราะเข้าไปจัดแต่งเนื้อความ 
 ส่วนในคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา จตุปทวิภาค อธิบายว่า 
     ธาตฺวตฺถํ พาธเต โกจิ โกจิ ตมนุวตฺตเต 
     ตเมวญฺโ  วิเสเสติ อุปสคฺคคตี ติธา.๗๗ 
  อุปสัค หรือที่เรียกว่าคติ จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

                                                      

 ๗๖ พระอัคครวังสเถระ, สัททนีติ สุตตมาลา, หน้า ๑๒๗๘. 
 ๗๗ เรื่องเดียวกัน. หน้า ๑๒๒๔. 



๔๑ 
 

  (๑) ธาตวัตถพาธกะ คือ อุปสัคที่เบียดเบียนความหมายของธาตุ คือท าให้ความหมาย
ของธาตุมีความหมายตรงกันข้าม เช่น คจฺฉติ-ย่อมไป อาคจฺฉติ-ย่อมมา ชยติ-ย่อมชนะ ปราชยติ-ย่อม
แพ้ เป็นต้น 
  (๒) ธาตวัตถานุวัตตกะ คืออุปสัคที่คล้อยตามความหมายของธาตุ หมายความว่าไม่ท า
ให้ความหมายของธาตุเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น คจฺฉติ-ย่อมไป อนุคจฺฉติ-ย่อมไปตาม เสติ-ย่อม
นอน อธิเสติ-ย่อมนอนทับ เป็นต้น 
  (๓) ธาตวัตถวิเสสกะ คืออุปสัคที่ท าให้ความหมายของธาตุแปลกออกไปจากเดิม แต่ไม่
ถึงกับตรงกันข้าม เช่น ภวติ ย่อมมี, อนุภวติ ย่อมเสวย เป็นต้น 
  ๒) นิบาต คือค าที่ตั้งอยู่ข้างหน้า ท่ามกลาง และท้ายค าอ่ืน และเป็นค าที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปไม่ว่าจะโดยลิงค์ทั้ง ๓ หรือวิภัตติทั้ง ๗ ในคัมภีร์กัจจายนวัณณนา สูตรที่ ๓๑๙ มีรูป
วิเคราะห์ว่า ปทานิ อาทิมชฺฌาวสาเนสุ นิปตนฺตีติ นิปาตา ชื่อว่านิบาต เพราะวางไว้ข้างหน้า ตรง
กลางและทา้ยบท ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๒ อธิบายว่า จาที ปทาทิมชฺฌนฺเต นิปาตา นิปตนฺติ 
ศัพท์ทัง้หลายมี จ ศัพท์เป็นต้น ชื่อว่านิบาต วางไว้ข้างหน้า ตรงกลางและทา้ยบท 
  ๓) อัพยยีภาวสมาส คือสมาสที่มีอัพยยศัพท์ (อุปสัคและนิบาต) อยู่หน้าและเป็น
ประธาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะลิงค์ วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ในคัมภีร์กัจจายนะวัณณนา สูตรที่ 
๓๑๙ แสดงว่า อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก อพฺยยีภาโว นามศัพท์ที่มีอุปสัคและนิบาตวางอยู่หน้า ชื่อ
ว่าอัพยยีภาวสมาส ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๖๙๖ แสดงว่า อพฺยยปุพฺพโก อพฺยยีภาโว 
สมาสที่มีอุปสัคและนิบาตเป็นบทประธาน ชื่อว่าอัพยยีภาวสมาส เช่น นครสฺส สมีปํ อุปนคร  ที่ใกล้
นคร นครสฺส พหิ พหินคร  ภายนอกแห่งนคร เป็นต้น 
  ๔) อัพยยตัทธิต คือตัทธิตที่เป็นอัพยยศัพท์ หมายถึง ตัทธิตที่มีรูปศัพท์คงที่ไม่เปลี่ยน
รูปตามลิงค์และวิภัตติอย่างใด เช่น โส ปกาโร ตถา ประการนั้น ต  ปการ  ซึ่งประการนั้น เตน ปกาเรน 
ตถา โดยประการนั้น เป็นต้น ค าว่า ตถา เป็นอัพยยตัทธิต ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปไปตามประเภทของ
ลิงค์และวิภัตติ 
  ๕) ปัจจัยใช้แทนวิภัตติ มี โต ตฺร ตฺถ ห ธ ธิ หึ ห  หิญฺจน  ว ปัจจัยเป็นต้น 
  ๖) อัพยยปัจจัยกิตก์ คือ ปัจจัยกิตก์ที่ เป็นอัพยยศัพท์มี ตูนาทิปัจจัย เป็นต้น มีรูป
เหมือนกันในลิงค์  วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปศัพทไ์ปตามลิงค์ วจนะ และวิภัตติ  
ดังแสดงไว้ในสังคหคาถาว่า 
     ทาตุ ทาตุน ทตฺวาน มารเธยฺยํ ปหาตเว 
     ทตฺวา ติกฺขตฺตุมิจฺจาที สิยุ อพฺยยนากา. 
  ศัพท์มีอาทิว่า  ทาต ุ(เพ่ือให้)  ทาตุน (ให้แล้ว)  ทตฺวาน (ให้แล้ว) มารเธยฺย  
  ปหาตเว (เพ่ือก าจัดบ่วงแห่งมาร) ทตฺวา (ให้แล้ว) ติกฺขตฺตุ (สามครั้ง) ชื่อว่า 
  อัพยยศัพท์ 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 ๔. บทสมาส 
 สมาส๗๘ คือการน าศัพท์ตั้งแต่ ๒ ศัพท์ขึ้นไปมาต่อกัน ให้เป็นศัพท์เดียวกันตามหลัก
ไวยากรณ์ภาษาบาลีสันสกฤต เช่น สุนทร + พจน์ เป็นสุนทรพจน์ รัฐ + ศาสตร์ เป็น รัฐศาสตร์ อุดม 
+ การณ์ เป็นอุดมการณ์ เป็นต้น ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๓๓๑ มีรูปวิเคราะห์ว่า สมสฺสเตติ    
สมาโส ชื่อว่าสมาส เพราะถูกเชื่อมให้เป็นบทเดียวกัน ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๖๙๒ ให้
ความหมายไว้ว่า สมสนํ สมาโส, ปทสงฺเขโป. อถวา สมสิยติ สทฺทวเสน วา อตฺถวเสน วา วิภตฺติ-
โลปํ กตฺวา วา อกตฺวา วา เอกปทตฺตกรเณน สงฺขิปิยตีติ สมาโส , สมสฺสิตปทํ การย่อบท ชื่อว่า
สมาส หมายถึงการย่อบท เป็นการย่อศัพท์หรือย่ออรรถให้กลายเป็นบทเดียวกันด้วยการลบวิภัตติบ้าง 
ไม่ลบบ้าง 
 สมาสนั้น เมื่อว่าโดยลักษณะ มีลักษณะเดียว คือน าเอาบทนามตั้งแต่ ๒ บทขึ้นไปมาย่อ
เข้าด้วยกัน มี ๒ อย่าง คือ 
  ๑) สัททสมาส สมาสที่มีการย่อศัพท์ เป็นการเชื่อมบทหลายบทให้กลายเป็นบทเดียว  
เพ่ือให้พยัญชนะกระชับขึ้นกว่าเดิม มีในลุตตสมาส (สมาสที่มีการลบวิภัตติ) เช่น คาโว ธน  ยสฺสาติ 
โคธโน ผู้มีทรัพย์คือวัว เป็นต้น 
  ๒) อัตถสมาส สมาสที่มีการย่อเนื้อความ เป็นการเชื่อมข้อความหลายอย่างในบทต่าง 
ๆ ให้กลายเป็นข้อความอันเดียวกัน เพื่อให้เนื้อความกระชับขึ้นกว่าเดิม มีในอลุตตสมาส (สมาสที่ไม่ได้
ลบวิภัตติ) เช่น อุรสิ โลมานิ ยสฺสาติ อุรสิโลโม ผู้มีขนที่อก เป็นต้น 
 แต่เมื่อว่าโดยกิจ มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) ลุตตสมาส สมาสที่มีการย่อโดยมีการลบวิภัตติของบทหน้า เช่น รญฺโ  ปุตฺโต ราช-
ปุตฺโต โอรสของพระราชา 
  ๒) อลุตฺตสมาส สมาสที่มีการย่อโดยไม่มีการลบวิภัตติของบทหน้า เช่น ทีปํ กโรตีติ 
ทีปงฺกโร ชื่อว่า ทีปงฺกร เพราะท าที่พ่ึง  
 เมื่อว่าโดยสภาวะ มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) นิจจสมาส สมาสที่มีการย่อแน่นอน คือในพระบาลีมีปรากฏเป็นรูปสมาสเท่านั้นไม่
ปรากฏเป็นอย่างอ่ืน เช่น กุมฺภ  กโรตีติ กุมฺภกาโร ชื่อว่า กุมฺภการ เพราะท าหม้อ 
  ๒) อนิจจสมาส สมาสที่มีการย่อไม่แน่นอน คือในพระบาลีมีปรากฏเป็นได้ทั้งในรูป
สมาสและไม่ใช่สมาส เช่น รญฺโ  ปุตฺโต ราชปุตฺโต พระโอรสของพระราชา 
 เมื่อว่าโดยย่อชื่อ มี ๖ ประเภท คือ 
  ๑) อัพยยีภาวสมาส สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาตเป็นบทหน้า และเป็นประธาน เช่น 
นครสฺส สมีเป ปวตฺตติ กถา อิติ อุปนคร  ค าพูดที่เกิดขึ้นใกล้นคร เรียกว่าอุปนคร  เป็นต้น 
  ๒) กัมมธารยสมาส สมาสที่มีบทหน้าขยายบทหลัง และมีบทหลังเป็นประธาน เช่น  
มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส , มหนฺโต จ โส ปุริโส จาติ มหาปุริโส บุรุษผู้ประเสริฐ ชื่อว่ามหาบุรุษ, 
ประเสริฐด้วย ท่านเป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่ามหาบุรุษ เป็นต้น 

                                                      

 ๗๘ พระคันธสาราภิวงศ์, สังวรรณนามัญชรี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิทักอักษร, ๒๕๔๕), หน้า 
๒๘. 



๔๓ 
 

  ๓) ทิคุสมาส สมาสที่มีบทหน้าเป็นสังขยาที่แสดงจ านวน บทหลังเป็นนามทั่วไป เช่น 
ตโย โลกา ติโลก  ไตรโลก เป็นต้น 
  ๔) ตัปปุริสสมาส สมาสที่มีบทหน้าลงวิภัตตินาม ๖ ประเภท มีทุติยาวิภัตติเป็นต้น  
และมีบทหลังเป็นประธาน เช่น สุข  ปตฺโต สุขปฺปตฺโต ผู้มีความสุข เป็นต้น 
  ๕) พหุพพีหิสมาส สมาสที่มีความหมายเป็นบทอ่ืน คือ ย ต ศัพท์เป็นต้น และระบุถึง
เป็นประธาน เช่น วีโต ราโค ยสฺมา โส วีตราโค (ภิกฺขุ) ผู้ปราศจากราคะ เป็นต้น 
  ๖) ทวันทสมาส สมาสที่มีบททั้งสองเป็นประธาน และในรูปวิเคราะห์ มี จ ศัพท์อยู่
ด้วย เช่น สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณา สมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย เป็นต้น 
 เมื่อว่าโดยประโยชน์ มี ๓ คือ 
  ๑) ท าพากย์ในภาษาบาลีให้สละสลวยและขจัดความรุงรังด้วยวิภัตติ 
  ๒) ท าศัพท์ให้น้อยลง คงความไว้เท่าเดิม 
  ๓) ท านามนามให้กลายเป็นคุณนามและเปลี่ยนลิงค์ได้ 
 ๕. บทตัทธิต 
 ตัทธิต คือการเชื่อมค านามกับปัจจัย เป็นการสร้างค าใหม่เพ่ือให้กระชับกว่าการใช้นาม
ล้วน ๆ หรือปัจจัยที่เป็นประโยช์เกื้อกูลแก่ความย่อ เป็นได้ทุกวิภัตติ และเป็นอัพยยศัพท์ ในคัมภีร์  
ปทรูปสิทธิ ตัทธิตกัณฑ์ สูตรที่  ๓๖๑  มีรูปวิเคราะห์ว่า เตสํ นามิกานํ หิตอุปการา ตทฺธิตา ชื่อ
ว่าตัทธิต เพราะเป็นปัจจัยที่มีอุปการะเกื้อกูลแก่นามบทเหล่านั้น ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา ตัทธิต
กัณฑ์สูตรที่ ๗๕๑ ให้ความหมายว่า ตทฺธิตนฺติ อปจฺจาทิอตฺเถสุ ปวตฺตานํ ณาทิปจฺจยานํ นามํ ปริ-
กปฺปาทิวเสน นิปฺผาเทตพฺพสฺส วิธิโนปิ นามํ ตัทธิตเป็นชื่อของกลุ่มปัจจัยมี ณ ปัจจัยเป็นต้นใช้ใน
ความหมายว่า อปจฺจ เป็นต้นและวิธีการประกอบศัพท์โดยอาศัยการอนุมานตามหลักเหตุผลเป็นต้น  
 ตัทธิตนั้น เมื่อว่าโดยลักษณะทั่วไป มีอยู่ลักษณะอย่างเดียว คือใช้ปัจจัยแทนศัพท์ได้ทั่วไป 
เมื่อว่าโดยลักษณะเฉพาะ มีหลายประเภท ตามที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ปทรูปสัทธิ สูตรที่ ๔๒๓ ดังนี้ว่า 
     สามญฺ วุตฺติภาวตฺถา- พฺยยโต ตทฺธิตํ ติธา 
     ตตฺราทิ จตุธาปจฺจา- เนกตฺถสฺสตฺถิสงฺขฺยโต. 
  ตัทธิต มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) สามัญญตัทธิต (สามัญญวุตติตัทธิต) ตัทธิตที่มีรูปศัพท์เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ และใช้
ปัจจัยแทนศัพท์ได้ทั่วไป เช่น วสิฏฺ สฺส อปจฺจ  วาสิฏฺโ  (วาสิฏฺ  ี, วาสิฏฺ ) เหล่ากอของวสิฏฐะ ชื่อว่า 
วาสิฏ ะ เป็นต้น 
  ๒) ภาวตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ ตฺต ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ ปัจจัย แทน ภาวศัพท์ลงกับนาม
นาม คุณนาม นามกิตก์ กิริยาอาขยาต (อตฺถิ นตฺถิ) 
  ๓) อัพยยตัทธิต ตัทธิตที่ใช้อัพยยศัพท์ ถา ถ  ปัจจัยแทน ปการ (ประการ) 
 ในบรรดา ๓ ประเภทนั้น สามัญญวุตติตัทธิต (ตัทธิตแรก) มี ๔ ประเภท คือ 
  ๑) อปัจจตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ปัจจัยแทน อปจฺจ (เหล่ากอ) ศัพท์ เช่น วสิฏฺ สฺส อปจฺจ      
วาสิฏฺโ  เหล่ากอวสิฏฐะ เป็นการใช้ ณ ปัจจัยแทน อปจฺจ ศัพท์ 



๔๔ 
 

  ๒) อเนกัตถตัทธิต ตัทธิตที่มีความหมายหลายประการ เช่น นาวาย ตรตีติ นาวิโก ผู้
ข้ามด้วยเรือ เป็นการใช้ ณิก ปัจจัยแทน ตรติ (ข้าม) ศัพท์, กสาเวน รตฺต  กาสาว  ผ้ากาสาวะ เป็นการ
ใช้ ณ ปัจจัยแทน ราค (ย้อม) ศัพท์ เป็นต้น 
  ๓) อัสสัตถิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ปัจจัยแทน อสฺสตฺถิ (มี) ศัพท์ เช่น คุโณ อสฺส อตฺถีติ    
คุณวา ผู้มีคุณ เป็นการใช้ วนฺตุ ปัจจัย แทน อสฺสตฺถิ ศัพท์ 
  ๔) สังขยาตัทธิต ตัทธิตที่มีการน าสังขยาศัพท์มาย่อเข้าด้วยกัน เช่น ทส จ ทส จ วีส ติ 
สิบกับสิบ เป็นยี่สิบ เป็นต้น 
 ส่วนในคัมภีร์ปทวิจาร แสดงว่า ตัทธิตเมื่อว่าโดยย่อมี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) สามัญญตัทธิต ตัทธิตที่มีรูปศัพท์เป็นได้ ๓ ลิงค์ เช่น วาสิฏฺโ , วาสิฏฺ  ี, วาสิฏฺ    
  ๒) อัพยยตัทธิต ตัทธิตที่มีรูปศัพท์ไม่เปลี่ยนแปลงตามลิงค์และวิภัตติ เช่น ตถา 
  ๓) ภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงในความหมายว่า ภาวะ (แปลว่า ความ, การ) 
 เมื่อว่าโดยพิสดาร สามัญญตัทธิต มี ๑๕ ประเภท คือ 
  ๑) อปัจจตัทธิต ตัทธิที่ใช้แทน อปจฺจ (เหล่ากอ) ศัพท์  
  ๒) ตรัตยาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ตรติ (ข้าม) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๓) ราคาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ราค (ย้อม) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๔) ชาตาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ชาต (เกิด) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๕) สมูหตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน สมูห (หมู่) ศัพท ์
  ๖) านตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน าน (ท่ีตั้ง) ศัพท ์
  ๗) อุปมาตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน อุปมา (ราวกะ, เพียงดัง) ศัพท ์
  ๘) นิสสิตตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน นิสฺสิตฺต (อาศัย) ศัพท ์
  ๙) พหุลตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน พหุล (มาก) ศัพท ์
  ๑๐) วิเสสตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน วิเสส (ยิ่งกว่า) ศัพท์  
  ๑๑) อัสสัตถิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน อสฺสตฺถิ (มี) ศัพท ์
  ๑๒) ปกติตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ปกติ หรือ ปกต (ปกติ) ศัพท์ 
  ๑๓) ปูรณตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ปูรณ (ล าดับที่) ศัพท์  
  ๑๔) สังขยาตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน สังขยา (จ านวน) ศัพท ์
  ๑๕) วิภาคตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน วิภาค (จ าแนก, แยกส่วน) ศัพท ์
 ภาวตัทธิต มี ๕ ประเภท คือ 
  ๑) ทัพพภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายของภาวะท้ายทัพพศัพท์ เช่น          
วิสาณิสฺส ภาโว วิสาณิตฺต  ความเป็นมาแห่งสัตว์ที่มีเขา ชื่อว่าวิสาณิตตะ เป็นต้น 
  ๒) คุณภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายคุณศัพท์ เช่น สุกฺกสฺส   
ภาโว สุกฺกตฺต  ความเป็นมาแห่งโคสีขาว ชื่อว่าสุกกัตตะ เป็นต้น 
  ๓) กิริยาภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายกิริยาศัพท์ เช่น คนฺตุสฺส   
ภาโว คนฺตุตฺต  ความเป็นมาแห่งผู้ไป ชื่อว่าคันตุตตะ เป็นต้น 
  ๔) ชาติภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายชาติศัพท์ เช่น โคตสฺส   
ภาโว โคตฺต  ความเป็นมาแห่งโค ชื่อว่าโคตตะ เป็นต้น 



๔๕ 
 

  ๕) นามภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายนามบัญญัติ เช่น จิตฺตสฺส   
ภาโว จิตฺตตฺต  ความเป็นมาแห่งจิตต์ ชื่อว่าจิตตัตตะ เป็นต้น 
 ๖. บทอาขยาต 
 อาขยาต คือค าที่เชื่อมธาตุ วิภัตติ ปัจจัยเพ่ือสร้างค าที่แสดงกิริยาหรือศัพท์ที่กล่าวกิริยา 
เพ่ือใช้เป็นกิริยาคุมพากย์ ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๘๖๕ มีรูปวิเคราะห์ว่า กฺริยํ อาขฺยาตีติ  
อาขฺยาตํ, กฺริยาปทํ อาขยาตคือศัพท์ที่แสดงกิริยา (การกระท า) ได้แก่ บทกิริยามี ติ, อนฺติ, สิ, ถ, มิ, ม 
วิภัตติเป็นต้น เช่น ปุริโส มคฺค  คจฺฉติ บุรุษ ย่อมไปสู่หนทาง เป็นต้น (คมุ ธาตุ ติ วิภัตติ)ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ ๘ อย่าง คือ วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก และปัจจัยใน ๘ อย่างนั้น ที่ส าคัญ
ที่สุด คือ 
  ๑) วิภัตติ คือศัพท์ที่แจกแจงความหมายของธาตุ ท าหน้าที่ของตนได้โดยล าพังและ
เป็นที่อาศัยปรากฏขึ้นของ กาล บท วจนะ และบุรุษ 
  ๒) ธาตุ เป็นมูลรากของกิริยา 
  ๓) ปัจจัย เพราะท าหน้าที่ของตนได้โดยล าพัง และเป็นที่อาศัยปรากฏขึ้นของวาจก 
 วิภัตติ คือศัพท์ที่แจกแจงความหมายของธาตุ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๔๒๔ มีรูป
วิเคราะห์ว่า กาลาทิวเสน ธาตฺวตฺถํ วิภชนฺตีติ วิภตฺติโย ชื่อว่าวิภัตติ เพราะแจกแจงความหมายของ
ธาตุโดยจ าแนกเป็นกาลเป็นต้น ในคัมภีร์ปทวิจาร๗๙ แสดงวิภัตติไว้ ๘ หมวด ดังนี้ คือ 
  ๑) วัตตมานาวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ก าลังเป็นไปอยู่ แต่ยังไม่เสร็จ เรียกว่าปัจจุบัน , มี
วิภัตติว่า ติ, อนฺติ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ โดยส่วนมากแปลว่า อยู่, ย่อม, จะ ส่วนใน
คัมภีร์กัจจายนะวัณณนาสูตรที่ ๔๑๔ มีรูปวิเคราะห์ว่า วตฺตนฺตีติ วตฺตมานา กาลสงฺขาตา กิริยา 
วตฺตมาโน กาโล เอติสฺสาติ วตฺตมานา ชื่อว่าวัตตมานา เพราะก าลังเป็นไปอยู่ ได้แก่ กิริยาคือกาล 
กาลที่ก าลังเป็นไปของกิริยานั้น เหตุนั้น กิริยานั้น ชื่อว่าวัตตมานา 
  ๒) ปัญจมีวิภัตติ การออกค าสั่งใช้ให้ผู้อ่ืนท า เรียกว่าอาณัตติ การปรารถนาหรือการ
สวดมนต์อ้อนวอนให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้น เรียกว่าอาสิฏฐะ มีวิภัตติว่า ตุ, อนฺตุ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่ง
ประกอบท้ายธาตุเพ่ือแสดงอาณัตติและอาสิฏฐะนั้น ท่านเรียกว่าปัญจมีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า จง
...เถิด, ขอ...จง ส่วนในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๘๘๐ แสดงว่า ปัญจมีวิภัตติ ใช้ในกาลที่ไม่
เจาะจง เหล่านี้ คือ ออกค าสั่ง, ความหวัง, การด่า, การสาปแช่ง, การขอ, การแนะน าหรือบอกวิธี, 
การนิมนต,์ การร้องเรียก, การเชื้อเชิญ, การถาม และความปรารถนา 
  ๓) สัตตมีวิภัตติ การหยั่งลองใจผู้อ่ืน เรียกว่าอนุมัติ (ในที่อ่ืน หมายถึง การอนุญาต
หรือการเห็นด้วย) การร าพึงกับตนเอง เรียกว่าปริกัปปะ มีวิภัตติว่า เอยฺย, เอยฺยุ เป็นต้น ๑๒ ตัว ซึ่ง
ประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอนุมัติและปริกัปปะนั้น  เรียกว่าสัตตมีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า ควร...,  
พึง..., 
  ๔) ปโรกขาวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ส าเร็จไปแล้ว เรียกว่าอดีต มีวิภัตติว่า อ, อุ เป็นต้น 
๑๒ ตัว ซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงกาลหรือกิริยาที่เป็นอดีตนั้น เรียกว่าปโรกขาวิภัตติ  โดย
ส่วนมากแปลว่า...แล้ว 

                                                      

 ๗๙ พระญาณาลังการเถระ. ปทวิจาร. จ ารูณ ธรรมดา (แปล), หน้า ๒๐๐-๒. 



๔๖ 
 

  ๕) หิยัตตนีวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ผ่านพ้นมาแล้วได้ ๑ วัน เรียกว่าหิยโย (เมื่อวานนี้) 
มีวิภัตติว่า อา, อู เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอดีตกาลนับตั้งแต่เมื่อวานนั้น เรียกว่า 
หิยยัตตนีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า...แล้ว 
  ๖) อัชชัตตนีวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่เป็นไปโดยเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาไป จนถึง
เที่ยงคืนที่ก าลังจะมาถึง เรียกว่าอัชชะ (วันนี้) มีวิภัตติว่า อี, อุ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ 
เพ่ือแสดงอดีตท่ีเพ่ิงท าเสร็จไปภายในวันนี้ เรียกว่าอัชชัตตนีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า...แล้ว 
  ๗) ภวิสสันติวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ยังมาไม่ถึงเรียกว่าอนาคต มีวิภัตติว่า สฺสติ, สสนฺติ  
เป็นต้น ๑๒ ตัว ซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอนาคตนั้น เรียกว่าภวิสสันติวิภัตติ โดยส่วนมาก
แปลว่า จัก..., จะ..., 
  ๘) กาลาติปัตติวิภัตติ ความผิดหวังหรือความผิดพลาดที่ท าให้กิริยาบางอย่างไม่มีสิทธิ
ที่จะเกิดขึ้นได้อีก  เรียกว่ากิริยาติปันนะ  มีวิภัตติว่า สฺสา, สฺส สุ เป็นต้น ๑๒ ตัว  ซึ่งประกอบท้ายธาตุ 
เพ่ือแสดงความเป็นกิริยาติปันนะนั้น เรียกว่ากาลาติปัตติวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า จักได้...แล้ว 
 ๗. บทกิตก์ 
 กิตก์ คือค าเชื่อมธาตุกับปัจจัย เพ่ือสร้างค าที่ท าหน้าที่ เป็นผู้กระท ากิริยาเป็นต้น 
หมายความว่า เป็นชื่อของปัจจัยกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมาโดยการน าเอาธาตุกับปัจจัยมาประกอบกัน เพ่ือ
ก าจัดความสงสัยในเรื่องสาธนะ ในคัมภีร์สัททัตถเภทจินตาคาถาที่ ๓๔๖ มีรูปวิเคราะห์ว่า สิสฺสานํ 
กงฺขํ กิรตีติ กิโต ณ ปัจจัยเป็นต้น ชื่อว่ากิตก์ เพราะก าจัดความสงสัยของศิษย์ทั้งหลาย (ลง ณฺวุ ปัจจัย
เป็น กิตโก) คือท าให้เข้าใจหน้าที่ของศัพท์ได้อย่างถูกต้องว่า เป็นสาธนะไหน ดังนี้เป็นต้น เช่น ทายโก 
มาจาก ทา ธาตุ + ณฺวุ ปัจจัย แปลว่า ผู้ให้ เป็นกัตตุสาธนะ, ทาน  มาจาก ทา ธาตุ + ยุ ปัจจัย แปลว่า 
ทานที่ถูกให้ เป็นกัมมสาธนะ ดังนี้เป็นต้น เป็นชื่อของปัจจัยกลุ่มหนึ่งที่ก าจัดความสงสัยของศิษย์ใน
เรื่องสาธนะ ในคัมภีร์กัจจายนะสูตรที่ ๕๔๕-๕๔๖ ได้จ าแนกกิตก์ปัจจัยออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  ๑) กิจจปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัมมสาธนะและภาวสาธนะ มี ๕ ตัว คือ ตพฺพ, อนีย, 
ณฺย, เตยฺย, ริจฺจ ปัจจัยเหล่านี้ สามารถแสดงความหมายว่า อรหะ (สมควร) และสักกะ (สามารถ) 
ท่านจึงบัญญัติให้แปลว่า พึง, ได้ เช่น กาตพฺพ  (อันเขาพึงกระท า, อันเขากระท าได้) เป็นต้น 
  ๒) กิตปัจจัย คือปัจจัยที่มักใช้ในกัตตุสาธนะ ได้แก่ กิตก์ปัจจัยทั้ งหมดที่นอกจากกิจจ
ปัจจัย 
 โบราณาจารย์บางท่านจ าแนกกิตก์ปัจจัยออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๑) กิจจปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัมมสาธนะและภาวสาธนะ 
  ๒) กิตปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัตตุสาธนะ 
  ๓) กิจจกิตปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัตตุสาธนะ, กัมมสาธนะ, ภาวสาธนะ 
 ในคัมภีร์สัททัตถเภทจินตา คาถาที่ ๓๔๗-๓๔๘ ได้ประพันธ์ประเภทของกิตก์ปัจจัยเป็น
คาถาว่า (๓๔๗) 
     ปจฺจโย กิตเก กิจฺจ- กิตเภเทน ทุพฺพิโธ 
     ปญฺจ ตพฺพาทโย กิจฺจา กิตญฺเ  ณาทิปจฺจยา. 
  ปัจจัยในกิตก์มี ๒ ประเภท โดยจ าแนกเป็นกิจจปัจจัย และกิตปัจจัย, ปัจจัย  
  ๕ ตัว มี ตพฺพ ปัจจัยเป็นต้น  ชื่อว่ากิจจปัจจัย  (ส่วน) ปัจจัยอื่นมี ณ ปัจจัย 



๔๗ 
 

  เป็นต้น ชื่อว่ากิตปัจจัย 
(๓๔๘)     ปจฺจโย ติพฺพิโธ กิจฺจ- กิตกิจฺจกิตพฺพสา 
     ภาวกมฺเมสุ กตฺวตฺเถ ตีสุ วาตฺยปเร วิทู. 
  อีกนัยหนึ่ง บัณฑิตบางท่านกล่าวว่า  ปัจจัยมี ๓ ประเภท  โดยจ าแนกเป็นกิจจ 
  ปัจจัย, กิตปัจจัยและกิจจกิตปัจจัย กิจจปัจจัยลงในภาวสาธนะและกัมมสาธนะ, 
  กิตปัจจัยลงในกัตตุสาธนะ, ส่วนกิจจกิตปัจจัยลงในสาธนะท้ัง ๓ 
 
๒.๒ กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมและประมวลสาระเนื้อหาในคัมภีร์พจนานุกรม  
 ประวัติกลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมนั้น ขอน าเสนอเฉพาะประวัติความเป็นมาของคัมภีร์อภิธาน
อันเป็นคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมศัพท์บาลี และมีคัมภีร์ที่ส าคัญ ๆ อธิบายขยายความเพ่ิมเติม เช่น 
อภิธานัปปทีปิกาฎีกา อภิธานัปปทีปิกาสูจิ อภิธานัปปทีปิกานิสสยะ เป็นต้น เป็นคัมภีร์ที่แสดงนาม
บัญญัติของเนื้อหาทั้งในโลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล เป็นผลงานของพระโมคคัลลาน-   
มหาเถระ ราชบัณฑิต ณ วัดมหาเชตวัน เกาะลังกา ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗ ในรัชสมัยของพระเจ้า 
ปรักกมพาหุที่ ๑ 
 คัมภีร์อภิธาน ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่าด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถให้ความรู้ต่อการ 
ศึกษาทางภาษาศาสตร์เพราะเป็นแหล่งรวมของ พจน์ หรือค าพูดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็น
สิ่งที่อนุชนจะต้องศึกษาและให้ความส าคัญกับการศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ด้วย คัมภีร์อภิธาน แบ่ง
ออกเป็น ๓ กัณฑ์ใหญ่ คือ 
 ๑. สัคคกัณฑ์ แสดงชื่อศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น ศัพท์ที่เป็น
พระนามของพระพุทธเจ้า ชื่อพระนิพพาน พระอรหันต์ และโลกสวรรค์ เป็นต้น 
 ๒. ภูกัณฑ์ แสดงศัพท์ที่เป็นชื่อของสถานที่ พื้นดิน ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ า และล าธารเป็นต้น 
แบ่งออกเป็น ๗ วรรคย่อย คือ 
  ๑) ภูมิวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับแผ่นดิน 
  ๒) ปุรวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับเมืองและประเทศ 
  ๓) นรวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับคน 
  ๔) จตุพพรรณวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับวรรณะ ๔ 
  ๕) อรัญญวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับป่าไม้ 
  ๖) เสลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับภูเขา 
  ๗) ปาตาลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับโลกบาดาล 
 ๓. สามัญญกัณฑ์ แสดงนามศัพท์และคุณศัพท์สามัญทั่ว ๆ ไป มีความดีงาม ความ
ประเสริฐ การกระท าเป็นต้น รวมทั้งศัพท์ที่เป็นนิบาตบทและอุปสัคบท แบ่งออกเป็น ๔ วรรคย่อย คือ 
  ๑) วิเสสยาธีนวรรค แสดงศัพท์ที่เป็นบทวิเสสนะที่เก่ียวข้องกับลิงค์ท้ัง ๓ 
  ๒) สังกิณณวรรค แสดงศัพท์เบ็ดเตล็ดทั่วไป 
  ๓) อเนกัตถวรรค แสดงศัพท์ที่มีความหมายหลายอย่าง 
  ๔) อัพยยวรรค แสดงความหมายของอุปสัคและนิบาต 



๔๘ 
 

 ในกัณฑ์ใหญ่ทั้ง ๓ นั้น ที่ประกอบด้วยวรรคย่อย มีภูมิวรรค และปุรวรรค เป็นต้น เมื่อ
รวมกับปณามคาถา ปฏิญญาคาถา ปริภาสาคาถา และนิคมนคาถา ทั้งหมดแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น 
๑,๒๒๑ คาถาด้วยกัน 
 ลักษณะการแสดงเนื้อหาคัมภีร์อภิธานนั้น เป็นการแสดงกลุ่มศัพท์ที่มีชื่อและลิงค์คล้อย
ตามบาลีพระไตรปิฎก ขอน าการแสดงลักษณะการอธิบายความตามนัยคัมภีร์อภิธานวรรณนาที่น า
คาถาจากคัมภีร์อภิธานมาตั้งตามล าดับคาถาแล้วอธิบายแต่ละบทไป โดยแสดงบทแต่ละบท
ประกอบด้วย ศัพท์ รูปวิเคราะห์ และอุทาหรณ์ประกอบโดยสังเขป ดังนี้ 
 พระนามพระพุทธเจ้า ๓๒ ศัพท ์
     พุทฺโธ ทสพโล สตฺถา สพฺพญฺญู ทฺวิปทุตฺตโม; (๑) 
     มุนินฺโท ภควา นาโถ จกฺขุมงฺคีรโส มุนิ. 
     โลกนาโถ’นธิวโร มเหสิ จ วินายโก;  (๒) 
     สมนฺตจกฺขุ สุคโต ภูริปญฺโ  จ มารชิ. 
     นรสีโห นรวโร ธมฺมราชา มหามุนิ;  (๓) 
     เทวเทโว โลกครุ ธมฺมสฺสามี ตถาคโต. 
     สยมฺภู สมฺมาสมฺพุทฺโธ วรปญฺโ  จ นายโก;  (๔) 
     ชิโน สกฺโก ตุ สิทฺธตฺโถ สุทฺโธทนิ จ โคตโม. 
     สกฺยสีโห  ตถา  สกฺย- มุนิ จา’ทิจฺจพนฺธุ จ. (๕) 
  มีศัพท์ว่า พุทฺธ, ทสพล, สตฺถุ สพฺพญฺญู, ทฺวิปทุตฺตม, มุนินฺท, ภควนฺตุ, นาถ, จกฺขุมนฺตุ, 
องฺคีรส, มุนิ, โลกนาถ, อนธิวร, มเหสิ, วินายก, สมนฺตจกฺขุ สุคต, ภูริปญฺ , มารชิ, นรสีห, นรวร, ธมฺม
ราช, มหามุนิ, เทวเทว, โลกครุ, ธมฺมสฺสามี, ตถาคต, สยมฺภู, สมฺมาสมฺพุทฺธ, วรปญฺ , นายก และ ชิน 
โดยอธิบายตามล าดับศัพท์ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พุทฺธ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ตรัสรู้ 
 รูปวิเคราะห์: พุทฺโธติ เกนตฺเถน พุทฺโธ๘๐ ถามว่า ค าว่า พุทฺโธ พระพุทธเจ้าทรงพระนาม
ว่าพุทธะ เพราะอรรถว่าอย่างไร, ตอบว่า ทรงพระนามว่าพุทธะ เพราะมีอรรถวิเคราะห์ว่า 
  ๑) พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงตรัสรู้สัจธรรม 
  ๒) โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงให้หมู่สัตว์รู้ตาม 
  ๓) สพฺพญฺญุตาย พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงรู้ธรรมทั้งปวง 
  ๔) สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวง 
  ๕) อภิญฺเ ยฺยตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงรู้ยิ่ง 
  ๖) วิสวิตาย พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงท าพระนิพพานให้แจ้ง 
  ๗) ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงสิ้นอาสวะ 
  ๘) นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากอุปกิเลส 
  ๙) เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากราคะแน่นอน 
  ๑๐) เอกนฺตวีตโทโสติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากโทสะแน่นอน 

                                                      

 ๘๐ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๑๙๒/๓๘๘, ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๙๗/๒๐๗, ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๑๖๒/๑๘๕-๑๘๖. 



๔๙ 
 

  ๑๑) เอกนฺตวีตโมโหติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากโมหะแน่นอน 
  ๑๒) เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงสิ้นกิเลสแน่นอน 
  ๑๓) เอกายนมคฺค  คโตติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะเสด็จไปสู่ทางอันเอก 
  ๑๔) เอโก อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะตรัสรู้
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เพียงพระองค์เดียว 
  ๑๕) อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภตฺตา พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงก าจัด
อวิชชาแล้วตรัสรู้วิชชา 
  ๑๖) พุชฺฌตีติ พุทฺโธ ผู้ตรัสรู้ พระนามว่าพุทธะ (พุธ อวคมเน=ตรัสรู้-รู้-บรรลุ + ต) 
 อุทาหรณ์: เตน สมเย พุทฺโธ ภควา เวรญฺชาย  วิหรติ นเฬรุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุส เฆน 
สทฺธึ ปญฺจมตฺเตน ภิกฺขุสเตหิ๘๑ สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดาอันเป็น
ที่อยู่ของนเฬรุยักข์ เขตเมืองเวรัญชา พร้อมภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ องค ์
 อิติ พุทฺโธ อภิญฺ าย ธมฺมมกฺขาสิ ภิกฺขุน  ทุกฺขสฺสนฺตงฺกโร สตฺถา จกฺขุมา ปรินิพฺพุโต๘๒

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรม แก่ภิกษุท้ังหลายเพื่อความรู้ยิ่ง พระศาสดา ทรงท าที่สุดแห่งทุกข์ 
มีพระจักษุ ปรินิพพานแล้ว 
 อริยา วุจฺจนฺติ พุทฺธา จ พุทฺธสาวกา จ๘๓ พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า 
พระอริยะทั้งหลาย 
 อห  พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ ส ฆญฺจ สรณ  คโต อุปาสกตฺต  เทเสสึ สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน๘๔ หม่อม
ฉันได้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะที่พ่ึงแล้ว ได้แสดงตนเป็นอุบาสก ในพระ
ศาสนาแห่งพระศากยบุตรแล้ว 
 สาวกา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ พุทฺธา จ อนุสฺสรนฺติ๘๕ พระสาวกทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้า
ทั้งหลาย และพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงระลึกได้ 
 พุทฺโธ จ โลเกติ อิท  วินา พุทฺธุปฺปาเทน ส ฆเภทสฺส อภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต ๘๖ บทว่า พุทฺโธ จ 
โลเก นี้ สกวาทีกล่าวไว้เพ่ือแสดงความไม่มีสังฆเภท โดยเว้นจากการอุบัติของพระพุทธเจ้า 
 อตฺถโต ปน ปารมิตาปริภาวิโต สยมฺภู าเณน สห วาสนาย วิหตวิทฺธ สิตนิรวเสสกิเลโส 
มหากรุณาสพฺพญฺญุตญฺ าณาทิอปริเมยฺยคุณคณาธาโร ขนฺธสนฺตาโน พุทฺโธ๘๗ ก็โดยความหมาย คือ
พระพุทธเจ้า ผู้ทรงก าจัดกิเลสได้หมดสิ้นพร้อมทั้งวาสนา ด้วยพระสยัมภูญาณ เพราะทรงอบรมบ่ม
พระบารมีมาแล้ว ผู้มีพระขันธสันดานทรงไว้ซึ่งหมู่คุณอันนับประมาณไม่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณและ
พระสัพพัญญุตญาณเป็นต้น 

                                                      

 ๘๑ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑/๑. 
 ๘๒ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๘๖/๑๐๙. 
 ๘๓ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๕๘๘/๓๑๔. 
 ๘๔ วิ.อ. (บาลี) ๑/๖๙. 
 ๘๕ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑/๒. 
 ๘๖ อภิ.ปญฺจ.อ. (บาลี) ๖๕๔-๖๕๗/๒๖๖. 
 ๘๗ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๒-๑๓. 



๕๐ 
 

 ๒. ทสพล แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระทศพล 
 รูปวิเคราะห์: ทานสีลนฺตฺยาทโย านา านญฺ าทโย วา ทส พลานิ อสฺสตฺถีติ ทสพโล พระ
นามว่าทสพละ เพราะทรงมีก าลัง ๑๐ ประการ มี ทาน ศีลเป็นต้น หรือ านา าน าณเป็นต้น  (ทส= 
๑๐ + พล=ก าลัง) 
 ก าลัง ๑๐ ประการ คือ ๑) านา าน าณ พระปรีชาหยั่งรู้ฐานะและอฐานะ คือ ทรงรู้ว่า
อะไรเป็นไปได้ และอะไรเป็นไปไม่ได้ รู้เหตุรู้ผล ๒) กัมมวิปาก าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ผลของกรรม
ดีและชั่ว ๓) สัพพัตถคามินีปฏิปทา าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ข้อปฏิบัติที่จะน าไปสู่สุคติ ทุคติ หรือ
พ้นจากคติ รู้ประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์อันสูงสุด ๔) นานาธาตุ าณ พระ
ปรีชาญาณหยั่งรู้สภาวะของธรรมชาติทั้งฝ่ายอุปาทินนกสังขาร (สังขารที่กรรมยึดครอง) และฝ่ายอนุ
ปาทินนกสังขาร (สังขารที่กรรมไม่ยึดครอง) ๕) นานาธิมุตติก าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้อัธยาศัย 
ความเชื่อถือ ความสนใจของสัตว์ทั้งหลาย ๖) อินทรียปโรปริยัตต าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ความยิ่ง
และความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่า มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา หย่อนหรือแก่กล้า
เพียงไร ๗) ฌานาท ิสังกิเลสาทิ าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วของการ
ออกจากฌาน วิโมกข์ สมาธิ และสมาบัติทั้งหลาย ๘) ปุพเพนิวาสานุสสติ าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้
ถึงภพอันเคยเป็นอยู่ในอดีต ๙) จุตูปปาต าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้
เป็นไปตามกรรมของตน ๑๐) อาสวักขย าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะ๘๘ 
 อุทาหรณ์ : มหคฺคธมฺโม ทสพโล พลาติพลปารคู ธรณูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ            
นิมนฺติโต๘๙ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงมีพระธรรมล้ าเลิศ น่าบูชา เป็นพระทศพล ทรงถึงความ 
ส าเร็จพลธรรมเหนือพลธรรม (ของคนทั่วไป) เปรียบด้วยแผ่นดิน ทรงเป็นผู้มีความเพียรมาก ข้าพเจ้า
ทูลนิมนต์แล้ว 
 ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ ปน เทวตา สพฺพาว สนฺติปติตฺวา อชฺช ทสพโล ปรินิพฺพายติ อิโตทานิ  
ปฏฺ าย อนฺธการ  ภวิสฺสตีติ ปริเทวนฺติ๙๐ ก็เทวดาในหมื่นจักรวาล ประชุมกันทั้งหมดพากันคร่ าครวญ
ร าพันว่า วันนี้ พระทศพลจะปรินิพพาน จ าเดิมแต่นี้ไป จักมีแต่ความมืด 
 ปาฏิหาริยฏฺ าเนปิ สพฺพา ทฺวาทสโยชนิกา ปริสา อนุรุทฺธ  อุปสงฺกมิตฺวา กห  ภนฺเต     
ทสพโล  ิโตติ ปุจฺฉึสุ๙๑ แม้ในที่ทรงท ายมกปาฏิหาริย์ บริษัททั้งหมดประมาณ ๑๒ โยชน์ เข้าไปหาพระ 
อนุรุทธะ ถามว่า ท่านผู้เจริญ พระทศพลประทับอยู่ ณ ที่ไหน 
 ๓. สตฺถุ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระศาสดา, ผู้สอน 
 รูปวิเคราะห์: ทิฏฺ ธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ยถารห  อนุสาสตีติ สตฺถา พระนามว่า สัตถุ 
เพราะทรงสั่งสอนสรรพสัตว์ด้วยประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์อันสูงสุด 
(สาส อนุสิฏฺ  ิมฺหิ=แนะน า-สั่งสอน + รตฺถุ) กิเลเส สชติ วิสฺสชฺเชติ อนภาว  คเมตีติ สตฺถา พระนามว่า
สัตถุ เพราะทรงสละกิเลส (สช อติสชฺชเน=สละ-ปล่อย + รตฺถุ) กิเลเส สาสโนทเกน สิญฺจตีติ สตฺถา 

                                                      

 ๘๘ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๔๘/๑๐๗-๑๑๐. 
 ๘๙ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๒๔๗/๔๔๗. 
 ๙๐ องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๑๓๐/๘๒. 
 ๙๑ องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๑๘๘/๑๑๓. 



๕๑ 
 

พระนามว่าสัตถุ เพราะทรงล้างกิเลสด้วยน้ าคือค าสอน (สิจ เสจเน=ไหล-รด-ราด + รตฺถุ) กิเลสสตฺติ-
สงฺขาต  ปงฺก  โสสาเปตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะทรงท าเปือกตมคือคมกิเลสให้แห้งไป (สุส โสส
เน=แห้ง-ผาก-เหี่ยว + รตฺถุ) กิเลเส สสติ หึสตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะเบียดเบียนกิเลส (สสุ  
หึสาย =เบียดเบียน + รตฺถุ) สวติ อาสวติ ธมฺมกถ  โสตุ อิจฺฉตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะทรง
ต้องการฟังธรรมกถา (สุ สวเน=ฟัง + รตฺถุ) สเมต ิกิเลเส อุปสเมตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะทรง
ท ากิเลสให้สงบ (สมุ อุปสเม=สงบ-ระงับ + รตฺถุ) 
 อุทาหรณ์: โส สมณุทฺเทโส ภิกขูหิ เอวมสฺส วจนีโย อชฺชตคฺเค เต อาวุโส สมณุสฺเทส น 
เจว โส ภควา สตฺถา อปทิสิตพฺโพ๙๒ สมณุทเทสนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนว่า สมณุท
เทส ตั้งแต่วันนี้ เธอไม่พึงอ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นศาสดา 
 โส โว มมจฺจเยน สตฺถา๙๓ พระธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอ เมื่อเราล่วงไปแล้ว 
 กตมานิ ปญฺจ ? อิธ  ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สตฺถา ธมฺม  เทเสติ อญฺ ตโร วา ครุฏฺ านิโย สพฺรหฺม-
จารี๙๔ ภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑ ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีในฐานะ
ครูบางรูป แสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 การน าเสนอพระนามของพระพุทธเจ้า มีเป็นจ านวนมากแต่ขอน ามากล่าวไว้เป็นเบื้อง
เพียงเท่านี้ รายละเอียดสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
 
๒.๓ กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์และประมวลสาระเนื้อหาในคัมภีร์ฉันทลักษณ์ 
 ประวัติกลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ภาษาบาลีที่น ามาจัดการศึกษาปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน คือ 
คัมภีร์วุตโตทัยอันเป็นฉันทลักษณ์บาลี มีที่มาตามรากศัพท์คือค าว่า วุตโตทัย๙๕ มาจากค าบาลีว่า วุตฺต 
+ อุทย แปลว่า แหล่งก าเนิดคาถา มีรูปวิเคราะห์ว่า สกสกนามานิ ครุลหูนิ วา วุจฺจนฺเต อเนนาติ 
วุตฺตํ คาถาเป็นเหตุกล่าวชื่อของตน ๆ หรือเป็นเหตุกล่าวครุและลหุ ชื่อว่าวุตตะ และ อุทยติ ปวตฺตเต 
เอตฺถาติ อุทโย คัมภีร์ที่เป็นไปของคาถา ชื่อว่าอุทยะ จึงรวมเป็น วุตฺตานํ อุทโย วุตฺโตทโย คัมภีร์เป็น
ที่เป็นไปของคาถา ชื่อว่าวุตโตทัย เป็นคัมภีร์แสดงฉันทลักษณ์บาลี ว่าด้วยกฎระเบียบในการวางศัพท์
ที่เป็นครุและลหุ เป็นแบบต่าง ๆ ในการประพันธ์ที่เป็นร้อยกรอง ที่เรียกว่าปัชชะ โดยอาศัยคัมภีร์ 
วฤตตรัตนากรเป็นหลัก และเป็นฉันทลักษณ์บาลีฉบับแรกที่เป็นที่นิยมศึกษาท่องจ ามากที่สุด เป็น
ผลงานของพระสังฆรักขิตะ พระเถระชาวสิงหลในราวพุทธศตวรรศที่ ๑๗ ท่านด ารงสมณศักดิ์ที่มหา
สามิ (สมเด็จพระสังฆราช) เป็นผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติธรรมและภาษาบาลีสันสกฤต มีเกียรติศักดิ์เลื่อง
ลือและเป็นพระราชครูของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) ท่านมีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. 
๑๗๘๗ ในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๓ พ านักอยู่ที่วัดเขามะเดื่อ (อุทุมพรคิริวิหาร) ณ เมืองชัมพุ
โทณิ 

                                                      

 ๙๒ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๔๒๙/๓๑๕. 
 ๙๓ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔. 
 ๙๔ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๒๖/๑๘. 
 ๙๕ พระคันธสาราภิวงศ์, วุตโตทยมัญชรี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิทักอักษร, ๒๕๔๕), หน้า ๖. 



๕๒ 
 

 เนื้อหาที่เป็นหลักในคัมภีร์วุตโตทัย มีคาถาแสดงไว้ ๑๐๘ ชนิดกับฉันท์ ๑๗ ประเภท แบ่ง
ออกเป็น ๖ ปริจเฉท คือ 
  ๑. สัญญาปริภาสานิเทส ว่าด้วยชื่อและกฎทั่วไป มี ๑๖ คาถา 
  ๒. มัตตาวุตตินิเทส  ว่าด้วยคาถามาตราพฤติ มี ๒๙ คาถา 
  ๓. สมวุตตินิเทส  ว่าด้วยสมคาถา มี ๖๑ คาถา 
  ๔. อัทธสมวุตตินิเทส ว่าด้วยอัทธสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
  ๕. วิสมวุตตินิเทส  ว่าด้วยวิสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
  ๖. ฉัปปัจจยวิภาค  ว่าด้วยนัย ๖ อย่าง มีปัตถารนัยเป็นต้น มี ๙ คาถา 
 ข้อความส่วนใหญ่ในคัมภีร์นี้เป็นทั้งสูตรและอุทาหรณ์ในคาถาเดียวกันมีคาถาทั้งหมด 
๑๓๗ บท แสดงหลักการประพันธ์ประเภทร้อยกรองที่เรียกว่าปัชชะ ประกอบด้วยคาถา ๒ ประเภท 
คือ  
  ๑. มาตราพฤติ คือ คาถาที่นับมาตรา แต่งโดยก าหนดมาตราในแต่ละบาทคาถา มี
ทั้งหมด ๒๖ คาถา คืออริยาชาติ ๖, คีติชาติ ๔, เวตาลียชาติ ๙ และมัตตาสมกชาติ ๗ 
  ๒.  วรรณพฤติ คือ คาถาที่นับพยางค์ แต่งโดยก าหนดพยางค์ในแต่ละบาทคาถา มี
ทั้งหมด ๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, อัทธสมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ 
 ค าว่า มาตรา ในมาตราพฤติ  หมายเอามาตราของสระเท่านั้น แม้จะประกอบกับ
พยัญชนะก็ให้นับเฉพาะสระ โดยนับตามสระสั้นและสระยาว คือ สระสั้นนับเป็น ๑ มาตรา, สระยาว
นับเป็น ๒ มาตรา เช่น ค าว่า ตถาคโต (ตะถาคะโต) นับเป็น ๑ ๒ ๑ ๒ มาตราตามเสียงสระ 
 ค าว่า พยางค์ ในวรรณพฤติ หมายเอาพยางค์หนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นสระล้วน ๆ หรือสระที่
ประกอบกับพยัญชนะ ถ้าเป็นพยางค์ที่มี ๑ มาตราหรือ ๑ มาตราครึ่ง ถือว่าเป็นสระสั้น , ถ้าเป็น
พยางค์ท่ีมี ๒ มาตราหรือ ๒ มาตราครึ่ง ถือว่าเป็นสระยาว 
 ค าว่า ฉันท์ คือ การก าหนดจ านวนพยางค์ในแต่ละบาทของคาถา ส่วนคาถา คือการ
ก าหนดจ านวนครุหลุเป็นแบบต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของฉันท์นั้น ๆ ดังนั้น ฉันท์จึงเป็นเหตุให้เกิดคาถา 
ส่วนคาถาเป็นผลของฉันท์ ดังมีหลักฐานปรากฏในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น 
 ในคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา สูตรที่ ๑๕๗ กล่าวว่า 
     วณฺณนิยโม ฉนฺโท   ครุลหุนิยโม ภเว วุตฺติ. 
  การก าหนดจ านวนพยางค์ ชื่อ ฉันท,์ การก าหนดจ านวนครุและลหุ ชื่อว่าคาถา 
 ส่วนในคัมภีร์พาลาวตารกล่าวว่า  
    อกฺขรนิยโม ฉนฺท ํ   ครุลหุนิยโม ภเว วุตฺติ 
    ทีโฆ สํโยคาทิปุพฺโพ    รสฺโส จ ครุ ลหุ ตุ รสฺโส๙๖ 
  การก าหนดพยางค์ ชื่อว่าฉันท์ ส่วนการก าหนดครุลหุ ชื่อว่าคาถา, สระยาว 
  และสระสั้นต้นสังโยคเป็นต้น ชื่อว่า ครุ, ส่วนสระสั้น ชื่อว่าลหุ 
 แม้คัมภีร์ฉันทวุตติปทีปคาถาท่ี ๓ ก็กล่าวความต่างกันระหว่างฉันท์กับคาถาไว้ว่า 
 

                                                      

 ๙๖ พระธรรมกิตติมหาเถระ, พาลาวตาโร, (ล าปาง: โรงพิมพ์จิตวัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑. 



๕๓ 
 

     เอกปาทกฺขรานํว   นิยโม ฉนฺทลกฺขณํ 
     จตุปฺปาทกฺขรานํ ตุ  นิยโม วุตติลกฺขณํ. 
  การก าหนดพยางค์ในบาทหนึ่ง ๆ เป็นลักษณะของฉันท์ ส่วนการก าหนด 
  ครุลหุในบาททั้ง ๔ เป็นลักษณะของคาถา 
 ฉะนั้น ลักษณะของฉันท์ คือการก าหนดพยางค์ในคาถาแต่ละบาทว่ามีพยางค์เท่าไรตั้งแต่
ฉันท์ที่มี ๑ พยางค์จนถึงฉันท์ที่มี ๒๖ พยางค์ ตามล าดับพยางค์ ดังนี้ คือ  
  ๑)  อุตตาฉันท ์ ฉันท ์ ๑  พยางค ์
  ๒)  อัจจุตตาฉันท์ ฉันท ์ ๒  พยางค ์
  ๓)  มัชฌาฉันท์ ฉันท ์ ๓ พยางค ์
  ๔)  ปติฏฐาฉันท์ ฉันท ์ ๔  พยางค ์
  ๕)  สุปติฏฐาฉันท์ ฉันท ์ ๕  พยางค ์
  ๖)  คายัตตีฉันท์  ฉันท ์ ๖  พยางค ์
  ๗)  อุณหิกาฉันท์ ฉันท ์ ๗ พยางค ์
  ๘)  อนุฏฐุกาฉันท ์ ฉันท ์ ๘ พยางค ์
  ๙)  พรหตีฉันท์ ฉันท ์ ๙  พยางค ์
  ๑๐) ปันติฉันท์  ฉันท ์ ๑๐ พยางค ์
  ๑๑) ติฏฐุภาฉันท ์ ฉันท ์ ๑๑ พยางค ์
  ๑๒) ชคตีฉันท์  ฉันท ์ ๑๒ พยางค ์
  ๑๓) อติชคตีฉันท์ ฉันท ์ ๑๓ พยางค ์
  ๑๔) สักกรีฉันท ์ ฉันท ์ ๑๔ พยางค ์
  ๑๕) อติสักกรีฉันท ์ ฉันท ์ ๑๕ พยางค ์
  ๑๖) อัฏฐิฉันท์  ฉันท ์ ๑๖  พยางค ์
  ๑๗) อัจจัฏฐิฉันท์ ฉันท ์ ๑๗ พยางค ์
  ๑๘) ธิติฉันท ์  ฉันท ์ ๑๘ พยางค ์
  ๑๙) อติธิติฉันท์ ฉันท ์ ๑๙ พยางค ์
  ๒๐) กติฉันท์  ฉันท ์ ๒๐ พยางค ์
  ๒๑) ปกติฉันท์   ฉันท ์ ๒๑ พยางค ์
  ๒๒) อากติฉันท์ ฉันท ์ ๒๒  พยางค ์
  ๒๓) วิกติฉันท์  ฉันท ์ ๒๓ พยางค ์
  ๒๔) สังกติฉันท ์ ฉันท ์ ๒๔ พยางค ์
  ๒๕) อติกติฉันท์ ฉันท ์ ๒๕  พยางค ์
  ๒๖) อุกกติฉันท ์ ฉันท ์ ๒๖ พยางค ์
 ฉันท์ ๒๖ ประเภทเหล่านี้ มีใช้ในวรรณกรรมสันสกฤต แต่ในวรรณกรรมบาลีนิยมแต่ง
ฉันท์ ๑๗ ประเภท คือตั้งแต่ฉันท์ที่มี ๖ พยางค์ คือคายัตตีฉันท์ จนถึงฉันท์ที่มี ๒๒ พยางค์ คืออากติ
ฉันท์เท่านั้น รายละเอียดของฉันท์ ๒๖ ประเภทสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ในคัมภีร์วุตโตทยมัญชรี 
 



๕๔ 
 

 คณะในฉันทลักษณ์ 
 คณะ คือ กลุ่มค าที่ท่านก าหนดด้วยครุและลหุ นับเป็นองค์ประกอบย่อยของบาทที่เป็น
หนึ่งในสี่ของคาถา คณะฉันท์ในคาถาวรรณพฤติมีครุและลหุ คณะละ ๓ พยางค์ มี ๘ คณะ ส่วนคณะ
ฉันท์ในคาถามาตราพฤติก าหนดด้วยคณะที่มี ๔ มาตรา มี ๕ คณะ คณะในคาถาวรรณพฤติทั้ง ๘ นั้น
มีลักษณะดังต่อไปนี้ (หมายเลข ๒ = คร,ุ ๑ = ลหุ) 
  ๑) ม คณะ  มีครุล้วน ๒ ๒ ๒ 
  ๒) น คณะ มีลหุล้วน ๑ ๑ ๑ 
  ๓) ภ คณะ มีครุหน้า ๒ ๑ ๑ 
  ๔) ย คณะ มีลหุหน้า ๑ ๒ ๒ 
  ๕) ช คณะ มีครุกลาง ๑ ๒ ๑ 
  ๖) ส คณะ มีครุหลัง ๑ ๑ ๒ 
  ๗) ร คณะ มีลหุกลาง ๒ ๑ ๒ 
  ๘) ต คณะ มีหลุหลัง ๒ ๒ ๑ 
 ส่วนวิธีก าหนดครุลหุนั้น ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์วุตโตทัย คาถาที่ ๗ ว่า 
    ส โยคาทิ จ ทีโฆ จ  นิคฺคหีตปโร จ โย 
    ครุ วงฺโก ปาทนฺโต วา  รสฺโสญฺโ  มตฺติโก ลุชุ๙๗ 
  อักษรต้นของสังโยค, สระยาว และอักษรที่มีนิคหิตอยู่หลัง  ชื่อว่า ครุ  อักษร 
  ท้ายบาทคาถาท่ีใช้เป็นรูปงอ ชื่อว่า ครุ บ้าง, สระสั้นที่มีหนึ่งมาตราอ่ืนจากครุ 
  ที่ใช้เป็นรูปตรง ชื่อว่า ลหุ 
 ฉะนั้น ในพระบาลีจึงมีครุ หรือ เสียงหนัก ๔ ประเภท คือ 
  ๑) สังโยคาทิครุ ครุที่อยู่หน้าพยัญชนะสังโยค คือพยัญชนะที่ไม่มีสระคั่น ได้แก่ สระ
สั้น ๓ ตัว คือ อ อิ อุ หรือมีพยัญชนะประกอบร่วมกับสระสั้น เช่น กตฺวา, ทิสฺวา, สุตฺวา เป็นต้น 
  ๒) ทีฆะครุ ครุที่เป็นสระยาว คือ อา อี อู เอ โอ หรือพยัญชนะที่ประกอบกับสระยาว 
เช่น กา กี กู เก โก เป็นต้น 
  ๓) นิคคหีตปรครุ ครุที่มีนิคหิตอยู่หลัง คือสระสั้นหรือพยัญชนะที่ประกอบด้วย
นิคคหิต เช่น ก  กึ กุ เป็นต้น 
  ๔) ปาทันตครุ ครุที่อยู่ท้ายบาทคาถา คือสระสั้น คือ อ อิ อุ ที่ประกอบกับพยัญชนะ
อยู่ท้ายบาทคาถา ปาทันตครุนี้ถือว่าเป็นครุพิเศษ มีใช้เฉพาะในคาถาเท่านั้น , และในคาถาวรรณพฤติ 
อยู่ท้ายบาทคาถาทั้ง ๔ ส่วนในคาถามาตราพฤติอยู่ท้ายเฉพาะสมบาท (บาทคู่) คือบาทที่ ๒ และบาท
ที่ ๔ เท่านั้น แตกต่างจากครุประเภทอ่ืน ๓ อย่างที่มีใช้ทั้งในคาถาและนอกคาถา 
 ฉันท์กลุ่มมาตราพฤติ 
 มาตราพฤต๙ิ๘ คือคาถาที่นับมาตราเป็นหลักในการประพันธ์ มี ๔ ประเภท คือ 

                                                      

 ๙๗ พระคันธสาราภิวงศ์, วุตโตทยมัญชรี, หน้า ๒๔-๒๕. 
 ๙๘ เรื่องเดียวกัน, ค าน า [๒๒-๒๕]. 



๕๕ 
 

  ๑) อริยาคาถา มี ๖ ประเภท คือ อริยาสามัญ, ปัฏฐยาอริยา, วิปุลา, จปลา, มุขจปลา 
และชฆนจปลา 
  ๒) คีติคาถา มี ๔ ประเภท คือ คีต,ิ อุปคีติ, อุคคีติ และอริยาคีติ 
  ๓) เวตาลียคาถา มี ๙ ประเภท คือ เวตาลียะ, โอปัจฉันทสกะ, อาปาตลิกา, ทักขิณันติ
กา, อุทจิจวุตติ, ปัจจวุตติ, ปวัตตกะ, อปรันติกา และจารุหาสินี 
  ๔) มัตตาสมคาถา มี ๗ ประเภท คือ อจลธิติ, มัตตาสมกะ, วิสิโลกะ, วานวาสิกา, 
จิตรา, อุปจิตรา และปาทากุลกะ 
 คาถาประเภทนี้ มีก าหนดนับมาตราเฉพาะ ๔ มาตราเท่านั้น และคณะที่มี ๔ มาตราก็มี ๕ 
คณะ คือ  
  ๑) ภ คณะ (๒ ๑ ๑) 
  ๒) ช คณะ (๑ ๒ ๑) 
  ๓) ส คณะ (๑ ๑ ๒) 
  ๔) สัพพครุคณะ (๒ ๒) 
  ๕) สัพพลหุคณะ (๑ ๑ ๑ ๑) 
 ดังนั้น คณะที่ประกอบได้ในมาตราพฤติ จึงมีเพียง ๕ คณะดังกล่าว เพราะคณะในคาถา
ประเภทนี้นับรวม ๔ มาตราเป็น ๑ คณะ คือ ภ คณะ (๒ ๑ ๑), ช คณะ (๑ ๒ ๑), ส คณะ (๑ ๑ ๒),   
สัพพครุคณะ (๒ ๒ = ม คณะ) และสัพพหลุคณะ (๑ ๑ ๑ ๑ = น คณะ) ในคาถามาตราพฤติ (คาถา
นับมาตรา) ท่านก าหนดมาตราว่าในแต่ละบาทต้องมีก่ีมาตรา ไม่ได้ก าหนดว่าแต่ละบาทต้องมี ภ คณะ 
หรือ ช คณะกี่คณะ เหมือนที่ก าหนดไว้ในคาถาวรรณพฤติซึ่งก าหนดพยางค์และคณะไว้แน่นอน และ
การเรียกชื่อว่าบาทคาถาในมาตราพฤติก็ต่างจากวรรณพฤติ กล่าวคือ บาทที่ ๑, ๒ เรียกว่าปุพพัทธะ 
(ครึ่งแรก) ส่วนบาทที่ ๓, ๔ เรียกว่าอปรัทธะ (ครึ่งหลัง) แม้บาทที่ ๑, ๓ ก็เรียกว่าวิสมบาท (บาทคี่) 
ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เรียกว่าสมบาท (บาทคู่) คณะในมาตราพฤตินี้ก็เรียกว่าวิสมคณะ (คณะคี่ คือ คณะที่ 
๑, ๓, ๕, ๗) และ สมคณะ (คณะคู่ คือคณะที่ ๒, ๔, ๖, ๘) 
 ก่อนที่จะกล่าวคาถามาตราพฤติ มี อริยาคาถาเป็นต้น ในคัมภีร์วุตโตทัย กล่าวถึงการ
ก าหนดคณะไว้ในคาถาที่ ๑๗ ว่า 
    ฉฏฺโ ’ขิลลหุ โช วา  คยุตาญฺเ  ฉคฺคณา น โช วิสเม 
    อริยายนฺตทฺเธ โล   ฉฏฺโ นฺเต โค คณา ฉญฺเ . 
  คณะที่ ๖ เป็นสัพพหลุคณะ หรือ ช คณะ ๖ คณะอ่ืนที่ประกอบด้วยครุ มีอยู่  
  ไม่มี ช คณะ ในวิสมคณะ (คณะคี่) ส่วนในครึ่งหลังของอริยาคาถา คณะที่ ๖  
  เป็นลหุ ครุมีอยู่ในคณะท้าย และคณะ ๖ อ่ืนมีอยู่ 
 ขอสรุปความและอธิบายลักษณะของคาถานี้ ดังนี้ 
 ปุพพัทธะ (ครึ่งแรก) ของอริยาคาถามี ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑) คณะมี ๗ และมีครุท้าย 
  ๒) คณะที่ ๖ มี ๒ คณะคือ ช คณะ (๑ ๒ ๑) หรือ สัพพลหุคณะ (๑ ๑ ๑ ๑) 
  ๓) คณะอ่ืนจากคณะที่ ๖ ไม่มีก าหนดคณะแน่นอน คือเป็นคณะใดคณะหนึ่งในคณะ 
๕ คณะที่มี ๔ มาตรา 



๕๖ 
 

  ๔) ในวิสมคณะ (คณะคี่) ไม่มี ช คณะ แต่อนุญาตคณะอ่ืนอีก ๔ คณะ 
 อปรัทธะ (ครึ่งหลัง) มี ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑) คณะมี ๗ คณะ และมีครุท้าย 
  ๒) คณะที่ ๖ เป็นลหุ 
  ๓) คณะอ่ืนจากคณะที่ ๖ มี ๕ คณะ ๆ ใดคณะหนึ่ง 
  ๔) ในวิสมคณะ ไม่มี ช คณะ 
 การก าหนดคาถาในมาตราพฤตินี้ คือหนึ่งคาถา มี ๔ บาท, บาทที่ ๑ และบาทที่ ๒ ครึ่ง
แรกของคาถาเป็นปุพพัทธคาถา มี ๓๐ มาตรา, บาทที่ ๓ และบาทที่ ๔ ครึ่งหลังของคาถาเป็นอปรัทธ
คาถา มี ๓๐ มาตรา, บาทที่ ๑ และบาทที่ ๓ เป็นบาทคี่ คือวิสมบาท แต่ละบาท มี ๑๒ มาตรา, บาท
ที่ ๒ และบาทที่ ๔ เป็นบาทคู่ คือสมบาท แต่ละบาท มี ๑๘ มาตรา, เมื่อว่าโดยคณะทั้งในปุพพัทธ
คาถา และอปรัทธคาถา แต่ละคาถา มี ๗ คณะ ๆ ละ ๔ มาตรา เท่ากับ ๒๘ มาตราและครุ ๑ รวม
เป็น ๓๐ มาตรา รวมเป็นหนึ่งคาถา มีทั้งหมด ๖๐ มาตรา 
 ตารางแสดงคณะในครึ่งคาถาแรก 

ป ม ทุติย ตติย จตุตฺถ ปญฺจม ฉฏฺ  สตฺตม อนฺต 
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๔ ๕ ๔ ๕ ๔ ๒ ๔ ๑ 

 

 ตารางแสดงคณะในครึ่งคาถาหลัง 
ป ม ทุติย ตติย จตุตฺถ ปญฺจม ฉฏฺ  สตฺตม อนฺต 
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๔ ๕ ๔ ๕ ๔ ๑ ๔ ๑ 

 

 จะแสดงตารางของคาถาท่ีแสดงการก าหนดคณะในอริยาคาถาพอเป็นอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้ 

 ตารางแสดงการก าหนดคณะในครึ่งคาถาแรก 
ป ม ทุติย ตติย จตุตฺถ ปญฺจม ฉฏฺ  สตฺตม อนฺต 
ม น ม ส ม ช ภ ค 



๕๗ 
 

๒ ๒ 
ฉฏฺโ  

๑ ๑ ๑ ๑ 
ขิลลหุ 

๒ ๒ 
โช วา 

๑ ๑ ๒ 
คยุตญฺ 

๒ ๒ 
เ  ฉคฺ 
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๔ ๕ ๔ ๕ ๔ ๒ ๔ ๑ 

  

 ตารางแสดงก าหนดคณะในครึ่งคาถาหลัง 
ป ม ทุติย ตติย จตุตฺถ ปญฺจม ฉฏฺ  สตฺตม อนฺต 
ส ม ม ม ม ล ม ค 

๑ ๑ ๒ 
อริยา 

๒ ๒ 
ยนฺตทฺ 

๒ ๒ 
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๒ ๒ 
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๒ ๒ 
เต โค 

๑ 
ค 

๒ ๒ 
ณา ฉญฺ 
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๔ ๕ ๔ ๕ ๔ ๑ ๔ ๑ 
 
 ฉันท์กลุ่มวรรณพฤติ 
 ในคัมภีร์วุตโตทัยได้กล่าวถึงคาถาวรรณพฤติ คือ คาถาที่นับพยางค์ แต่งโดยก าหนด
พยางค์ในแต่ละบาทคาถา มีทั้งหมด ๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, อัทธสมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ 
จะขอน ามากล่าวพอเป็นอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้ 
  ๑. สมคาถา คือคาถาที่มีครุลหุเท่ากันทั้ง ๔ บาท มี ๑๗ ประเภท เริ่มตั้งแต่ฉันท์ ๖ 
พยางค์ จนถึงฉันท์ ๒๒ พยางค์ และคาถาในฉันท์เหล่านี้มีทั้งหมด ๖๑ คาถา ขอกล่าวเฉพาะฉันท์ ๖ 
พยางค์ ถึง ฉันท์ ๙ พยางค์ไว้เป็นอุทาหรณ์และสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากคัมภีร์วุตโตทยมัญชรี  
 คายัตตีฉันท์ ๖ พยางค์ 
 คาถาที่ ๔๖ ว่า ตฺยา เจ ตนุมชฺฌา, คายตฺตี 
  คาถาที่มี ต ย คณะ ชื่อว่า ตนุมัชฌา, เป็น คายัตตีฉันท ์
 

ตฺยา เจ ต นุ มชฺ ฌา 
๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ต ย 



๕๘ 
 

 ค าว่า ตฺยา เจ ตนุมชฺฌา แสดงทั้งกฎและอุทาหรณ์ คือ ข้อความว่า คาถาที่มี ต ย คณะ 
ชื่อว่าตนุมัชฌา เป็นกฎ ส่วนค าบาลีว่า ตฺยา เจ ต (๒ ๒ ๑), นุมชฺฌา (๑ ๒ ๒) เป็นอุทาหรณ์ของ ต ย 
คณะ 

 ตนุมัชฌาคาถา คือคาถาที่มี ต ย คณะทุกบาทของคาถา มีครุลหุเป็นรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ 
๒ ทั้งสี่บาท 

 มีอุทาหรณ์ว่า 
     เชโน ชินมูเล ทิสฺวา ชนกาย  
     ส สารนิมุคฺค  สพฺพญฺญุตมิจฺฉ . 
     หิตฺวา กรุเปต  โมกฺข  ปณิธาน  
     วตฺเตสิ ทยาณา โย ต  มุนิ วนฺเท. 
  พระมุนีชินสีห์   ทอดพระเนตรเห็นมหาชน   ผู้จมลงในสงสาร  จึงปรารถนา 
  พระสัพพัญญุตญาณ  ด้วยกรุณาท่ีค้ าจุนพระทัย   สละพระนิพพานที่เข้าใกล้ 
  พระหัตถ์ ตั้งความปรารถนา ณ พระบาทยุคของพระชินเจ้า(ทีปังกร) ข้าพเจ้า 
  ขอน้อมไว้พระมุนีพระองค์นั้น 
 การตรวจคาถาวรรณพฤติมีวิธีตรวจตามล าดับดังนี้ 
  ๑) เมื่อพบคาถาใดคาถาหนึ่งให้นับพยางค์ในคาถานั้นว่ามีก่ีพยางค์ แต่ละบาทมีพยางค์
เท่ากันหรือไม่ ถ้าพยางค์ไม่เท่ากัน ให้ตราจตามกฎของคาถามาตราพฤติก่อน ถ้าพยางค์เท่ากันก็ตรวจ
ตามกฎของคาถาวรรณพฤติ 
  ๒) ในกรณีที่แต่ละบาทมีพยางค์เท่ากัน ให้นับดูว่าเป็นฉันท์กี่พยางค์ 
  ๓) ส าหรับผู้ที่ท่องคัมภีร์วุตโตทัยได้ ก็ท่องคาถาที่แสดงกฎในฉันท์นั้น ๆ มาเทียบกับ
คาถาที่ก าลังตรวจอยู่ ถ้ามีครุลหุตรงกันถือว่าเป็นคาถาที่แสดงกฎนั้น ถ้าไม่ตรงก็ว่าคาถาถัดไปในฉันท์
เดียวกัน เช่น ค าว่า เชโน ชิ มีครุลหุตรงกับค าว่า ตฺยา เจ ต, ค าว่า นมูเล มีครุลหุตรงกับค าว่า นุมชฺฌา 
  ๔) ถ้าท่องคาถาแสดงกฎไม่ได้ ให้ตรวจดูครุลหุในคาถานั้นเทียบกับครุลหุในคาถาที่
คัมภีร์วุตโตทัยแสดงไว้ 
 อุณหิกาฉันท์ ๗ พยางค์ 
 คาถาที่ ๔๗. ว่า กุมารลลิตา ชฺสฺคา, อุณฺหิกา. 
     คาถาที่มี ช ส คณะ และครุ ชื่อว่า กุมารลลิตา, เป็นอุณหิกาฉันท ์

กุ มา ร ล ลิ ตา ชฺสฺคา 
๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ช ส ค 

 กุมารลลิตาคาถา คือ คาถาที่มี ช ส คณะ และครุ เหมือนกันทุกบาท มีครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ 
๑, ๑ ๑ ๒, ๒ จะเห็นว่าค าว่า กุมาร (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ลลิตา (๑ ๑ ๒) เป็น ส คณะ ส่วน
ค าว่า ชฺสฺคา เป็นครุ 

 



๕๙ 
 

 มีอุทาหรณ์ว่า 
     สุตายุภริยา เม ธนงฺคมปิ จชฺช  
     จิน  พุธินิทาเน อคา มุนิยเมต . 
  พระพุทธเจ้าทรงสละมหาบริจาคเหล่านี้  คือ ชีวิต, บุตร, ภรรยา, สมบัติ  
  และอวัยวะ สั่งสมบารมีที่ก่อให้เกิดพระสัพพัญญุตญาณ บรรลุความเป็น 
  มุนีแล้ว ข้าพเจ้าขอน้อมไว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
 
 อนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ 
 คาถาที่ ๔๘ ว่า จิตฺรปทา ยทิ ภา คา. 
     คาถาที่มี ภ ภ คณะ และครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า จิตรปทา 

จิตฺ ร ป ทา ย ทิ ภา คา 
๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ภ ภ ค ค 
 จิตรปทาคาถา คือ คาถาท่ีมี ภ ภ คณะ และครุ ๒ พยางค์เหมือนกันทุกบาท มีครุลหุรูปว่า 
๒ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒, ๒ จะเห็นว่าค าว่า จิตฺรป (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ, ค าว่า ทา ยทิ (๒ ๑ ๑) เป็น ภ 
คณะ ส่วนค าว่า ภา คา (๒ ๒) เป็นครุ ๒ พยางค ์

 มีอุทาหรณ์ว่า 
     โส สสชาติย เทห  จชฺชิย ทานวรญฺจ 
     นาคุสโภ วรสีล  ปูรยิ สมฺปริจาโค. 
  เมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกระต่าย พระองค์ทรงสละร่างกาย บ าเพ็ญ 
  ทานบารมีอันประเสริฐ  เมื่อเสวยพระชาติเป็นพญานาค (สังขบาล)ทรงพลีชีพ 
  บ าเพ็ญศีลอันเลิศ 
 
 พรหตีฉันท์ ๙ พยางค์ 
 คาถาที่ ๕๓ ว่า รา นสา ยทิ หลมุขี. 
     คาถาที่มี น ส คณะ ท้าย ร คณะ ชื่อว่า หลมุขี 

รา น สา ย ทิ ห ล มุ ขี 
๒ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ 

ร น ส 

 หลมุขีคาถา คือ คาถาที่มี ร น ส คณะ เหมือนกันทุกบาท มีครุลหุรูปว่า ๒ ๑ ๒, ๑ ๑ ๑, 
๑ ๑ ๒ จะเห็นว่าค าว่า รา นสา (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ, ค าว่า ยทิ ห (๑ ๑ ๑) เป็น น คณะ ส่วนค าว่า 
ลมุขี (๑ ๑ ๒) เป็น ส คณะ 

 มีอุทาหรณ์ว่า 
     จงฺกเม มรุวิมติ โย ฉินฺทย  กมิ รตนิเย 



๖๐ 
 

     อิทฺธิปาฏิหิรณกโร จกฺขุม  ตมภิปณเม. 
  พระพุทธเจ้าผู้เพียบพร้อมด้วยพุทธจักษุ   ทรงก าจัดความกังขาของเทวดา 
  แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เสด็จจงกรม ณ ที่จงกรมอันส าเร็จด้วยรัตนะ ข้าพเจ้า 
  ขอน้อมไว้พระพุทธเจ้พระองค์นั้น 
 ๒. อัทธสมคาถา คาถาที่มีคณะเหมือนกันครึ่งคาถา คือ บาทที่ ๑ เหมือนกับบาทที่ ๓ 
ส่วนบาทที่ ๒ เหมือนกับบาทที่ ๔ ดังนั้น คาถาแสดงกฎที่เป็นทั้งอุทาหรณ์ จึงมี ๒ บาท คือ บาทที่ ๑ 
และบาทที่ ๒ ส่วนบาทที่ ๓ ให้ดูบาทที่ ๑ และบาทที่ ๔ ให้ดูบาทที่ ๒ เป็นตัวอย่าง ขอกล่าวไว้เป็น
ตัวอย่าง ๒ คาถา ดังต่อไปนี้ 
 อุปจิตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๐๗ ว่า  วิสเม ยทิ สา สลคา สเม 
       ภตฺตโย ครุกา วุปจิตฺตํ. 
     คาถาที่มี ส ส ส คณะ ลหุ และครุ ในบาทค่ี ส่วนในบาทคู่ 
     มีครุ ๒ พยางค์ท้าย ภ ภ ภ คณะ ชื่อว่า อุปจิตตะ 
 บาทค่ี 

วิ ส เม ย ทิ สา ส ล คา ส เม 
๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 

ส ส ส ล ค 

 บาทคู่ 
ภตฺ ต ย โต ค ร ุ กา วุ ป จิตฺ ต  
๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ภ ภ ภ ค ค 
 
 อุปจิตตคาถา คือ คาถาที่ ส ส ส คณะ ลหุ และครุ ในบาทคี่ มีครุลหุรูปว่า ๑ ๑ ๒, ๑ ๑ 
๒, ๑ ๑ ๒, ๑ ๒ ส่วนบาทคู่มี ภ ภ ภ คณะและครุ ๒ พยางค์ มีครุลหุรูปว่า ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ 
๒ คาถานี้เป็นคาถา ๑๑ พยางค์ บาทคี่ของคาถานี้ไม่เหมือนกับคาถาที่เคยกล่าวมาก่อน ส่วนบาทคู่
ตรงกับโทธกคาถาในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค ์

 มีอุทาหรณ์ว่า 
        ชิน เย ตว ปาทรโชสทา- 
        ลิตฺตสิรา มนุชา จิรกาล  
       อนุพนฺธกิเลสสมาปฺยโห 
        นิมฺมลต  ตว เตมธิคญฺฉุ 
   ข้าแต่พระชินเจ้า    ชนเหล่าใดมีศียรเกลือกกลั้วด้วยละออง 
  ธุลีพระบาทของพระองค์เป็นนิตย์ ชนเหล่านั้นแม้มีกิเลสที่ติดตาม 
  มานานก็ถึงความปราศจากมลทินได้ น่าอัศจรรย์นัก 
 



๖๑ 
 

 ทุตมัชฌาคาถา 
 คาถาที่ ๑๐๘ ว่า ภตฺตยโต ยทิ คา ทุตมชฺฌา 
      ยทิ ปุนเรว ภวนฺติ นชา ชฺยา 
     คาถาที่มีครุ ๒ พยางค์ ท้าย ภ ภ ภ คณะ ในบาทคี่ 
     ส่วนบาทคู่มี น ช ช ย คณะอีก ชื่อว่า ทุตมัชฌา 
 บาทค่ี 

ภตฺ ต ย โต ย ทิ คา ทุ ต มชฺ ฌา 
๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ภ ภ ภ ค ค 

 บาทคู่ 
ย ทิ ปุ น เร ว ภ วนฺ ติ น ชา ชฺยา 
๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

น ช ช ย 
 
 ทุตมัชฌาคาถา คือ คาถาที่มี ภ ภ ภ คณะ และครุ ๒ พยางค์ ในบาทคี่ คือ มีครุลหุรูปว่า 
๒ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒ ๒ ส่วนบาทคู่ มี น ช ช ย คณะ คือ มีครุลหุรูปว่า ๑ ๑ ๑, ๑ ๒ ๑, ๑ ๒ 
๑, ๑ ๒ ๒ บาทคี่ของคาถานี้ตรงกับโทธกคาถาในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ ส่วนบาทคู่ตรงกับตามรส
คาถาในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ คาถานี้จึงเป็นอุปชาติคาถาที่ผสมระหว่างโทธกคาถากับตามรสคาถา 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
       รูปวิลาสวิเสสมเสส  
       วิวิธคภีรวโจ สุวิลาส  
       โย วิสยีกุรุเต มุนิโน โส 
       ชยติ มโนภวมารสเสน  
    นรชนใด    กระท าพระรูปกายอันงามวิลาสทั้งหมดและพระด ารัส 
  หลากหลายลุ่มลึกไพเราะดีของพระมุนีให้เป็นอารมณ์ นรชนนั้นย่อมชนะ 
  มารพร้อมทั้งเสนาที่เกิดในใจได ้
 ๓. วิสมคาถา คือ คาถาที่มีคณะไม่เหมือนกัน คือ บาททั้งสี่ในคาถาไม่จ ากัดคณะที่
แน่นอน คาถาชนิดนี้มีก าหนดคณะตรงพยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในแต่ละบาทเท่านั้น พยางค์อ่ืนจากนี้มีการ
ก าหนดคณะไว้ไม่ตายตัวจึงท าให้บาททั้งสี่ไม่เหมือนกัน 
 คาถาเหล่านี้มีบาทคาถาต่างกันอยู่ ๒ ลักษณะ คือ 
  ๑) คาถาที่มี ๒ บาทเหมือนกัน คือ บาทที่  ๑ เหมือนกับบาทที่ ๓ และบาทที่ ๒ 
เหมือนกับบาทท่ี ๔ เรียกว่า  ทวิราวัตติยคาถา  มี ๕ ชนิด  คือ วัตตะ, ปัฐยาวัตตะ, วิปรีตปัฐยาวัตตะ,  
จปลาวัตตะ และปิงคลวิปุลา 
  ๒) คาถาบาทเดียว แต่มีลักษณะเหมือนกันทั้ง ๔ บาท เพ่ิมให้ครบ ๔ บาท เรียกว่า จตุ
ราวัตติยคาถา มี ๕ ชนิด คือ เสตววิปุลา, ภการวิปุลา, รการวิปุลา, นการวิปุลา และตการวิปุลา
 คาถาหลายประเภทมีปัฐยาวัตตคาถาเป็นต้นเป็นคาถาที่แยกออกมาจากวัตตคาถาที่เป็น



๖๒ 
 

คาถาหลัก ดังนั้น คาถาเหล่านี้ จึงเรียกว่า กลุ่มวัตตคาถา มี ๕ อย่าง คือ วัตตะ, ปัฐยาวัตตะ, วิปรีต
ปัฐยาวัตตะ, จปลาวัตตะ และวิปุลาวัตตะ  
 วิปุลาวัตตะแบ่งออกเป็น ๖ อย่าง คือ ปิงคลวิปุลา, เสตววิปุลา, ภการวิปุลา, รการวิปุลา, 
นการวิปุลาและตการวิปุลา นอกจากนี้คัมภีร์ฉันท์อ่ืนยังแสดงวิปุลาวัตตะอีก ๔ ชนิด คือ มการวิปุลา, 
ชการวิปุลา, สการวิปุลา และสังกิณณวิปุลา (วิปุลาผสม) ขอน าคาถาในกลุ่มวัตตคาถามาแสดงพอเป็น
อุทาหรณ์ดังต่อไปนี้ 
 วัตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๑๘ ว่า นา’ฏฺ กฺขเรสุ ปาเทส ุ สฺนา’ทิมฺหา โย’ณฺณวา วตฺตํ 
      คาถาที่มี ย คณะท้าย ๔ พยางค์ ไม่มี ส น คณะท้ายพยางค์แรก 
      ในบาทที่มี ๘ พยางค์ ชื่อว่า วัตตะ 
 ลักษณะของวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ทุกบาท 
  ๓) แต่ละบาทมี ๘ พยางค ์
 เหตุที่ท่านเว้น ส และ น คณะ เพราะคณะที่อยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ของทุกบาท ชื่อว่า 
สวามินีคณะ (คณะแม่บ้าน) ส าหรับ ส คณะถือว่าเป็นอธิกเวรีคณะ คือคณะที่มีศัตรูมาก แม้ น คณะก็
เป็นอธิกมิตตคณะ คือคณะที่มีเพ่ือนมาก โดยเหตุที่แม่บ้านมีศัตรูมากหรือมีเพ่ือนมากย่อมจะอยู่ไม่
เป็นสุข ดังนั้น ท่านจึงให้เว้น ส และ น คณะเสีย 
 วัตตคาถานี้ไม่ไพเราะสละสลวยเหมือนคาถาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากมี ย คณะ 
และ ๕ คณะทีม่ีครุมากกว่าลหุ ดังนั้น คาถาชนิดนี้จึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก 
 ตารางแสดงวัตตคาถา 

ค ร ย ล ค ม ย ค 
๒ 

นาฏฺ 
๒ ๑ ๒ 
กฺขเร 

๑ ๒ ๒ 
สุ ปาเท 

๑ 
สุ 

๒ 
สฺนา 

๒ ๒ ๒ 
ทิมฺหา โยณฺ 

๑ ๒ ๒ 
ณวา วตฺ 

๒ 
ต  

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     อภิธมฺมาวตาโรย  วโร ปรมคมฺภีโร 
     อิจฺฉตา นิปุณ  พุทฺธึ ภิกฺขุนา ปน โสตพฺโพ 
  คัมภีร์อภิธัมมาวตารอันประเสริฐนี้ลึกซึ้งยิ่ง ภิกษุผู้ปรารถนาปัญญาอันละเอียด 



๖๓ 
 

  สุขุมพึงสดับ 
 คาถา ๘ พยางค์ทั้งหมดนี้ พยางค์แรกกับพยางค์ท้ายของทุกบาทจะเป็นครุหรือลหุก็ได้ 
ส่วนอีก ๖ พยางค์ตรงกลางแบ่งออกเป็น ๒ คณะ ส าหรับคณะแรก (พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔) ที่เว้น ส น 
คณะ เรียกว่า สวามินีคณะ (คณะแม่บ้าน) จะเป็นคณะไหนก็ได้ใน ๖ คณะแน่นอนเหมือนแม่บ้านที่มัก
อยู่บ้านเป็นนิตย์ ส่วนคณะที่ ๒ (พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗) เรียกว่า นายกคณะ (คณะพ่อบ้าน) คณะนี้เป็น
คณะหลักในการเรียกชื่อคาถาเหมือนพ่อบ้านที่เป็นผู้น าครอบครัว เช่น ถ้านายกคณะ (พยางค์ที่ ๕ ๖ 
๗) ในบาททั้ง ๔ เป็น ย คณะทั้งหมด คาถานั้นเรียกว่า วัตตคาถา หรือถ้านายกคณะในบาทคี่เป็น ย 
คณะและบาทคู่เป็น ช คณะ คาถานั้นจะเรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา เป็นต้น มีตารางแสดงให้เห็นดังนี้ 

พยางค์แรก หกพยางค์กลาง พยางค์ท้าย 
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 เมื่อเข้าใจสวามินีคณะว่าต้องเป็นคณะใดคณะหนึ่งใน ๖ คณะแน่นอน ส่วนนายกคณะ
เปลี่ยนไปตามกฎของแต่ละคาถาแล้ว ดังนั้น ถ้านายกคณะเป็น ย คณะทั้ง ๔ บาท คาถานั้น จะ
เรียกว่าวัตตคาถา หรือถ้านายกคณะในบาทคี่ยังคงเป็น ย คณะ แต่ในบาทคู่เปลี่ยนเป็น ช คณะ คาถา
นั้น เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา ดังนี้เป็นต้น 
 ในกลุ่มคาถาที่มี ๘ พยางค์นั้น มีข้อความทางคัมภีร์ไวยากรณ์และฏีกาต่าง ๆ ได้อธิบายถึง
พยางค์เกินมาได้ในค าดังต่อไปนี้ คือ อริย, จริยา, กิริยา, วีริย, อาจริย, วิปริยาย, อรห เป็นต้น โดยให้
รวมค าเหล่านั้นเป็นพยางค์สั้นกว่าเดิม คือ ถ้ามี ๔ พยางค์ก็ถือว่าเป็น ๓ พยางค์ หรือถ้ามี ๓ พยางค์ก็
ถือว่าเป็น ๒ พยางค์เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้คงเนื่องมาจากภาษาสันสกฤตใช้ค าสั้นกว่าบาลี จึงอนุโลมตาม
ภาษานั้น ค าที่ยกมากล่าวมีรูปค าตามภาษาสันสกฤตสั้นกว่าบาลี ๑ พยางค์ ว่า อรฺยฺย, จรฺยา, กฺริยา, 
วีรฺย,    อาจารฺย, วิปรฺยาย, อรฺห ดังในสัททนีติ (สุตตมาลา หน้า ๔๙๒) กล่าวว่า 
 คาถาปเทสุ อริยารหจริยาทิโยเค อธิกกฺขโรปิ ปาโท อนุปวชฺโช 
 ในบาทคาถา แม้บาทที่มีพยางค์เกิน (๘ พยางค์) เมื่อประกอบกับ อริย, อรห และ จริยา 
ศัพท์เป็นต้น ก็หาโทษมิได้ 
 ในคัมภีร์ฎีกากล่าวไว้ว่า กิริยารหาทิโยเค วิย จ อนฺตรโยเค อธิกกฺขรปาโท อนุป -      
วชฺโช๙๙ อนึ่ง บาทที่มีพยางค์เกิน (๘ พยางค์) เมื่อประกอบกับ อนฺตร ศัพท์ ย่อมไม่มีโทษ เหมือนเมื่อ
ประกอบกับ กิริยา และ อรห ศัพท์เป็นต้น 

                                                      

 ๙๙ ที.สี.ฏีกา. (บาลี) ๒/๓๐๔/๓๖๘. 



๖๔ 
 

 ปาวจเน หิ จริยาริยกิริยารหาทิโยคาสุ ปกติคาถาสุ อุปชาติยญฺจาธิกกฺขโรปิ ปาโท     
อนุปวชฺโช๑๐๐ ที่จริงในพระพุทธพจน์ แม้บาทที่มีพยางค์เกิน (๘ พยางค์) ในคาถาทั่วไปและอุปชาติ
คาถา เมื่อประกอบกับ จริยา, อริย, กิริยา และ อรห ศัพท์เป็นต้น ย่อมปราศจากโทษ 
 ขอน าอุทาหรณ์ที่ปรากฏในพระบาลีมาแสดงไว้โดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 
     ตโป จ พฺรหฺมจรยิญฺจ  อริยสจฺจาน ทสฺสน  
     ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑  ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
     นิพฺพานสจฺฉิกิรยิา จ  เอตมฺมงฺคลมุตตฺม  
     ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑  ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 
 บาทที่ ๑-๓ ในคาถานี้ มี ๙ พยางค์ แต่ถือว่ามี ๘ พยางค์ คือค าว่า จริยญฺ นับรวมเป็น ๒ 
๒, ค าว่า อริย นับรวมเป็น ๒ ๑, ค าว่า กิริยา นับรวมเป็น ๒ ๒ คาถานี้จึงเป็นปัฐยาวัตตคาถาที่มี ย, ช, 
ย, ช คณะท้าย ๔ พยางค์แรกทุกบาท 
 การมีพยางค์เกินจ านวนที่ก าหนดนี้ มีข้อสังเกต ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑) พยางค์ท่ีถูกรวมกันมักถือว่าเป็นครุตามตัวอย่างที่น ามาแสดงข้างต้น 
  ๒) การรวมพยางค์นี้ไม่จ ากัดเฉพาะค าที่ใกล้เคียงกับภาษาสันสกฤตเหมือนค าว่า อริย 
เป็นต้น แม้ค าทั่วไปก็อาจใช้กฎการรวมพยางค์ได้ เช่น 
       โส อิม  วิชฏเย ชฏ  
       ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
 ค าว่า วิช นับรวมเป็นครุ ๑ พยางค์ บาทนี้ก็จะครบ ๘ พยางค ์
       สุโข ปญฺ าย ปฏิลาโภ 
       ๑ ๒ ๒ ๒ ๑  ๒ ๒ ๒ 
       สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ 
       ๒ ๒ ๒   ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ 
       น พฺราหฺมณสฺส ปหเรยฺย 
       ๑ ๒ ๑ ๒ ๑     ๒ ๒ ๑ 
       ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ 
       ๒ ๑  ๒ ๒ ๒   ๒ ๒ ๑ 
       สพฺพปาปสฺส อกรณ  
       ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 
       สจิตฺตปริโยทปน  
       ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ 
  ๓) บางแห่งแม้จะมี อริย ศัพท์เป็นต้น ก็มีพยางค์ในบาทครบจ านวน เช่น 
     อริยา โนปปพฺภนฺติ อสญฺ าปายภูมิสุ 
     เสสฏฺ าเนสุ ลพฺภนฺติ อริยานริยาปิ จ. 
  ๔) บางแห่งพยางค์ท่ีถูกรวมกันก็ถือว่าเป็นลหุ เช่น 

                                                      

 ๑๐๐ กวส. ๒/๖๕. 



๖๕ 
 

       หริ   อริ   ติมิ  กลิ  พลิ  ชลธิ  คหปต ิ
       ๑๑  ๑๑  ๑๑  ๑๑ ๑๑ ๑๑๑  ๑๑๑ 
 ค าว่า คห นับรวมเป็นลหุ ๑ พยางค์ บาทนี้มีลหุล้วน ๑๖ มาตรา 
       สนฺตีธ  สตฺตา  อปฺปรชกฺขชาติกา 
       ๒ ๒ ๑ ๒ ๒     ๑  ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
 ค าว่า อปฺป นับรวมเป็นลหุ ๑ พยางค์ บาทนี้มีลักษณะเหมือนอินทรวงศ์คาถา 
 ปัฐยาวัตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๑๙ ว่า สเมสุ สินฺธุโต เชน  ปถฺยาวตฺตํ ปกิตฺติตํ 
      คาถาที่มี ช คณะท้าย ๔ พยางค์ในบาทคู่ เรียกว่า ปัฐยาวัตตะ 
 ลักษณะของปัฐยาวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๑ และ ๓ 
  ๓) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือบาทที่ ๒ และ ๔ 
 
 ตารางแสดงปัฐยาวัตตคาถา 
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๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

 
 ปัฐยาวัตตคาถา คือ คาถาที่มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ และมี ช คณะอยู่
พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ จะเห็นว่าค าว่า ธุโต เช (๑ ๒ ๒) ในบาทแรกเป็น ย คณะ ส่วนค าว่า ปกิตฺติ 
(๑ ๒ ๑) ในบาทที่ ๒ เป็น ช คณะ 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา 
     เยส  ทิวา จ รตฺโต จ นิจฺจ  พุทธคตา สติ 
  สาวกของพระโคตมะผู้ร าลึกถึงพระพุทธคุณเป็นนิตย์ ทั้งกลางวันกลางคืน 
  ตื่นดีแล้วเสมอ 
 คาถาข้างต้นนี้ มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ คือ ปพุชฺฌนฺ (๑ ๒ ๒) จ รตฺโต (๑ 
๒ ๒) และมี ช คณะในบาทคู่ คือ มสาว (๑ ๒ ๑) และ คตา ส (๑ ๒ ๑) 



๖๖ 
 

 ปัฐยาวัตตคาถานี้มีเสียงไพเราะนุ่มนวลกว่าคาถาอ่ืนในกลุ่มวัตตคาถา เนื่องจากมีเสียงครุ
และลหุอย่างละ ๖ พยางค์เท่ากันในนายกคณะ คือมี ย คณะ ๑ ๒ ๒) ๒ คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ใน
บาทคี่ และ ช คณะ (๑ ๒ ๑) ๒ คณะอยู่พยางที่ ๕ ๖ ๗ ที่บาทคู่ ส่งผลให้เสียงครุลหุเท่ากัน จึง
ก่อให้เกิดเสียงประสานนุ่มนวล ดังนั้น จึงเป็นที่นิยมแต่งในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤต 
 วิปรีตปัฐยาวัตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๒๐ ว่า  โอเชสุ เชน สินฺธุโต  ตเมว วิปรีตาท ิ
      คาถาที่มี ช คณะท้าย ๔ พยางค์ในบาทคี่นั้น  
      ชื่อว่าวิปรีตปัฐยาวัตตคาถา 
 ลักษณะของวิปรีตปัฐยาวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือ บาทที่ ๑ และ ๓ 
  ๓) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือ บาทที่ ๒ และ ๔ 
 ตารางแสดงวิปรีตปัฐยาวัตตคาถา 
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 วิปรีตปัฐยาวัตตคาถา คือ คาถาที่มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ และมี ย คณะ
อยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ จะเห็นว่าค าว่า น สินฺธุ (๑ ๒ ๑) ในบาทคี่เป็น ช คณะ ส่วนค าว่า ปรีตา 
(๑ ๒ ๒) ในบาทคู่เป็น ย คณะ คาถานี้เป็นคาถาที่สลับคณะกันกับปัฐยาวัตตคาถาคือ ย, ช, ย, ช คณะ 
สลับเป็น ช, ย, ช, ย คณะ จึงเรียกว่า วิปรีตปัฐยาวัตตคาถา (ปัฐยาวัตตคาถาที่สลับคณะกัน) 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     สมุฏฺ าน  ปโยชน  ภาชนญฺจาปิ ปิณฺฑตฺถ  
     นิทฺธาเรตฺวาน ปณฺฑิโต ตโต หาราทโย ส เส 
  บัณฑิตพึงแสดงสมุฏฐาน, ประโยชน์, ที่ตั้ง และใจความ หลังจากนั้น พึงกล่าว 
  หาระ (ค าอธิบาย) เป็นต้น 
 คาถาข้างต้นนี้ มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ คือ ปโยช (๑ ๒ ๑), น ปณฺฑิ (๑ ๒ 
๑) และมี ย คณะในบาทคู่ คือ ป ปิณฺฑตฺ (๑ ๒ ๒), ทโย ส  (๑ ๒ ๒) 
 



๖๗ 
 

 จปลาวัตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๒๑ ว่า นกาโร เจ ชลธิโต   จปลาวตฺตมิจฺเจตํ 
      คาถาที่มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ชื่อว่า จปลาวัตตะ 
 ลักษณะของจปลาวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือ บาทที่ ๑ และ ๓ 
  ๓) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือ บาทที่ ๒ และ ๔ 
 ตารางแสดงจปลาวัตตคาถา 

ล ม น ค ล ย ย ค 
๑ 
น 

๒ ๒ ๒ 
กาโร เจ 

๑ ๑ ๑ 
ชลทิ 

๒ 
โต 

๑ 
จ 

๑ ๒ ๒ 
ปลาวตฺ 

๑ ๒ ๒ 
ตมิจฺเจ 

๒ 
ต  

ค 
ล 

ม 

น 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 จปลาวัตตคาถา คือ คาถาที่มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ และมี ย คณะอยู่
พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ จะเห็นว่าค าว่า ชลธิ (๑ ๑ ๑) ในบาทคี่ เป็น น คณะ ส่วนค าว่า ตมิจฺเจ (๑ 
๒ ๒) ในบาทคู่ เป็น ย คณะ คาถานี้คล้ายกับวิปรีตปัฐยาวัตตคาถาที่มี ช, ย, ช, ย คณะ โดยมี น คณะ
แทน ช คณะ จึงมีลักษณะเป็น น, ย, น, ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ของแต่ละบาท 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     สมฺพุทฺธ’มสมสม  อเนกคุณสมฺปนฺน  
     ปูชิต  ธมฺม’มมล  คณุตฺตมญฺจ วนฺเทห  
  ข้าพเจ้าขอนมัสการพระสัมสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ 
  มีผู้เปรียบ ทรงถึงพร้อมด้วยคุณธรรมมากเป็นอเนก ขอนมัสการพระธรรม อัน 
  พระสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วและขอนมัสการพระสงฆ์ผู้สูงสุด ปราศจากมลทิน 
 คาถาข้างต้นนี้ มี น คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ คือ สมล (๑ ๑ ๑), มมม (๑ ๑ ๑) 
และมี ย คณะในบาทคู่ คือ ณสมฺปนฺ (๑ ๒ ๒), จ วนฺเท (๑ ๒ ๒) 
 
 ปิงคลวิปุลาคาถา 
 คาถาที่ ๑๒๒ ว่า  สเม โส สตฺตโม ยสฺสา   วิปุลา ปิงฺคลสฺส สา 
      คาถาที่มีพยางค์ท่ี ๗ ในบาทคู่ เป็นลหุ ชื่อว่า ปิงคลวิปุลา 
 ลักษณะของปิงคลวิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 



๖๘ 
 

  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือ บาทที่ ๑ และ ๓ 
  ๓) พยางค์ท่ี ๗ ในบาทคู่ คือ บาทที่ ๒ และ ๔ เป็นลหุ (มี ๔ คณะ คือ ต ช ภ น คณะ) 
 ตารางแสดงปิงคลวิปุลาคาถา 

ล ม ย ค ล ย ช ค 
๑ 
ส 

๒ ๒ ๒ 
เม โล สต ฺ

๑ ๒ ๒ 
ตโม ยสฺ 

๒ 
สา 

๑ 
วิ 

๑ ๒ ๒ 
ปุลา ปิงฺ 

๑ ๒ ๑ 
คลสฺส 

๒ 
สา 
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ล 
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ช 
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น 

ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
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๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๔ ๒ 
 
 ปิงคลวิปุลาคาถา มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ ส่วนในบาทคู่ เฉพาะพยางค์ที่ 
๗ ต้องเป็นลหุ มี ๔ คณะที่สามารถประกอบได้ เพราะมีลหุที่พยางค์ที่ ๗ ได้แก่ ต คณะ (๒ ๒ ๑), ช 
คณะ (๑ ๒ ๑), ภ คณะ (๒ ๑ ๑) และ น คณะ (๑ ๑ ๑) จะเห็นว่าค าว่า ตโม ยสฺ (๑ ๒ ๒) ในบาทคี่ 
เป็น ย คณะ ส่วนค าว่า คลสฺส (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ หนึ่งใน ๔  คณะที่สามารถประกอบได้ซึ่งมีลหุอยู ่
ท้ายท าให้พยางค์ที่ ๗ ในบาทคู่เป็นลหุ 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     ทีฆา ชาครโต รตฺติ ทีฆ  สนฺตสฺส โยชน  
     ทีโฆ พาลาน ส สาโร สทฺธมฺม  อวิชานต  
  ราตรีนานส าหรับคนนอนไม่หลับ ระยะทางโยชน์หนึ่งไกลส าหรับคนอ่อนล้า 
  สงสารยาวนานส าหรับคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม 
 คาถาข้างต้นนี้ มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ คือ รโต รตฺ (๑ ๒ ๒), น ส สา (๑ 
๒ ๒) และมีลหุที่พยางค์ท่ี ๗ คือค าว่า ช ในบาทที่ ๒ และ น ในบาทที่ ๔ จึงเป็นปิงคลวิปุลาคาถา 
 คาถาที่เป็นปัฐยาวัตตะทั้งหมดจัดอยู่ในปิงคลวิปุลานี้ แต่คาถานี้มีขอบเขตกว้ างกว่า
ปัฐยาวัตตคาถา เพราะนายกคณะที่เป็นพยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่เป็นได้ถึง ๔ คณะดังที่กล่าวมาแล้ว 
 กลุ่มคาถาบาทเดียว แต่มีลักษณะเหมือนกันทั้ง ๔ บาท เรียกว่า จตุราวัตติยคาถา มี ๕ 
ชนิด คือ เสตววิปุลา, ภการวิปุลา, รการวิปุลา, นการวิปุลา และตการวิปุลา ขอน ามากล่าวพอเป็น
ตัวอย่างไว้ ๑ คาถา คือ 
 เสตววิปุลาคาถา 
 คาถาที่ ๑๒๓ ว่า เสตวสฺสาขิเลสฺวปิ 
      คาถาที่มีพยางค์ท่ี ๗ ในทุกบาทเป็นลหุ ชื่อว่าเสตววิปุลา 
 ลักษณะของเสตววิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 



๖๙ 
 

  ๒) พยางค์ท่ี ๗ ของทุกบาท เป็นลหุ (มี ๔ คณะ คือ ต ช ภ น คณะ) 
 ตารางแสดงเสตววิปุลาคาถา ทั้ง ๔ บาทเหมือนกัน บาทละ ๘ พยางค ์

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
ค ย ช ล 
๒ 
เส 

๑ 
ต 

๒ 
วส ฺ

๒ 
สา 

๑ 
ขิ 

๒ 
เลสฺ 

๑ 
ว 

๑ 
ปิ 
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น 
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ล 

๒ ๖ ๔ ๒ 
 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     ปรตฺถสมฺปาทนโต ปุญฺเ นาธิคเตนห  
     ปรตฺถสมฺปาทนโก ภเวยฺย  ชาติชาติย  
  ด้วยบุญที่ได้รับจากการยังประโยชน์ของผู้อื่นให้ส าเร็จ ขอให้ข้าพเจ้า พึงเป็น 
  ผู้ท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนในทุกๆ ชาติ 
 คาถาข้างต้นนี้ มีลหุอยู่พยางค์ที่ ๗ คือค าว่า น ในบาทแรก ค าว่า น ในบาทที่ ๒ ค าว่า น 
ในบาทที่ ๓ และค าว่า ติ ในบาทที่ ๔ จึงเป็นเสตววิปุลาคาถา คาถานี้สามารถจัดเข้าในปิงคลวิปุลา
คาถาที่กล่าวมาแล้ว เพราะพยางค์ท่ี ๗ ในบาทคู่ก็เป็นลหุด้วย 
 รายละเอียดเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ที่เหลือ ท่านผู้สนใจสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้จากกลุ่ม
คัมภีร์สัททาวิเสสมีคัมภีร์วุตโตทยั วุตโตทยมัญชรีเป็นต้น 
 
๒.๔ กลุ่มคัมภีร์อลังการและประมวลสาระเนื้อหาในคัมภีร์อลังการ 
 ประวัติกลุ่มคัมภีร์อลังการเป็นคัมภีร์ที่แสดงหลักการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามี
ความไพเราะ โดยเฉพาะคัมภีร์สุโพธาลังการ๑๐๑ อันเป็นผลงานของพระสังฆรักขิตะ เป็นพระเถระชาว
ลังกา ผู้ด ารงต าแหน่งมหาสามิ (สมเด็จพระสังฆราช) และเป็นพระราชครูของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ 
๑ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติธรรมทางด้านภาษาบาลีและสันสกฤต มีเกียรติศักดิ์เลื่องลือในสมัย
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ (พ.ศ. ๑๖๙๖ – ๑๗๒๙) มีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๗ ในรัชสมัยพระเจ้าวิชัย
พาหุที่ ๓ พ านักอยู่ที่อุทุมพรคิริวิหาร เนื้อหาของคัมภีร์ประกอบด้วยหลักการตกแต่งภาษาเพ่ือให้
ไพเราะชวนให้น่าฟังเสนาะโสตทั้งอรรถะและพยัญชนะ 

                                                      

 ๑๐๑ ดูรายละเอียดใน พระคันธสาราภิวงศ์, สุโพธาลังการมัญชรี, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ หจก. 
ไทยรายวันการพิมพ,์ ๒๕๔๖), ค าน า หน้า (๑๐-๑๑). 



๗๐ 
 

ลักษณะของบทประพันธ์  
 ค าว่า บทประพันธ์ มาจากรค าศัพทบ์าลีว่า  ปท + ปพนฺธ, ปท แปลว่า บท หรือข้อความ,   
ปพนฺธ แปลว่า เรียบเรียง หรือเกี่ยวเนื่องกัน รวมกันจึงได้ความหมายว่า บทหรือข้อความที่เรียบเรียง
ขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องกัน หมายถึง ค าและความหมายที่สัมพันธ์กัน ดังที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์อลังการว่า 
     พนฺโธ จ นาม สทฺทตฺถา สหิตา โทสวชฺชิตา 
     ปชฺชคชฺชวิมิสฺสานํ เภเทนายํ ติธา ภเว๑๐๒ 
  ค าและความหมายที่สัมพันธ์กัน ปราศจากโทษ ชื่อว่าบทประพันธ์มี ๓ อย่าง 
  โดยจ าแนกเป็นร้อยกรอง, ร้อยแก้วและบทประพันธ์ผสม 
 ท่านแสดงลักษณะของบทประพันธ์ ๒ ประการ คือ 
  ๑. มีค าและความหมายในพากย์สัมพันธ์กัน เช่น พุทฺธ  วนฺทามิ สาทร  (ข้าพเจ้าขอน้อม
ไหว้พระพุทธเจ้าโดยเคารพ) ทั้งสามค านี้สัมพันธ์กันโดย พุทฺธ  เป็นกรรม , วนฺทามิ เป็นกิริยาคุมพากย์ 
และสาทร  เป็นกิริยาวิเสสนะ 
  ๒. ปราศจากโทษของค าและความหมาย คือสอดคล้องกันตามความประสงค์ 
 บทประพันธ์ จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๑. ปัชชะ ร้อยกรอง หรือคาถา เช่น มงคลสูตรเป็นต้นที่แต่งด้วยคาถาล้วน ๆ แบ่ง
ออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
   ๑.๑) มุตตกะ บทร้อยกรองที่จบความในคาถาเดียว หรือมีเพียง ๔ บาทเท่านั้น 
เช่น คาถาในหมวดเอกกนิบาตของชาดก เถรคาถา เถรีคาถา เป็นต้น 
   ๑.๒) กุลกะ บทร้อยกรองที่ไม่จบความเพียงคาถาเดียว ต้องมี ๒ ถึง ๕ คาถา เช่น 
คาถาในหมวดปัญจกนิบาตของชาดก เถรคาถา เถรีคาถา เป็นต้น 
   ๑.๓) โกสะ บทร้อยกรองที่มีคาถาตั้งแต่ ๖ บทขึ้นไป มีการพรรณนาต่าง ๆ ผสมกัน 
มีกิริยาคุมพากย์ต่างกัน เช่น คาถาในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เอกักขรโกศและอมรโกศเป็นต้น 
   ๑.๔) สังฆาตะ บทร้อยกรองที่มีคาถาตั้งแต่ ๖ บทขึ้นไปและมีกิริยาคุมพากย์ต่างกัน
เหมือนโกสะ แต่แสดงเรื่องราวรวมกัน เช่น คาถาในคัมภีร์เมฆทูต หมวดฉักกนิบาตของชาดกเป็นต้น 
  ๒. คัชชะ ร้อยแก้ว ความเรียง เรียกว่าจุณณิยะบ้าง เช่น สามัญญผลสูตรเป็นต้นที่ไม่มี
คาถา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
   ๒.๑) อาขยายิกะ เรื่องราวจริงที่แต่งกล่าวถึงเหตุการณ์อย่างใดอย่ างหนึ่ง เช่น 
ชีวประวัติเป็นต้น 
   ๒.๒) กถา เรื่องท่ีแต่งจากจินตนาการ เช่น นวนิยาย นิทานพื้นบ้าน เป็นต้น 
  ๓. วิมิสสะ บทประพันธ์ผสมกันทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว เช่น ธชัคคสูตรเป็นต้น 
 อลังการ๑๐๓ หมายถึง เครื่องตกแต่งบทประพันธ์ ได้แก่ สัททาลังการ (การตกแต่งเสียง) 
และอัตถาลังการ (การตกแต่งความหมาย) มีรูปวิเคราะห์ อลงฺกโรนฺติ อตฺตภาวมเนนาติ อลงฺกาโร 
หรือ อลงฺกโรนฺติ พนฺธสรีรมเนนาติ อลงฺกาโร อลังการ  คือเครื่องตกแต่งบทประพันธ์  มี ๒  ประเภท  

                                                      

 ๑๐๒ อ้างแล้ว, สุโพธาลังการมัญชรี, หน้า ๑๔. 
 ๑๐๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๑. 
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ตามท่ีแสดงไว้ในคัมภีร์สุโพธาลังการ ปริจเฉทท่ี ๑ คาถาที่ ๑๓ ว่า 
     ทฺวิปฺปการา อลงฺการา ตตฺถ สทฺทตฺถเภทโต 
     สทฺทตฺถา พนฺธนามาว ตํสชฺชิตตทาวล ี
  อลังการ มี ๒ ประการ โดยจ าแนกตามศัพท์และความหมาย, ศัพท์ และความ 
  หมายของศัพท์ที่เรียงตกแต่งแล้วตามอลังการนั้นได้นามว่าบทประพันธ์ 
 ดังนั้น อลังการ จึงจําแนกเป็น ๒ ประเภท โดยถือเอาศัพท์และความหมายของศัพท์เป็น
เกณฑ์ คือ 
  ๑. สัททาลังการ การตกแต่งเสียง 
  ๒. อัตถาลังการ การตกแต่งความหมาย 
 คัมภีร์สุโพธาลังการเป็นต าราที่แสดงหลักการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความ
ไพเราะ มี ๓๖๗ บท ประกอบด้วยค าอธิบายและอุทาหรณ์โดยละเอียด แบ่งออกเป็น ๕ ปริจเฉท คือ 
 ปริจเฉทที่ ๑ โทสาวโพธะ แสดงข้อบกพร่อง มี ๖๗ คาถา เป็นการแสดงลักษณะของ
การประพันธ์ที่มีข้อบกพร่องของบท ๘ ประเภท ข้อบกพร่องของพากย์ ๙ ประเภท และแสดงโทษใน
ความหมายของพากย์ ๖ ประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 
 ข้อบกพร่องของบท ๘ ประเภท คือ 
  ๑) วิรุทธัตถันตรโทษ  มีความหมายอ่ืนแย้ง 
  ๒) อัธยัตถโทษ   มีเนื้อความเกินความเป็นจริง 
  ๓) กิลิฏฐโทษ    ไม่ชัดเจน 
  ๔) วิโรธิโทษ    ผิด 
  ๕) เนยยโทษ    เพ่ิมบทอ่ืน 
  ๖) วิเสสนาเปกขโทษ  มองหาวิเสสนะ 
  ๗) หีนัตถโทษ    มีความหมายทราม 
  ๘) อนัตถโทษ    ไม่มีความหมาย 
 ข้อบกพร่องของพากย์ ๙ ประเภท คือ  
  ๑) เอกัตถโทษ    มีความหมายเดียว  
  ๒) ภัคครีติโทษ   หักล าดับ 
  ๓) พยากิณณโทษ   สับสน 
  ๔) คามมโทษ    ไม่สุภาพ 
  ๕) ยติหีนโทษ    เว้นวรรคผิด 
  ๖) กมัจจุตโทษ   เคลื่อนจากล าดับความ 
  ๗) อติวุตตโทษ   พูดเกินความจริง 
  ๘) อเปตตัตถโทษ  ปราศจากความ  
  ๙) พันธผรุสโทษ   มีเสียงกระด้าง 
 โทษในความหมายของพากย์ ๖ ประเภท คือ  
  ๑) อปักกมโทษ   ปราศจากล าดับ 
  ๒) โอจิตยหีนโทษ   ทรามจากความเหมาะสม 



๗๒ 
 

  ๓) ภัคครีติโทษ   หักล าดับ 
  ๔) สสังสยโทษ   ชวนสงสัย 
  ๕) คามมโทษ    ไม่สุภาพ 
  ๖) ทุฏฐาลังกติโทษ เสียอลังการ 
 ปริจเฉทที่ ๒ โทสปริหาราวโพธะ แสดงการแก้ไขข้อบกพร่อง มี ๔๘ คาถา โดยน าข้อ 
บกพร่องจากปริจเฉทที่ ๑ มาแสดงวิธีแก้ไข คือ การแก้ไขข้อบกพร่องของบท ๘ ประเภท การแก้ไข
ข้อ บกพร่องของพากย์ ๙ ประเภท และการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความหมายของพากย์ ๖ ประเภท 
 ปริจเฉทที่ ๓ คุณาวโพธะ แสดงสัททาลังการ มี ๔๘ คาถา แสดงลักษณะการแต่งเสียง
ให้ไพเราะ เรียกว่าสัททาลังการ  
 สัททาลังการ๑๐๔ คือ การตกแต่งเสียง เพ่ือใช้ประดับคาถาให้สมบูรณ์ด้วยพยัญชนะ 
(สพยญฺชน ) มีเสียงไพเราะเพราะพริ้งชวนฟังน่าจับใจแก่ผู้ฟั ง มีรูปวิเคราะห์ว่า สทฺเท อลงฺกโรนฺติ      
สมฺภูสยนฺตีติ สทฺทาลงฺการา อลังการที่ตกแต่งเสียง ชื่อว่าสัททาลังการ มี ๑๐ ประเภท คือ 
  ๑. ปสาทคุณ ความแจ่มกระจ่าง คือมีบทสัมพันธ์อยู่ใกล้กันอ่านเข้าใจง่าย มีหลักใหญ่ 
๒ ประการ คือ 
   ๑)  มีบทสัมพันธ์อยู่ใกล้กัน คือ บทกัตตาหรือกรรมเป็นต้น ได้วางไว้ใกล้กันใน
พากย์ตามความที่จะสัมพันธ์กัน เป็นการแสดงความปราศจากพยากิณณโทษ คือโทษสับสน ที่วางบท
ไว้สับสนไม่เป็นระเบียบ เมื่อบทประพันธ์มีสัมพันธ์ไม่สับสน ก็จะเกิดความกระจ่างชัดเจนตามมาเอง 
   ๒)  มีเนื้อความชัดเจน คือ บทในพากย์มีเนื้อความสอดคล้องกับความเข้าใจของ
คนทั่ว ๆ ไป ไม่มีบทที่มีความเข้าใจยากเลย อ่านแล้วเข้าใจทันที ไม่ต้องใช้เวลานึกพิจารณาต่อไปอีก 
เป็นการแสดงความปราศจากกิลิฏฐโทษ คือโทษมัวหมองทีป่ระกอบบทที่เข้าใจยาก 
  ๒. โอชคุณ ความซาบซึ้งตรึงใจ คือผูกบทหลาย ๆ บทเป็นสมาสยาว ๆ หรือกล่าวย่อ
ข้อความยาวและขยายข้อความสั้น ๆ หมายความว่า การผูกบทหลายบทเป็นบทสมาสบทเดียว โดย
ลบวิภัตติระหว่างบทท าให้สั้น แต่จุเนื้อความมาก เปรียบเสมือนชีวิตของร้อยแก้ว ท าให้ร้อยแก้วมี
ชีวิตชีวาน่าสนใจติดตามอ่าน ถ้าไม่มีบทสมาสเลยจะท าให้ขาดรสชาติไป เหมือนกับการรับประทาน
อาหารโดยไม่มีเครื่องปรุง ดังจะเห็นได้จากพระอรรถกถาจารย์มักจะกล่าวค าลงท้ายคัมภีร์ด้วยบท
สมาสยาว ๆ ว่า ปรมวิสุทฺธสทฺธาพุทฺธิวีริยปฏิมณฺฑิต (ผู้ประดับด้วยศรัทธาความรู้และความเพียรอัน
หมดจดยิ่ง) เป็นต้น มีลักษณะเป็นที่สังเกตในฐานะ ๓ อย่าง คือ 
   ๑) มีบทสมาสตลอดครึ่งคาถา 
   ๒) มีบทสมาสตลอดบาทใดบาทหนึ่ง 
   ๓) มีบทสมาสในศัพท์ใดศัพท์หนึ่งของทุกบท 
  ๓. มธุรตาคุณ ความอ่อนหวาน คือประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน กรณ์และ
มาตราเหมือนกันไว้ใกล้กัน หรือกล่าวซ้ าให้มีเสียงคล้องจองกัน หมายความว่า มีเสียงราบรื่นคล้องจอง
สัมผัสเป็นเสียงที่น่าฟัง มีรูปวิเคราะห์ว่า มธุรสฺส ภาโว มธุรตา มธุรตา คือความอ่อนหวาน บางแห่ง
เรียกว่า มาธุริยะ โดยลง ณฺย ปัจจัยแทน ตา ปัจจัย มี ๒ ประเภท คือ 

                                                      

 ๑๐๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๐-๒๓๒. 
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   ๑) ปทาสัตติ มีเสียงคล้องจองกัน คือประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน กรณ์
และมาตราเหมือนกันไว้ใกล้กัน 
   ๒) อนุปปาสะ กล่าวซ้ าเสียง คือ ออกเสียงซ้ ากันบ่อย ๆ ส่งผลให้เกิดความ
ไพเราะเพราะพริ้ง 
  ๔. สมตาคุณ ความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยมีพยัญชนะเสียง
อ่อนฐานเดียวกันจ านวนมาก พยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจ านวนมาก หรือพยัญชนะเสียงอ่อน
ผสมเสียงแข็งท่ีมีฐานเดียวกัน จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
   ๑) เกวลมุทุสมตา ความสม่ าเสมอด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ท าให้เกิดความ
ไพเราะด้วยเสียงอ่อน 
   ๒) เกวลผุฏสมตา ความสม่ าเสมอด้วยพยัญชนะเสียงแข็งล้วน ท าให้เกิดความ
ไพเราะด้วยเสียงแข็ง 
   ๓) มิสสกสมตา ความสม่ าเสมอด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็งท าให้เกิด
ความไพเราะด้วยเสียงผสมกัน เหมือนปี่และกลองมีเสียงไปคนละทาง แต่ผสมเข้ากันได้ 
  ๕. สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย โดยมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากกว่าเสียงแข็ง 
และไม่มีอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี หรือเป็นความนุ่มนวลด้ วย
การประกอบค าที่สละสลวย โดยหลีกเลี่ยงจากความไม่สุภาพและไม่เหมาะสม มีลักษณะ ๓ อย่าง คือ
    ๑) มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก 
   ๒) ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีพยัญชนะเสียงแข็งอักษรอยู่บ้าง 
   ๓) ปราศจากอักษรออกเสียงยากคือ สนธิ สมาส หรือสังโยคที่ประกอบไม่ดี 
  ๖. สิเลสคุณ ความมีเสียงกลมกลืนกัน ด้วยบทสังโยคและพยัญชนะเสียงหนักและสระ
เสียงยาว ย่อมก่อให้เกิดความจับใจแก่ผู้ฟัง มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ๑) มีบทสังโยคฐานเดียวกันอยู่ใกล้กัน ท าให้เกิดเสียงรับสัมผัสกันของสังโยค บท
สังโยคดังกล่าวอาจเป็นสังโยคอักษรเหมือนกัน เช่น กฺก หรือสังโยคอักษรต่างกัน เช่น กฺข เป็นต้น 
   ๒) มีอักษรเสียงหนัก คือ สระเสียงยาวและพยัญชนะเสียงแข็งรับสัมผัสกัน 
  ๗. อุทารตาคุณ ความสง่างามด้วยการแสดงถึงคุณธรรมต่าง ๆ อันสูงส่ง มีความ
เสียสละ เป็นต้น หรือใช้วิเสสนะที่เหมาะสม คือการแสดงคุณธรรมอันสูงส่งน่าอัศจรรย์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น การพลีชีพเป็นทาน การยอมสละชีวิตเพ่ือรักษาศีล ความเพียรกล้าจนไม่ค านึงถึงชีวิต เป็น
ต้น 
  ๘. กันติคุณ ความน่าพึงใจ คือไม่พูดเกินความจริง สื่อความหมายตรงกับภาวะที่
เป็นไปได้ หมายความว่า เป็นสิ่งที่คนทั้งปวงปรารถนากันและไม่ใช่เป็นข้อที่เกินไปจากวิสัยของโลก
ถึงกับจะเป็นไปไม่ได ้
  ๙. อัตถพยัตติคุณ มีความหมายชัดเจน ไม่ท าให้ตีความหมายได้หลายอย่าง กล่าวคือ
ไม่มีข้อความที่ซ่อนเร้น ทุก ๆ ข้อความ ล้วนมีความหมายแจ่มแจ้งไม่คลุมเครือ อ่านแล้วฟังแล้วเข้าใจ
ได้ทันที มี ๒ ประเภท คือ 
   ๑) อัตถพยัตติคุณโดยศัพท ์
   ๒) อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
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  ๑๐. สมาธิคุณ กล่าวสิ่งที่ไม่จริงให้เหมือนมีจริง เช่น กล่าวสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้เหมือนมี
ชีวิต หรือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีรูปให้เหมือนมีรูปเป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้มีภาพพจน์ชัดเจน มี ๖ ประเภท คือ 
   ๑) อัตถพยัตติสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่มีชีวิต เช่น การหลับเป็นต้นขึ้นไว้ในสิ่ง
ที่ไม่มีชีวิต คือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้เหมือนมีชีวิต 
   ๒) รูปธัมมสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่ประกอบด้วยรูป เช่น การด าน้ าเป็นต้น
ขึ้นไว้ในสิ่งที่ปราศจากรูป คือกล่าวถึงสิ่งที่ปราศจากรูปให้เหมือนมีรูป 
   ๓) รสธัมมสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่มีรส เช่น รสหวาน รสขมเป็นต้น ขึ้นไว้ใน
สิ่งที่ปราศจากรสมีจิตเป็นต้น คือกล่าวถึงสิ่งที่ปราศจากรสให้เหมือนมีรส 
   ๔) ทรวธัมมสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่ประกอบด้วยความเหลวขึ้นไว้ในสิ่งที่ไม่
เหลว คือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เหลวให้เหมือเป็นของเหลว 
   ๕) กัตตุธัมมสมาธิ การยกสภาพของกัตตาที่ท ากิริยาได้ เช่น ความกระดากอาย
ของคนเป็นต้น ขึ้นไว้ในสิ่งที่ไม่ใช่กัตตามีอาวุธเป็นต้น คือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ใช่กัตตาให้เป็นเหมือนกัตตา 
   ๖) กฐินธัมมสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่แข็ง ที่เนื่องด้วยกิริยาการท าลาย เป็น
ต้น ขึ้นไว้ในสิ่งที่ไม่มีสรีระ คือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีสรีระให้เหมือนสิ่งที่แข็ง ดังที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์สุ
โพธา-  ลังการ ปริจเฉทท่ี ๓ คาถาที่ ๑๑๗ ว่า 
     ปสาโทโช มธุรตา สมตา สุขุมาลตา 
     สิเลโสทารตา กนฺติ อตฺถพฺยตฺติ สมาธโย๑๐๕ 
  สัททาลังการมี ๑๐ อย่าง คือ ปสาทคุณ โอชคุณ มธุรตาคุณ สมตาคุณ สุขุมาล- 
  ตาคุณ สิเลสคุณ อุทารตาคุณ กันติคุณ อัตถพยัตติคุณ และสมาธิคุณ 
 บรรดาสัททาลังการเหล่านี้ โอชคุณและอุทารตาคุณ เกี่ยวกับเสียงและความหมาย, สมาธิ
คุณเกี่ยวกับความหมายโดยตรงและเนื่องด้วยเสียงโดยอ้อม ส่วนสัททาลังการ ๗ อย่างคือ ปสาทคุณ 
มธุรตาคุณ สมตาคุณ สุขุมาลตาคุณ สิเลสคุณ กันติคุณ และอัตถพยัตติคุณ เกี่ยวกับเสียง 
 ปริจเฉทที่ ๔ อัตถาลังการาวโพธะ แสดงอัตถาลังการ มี ๑๗๔ คาถา แสดงลักษณะการ
ประพันธ์ที่มีเนื้อหาไพเราะ เรียกว่าอัตถาลังการ  
 อัตถาลังการ๑๐๖ คือ การตกแต่งความหมาย เพ่ือใช้ประดับคาถาให้สมบูรณ์ด้วยอรรถะ  
(สาตฺถ ) ให้มีคุณสมบัติคือประกอบด้วยความหมายเป็นที่พอใจของผู้ฟัง มีรูปวิเคราะห์ว่า อลงฺกโรนฺติ 
พนฺธํ เอเตหีติ อลงฺการา , อตฺถสฺส อลงฺการา อตฺถาลงฺการา  อัตถาลังการ คือ เครื่องตกแต่ง
ความหมาย มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑. สภาววุตติ คือ กล่าวโดยตรง ตามสภาวะของเนื้อหาเรื่องราว อันได้แก่ 
    ชาติ (ประเภทเดียวกัน) เช่น คน, นกเป็นต้น 
    คุณ (ลักษณะ) เช่น ลักษณะของการสัมผัสเป็นต้น 
    กิริยา (อาการ) เช่น การชนะเป็นต้น 
    ทัพพะ (รูปธรรมคือบุคคล, สิ่งของ)  เช่น พระโพธิสัตว์เป็นต้น 

                                                      

 ๑๐๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓๑. 
 ๑๐๖ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๔๒-๓๕๖. 
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  ๒. วังกวุตติ กล่าวโดยอ้อมคือพูดเชิงอุปมาเปรียบเทียบเป็นต้น มี ๓๕ ประเภท คือ
    ๑) อติสยวุตติ  แสดงคุณอันพิเศษล้ าเลิศ 
    ๒) อุปมา  เปรียบเทียบ 
    ๓) รูปกะ  แสดงความเป็นสิ่งเดียวกันระหว่างอุปมานะและอุปไมย
    ๔) อาวุตติ กล่าวซ้ า 
    ๕) ทีปกะ  ส่องความตลอดท้ังประโยค 
    ๖) อักเขปะ กล่าวในเชิงปฏิเสธ แต่มีความหมายสดุดี 
    ๗) อัตถันตรนยาสะ ย้ าความอ่ืน 
    ๘) พยติเรกะ แสดงความพิเศษ  
    ๙) วิภาวนา แสดงเหตุอื่นจากเหตุที่ประจักษ์ 
    ๑๐) เหตุ  แสดงเหตุ 
    ๑๑) กมะ  แสดงตามล าดับ 
    ๑๒) ปิยตระ กล่าวถึงความพึงพอใจยิ่ง 
    ๑๓) สมาสวุตติ กล่าวอุปมานะโดยย่อ  แต่มุ่งให้หมายถึงอุปไมย 
    ๑๔) ปริกัปปนา คาดคะเนไปอีกทางหนึ่งจากความเป็นจริง 
    ๑๕) สมาหิตะ แสดงเหตุอื่นจากเหตุจริง 
    ๑๖) ปริยายวุตติ พูดโดยอ้อม 
    ๑๗) พยาโชปวัณณนะ กล่าวสดุดีในเชิงต าหนิ 
    ๑๘) วิเสสวุตติ แสดงความวิเศษโดยพูดถึงความบกพร่อง 
    ๑๙) รูฬหาหังการ แสดงความอหังการ 
    ๒๐) สิเลสะ ซ้อนความ คือมีอรรถะแนบชิดกันเป็น ๒ นัย 
    ๒๑) ตุลยโยคิตา แสดงการประกอบร่วมกันเป็นคู่ ๆ คือกล่าวเทียบเคียง 
         เป็นคู ่ๆ เพื่อต าหนิหรือสรรเสริญ 
    ๒๒) นิทสัสนะ แสดงผลอื่นจากผลเดิม 
    ๒๓) มหันตัตตะ พรรณนาความยิ่งใหญ่ของสมบัติหรืออัธยาศัย 
    ๒๔) วัญจนา อ าพรางข้อความที่จะกล่าวแล้วแสดงข้อความอ่ืน 
    ๒๕) อัปปกตัตถุติ ชมเชยสิ่งที่ท าไม่ได ้
    ๒๖) เอกาวลิ มีล าดับอันเดียว คือบทหลังคล้องจองกับทหน้า 
    ๒๗) อัญญมัญญวิภูสนะ แต่งเก้ือกูลกันโดยความเป็นสิ่งที่ต้องตกแต่ง และ 
         เครื่องตกแต่ง 
    ๒๘) สหวุตติ กล่าวกิริยาหรือคุณลักษณะร่วมกัน 
    ๒๙) วิโรธิตา แต่งแย้งกัน 
    ๓๐) ปริวุตติ แลกเปลี่ยน 
    ๓๑) ภมะ  แต่งหมุนความ คือกลับความไปเสียอีกอย่างหนึ่งจาก 
         ข้อความที่เข้าใจกัน 
    ๓๒) ภาวะ แสดงจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 
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    ๓๓) มิสสะ แต่งผสมกัน คือมีอัตถาลังการหลายอย่างระคนกัน 
    ๓๔) อาสี  แสดงความปรารถนา 
    ๓๕) รสี  มีอรรถรส คือแต่งให้เกิดรสต่าง ๆ มีรสรักเป็นต้น 
 ปริจเฉทที่ ๕ รสภาวาวโพธะ แสดงรสและอาการทางใจที่ก่อให้เกิดรส มี ๓๐ คาถา มี
เนื้อหาประกอบด้วยค าอธิบายของภาวะ ฐายีภาวะ ๙ ประการ พยภิจารีภาวะ ๓๓ ประการ สาตติก-
ภาวะ ๘ ประการ ความหมายของ วิภาวะ และอนุภาวะ ค าอธิบายของรส ๙ ประเภท 
 องค์ประกอบ ๓ ประการที่จะมีอรรถรสเป็นที่กินใจของผู้อ่านผู้ฟังได้นั้น มี ๓ อย่าง คือ 
  ๑. ภาวะ อาการท่ีปรากฏทางใจ แบ่งออกเป็น ๓ อย่าง ประกอบด้วย 
   ๑.๑) ฐายีภาวะ อาการทางใจที่เป็นประธาน เช่น รัก โกรธ เป็นต้น แบ่งออกเป็น ๙ 
ประการ คือ 
    (๑) รติ ความยินดี โดยสภาวธรรม ได้แก่ ปีติเจตสิก 
    (๒) หาสะ ความขบขัน โดยสภาวธรรม ได้แก่ โสมนัสเวทนา 
    (๓) โสกะ ความโศก โดยสภาวธรรม ได้แก่ โทมนัสเวทนา 
    (๔) โกธะ ความโกรธ โดยสภาวธรรม ได้แก่ โทสเจตสิกท่ีมีก าลังมาก 
    (๕) อุสสาหะ ความองอาจ โดยสภาวธรรม ได้แก่ วิริยเจตสิก 
    (๖) ภยะ ความกลัว โดยสภาวธรรม ได้แก่ โทสเจตสิกท่ีมีก าลังน้อย 
    (๗) ชิคุจฉา ความเกลียด โดยสภาวธรรม ได้แก่ โทสเจตสิกที่เป็นไปด้วย
อาการรังเกียจ หรือโอตตัปปเจตสิกท่ีเป็นไปด้วยอาการสะดุ้งกลัวต่อผลบาป 
    (๘) วิมหยะ ความพิศวง โดยสภาวธรรม ได้แก่ ฉันทเจตสิกที่เป็นไปด้วยอาการ
พิศวง 
    (๙) สมะ ความสงบ โดยสภาวธรรม ได้แก่ กายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิที่
เป็นไปด้วยอาการของกายและจิตในขณะเจริญเมตตาหรือกรุณาเป็นต้น 
   ๑.๒) พยภิจารีภาวะ อาการปรากฏบางขณะ เช่น เบื่อหน่าย วิตกกังวล เป็นต้น 
เป็นอาการที่มาปรากฏเฉพาะหน้า มี ๓๓ ประการ คือ 
    (๑)   นิพเพทะ  ความเบื่อหน่าย 
    (๒)   ตักกะ  ความกังวล (ตรึก) 
    (๓)   สังกา  ความสงสัย 
    (๔)   สมะ  ความเหน็ดเหนื่อย 
    (๕)   ธิติ   ความพอใจ 
    (๖)   ชฬตา  ความเซื่องซึม 
    (๗)   ทีนตา  ความล าบาก 
    (๘)   อุคคัตตะ  ความโหดร้าย 
    (๙)   อลสัตตะ  ความเกียจคร้าน 
    (๑๐)  สุตตะ  ความนอน 
    (๑๑)  ตาสะ  ความตื่นตระหนก 
    (๑๒)  คิลานิ  ความอ่อนแรง 
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    (๑๓)  อุสสุกกะ  ความขวนขวาย 
    (๑๔)  หริสะ  ความปลาบปลื้ม 
    (๑๕)  สติ   ความระลึกได้ 
    (๑๖)  อิสสา  ความริษยา 
    (๑๗)  วิสาทะ  ความล าบากใจ 
    (๑๘)  อพหิตถา  ความส ารวมระวัง 
    (๑๙)  จินตา  ความครุ่นคิด 
    (๒๐)  คัพพะ  ความเย่อหยิ่ง 
    (๒๑)  อปมาระ  ความเพ้อคลั่ง 
    (๒๒)  อมริสะ  ความไม่อดทน 
    (๒๓)  มทะ  ความมัวเมา 
    (๒๔)  มต ิ  ความรู้ 
    (๒๕)  อุมมาทะ  ความบ้าคลั่ง 
    (๒๖)  โมหะ  ความหลง 
    (๒๗)  วิโพธะ  ความตื่น 
    (๒๘)  นิททา  ความสัปหงก 
    (๒๙)  อาเวคะ  ความรีบร้อน 
    (๓๐)  พิฬา  ความอาย 
    (๓๑)  มรณะ  ความตาย 
    (๓๒)  จปลา  ความง่อนแง่น 
    (๓๓)  พยาธิ  ความป่วยไข้ 
   ๑.๓) สาตติกภาวะ อาการผิดปกติทางกายหรือวาจา เช่น เหงื่อออก น้ าตาไหล 
เป็นต้น มี ๘ ประการ คือ 
    (๑)   ถัมภะ  ความแข็งทื่อ เกิดจากความกลัว 
    (๒)   ปลยะ  ความสลบไสล เกิดจากความกลัวหรือเสียใจ 
    (๓)   โรมัญจะ  ความขนลุก เกิดจากความเลื่อมใสหรือกลัว 
    (๔)   เสทะ   เหงื่อออก เกิดจากความปลื้มใจหรือตกใจ 
    (๕)   อัสสุ   น้ าตาไหล เกิดจากความปลื้มใจหรือเสียใจ 
    (๖)   เวปถุ   ความสั่นระรัว เกิดจากความกลัวหรือโกรธ 
    (๗)   เววัณณิยะ ความผิดสี เกิดจากความกลัว เสียใจ หรือโกรธ เช่น หน้า
แดง เป็นต้น 
    (๘)   วิสสรตา  ความผิดเสียง เกิดจากความกลัว เสียใจ หรือโกรธ เช่น 
เสียงสั่น เป็นต้น 
  ๒. วิภาวะ เหตุที่เป็นอารมณ์หรือสภาวะแวดล้อม แบ่งเป็น ๒ อย่าง ประกอบด้วย 
   ๒.๑) อารัมมณวิภาวะ เหตุที่เป็นอารมณ์ เช่น ชายหนุ่มและหญิงสาวที่เป็นอารมณ์
ของกันและกัน เป็นต้น 
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   ๒.๒) อุททีปนวิภาวะ เหตุที่เป็นสภาพแวดล้อม เช่น ดวงจันทร์ อุทยาน ป่าไม้ 
น้ าตก  เป็นต้น 
  ๓. อนุภาวะ ผลของอาการที่ปรากฏทางใจ คือการเปล่งวาจาประกาศของนักกวี หรือ
อาการทางกายและวาจาของนักแสดงที่แสดงท่าทางและกล่าววาจาชวนให้รักให้เศร้าโศกเป็นต้น ท า
ให้ผู้อ่ืนรับรู้อาการทางใจของตัวละครที่กวีกล่าวไว้หรือเป็นอาการทางใจที่เกิดขึ้นกับนักแสดง เพราะ
ปรากฏทางประสาทสัมผัสที่ผู้อื่นสามารถรับรู้ได ้
 และในปริจเฉทนี้ กล่าวถึง รส ๙ ประการ ประกอบด้วย 
    รส     ฐายีภาวะ สภาวธรรม 
  ๑)  สิงคาระ   รติ   ปีต ิ
  ๒)  หัสสะ    หาสะ  โสมนัสเวทนา 
  ๓)  กรุณา    โสกะ  โทมนัสเวทนา 
  ๔)  รุททะ    โกธะ  โทสะ 
  ๕)  วีระ     อุสสาหะ  วิริยะ 
  ๖)  ภยานกะ   ภยะ  โทสะ 
  ๗)  พีภัจฉะ   ชิคุจฉา  โทสะ หรือ โอตตัปปะ 
  ๘)  อัพภุตะ   วิมหยะ  ฉันทะ 
  ๙)  สันตะ    สมะ  กายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิ 
 ขอน าอุทาหรณ์ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์สุโพธาลังการ มาแสดงไว้เป็นแนวทางการศึกษาต่อไป
ดังนี้ 
 วิรุทธัตถันตรโทษ 
   ๒๑. วิรุทฺธตฺนตฺตรํ ตํ หิ   ยสฺสญฺ ตฺโถ วิรุชฺฌติ 
     อธิปฺเปเต ยถา เมโฆ  วิสโท สุขเย ชนํ 
  ความหมายอ่ืนของบทใด ย่อมผิดไปจากความหมายที่ต้องการบทนั้น 
 เป็นวิรุทธัตถันตรโทษ เช่น ฝนให้พิษย่อมท าชนให้เป็นสุข 
 คาถานี้แสดงเรื่องวิรุทธัตถันตรโทษ คือสื่อความหมายตรงกันข้ามกับความต้องการของผู้
พูด ความจริงผู้พูดต้องการจะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างหนึ่ง ครั้นพูดออกไปแล้วผู้ฟังกลับเข้าใจไปอีกอย่าง
หนึ่งไม่ตรงกับที่ต้องการ ทั้งนี้ เพราะค าที่น ามาพูดมีความหมายหลายอย่าง สามารถแย้งกันได้กับ
ความหมายในทางอ่ืนซึ่งเด่นชัดกว่า ตามอุทาหรณ์จะเห็นว่า ผู้พูดต้องการพูดว่า วิสโท สุขเย ชน  ฝนที่
หลั่งน้ าท าให้คนมีความสุข แต่บทว่า วิสโท แปลว่า ให้น้ า หรือ ให้พิษ ได้ทั้งสองอย่าง เพราะ วิส ศัพท์
มีความหมาย ๓ อย่าง คือ พิษ น้ า และสายบัว แต่ค านี้ใช้ในความหมาย พิษ ชัดกว่า ส่วนความหมาย
ที่เหลือไม่ค่อยนิยมใช้ เมื่อน ามาใช้ ผู้ฟังจึงเข้าใจไปอย่างหนึ่ง ซึ่งขัดแย้งกับความหมายที่ต้องการ 
ดังนั้น ค าว่า วิสโท จึงเป็นวิรุทธัตถันตรโทษ 
 การแก้ไขวิรุทธัตถันตรโทษ 
   ๗๐. วินฺทนฺตํ ปากสาลีนํ  สาลีนํ ทสฺสนา สุขํ 
     ตํ กถํ นาม เมโฆยํ   วิสโท สุขเย ชนํ 
  ฝนนี้ หลั่งพิษให้ จะท าชนนั้นผู้ได้รับความสุขด้วยการเห็นข้าวสาลีมีรวงแก่ 
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  ให้เป็นสุขได้อย่างไร 
 คาถานี้ไม่เป็นวิรุทธัตถันตรโทษ ด้วยการแต่งอธิบายขยายความ คือ ชาวนาที่ปลูกข้าวจะมี
ความสุขได้ก็เพราะเห็นข้าวที่ตนหว่านออกรวงสุกเหลืองอร่าม เพราะอาศัยน้ าฝนที่ตกลงมาเกื้อกูล
หล่อเลี้ยงต้นข้าว ชาวนาจึงได้เห็นรวงข้าวและมีความสุขได้ ถ้าฝนหลั่งพิษให้เสียแล้วจะท าให้เขาเป็น
สุขได้อย่างไร ดังนั้น ค าว่า วิสโท (หลั่งพิษให้) จึงไม่เป็นวิรุทธัตถันตรโทษเพราะมีค าแสดงค าถามว่า 
กถ  นาม (อย่างไร) เข้าคุมท าให้ความหมายเปลี่ยนไป  
 รายละเอียดเกี่ยวกับบทประพันธ์ทั้งที่เป็นสัททาลังการและอัตถาลังการ ผู้สนใจสามารถ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในคัมภีร์กลุ่มสัททาวิเสส มีคัมภีร์สุโพธาลังการเป็นต้นได้ 

๒.๕ สรปุ 
 จากข้อมูลประวัติความเป็นมาและประมวลสาระเนื้อหาคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอันเป็น
คัมภีร์พ้ืนฐานการศึกษาพระไตรปิฎก จ าเป็นต้องศึกษาหลักภาษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้ งตาม
คัมภีร์หลักกลุ่มสัททาวิเสสให้ครบถ้วนเสียก่อน ค าว่า สัททาวิเสส แปลว่า ไวยากรณ์พิเศษ คือ กลุ่ม
ไวยากรณ์ภาษาบาลีที่เป็นหลักส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฎก 
ความจริง ชื่อว่า สัททาวิเสส คือกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นหลัก แต่ยังมีคัมภีร์อ่ืนที่ว่าด้วยหลักภาษาซึ่ง
ไม่จัดเป็นไวยากรณ์ เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักในการศึกษาพระไตรปิฎก อาจแบ่งออกได้ ๔ 
ประเภท คือ 
  ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น 
  ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ (นิฆัณฑุ) มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น 
  ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์วุตโตทัย 
ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
  ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ (เกฏุภะ) มีการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความ
ไพเราะ มีคัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 
 คัมภีร์กัจจายนะ เป็นคัมภีร์สัททาวิเสสที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งมีประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องผู้แต่งคัมภีร์นี้เป็น ๓ ทัศนะ คือ 
 ทัศนะท่ี ๑ เห็นว่า พระมหากัจจายนะผู้ด ารงต าแหน่งมหาสาวกเป็นผู้แต่งในครั้งพุทธกาล 
ทัศนะดังกล่าวปรากฏครั้งแรกในอรรถถาอปทานที่แต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ เป็นความเห็นของ
โบราณาจารย์ฝ่ายเถรวาทตั้งแต่สมัยแต่งคัมภีร์อรรถกถาในพุทธศตวรรษที่ ๑๐ แล้วได้รับการยอมรับ 
ด้วยเหตุที่พระมหากัจจายนเถระได้รับการยกย่องในด้านการอธิบายขยายความ  และท่านเองต้องน า
ค าสอนของพระพุทธเจ้าไปสอนในถิ่นที่คนไม่รู้ภาษาบาลีจึงจ าเป็นต้องอธิบายความหมายของค าแต่ละ
ค าเป็นพิเศษ ท่านจึงเห็นความจ าเป็นในการรวบรวมความรู้ไวยากรณ์บาลีให้เป็นระบบ ดังนั้น ค าสอน
ของท่าน นอกจากการขยายความทางธรรมแล้ว ยังมีการอธิบายความหมายของศัพท์ซึ่งแสดงความ
เป็นนักภาษาของท่านด้วย ดังปรากฏหลักฐานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในประเทศไทยยังคงสืบทอด
ความเห็นนี้อยู่มาจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏเรื่องผู้แต่งคัมภีร์กัจจายนะในหนังสือแบบเรียนวรรณคดี
ประเภทคัมภีร์ไวยากรณ์ของพระเทพเมธาจารย์ (เช้า  ิตปญฺโ ) และในประวัติวรรณคดีบาลีของ ร.อ.
ฉลาด บุญลอย เป็นต้น 
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 ทัศนะที่ ๒ เห็นว่าคัมภีร์กัจจายนะเป็นผลงานของบุคคล ๓ ท่าน คือ พระกัจจายนะแต่ง
สูตร พระสังฆนันทีแต่งวุตติ พระพรหมทัตแต่งอุทาหรณ์ ปราชญ์ชาวเมียนม่าร์บางท่านยอมรับ แต่ไม่
เชื่อว่าพระมหากัจจายนะเป็นผู้แต่งสูตร เพียงเชื่อว่าท่านผู้แต่งเป็นพระกัจจายนะรุ่นหลังแต่งสูตรไว้
ก่อน ต่อมาจึงมีผู้รู้แต่งวุตติและอุทาหรณ์เพ่ืออธิบายสูตรให้กระจ่าง เหมือนกับปาณินิ ซึ่งแต่งสูตรของ
คัมภีร์ปาณินิไว้ก่อน ต่อมากาตยายนะจึงแต่งวุตติและอุทาหรณ์เพ่ืออธิบายสูตร ข้อสันนิษฐานนี้ 
ปรากฏในคัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะที่แปลและอธิบายคัมภีร์กัจจายนะเป็นภาษาเมียนม่าร์ในพุทธศักราช 
๒๔๔๗ ท่านผู้แต่งเห็นว่ากัจจายนสูตรมีข้อบกพร่องหลายประการ จึงไม่ควรเป็นผลงานของพระ
อรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณ ทั้งวุตติในบางสูตรก็อธิบายความไม่สอดคล้องกับสูตร และอุทาหรณ์
ในบางสูตรก็ไม่ตรงตามสูตรและวุตติ  
 ทัศนะที่ ๓ เห็นว่า พระกัจจายนเถระผู้แต่งคัมภีร์กัจจายนะนั้น มิใช่พระมหากัจจายน
เถระในสมัยพุทธกาล แต่เป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีชื่อตรงกันซึ่งเกิดภายหลังจากพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้วหลายร้อยปี คงจะเป็นชาวสิงหลหรือชาวอินเดียตอนใต้แคว้นโจฬะ ชื่อคัมภีร์ก็เหมือน
ชื่อผู้แต่งเช่นกับคัมภีร์โมคคัลลานะที่ท่านผู้แต่งชื่อว่าโมคคัลลานะ  มีข้อความกล่าวไว้ในค าน าของ
คัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา ที่นักวิชาการชาวเมียนม่าร์กล่าวว่า นักปราชญ์ปัจจุบันนี้กล่าวว่า พระ
มหากัจจายนเถระผู้ได้รับต าแหน่งเอตทัคคะในสมัยพุทธกาล มิได้แต่งคัมภีร์กัจจายนะนี้ แต่เป็นพระ
เถระรูปหนึ่ง ที่มีชื่อเหมือนกับพระมหาสาวกนั้น ซึ่งเป็นชาวสิงหลหรือชาวแคว้นโจฬะแต่งไว้ และอ้าง
เหตุผลอธิบายไว้มากมาย 
 คัมภีร์ปทรูปสิทธิ คือ คัมภีร์ที่น าสูตรของคัมภีร์กัจจายนะมาเรียงล าดับใหม่ให้ประกอบรูป
ศัพท์ง่าย มีค าสรุปสูตรอย่างเป็นระบบ มีล าดับบทที่เรียกว่า ปทมาลา ซึ่งส่งผลให้คัมภีร์นี้เป็นต ารา
เรียนง่าย คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระพุทธัปปิยะ ชาวแคว้นโจฬะแถบอินเดียใต้ จึงปรากฏนามว่า    
โจลิยพุทธัปปิยะ แต่งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ มีความหมาย สมัยที่แต่ง และจุดประสงค์ของ
การแต่ง ดังนี้ 
  ๑) ความหมายของชื่อคัมภีร์ คือ คัมภีร์นี้แสดงวิธีสร้างค าศัพท์ต่าง ๆ ที่ เป็น
องค์ประกอบของประโยค โดยน าสูตรในคัมภีร์ กัจจายนะมาเรียบเรียงใหม่เพ่ือท าตัวรูปได้ง่าย พร้อม
ทั้งจัดหมวดหมู่ เป็นระบบเพ่ือให้เรียนรู้ง่าย  เช่น จ าแนกนามกัณฑ์ออกเป็นปุงลิงค์  อิตถีลิงค์ 
นปุงสกลิงค์ ติลิงค์ และอลิงค์ ทั้งได้จ าแนกตามล าดับการันต์ (สระหรือพยัญชนะท้ายค า) ของลิงค์  
นั้น ๆ มี อ การันต์เป็นต้น ดังนั้น คัมภีร์นี้จึงมีชื่อว่า ปทรูปสิทธิ แปลว่า คัมภีร์แสดงวิธีสร้างรูปค า ให้
ส าเร็จเป็นบท โดยลงวิภัตติปัจจัยท้ายศัพท์เดิมคือลิงค์และธาตุแล้ว  ส าเร็จเป็นบททั้ง ๔ คือ นาม 
อาขยาต อุปสรรค และนิบาต 
  ๒) ผู้แต่งและสมัยที่แต่ง พระพุทธัปปิยะเป็นชาวอินเดียตอนใต้ มีสมญานามอีกชื่อ
หนึ่งว่าพระทีปังกร ท่านเป็นศิษย์ของพระอานันทะผู้แต่งคัมภีร์มูลฎีกา แม้ไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่า 
พระพุทธปิยะเกิดในสมัยใด เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานที่ท่านกล่าวไว้ด้วยตนเอง แต่มีนักวิชาการ
สันนิษฐานจากที่ท่านกล่าวไว้ ในนิคมคาถา ว่าท่านเป็นศิษย์ของพระอานันทเถระผู้มีชื่อเสียงใน
ขณะนั้น พระอานันทเถระนั้นเป็นผู้แต่งคัมภีร์มูลฎีกา และได้มีชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ 
เพราะค าลงท้ายของคัมภีร์มูลฎีกาได้กล่าวถึงผู้อาราธนา ให้แต่งคัมภีร์คือพระธรรมมิตตะ (ธมฺมมิตฺต) 
ซึ่งน่าจะเป็นบุคคลเดียวกับที่กล่าวถึงในคัมภีร์มหาวงศ์ (มหาวงศ์ ปริจเฉทที่ ๕๔ คาถา ๓๕) ว่า    



๘๑ 
 

พระธรรมมิตตะพักอยู่ ณ วัดสิตถคามในรัชสมัยพระเจ้ามหินทะ ผู้ครองราชย์ ระหว่างพุทธศักราช 
๑๔๙๙ - ๑๕๑๙ จึงพอสรุปว่า พระพุทธัปปิยะคงเกิดในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ถึงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๖  
  ๓) จุดประสงค์ในการแต่งคัมภีร์ปทรูปสิทธิ  ในค าเริ่มคัมภีร์ ผู้แต่งได้กล่าวถึง
จุดประสงค์ในการแต่งไว้ว่า ท่านแต่งปทรูปสิทธิให้ประณีต บรรจง เด่นชัด ล าดับกัณฑ์เรียบร้อยดี 
เหมาะกับผู้เริ่มต้นศึกษา และยังกล่าวเพ่ิมเติมไว้ในสนธิกัณฑ์ว่า ความเป็นผู้ฉลาดในอักษรหรือหลัก
ภาษาเป็นพ้ืนฐานของการเข้าถึงค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 สรุปได้ว่า จุดประสงค์ในการแต่งคัมภีร์ปทรูปสิทธิ มี ๒ ประการส าคัญ คือ 
  ๑) เพ่ือให้เรียนบาลีไวยากรณ์ได้ง่ายขึ้น 
  ๒) เพ่ือการเข้าถึงค าสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ 
 คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีสายกัจจายนะ ตามหลักฐานที่พบในปัจจุบัน มี ๑๑ ฉบับ คือ 
 ๑) นยาสะ (นยาส) หรือ มุขมัตตทีปนี (มุขมตฺตทีปนี) ผลงานของพระวชิรพุทธิแห่งลังกา 
แต่งในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕ อธิบายสูตรคัมภีร์กัจจายนะ โดยเน้นการบอกลักษณะของสูตร และ
แสดงวิธีการประกอบศัพท์ตามกฎที่กล่าวไว้ในสูตรนั้น ๆ 
 ๒) ปทรูปสิทธิ (ปทรูปสิทฺธิ) ผลงานของพระพุทธัปปิยะ ชาวทมิฬ แต่งในช่วงปลายพุทธ-
ศตวรรษที่ ๑๕ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ณ แคว้นโจฬะทางตอนใต้ของอินเดีย คัมภีร์นี้น าสูตรของ
คัมภีร์กัจจายนะ มาจัดล าดับใหม่เพื่อให้เนื้อหาสาระเป็นหมวดหมู่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ๓) ปทรูปสิทธิฎีกา (ปทรูปสิทฺธิฎีกา) เป็นงานอธิบายขยายความสาระในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ 
พระพุทธัปปิยะเป็นผู้แต่งเอง 
 ๔) พาลาวตาร (พาลาวตาร) ผลงานของพระธรรมกิตติ ท่านเป็นพระนิกายมหาวิหาร 
พ านักอยู่ที่วัดคฑลาเทนิ ใกล้เมืองเสขัณฑเสละ มณฑลมายา แถบภาคกลางของประเทศลังกา ท่าน
เป็นพระสังฆราชปกครองคณะสงฆ์ลังกาในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่  ๒ (พ.ศ. ๑๗๗๙-๑๘๑๑) 
บางต ารา กล่าวว่า ท่านเป็นพระสังฆราชในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) 
ในคัมภีร์ปิฏกัตต่อตะมาย กล่าวว่าท่านเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรเถระผู้แต่งคัมภีร์สารัตถทีปนีเป็นต้น
ในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ 
 ๕) พาลาวตารนวฎีกา (พาลาวตารนวฎีกา) หรือ สุโพธิกา (สุโพธิกา) ผลงานของพระ     
สุมังคละ ผู้อยู่ในสยามนิกาย (นิกายนี้ เป็นนิกายที่พระภิกษุชาวไทยไปสืบพระศาสนาที่ประเทศ ศรี
ลังกา) ท่านเกิดวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๓๔๐ ณ หมู่บ้านหิกกัททุ มณฑลคาล มรณภาพวันที่ ๒๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ท่านพ านักอยู่ที่วัดวิชโชทัย เมืองโคลัมโบ 
 ๖) อัตถพยาขยาย (อตฺถพฺยาขยาย) ผลงานของพระจูฬพุทธะ ชาวสิงหล แต่งในพุทธศต- 
วรรษที่ ๑๙ อธิบายขยายความคัมภีร์กัจจายนะโดยละเอียด 
 ๗) กัจจายนธาตุมัญชูสา (กจฺจายนธาตุมญฺชูสา) ผลงานของพระสีลวงศ์ ชาวสิงหล แต่ง 
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ประมวลธาตุในคัมภีร์กัจจายนะมาจัดเป็นหมวดหมู่ 
 ๘) อักขรมาลา (อกฺขรมาลา) ผลงานของพระนาคเสน ชาวสิงหล แต่งในช่วงพุทธศตวรรษ
ที ่๒๓ กล่าวถึงอักขระบาลีและสิงหล ประพันธ์เป็นคาถาภาษาบาลี 
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 ๙) นิรุตติสารมัญชูสา (นิรุตฺติสารมญฺชูสา) ผลงานของพระทาฐานาคะ ท่านพ านักอยู่ที่วัด 
โภงตาตุลด จังหวัดสะไกย แต่งจบในพุทธศักราช ๒๑๙๒ ท่านเป็นพระราชครูของพระเจ้าตาลวนที่
ทรงพระนามว่าสิรินันทธรรมราช ปวราธิบดี ผู้ทรงครองราชย์ ณ กรุงอังวะ ในพุทธศักราช ๒๑๗๒ 
 ๑๐) กัจจายนวัณณนา (กจฺจายนวณฺณนา) ผลงานของพระมหาวิชิตาวี ในสมัยพุทธศต-  
วรรษที่ ๒๑ 
 ๑๑) กัจจายนสุตตนิเทส (กจฺจายนสุตฺตนิเทส) ผลงานของพระสัทธัมมโชติปาลเถระ ใน
สมัยพุทธศตวรรษที ่๑๙ 
 คัมภีร์โมคคัลลานะ คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระโมคคัลลานะ พระเถระชาวสิงหล ในรัช
สมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) ในนิคมคาถาได้เอ่ยถึงเรื่องที่แต่งในรัชสมัยของ
พระเจ้าปรากรมพาหุ หลังจากที่พระองค์ก าจัดภิกษุใจบาป ประพฤติผิดศีลธรรมและยังพระศาสนา 
ให้ด ารงมั่นในประเทศลังกา 
 ตามประวัติศาสตร์ลังกาที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์เป็นต้น พระราชาดังกล่าวคือ พระเจ้า 
ปรากรมพาหุที่ ๑ ที่ทรงฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา โดยโปรดฯ ให้สึกพระอลัชชีปลอมบวช เพ่ือแสวงหา
ลาภ ยศ แล้วโปรดฯ ให้รวมนิกายสงฆ์ที่แตกแยกกันเป็นเวลานานเข้ามาเป็นหนึ่ งเดียว  เมื่อ
พุทธศักราช ๑๗๐๘ ด้วยเหตุดังกล่าว พระโมคคัลลานะจึงแต่งคัมภีร์โมคคัลลานะนี้หลังพุทธศักราช 
๑๗๐๘ 
 คัมภีร์นี้มีปริจเฉท ๗ ตอน มี ๖ ภาณวาร (๑ ภาณวาร มี ๒๕๐ คาถาหรือ ๘,๐๐๐ 
พยางค์) ท่าน ผู้ประพันธ์ได้แต่งโดยอาศัยไวยากรณ์สันสกฤตชื่อจานทระ (จานฺทฺร) เป็นหลัก และ
อาศัยไวยากรณ์สันสกฤตอ่ืน ๆ มีปาณินิเป็นต้น แต่มักเห็นตามมติของคัมภีร์จานทระเป็นส่วนใหญ่ จึง
ได้กล่าวแย้งมติของคัมภีร์ปาณินิในบางแห่ง แม้คัมภีร์อธิบายคัมภีร์โมคคัลลานะชื่อว่าวุตติวิวรณ -   
ปัญจิกา (วุตฺติวิวรณปญฺจิกา) ก็แต่งโดยบุคคลเดียวกันปราชญ์ทั้งหลายจึงสรรเสริญไวยากรณ์เล่มนี้ว่า
เป็นต าราที่ดีเลิศ เพราะมีระเบียบและค าอธิบายเป็นสอดคล้องไม่ขัดแย้งกัน 
 ท่านผู้แต่งพักอยู่ที่วัดถูปาราม เมืองอนุราธบุรี เป็นพระภิกษุในนิกายอุตตรมูล ท่านเป็นครู
ของพระสังฆรักขิตะ ผู้แต่งคัมภีร์สุโพธาลังการเป็นต้น เพราะพระสังฆรักขิตะ (สงฺฆรกฺขิต) ได้เอ่ยถึงชื่อ
ครูไว้ในต าราไวยากรณ์ท่ีแต่ง 
 คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีสายโมคคัลลานะ ตามหลักฐานที่พบในปัจจุบัน มี ๑๐ ฉบับ คือ 
  ๑)  โมคคัลลานปัญจิกา (โมคฺคลฺลานปญฺจิกา) ผลงานของพระโมคคัลลานะ เป็นคัมภีร์
ฎีกา ที่อธิบายความของคัมภีร์โมคคัลลานะ 
  ๒)  สารัตถวิลาสินี (สารตฺถวิลาสินี) หรือ โมคคัลลานปัญจิกาฎีกา (โมคคลฺลาน-     
ปญฺจิกาฏีกา) ผลงานของพระสังฆรักขิตะ คัมภีร์นี้เป็นฎีกาของคัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกา 
  ๓) โมคคัลลานปัญจิกาปทีปะ (โมคฺคลฺลานปญฺจิกาปทีป ) ผลงานพระราหุลผู้เป็น
พระสังฆราชในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๖ (พ.ศ. ๑๙๕๕-๒๐๐๗) เป็นฎีกาของคัมภีร์โมคคัล
ลานปัญจิกาฎีกา ส่วนหนึ่งเป็นภาษาสิงหล 
  ๔) ปทสาธนะ (ปทสาธน) ผลงานของพระปิยทัสสี ศิษย์ของพระโมคคัลลานะ เป็น 
งานร่วมสมัย หรือภายหลังคัมภีร์โมคคัลลานะไม่นาน คัมภีร์นี้แต่งประมวลเนื้อหาสาระในคัมภีร์    
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โมคคัลลานะ อย่างกระชับ สั้นง่าย โดยน าสูตรมาเรียงล าดับใหม่ตามอุทาหรณ์เพ่ือให้ประกอบรูปศัพท์ 
ได้ง่าย คล้ายกบัคัมภีร์พาลาวตารที่กล่าวสรุปเนื้อหาของคัมภีร์กัจจายนะ 
  ๕)  ปทสาธนฎีกา (ปทสาธนฎีกา) ผลงานพระราหุลผู้เป็นพระสังฆราชในรัชสมัยพระ
เจ้าปรากรมพาหุที่ ๖ (พ.ศ. ๑๙๕๕-๒๐๐๗) 
  ๖)  ปโยคสิทธิ (ปโยคสิทฺธิ) ผลงานของพระสังฆรักขิตะ ได้น าเนื้อหาสาระในคัมภีร์  
โมคคัลลานะ มาจัดหมวดหมู่ใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งได้อธิบายขยายความและแสดงอุทาหรณ์เพ่ิม 
เหมือนกับคัมภีร์ปทรูปสิทธิที่ขยายความคัมภีร์กัจจายนะ 
  ๗) สุสัททสิทธิ (สุทฺทสิทฺธิ) ผลงานของพระสังฆรักขิตะ คัมภีร์นี้มีพบในรายชื่อคัมภีร์ที่ 
พระสังฆรักขิตะแต่งไว้ในค าลงท้ายของคัมภีร์สัมพันธจินตา แต่ยังไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเมียนม่าร์ 
หรือ ไทย จึงไม่อาจทราบรายละเอียด 
  ๘) สัมพันธจินตา (สมฺพนฺธจินฺตา) ผลงานของพระสังฆรักขิตะ เป็นผลงานร่วมสมัยกับ 
ปโยคสิทธิ  คัมภีร์นี้แต่งอธิบายวาจก ๔ และการก ๖ โดยพิสดาร ตามแนวค าอธิบายของคัมภีร์     
โมคคัลลานะ 
  ๙) สัมพันธจินตาฎีกา (สมฺพนฺธจินฺตาฎีกา) ผลงานของพระสิงหลรูปหนึ่งผู้ไม่ปรากฏ
นาม แต่งอธิบายสัมพันธจินตาโดยย่อ 
  ๑๐) นิรุตติทีปนี (นิรุตฺติทีปนี) ผลงานของพระญาณธชะซึ่งชาวเมียนม่าร์เรียกว่า แล
ดีสยาดอ ตามชื่อวัด แต่งจบในพุทธศักราช ๒๔๔๖ คัมภีร์นี้น าโมคคัลลานไวยากรณ์มาล าดับสูตรใหม่
และเขียน อธิบายให้เข้าใจง่าย รวมทั้งน าอุทาหรณ์จากพระไตรปิฎกมาแสดงไว้เป็นสาธกของ
กฎไวยากรณ์ ในสูตรนั้น ๆ พระญาณธชะยังแต่งคัมภีร์แปลนิรุตติทีปนีซึ่งแปลเฉพาะศัพท์ยากเท่านั้น 
ชื่อว่า นิรุตติทีปนีนิสสัย ในพุทธศักราช ๒๔๔๘ 
 คัมภีร์สัททนีติ ในนิคมคาถา ตอนท้ายของคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา ท่านผู้แต่งกล่าวว่า 
คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระอัคควงศ์ พระเถระชาวเมียนม่าร์ในสมัยพุกามที่เรียกว่า อริมัททนะ (เมือง
ย่ ายีศัตรู) เป็นบุตรของภคินีของท่านอัคคบัณฑิต ผู้ซึ่งเป็นศิษย์ในส านักของท่านมหาอัคคบัณฑิต 
 ท่านผู้แต่งมีชีวิตอยู่ในรัชสมัยพระเจ้าจะสวา  (พ .ศ. ๑๗๗๗-๑๗๙๓) คัมภีร์นี้อาศัย
ไวยากรณ์สันสกฤตหลายคัมภีร์ อาทิเช่น ปาณินิ, มหาภาษยะ และกาตันตระ รวมทั้งยังอิงอาศัย
แนวคิดของฝ่ายสันสกฤตไว้อีกด้วย 
 คัมภีร์ที่แต่งในประเทศเมียนม่าร์กล่าวถึงเวลาแต่งคัมภีร์สัททนีติไว้ต่างกัน ดังนี้ 
  ๑) คัมภีร์สาสนาลังการและสาสนวังสัปปทีปิกากล่าวว่า พระอัคควงศ์แต่งคัมภีร์สัทท-
นีติ เมื่อพุทธศักราช ๑๖๙๗ ที่เมืองพุกาม ในเวลานั้นมีพระเถระผู้แตกฉานปริยัติธรรม ๓ ท่าน คือ 
พระมหาอัคค บัณฑิต ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ ศิษย์ของท่านนามว่า พระอัคคบัณฑิต จัดเป็นอัคคบัณฑิตรูป
ที่สอง และ พระอัคควงศ์ผู้เป็นหลานของพระอัคคบัณฑิต จัดเป็นอัคคบัณฑิตรูปที่ ๓ ชาวสิงหลได้ยิน
กิตติศัพท์ ในความแตกฉานภาษาบาลีในพุกามก็เดินทางมาพิสูจน์ เมื่อพบสัททนีติปกรณ์ที่เป็น ผลงาน
ของพระอัคค วงศ์แล้วก็สรรเสริญว่าไวยากรณ์ที่ละเอียดลึกซึ้งเช่นนี้ยังไม่มีในลังกา ตามมตินี้ แสดงว่า 
พระอัคควงศ์ แต่งสัททนีติปกรณ์ในรัชสมัยพระเจ้าอะลองสีตู (พ.ศ. ๑๖๓๕-๑๗๑๐) อย่างไรก็ดี ตาม
ข้อความในคัมภีร์ สาสนวังสัปปทีปิกาที่เรียกว่า ศาสนวงศ์ ในฉบับบาลีไทยไม่ตรงกับฉบับเมียนม่าร์ 
กล่าวคือ ฉบับเมียนม่าร์มีข้อความว่า สตฺตนวุตาธิเก ฉสเต สหสฺเส จ สมฺปตฺเต (เมื่อถึงพุทธศักราช 
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๑๖๙๗) แต่ฉบับไทยมีข้อความคลาดเคลื่อนไปว่า สตฺตตาธิเก ฉสเต สหสฺเส จ สมฺปตฺเต (เมื่อถึง
พุทธศักราช ๑๖๗๐) ความจริง คัมภีร์สาสนวังสัปปทีปิกาเป็นต าราแปลคัมภีร์สาสนาลังการจากภาษา
เมียนม่าร์เป็นภาษาบาลี จึงควรมีเนื้อหาตรงกับคัมภีร์ต้นฉบับ ดังนั้น ข้อความตามฉบับไทยจึงคาด
เคลื่อนไปจากฉบับเมียนม่าร์ 
  ๒) คัมภีร์ปิฏกัตต่อตะมาย กล่าวว่าแต่งในรัชสมัยของพระเจ้าจะสวา (พ.ศ. ๑๗๗๗-
๑๗๙๓) 
 นักวิชาการตะวันตกส่วนใหญ่เชื่อว่าพระอัคควงศ์แต่งคัมภีร์สัททนีติเมื่อพุทธศักราช 
๑๖๙๗ ตามหลักฐานในคัมภีร์สาสนาลังการ แต่นักวิชาการชาวเมียนม่าร์เห็นว่าแต่งในรัชสมัยของพระ
เจ้าจะสวา โดยพิจารณาเนื้อหาคัมภีร์เป็นหลัก มีเหตุผลดังนี้ คือ 
   ๒.๑) คัมภีร์สัททนีติ (ปทมาลา) กล่าวคัดค้านมติของบางคัมภีร์ไว้โดยใช้ศัพท์ว่า 
เกจิ (บางคน) ซึ่งมติดังกล่าวพบในคัมภีร์โมคคัลลานะที่แต่งในรัชสมัยของพระเจ้าปรากรมพาหุ (พ.ศ. 
๑๖๙๖-๑๗๒๙) 
   ๒.๒) คัมภีร์สัททนีติ (ธาตุมาลา) กล่าวคัดค้านบางมติไว้โดยใช้ศัพท์ว่า เกจิ (บาง
คน) ซึ่งมติดังกล่าวพบในคัมภีร์นยาสัปปทีปิกา ซึ่งแต่งโดยพระราชบุตรเขยของพระเจ้านรปติสีตู ผู้
ทรงครองราชย์ที่เมืองพุกาม ในพุทธศักราช ๑๗๑๗ ท่านผู้แต่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเจ้ากรมท่ีดิน  
 คัมภีร์สัททนีติ มี ๓ ภาคคือ ปทมาลา, สุตตมาลา และธาตุมาลา ท่านผู้แต่งได้แต่ง
คล้ายคลึงกับภาค ๓ ภาคในคัมภีร์ปาณินิคือ สุตตปาฐะ, ธาตุปาฐะ และคณปาฐะ แม้คัมภีร์นี้จะอาศัย
ไวยากรณ์สันสกฤตจ านวนมาก แต่คันถรจนาจารย์ได้เลือกแสดงกฎไวยากรณ์สันสกฤตที่สอดคล้องกับ
พระพุทธพจน์เท่านั้น คัมภีร์นี้เป็นไวยากรณ์ที่ครอบคลุมพระไตรปิฎกและอรรถกถารวมทั้งมติของนัก
ไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต ได้รับการชมเชยว่าเป็นไวยากรณ์บาลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวรรณกรรมบาลี
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 การอ้างข้อความจากไวยากรณ์สันสกฤตในคัมภีร์นี้  กล่าวระบุ ไว้ ในภาคทั้ งสาม 
ตัวอย่างเช่น ในสุตตมาลาได้อ้างถึงข้อความของอาจารย์ปตัญชลิที่ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์มหาภาษยะ  ใน
ค าอธิบายของสูตรว่า โยธาโร ตโมกาส  ในธาตุมาลาอ้างถึงข้อความในคัมภีร์ปาณินียธาตุปาฐะ พร้อม
ด้วยจานทร ธาตุปาฐะ และคัมภีร์ชื่ออมรโกศ และในปทมาลา ปริจเฉทที่ ๓ ได้แสดงประเภทของ 
วิภัตติอาขยาตไว้ ๑๐ หมวดตามแนวของคัมภีร์กาตันตระ ทั้งในปริจเฉทที่ ๑๐ อ้างข้อความจากคัมภีร์ 
เอกักขรโกศและฎีกาของคัมภีร์วิทัคธมุขมัณฑนะ (วิทคฺธมุขมณฺฑน) และในปริจเฉทที่ ๒๐ ได้อ้าง
ข้อความจากคัมภีร์กาวยาทรรศะ (กาวิยาทรฺศ) ไว้อีกด้วย 
 ผู้ศึกษาคัมภีร์สัททนีตินี้จะได้รับปรีชาอันแจ่มแจ้งในภาษาบาลีอย่างสมบูรณ์  เป็นผู้
ปราศจากความสงสัยขณะที่เที่ยวไปในไพรสณฑ์คือพระไตรปิฎกได้อย่างอาจหาญแกล้วกล้า  ดัง
ข้อความที่ท่าน ผู้แต่งได้กล่าวเชิญชวนไว้ 
 W. Geiger ได้จัดผลงานคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีเป็น ๓ สาย คือ สายกัจจายนะ สายโมค-  
คัลลานะ และสายสัททนีติ แต่นักวิชาการชาวเมียนม่าร์แบ่งเป็น ๔ สาย โดยมีคัมภีร์ สัททสังคหะ
เพ่ิมขึ้นสายหนึ่ง เพราะเห็นว่าการแบ่งสายไวยากรณ์ได้ถือเอาไวยากรณ์ที่ตั้งสูตรเป็นเอกเทศ ไม่ใช้
สูตรจากไวยากรณ์ที่มีอยู่เดิม คัมภีร์สัททสังคหะก็มีสูตรเป็นเอกเทศกว่า ๔,๐๐๐ สูตร แต่งโดยเจ้า   
โภลาย เจ้าครองนครยอ และเป็นมหาอ ามาตย์ที่ปรึกษาราชการในรัชสมัยพระเจ้ามินดง  (พ.ศ. 
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๒๓๕๗-๒๔๒๑) คัมภีร์นี้แต่งอาศัย ไวยากรณ์สันสกฤตหลายคัมภีร์ โดยเน้นคัมภีร์สิทธานตเกามุที 
(สิทฺธานฺตเกามุท)ี เป็นหลัก มีอยู่ในใบลาน ยังไม่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ 
 คัมภีร์ไวยากรณ์ที่แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะเป็นต้น คือ คัมภีร์หลักภาษาหรือ
คัมภีร์กลุ่มไวยากรณ์เป็นกลุ่มคัมภีร์พ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการศึกษาบทบาลีพระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกา โยชนา เป็นต้น เป็นกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่แสดงกฎเกณฑ์หลักภาษาบาลี เริ่มตั้งแต่
ชนิดของสูตร คือคัมภีร์บาลีไวยากรณ์แบบดั้งเดิม โดยทั่วไปใช้สูตรอธิบายลักษณะทางไวยากรณ์อยู่ ๖ 
ประเภท คือ สัญญาสูตร ปริภาสาสูตร วิธิสูตร นิยมสูตร อติเทสสูตร และอธิการสูตร ดังจะได้ประมวล
สาระเนื้อหาของคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสส ดังนี้  
  ๑) สัญญาสูตร (สญฺ าสุตฺต ) สูตรตั้ งชื่อเรียกเฉพาะ  เช่น  ชื่อว่า อักษร , สระ , 
พยัญชนะ, ครุ, ลหุ, ทีฆะ, รัสสะ ฯลฯ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้เรียกทางไวยากรณ์  เช่น สูตรว่า    
ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺ , ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา, อญฺเ  ทีฆา ฯลฯ 
  ๒) ปริภาสาสูตร (ปริภาสาสุตฺต) สูตรแสดงกฎทั่วไป มี ๓ อย่าง คือ 
   ๒.๑) สัญญังคปริภาสาสูตร (สญฺ งฺคปริภาสาสุตฺต) เป็นปริภาสาสูตรที่ตั้งขึ้น 
เพ่ือให้เรียกชื่อในกรณีที่จะน าชื่อต่าง ๆ ทางไวยากรณ์มาใช้ เช่น ปรสมญฺ า ปโยเค สูตรนี้เป็นการ
เปิดโอกาสให้น าชื่อจากคัมภีร์อ่ืนที่ไม่ได้ตั้งไว้ในคัมภีร์กัจจายนะมาใช้ได้  เช่น พยัญชนะที่เป็นธนิต 
สิถิล เป็นต้น แต่เมื่อจะใช้เรียกก็ให้ตั้งได้ด้วยสูตรว่า ปรสมญฺ า ปโยเค 
   ๒.๒) วิธยังคปริภาสาสูตร (วิธฺยงฺคปริภาสาสุตฺต) เป็นปริภาสาสูตร ที่ตั้งขึ้นไว้เพ่ือ 
ให้เป็นองค์ประกอบในการท าตัว เช่น สูตรว่า ลิงฺคญฺจ นิปจฺจเต เป็นสูตรที่ก่อนจะท าตัวนามศัพท์ ให้
นักศึกษาตั้งเป็นลิงค์ก่อน แล้วจึงค่อยลงวิภัตติให้เหมาะสมต่อบทบาลี 
   ๒.๓) อนังคปริภาสาสูตร (อนงฺคปริภาสาสุตฺต ) เป็นปริภาสาสูตร ที่มิใช่องค์ 
ประกอบในการท าตัว เช่น  อตฺโถ อกฺขรสญฺ าโต เป็นสูตรที่บอกว่าการที่จะเข้าใจความหมายได้ ต้อง 
เข้าใจเรื่องอักษรเสียก่อน 
  ๓) วิธิสูตร (วิธิสุตฺต) สูตรที่แสดงวิธีการเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี เฉพาะกลุ่ม และ 
เฉพาะศัพท ์ซึ่งเป็นวิธีท าให้ส าเร็จรูปเป็นบทต่าง ๆ มีอยู่ ๘ อย่าง คือ 
   ๓.๑) โลปวิธิ สูตรที่ก าหนดให้ลบ เช่น สรา สเร โลปํ (โลปะ (การลบ) ย่อมมีหลัง 
สระ เมื่อมีสระตามหลัง), วา ปโร อสรูปา (สระหลังย่อมถึงการลบได้บ้าง หลังจากสระหน้าต่างวรรณะ
กัน) เป็นต้น โลปวิธิสูตรนี้ หมายเอาการลบทั้งสระและพยัญชนะ 
   ๓.๒) อาเทสวิธิ สูตรก าหนดให้เปลี่ยนหรือแทนที่ เช่น คาว เส (อาว แทนที่ โอ ของ 
โค ศัพท ์เมื่อม ีส วิภัตติอยู่หลัง) เป็นต้น อาเทสวิธินี้หมายเอาการแทนที่ท้ังสระและพยัญชนะ 
   ๓.๓) อาคมวิธิ สูตรที่ก าหนดให้ลงอาคม (ตัวอักษรใหม่) เช่น สาคโม เส (ลง สฺ 
อาคมได้ เมื่อม ีส วิภัตติอยู่หลัง) เป็นต้น อาคมวิธินี้ หมายเอาการลงอาคมทั้งท่ีเป็นสระและพยัญชนะ 
   ๓.๔) ทีฆวิธิ สูตรก าหนดให้ท าเสียงสั้นเป็นเสียงยาว เช่น ทีฆ  (เมื่อสระหน้าถูกลบไป
ให้ทีฆะสระหลัง) เป็นต้น ทีฆวิธินี้ ส าหรับท าเสียงให้ยาวเฉพาะสระเท่านั้น 
   ๓.๕) รัสสวิธิ (รสฺสวิธิ) สูตรก าหนดให้ท าเสียงยาวเป็นเสียงสั้น เช่น รสฺส  (เมื่อมี 
พยัญชนะอยู่ข้างหลัง สระข้างหน้าที่เป็นเสียงยาวให้รัสสะได้) เป็นต้น รัสสวิธินี้ ส าหรับท าเสียงยาวให้
สั้นเฉพาะสระเท่านั้น 
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   ๓.๖) นิเสธวิธิ สูตรที่ห้ามไม่ให้ท าตัวตามสูตรนั้น ๆ เช่น เต น วา อิวณฺเณ (เมื่อมี อิ
วรรณะ คือ อิ อี อยู่ข้างหลัง ห้ามเปลี่ยน อภิ เป็น อพฺภ ห้ามเปลี่ยน อธิ เป็น อชฺฌ) เป็นต้น 
   ๓.๗) วิภัตติวิธิ (วิภตฺติวิธิ) สูตรมีหน้าที่ลงวิภัตติ ทั้งที่เป็นวิภัตตินาม และวิภัตติ 
อาขยาต เช่น กมฺมตฺเถ ทุติยา (ลงทุติยาวภัตติ เมื่อต้องการให้เป็นกรรม) เป็นต้น 
   ๓.๘) ปัจจยวิธิ (ปจฺจยวิธิ) สูตรก าหนดให้ลงปัจจัย เช่น ทิวาทิโต โย (ลง ย ปัจจัย 
หลังธาตุ มี ทิวุ ธาตุเป็นต้น) 
  ๔) นิยมสูตร (นิยมสุตฺต) สูตรที่กล่าวก าหนดเฉพาะเมื่อมีให้เลือกหลายอย่าง เช่น   
วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา ตัวที่ ๑ ในวรรคแทนอโฆสะ ตัวที่ ๓ ในวรรคแทนที่โฆสะ พยัญชนะที่
เป็นโฆสะ (เฉพาะตัวที่ ๔) ต้องซ้อนพยัญชนะที่ ๓ ในวรรคเดียวกัน พยัญชนะที่เป็นอโฆสะ (เฉพาะตัว
ที่ ๒) ต้องซ้อนด้วยพยัญชนะที่ ๑ ในวรรคเดียวกัน จะเห็นได้ว่า พยัญชนะตัวที่ ๔ ถ้าต้องการท า
เป็นอสทิสเทวภาวะ (อสทิสเทฺวภาว) ต้องซ้อนด้วยพยัญชนะที่ ๓ เท่านั้น และพยัญชนะตัวที่ ๒ ถ้า
ต้องการท าเป็นอสทิสเทวภาวะ ต้องซ้อนด้วยพยัญชนะ ตัวที ่๑ แต่ความเป็นจริงแล้ว พยัญชนะล าดับ
ที่ ๓ ๔ ๕ ในวรรค ต่างก็เป็นโฆสะ แต่ในสูตรนี้ก าหนดเอาเฉพาะพยัญชนะที่ ๔ เท่านั้นเป็นโฆสะ
พยัญชนะอโฆสะ ก็เหมือนกัน คือ พยัญชนะล าดับ ที่ ๑ ที่ ๒ ในวรรค และ ส แต่ในสูตรนี้ก าหนดเอา
เฉพาะพยัญชนะท่ี ๒ เท่านั้นที่เป็นอโฆสะ ลักษณะการก าหนดอย่างนี้ เรียกว่า นิยมสูตร 
  ๕) อติเทสสูตร (อติเทสสุตฺต) สูตรส าหรับชี้แจง มีอยู่ ๖ อย่าง คือ 
   ๕.๑) พยปเทสาติเทสะ (พฺยปเทสาติเทส) สูตรส าหรับชี้แจงชื่อ เช่น สูตรว่า ตทฺธิต 
สมาสกิตกา นาม  วา ตเวตุนาทีสุ จ (ศัพท์ตัทธิต สมาส และกิตก์ พึงทราบว่าเหมือนกับนาม เว้น ตเว 
และ ตุน ปัจจัยเป็นต้น) สูตรนี้ชี้แจงให้รู้ว่าศัพท์ตัทธิต สมาส กิตก ์ได้ชื่อว่าเป็นศัพท์นามเหมือนกัน จึง
ให้มีการลงวิภัตตินามท้ายศัพท์เหล่านี้ได้เช่นเดียวกับค านามทุกประการ เป็นสูตรที่บ่งบอกว่าตัทธิตก็
เป็นนาม สมาสก็เป็นนาม ฯลฯ 
   ๕.๒) นิมิตตาติเทสะ (นิมิตฺตาติเทส) สูตรชี้แจงถึงนิมิตที่เป็นเหตุให้ท าการลบ การ
เปลี่ยน เป็นต้น มี ๒ อย่าง คือ 
    (๑)  สัตตมีนิมิต (สตฺตมีนิมิตฺต) ตัวที่เป็นเหตุบังคับให้กระท าซึ่งลงสัตตมี 
วิภัตติอยู่ ท้ายตัวที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสูตรไวยากรณ์ เช่น สูตรว่า สรา สเร โลปํ (โลปะ (การ
ลบ) ย่อมมีหลังสระ เมื่อมีสระตามหลัง) ในที่นี้ ค าว่า สเร เป็นสัตตมีวิภัตติ ดังนั้น สระที่เป็นนิมิตจึงอยู่
ข้างหลัง 
    (๒)  ปัญจมีนิมิต (ปญฺจมีนิมิตฺต) ตัวที่เป็นเหตุบังคับให้กระท าซึ่งลงปัญจมี
วิภัตติ อยู่หน้าตัวที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสูตรไวยากรณ์ เช่น สูตรว่า วา ปโร อสรูปา (สระหลัง 
ย่อมถึงการลบได้บ้าง หลังจากสระหน้าต่างวรรณะกัน) ค าว่า อสรูปา เป็นปัญจมีนิมิต ดังนั้น สระที่
เป็นนิมิตจึงอยู่ข้างหน้า 
   ๕.๓) ตังรูปาติเทสะ (ต รูปาติเทส) อติเทสสูตรที่ชี้แจงรูปของอีกอันหนึ่งเหมือนกับ
อีกอันหนึ่ง เช่น สูตรว่า อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺมตฺต สข สตฺถุ ปิตาทีหิ สฺมา นาว (เพราะตามหลัง 
อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺม อตฺต สข สตฺถุ ปิตุ เป็นต้น ให้เปลี่ยนรูป สฺมา วิภัตติ เหมือน นา วิภัตติ) 
โดยปกติแล้ว หากเปลี่ยนวิภัติหนึ่งเป็นอีกวิภัตติหนึ่ง จะไม่เรียกว่า อาเทศ แต่เรียกว่า อติเทสะ แทน 
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ในสูตรนี้จะเห็นได้ว่า ราช ก็ดี อตฺต ก็ดี เมื่อลง สฺมา วิภัตติ มีรูปเหมือนลง นา วิภัตติ คือ ส าเร็จรูป
เป็น รญฺ า และ อตฺตนา เพราะอาศัยการเปลี่ยนรูปของอติเทสสูตรชนิดนี้ 
   ๕.๔) ตังสภาวาติเทสะ (ต สภาวาติเทส) อติเทสสูตรที่ชี้แจงสภาพของบทหนึ่งเป็น
อีกบทหนึ่ง หรือแสดงลิงค์หนึ่งเป็นอีกลิงค์หนึ่ง เช่น จากอิตถีลิงค์ เป็นปุงลิงค์ เป็นต้น ดังสูตรว่า 
อิตฺถิย  ภาสิตปุมิตฺถี ปุมาว เจ (ในพหุพพิหิสมาส เมื่อเป็นปุงลิงค์ตัวปลายเป็นอิตถีลิงค์ อิตถีลิงค์ก็จะ
กลายเป็นปุงลิงค์) สูตรนี้ชี้แจงสภาพของอิตถีลิงค์เปลี่ยนสภาพเป็นปุงลิงค์ เพราะเคยเป็นปุงลิงค์มา
ก่อน เช่นรูปวิเคราะห์ว่า กลฺยาณา ภริยา ยสฺส ปุริสสฺส โสย  กลฺยาณภริโย ปุริโส ในที่นี้ ค าว่า        
กลฺยาณา เป็นค าที่เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ เพราะเป็นคุณศัพท์ ดังนั้น ค าว่า กลฺยาณา ก็เคยเป็นปุงลิงค์มา
ก่อนจึงต้องเปลี่ยนสภาพจากอิตถีลิงค์เป็นปุงลิงค์ได้ โดยไม่ต้องลงปัจจัยประจ าอิตถีลิงค์ (อา อี อินี) 
จึงมีรูปส าเร็จเป็น กลฺยาณภริโย ปุริโส 
   ๕.๕) สุตตาติเทสะ (สุตฺตาติเทส) สูตรที่ชี้แจงวิธีการท าตัวในกรณีที่สูตรนั้น ๆ ไม่ได้
กล่าวไว้โดยตรง เพราะฉะนั้น อติเทสสูตรชนิดนี้จึงเป็นสูตรที่ชี้แจงให้รู้วิธีท าด้วยสูตรที่กล่าวแล้วนั้น ๆ 
เช่น สูตรว่า อนุปทิฏฺ าน  วุตฺตโยคโต (สิ่งที่มิได้แสดงไว้ พึงทราบตามสูตรที่ได้กล่าวมาแล้ว) 
   ๕.๖) การิยาติเทสะ (การิยาติเทส) เป็นอติเทสสูตรส าหรับชี้แจงวิธีการท าตัวให้ 
ส าเร็จรูป เหมือนการท าตัวให้ส าเร็จของสูตรอ่ืน เช่น เสเสสุ นฺตุว (วิธีการท าตัวของ นฺต ในวิภัตติที่
เหลือ เหมือนวิธีการท าตัวของ นฺตุ) ในสูตรนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เปลี่ยน นฺต เป็น นฺตุ จริง ๆ แต่เป็น
อติเทสสูตรที่ชี้แจงวิธีของ นฺต เหมือน นฺตุ เช่น สูตรว่า นฺตุสฺส นฺโต เมื่อมี โย วิภัตติอยู่ข้างหลัง ให้
เปลี่ยน นฺตุ กับ โย เป็น นฺโต ดังนั้น การเปลี่ยน นฺต กับ โย เป็น นฺโต จึงมีได้ สูตรว่า เสเสสุ นฺตุว จึง
จัดเป็นการิยาติเทสะ 
  ๖) อธิการสูตร (อธิการสุตฺต) สูตรหรือบทที่ตามไปเป็นเจ้าหน้าที่อนุญาต ปฏิเสธ และ 
ก าหนดวิธีการขอบข่ายเป็นต้นในสูตรอื่น ๆ อธิการสูตรมี ๓ อย่าง คือ 
   ๖.๑) สีหคตินัย (สีหคตินย) ตามไปแบบราชสีห์ หมายถึงราชสีห์มีคอยาว สามารถ 
ที่จะแลเหลียวไปข้างหน้าและข้างหลังได้ ฉันใด สีหคติกาธิการะก็ฉันนั้น สามารถตามไปเป็นเจ้าหน้าที่ 
มีอ านาจเหนือสูตรก่อน ๆ ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ สูตรต่อไปที่ยังไม่ผ่านก็ได้ เช่น สูตรว่า ชินวจนยุตฺต  ห ิ
(สูตร วุตติ และอุทาหรณ์ย่อมสมควรแก่พระพุทธพจน์โดยแท้) 
   ๖.๒) มัณฑูกคตินัย (มณฺฑูกคตินย) ตามไปแบบกบ หมายถึงกบกระโดดไปข้างหน้า 
ได้อย่างเดียว ไม่สามารถกระโดดถอยหลังได้ ฉันใด มัณฑูกคติกาธิการะก็ฉันนั้น สามารถตามไปใน
สูตรข้างหน้าได้อย่างเดียว อาจกระโดดข้าม ๑ สูตรบ้าง ๒ สูตรบ้าง ๓ สูตรบ้าง 
   ๖.๓) ยถานุปุพพิกนัย (ยถานุปพฺพิกนย) หรือ นทีโสตนัย (นทีโสตนย) ตามไปตาม 
ล าดับสูตร หรือตามไปแบบสายน้ า หมายถึงสายน้ าไหลไปตามล าดับของกระแสน้ า ไม่สามารถไหล
ทวนกระแสของน้ าได้ ฉันใด บทที่เป็นอธิการชนิดนี้ก็ฉันนั้น ตามไปตามล าดับของสูตรจนจบวิธีการท า
ตัวของบทนั้น ๆ 
 โดยทั่วไปแล้ว การเขียนไวยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นมีองค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการ คือ 
  ๑) สูตร แสดงกฎหรือข้อบังคับทางไวยากรณ์ 
  ๒) วุตติ ข้อความอธิบายขยายความหมายของสูตรที่ได้ตั้งไว้ให้สมบูรณ์ข้ึน 
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  ๓) อุทาหรณ์ ตัวอย่างที่น ามาอ้างอิงให้สมเหตุสมผลกับกฎที่ได้ตั้งไว้  ซึ่งตัวอย่าง 
ดังกล่าวมักน ามาจากพระไตรปิฎกเป็นหลัก 
 อนึ่ง การอธิบายสูตรในลักษณะของวุตตินั้น มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) สุตตวุตติ (สุตฺตวุตฺติ) ค าอธิบายที่มีข้อความปรากฏอยู่ในสูตรโดยตรง 
  ๒) อนุวัตตนวุตติ (อนุวตฺตนวุตฺติ) ค าอธิบายที่น ามาจากสูตรอื่นที่เป็นอธิการตามมา 
  ๓) ปักขิปนวุตติ (ปกฺขิปนวุตฺติ) ค าอธิบายที่ใส่เพ่ิมเข้ามาให้เนื้อความที่เป็นวุตติ 
กระจ่างชัดเจนมากข้ึนหรือเพ่ือให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ 
 ขอน าข้อความจากคัมภีร์ปทรูปสิทธิ (สูตร ๘) มาอ้างไว้ในที่นี้ว่า 
  ทีโฆ จ. ทีโฆ จ สโร ครุสญฺโ  โหติ. ยถา- นาวา นท ีวธู เทฺว ตโย. 
  สระเสียงยาว ชื่อว่า ครุ, สระเสียงยาว มีชื่อว่า ครุ เช่น นาวา (เรือ), นที (แม่น้ า), วธู 
(ผู้หญิง), เทฺว (สอง), ตโย (สาม) 
  สูตร ทีโฆ จ. 
  วุตติ ทีโฆ จ สโร ครุสญฺโ  โหติ. 
    -สุตตวุตติ  ทีโฆ จ 
    -อนุวัตตนวุตติ สโร (มาจากสูตรก่อนว่า ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺ ), ครุสญฺโ  
(มาจาก สูตรก่อนว่า ทุมฺหิ คร)ุ 
    -ปักขิปนวุตติ โหติ 
  อุทาหรณ์  ยถา- นาวา นท ีวธู เทฺว ตโย. 
 นอกจากองค์ประกอบของคัมภีร์หลักภาษาอย่างกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์จะมีส่วนหลัก ๓ 
ส่วนดังกล่าวแล้ว คัมภีร์นยาสะยังกล่าวถึงหลักการอธิบายสูตร ๖ อย่างคือ 
  ๑) สัมพันธสังวัณณนา (สมฺพนฺธสํวณฺณนา) คือ การประกอบค าในสูตรเป็นประโยค
เดียว โดยแสดงค าที่เพ่ิมเข้ามาแปล (ปาฐเสสะ) ค าท่ีอยู่ห่างกันและค าที่สลับกันโดยความเป็นวิเสสนะ  
และวิเสสยะ อีกนัยหนึ่ง คือ การแสดงประโยชน์ของสูตรว่าท่านแต่งข้ึนเพื่อประโยชน์อะไร 
  ๒) ปทสังวัณณนา (ปทสํวณฺณนา) คือ การอธิบายค าด้วยการตัดค าที่ เข้าสนธิ   
(ปทัจเฉทะ) หรือจ าแนกค า (ปทจินตา) โดยความเป็นสัญญา (ชื่อ) และสัญญี (สิ่งที่ได้รับการตั้งชื่อ) 
เป็นต้น 
  ๓) ปทัตถสังวัณณนา (ปทตฺถสํวณฺณนา) คือ อธิบายความหมายของค า มักกล่าวไว้
ในวุตติ ซึ่งเป็นค าอธิบายสูตรต่าง ๆ  
  ๔) ปทวิคคหสังวัณณนา (ปทวิคฺคหสํวณฺณนา) คือ แสดงรูปวิเคราะห์ของค า เพ่ือให้
เข้าใจถึงความหมายของศัพท์อย่างแท้จริง มักกล่าวไว้ต่อจากวุตติ 
  ๕) โจทนาสังวัณณนา (โจทนาสํวณฺณนา) คือ การตั้งค าถามเพ่ือย้ าความเข้าใจ เช่น
ถามว่า กึ (มีประโยชน์อะไร) มักกล่าวไว้ต่อจากอุทาหรณ์ 
  ๖) ปริหารสังวัณณนา (ปริหารสํวณฺณนา) คือ การตอบค าถามตามข้อ ๕ 
 เนื้อหาในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นคัมภีร์หลักไวยากรณ์ภาษาบาลีนั้น เมื่อว่าโดยสรุป
แล้ว มีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็นหลักควรท าความเข้าใจเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
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 ๑) บทสนธิ 
 สนธิ คือ การน าศัพท์ตั้งแต่ ๒ ศัพท์ขึ้นไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกัน เป็นวิธีการต่อศัพท์
และอักษรให้เนื่องกันตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีสันสกฤต เช่น พจน + อนุกรม = พจนานุกรม, ราช 
+ อุปถัมภ์ = ราชูปถัมภ์ เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า สนฺธิยนฺติ เอตฺถ ปทานิ อกฺขรานิ จาติ สนฺธิ ,       
สํหิตปทํ ชื่อว่าสนธิ เพราะเชื่อมบทและอักษร ได้แก่บทที่ถูกเชื่อม อีกนัยหนึ่ง ทฺวินฺนํ ปทานํ อนฺตรํ 
อทสฺเสตฺวา สมฺมา ธียตีติ สนฺธิ ชื่อว่าสนธิ เพราะถูกเชื่อมไว้อย่างสนิทระหว่างบทท้ังสอง  
 สนธินี้มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑.๑) สระสนธิ หมายถึง สนธิที่มีวิธีการเชื่อมโดยอาศัยสระหน้าของบทหลังเป็นนิมิต 
คือการต่อสระเข้ากับสระด้วยกัน เช่น สทฺธา + อิธ เป็น สทฺธีธ เป็นต้น ตัวอย่างนี้ มี อิ ของ อิธ เป็น
เหตุ  
  ๑.๒) พยัญชนะสนธิ หมายถึง สนธิที่มีวิธีการเชื่อมโดยอาศัยพยัญชนะหน้าของบท
หลังเป็นนิมิต คือการต่อพยัญชนะเข้ากับพยัญชนะด้วยกัน เช่น ต  + หิ เป็น ตญฺหิ เป็นต้น ตัวอย่างนี้มี
การเชื่อมโดยอาศัยพยัญชนะหน้าของบทหลังเป็นเหตุแล้วจึงเปลี่ยนนิคหิต เป็น  
  ๑.๓) วุตตสนธิ หมายถึงการสนธิที่มีการลบ การลงอาคมเพ่ือต้องการรักษากฎของ
ฉันทลักษณ์ และเพ่ือต้องการท าให้ถ้อยค าเกิดความสละสลวย เช่น ยนฺต  สนฺต  เป็น ยนฺต สนฺต  เป็นต้น 
ตัวอย่างนี้เป็นบทร้อยกรองของกรณีเมตตสูตร โดยลบนิคหิตออกไปตัวหนึ่ง เนื่องจากท าให้ฉันท
ลักษณ์เสีย มิฉะนั้นแล้ว คาถานี้จะไม่เข้ากับกฎเกณฑ์ของคาถาท่ีต้องการได้ 
 เมื่อว่าโดยสรุปแล้ว การท าสนธิ มีประโยชน์ ๓ ประการ คือ 
  (๑) ย่นอักษรให้น้อยลง 
  (๒) เป็นอุปการะในการแต่งโคลง ฉันท ์กาพย์ กลอน 
  (๓) ท าให้ค าพูดสละสลวย 
 ๒) บทนาม 
 นาม คือ สื่อที่ให้เข้าถึงความหมาย หรือให้ความหมายเข้ามาหาตน ได้แก่ ค าที่ส าหรับใช้
เรียกคน สัตว์ สถานที่ และสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า อตฺถาภิมุขํ นมตีติ นามํ, อตฺตนิ จ 
อตฺถํ นาเมตีติ นามํ ชื่อว่านาม เพราะน้อมไปหาความหมาย คือระบุถึงความหมายตามความประสงค์
ผู้พูด และเพราะให้ความหมายน้อมเข้ามาหาตน คือท าให้เข้าใจความหมาย  
 ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ นามกัณฑ์ สูตรที่ ๖๐ ได้จ าแนกนามออกไปหลายประเภท เมื่อว่าโดย
ความหมาย มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) อันวัตถนาม คือ นามตามความหมาย ได้แก่ นามที่มีความหมายตรงตามสภาพ
ความเป็นจริง เช่น คนมีรูปร่างใหญ่ มีชื่อว่า นายใหญ่ หรือคนมีรูปร่างเล็ก มีชื่อว่า นายเล็ก ดังนี้    
เป็นต้น คือสมชื่อตามรูปร่าง ถือว่ารูปร่างกับชื่อตรงกัน 
  ๒) รูฬหินาม คือ นามท่ีมีความหมายไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น คนชื่อว่า นาย
ใหญ่ แต่มีรูปร่างเล็ก หรือคนมีชื่อว่า นายเล็ก แต่กลับเป็นคนมีรูปร่างใหญ่ ดังนี้เป็นต้น คือ ชื่อกับ
รูปร่างไม่ตรงกัน ถือว่าเป็นคนละเรื่องไม่สมชื่อกัน 
 เมื่อว่าโดยเพศ มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) ปุงลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่าเป็นเพศชาย เช่น ปุริส-บุรุษ เป็นต้น 
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  ๒) อิตถีลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่าเป็นเพศหญิง เช่น นารี-นาง เป็นต้น 
  ๓) นปุงสกลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่า ไม่ใช่ทั้งเพศชายและเพศหญิง เช่น ธน -ทรัพย์ 
เป็นต้น 
 เมื่อว่าโดยลักษณะ มี ๔ ประเภท คือ 
  ๑) สามานยนาม คือนามที่เป็นชื่อทั่วไป โดยอาศัยการสมมุติแต่งตั้งบัญญัติขึ้นจาก
ชาติก าเนิด เช่น รุกฺโข ต้นไม้ เป็นต้น 
  ๒) คุณนาม คือนามที่แสดงลักษณะเฉพาะโดยอาศัยคุณธรรมหรือคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นเหตุ เช่น ติปิฏโก ภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎก วินยธโร ภิกษุผู้ทรงพระวินัย เป็นต้น 
  ๓) กิริยานาม คือนามที่แสดงอาการกิริยา โดยอาศัยการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
เหตุ เช่น ปาจโก ผู้หุง เป็นต้น 
  ๔) ยทิจฉานาม คือนามที่ผู้คนบัญญัติขึ้นตามความประสงค์ โดยไม่ได้อาศัยนิมิตอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง กล่าวขึ้นมาลอย ๆ เท่านั้น เช่น ติสฺโส นายติสสะ เป็นต้น 
 เมื่อว่าโดยวัณณะแล้ว มี ๘ ประเภท คือ 
  ๑) อวัณณันตปกตินาม คือ (๑) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อ เป็นรูปเดิม เช่น ปุริส เป็น
ค านามท่ีมีสระ อ ลงท้าย และ  (๒) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อา เป็นรูปเดิม เช่น กญฺ า  เป็นค านามที่มี 
สระ อา ลงท้ายเป็นต้น 
  ๒) อิวัณณันตปกตินาม คือ (๓) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อิ เป็นรูปเดิม เช่น มุนิ เป็น
ค านามท่ีมีสระ อิ ลงท้าย และ (๔) นามทีล่งท้ายด้วยสระ อี เป็นรูปเดิม เช่น เสฏฺ  ี เป็นค านามท่ีมีสระ  
อี ลงท้ายเป็นต้น 
  ๓) อุวัณณันตปกตินาม คือ (๕) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อุ เป็นรูปเดิม เช่น ครุ เป็น
ค านามที่มีสระ อุ ลงท้าย และ (๖) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อุ เป็นรูปเดิม เช่น วิญฺญู เป็นค านามที่มีสระ 
อู ลงท้ายเป็นต้น 
  ๔) โอการันตปกตินาม คือ (๗) นามที่ลงท้ายด้วยสระ โอ เป็นรูปเดิม เช่น โค เป็น
ค านามท่ีมีสระ โอ ลงท้ายเป็นต้น 
  ๕) นิคคหีตันตปกตินาม คือ (๘) นามท่ีลงท้ายด้วยนิคหิต ( -   ) เป็นรูปเดิม เช่น กึ เป็น
ค านามท่ีลงท้ายด้วยนิคหิตเป็นต้น 
 ๓) บทอัพยยศัพท ์
 อัพยยศัพท์ ศัพท์ที่แจกด้วยวิภัตติไม่ได้เหมือนนามศัพท์ทั่วไป เพราะไม่มีการเสียรูปศัพท์
ไป เนื่องจากมีความคงที่ในเรื่องของลิงค์ วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ยกเว้นการท าสนธิ สมาส และ 
ตัทธิต 
 อัพยยศัพท์ มี ๖ ประเภท คือ 
  ๑) อุปสัค คือค าที่เติมไว้ข้างหน้าค าอ่ืน เพ่ือให้ค านั้นเกิดความสละสลวย หรือมี
ความหมายแปลกออกไปจากเดิม ส าหรับค าที่น าหน้าธาตุ เพ่ือขยายความหมายของธาตุเป็นส่วนมาก 
หรือประกอบหน้าค านาม เพ่ือขยายค านามบ้างเป็นบางครั้ง และเป็นค าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูป ไม่
ว่าจะโดยลิงค์ทั้ง ๓ หรือวิภัตติทั้ง ๗ ในคัมภีร์กัจจายนวรรณนา สูตรที่ ๓๑๙ มีรูปวิเคราะห์ว่า อุเปจฺจ 
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อตฺถํ สชฺชนฺตีติ อุปสคฺคา ชื่อว่าอุปสัค เพราะเข้าไปประกอบหน้าธาตุ เพ่ือปรุงแต่งความหมายของ
ธาตุ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๒ อธิบายว่า  อุเปจฺจตฺถํ  สชฺเชนฺตีติ  อุปสคฺคา  หิ  ปาทโย ศัพท์ 
ทั้งหลายมี ป ศัพท์เป็นต้น ชื่อว่าอุปสัค เพราะเข้าไปจัดแต่งเนื้อความ 
  อุปสัค หรือที่เรียกว่าคติ จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
   (๑) ธาตวัตถพาธกะ คือ อุปสัคที่ เบียดเบียนความหมายของธาตุ คือท าให้
ความหมายของธาตุมีความหมายตรงกันข้าม เช่น คจฺฉติ-ย่อมไป อาคจฺฉติ-ย่อมมา ชยติ-ย่อมชนะ 
ปราชยติ-ย่อมแพ้ เป็นต้น 
   (๒) ธาตวัตถานุวัตตกะ คืออุปสัคที่คล้อยตามความหมายของธาตุ หมายความว่า
ไม่ท าให้ความหมายของธาตุเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น คจฺฉติ-ย่อมไป อนุคจฺฉติ-ย่อมไปตาม เสติ-
ย่อมนอน อธิเสติ-ย่อมนอนทับ เป็นต้น 
   (๓) ธาตวัตถวิเสสกะ คืออุปสัคที่ท าให้ความหมายของธาตุแปลกออกไปจากเดิม 
แต่ไม่ถึงกับตรงกันข้าม เช่น ภวติ ย่อมมี, อนุภวติ ย่อมเสวย เป็นต้น 
  ๒) นิบาต คือค าที่ตั้งอยู่ข้างหน้า ท่ามกลาง และท้ายค าอ่ืน และเป็นค าที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปไม่ว่าจะโดยลิงค์ทั้ง ๓ หรือวิภัตติทั้ง ๗ ในคัมภีร์กัจจายนวัณณนา สูตรที่ ๓๑๙ มีรูป
วิเคราะห์ว่า ปทานิ อาทิมชฺฌาวสาเนสุ นิปตนฺตีติ นิปาตา ชื่อว่านิบาต เพราะวางไว้ข้างหน้า ตรง
กลางและทา้ยบท ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๒ อธิบายว่า จาที ปทาทิมชฺฌนฺเต นิปาตา นิปตนฺติ    
ศัพท์ทั้งหลายมี จ ศัพท์เป็นต้น ชื่อว่านิบาต วางไว้ข้างหน้า ตรงกลางและทา้ยบท 
  ๓) อัพยยีภาวสมาส คือสมาสที่มีอัพยยศัพท์ (อุปสัคและนิบาต) อยู่หน้าและเป็น
ประธาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะลิงค์ วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ในคัมภีร์กัจจายนะวัณณนา สูตรที่ 
๓๑๙ แสดงว่า อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก อพฺยยีภาโว นามศัพท์ที่มีอุปสัคและนิบาตวางอยู่หน้า ชื่อ
ว่าอัพยยีภาวสมาส ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๖๙๖ แสดงว่า อพฺยยปุพฺพโก อพฺยยีภาโว 
สมาสที่มีอุปสัคและนิบาตเป็นบทประธาน ชื่อว่าอัพยยีภาวสมาส เช่น นครสฺส สมีปํ อุปนคร  ที่ใกล้
นคร นครสฺส พหิ พหินคร  ภายนอกแห่งนคร เป็นต้น 
  ๔) อัพยยตัทธิต คือตัทธิตที่เป็นอัพยยศัพท์ หมายถึง ตัทธิตที่มีรูปศัพท์คงที่ไม่เปลี่ยน
รูปตามลิงค์และวิภัตติอย่างใด เช่น โส ปกาโร ตถา ประการนั้น ต  ปการ  ซึ่งประการนั้น เตน ปกาเรน 
ตถา โดยประการนั้น เป็นต้น ค าว่า ตถา เป็นอัพยยตัทธิต ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปไปตามประเภทของ
ลิงค์และวิภัตติ 
  ๕) ปัจจัยใช้แทนวิภัตติ มี โต ตฺร ตฺถ ห ธ ธิ หึ ห  หิญฺจน  ว ปัจจัยเป็นต้น 
  ๖) อัพยยปัจจัยกิตก์ คือ ปัจจัยกิตก์ที่เป็นอัพยยศัพท์มี ตูนาทิปัจจัย เป็นต้น มีรูป
เหมือนกันในลิงค์ วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปศัพทไ์ปตามลิงค์ วจนะ และวิภัตติ  
 ๔) บทสมาส 
 สมาส คือการน าศัพท์ตั้งแต่ ๒ ศัพท์ขึ้นไปมาต่อกัน ให้เป็นศัพท์เดียวกันตามหลัก
ไวยากรณ์ภาษาบาลีสันสกฤต เช่น สุนทร + พจน์ เป็นสุนทรพจน์ รัฐ + ศาสตร์ เป็น รัฐศาสตร์ อุดม 
+ การณ์ เป็นอุดมการณ์ เป็นต้น ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๓๓๑ มีรูปวิเคราะห์ว่า สมสฺสเตติ    
สมาโส ชื่อว่าสมาส เพราะถูกเชื่อมให้เป็นบทเดียวกัน ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๖๙๒ ให้
ความหมายไว้ว่า สมสนํ สมาโส, ปทสงฺเขโป. อถวา สมสิยติ สทฺทวเสน วา อตฺถวเสน วา วิภตฺติ-



๙๒ 
 

โลปํ กตฺวา วา อกตฺวา วา เอกปทตฺตกรเณน สงฺขิปิยตีติ สมาโส , สมสฺสิตปทํ การย่อบท ชื่อว่า
สมาส หมายถึงการย่อบท เป็นการย่อศัพท์หรือย่ออรรถให้กลายเป็นบทเดียวกันด้วยการลบวิภัตติบ้าง 
ไม่ลบบ้าง 
 สมาสนั้น เมื่อว่าโดยลักษณะ มีลักษณะเดียว คือน าเอาบทนามตั้งแต่ ๒ บทขึ้นไปมาย่อ
เข้าด้วยกัน มี ๒ อย่าง คือ 
  ๑) สัททสมาส สมาสที่มีการย่อศัพท์ เป็นการเชื่อมบทหลายบทให้กลายเป็นบทเดียว  
เพ่ือให้พยัญชนะกระชับขึ้นกว่าเดิม มีในลุตตสมาส (สมาสที่มีการลบวิภัตติ) เช่น คาโว ธน  ยสฺสาติ 
โคธโน ผู้มีทรัพย์คือวัว เป็นต้น 
  ๒) อัตถสมาส สมาสที่มีการย่อเนื้อความ เป็นการเชื่อมข้อความหลายอย่างในบทต่าง 
ๆ ให้กลายเป็นข้อความอันเดียวกัน เพื่อให้เนื้อความกระชับขึ้นกว่าเดิม มีในอลุตตสมาส (สมาสที่ไม่ได้
ลบวิภัตติ) เช่น อุรสิ โลมานิ ยสฺสาติ อุรสิโลโม ผู้มีขนที่อก เป็นต้น 
 แต่เมื่อว่าโดยกิจ มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) ลุตตสมาส สมาสที่มีการย่อโดยมีการลบวิภัตติของบทหน้า เช่น รญฺโ  ปุตฺโต ราช-
ปุตฺโต โอรสของพระราชา 
  ๒) อลุตฺตสมาส สมาสที่มีการย่อโดยไม่มีการลบวิภัตติของบทหน้า เช่น ทีปํ กโรตีติ 
ทีปงฺกโร ชื่อว่า ทีปงฺกร เพราะท าที่พ่ึง  
 เมื่อว่าโดยสภาวะ มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) นิจจสมาส สมาสที่มีการย่อแน่นอน คือในพระบาลีมีปรากฏเป็นรูปสมาสเท่านั้นไม่
ปรากฏเป็นอย่างอ่ืน เช่น กุมฺภ  กโรตีติ กุมฺภกาโร ชื่อว่า กุมฺภการ เพราะท าหม้อ 
  ๒) อนิจจสมาส สมาสที่มีการย่อไม่แน่นอน คือในพระบาลีมีปรากฏเป็นได้ทั้งในรูป
สมาสและไม่ใช่สมาส เช่น รญฺโ  ปุตฺโต ราชปุตฺโต พระโอรสของพระราชา 
 เมื่อว่าโดยย่อชื่อ มี ๖ ประเภท คือ 
  ๑) อัพยยีภาวสมาส สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาตเป็นบทหน้า และเป็นประธาน เช่น 
นครสฺส สมีเป ปวตฺตติ กถา อิติ อุปนคร  ค าพูดที่เกิดขึ้นใกล้นคร เรียกว่าอุปนคร  เป็นต้น 
  ๒) กัมมธารยสมาส สมาสที่มีบทหน้าขยายบทหลัง และมีบทหลังเป็นประธาน เช่น  
มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส, มหนฺโต จ โส ปุริโส จาติ มหาปุริโส บุรุษผู้ประเสริฐ ชื่อว่ามหาบุรุษ , 
ประเสริฐด้วย ท่านเป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่ามหาบุรุษ เป็นต้น 
  ๓) ทิคุสมาส สมาสที่มีบทหน้าเป็นสังขยาที่แสดงจ านวน บทหลังเป็นนามทั่วไป เช่น 
ตโย โลกา ติโลก  ไตรโลก เป็นต้น 
  ๔) ตัปปุริสสมาส สมาสที่มีบทหน้าลงวิภัตตินาม ๖ ประเภท มีทุติยาวิภัตติเป็นต้น  
และมีบทหลังเป็นประธาน เช่น สุข  ปตฺโต สุขปฺปตฺโต ผู้มีความสุข เป็นต้น 
  ๕) พหุพพีหิสมาส สมาสที่มีความหมายเป็นบทอ่ืน คือ ย ต ศัพท์เป็นต้น และระบุถึง
เป็นประธาน เช่น วีโต ราโค ยสฺมา โส วีตราโค (ภิกฺขุ) ผู้ปราศจากราคะ เป็นต้น 
  ๖) ทวันทสมาส สมาสที่มีบททั้งสองเป็นประธาน และในรูปวิเคราะห์ มี จ ศัพท์อยู่
ด้วย เช่น สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณา สมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย เป็นต้น 
 



๙๓ 
 

 เมื่อว่าโดยประโยชน์ มี ๓ คือ 
  ๑) ท าพากย์ในภาษาบาลีให้สละสลวยและขจัดความรุงรังด้วยวิภัตติ 
  ๒) ท าศัพท์ให้น้อยลง คงความไว้เท่าเดิม 
  ๓) ท านามนามให้กลายเป็นคุณนามและเปลี่ยนลิงค์ได้ 
 ๕) บทตัทธิต 
 ตัทธิต คือการเชื่อมค านามกับปัจจัย เป็นการสร้างค าใหม่เพ่ือให้กระชับกว่าการใช้นาม
ล้วน ๆ หรือปัจจัยที่เป็นประโยช์เกื้อกูลแก่ความย่อ เป็นได้ทุกวิภัตติ และเป็นอัพยยศัพท์ ในคัมภีร์  
ปทรูปสิทธิ ตัทธิตกัณฑ์ สูตรที่ ๓๖๑ มีรูปวิเคราะห์ว่า เตสํ นามิกานํ หิตอุปการา ตทฺธิตา ชื่อ
ว่าตัทธิต เพราะเป็นปัจจัยที่มีอุปการะเกื้อกูลแก่นามบทเหล่านั้น ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา ตัทธิต
กัณฑ์สูตรที่ ๗๕๑ ให้ความหมายว่า ตทฺธิตนฺติ อปจฺจาทิอตฺเถสุ ปวตฺตานํ ณาทิปจฺจยานํ นามํ ปริ-
กปฺปาทิวเสน นิปฺผาเทตพฺพสฺส วิธิโนปิ นามํ ตัทธิตเป็นชื่อของกลุ่มปัจจัยมี ณ ปัจจัยเป็นต้นใช้ใน
ความหมายว่า อปจฺจ เป็นต้นและวิธีการประกอบศัพท์โดยอาศัยการอนุมานตามหลักเหตุผลเป็นต้น  
 ตัทธิตนั้น เมื่อว่าโดยลักษณะทั่วไป มีอยู่ลักษณะอย่างเดียว คือใช้ปัจจัยแทนศัพท์ได้ทั่วไป 
เมื่อว่าโดยลักษณะเฉพาะ มีหลายประเภท ตามที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ปทรูปสัทธิ สูตรที่ ๔๒๓ ว่า 
  ตัทธิต มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) สามัญญตัทธิต (สามัญญวุตติตัทธิต) ตัทธิตที่มีรูปศัพท์เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ และใช้
ปัจจัยแทนศัพท์ได้ทั่วไป เช่น  วสิฏฺ สฺส  อปจฺจ   วาสิฏฺโ  (วาสิฏฺ  ี, วาสิฏฺ   ) เหล่ากอของวสิฏฐะ ชื่อว่า  
วาสิฏ ะ เป็นต้น 
  ๒) ภาวตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ ตฺต ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ ปัจจัย แทน ภาวศัพท์ลงกับนาม
นาม คุณนาม นามกิตก์ กิริยาอาขยาต (อตฺถิ นตฺถิ) 
  ๓) อัพยยตัทธิต ตัทธิตที่ใช้อัพยยศัพท์ ถา ถ  ปัจจัยแทน ปการ (ประการ) 
 ในบรรดา ๓ ประเภทนั้น สามัญญวุตติตัทธิต (ตัทธิตแรก) มี ๔ ประเภท คือ 
  ๑) อปัจจตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ปัจจัยแทน อปจฺจ (เหล่ากอ) ศัพท์ เช่น วสิฏฺ สฺส อปจฺจ      
วาสิฏฺโ  เหล่ากอวสิฏฐะ เป็นการใช้ ณ ปัจจัยแทน อปจฺจ ศัพท์ 
  ๒) อเนกัตถตัทธิต ตัทธิตที่มีความหมายหลายประการ เช่น นาวาย ตรตีติ นาวิโก ผู้
ข้ามด้วยเรือ เป็นการใช้ ณิก ปัจจัยแทน ตรติ (ข้าม) ศัพท์, กสาเวน รตฺต  กาสาว  ผ้ากาสาวะ เป็นการ
ใช้ ณ ปัจจัยแทน ราค (ย้อม) ศัพท์ เป็นต้น 
  ๓) อัสสัตถิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ปัจจัยแทน อสฺสตฺถิ (มี) ศัพท์ เช่น คุโณ อสฺส อตฺถีติ    
คุณวา ผู้มีคุณ เป็นการใช้ วนฺตุ ปัจจัย แทน อสฺสตฺถิ ศัพท์ 
  ๔) สังขยาตัทธิต ตัทธิตที่มีการน าสังขยาศัพท์มาย่อเข้าด้วยกัน เช่น ทส จ ทส จ วีสติ 
สิบกับสิบ เป็นยี่สิบ เป็นต้น 
 ส่วนในคัมภีร์ปทวิจาร แสดงว่า ตัทธิตเมื่อว่าโดยย่อมี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) สามัญญตัทธิต ตัทธิตที่มีรูปศัพท์เป็นได้ ๓ ลิงค์ เช่น วาสิฏฺโ , วาสิฏฺ  ี, วาสิฏฺ    
  ๒) อัพยยตัทธิต ตัทธิตที่มีรูปศัพท์ไม่เปลี่ยนแปลงตามลิงค์และวิภัตติ เช่น ตถา 
  ๓) ภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงในความหมายว่า ภาวะ (แปลว่า ความ, การ) 
 



๙๔ 
 

 เมื่อว่าโดยพิสดาร สามัญญตัทธิต มี ๑๕ ประเภท คือ 
  ๑) อปัจจตัทธิต ตัทธิที่ใช้แทน อปจฺจ (เหล่ากอ) ศัพท์  
  ๒) ตรัตยาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ตรติ (ข้าม) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๓) ราคาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ราค (ย้อม) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๔) ชาตาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ชาต (เกิด) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๕) สมูหตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน สมูห (หมู่) ศัพท ์
  ๖) านตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน าน (ที่ตั้ง) ศัพท ์
  ๗) อุปมาตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน อุปมา (ราวกะ, เพียงดัง) ศัพท ์
  ๘) นิสสิตตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน นิสฺสิตฺต (อาศัย) ศัพท ์
  ๙) พหุลตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน พหุล (มาก) ศัพท ์
  ๑๐) วิเสสตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน วิเสส (ยิ่งกว่า) ศัพท์  
  ๑๑) อัสสัตถิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน อสฺสตฺถิ (มี) ศัพท ์
  ๑๒) ปกติตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ปกติ หรือ ปกต (ปกติ) ศัพท ์
  ๑๓) ปูรณตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ปูรณ (ล าดับที่) ศัพท์  
  ๑๔) สังขยาตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน สังขยา (จ านวน) ศัพท ์
  ๑๕) วิภาคตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน วิภาค (จ าแนก, แยกส่วน) ศัพท ์
 ภาวตัทธิต มี ๕ ประเภท คือ 
  ๑) ทัพพภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายของภาวะท้ายทัพพศัพท์ เช่น          
วิสาณิสฺส ภาโว วิสาณิตฺต  ความเป็นมาแห่งสัตว์ที่มีเขา ชื่อว่าวิสาณิตตะ เป็นต้น 
  ๒) คุณภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายคุณศัพท์ เช่น สุกฺกสฺส   
ภาโว สุกฺกตฺต  ความเป็นมาแห่งโคสีขาว ชื่อว่าสุกกัตตะ เป็นต้น 
  ๓) กิริยาภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายกิริยาศัพท์ เช่น คนฺตุสฺส   
ภาโว คนฺตุตฺต  ความเป็นมาแห่งผู้ไป ชื่อว่าคันตุตตะ เป็นต้น 
  ๔) ชาติภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายชาติศัพท์ เช่น โคตสฺส   
ภาโว โคตฺต  ความเป็นมาแห่งโค ชื่อว่าโคตตะ เป็นต้น 
  ๕) นามภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายนามบัญญัติ เช่น จิตฺตสฺส   
ภาโว จิตฺตตฺต  ความเป็นมาแห่งจิตต์ ชื่อว่าจิตตัตตะ เป็นต้น 
 ๖) บทอาขยาต 
 อาขยาต คือค าที่เชื่อมธาตุ วิภัตติ ปัจจัยเพ่ือสร้างค าที่แสดงกิริยาหรือศัพท์ที่กล่าวกิริยา 
เพ่ือใช้เป็นกิริยาคุมพากย์ ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๘๖๕ มีรูปวิเคราะห์ว่า กฺริยํ อาขฺยาตีติ  
อาขฺยาตํ, กฺริยาปทํ อาขยาตคือศัพท์ที่แสดงกิริยา (การกระท า) ได้แก่ บทกิริยามี ติ, อนฺติ, สิ, ถ, มิ, ม 
วิภัตติเป็นต้น เช่น ปุริโส มคฺค  คจฺฉติ บุรุษ ย่อมไปสู่หนทาง เป็นต้น (คมุ ธาตุ ติ วิภัตติ)ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ ๘ อย่าง คือ วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก และปัจจัยใน ๘ อย่างนั้น ที่ส าคัญ
ที่สุด คือ 
  ๑) วิภัตติ คือศัพท์ที่แจกแจงความหมายของธาตุ ท าหน้าที่ของตนได้โดยล าพังและ
เป็นที่อาศัยปรากฏขึ้นของ กาล บท วจนะ และบุรุษ 



๙๕ 
 

  ๒) ธาตุ เป็นมูลรากของกิริยา 
  ๓) ปัจจัย เพราะท าหน้าที่ของตนได้โดยล าพัง และเป็นที่อาศัยปรากฏขึ้นของวาจก 
 วิภัตติ คือศัพท์ที่แจกแจงความหมายของธาตุ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๔๒๔ มีรูป
วิเคราะห์ว่า กาลาทิวเสน ธาตฺวตฺถํ วิภชนฺตีติ วิภตฺติโย ชื่อว่าวิภัตติ เพราะแจกแจงความหมายของ
ธาตุโดยจ าแนกเป็นกาลเป็นต้น ในคัมภีร์ปทวิจาร แสดงวิภัตติไว้ ๘ หมวด ดังนี้ คือ 
  ๑) วัตตมานาวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ก าลังเป็นไปอยู่ แต่ยังไม่เสร็จ เรียกว่าปัจจุบัน, มี
วิภัตติว่า ติ, อนฺติ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ โดยส่วนมากแปลว่า อยู่ , ย่อม, จะ ส่วนใน
คัมภีร์กัจจายนะวัณณนาสูตรที่ ๔๑๔ มีรูปวิเคราะห์ว่า วตฺตนฺตีติ วตฺตมานา กาลสงฺขาตา กิริยา 
วตฺตมาโน กาโล เอติสฺสาติ วตฺตมานา ชื่อว่าวัตตมานา เพราะก าลังเป็นไปอยู่ ได้แก่ กิริยาคือกาล 
กาลที่ก าลังเป็นไปของกิริยานั้น เหตุนั้น กิริยานั้น ชื่อว่าวัตตมานา 
  ๒) ปัญจมีวิภัตติ การออกค าสั่งใช้ให้ผู้อ่ืนท า เรียกว่าอาณัตติ การปรารถนาหรือการ
สวดมนต์อ้อนวอนให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้น เรียกว่าอาสิฏฐะ มีวิภัตติว่า ตุ, อนฺตุ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่ง
ประกอบท้ายธาตุเพ่ือแสดงอาณัตติและอาสิฏฐะนั้น ท่านเรียกว่าปัญจมีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า จง
...เถิด, ขอ...จง ส่วนในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๘๘๐ แสดงว่า ปัญจมีวิภัตติ ใช้ในกาลที่ไม่
เจาะจง เหล่านี้ คือ ออกค าสั่ง, ความหวัง, การด่า, การสาปแช่ง, การขอ, การแนะน าหรือบอกวิธี, 
การนิมนต,์ การร้องเรียก, การเชื้อเชิญ, การถาม และความปรารถนา 
  ๓) สัตตมีวิภัตติ การหยั่งลองใจผู้อ่ืน เรียกว่าอนุมัติ (ในที่อ่ืน หมายถึง การอนุญาต
หรือการเห็นด้วย) การร าพึงกับตนเอง เรียกว่าปริกัปปะ มีวิภัตติว่า เอยฺย, เอยฺยุ เป็นต้น ๑๒ ตัว ซึ่ง
ประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอนุมัติและปริกัปปะนั้น  เรียกว่าสัตตมีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า ควร...,  
พึง..., 
  ๔) ปโรกขาวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ส าเร็จไปแล้ว เรียกว่าอดีต มีวิภัตติว่า อ, อุ เป็นต้น 
๑๒ ตัว ซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงกาลหรือกิริยาที่เป็นอดีตนั้น เรียกว่าปโรกขาวิภัตติ  โดย
ส่วนมากแปลว่า...แล้ว 
  ๕) หิยัตตนีวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ผ่านพ้นมาแล้วได้ ๑ วัน เรียกว่าหิยโย (เมื่อวานนี้) 
มีวิภัตติว่า อา, อู เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอดีตกาลนับตั้งแต่เมื่อวานนั้น เรียกว่า 
หิยยัตตนีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า...แล้ว 
  ๖) อัชชัตตนีวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่เป็นไปโดยเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาไป จนถึง
เที่ยงคืนที่ก าลังจะมาถึง เรียกว่าอัชชะ (วันนี้) มีวิภัตติว่า อี, อุ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ 
เพ่ือแสดงอดีตท่ีเพ่ิงท าเสร็จไปภายในวันนี้ เรียกว่าอัชชัตตนีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า...แล้ว 
  ๗) ภวิสสันติวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ยังมาไม่ถึงเรียกว่าอนาคต มีวิภัตติว่า สฺสติ, สสนฺติ  
เป็นต้น ๑๒ ตัว ซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอนาคตนั้น เรียกว่าภวิสสันติวิภัตติ โดยส่วนมาก
แปลว่า จัก..., จะ..., 
  ๘) กาลาติปัตติวิภัตติ ความผิดหวังหรือความผิดพลาดที่ท าให้กิริยาบางอย่างไม่มีสิทธิ
ที่จะเกิดขึ้นได้อีก  เรียกว่ากิริยาติปันนะ  มีวิภัตติว่า สฺสา, สฺส สุ เป็นต้น ๑๒ ตัว  ซึ่งประกอบท้ายธาตุ 
เพ่ือแสดงความเป็นกิริยาติปันนะนั้น เรียกว่ากาลาติปัตติวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า จักได้...แล้ว 
 



๙๖ 
 

 ๗) บทกิตก์ 
 กิตก์ คือค าเชื่อมธาตุกับปัจจัย เพ่ือสร้างค าที่ท าหน้าที่ เป็นผู้กระท ากิริยาเป็นต้น 
หมายความว่า เป็นชื่อของปัจจัยกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมาโดยการน าเอาธาตุกับปัจจัยมาประกอบกัน เพ่ือ
ก าจัดความสงสัยในเรื่องสาธนะ ในคัมภีร์สัททัตถเภทจินตาคาถาที่ ๓๔๖ มีรูปวิเคราะห์ว่า สิสฺสานํ 
กงฺขํ กิรตีติ กิโต ณ ปัจจัยเป็นต้น ชื่อว่ากิตก์ เพราะก าจัดความสงสัยของศิษย์ทั้งหลาย (ลง ณฺวุ ปัจจัย
เป็น กิตโก) คือท าให้เข้าใจหน้าที่ของศัพท์ได้อย่างถูกต้องว่า เป็นสาธนะไหน ดังนี้เป็นต้น เช่น ทายโก 
มาจาก ทา ธาตุ + ณฺวุ ปัจจัย แปลว่า ผู้ให้ เป็นกัตตุสาธนะ, ทาน  มาจาก ทา ธาตุ + ยุ ปัจจัย แปลว่า 
ทานที่ถูกให้ เป็นกัมมสาธนะ ดังนี้เป็นต้น เป็นชื่อของปัจจัยกลุ่มหนึ่งที่ก าจัดความสงสัยของศิษย์ใน
เรื่องสาธนะ ในคัมภีร์กัจจายนะสูตรที่ ๕๔๕-๕๔๖ ได้จ าแนกกิตก์ปัจจัยออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  ๑) กิจจปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัมมสาธนะและภาวสาธนะ มี ๕ ตัว คือ ตพฺพ, อนีย, 
ณฺย, เตยฺย, ริจฺจ ปัจจัยเหล่านี้ สามารถแสดงความหมายว่า อรหะ (สมควร) และสักกะ (สามารถ) 
ท่านจึงบัญญัติให้แปลว่า พึง, ได้ เช่น กาตพฺพ  (อันเขาพึงกระท า, อันเขากระท าได้) เป็นต้น 
  ๒) กิตปัจจัย คือปัจจัยที่มักใช้ในกัตตุสาธนะ ได้แก่ กิตก์ปัจจัยทั้งหมดที่นอกจากกิจจ
ปัจจัย 
 โบราณาจารย์บางท่านจ าแนกกิตก์ปัจจัยออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๑) กิจจปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัมมสาธนะและภาวสาธนะ 
  ๒) กิตปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัตตุสาธนะ 
  ๓) กิจจกิตปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัตตุสาธนะ, กัมมสาธนะ, ภาวสาธนะ 
 คัมภีร์อภิธาน เป็นคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมศัพท์บาลี และมีคัมภีร์ที่ส าคัญ ๆ อธิบาย
ขยายความเพ่ิมเติม เช่น อภิธานัปปทีปิกาฎีกา อภิธานัปปทีปิกาสูจิ อภิธานัปปทีปิกานิสสยะ เป็นต้น 
เป็นคัมภีร์ที่แสดงนามบัญญัติของเนื้อหาทั้งในโลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล เป็นผลงานของ
พระโมคคัลลานมหาเถระ ราชบัณฑิต ณ วัดมหาเชตวัน เกาะลังกา ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗ ในรัช
สมัยของพระเจ้า ปรักกมพาหุที่ ๑ 
 คัมภีร์อภิธาน ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่าด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถให้ความรู้ต่อการ 
ศึกษาทางภาษาศาสตร์เพราะเป็นแหล่งรวมของ “พจน์” หรือค าพูดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันซึ่ง
เป็นสิ่งที่อนุชนจะต้องศึกษาและให้ความส าคัญกับการศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ด้วย คัมภีร์อภิธาน 
แบ่งออกเป็น ๓ กัณฑ์ใหญ่ คือ 
 ๑. สัคคกัณฑ์ แสดงชื่อศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น ศัพท์ที่เป็น
พระนามของพระพุทธเจ้า ชื่อพระนิพพาน พระอรหันต์ และโลกสวรรค์ เป็นต้น 
 ๒. ภูกัณฑ์ แสดงศัพท์ที่เป็นชื่อของสถานที่ พื้นดิน ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ า และล าธารเป็นต้น 
แบ่งออกเป็น ๗ วรรคย่อย คือ 
  ๑) ภูมิวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับแผ่นดิน 
  ๒) ปุรวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับเมืองและประเทศ 
  ๓) นรวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับคน 
  ๔) จตุพพรรณวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับวรรณะ ๔ 
  ๕) อรัญญวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับป่าไม้ 



๙๗ 
 

  ๖) เสลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับภูเขา 
  ๗) ปาตาลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับโลกบาดาล 
 ๓. สามัญญกัณฑ์ แสดงนามศัพท์และคุณศัพท์สามัญทั่ว ๆ ไป มีความดีงาม ความ
ประเสริฐ การกระท าเป็นต้น รวมทั้งศัพท์ที่เป็นนิบาตบทและอุปสัคบท แบ่งออกเป็น ๔ วรรคย่อย คือ 
  ๑) วิเสสยาธีนวรรค แสดงศัพท์ที่เป็นบทวิเสสนะที่เก่ียวข้องกับลิงค์ท้ัง ๓ 
  ๒) สังกิณณวรรค แสดงศัพท์เบ็ดเตล็ดทั่วไป 
  ๓) อเนกัตถวรรค แสดงศัพท์ที่มีความหมายหลายอย่าง 
  ๔) อัพยยวรรค แสดงความหมายของอุปสัคและนิบาต 
 ในกัณฑ์ใหญ่ทั้ง ๓ นั้น ที่ประกอบด้วยวรรคย่อย มีภูมิวรรค และปุรวรรค เป็นต้น เมื่อ
รวมกับปณามคาถา ปฏิญญาคาถา ปริภาสาคาถา และนิคมนคาถา ทั้งหมดแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น 
๑,๒๒๑ คาถาด้วยกัน 
 ลักษณะการแสดงเนื้อหาคัมภีร์อภิธานนั้น เป็นการแสดงกลุ่มศัพท์ที่มีชื่อและลิงค์คล้อย
ตามบาลีพระไตรปิฎก ขอน าการแสดงลักษณะการอธิบายความ โดยแสดงบทประกอบด้วยศัพท์ รูป
วิเคราะห์ และอุทาหรณ์ประกอบโดยสังเขป ดังนี้ 
  ๑) พุทฺธ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ตรัสรู้ 
  รูปวิเคราะห์: พุทฺโธติ เกนตฺเถน พุทฺโธ ถามว่า ค าว่า พุทฺโธ พระพุทธเจ้าทรงพระนาม
ว่าพุทธะ เพราะอรรถว่าอย่างไร, ตอบว่า ทรงพระนามว่าพุทธะ เพราะมีอรรถวิเคราะห์ว่า 
  (๑) พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงตรัสรู้สัจธรรม 
  (๒) โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงให้หมู่สัตว์รู้ตาม 
  (๓) สพฺพญฺญุตาย พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงรู้ธรรมทั้งปวง 
  (๔) สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวง 
  (๕) อภิญฺเ ยฺยตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงรู้ยิ่ง 
  (๖) วิสวิตาย พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงท าพระนิพพานให้แจ้ง 
  (๗) ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงสิ้นอาสวะ 
  (๘) นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากอุปกิเลส 
  (๙) เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากราคะแน่นอน 
  (๑๐) เอกนฺตวีตโทโสติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากโทสะแน่นอน 
  (๑๑) เอกนฺตวีตโมโหติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากโมหะแน่นอน 
  (๑๒) เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงสิ้นกิเลสแน่นอน 
  (๑๓) เอกายนมคฺค  คโตติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะเสด็จไปสู่ทางอันเอก 
  (๑๔) เอโก อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะตรัสรู้
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เพียงพระองค์เดียว 
  (๑๕) อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภตฺตา พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงก าจัด
อวิชชาแล้วตรัสรู้วิชชา 
  (๑๖) พุชฺฌตีติ พุทฺโธ ผู้ตรัสรู้ พระนามว่าพุทธะ (พุธ อวคมเน=ตรัสรู้-รู้-บรรลุ + ต) 



๙๘ 
 

  อุทาหรณ์: เตน สมเย พุทฺโธ ภควา เวรญฺชาย  วิหรติ นเฬรุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุ -
ส เฆน สทฺธึ ปญฺจมตฺเตน ภิกฺขุสเตหิ สมัยนั้น  พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดาอัน 
เป็นที่อยู่ของนเฬรุยักข์ เขตเมืองเวรัญชา พร้อมภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ องค ์
  อิติ พุทฺโธ อภิญฺ าย ธมฺมมกฺขาสิ ภิกฺขุน  ทุกฺขสฺสนฺตงฺกโร สตฺถา จกฺขุมา ปรินิพฺพุโต
ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรม แก่ภิกษุท้ังหลายเพื่อความรู้ยิ่ง พระศาสดา ทรงท าที่สุดแห่งทุกข์ 
มีพระจักษุ ปรินิพพานแล้ว 
 อริยา วุจฺจนฺติ พุทฺธา จ พุทฺธสาวกา จ  พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า 
พระอริยะทั้งหลาย 
 อห  พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ ส ฆญฺจ สรณ  คโต อุปาสกตฺต  เทเสสึ สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน หม่อมฉัน
ได้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะที่พ่ึงแล้ว ได้แสดงตนเป็นอุบาสก  ในพระ
ศาสนาแห่งพระศากยบุตรแล้ว 
 สาวกา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ พุทฺธา จ อนุสฺสรนฺติ พระสาวกทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้า
ทั้งหลาย และพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงระลึกได้ 
 พุทฺโธ จ โลเกติ อิท  วินา พุทฺธุปฺปาเทน ส ฆเภทสฺส อภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต  บทว่า พุทฺโธ จ 
โลเก นี้ สกวาทีกล่าวไว้เพ่ือแสดงความไม่มีสังฆเภท โดยเว้นจากการอุบัติของพระพุทธเจ้า 
 อตฺถโต ปน ปารมิตาปริภาวิโต สยมฺภู าเณน สห วาสนาย วิหตวิทฺธ สิตนิรวเสสกิเลโส 
มหากรุณาสพฺพญฺญุตญฺ าณาทิอปริเมยฺยคุณคณาธาโร ขนฺธสนฺตาโน พุทฺโธ ก็โดยความหมาย คือ
พระพุทธเจ้า ผู้ทรงก าจัดกิเลสได้หมดสิ้นพร้อมทั้งวาสนา ด้วยพระสยัมภูญาณ เพราะทรงอบรมบ่ม
พระบารมีมาแล้ว ผู้มีพระขันธสันดานทรงไว้ซึ่งหมู่คุณอันนับประมาณไม่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณและ
พระสัพพัญญุตญาณเป็นต้น 
 คัมภีร์ฉันทลักษณ์ ภาษาบาลีที่น ามาจัดการศึกษาอยู่จนถึงปัจจุบัน คือ คัมภีร์วุตโตทัยอัน
เป็นฉันทลักษณ์บาลี เป็นคัมภีร์แสดงฉันทลักษณ์บาลี ว่าด้วยกฎระเบียบในการวางศัพท์ที่เป็นครุและ
ลหุ เป็นแบบต่าง ๆ ในการประพันธ์ที่เป็นร้อยกรอง ที่เรียกว่าปัชชะ โดยอาศัยคัมภีร์วฤตตรัตนากร
เป็นหลัก และเป็นฉันทลักษณ์บาลีฉบับแรกที่เป็นที่นิยมศึกษาท่องจ ามากที่สุด เป็นผลงานของ
พระสังฆรักขิตะ พระเถระชาวสิงหลในราวพุทธศตวรรศที่ ๑๗ ท่านด ารงสมณศักดิ์ที่มหาสามิ (สมเด็จ
พระสังฆราช) เป็นผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติธรรมและภาษาบาลีสันสกฤต มีเกียรติศักดิ์เลื่องลือและเป็น
พระราชครูของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) ท่านมีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๗ ใน
รัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๓ พ านักอยู่ที่วัดเขามะเดื่อ (อุทุมพรคิริวิหาร) ณ เมืองชัมพุโทณิ 
 เนื้อหาที่เป็นหลักในคัมภีร์วุตโตทัย มีคาถาแสดงไว้ ๑๐๘ ชนิดกับฉันท์ ๑๗ ประเภท แบ่ง
ออกเป็น ๖ ปริจเฉท คือ 
  ๑. สัญญาปริภาสานิเทส ว่าด้วยชื่อและกฎทั่วไป มี ๑๖ คาถา 
  ๒. มัตตาวุตตินิเทส  ว่าด้วยคาถามาตราพฤติ มี ๒๙ คาถา 
  ๓. สมวุตตินิเทส  ว่าด้วยสมคาถา มี ๖๑ คาถา 
  ๔. อัทธสมวุตตินิเทส ว่าด้วยอัทธสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
  ๕. วิสมวุตตินิเทส  ว่าด้วยวิสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
  ๖. ฉัปปัจจยวิภาค  ว่าด้วยนัย ๖ อย่าง มีปัตถารนัยเป็นต้น มี ๙ คาถา 



๙๙ 
 

 ข้อความส่วนใหญ่ในคัมภีร์เป็นทั้งสูตรและอุทาหรณ์ในคาถาเดียวกันมีคาถาทั้งหมด ๑๓๗ 
บท แสดงหลักการประพันธ์ประเภทร้อยกรองที่เรียกว่าปัชชะ ประกอบด้วยคาถา ๒ ประเภท คือ  
  ๑. มาตราพฤติ คือ คาถาที่นับมาตรา แต่งโดยก าหนดมาตราในแต่ละบาทคาถา มี
ทัง้หมด ๒๖ คาถา คืออริยาชาติ ๖, คีติชาติ ๔, เวตาลียชาติ ๙ และมัตตาสมกชาติ ๗ 
  ๒.  วรรณพฤติ คือ คาถาที่นับพยางค์ แต่งโดยก าหนดพยางค์ในแต่ละบาทคาถา มี
ทั้งหมด ๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, อัทธสมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ 
 คัมภีร์อลังการเป็นคัมภีร์ที่แสดงหลักการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความไพเราะ 
โดยเฉพาะคัมภีร์สุโพธาลังการ อันเป็นผลงานของพระสังฆรักขิตะ เป็นพระเถระชาวลังกา ผู้ด ารง
ต าแหน่งมหาสามิ (สมเด็จพระสังฆราช) และเป็นพระราชครูของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ ท่านเป็น
ผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติธรรมทางด้านภาษาบาลีและสันสกฤต มีเกียรติศักดิ์เลื่องลือในสมัยราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๗ (พ.ศ. ๑๖๙๖ – ๑๗๒๙) มีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๗ ในรัชสมัยพระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๓ 
พ านักอยู่ที่อุทุมพรคิริวิหาร เนื้อหาของคัมภีร์ประกอบด้วยหลักการตกแต่งภาษาเพ่ือให้ไพเราะชวนให้
น่าฟังเสนาะโสตทั้งอรรถะและพยัญชนะ 
 บทประพันธ์ จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๑. ปัชชะ ร้อยกรอง หรือคาถา เช่น มงคลสูตรเป็นต้นที่แต่งด้วยคาถาล้วน ๆ  
  ๒. คัชชะ ร้อยแก้ว ความเรียง เรียกว่าจุณณิยะบ้างที่ไม่มีคาถา 
  ๓. วิมิสสะ บทประพันธ์ผสมกันทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว เช่น ธชัคคสูตรเป็นต้น 
 อลังการ หมายถึง เครื่องตกแต่งบทประพันธ์ จ าแนกเป็น ๒ ประเภท โดยถือเอาศัพท์
และความหมายของศัพท์เป็นเกณฑ์ คือ 
  ๑. สัททาลังการ การตกแต่งเสียง 
  ๒. อัตถาลังการ การตกแต่งความหมาย 
 คัมภีร์เหล่านี้ ท่านผู้แต่งขึ้นต่างมีความรู้ความเชี่ยวชาญแตกฉานในบทบาลีพระไตรปิฎก 
จากนั้น ท่านได้รวบรวมประมวลความรู้การใช้บทบาลีที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมาแต่งประมวลเป็น
กฎเกณฑ์ในการใช้บทบาลีในพระไตรปิฎก ดังนั้น ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎกอัน
เป็นพระพุทธพจน์ที่มีทั้งประเภทคัชช-ร้อยแก้ว และปัชชะ-ร้อยกรอง ตามแนวกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส
นั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจในคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสส เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีกรณีศึกษาโดยเฉพาะบทบาลีในคัมภีร์อภิธาน ตอน 
อเนกัตถวรรค ที่จะน ามากล่าวในบทที่ ๓ ต่อไป 



 
บทท่ี ๓ 

 
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา ตอนอเนกัตถวรรค 

ฉบับภาษาบาลีอักษรไทย และแปลเป็นภาษาไทย 
 
 การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎกนั้น มีจุดประสงค์ที่จะน าข้อมูลจากคัมภีร์
อภิธานัปปทีปิกาสูจิอันเป็นคัมภีร์ขยายความของคัมภีร์อภิธานมาเป็นกรณีศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอ
น าเสนอข้อมูลโดยย่อของคัมภีร์อภิธานซึ่งเป็นคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมกล่าวถึงค าศัพท์ในภาษาบาลี
มีศัพท์ที่เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ชื่อพระนิพพาน พระอรหันต์ โลกสวรรค์ ดวงจันทร์ ดวง
อาทิตย์ เป็นต้น เป็นคัมภีร์ที่ทรงคุณค่าตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก 
มีเนื้อหาในภาพรวม โดยสังเขปดังนี้ 
 คัมภีร์อภิธาน แบ่งออกเป็น ๓ กัณฑ์ใหญ่ คือ 
  ๑. สัคคกัณฑ์ ว่าด้วยศัพท์ที่เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ชื่อพระนิพพาน พระ
อรหันต์ และโลกสวรรค์ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เป็นต้น 
  ๒. ภูกัณฑ ์ ว่าด้วยนามศัพท์ที่เป็นสถานที่ พ้ืนดิน ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ า และล าธาร 
เป็นต้น 
  ๓. สามัญญกัณฑ ์ว่าด้วยนามศัพท์และคุณศัพท์สามัญทั่ว ๆ ไป มีความดีงาม ความ
ประเสริฐ การกระท าเป็นต้น รวมทั้งศัพท์ที่เป็นนิบาตบทและอุปสัคบท 
 นอกจากนั้น ในกัณฑ์ใหญ่ทั้ง ๓ นั้น ยังประกอบด้วยวรรคย่อยอีก ๑๗ วรรค มีภูมิวรรค 
ปุรวรรค นรวรรค จตุพพรรณวรรค อรัญญวรรค อรัญญาทิวรรค ปาตาลวรรค วิเสสยาธีนวรรค 
สังกัณณวรรค และอเนกัตถวรรคเป็นต้น เมื่อรวมปณามคาถา ปฏิญญาคาถา ปริภาสาคาถา และ
นิคมนคาถา ทั้งหมดแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๑ คาถา ผู้วิจัยจะได้น าเสนอเฉพาะตอนอเนกัตถวรรค 
จ านวน ๓๕๙ คาถา ดังต่อไปนี้ 
 
๓.๑ คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา อเนกัตถวรรค ฉบับภาษาบาลีอักษรไทย 
 ๓.๑.๑. คาถาอเนกตฺถวคฺค 
 ๑.    อเนกตฺเถ ปวกฺขามิ,  คาถา’ทฺธปาทโต กมา (๗๗๗) 
    เอตฺถ ลิงฺควิเสสตฺถ,  เมกสฺส ปุนรุตฺตตา.  
 ๒.    สมโย สมวาเย จ,  สมูเห การเณ ขเณ (๗๗๘) 
    ปฏิเวเธ สิยา กาเล,  ปหาเน ลาภ ทิฏฺ  ิสุ.  
 ๓.    วณฺโณ สญฺ าน รูเปสุ,  ชาติจฺฉวีสุ การเณ (๗๗๙) 
    ปมาเณ จ ปส สาย ,  อกฺขเร จ ยเส คุเณ.  
 ๔.    อุทฺเทเส ปาติโมกฺขสฺส,  ปณฺณตฺติยมุโปสโถ (๗๘๐) 
    อุปวาเส จ อฏฺ งฺเค,  อุโปสถทิเน สิยา.  



 ๑๐๑ 

 ๕.    รถงฺเค ลกฺขเณ ธมฺโม,  รจกฺเก’สฺวีริยาปเถ (๗๘๑) 
    จกฺก  สมฺปตฺติย  จกฺก,  รตเน มณฺฑเล พเล.  
 ๖.    กุลาลภณฺเฑ อาณาย,  มายุเธ ทาน ราสิสุ;  (๗๘๒) 
    ทานสฺมึ พฺรหฺมจริย,  มปฺปมญฺ าสุ สาสเน.  
 ๗.   เมถุนารติย  เวยฺยา,  วจฺเจ สทารตุฏฺ  ิย  (๗๘๓) 
    ปญฺจสีลา’ริยมคฺโค,  โปสถงฺค ธิตีสุ จ.  
 ๘.     ธมฺโม สภาเว ปริยตฺติปญฺ า-, (๗๘๔) 
     าเยสุ สจฺจปฺปกตีสุ ปุญฺเ ; 
     เ ยฺเย คุณา’จาร สมาธิสูปิ, 
     นิสฺสตฺตตา’ปตฺติสุ การณาโท.  
 ๙.    อตฺโถ ปโยชเน สทฺทา,  ภิเธยฺเย วุทฺธิย  ธเน (๗๘๕) 
    วตฺถุมฺหิ การเณ นาเส,  หิเต ปจฺฉิมปพฺพเต.  
 ๑๐.   เยภุยฺยตา’พฺยามิสฺเสสุ,  วิส โยเค จ เกวล  (๗๘๖) 
    ทฬฺหตฺเถ’นติเรเก จา,  นวเสสมฺหิ ต  ติสุ.  
 ๑๑.   คุโณ ปฏล ราสีสุ,  อานิส เส จ พนฺธเน (๗๘๗) 
    อปฺปธาเน จ สีลาโท,  สุกฺกาทิมฺหิ ชิยาย จ. 
 ๑๒.   รุกฺขาโท วิชฺชมาเน จา’ รหนฺเต ขนฺธปญฺจเก (๗๘๘) 
    ภูโต สตฺต มหาภูตา,  มนุสฺเสสุ น นาริย . 
 ๑๓.   วาจฺจลิงฺโค อตีตสฺมึ,  ชาเต ปตฺเต สเม มโต. (๗๘๙) 
 ๑๔.   สุนฺทเร ทฬฺหิกมฺเม จา,  ยาจเน สมฺปฏิจฺฉเน (๗๙๐) 
    สชฺชเน สมฺปห สาย ,  สาธฺว’ภิเธยฺยลิงฺคิก . 
 ๑๕.   อนฺโต นิตฺถิ สมีเป จา,  วสาเน ปทปูรเณ (๗๙๑) 
    เทหาวยวโกฏฺ าเส,  นาส สีมาสุ ลามเก. 
 ๑๖.   นิกาย สนฺธิ สามญฺ ,  ปฺปสูตีสุ กุเล ภเว (๗๙๒) 
    วิเสเส สุมนายญฺจ,  ชาติ สงฺขตลกฺขเณ. 
 ๑๗.   ภวเภเท ปติฏฺ าย ,  นิฏฺ า’ชฺฌาสยพุทฺธิสุ (๗๙๓) 
    วาสฏฺ าเน จ คมเน,  วิสทตฺเต คตีริตา. 
 ๑๘.   ผเล วิปสฺสนา ทิพฺพ,  จกฺขุ สพฺพญญฺุตาสุ จ (๗๙๔) 
    ปจฺจเวกฺขณ าณมฺหิ,  มคฺเค จ าณทสฺสน . 
 ๑๙.   กมฺมารุทฺธน องฺคาร,  กปลฺล ทีปิกาสุ จ (๗๙๕) 
    สุวณฺณการมูสาย,  มุกฺกา เวเค จ วายุโน. 
 ๒๐.   เกโสหารณ, ชีวิต, วุตฺติสุ  วปเน จ วาปสมกรเณ (๗๙๖) 
    กถเน ปมุกฺกภาว,  ชฺเฌนาโท วุตฺตมปิ ตีสุ. 
 ๒๑.   คมเน วิสฺสุเต จา’ว,  ธาริโต’ปจิเตสุ จ (๗๙๗) 
    อนุโยเค กิลินฺเน จ,  สุโต’ ภิเธยฺยลิงฺคิโก. 
 ๒๒.   โสตวิญฺเ ยฺย สตฺเถสุ,  สุต  ปุตฺเต สุโต สิยา (๗๙๘) 



 ๑๐๒ 

    กปฺโป กาเล ยุเค เลเส,  ปญฺ ตฺติ ปรมายุสุ. 
 ๒๓.   สทิเส ตีสุ สมณ,  โวหาร กปฺปพินฺทุสุ (๗๙๙) 
    สมนฺตตฺเต’นฺตรกปฺปา,  ทิเก ตกฺเก วิธิมฺหิ จ. 
 ๒๔.   นิพฺพาน มคฺค วิรติ,  สปเถ สจฺจภาสิเต (๘๐๐) 
    ตจฺเฉ จา’ริยสจฺจมฺหิ,  ทิฏฺ  ิย  สจฺจมีริต . 
 ๒๕.   สญฺชาติเทเส เหตุมฺหิ,  วาสฏฺ านา’กเรสุ จ (๘๐๑) 
    สโมสรณฏฺ าเน  จายตน  ปทปูรเณ. 
 ๒๖.   อนฺตร  มชฺฌ วตฺถาญฺ ,  ขโณ’กาโส’ธิ เหตุสุ (๘๐๒) 
    พฺยวธาเน วินฏฺเ  จ,  เภเท ฉิทฺเท มนสฺยปิ. 
 ๒๗.   อาโรคฺเย กุสล  อิฏฺ ,  วิปาเก กุสโล ตถา (๘๐๓) 
    อนวชฺชมฺหิ เฉเก จ,  กถิโต วาจฺจลิงฺคิโก. 
 ๒๘.   ทฺรวา’จาเรสุ วีริเย,  มธุราทีสุ ปารเท (๘๐๔) 
    สิงฺคาราโท ธาตุเภเท,  กิจฺเจ สมฺปตฺติย  รโส. 
 ๒๙.   โพธิ สพฺพญฺญุตญฺ าเณ’ ริยมคฺเค จ นาริย  (๘๐๕) 
    ปญฺ ตฺติย  ปุเม’ สฺสตฺถ,  รุกฺขมฺหิ ปุริสิตฺถิย . 
 ๓๐.   เสวิโต เยน โส นิจฺจ ,  ตตฺถาปิ วิสโย สิยา (๘๐๖) 
    รูปาทิเก ชนปเท,  ตถา เทเส จ โคจเร. 
 ๓๑.   ภาโว ปทตฺเถ สตฺตาย,  มธิปฺปาย กฺริยาสุ จ (๘๐๗) 
    สภาวสฺมิญฺจ ลีลาย ,  ปุริสิ’ตฺถินฺทฺริเยสุ จ. 
 ๓๒.   โส พนฺธเว’ตฺตนิ จ ส ,  โส ธนสฺมิ มนิตฺถิย  (๘๐๘) 
    สา ปุเม สุนเข วุตฺโต,  ตฺตนิเย โส ติลิงฺคิโก. 
 ๓๓.   สุวณฺณ  กนเก วุตฺต ,  สุวณฺโณ ครุเฬ ตถา (๘๐๙) 
    ปญฺจธรณมตฺเต จ,  ฉวิ สมฺปตฺติยมฺปิ จ. 
 ๓๔.   วโร เทวาทิกา อิฏฺเ ,  ชามาตริ ปติมฺหิ จ (๘๑๐) 
    อุตฺตเม วาจฺจลิงฺโค โส,  วร  มนฺทปฺปิเย พฺยย . 
 ๓๕.   มกุเล ธนราสิมฺหิ,  สิยา โกส มนิตฺถิย  (๘๑๑) 
    เนตฺติสาทิ ปิธาเน จ,  ธนุปญฺจสเตปิ จ. 
 ๓๖.   ปิตามเห ชิเน เสฏฺเ ,  พฺราหฺมเณ จ ปิตูสฺวปิ (๘๑๒) 
    พฺรหฺมา วุตฺโต ตถา พฺรหฺม ,  เวเท ตปสิ วุจฺจเต. 
 ๓๗.   หตฺถีน  มชฺฌพนฺเธ จ,  ปโกฏฺเ  กจฺฉพนฺธเน (๘๑๓) 
    เมขลาย  มตา กจฺฉา,  กจฺโฉ วุตฺโต ลตาย จ. 
 ๓๘.   ตเถว พาหุมูลสมิ,  มนูปมฺหิ ติเณปิ จ. (๘๑๔) 
 ๓๙.   ปมาณ  เหตุ สตฺเถสุ,  มาเน จ สจฺจวาทินิ (๘๑๕) 
    ปมาตริ จ นิจฺจสฺมึ,  มริยาทาย มุจฺจเต. 
 ๔๐.   สตฺต  ทพฺพ’ตฺตภาเวสุ,  ปาเณสุ จ พเล, สิยา (๘๑๖) 
    สตฺตายญฺจ, ชเน สตฺโต,  อาสตฺเต โส ติลิงฺคิโก. 



 ๑๐๓ 

 ๔๑.   เสมฺหาโท รสรตฺตาโท,  มหาภูเต ปภาทิเก (๘๑๗) 
    ธาตุ ทฺวีสฺว’ฏฺ  ิจกฺขา’ทิ,  ภฺวา’ทีสุ เคริกาทิสุ. 
 ๔๒.   อมจฺจาโท สภาเว จ,  โยนิย  ปกต’ีริตา (๘๑๘) 
    สตฺวาทิสามฺยา’วตฺถาย ,  ปจฺจยา ป เมปิ จ. 
 ๔๓.   ปท  าเน ปริตฺตาเณ,  นิพฺพานมฺหิ จ การเณ (๘๑๙) 
    สทฺเท วตฺถุมฺหิ โกฏฺ าเส,  ปาเท ตลฺลญฺฉเน มต . 
 ๔๔.   โลหมุคฺคร เมเฆสุ, ฆโน,  ตาลาทิเก ฆน  (๘๒๐) 
    นิรนฺตเร จ ก  ิเน,  วาจฺจลิงฺคิก มุจฺจเต. 
 ๔๕.   ขุทฺทา จ มกฺขิกาเภเท,  มธุมฺหิ ขุทฺท, มปฺปเก (๘๒๑) 
    อธเม กปเณ จาปิ,  พหุมฺหิ จตุสุ ตฺติสุ. 
 ๔๖.   ตกฺเก มรณลิงฺเค จ,  อริฏ มสุเภ สุเภ (๘๒๒) 
    อริฏฺโ  อาสเว กาเก,  นิมฺเพ จ เผณิลทฺทุเม. 
 ๔๗.   มานภณฺเฑ ปลสเต,  สทิสตฺเต ตุลา ตถา (๘๒๓) 
    เคหาน  ทารุพนฺธตฺถ ,  ปี  ิกายญฺจ ทิสฺสติ. 
 ๔๘.   มิตฺตกาเร ลญฺชทาเน,  พเล ราสิ วิปตฺติสุ (๘๒๔) 
    ยุทฺเธ เจว ปฏิญฺ าย ,  สงฺคโร สมฺปกาสิโต. 
 ๔๙.   ขนฺเธ ภเว นิมิตฺตมฺหิ,  รูปํ วณฺเณ จ ปจฺจเย (๘๒๕) 
    สภาว สทฺท สณฺ าน,  รูปชฺฌาน วปูสุ จ. 
 ๕๐.   วตฺถุ กิเลส กาเมสุ,  อิจฺฉาย  มทเน รเต (๘๒๖) 
    กาโม, กาม  นิกาเม, จา,  นุญฺ าย  กาม มพฺยย . 
 ๕๑.   โปกฺขร  ปทุเม เทเห,  วชฺชภณฺฑมุเขปิ จ (๘๒๗) 
    สุนฺทรตฺเต จ สลิเล,  มาตงฺคกรโกฏิย . 
 ๕๒.   ราสินิจฺจล มายาสุ,  ทมฺภา’สจฺเจสฺว’โยฆเน (๘๒๘) 
    คิริสิงฺคมฺหิ สิรงฺเค,  ยนฺเต กูฏ มนิตฺถิย . 
 ๕๓.   วฑฺฒิย  ชนเน กาม,  ธาตฺวาทิมฺหิ จ ปตฺติย  (๘๒๙) 
    สตฺตายญฺเจว ส สาเร,  ภโว สสฺสตทิฏฺ  ิย . 
 ๕๔.   ปฏิวากฺโย’ตฺตราสงฺเค,  สุ’ตฺตร  อุตฺตโร ติสุ (๘๓๐) 
    เสฏฺเ  ทิสาทิเภเท จ,  ปรสฺมิ มุปรี’ริโต. 
 ๕๕.   เนกฺขมฺม  ป มชฺฌาเน,  ปพฺพชฺชาย  วิมุตฺติย  (๘๓๑) 
    วิปสฺสนาย นิสฺเสส,  กุสลสฺมิญฺจ ทิสฺสติ. 
 ๕๖.   สงฺขาโร สงฺขเต ปุญฺ า,  ภิสงฺขาราทิเกปิ จ (๘๓๒) 
    ปโยเค กายสงฺขารา,  ทฺยภิสงฺขรเณสุ จ. 
 ๕๗.   อารมฺมเณ จ ส สฏฺเ ,  โวกิณฺเณ นิสฺสเย ตถา (๘๓๓) 
    ตพฺภาเว จาปฺยภิเธยฺย,  ลิงฺโค สหคโต ภเว. 
 ๕๘.   ตีสุ ฉนฺน  ปติรูเป,  ฉาทิเต จ นิคูหิเต (๘๓๔) 
    นิวาสน ปารุปเน,  รโห ปญฺ ตฺติย  ปุเม. 



 ๑๐๔ 

 ๕๙.   พุทฺธสมนฺตจกฺขูสุ,  จกฺขุ ปญฺ าย มีริต  (๘๓๕) 
    ธมฺมจกฺขุมฺหิ จ ม ส,  ทิพฺพจกฺขุทฺวเยสุ จ. 
 ๖๐.   วาจฺจลิงฺโค อภิกฺกนฺโต,  สุนฺทรสฺมิมภิกฺกเม (๘๓๖) 
    อภิรูเป ขเย วุตฺโต,  ตเถวา’พฺภนุโมทเน. 
 ๖๑.   การเณ เทสนายญฺจ,  วาเร เววจเนปิ จ (๘๓๗) 
    ปการสฺมึ อวสเร,  ปริยาโย กถียติ. 
 ๖๒.   วิญฺ าเณ จิตฺตกมฺเม จ,  วิจิตฺเต จิตฺต มุจฺจเต (๘๓๘) 
    ปญฺ ตฺติ จิตฺตมาเสสุ,  จิตฺโต, ตารนฺตเร ถิย . 
 ๖๓.   สาม  เวทนฺตเร สานฺตฺเว,  ต  ปีเต สามเล ติสุ (๘๓๙) 
    สยมตฺเถ พฺยย  สาม ,  สามา จ สาริพายปิ. 
 ๖๔.   ปุเม อาจริยาทิมฺห,ิ  ครุ มาตาปิตูสฺวปิ (๘๔๐) 
    ครุ ตีสุ มหนฺเต จ,  ทุชฺชรา’ลหุเกสุ จ. 
 ๖๕.   อจฺจิเต วิชฺชมาเน จ,  ปสตฺเถ สจฺจ สาธุสุ (๘๔๑) 
    ขินฺเน จ สมิเต เจว,  สนฺโตภิเธยฺยลิงฺคิโก. 

อิติ คาถาอเนกตฺถวคฺโค 
 ๓.๑.๒. คาถาทฺธาเนกตฺถวคฺค 
 ๖๖.   เทโว วิสุทฺธิเทวา’โท,  เมฆ มจฺจุ นเภสุ จ (๘๔๒) 
    อโถปิ ตรุเณ สตฺเต,  โจเรปิ มาณโว ภเว. 
 ๖๗.   อาทิ โกฏฺ าส โกฏีสุ,  ปุรโต’คฺค  วเร ติสุ (๘๔๓) 
    ปจฺจนีโก’ตฺตเมสฺว’ญฺเ ,  ปจฺฉาภาเค ปโร ติสุ. 
 ๖๘.   โยนิ กาม สิริ’สฺสเร,  ธมฺมุ’ยฺยาม ยเส ภค  (๘๔๔) 
    อุฬาโร ตีสุ วิปุเล,  เสฏฺเ  จ มธุเร สิยา. 
 ๖๙.   สมฺปนฺโน ตีสุ สมฺปุณฺเณ,  มธุเร จ สมงฺคินิ (๘๔๕) 
    สงฺขา ตุ าเณ โกฏฺ าเส  ปญฺ ตฺตี คณเนสุ จ. 
 ๗๐.   าน  อิสฺสริโย’กาส,  เหตูสุ  ิติยมฺปิ จ (๘๔๖) 
    อโถ มาเน ปกาเร จ,  โกฏฺ าเส จ วิโธ ทฺวิสุ. 
 ๗๑.   ปญฺโ ’ปวาส ขนฺตีสุ,  ทโม อินฺทฺริยส วเร (๘๔๗) 
    าเณ จ โสมนสฺเส จ,  เวโท ฉนฺทสิ โว’จฺจเต. 
 ๗๒.   ขนฺธโกฏฺ าส, ปสฺสาว,  มคฺค, เหตูสุ โยนิ สา (๘๔๘) 
    กาเล ตุ กุเล สีมาย ,  เวลา ราสิมฺหิ ภาสิตา. 
 ๗๓.   โวหาโร สทฺท ปณฺณตฺติ,  วณิชฺชา เจตนาสุ จ (๘๔๙) 
    นาโค ตุ’รค หตฺถีสุ,  นาครุกฺเข ตถ’ุตฺตเม. 
 ๗๔.   เสฏฺ า’สหาย สงฺขฺยา’ญฺ   ตุลฺเยสฺเว’โก ติลิงฺคิโก (๘๕๐) 
    ราเค ตุ มานโส จิตฺตา,  รหตฺเตสุ จ มานส . 
 ๗๕.   มูล  เภ สนฺติเก มูล,  มูเล เหตุมฺหิ ปาภเต (๘๕๑) 
    รูปาทฺย ’สุ ปขนฺเธสุ,  ขนฺโธ ราสิ คุเณสุ จ. 



 ๑๐๕ 

 ๗๖.   อารมฺโภ วีริเย กมฺเม,  อาทิกมฺเม วิโกปเน (๘๕๒) 
    อโถ หทยวตฺถุมฺหิ,  จิตฺเต จ หทย  อุเร. 
 ๗๗.   ปจฺฉาตาปา’นุพนฺเธสุ,  ราคาโท’นุสโย ภเว (๘๕๓) 
    มาตงฺคมุทฺธปิณฺเฑ ตุ,  ฆเฏ กุมฺโภ ทสมฺมเณ. 
 ๗๘.   ปริวาโร ปริชเน,  ขคฺคโกเส ปริจฺฉเท (๘๕๔) 
    อาลมฺพโร ตุ ส รมฺเภ,  เภริเภเท จ ทิสฺสติ. 
 ๗๙.   ขโณ กาลวิเสเส จ,  นิพฺยาปารฏฺ  ิติมฺหิ จ (๘๕๕) 
    กุเล ตฺว’ภิชโน วุตฺโต,  อุปฺปตฺติภูมิยมฺปิ จ. 
 ๘๐.   อาหาโร กพฬีการา,  หาราทีสุ จ การเณ (๘๕๖) 
    วิสฺสาเส ยาจนายญฺจ,  เปเม จ ปณโย มโต. 
 ๘๑.   ณาโท สทฺธา, จีวราทิ,  เหตฺวา’ธาเรสุ ปจฺจโย (๘๕๗) 
    กีฬา ทิพฺพวิหาราโท,  วิหาโร สุคตาลเย. 
 ๘๒.   สมตฺถเน มโต จิตฺเต,  กคฺคตาย  สมาธิ จ (๘๕๘) 
    โยโค สงฺเค จ กามาโท,  ฌาโน’ปาเยสุ ยุตฺติย . 
 ๘๓.   โภโค สปฺปผณ’งฺเคส,ุ  โกฏิลฺเล ภุญฺชเน ธเน (๘๕๙) 
    ภูมิภาเค กิเลเส จ,  มเล จา’งฺคณ มุจฺจเต. 
 ๘๔.   ธนาทิทปฺเป ปญฺ าย,  มภิมาโน มโต ถ จ (๘๖๐) 
    อปเทโส นิมิตฺเต จ,  ฉเล จ กถเน มโต. 
 ๘๕.   จิตฺเต กาเย สภาเว จ,  โส อตฺตา ปรม’ตฺตนิ (๘๖๑) 
    อถ คุมฺโพ จ ถมฺภสฺมึ,  สมูเห พลสชฺชเน. 
 ๘๖.   อนฺโตฆเร กุสูเล จ,  โกฏฺโ  นฺโตกุจฺฉิยมฺปฺยถ (๘๖๒) 
    โสปานงฺคมฺหิ อุณฺหีโส,  มกุเฏ สีสเว เน. 
 ๘๗.   นิยฺยาเส เสขเร ทฺวาเร,  นิยฺยูโห นาคทนฺตเก (๘๖๓) 
    อโถ สิขณฺเฑ ตูณีเร,  กลาโป นิกเร มโต. 
 ๘๘.   จูฬา ส ยตเกเสสุ,  มกุเฏ โมฬิ จ ทฺวิสุ (๘๖๔) 
    สงฺโข ตฺว’นิตฺถิย  กมฺพุ,  นลาฏ’ฏฺ  ีสุ โคปฺผเก. 
 ๘๙.   ปกฺโข กาเล พเล สาธฺเย,  สขี วาเชสุ ปงฺคุเล (๘๖๕) 
    เทเส’ณฺณเว ปุเม สินฺธุ,  สริตาย  ส นาริย . 
 ๙๐.   คเช กเรณุ ปุริเส,  โส หตฺถินิยมิตฺถิย  (๘๖๖) 
    รตเน วชิโร นิตฺถี,  มณิเวธิ’นฺทเภ ติสุ. 
 ๙๑.   วิสาณ  ตีสุ มาตงฺค,  ทนฺเต จ ปสุสิงฺคเก (๘๖๗) 
    โกฏิย  ตุ มโต โกโณ,  ตถา วาทิตฺตวาทเน. 
 ๙๒.   วณิปฺปเถ จ นคเร,  เวเท จ นิคโม ถ จ (๘๖๘) 
    วิวาทาโท’ ธิกรณ ,  สิยา’ธาเร จ การเณ. 
 ๙๓.   ปสุมฺหิ วสุธายญฺจ,  วาจาโท โค ปุมิตฺถิย  (๘๖๙) 
    หริเต ตุ สุวณฺเณ จ,  วาสุเทเว หรี’ริโต. 



 ๑๐๖ 

 ๙๔.   อายตฺเต ปริวาเร จ,  ภริยาย  ปริคฺคโห (๘๗๐) 
    อุตฺต โส ตฺว’ วต โส จ,  กณฺณปูเร จ เสขเร. 
 ๙๕.   วิชฺชุย  วชิเร เจวา,  สนิ’ตฺถิปุริเส ปฺยถ (๘๗๑) 
    โกเณ สงฺขฺยาวิเสสสฺมิ,  มุกฺก เส โกฏิ นาริย . 
 ๙๖.   จูฬา ชาลา ปธาน’คฺค,  โมรจูฬาสุ สา สิขา (๘๗๒) 
    สปฺปทา าย มาสี’ตฺถ,ี  อิฏฺ สฺสา’สึสนายปิ. 
 ๙๗.   วสา วิลีน เตลสฺมึ,  วสคา วญฺฌคาวิสุ (๘๗๓) 
    อภิลาเส ตุ กิรเณ,  อภิสฺสงฺเค รุจิ’ตฺถิย . 
 ๙๘.   สญฺ า สญฺชานเน นาเม,  เจตนายญฺจ ทิสฺสติ (๘๗๔) 
    อ เส สิปฺเป กลา กาเล,  ภาเค จนฺทสฺส โสฬเส. 
 ๙๙.   พีชโกเส ฆรกูเฏ,  กณฺณภูสาย กณฺณิกา (๘๗๕) 
    อาคามิกาเล ทีฆตฺเต,  ปภาเว จ มตา’ยติ. 
 ๑๐๐.   อุณฺณา เมสาทิโลเม, จ,  ภูมชฺเฌ โรมธาตุย  (๘๗๖) 
    วารุณี ตฺวิตฺถิย  วุตฺตา,  นฏฺฏกี มทิราทิสุ. 
 ๑๐๑.   กฺริยจิตฺเต จ กรเณ,  กิริย  กมฺมนิ กฺริยา (๘๗๗) 
    สุนิสาย  ตุ กญฺ าย,  ชายาย จ วธู มตา. 
 ๑๐๒.   ปมาณ’ิสฺสริเย มตฺตา,  อกฺขราวยเว’ปฺปเก (๘๗๘) 
    สุตฺต  ปาวจเน สิทฺเธ,  ตนฺเต ต  สุปิเน ติสุ. 
 ๑๐๓.   ราชลิงฺโค’สภงฺเคสุ,  รุกฺเข จ กกุโธ ปฺยถ (๘๗๙) 
    นิมิตฺต’กฺขร สูเปสุ,  พฺยญฺชน  จิหเณ ปเท. 
 ๑๐๔.   โวหาเร เชตุ มิจฺฉาย ,  กีฬาโท จาปิ เทวน  (๘๘๐) 
    ภริยาย  ตุ เกทาเร,  สรีเร เขตฺต มีริต . 
 ๑๐๕.   สุสฺสูสายญฺจ วิญฺเ ยฺย ,  อิสฺสาภฺยาเส ปฺย’ุปาสน  (๘๘๑) 
    สูล  ตุ นิตฺถิย  เภติ,  เภเท ส กุ รุชาสุ จ. 
 ๑๐๖.   ตนฺติ วีณาคุเณ, ตนฺต ,  มุขฺยสิทฺธนฺต ตนฺตุสุ (๘๘๒) 
    รถาทฺยงฺเค ตุ จ ยุโค,  กปฺปมฺหิ ยุคเล ยุค . 
 ๑๐๗.   อิตฺถีปุปฺเผ จ เรณุมฺหิ,  รโช ปกติเช คุเณ (๘๘๓) 
    นฺยาสปฺปเน ตุ ทานมฺหิ,  นิยฺยาตน มุทีริต . 
 ๑๐๘.   คุร’ุปายา’วตาเรสุ,  ติตฺถ  ปูตมฺพุ ทิฏฺ  ิสุ (๘๘๔) 
    ปณฺฑเก โชติ นกฺขตฺต,  ร สิสฺว’คฺคิมฺหิ โชติ โส. 
 ๑๐๙.   กณฺโฑ นิตฺถี สเร ทณฺเฑ,  วคฺเค จาวสเร ปฺยถ (๘๘๕) 
    อุทฺธพาหุทฺวยุมฺมาเน,  สูรตฺเตปิ จ โปริส . 
 ๑๑๐.   อุฏฺ าน  โปริเส’หาสุ,  นิสินฺนาทฺยุ’คฺคเม ปฺยถ (๘๘๖) 
    อนิสฺสยมหีภาเค,  ตฺวิ’รีณมูสเร สิยา. 
 ๑๑๑.   อาราธน  สาธเน จ,  ปตฺติย  ปริโตสเน (๘๘๗) 
    ปธาเน ตุ จ สานุมฺหิ,  วิสาเณ สิงฺค มุจฺจเต. 



 ๑๐๗ 

 ๑๑๒.   ทิฏฺ า’ทิมคฺเค าณ’กฺขิ,  กฺขณ ลทฺธีสุ ทสฺสน  (๘๘๘) 
    เหเม ปญฺจสุวณฺเณ จ,  นิกฺโข นิตฺถิ ปสาธเน. 
 ๑๑๓.   ติถิเภเท จ สาขาทิ,  ผฬุมฺหิ ปพฺพ มุจฺจเต (๘๘๙) 
    นาคโลเก ตุ ปาตาล ,  ภาสิต  พลวามุเข. 
 ๑๑๔.   กามเช โกปเช โทเส,  พฺยสนญฺจ วิปตฺติย  (๘๙๐) 
    อโถ’ปกรเณ สิทฺธิ,  การเกสุ จ สาธน . 
 ๑๑๕.   ตีสฺวีริโต ทานสีเล,  วทญฺญู วคฺคุวาทินิ (๘๙๑) 
    ปุรกฺขโต ภิสิตฺเต จ,  ปูชิเต ปุรโตกเต. 
 ๑๑๖.   มนฺโท ภาคฺยวิหีเน จา,  ปฺปเก มูฬฺหา’ปฏุสฺวปิ (๘๙๒) 
    วุทฺธิยุตฺเต สมุนฺนทฺเธ,  อุปฺปนฺเน โจสฺสิต  ภเว. 
 ๑๑๗.   รถงฺเค’กฺโข สุวญฺณสฺม,ึ  ปาสเก, อกฺข มินฺทฺริเย. (๘๙๓) 
    สสฺสเต จ ธุโว ตีสุ,  ธุว  ตกฺเก จ นิจฺฉิเต. 
 ๑๑๘.   หเร สิโว, สิว  ภทฺท,  โมกฺเขสุ, ชมฺพุเก สิวา (๘๙๔) 
    เสนาย  สตฺติยญฺเจว,  ถูลตฺเต จ พล  ภเว. 
 ๑๑๙.   สงฺขฺยา นรกเภเท จ,  ปทุม  วาริเช ปฺยถ (๘๙๕) 
    เทวเภเท วสุ ปุเม,  ปณฺฑก  รตเน ธเน. 
 ๑๒๐.   นิพฺพาน  อตฺถคมเน,  อปวคฺเค สิยา ถ จ (๘๙๖) 
    เสตมฺพุเช ปุณฺฑรีก ,  พฺยคฺเฆ รุกฺขนฺตเร ปุเม. 
 ๑๒๑.   อุปหาเร พลิ ปุเม,  กรสฺมิญฺจา’สุรนฺตเร (๘๙๗) 
    สุกฺก  ตุ สมฺภเว, สุกฺโก,  ธวเล, กุสเล ติสุ. 
 ๑๒๒.   ทาโย ทาเน วิภตฺตพฺพ,  ธเน จ ปิตุน  วเน (๘๙๘) 
    ปภุตฺตา’ยตฺตตา’ยตฺตา’,  ภิลาเสสุ วโส ภเว.  
 ๑๒๓.   ปริภาสน มกฺโกเส,  นิยเม ภาสเน ถ จ (๘๙๙) 
    ธนิมฺหิ เสฬน  โยธ,  สีหนาทมฺหิ ทิสฺสติ. 
 ๑๒๔.   ปภโว ชาติเหตุมฺหิ,  าเน จาทฺยุปลทฺธิย  (๙๐๐) 
    อโถ’ตุ นาริปุปฺผสฺมึ,  เหมนฺตาทิมฺหิ จ ทฺวิสุ. 
 ๑๒๕.   กรณ  สาธกตเม,  กฺริยา คตฺเตสุ อินฺทฺริเย (๙๐๑) 
    ตาโฬ ตุ กุญฺจิกายญฺจ,  ตุริยงฺเค ทุมนฺตเร. 
 ๑๒๖.   ปุปฺเผ ผเล จ ปสโว,  อุปฺปาเท คพฺภโมจเน (๙๐๒) 
    คายเน คายเก อสฺเส,  คนฺธพฺโพ เทวตานฺตเร. 
 ๑๒๗.   วินา ปุปฺผ  ผลคฺคาหิ,  -รุกฺเข รุกฺเข วนปฺปติ (๙๐๓) 
    อาหเต เหมรชเต,  รูปิย  รชเตปิ จ. 
 ๑๒๘.   ขคาทิพนฺธเน ปาโส,  เกสปุพฺโพ จเย ปฺยถ (๙๐๔) 
    ตารา’กฺขิมชฺเฌ นกฺขตฺเต,  ตาโร อุจฺจตรสฺสเร. 
 ๑๒๙.   ปตฺเต จ โลหเภทสฺมึ,  ก โส จตุกหาปเณ (๙๐๕) 
    มชฺฌิโม เทหมชฺฌสฺมึ,  มชฺฌภเว จ โส ติสุ. 



 ๑๐๘ 

 ๑๓๐.   อาเวสน  สิยา เวเส,  สิปฺปสาลา ฆเรสุ จ (๙๐๖) 
    โสภา สมฺปตฺตีสุ สิรี,  ลกฺขีตฺถี เทวตาย จ. 
 ๑๓๑.   กุมาโร ยุวราเช จ,  ขนฺเท วุตฺโต สุสุมฺหิ จ (๙๐๗) 
    อถา’นิตฺถี ปวาโฬ จ,  มณิเภเท ตถา’งฺกุเร. 
 ๑๓๒.   ปโณ เวตน มูเลสุ,  โวหาเร จ ธเน มโต (๙๐๘) 
    ปฏิคฺคโห ตุ คหเณ,  กถิโต ภาชนนฺตเร. 
 ๑๓๓.   อสุเภ จ สุเภ กมฺเม,  ภาคฺย  วุตฺต  ทฺวเย ปฺยถ (๙๐๙) 
    ปิปฺผล  ตรุเภเท จ,  วตฺถจฺเฉทนสตฺถเก. 
 ๑๓๔.   อปวคฺโค ปริจฺจาคา’,  วสาเนสุ วิมุตฺติย  (๙๑๐) 
    ลิงฺค  ตุ องฺคชาตสฺมึ,  ปุมตฺตาทิมฺหิ ลกฺขเณ. 
 ๑๓๕.   จาเค สภาเว นิมฺมาเน,  สคฺโค ชฺฌาเย ทิเวปฺยถ (๙๑๑) 
    โรหิโต โลหิเต มจฺฉ,  เภเท เจว มิคนฺตเร. 
 ๑๓๖.   นิฏฺ า นิปฺผตฺติย  เจวา,  วสานสฺมิมทสฺสเน (๙๑๒) 
    กณฺฏโก ตุ สปตฺตสฺมึ,  รุกฺขงฺเค โลมห สเน. 
 ๑๓๗.   มุขฺโย’ปาเยสุ วทเน,  อาทิสฺมึ มุข มีริต  (๙๑๓) 
    ทพฺพ  ภพฺเพ คุณาธาเร,  วิตฺเต จ พุธ ทารุสุ. 
 ๑๓๘.   มาน  ปมาเณ ปตฺถาโท,  มาโน วุตฺโต วิธาย จ (๙๑๔) 
    อโถ ปริสฺสเม วุตฺโต,  วายาโม วีริเยปิ จ. 
 ๑๓๙.   สโรรุเห สตปตฺต ,  สตปตฺโต ขคนฺตเร (๙๑๕) 
    ฉิทฺเท ตุ ฉิทฺทวนฺเต จ,  สุสิร  ตูริยนฺตเร. 
 ๑๔๐.   เอกสฺมึ สทิเส สนฺเต,  สมาน  วาจฺจลิงฺคิก  (๙๑๖) 
    อโถ คารว ภีตีสุ,  ส เวเค สมฺภโม มโต. 
 ๑๔๑.   ชุณฺหา จนฺทปฺปภายญฺจ,  ตทุเปตนิสาย จ (๙๑๗) 
    วิมาน  เทวตาวาเส, สตฺตภูมิฆรมฺหิ จ. 
 ๑๔๒.   มาเส เชฏฺโ , ติวุทฺธา’ติ,  ปฺปสตฺเถสุ จ ตีสุ โส (๙๑๘) 
    ธมฺเม จ มงฺคเล เสยฺโย,  โส ปสตฺถตเร ติสุ. 
 ๑๔๓.   อาทิจฺจาทิมฺหิ คหเณ,  นิพนฺเธ จ ฆเร คโห (๙๑๙) 
    กาโจ ตุ มตฺติกาเภเท,  สิกฺกาย  นยนามเย. 
 ๑๔๔.   ตีสุ คามณิ เสฏฺ สฺมิ,  มธิเป คามเชฏ เก (๙๒๐) 
    พิมฺพ  ตุ ปฏิพิมฺเพ จ,  มณฺฑเล พิมฺพิกาผเล. 
 ๑๔๕.   ภาชนาทิ ปริกฺขาเร,  ภณฺฑ  มูลธเนปิ จ (๙๒๑) 
    มคฺโค ตฺวริยมคฺเค จ,  สมฺมาทิฏฺ าทิเก, ปเถ. 
 ๑๔๖.   สมา วสฺเส, สโม เขท,  สนฺตีสุ, โส นิเภ ติสุ (๙๒๒) 
    จาเปตฺวิสฺสาส, มุสุโน,  อิสฺสาโส เขปกมฺหิ จ. 
 ๑๔๗.   พาโล ตีสฺวา’ทิวยสา,  สมงฺคินิ อปณฺฑิเต (๙๒๓) 
    รตฺต  ตุ โสณิเต, ตมฺพา,  นุรตฺต, รญฺชิเต ติสุ. 



 ๑๐๙ 

 ๑๔๘.   ตเจ กาเย จ ตนฺวิตฺถี,  ตีสฺว’ปฺเป วิรเฬ กิเส (๙๒๔) 
    อุตุเภเท ตุ สิสิโร,  หิเม โส สีตเล ติสุ. 
 ๑๔๙.   สกฺขรา คุฬเภเท จ,  ก เลปิ จ ทิสฺสติ (๙๒๕) 
    อนุคฺคเห ตุ สงฺเขเป,  คหเณ สงฺคโห มโต. 
 ๑๕๐.   ทกฺเข จ ติขิเณ พฺยตฺเต,  โรคมุตฺเต ปฏุตฺติสุ (๙๒๖) 
    ราชา ตุ ขตฺติเย วุตฺโต,  นรนาเถ ปภุมฺหิ จ. 
 ๑๕๑.   ขลญฺจ ธญฺ กรเณ,  กกฺเก นีเจ ขโล ภเว (๙๒๗) 
    อถ’ุปฺปาเท สมุทโย,  สมูเห ปจฺจเยปิ จ. 
 ๑๕๒.   พฺรหฺมจารี คหฏฺ าโท,  อสฺสโม จ ตโปวเน (๙๒๘) 
    ภยงฺกเร ตุ ก  ิเน,  กุรูโร ตีสุ นิทฺทเย. 
 ๑๕๓.   กนิฏฺโ  กนิโย ตีสุ,  อตฺยปฺเป’ติยุเว ปฺยถ (๙๒๙) 
    สีฆมฺหิ ลหุ ต , อิฏฺ ,  นิสฺสารา’คุรุสุตฺติสุ. 
 ๑๕๔.   อธโร ตีสฺวโธ หีเน,  ปุเม ทนฺตจฺฉเท ปฺยถ (๙๓๐) 
    สุสฺสูสา โสตุ มิจฺฉาย,  สา ปาริจริยาย จ. 
 ๑๕๕.   หตฺโถ ปาณิมฺหิ รตเน,  คเณ โสณฺฑาย ภนฺตเร (๙๓๑) 
    อาวาเฏ อุทปาเน จ,  กูโป กุมฺเภ จ ทิสฺสติ. 
 ๑๕๖.   อาโท ปธาเน ป ม ,  ปมุขญฺจ ติลิงฺคิก  (๙๓๒) 
    วชฺชเภเท จ วิต ต ,  ต  วิตฺถาเร ติลิงฺคิก . 
 ๑๕๗.   สาโร พเล ถิร เส จ,  อุตฺตเม โส ติลิงฺคิโก (๙๓๓) 
    ภาโร ตุ ขนฺธภาราโท,  ทฺวิสหสฺสปเลปิ จ. 
 ๑๕๘.   มนฺทิเร โรคเภเท จ,  ขโย อปจยมฺหิ จ (๙๓๔) 
    วาโฬ ตุ สาปเท สปฺเป,  กุรูเร โส ติลิงฺคิโก. 
 ๑๕๙.   สาโล สชฺชทฺทุเม รุกฺเข,  สาลาเคเห จ ทิสฺสติ (๙๓๕) 
    โสเต ตุ สวน  วุตฺต ,  ยชเน สุติยมฺปิ จ. 
 ๑๖๐.   ตีสุ เปโต ปเรโต จ,  มเต จ เปตโยนิเช (๙๓๖) 
    ขฺยาเต ตุ หฏฺเ  วิญฺ าเต,  ปตีต  วาจฺจลิงฺคิก . 
 ๑๖๑.   อธิปฺปาเย จ อาธาเร,  อาสโย กถิโต ถ จ (๙๓๗) 
    ปตฺต  ปกฺเข ทเล, ปตฺโต,  ภาชเน โส คเต ติสุ. 
 ๑๖๒.   กุสเล สุกต , สุฏฺฐุ,  กเต จ สุกโต ติสุ (๙๓๘) 
    ตปสฺสี ตฺว’นุกมฺปายา,  รเห วุตฺโต ตโปธเน. 
 ๑๖๓.   ตีสุ สุราทิโลลสฺมึ,  โสณฺโฑ หตฺถิกเร ทฺวิสุ (๙๓๙) 
    อสฺสาทเน ตุ รสน ,  ชิวฺหายญฺจ ธนิมฺหิ จ. 
 ๑๖๔.   ปณีโต ตีสุ มธุเร,  อุตฺตเม วิหิเต ปฺยถ (๙๔๐) 
    อญฺชเส วิสิขายญฺจ,  ปนฺติย  วีถิ นาริย . 
 ๑๖๕.   ปาปสฺมึ คคเน ทุกฺเข,  พฺยสเน จา’ฆ มุจฺจเต (๙๔๑) 
    สมูเห ปฏล  เนตฺต,  โรเค วุตฺต  ฉทิมฺหิ จ. 



 ๑๑๐ 

 ๑๖๖.   สนฺธิ สงฺฆฏฺฏเน วุตฺโต,  สนฺธิ’ตฺถิ ปฏิสนฺธิย  (๙๔๒) 
    สตฺตนฺน  ปูรเณ เสฏฺเ ,  ติสนฺเต สตฺตโม ติสุ. 
 ๑๖๗.   โอชา ตุ ยาปนายญฺจ,  โอโช ทิตฺติ พเลสุ จ (๙๔๓) 
    อโถ นิสามน  วุตฺต ,  ทสฺสเน สวเนปิ จ. 
 ๑๖๘.   คพฺโภ กุจฺฉิฏฺ สตฺเต จ,  กุจฺฉิ โอวรเกสุ จ (๙๔๔) 
    ขณฺฑเน ตฺว’ปทานญฺจ,  อิติวุตฺเต จ กมฺมนิ. 
 ๑๖๙.   จิตฺตเก รุกฺขเภเท จ,  ติลโก ติลกาฬเก (๙๔๕) 
    สีลาโท ปฏิปตฺติ’ตฺถ,ี  โพเธ ปตฺติ ปวตฺติสุ. 
 ๑๗๐.   อสุมฺหิ จ พเล ปาโณ,  สตฺเต หทยคา’นิเล (๙๔๖) 
    ฉนฺโท วเส อธิปฺปาเย,  เวเท’จฺฉา’นุฏฺฐุภาทิสุ. 
 ๑๗๑.   กาโมฆาโท, สมูหสฺม,ึ  โอโฆเวเค ชลสฺส จ (๙๔๗) 
    กปาล  สิรสฏฺ  ิมฺหิ,  ฆฏาทิ สกเลปิ จ. 
 ๑๗๒.   เวณฺวาทิสาขาชาลสฺมึ,  ลคฺคเกเส ชฏา’ลเย (๙๔๘) 
    สรณ  ตุ วเธ เคเห,  รกฺขิตสฺมิญฺจ รกฺขเณ. 
 ๑๗๓.   ถิย  กนฺตา ปิเย, กนฺโต,  มนุญฺเ , โส ติลิงฺคิโก (๙๔๙) 
    ควกฺเข ตุ สมูเห จ,  ชาล  มจฺฉาทิพนฺธเน. 
 ๑๗๔.   ปุจฺฉาย  ครหายญฺจา,  นิยเม กึ ติลิงฺคิก  (๙๕๐) 
    สสทฺเธ ตีสุ นิวาเป,  สทฺธ  สทฺธา จ ปจฺจเย. 
 ๑๗๕.   พีช  เหตุมฺหิ อฎฺ  ิสฺมึ,  องฺคชาเต จ ทิสฺสติ (๙๕๑) 
    ปุพฺโพ ปูเยคฺคโต อาโท,  โส ทิสาโท ติลิงฺคิโก. 
 ๑๗๖.   ผลจิตฺเต เหตุกเต,  ลาเภ ธญฺ าทิเก ผล  (๙๕๒) 
    อาคมเน ตุ ทีฆาทิ-,  นิกายสฺมึ จ อาคโม. 
 ๑๗๗.   สนฺตาโน เทวรุกฺเข จ,  วุตฺโต สนฺตติย  ปฺยถ (๙๕๓) 
    อุตฺตรวิปรีเต จ,  เสฎฺเ  จานุตฺตร  ติสุ. 
 ๑๗๘.   สตฺติสมฺปตฺติย  วุตฺโต,  กนฺติมตฺเต จ วิกฺกโม (๙๕๔) 
    ฉายา ตุ อาตปาภาเว,  ปฎิพิมฺเพ ปภาย จ. 
 ๑๗๙.   คิมฺเห ฆมฺโม นิทาโฆ จ,  อุณฺเห เสทชเล ปฺยถ (๙๕๕) 
    กปฺปน  กนฺตเน วุตฺต ,  วิกปฺเป สชฺชเน ถิย . 
 ๑๘๐.   องฺโค เทเส วปุมฺห’งฺค   ตถา’วยวเหตุสุ (๙๕๖) 
    เทวาลเย จ ถูปสฺมึ,  เจติย  เจติยทฺทุเม. 
 ๑๘๑.   สชฺชโน สาธุปุริเส,  สชฺชน  กปฺปเน ปฺยถ (๙๕๗) 
    สุปิน  สุปเน สุตฺต,  วิญฺ าเณ ต’มนิตฺถิย . 
 ๑๘๒.   ปจฺจกฺเข สนฺนิธาเน จ,  สนฺนิธิ ปริกิตฺติโต (๙๕๘) 
    ภิยฺโย พหุตรตฺเถ โส,  ปุนรตฺเถ’พฺยย  ภเว. 
 ๑๘๓.   วิสลิตฺตสเร ทิทฺโธ,  ทิทฺโธ ลิตฺเต ติลิงฺคิโก (๙๕๙) 
    วาเส ธูมาทิสงฺขาเร,  ธิวาโส สมฺปฏิจฺฉเน. 



 ๑๑๑ 

 ๑๘๔.   วุตฺโต วิสารโท ตีสุ,  สุปฺปคพฺเภ จ ปณฺฑิเต (๙๖๐) 
    อถ สิตฺถ  มธุจฺฉิฏฺเ ,  วุตฺต  โอทนสมฺภเว. 
 ๑๘๕.   ทฺรเว วณฺเณ รสเภเท,  กสาโย สุรภิมฺหิ จ (๙๖๑) 
    อโถ อุคฺคมน  วุตฺต ,  อุปฺปตฺตุ’ทฺธคตีสุ จ. 
 ๑๘๖.   ลูเข นิฏฺฐุรวาจาย ,  ผรุส  วาจฺจลิงฺคิก  (๙๖๒) 
    ปวาโห ตฺว’มฺพุเวเค จ,  สนฺทิสฺสติ ปวตฺติย . 
 ๑๘๗.   นิสฺสเย ตปฺปเร อิฏฺเ ,  ปรายณปท  ติสุ (๙๖๓) 
    กวเจ วารวาเณ จ,  นิมฺโมเกปิ จ กญฺจุโก. 
 ๑๘๘.   โลหเภเท มต  ตมฺพ ,  ตมฺโพ รตฺเต ติลิงฺคิโก (๙๖๔) 
    ตีสุ ตฺว’วสิต  าเต,  อวสานคเต มต . 
 ๑๘๙.   โพธเน จ ปทาเน จ,  วิญฺเ ยฺย  ปฏิปาทน  (๙๖๕) 
    เสเล นิชฺชลเทเส จ,  เทวตาสุ มรู’ริโต. 
 ๑๙๐.   สตฺถ  อายุธ คนฺเถสุ,  โลเห, สตฺโถ จ สญฺจเย (๙๖๖) 
    ชีวิกาย  วิวรเณ, วตฺตเน วุตฺติ นาริย . 
 ๑๙๑.   วีริเย สูรภาเว จ,  กถียติ ปรกฺกโม (๙๖๗) 
    อถ กมฺพุ มโต สงฺเข,  สุวณฺเณ วลเยปิ จ. 
 ๑๙๒.   สโร กณฺเฑ อการาโท,  สทฺเท วาปิมฺหิ’นิตฺถิย  (๙๖๘) 
    ทุปฺผสฺเส ติขเิณ ตีสุ,  คทฺรเภ กกเจ ขโร. 
 ๑๙๓.   สุรายุ’ปทฺทเว กามา,  สวาทิมฺหิ จ อาสโว (๙๖๙) 
    เทเห วุตฺโต รถงฺเค จ,  จตุโร’ปธิสู’ปธิ. 
 ๑๙๔.   วตฺถ’ุตฺต  การเณ ทพฺเพ,  ภูเภเท รตนตฺตเย (๙๗๐) 
    ยกฺโข เทเว มหาราเช,  กุเวรา’นุจเร นเร. 
 ๑๙๕.   ทารุกฺขนฺเธ ปี  ิกาย ,  อาปเณ ปี  มาสเน (๙๗๑) 
    ปริวาเร ปริกฺขาโร,  สมฺภาเร จ วิภูสเน. 
 ๑๙๖.   โวหารสฺมิญฺจ ปเน,  ปญฺ ตฺติ’ตฺถี ปกาสเน (๙๗๒) 
    ปฏิภาน  ตุ ปญฺ าย ,  อุปฏ  ิต คิราย จ. 
 ๑๙๗.   วจนาวยเว มูเล,  กถิโต เหตุ การเณ (๙๗๓) 
    อุทเร ตุ ตถา ปาจา,  นลสฺมึ คหณี’ตฺถิย . 
 ๑๙๘.   ปิโย ภตฺตริ, ชายาย ,  ปิยา, อิฏฺเ  ปิโย ติสุ (๙๗๔) 
    ยมราเช ตุ ยุคเฬ,  ส ยเม จ ยโม ภเว. 
 ๑๙๙.   มุทฺทิกสฺส จ ปุปฺผสฺส,  รเส ขุทฺเท มธู’ริต  (๙๗๕) 
    อุลฺโลเจ ตุ จ วิตฺถาเร, วิตาน  ปุนฺนปุสเก. 
 ๒๐๐.   อปวคฺเค จ สลิเล,  สุธาย  อมต  มต  (๙๗๖) 
    โมเห ตุ ติมิเร สงฺขฺยา,  คุเณ ตม มนิตฺถิย . 
 ๒๐๑.   ขเร จา’การิเย ตีสุ,  รสมฺหิ ปุริเส กฏุ (๙๗๗) 
    ปณฺฑเก สุกเต, ปุญฺ ,  มนุญฺเ  ปวเน ติสุ. 



 ๑๑๒ 

 ๒๐๒.   รุกฺโข ทุมมฺห,ิ ผรุสา,  สินิทฺเธสุ จ โส ติสุ (๙๗๘) 
    อุปฺปตฺติย  ตุ เหตุมฺหิ,  สงฺเค สุกฺเก จ สมฺภโว. 
 ๒๐๓.   นิมิตฺต  การเณ วุตฺต ,  องฺคชาเต จ ลญฺฉเน (๙๗๙) 
    อาทิ สีมาปกาเรสุ,  สมีเป’วยเว มโต. 
 ๒๐๔.   เวเท จ มนฺตเน มนฺโต,  มนฺตา ปญฺ าย มุจฺจเต (๙๘๐) 
    อนโย พฺยสเน เจว,  สนฺทิสฺสติ วิปตฺติย . 
 ๒๐๕.   อรุโณ ร สิเภเท จา,  พฺยตฺตราเค จ โลหิเต (๙๘๑) 
    อนุพนฺโธ ตุ ปกตา,  นิวตฺเต นสฺสนกฺขเร. 
 ๒๐๖.   อวตาโร’วตรเณ,  ติตฺถสฺมึ วิวเร ปฺยถ (๙๘๒) 
    อากาโร การเณ วุตฺโต,  สณฺ าเน อิงฺคิเตปิ จ. 
 ๒๐๗.   สุทฺทิตฺถิตนเย ขตฺตา,  อุคฺโค, ติพฺพมฺหิ โส ติสุ (๙๘๓) 
    ปธาน  ตุ มหามตฺเต,  ปกตฺยคฺค’ธิตีสุ จ. 
 ๒๐๘.   กลฺล  ปภาเต, นิโรค,  สชฺชทกฺเขสุ ตีสุ ต  (๙๘๔) 
    กุหนา กูฏจริยาย ,  กุหโน กุหเก ติสุ. 
 ๒๐๙.   กโปโต ปกฺขิเภเท จ,  ทิฏฺโ  ปาราวเต ถ จ (๙๘๕) 
    สารโท สรทพฺภูเต,  อปคพฺเภ มโต ติสุ. 
 ๒๑๐.   ตีสุ ขเร จ ก  ิเน,  กกฺกโส สาหสปฺปิเย (๙๘๖) 
    อการิเย ตุ คุยฺหงฺเค,  จีเร โกปีน มุจฺจเต. 
 ๒๑๑.   มิคเภเท ปฏากาย ,  โมเจ จ กทลี’ตฺถิย  (๙๘๗) 
    ทกฺขิณา ทานเภทสฺมึ,  วามโต’ญฺ มฺหิ ทกฺขิโณ. 
 ๒๑๒.   ทุติยา ภริยายญฺจ,  ทฺวินฺน  ปูรณิย  มตา (๙๘๘) 
    อถุปฺปาเท สิยา ธูม,  เกตุ เวสฺสานเรปิ จ. 
 ๒๑๓.   ภวนิคฺคมเน ยาเน,  ทฺวาเร นิสฺสรณ  สิยา (๙๘๙) 
    นิยามโก โปตวาเห,  ติลิงฺโค โส นิยนฺตริ. 
 ๒๑๔.   อปวคฺเค วินาเส จ,  นิโรโธ โรธเน ปฺยถ (๙๙๐) 
    ภเย ปฏิภย  วุตฺต ,  ติลิงฺค  ต  ภย กเร. 
 ๒๑๕.   ปิฏก  ภาชเน วุตฺต ,  ตเถว ปริยตฺติย  (๙๙๑) 
    ชราสิถิลจมฺมสฺมิ,  อุทรงฺเค มตา วลิ. 
 ๒๑๖.   ภินฺน  วิทาริเต’ญฺ สฺมึ,  นิสฺสิเต วาจฺจลิงฺคิก  (๙๙๒) 
    อุปชาเป มโต เภโท,  วิเสเส จ วิทารเณ. 
 ๒๑๗.   มณฺฑล  คามสนฺโทเห,  พิมฺเพ ปริธิราสิสุ (๙๙๓) 
    อาณาย มาคเม เลเข;  สาสน  อนุสาสเน. 
 ๒๑๘.   อคฺเค ตุ สิขร  จา’โย,  มยวิชฺฌนกณฺฏเก (๙๙๔) 
    คุณุกฺก เส จ วิภเว,  สมฺปตฺติ เจว สมฺปทา. 
 ๒๑๙.   ภูขนฺตีสุ ขมา, โยคฺเย,  หิเต ยุตฺเต ขโม ติสุ (๙๙๕) 
    อทฺโธ ภาเค ปเถ กาเล,  เอก เส’ทฺธา’พฺยย  ภเว. 



 ๑๑๓ 

    อโถ กรีส  วจฺจสฺมึ,  วุจฺจเต จตุรมฺพเณ. 
 ๒๒๐.   อุสโภ’สธ โค เสฏฺเ ,  สู’สภ  วีสยฏ  ิย  (๙๙๖) 
    เสตุสฺมิ ตนฺติ ปนฺตีสุ,  นาริย  ปาฬิ กถฺยเต. 
 ๒๒๑.   กโฏ ชเย’ตฺถินิมิตฺเต,  กิลญฺเช โส กเต ติสุ (๙๙๗) 
    มหิย  ชคตี วุตฺตา,  มนฺทิราลินฺทวตฺถุนิ. 
 ๒๒๒.   วิตกฺเก มถิเต ตกฺโก,  ตถา สูจิผเล มโต (๙๙๘) 
    สุทสฺสน  สกฺกปุเร,  ตีสุ ต  ทุทฺทเส’ตเร. 
 ๒๒๓.   ทีโป’นฺตรีป ปชฺโชต,  ปติฏฺ า นิพฺพุตีสุ จ (๙๙๙) 
    พทฺธนิสฺสิต เสเตสุ,  ตีสุ ต  มิหิเต สิต . 
 ๒๒๔.   ถิย  ปชาปติ ทาเร,  พฺรหฺเม มาเร สุเร ปุเม (๑๐๐๐) 
    วาสุเทเว’นฺตเก กณฺโห,  โส ปาเป อสิเต ติสุ. 
 ๒๒๕.   อุปจาโร อุปฏ าเน   อาสนฺเน อญฺ โรปเน (๑๐๐๑) 
    สกฺโก อินฺเท ชนปเท,  สากิเย, โส ขเม ติสุ. 
 ๒๒๖.   วชฺชเน ปริหาโร จ,  สกฺกาเร เจว รกฺขเณ (๑๐๐๒) 
    โสตาปนฺนาทิเก อคฺเค,  อริโย ตีสุ, ทฺวิเช ปุเม. 
 ๒๒๗.   สุสุโก สุสุมาเร จ,  พาลเก จ อุลูปินิ (๑๐๐๓) 
    อินฺทีวร  มต  นีลุ,  ปฺปเล อุทฺทาลปาทเป. 
 ๒๒๘.   อสโน ปิยเก กณฺเฑ,  ภกฺขเณ ขิปเน’ สน  (๑๐๐๔) 
    ยุเค’ธิกาเร วีริเย,  ปธาเน จา’นฺติเก ธุโร. 
 ๒๒๙.   กาเฬ จ ภกฺขิเต ตีสุ,  ลวิตฺเต อสิโต ปุเม (๑๐๐๕) 
    ปวารณา ปฏิกฺเขเป,  กถิตา’ชฺเฌสนาย จ. 
 ๒๓๐.   อุมฺมาเร เอสิกตฺถมฺเภ,  อินฺทขีโล มโต ถ จ (๑๐๐๖) 
    โปตฺถก  มกจิวตฺเถ,  คนฺเถ เลปฺยาทิ กมฺมนิ. 
 ๒๓๑.   ธญฺ สาลฺยาทิเก วุตฺต ,  ธญฺโ  ปุญฺ วติ ตฺติสุ (๑๐๐๗) 
    ปาณิ หตฺเถ จ สตฺเต ภู,  สญฺหกรณิย  มโต. 
 ๒๓๒.   ตีสุ ปีต  หลิทฺยาเภ,  หฏฺเ  จ ปายิเต สิยา (๑๐๐๘) 
    พฺยูโห นิพฺพิทฺธรจฺฉาย ,  พลนฺยาเส คเณ มโต. 
 ๒๓๓.   โลหิตาทิมฺหิ โลเภ จ,  ราโค จ รญฺชเน มโต (๑๐๐๙) 
    ปทโร ผลเก ภงฺเค,  ปวุทฺธ ทริย  ปิจ. 
 ๒๓๔.   สิงฺฆาฏก  กเสรุสฺส,  ผเล, มคฺคสมาคเม (๑๐๑๐) 
    พหุลายญฺจ เขฬมฺหิ,  เอฬา, โทเส’ฬ มีริต . 
 ๒๓๕.   อาธาโร จา’ธิกรเณ,  ปตฺตาธาเร’ ลวาลเก (๑๐๑๑) 
    กาโร’ คเภเท สกฺกาเร,  การา ตุ พนฺธนาลเย. 
 ๒๓๖.   กรกา เมฆปาสาเณ,  กรโก กุณฺฑิกาย จ (๑๐๑๒) 
    ปาปเน จ ปทาติสฺมึ,  คมเน ปตฺติ นาริย . 
 



 ๑๑๔ 

 ๒๓๗.   ฉิทฺท  รนฺธญฺจ วิวร ,  สุสิเร ทูสเนปิ จ (๑๐๑๓) 
    มุตฺตา ตุ มุตฺติเก, มุตฺต ,  ปสฺสาเว, มุจฺจิเต ติสุ. 
 ๒๓๘.   นิเสเธ วารณ , หตฺถ,ิ  ลิงฺค หตฺถีสุ วารโณ (๑๐๑๔) 
    ทาน  จาเค มเท สุทฺเธ,  ขณฺฑเน ลวเน ขเย. 
 ๒๓๙.   มโนโตเส จ นิพฺพาเน,  ตฺถงฺคเม นิพฺพุติ’ตฺถิย  (๑๐๑๕) 
    เนคโม นิคมุพฺภูเต,  ตถา’ปโณปชีวินี. 
 ๒๔๐.   หริตสฺมิญฺจ ปณฺเณ จ,  ปลาโส กึสุกทฺทุเม (๑๐๑๖) 
    ปกาโส ปากเฏ ตีสุ,  อาโลกสฺมึ ปุเม มโต. 
 ๒๔๑.   ปกฺก  ผลมฺหิ, ต  นาสุ,  มฺมุเข ปริณเต ติสุ (๑๐๑๗) 
    ปิณฺโฑ อาชีวเน เทเห,  ปิณฺฑเน โคฬเก มโต. 
 ๒๔๒.   วฏฺโฏ ปริพฺพเย กมฺมา,  ทิเก, โส วฏฏุเล ติสุ (๑๐๑๘) 
    ปจฺจาหาเร ปฏิหาโร,  ทฺวาเร จ ทฺวารปาลเก. 
 ๒๔๓.   นาริย  ภีรุ กถิตา,  ภีรุเก โส ติลิงฺคิโก (๑๐๑๙) 
    วิกฏ  คูถมุตฺตาโท,  วิกโฏ วิกเต ติสุ. 
 ๒๔๔.   วาม  สพฺยมฺหิ, ต  จารุ,  วิปรีเตสุ ตีสฺว’ถ (๑๐๒๐) 
    สงฺขฺยาเภเท สรพฺเย จ,  จิหเณ ลกฺข มุจฺจเต. 
 ๒๔๕.   เสณี’ตฺถี สมสิปฺปีน ,  คเณ จา’วฬิยมฺปิจ (๑๐๒๑) 
    สุธาย  ธูลิย  จุณฺโณ,  จุณฺณญฺจ วาสจุณฺณเก. 
 ๒๔๖.   เชตพฺเพ’ติปฺปสตฺเถ’ติ,  วุฑฺเฒ เชยฺย  ติสู’ริต  (๑๐๒๒) 
    ตกฺเก ตุ มถิต  โหตฺยา, โลลิเต มถิโต ติสุ. 
 ๒๔๗.   อพฺภุโต’จฺฉริเย ตีสุ,  ปเณ เจวา’พฺภุโต ปุเม (๑๐๒๓) 
    เมจโก ปุจฺฉมูลมฺหิ,  กณฺเหปิ เมจโก ติสุ. 
 ๒๔๘.   วสวตฺตี ปุเม มาเร,  วสวตฺตาปเก ติสุ (๑๐๒๔) 
    สมฺภเว จา’สุจิ ปุเม,  อเมชฺเฌ ตีสุ ทิสฺสติ. 
 ๒๔๙.   อจฺโฉ อิกฺเก ปุเม วุตฺโต,  ปสนฺนมฺหิ ติลิงฺคิโก (๑๐๒๕) 
    พฬิเส เสลเภเท จ,  วงฺโก, โส กุฏิเล ติสุ. 
 ๒๕๐.   กุณปมฺหิ ฉโว เ ยฺโย,  ลามเก โส ติลิงฺคิโก (๑๐๒๖) 
    สพฺพสฺมึ สกโล ตีสุ,  อทฺธมฺหิ ปุริเส สิยา. 
 ๒๕๑.   จนฺทคฺคาหาทิเก เจวุ,  ปฺปาโท อุปฺปตฺติย  ปิจ (๑๐๒๗) 
    ปทุสฺสเน ปโทโส จ,  กถิโต ส วรีมุเข. 
 ๒๕๒.   รุธิเร โลหิต  วุตฺต ,  รตฺตมฺหิ โลหิโต ติสุ (๑๐๒๘) 
    อุตฺตมงฺเค ปุเม มุทฺธา,  มุทฺโธ มูฬฺเห ติลิงฺคิโก. 
 ๒๕๓.   รฏฺ มฺหิ วิชิต  วุตฺต ,  ชิเต จ วิชิโต ติสุ (๑๐๒๙) 
    ปริตฺต  ตุ ปริตฺตาเณ,  ปริตฺโต ตีสุ อปฺปเก. 
 ๒๕๔.   กุมฺภณฺโฑ เทวเภเท จ,  ทิสฺสติ วลฺลิชาติย  (๑๐๓๐) 
    จตุตฺถ เส ปเท ปาโท,  ปจฺจนฺตเสลร สิสุ. 



 ๑๑๕ 

 ๒๕๕.   วงฺโค โลหนฺตเร วงฺคา,  เทเส ปุเม พหุมฺหิ จ (๑๐๓๑) 
    กมฺมารภณฺฑเภเท จ,  ขฏเก มุฏฺ  ิ จ ทฺวิสุ. 
 ๒๕๖.   อมฺพณ  โทณิย  เจ’กา,  ทสโทณปฺปมาณเก (๑๐๓๒) 
    อธิฏฺ  ิติยมาธาเร,  าเน’ธิฏ าน มุจฺจเต. 
 ๒๕๗.   ปุเม มเหสิ สุคเต,  เทวิย  นาริย  มตา (๑๐๓๓) 
    อุปทฺทเว อุปสคฺโค,  ทิสฺสติ ปาทิเกปิ จ. 
 ๒๕๘.   วกฺก  โกฏฺ าสเภทสฺมึ,  วกฺโก วงฺเก ติสุ’จฺจเต (๑๐๓๔) 
    วิชฺชา เวเท จ สิปฺเป จ,  ติวิชฺชาโท จ พุทฺธิย . 
 ๒๕๙.   สมาธิมฺหิ ปุเม’กคฺโค,  นากุเล วาจฺจลิงฺคิโก (๑๐๓๕) 
    ปชฺช  สิโลเก, ปชฺโช’ทฺเธ,  ปชฺโช ปาทหิเต ติสุ. 
 ๒๖๐.   กตโก รุกฺขเภทสฺมึ,  กตโก กิตฺติเม ติสุ (๑๐๓๖) 
    วิเธยฺเย อสฺสโว ตีสุ,  ปุพฺพมฺหิ ปุริเส สิยา. 
 ๒๖๑.   กลฺยาเณ กถิต  เขม ,  ตีสุ ลทฺธตฺถรกฺขเณ (๑๐๓๗) 
    อโถ นิโยชเน วุตฺต ,  การิเยปิ ปโยชน . 
 ๒๖๒.   อสฺสตฺโถ ตีสุ อสฺสาส,  ปฺปตฺเต, โพธิทฺทุเม ปุเม (๑๐๓๘) 
    ตีสุ ลุทฺโท กุรูเร จ,  เนสาทมฺหิ ปุเม สิยา. 
 ๒๖๓.   วิลคฺโค ตีสุ ลคฺคสฺมึ,  ปุเม มชฺฌมฺหิ ทิสฺสติ (๑๐๓๙) 
    อฑฺโฒ ตฺวนิตฺถิย  ภาเค,  ธนิมฺหิ วาจฺจลิงฺคิโก. 
 ๒๖๔.   กฏ ทารุมฺห,ิ ต  กิจฺเฉ,  คหเณ กสิเต ติสุ (๑๐๔๐) 
    สสนฺตาเน จ วิสเย,  โคจเร’ ชฺฌตฺต มุจฺจเต. 

อิติ อทฺธาเนกตฺถวคฺโค 
 ๓.๑.๓. คาถาปาทาเนกตฺถวคฺค 
 ๒๖๕.   ภุวเน จ ชเน โลโก,  โมเรตฺวคฺคิมฺหิ โส สิขี (๑๐๔๑) 
    สิโลโก ตุ ยเส ปชฺเช,  รุกฺเข ตุ สามิเก ธโว. 
 ๒๖๖.   วฏพฺยาเมสุ นิคฺโรโธ,  ธงฺโก ตุ วายเส พเก (๑๐๔๒) 
    วาโร ตฺว’วสรา’เหสุ,  กุเจตฺวพฺเภ ปโยธโร. 
 ๒๖๗.   อุจฺฉงฺเค ลกฺขเณ จา’งฺโก,  รสฺม’ิตฺถี ชุติ รชฺชุสุ (๑๐๔๓) 
    ทิฏฺโ ’ภาเสสุ อาโลโก,  พุทฺโธ ตุ ปณฺฑิเต ชิเน. 
 ๒๖๘.   สูร ’สูสุ ปุเม ภานุ,  ทณฺโฑ ตุ มุคฺคเร ทเม (๑๐๔๔) 
    เทวมจฺเฉสฺว’นิมิโส,  ปตฺโถ ตุ มานสานุสุ. 
 ๒๖๙.   อาตงฺโก โรค ตาเปสุ,  มาตงฺโค สปเจ คเช (๑๐๔๕) 
    มิโค ปสุ กุรุงฺเคสุ,  อุลูกิ’นฺเทสุ โกสิโย. 
 ๒๗๐.   วิคคฺโห กลเห กาเย,  ปุริโส มาณว’ตฺตสุ (๑๐๔๖) 
    ทายาโท พนฺธเว ปุตฺเต,  สิเร สีส  ติปุมฺหิ จ. 
 ๒๗๑.   พลิหตฺถ ’สูสุ กโร,  ทนฺเต วิปฺเป’ณฺฑเช ทฺวิโช (๑๐๔๗) 
    วตฺต  ปชฺชา’นนา’จาเร,  ธญฺ งฺเค สุขุเม กโณ. 



 ๑๑๖ 

 ๒๗๒.   ถมฺโภ ถูณา ชฬตฺเตสุ,  สูโป กุมฺมาส พฺยญฺชเน (๑๐๔๘) 
    คณฺโฑ โผเฏ กโปลมฺหิ,  อคฺโฆ มูลฺเย จ ปูชเน. 
 ๒๗๓.   ปกาโร ตุลฺยเภเทสุ,  สกุนฺโต ภาสปกฺขิสุ (๑๐๔๙) 
    ภาคฺเย วิธิ วิธาเน จ,  สเร ขคฺเค จ สายโก. 
 ๒๗๔.   สารงฺโค จาตเก เอเณ,  ปตฺตี ตุ สรปกฺขิสุ (๑๐๕๐) 
    เสเท ปาโก วิปาเก ถ,  ภิกฺขุเภเท จเย คโณ. 
 ๒๗๕.   ราสิ ปุญฺเช จ เมสา’โท,  อสฺเส โลเณ จ สินฺธโว (๑๐๕๑) 
    ส วฏฺเฏ ปลโย นาเส,  ปูโค กมุกราสิสุ. 
 ๒๗๖.   อมเต ตุ สุธา เลเป,  อภิขฺยา นาม ร สิสุ (๑๐๕๒) 
    สตฺติ สามตฺถิเย สตฺเถ,  มหี นชฺชนฺตเร ภุวิ. 
 ๒๗๗.   าเณ ลาเภ อุปลทฺธิ,  ปเวณี กุถเวณิสุ (๑๐๕๓) 
    ปวตฺติ วุตฺติ วุตฺตาสุ,  เวตเน ภรเณ ภติ 
    ลีลา กฺริยา วิลาเสสุ,  สตฺเต ตุ อตฺรเช ปชา. 
 ๒๗๘.   อาจาเรปิ มริยาทา,  ภูติ สตฺตา สมิทฺธิสุ (๑๐๕๔) 
    โสปฺเป ปมาเท ตนฺที จ,  ยาตฺรา คมน วุตฺติสุ. 
 ๒๗๙.   นินฺทา กุจฺฉา’ปวาเทสุ,  กงฺคุ ธญฺ  ปิยงฺคุสุ (๑๐๕๕) 
    โมกฺเข สิเว สเม สนฺติ,  วิภาเค ภตฺติ เสวเน. 
 ๒๘๐.   อิจฺฉาย  ชุติย  กนฺติ,  รญฺชเน สูรเต รติ (๑๐๕๖) 
    เคเห วสติ วาเส ถ,  นที เสนาสุ วาหินี. 
 ๒๘๑.   ปตฺเถ นาเฬ จ นาฬิ’ตฺถ,ิ  คเณ สมิติ สงฺคเม (๑๐๕๗) 
    ตญฺหา โลเภ ปิปาสาย ,  มคฺค วุตฺตีสุ วตฺตนี. 
 ๒๘๒.   ปาณฺยงฺเค นาภิ จกฺกนฺเต,  ยาเจ วิญฺ ตฺติ าปเน (๑๐๕๘) 
    วิตฺติ โตเส เวทนาย ,  าเน ตุ ชีวิเต  ิติ. 
 ๒๘๓.   ตรงฺเค จา’นฺตเร วีจิ,  ธีรตฺเต ธารเณ ธิติ (๑๐๕๙) 
    ภู ภูมิยญฺจ ภมุเก,  สทฺเท เวเท สเว สุติ. 
 ๒๘๔.   โคตฺต  นาเม จ วงฺเส ถ,  นคเร จ ฆเร ปุร  (๑๐๖๐) 
    โอก  ตุ นิสฺสเย เคเห,  กุล  ตุ โคตฺตราสิสุ. 
 ๒๘๕.   เหเม วิตฺเต หิรญฺ ญฺจ,  ปญฺ าณ  ตฺว’งฺก วุทฺธิสุ (๑๐๖๑) 
    อถา’มฺพรญฺจ เข วตฺเถ,  คุยฺห  ลิงฺเค รหสฺยปิ. 
 ๒๘๖.   ตโป ธมฺเม วเต เจว,  ปาเป ตฺวา’คุมฺหิ กิพฺพิส  (๑๐๖๒) 
    รตน  มณิ เสฏฺเ สุ,  วสฺส  หายนวุฏ  ิสุ. 
 ๒๘๗.   วน  อรญฺ วารีสุ,  ขีรมฺหิ ตุ ชเล ปโย (๑๐๖๓) 
    อกฺขร  ลิปิ โมกฺเขสุ,  เมถูน  สงฺคเม รเต. 
 ๒๘๘.   โสต  กณฺเณ ปโยเวเค,  ริฏ ปาปา’สุเภสุ จ (๑๐๖๔) 
    อาคุ ปาปา’ปราเธสุ,  เกตุมฺหิ จิหเน ธโช. 
 



 ๑๑๗ 

 ๒๘๙.   โคปุร  ทฺวารมตฺเตปิ,  มนฺทิร  นคเร ฆเร (๑๐๖๕) 
    วาจฺจลิงฺคา ปรมิโต,  พฺยตฺโต ตุ ปณฺฑิเต ผุเฏ. 
 ๒๙๐.   วลฺลโภ ทยิเต’ชฺฌกฺเข,  ชเล ถูโล มหตฺยปิ (๑๐๖๖) 
    กุรูเร เภรเว ภีโม,  โลโล ตุ โลลุเป จเล. 
 ๒๙๑.   พีภจฺโฉ วิกเต ภีเม,  โกมลาติขิเณ มุท ุ (๑๐๖๗) 
    อิฏฺเ  จ มธุเร สาทุ,  สาทุมฺหิ มธุโร ปิเย. 
 ๒๙๒.   สิเต ตุ สุทฺเธ โอทาโต,  ทฺวิชิวฺโห สูจกา’หิสุ (๑๐๖๘) 
    สกฺเก สมตฺโถ สมฺพนฺเธ,  สมตฺต  นิฏฺ  ิตา’ขิเล. 
 ๒๙๓.   สุทฺโธ เกวล ปูเตสุ,  ชิฆญฺโ ’นฺตา’ธเมสุ จ (๑๐๖๙) 
    โปโณ’ปณตนินฺเนสุ,  อญฺ นีเจสุ เจ’ตโร. 
 ๒๙๔.   สุจิ สุทฺเธ สิเต ปูเต,  เปสโล ทกฺขจารุสุ (๑๐๗๐) 
    อธโม กุจฺฉิเต อูเน,  อปฺปิเย ปฺยลิโก ภเว. 
 ๒๙๕.   พฺยาเป อสุทฺเธ ส กิณฺโณ,  ภพฺพ  โยคฺเย จ ภาวินิ (๑๐๗๑) 
    สุขุโม อปฺปกา’ณูสุ,  วุทฺโธ เถเร จ ปณฺฑิเต. 
 ๒๙๖.   สุเภ สาธุมฺหิ ภทฺโท ถ,  ตฺยา’โท จ วิปุเล พหุ (๑๐๗๒) 
    ธีโร พุเธ ธิติมนฺเต,  เวลฺลิต  กุฏิเล ธุเต. 
 ๒๙๗.   วิสโท พฺยตฺต เสเตสุ,  ตรุโณ ตุ ยุเว นเว (๑๐๗๓) 
    โยคฺค  ยาเน, ขเม โยคฺโค,  ปิญฺฑิต  คณิเต ฆเน. 
 ๒๙๘.   พุเธ’ภิชาโต กุลเช,  วุทฺโธ’รูสุ มหลฺลโก (๑๐๗๔) 
    กลฺยาณ  สุนฺทเร จาปิ,  หิโม ตุ สีตเลปิ จ. 
 ๒๙๙.   โลเล ตุ สีเฆ จปโล,  วุตฺเต อุทิต มุคฺคเต (๑๐๗๕) 
    อาทิตฺเต คพฺพิเต ทิตฺโต,  ปิฏ ตุ จุณฺณิเตปิ จ. 
 ๓๐๐.   วิคเต วายเน วีต ,  ภาวิต  วฑฺฒิเตปิ จ (๑๐๗๖) 
    ภชฺชิเต ปติเต ภฏฺโ ,  ปุฏโ  ปุจฺฉิต โปสิเต. 
 ๓๐๑.   ชาโต ภูเต จเย ชาต ,  ปฏิภาโค สมา’ริสุ (๑๐๗๗) 
    สูโร วีเร รวิสูเร,  ทุฏฺโ  กุทฺเธ จ ทูสิเต. 
 ๓๐๒.   ทิฏฺโ ’ริมฺหิ’กฺขิเต ทิฏโ ,  มูฬฺเห โปเต จ พาลิโส (๑๐๗๘) 
    นินฺทาย  เขปเน เขโป,  นิยโม นิจฺฉเย วเต. 
 ๓๐๓.   สลากาย  กุโส ทพฺเภ,  พาลฺยาโท ตุ ขเย วโย (๑๐๗๙) 
    เลป คพฺเพสฺว’วเลโป,  อณฺฑโช มีนปกฺขิสุ. 
 ๓๐๔.   พิฬาเล นกุเล พพฺพุ,  มนฺโถ มนฺถนสตฺตุสุ (๑๐๘๐) 
    วาโล เกเส’สฺสาทิโลเม,  สงฺฆาโต ฆาตราสิสุ. 
 ๓๐๕.   โคปคาเม รเว โฆโส,  สูโต สารถิวนฺทิสุ (๑๐๘๑) 
    มาลฺย  ตุ ปุปฺเผ ตทฺทาเม,  วาโห ตุ สกเฏ หเย. 
 ๓๐๖.   ขเย’จฺจเน จา’ปจโย,  กาโล สมยมจฺจุสุ (๑๐๘๒) 
    เภ ตารกา เนตฺตมชฺเฌ,  สีมา’ โตฺว’ธิฏฺ  ิตีสุ จ. 



 ๑๑๘ 

 ๓๐๗.   อาโภโค ปุณฺณตา’วชฺเชสฺ- วา’ฬิ’ตฺถี สขิ เสตุสุ (๑๐๘๓) 
    สตฺเต ถูเล ตีสุ ทฬฺโห,  ลตา สาขาย วลฺลิย . 
 ๓๐๘.   มุตฺต’ิตฺถี โมจเน โมกฺเข,  กาโย ตุ เทห ราสิสุ (๑๐๘๔) 
    นีเจ ปุถุชฺชโน มูฬฺเห,  ภตฺตา สามินิ ธารเก. 
 ๓๐๙.   สิขา, ปิญฺเฉสุ สิขณฺโฑ,  สตฺเต ตฺว’ตฺตนิ ปุคฺคโล (๑๐๘๕) 
    สมฺพาโธ ส กเฏ คุยฺเห,  นาเส เขเป ปราภโว. 
 ๓๑๐.   วจฺโจ รูเป กรีเส ถ,  ชุติ’ตฺถี กนฺติร สิสุ. (๑๐๘๖) 
    ลพฺภ  ยุตฺเต จ ลทฺธพฺเพ,  ขญฺเฑ ปณฺเณ ทล  มต . 
 ๓๑๑.  สลฺล  กณฺเฑ สลากาย ,  สุจิตฺเต ธาวน  คเต (๑๐๘๗) 
    ภนฺตตฺเถ วิพฺภโม หาเว,  โมโห’วิชฺชาย มุจฺฉเน. 
 ๓๑๒.   เสโท ฆมฺมชเล ปาเก,  โคเฬ อุจฺฉุมเย คุโฬ (๑๐๘๘) 
    มิตฺเต สหาเย จ สขา,  วิภู นิจฺจปฺปภูสุ โส. 
 ๓๑๓.   ขคฺเค กุรูเร เนตฺตึโส,  ปรสฺมึ อตฺร ตีสฺว’มุ (๑๐๘๙) 
    กลงฺโก’งฺโก’ปวาเทสุ,  เทเส ชนปโท ชเน. 
 ๓๑๔.   ปชฺเช คาถา วจีเภเท,  ว โส ตฺว’นฺวยเวณุสุ (๑๐๙๐) 
    ยาน  รถาโท คมเน,  สรูปสฺมึ อโธ ตล . 
 ๓๑๕.   มชฺโฌ วิลคฺเค เวมชฺเฌ,  ปุปฺผ  ตุ กุสุโม’ตุสุ (๑๐๙๑) 
    สีล  สภาเว สุพฺพเต,  ปุงฺคโว อุสเภ วเร. 
 ๓๑๖.   โกเส ขคาทิพีเช’ณฺฑ ,  กุหร  คพฺภเร พิเล (๑๐๙๒) 
    เนตฺตึเส คณฺฑเก ขคฺโค,  กทมฺโพ ตุ ทุเม จเย. 
 ๓๑๗.   เภ’เธนุย  โรหิณี’ตฺถ,ี  วรงฺค  โยนิย  สิเร (๑๐๙๓) 
    อกฺโกเส สปเถ สาโป,  ปงฺก  ปาเป จ กทฺทเม. 
 ๓๑๘.   โภควตฺยุ’รเค โภค,ี  สฺสโร ตุ สิวสามิสุ (๑๐๙๔) 
    พเล ปภาเว วีริย ,  เตโช เตสุ จ ทิตฺติย . 
 ๓๑๙.   ธารา สนฺตติ ขคฺคงฺเค,  วาน  ตณฺหาย สิพฺพเน (๑๐๙๕) 
    ขตฺตา สูเต ปฏิหาเร,  วิตฺติ ปีฬาสุ เวทนา. 
 ๓๒๐.   ถิย  มต’ิจฺฉาปญฺ าสุ,  ปาเป ยุทฺเธ รเว รโณ (๑๐๙๖) 
    ลโว ตุ พินฺทุ’จฺเฉเทสุ,  ปลาเส’ ติสเย ภุส . 
 ๓๒๑.   พาธา ทุกฺเข นิเสเธ จ,  มูลปเทปิ มาติกา (๑๐๙๗) 
    สฺเนโห เตเล’ธิกปฺเปเม,  ฆรา’เปกฺขาสุ อาลโย. 
 ๓๒๒.   เกตุมฺหิ เกตน  เคเห,  าเน ภูม’ิตฺถิย  ภุวิ (๑๐๙๘) 
    เลขฺเย เลโข ราชิ เลขา,  ปูชิเต ภควา ชิเน. 
 ๓๒๓.   คทา สตฺเถ คโท โรเค,  นิสชฺชา ปีเ สฺวา’สน  (๑๐๙๙) 
    ตถาคโต ชิเน สตฺเต,  จเย เทเห สมุสฺสโย. 
 ๓๒๔.   พิล  โกฏฺ าส ฉิทฺเทสุ,  วชฺช  โทเส จ เภริย  (๑๑๐๐) 
    กาเล ทีฆญฺชเส’ทฺธาน ,  อาฬิย  เสตุ การเณ. 



 ๑๑๙ 

 ๓๒๕.   โอกาโส การเณ เทเส,  สภา เคเห จ ส สเท (๑๑๐๑) 
    ยูโป ถมฺเภ จ ปาสาเท,  อยน  คมเน ปเถ. 
 ๓๒๖.   อกฺโก รุกฺขนฺตเร สูเร,  อสฺโส โกเณ หเยปฺยถ (๑๑๐๒) 
    อ โส ขนฺเธ จ โกฏฺ าเส,  ชาล  สูสฺว’จฺจิ โน ปุเม. 
 ๓๒๗.   นาสา’สตฺเตสฺว’ ภาโว ถ,  อนฺน โมทน ภุตฺติสุ (๑๑๐๓) 
    ชีว  ปาเน ชเน ชีโว,  ฆาโส ตฺว’นฺเน จ ภกฺขเณ. 
 ๓๒๘.   ฉทเน’จฺฉาทน  วตฺเถ,  นิกาโย เคหราสิสุ (๑๑๐๔) 
    อนฺนาโท อามิส  ม เส.  ทิกฺขา ตุ ยชเน’จฺจเน. 
 ๓๒๙.   กฺริยาย  การิกา ปชฺเช,  เกตุ ตุ จิหเน ธเช (๑๑๐๕) 
    กุสุม  ถีรเช ปุปฺเผ,  วานเร ตุ พุเธ กวิ. 
 ๓๓๐.   อธเร ขรเภ โอฏฺโ ,  ลุทฺโธ ตุ ลุทฺทเกปิ จ (๑๑๐๖) 
    กลุส  ตฺวา’วิเล ปาเป,  ปาเป กลิ ปราชเย. 
 ๓๓๑.   กนฺตาโร วน, ทุคฺเคส,ุ  จโร จารมฺหิ จญฺจเล (๑๑๐๗) 
    ชนาวาเส คเณ คาโม,  จมฺม  ตุ ผลเก ตเจ. 
 ๓๓๒.   อาโมโท หาส คนฺเธสุ,  จารุ ตุ กนเกปิ จ (๑๑๐๘) 
    สตฺตาย  ภวน  เคเห,  เลเส ตุ ขลิเต ฉล . 
 ๓๓๓.   เวร  ปาเป จ ปฏิเฆ,  ตโจ จมฺมนิ วกฺกเล (๑๑๐๙) 
    อุจฺเจ’ธิโรเห อาโรโห,  เนตฺต  วตฺถนฺตร’กฺขิสุ. 
 ๓๓๔.   ปฏิหาเร มุเข ทฺวาร ,  เปเต าเต มโต ติสุ (๑๑๑๐) 
    มาโส ปรณฺณ กาเลสุ,  นคฺโค ตฺว’เจลเกปิ จ. 
 ๓๓๕.   โทเส ฆาเต จ ปฏิโฆ,  มิคาโท ฉคเล ปสุ (๑๑๑๑) 
    อรูเป จา’วฺหเย นาม ,  ทโร ทรถ ภีติสุ. 
 ๓๓๖.   ยาจเน โภชเน ภิกฺขา,  ภาเร ตฺว’ติสเย ภโร (๑๑๑๒) 
    ทพฺพิ’นฺทชายาสุ สุชา,  เมเฆ ตฺว’พฺภ  วิหายเส. 
 ๓๓๗.   โมทโก ขชฺชเภเทปิ,  มณิเก รตเน มณิ (๑๑๑๓) 
    เสลา’ราเมสุ มลโย,  สภาว’งฺเกสุ ลกฺขณ . 
 ๓๓๘.   หวิ สปฺปิมฺหิ โหตพฺเพ,  สิโร เสฏฺเ  จ มุทฺธนิ (๑๑๑๔) 
    วิจาเรปิ วิเวโก ถ,  สิขรี ปพฺพเต ทุเม. 
 ๓๓๙.   เวโค ชเว ปวาเห จ,  สงฺกุ ตุ ขิลเหติสุ (๑๑๑๕) 
    นิคฺคหีเต กเณ พินฺท,ุ  วราโห สูกเร คเช. 
 ๓๔๐.   เนตฺตนฺเต จิตฺตเก’ปางฺค ,  สิทฺธตฺโถ สาสเป ชิเน (๑๑๑๖) 
    หาโร มุตฺตาคุเณ คาเห,  ขารโก มกุเฬ รเส. 
 ๓๔๑.   อจฺจโย’ ติกฺกเม โทเส,  เสลรุกฺเขสฺว’โค นโค (๑๑๑๗) 
    สฺวปฺเป’วธารเณ มตฺต ,  อปจิตฺยจฺจเน ขเย. 
 ๓๔๒.   ฉิทฺโท’ตรเณสฺโว’ตาโร,  พฺรหฺเม จ ชนเก ปิตา (๑๑๑๘) 
    ปิตามโห’ยฺยเก พฺรหฺเม, โปโต นาวาย พาลเก. 
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 ๓๔๓.   รุกฺเข วณฺเณ สุเน โสโณ,  สคฺเค ตุ คคเน ทิโว (๑๑๑๙) 
    วตฺเถ คนฺเธ ฆเร วาโส,  จุลฺโล ขุทฺเท จ อุทฺธเน. 
 ๓๔๔.   กณฺโณ โกเณ จ สวเน,  มาลา ปุปฺเผ จ ปนฺติย  (๑๑๒๐) 
    ภาโค ภาคฺเย’กเทเสสุ,  กุฏ โรเค’ ชปาลเก. 
 ๓๔๕.   เสยฺยา เสนาสเน เสเน,  จุนฺทภณฺฑมฺหิ จ’พฺภโม (๑๑๒๑) 
    วตฺถาทิโลมย สุ กเร,  นิปาโต ปตเน’พฺยเย. 
 ๓๔๖.   สาขาย  วิฏโป ถมฺเภ,  สตฺตุ ขชฺชนฺตเร ทิเส (๑๑๒๒) 
    สามิโก ปติริเยสุ,  ปฏฺ าน  คติ เหตุสุ. 
 ๓๔๗.   ราเค รงฺโค นจฺจฏฺ าเน,  ปาน  เปยฺเย จ ปีติย  (๑๑๒๓) 
    อิณ’ุกฺเขเปสุ อุทฺธาโร,  อุมฺมาเร เอฬโก อเช. 
 ๓๔๘.   ปหาโร โปถเน ยาเม,  สรโท หายโน’ตุสุ (๑๑๒๔) 
    กุณฺฑิกายา’ฬฺหเก ตุมฺโพ,  ปลาโล ตุ ภุสมฺหิ จ. 
 ๓๔๙.   มตา’วาเฏ จเย กาสุ,  ปนิสา การเณ รโห (๑๑๒๕) 
    กาโส โปฏคเล โรเค,  โทโส โกเธ คุเณ’ตเร. 
 ๓๕๐.   ยุตฺยฏฺฏาล’ฏฏิเตสฺว’ฏโฏ,  กีฬาย  กานเน ทโว (๑๑๒๖) 
    อุปฺปตฺติย  โจ’ปฺปตน ,  อุยฺยาน  คมเน วเน. 
 ๓๕๑.   โวกาโร ลามเก ขนฺเธ,  มูโล’ปทาสุ ปาภต  (๑๑๒๗) 
    ทสา’ วตฺถา ปฏนฺเตสุ,  การณ  ฆาตเหตุสุ. 
 ๓๕๒.   หตฺถิทาเน มโท คพฺเพ,  ฆฏา ฆฏน ราสิสุ (๑๑๒๘) 
    อุปหาโร’ภิหาเรปิ,  จโย พนฺธน ราสิสุ. 
 ๓๕๓.   คนฺโธ โถเก ฆายนีเย,  จาโค ตุ ทานหานิสุ (๑๑๒๙) 
    ปาเน ปโมเท ปีติ’ตฺถ,ี  อิเณ คิวา คเลปิ จ. 
 ๓๕๔.   ปติฏฺ า นิสฺสเย าเน,  พลกฺกาเรปิ สาหส  (๑๑๓๐) 
    ภงฺโค เภเท ปเฏ ภงฺค ,  ฉตฺต  ตุ ฉวเกปิ จ. 
 ๓๕๕.   าเณ ภุวิ จ ภูริ’ตฺตี,  อนงฺเค มทโน ทุเม (๑๑๓๑) 
    ปมาตริปิ มาตา ถ,  เวฐุ’ณฺหีเสสุ เว น . 
 ๓๕๖.   มาริโส ตณฺฑุเลยฺเย’ยฺเย,  โมกฺโข นิพฺพาน มุตฺติสุ (๑๑๓๒) 
    อินฺโท’ธิปติ สกฺเกสฺวา,  รมฺมณ  เหตุ โคจเร. 
 ๓๕๗.   องฺเก สณฺ าน มากาเร,  วปฺเป วปฺโป ตเฏปิ จ (๑๑๓๓) 
    สมฺมุตฺยนุญฺ า โวหาเร,  สฺว’ถ ลาชาสุ จา’กฺขต . 
 ๓๕๘.   สตฺร  ยาเค สทาทาเน,  โสโม ตุ โอสธิ’นฺทุสุ (๑๑๓๔) 
    สงฺฆาโฏ ยุคเคหงฺเค,  ขาโร อูเส จ ภสฺมนิ. 
 ๓๕๙.   อาตาโป วีริเย ตาเป,  ภาเค สีมาย โอธิ จาติ. (๑๑๓๕) 

อิติ ปาทาเนกตฺถวคฺโค 
อเนกตฺถวคฺโค นิฏฺ  ิโต 
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๓.๒ คัมภีรอ์ภิธานัปปทีปิกา อเนกัตถวรรค ที่แปลจากภาษาบาลีอักษรไทย 
 เป็นภาษาไทย 
 ๓.๒.๑ คาถาอเนกัตถวรรค พรรณนาศัพทท์ีมี่ความหมายมาก ศัพทล์ะคาถา 
 ๑.   ข้าพเจ้าจะกล่าวศัพท์ที่มีความหมายหลายอย่าง ศัพท์ละคาถา ครึ่งคาถา และ
บาทคาถา โดยแบ่งเป็น ๓ วรรค คือ (๑) คาถาเนกัตถวรรค (๒) อัทธาเนกัตถวรรค และ (๓) ปาทา-
เนกัตถวรรค ไปตามล าดับ สาเหตุที่ต้องมีการกล่าวซ้ าศัพท์เดิม มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความแตกต่าง
ของลิงค ์
 ๒.   สมยะศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง คือ (๑) สมวายะ ความถึงพร้อมแห่งเหตุ 
(๒) สมูหะ หมู่-คณะ (๓) การณะ เหตุ (๔) ขณะ ขณะ-โอกาส (๕) ปฏิเวธะ การแทงตลอด (๖) กาละ 
กาลเวลา (๗) ปหานะ การละ (๘) ลาภะ การได้ (๙) ทิฏฐิ ลัทธิ  
 ๓.   วัณณะศัพท์ มีความหมาย ๑๐ อย่าง คือ (๑) สัณฐานะ รูปร่าง-สัณฐาน (มี 
ต่ าและสูงเป็นต้น) (๒) รูปะ สี (มีสีแดงและด าเป็นต้น) (๓) ชาติ ตระกูล (มีกษัตริย์ เป็นต้น) (๔) ฉวิ 
ผิวพรรณ (๕) การณะ เหตุ (๖) ปมาณะ ขนาด-ประมาณ (๗) ปสังสา การสรรเสริญ (๘) อักขระ 
อักษร (๙) ยสะ ชื่อเสียง (๑๐) คุณะ คุณมีศีลเป็นต้น 
 ๔.   อุโปสถะศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) ปาติโมกขุทเทสะ การสวด 
ปาติโมกข์ (๒) ปัณณัตติ นามบัญญัติ (๓) อุปวาสะ การรักษาอุโบสถศีล (๔) อัฏฐังคะ ศีล ๘         
(๕) อุโปสถทินะ วันอุโบสถ 
 ๕-๖.  จักกะศัพท์ มีความหมาย ๑๔ อย่าง คือ (๑) รถังคะ ล้อรถ (๒) ลักขณะ ลาย
ลักษณ์ที่ฝ่าพระบาทของพระพทุธเจ้า (๓) ธัมมจักกะ ธรรมจักร (๔) อุรจักกะ กงจักร (๕) อิริยาปถะ 
อิริยาบถ (๖) สัมปัตติ สัมปัตติจักร (๗) จักกรตนะ จักรรัตนะ (๘) มัณฑละ มณฑล (๙) พละ กองทัพ-
พล (๑๐) กุลาลภัณฑะ แท่นปั้นของช่างหม้อ-ภมรช่างหม้อ (๑๑) อาณา อาณาจักร (๑๒) อายุธะ 
อาวุธคือจกัร (๑๓) ทานะ วัตถทุาน (๑๔) ราสิ กองวัสดุ 
 ๗.   พรัหมจริยะศัพท์  มีควาหมาย ๑๐ อย่าง คือ (๑) ทานะ ทาน-การให้        
(๒) อัปปมัญญา อัปปมัญญา-พรหมวิหารธรรม (๓) สาสนะ พระศาสนา (๔) เมถุนารติ การงดเว้น
จากเมถุน (๕) เวยยาวัจจะ การช่วยขวนขวาย (๖) สทารตุฏ  ิ ความพอใจยินดีในภรรยาตน (๗) ปัญจ
สีละ ศีล ๕ (๘) อริยมัคคะ อริยมรรค (๙) อุโปสถังคะ องคอุ์โบสถ (๑๐) ธิติ ความเพียร 
 ๘.   ธัมมะศัพท์ มีความหมายมากมาย คือ (๑) สภาวะ สภาวธรรม (๒) ปริยัตติ 
พระปริยัติ (๓) ปัญญา ปัญญา (๔) ญายะ ความสมเหตุสมผล (๕) สัจจะ ค าสัตย์ (๖) ปกติ ปรกติ- 
ธรรมดา (๗) ปุญญะ บุญ (๘) เญยยะ เญยยธรรม ๕ อย่าง (คือ สังขาร วิการ ลักษณะ นิพพาน และ 
บัญญัติ) (๙) คุณะ คุณ (๑๐) อาจาระ ความประพฤติ (๑๑) สมาธิ สมาธิ (๑๒) นิสสัตตตา สภาวะซึ่ง
ไร้บุคคลตัวตนเราเขา (๑๓) อาปัตติ อาบัติ (๑๔) การณาโท เหตุ เป็นต้น 
 ๙.   อัตถะศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง คือ (๑) ปโยชนะ ประโยชน์หรือความ 
ต้องการ (๒) สัททาภิเธยยะ เนื้อความที่ศัพท์กล่าว (๓) วุฑฒิ ความเจริญ (๔) ธนะ ทรัพย์ (๕) วัตถุ 
วัสดุ (๖) การณะ เหตุ (๗) นาสะ ความพินาศ (๘) หิตะ ประโยชน์เกื้อกูล (๙) ปัจฉิมปัพพตะ ภูเขา 
ด้านทิศตะวันตก 
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 ๑๐.  เกวละศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) เยภุยยตา ความมี  
(๒) อัพยามิสสะ การไม่ปะปน (๓) วิสังโยคะ การไม่ประกอบกัน-แยกกัน (๔) ทัฬหะ ความมั่นคง  
(๕) อนติเรกะ ความไม่เกินไป (๖) อนวเสสะ สิ่งทั้งหมด 
 ๑๑.  คุณะศัพท์ มีความหมาย ๘ อย่าง คือ  (๑) ปฏละ ชั้น (๒) ราสิ กอง-ช่วง   
(๓) อานิสังสะ ผล-อานิสงส์ (๔) พันธนะ เครื่องผูก (๕) อัปปธานะ วิเสสนะ-ศัพท์ขยาย (๖) สีลาทิ 
คุณธรรมมีศีลเป็นต้น (๗) สุกกาท ิสีมีสีขาวเป็นต้น (๘) ชิยา สายธนู 
 ๑๒-๑๓. ภูตะศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๗ อย่าง คือ (๑) รุกขาทิ 
ต้นไม้เป็นต้น (๒) วิชชมานะ ความมีอยู่ (๓) อรหันตะ พระอรหันต์ (๔) ขันธปัญจกะ ขันธ์ ๕       
(๕) สัตตะ สัตว์โลก (๖) มหาภูตะ มหาภูตธาตุ ๔ (๗) อมนุสสะ เทวดา  
    ภูตะศัพท์ เป็นวาจจลิงค์ คือ มีลิงค์ตามบทที่ถูกขยาย จึงเป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ พึง
ทราบว่า มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อตีตะ กาลล่วงไปแล้ว (๒) ชาตะ สัตว์ที่เกิดมา (๓) ปัตตะ 
การถึง-การบรรลุ (๔) สมะ ความเสมอกัน 
 ๑๔.  สาธุศัพท์ เป็นอภิเธยยลิงค์ คือเป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ  
(๑) สุนทระ ความดี (๒) ทัฬหิกัมมะ การท าให้มั่นคง (๓) อายาจนะ การอ้อนวอน (๔) สัมปฏิจฉนะ 
การรับค า (๕) สัชชนะ คนดี (๖) สัมปหังสา ความยินดี 
 ๑๕.  อันตะศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๘ อย่าง คือ (๑) สมีปะ 
ใกล้ (๒) อวสานะ ที่สุด (๓) ปทปูรณะ ไม่มีความหมายเพียงท าบทสละสลวยเท่านั้น (๔) เทหาวยวะ 
ล าใส้ใหญ่ (๕) โกฏฐาสะ ส่วนต่าง ๆ (๖) นาสะ ความพินาศ (๗) สีมา เขตแดน (๘) ลามกะ ความ 
เลวทราม 
 ๑๖.  ชาติศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง คือ (๑) นิกายะ หมู่คนผู้มีความประพฤติ
เหมือนกัน (๒) สันธิ เกิด-ปฏิสนธิ (๓) สามัญญะ ชาติสามัญ (๔) ปสูติ การคลอด (๕) กุละ ตระกูล      
(๖) ภวะ ความเป็น (๗) วิเสสยะ การเกิดเป็นสัตว์ต่าง ๆ มีวัวเป็นต้น (๘) สุมนา ดอกมะลิ (๙) สังขต
ลักขณะ อุปลักขณะของสังขตธรรม  
 ๑๗.  คติศัพท์ มีความหมาย ๘ อย่าง คือ (๑) ภวเภทะ คติ ๕ มี เทวคติเป็นต้น   
(๒) ปติฏฐา ที่ตั้ง (๓) นิฏฐะ การตัดสิน (๔) อัชฌาสยะ อัธยาศัย (๕) พุทธิ ปัญญาญาณ (๖) วาสัฏ-
ฐานะ สถานที่อยู่อาศัย (๗) คมนะ การไป (๘) วิสระ (วิสทะ) การแผ่ออกไป 
 ๑๘.  าณทัสสนะศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) ผละ ผลสามัญ-อริยผล  
(๒) วิปัสสนา วิปัสสนาญาณ (๓) ทิพพจักขุ ทิพยจักษุญาณ (๔) สัพพัญญุตา สัพพัญญุตญาณ      
(๕) ปัจจเวกขณญาณะ ปัจจเวกขณญาณ (๖) มัคคะ อริยมรรค 
 ๑๙.  อุกกาศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) กัมมารุทธนะ เตาไฟของช่างเหล็ก 
(๒) อังคารกปัลละ เตาถ่านส าหรับหลอมทอง (๓) ทีปิกา คบเพลิง (๔) สุวัณณการมูสา เบ้าของ
ช่างทอง (๕) วายุเวคะ ความเร็วของลม 
 ๒๐.  วุตตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๗ อย่าง คือ (๑) เกโสหารณะ การปลง
ผม (๒) ชีวิตวุตติ การเลี้ยงชีพ (๓) วปนะ การหว่านพืช (๔) วาปสมกรณะ การเกลี่ยพืชที่หว่านแล้ว
ให้เสมอกัน (๕) กถนะ การกล่าว (๖) ปวุตตภาวะ การร่วงหล่น-การพ้นจากขั้ว (๗) อัชเฌนาทิ การ
เชื้อเชิญเป็นต้น 



 ๑๒๓ 

 ๒๑-๒๒. สุตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค ์มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) คมนะ การไป (๒) วิสสุ-
ตะ การปรากฏ (๓) อวธาริตะ การจดจ า (๔) อุปจิตะ การเลือกเฟ้น (๕) อนุโยคะ การขวนขวาย-การ
ถาม (๖) กิลินนะ ความก าหนัด-การเปียกชุ่ม 
    สุตะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีควาหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โสตวิญเญยยะ สัททา-
รมณ์ท่ีโสตประสาทรู้ได้ (๒) สัตถะ ศาสตร์-คัมภีร์ 
    สุตะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมายว่า ปุตตะ บุตรชาย 
 ๒๓.  กัปปะศัพท์ มีความหมาย ๑๒ อย่าง คือ (๑) กาละ กาลเวลา (๒) ยุคะ ยุคทั้ง 
๔ มีกตยุคเป็นต้น (๓) เลสะ อุบายข้ออ้าง (๔) ปัญญัตติ นามบัญญัติ (๕) ปรมายุ การก าหนดช่วง 
ชีวิตหรืออายุกัป (๖) สทิสะ ความเหมือนกัน (๗) สมณโวหารกัปปะ การท าให้สมควรด้วยสมณ 
โวหาร (๘) สมณโวหารพินทุ การท าเครื่องหมายด้วยสมณโวหาร (๙) สมันตะ รอบคอบ-รอบด้าน 
(๑๐) อันตรกัปปาทิกะ กัปมีอันตรกัป (๑ ใน ๘๐ ของมหากัปเป็นต้น) (๑๑) ตักกะ ความคิด (๑๒) วิธิ 
การจัดแจง  
 ๒๔.  สัจจะศัพท์ มีความหมาย ๘ อย่าง คือ (๑) นิพพานะ นิพพาน (๒) มัคคะ 
อริยมรรค (๓) วิรติ วิรติสัจจะ-การงดเว้น (๔) สปถะ การสบถ-ด่า (๕) สัจจภาสิตะ การกล่าวค าจริง 
หรือวจีสัจจะ (๖) ตัจฉะ ความจริง (๗) อริยสจัจะ อริยสัจ ๔ มีทุกขสัจเป็นต้น (๘) ทิฏฐ ิมิจฉาทิฐิ 
 ๒๕.  อายตนะศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) สัญชาติเทสะ สถานที่เกิดหรือ
สัญชาติ (๒) เหตุ เหตุ-การณ์ (๓) วาสัฏฐานะ ที่อยู่อาศัย (๔) อากระ บ่อเกิด (๕) สโมสรณัฏฐานะ 
สถานทีป่ระชุม (๖) ปทปูรณะ ใส่ให้เต็มบทไม่มีความหมายอะไร  
 ๒๖.  อันตระศัพท์ มีความหมาย ๑๒ อย่าง คือ (๑) มัชฌะ ท่ามกลาง-ช่วง- 
ระหว่าง (๒) วัตถะ ผ้า (๓) อัญญะ สิ่งอ่ืน (๔) ขณะ ชั่วขณะ (๕) โอกาสะ โอกาส (๖) โอธิ เขตแดน 
(๗) เหตุ เหตุ (๘) พยวธานะ การกั้น-ระหว่าง (๙) วินัฏฐะ การเว้น (๑๐) เภทะ ความแตกต่าง    
(๑๑) ฉิททะ ช่อง (๑๒) มนะ ใจ 
 ๒๗.  กุสละศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อาโรคยะ ความไม่มี 
โรค (๒) อิฏฐวิปากะ มีผลที่น่าปรารถนา 
    กุสละศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อนวัชชะ ความไม่มี
โทษ (๒) เฉกะ ผู้ฉลาด 
 ๒๘.  รสะศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง คือ (๑) ทรวะ ของเหลว (๒) อาจาระ ความ 
ประพฤติ (๓) วีริยะ ความเพียร (๔) มธุราทิ รส ๖ อย่าง มีรสหวานเป็นต้น (๕) ปารทะ ปรอท      
(๖) สิงคาราทิ รส ๙ อย่าง มีสิงคาระ-รสเกี่ยวกับความรักเป็นต้น (๗) ธาตุเภทะ ธาตุชนิดหนึ่ง (ธาตุ 
๗ อย่าง คือ รสะ-น้ า รัตตะ-เลือด มังสะ-เนื้อ เมทะ-มันข้น อัฏ  ิ-กระดูก สุกัฏ  ิ-เลือดขาว มิญชวะ-
เยื่อในกระดูก) (๘) กิจจะ กิจมีสังฆัฏฏนะ-ความสืบต่อเป็นต้น (๙) สัมปัตติ ความบริบูรณ์แห่งสังฆัฏฏ
นะ-ความสืบต่อเป็นต้น  
 ๒๙.  โพธิศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สัพพัญญุตัญญาณะ 
สัพพัญญุตญาณ (๒) อริยมัคคะ อริยมรรค  
    โพธิศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมายว่า ปัญญัตติ นามบัญญัติ เช่น โพธิราชกุมาร  
    โพธิศัพท ์ปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ มีความหมายว่า อัสสัตถรุกขะ ต้นโพธิ์ 



 ๑๒๔ 

 ๓๐.  วิสยะศัพท์ มคีวามหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) นิจจเสวิตะ แหล่งน้ าที่ปลาเป็นต้น 
อาศัยอยู่เป็นนิจ (๒) รูปาทิกะ อารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้น (๓) ชนปทะ ชนบท (๔) เทสะ ประเทศ-
พ้ืนที ่(๕) โคจระ หมู่บ้านเป็นที่หากิน 
 ๓๑.  ภาวะศัพท์ มีความหมาย ๗ อย่าง คือ (๑) ปทัตถะ ความหมายของบท     
(๒) สัตตา ความมีอยู่ (๓) อธิปปายะ ความประสงค์ (๔) กริยา กิริยาอาการ (๕) สภาวะ สภาพ-ความ
เป็นไป (๖) ลีลา การเยื้องกราย (๗) ปุริสิตถินทริยะ ความเป็นชาย เป็นหญิง 
 ๓๒.  สะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมายว่า พันธวะ เผ่าพันธุ์  
    สะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมายว่า อัตตะ อันเป็นของตน  
    สะศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมายว่า ธนะ ทรัพย์  
    สาศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมายว่า สุนขะ สุนัข-หมา 
    สะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า อัตตนิยะ ทรัพย์ของตน 
 ๓๓.  สุวัณณะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า กนกะ ทองค า  
    สุวัณณะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ครุฬะ ครุฑ (๒) ปัญจ-
ธรณมัตตะ ประมาณ ๕ ธรณะ (๓) ฉวิสัมปัตติ ความสมบูรณ์ของผิวพรรณ 
 ๓๔.  วระศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) เทวาทิกอิฏฐะ พรอันบุคคล
พึงปรารถนาจากส านักของเทวดาเป็นต้น (๒) ชามาตุ ลูกเขย (๓) ปต ิสามี 
    วระศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า อุตตมะ ความประเสริฐ 
    วระศัพท์ที่เป็นนิบาต มคีวามหมายว่า มันทัปปิยะ ผู้เป็นที่รักเล็กน้อย 
 ๓๕.  โกสะศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) มกุละ 
ดอกไม้ตูม (๒) ธนราสิ กองทรัพย์ (๓) เนตติงสาทิปิธานะ ฝักดาบเป็นต้น (๔) ธนุปัญจสตะ หนึ่ง    
โกสะ หรือ ช่วงระยะเวลาทาง ๕๐๐ คันธนู 
 ๓๖.  พรัหมะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) ปิตามหะ พรหม       
(๒) ชินะ พระพุทธเจ้า (๓) เสฏฐะ ประเสริฐ (๔) พราหมณะ พราหมณ์ (๕) มาตุ มารดา (๖) ปิต ุบิดา  
    พรัหมะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เวทะ คัมภีร์เวท   
(๒) ตปะ ศีล-ตบะกล่าวคือข้อวัตรปฏิบัติ  
 ๓๗-๓๘. กัจฉาศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) หัตถีมัชฌพันธะ เชือก
ส าหรับรัดตัวช้าง (๒) ปโกฏฐะ ปลายแขน (๓) กัจฉพันธนะ การผูกโจงกระเบน (๔) เมขลา สายรัด
เอวสตรีหรือเข็มขัด 
    กัจฉะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) ลตา เถาวัลย์ (๒) พาหุ-  
มูละ รักแร ้(๓) อนูปะ พ้ืนทีท่ี่มีน้ ามาก (๔) ติณะ หญ้า 
 ๓๙.  ปมาณะศัพท์ มีความหมาย ๗ อย่าง คือ (๑) เหตุ เหตุ-การณ์ (๒) สัตถะ 
คัมภีร์ (๓) มานะ การนับ-ชั่ง-ตวงและวัด (๔) สัจจวาที ผู้มีปกติกล่าวค าจริง (๕) ปมาตุ คนผู้ท าการ
ชั่ง (๖) นิจจะ ความแน่นอน (๗) มริยาทา ขอบเขต 
 ๔๐.  สัตตะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) ทัพพะ ทรัพย์      
(๒) อัตตภาวะ อัตตภาพ-ร่างกาย (๓) ปาณะ ชีวิตินทรีย์ (๔) พละ ก าลัง (๕) สัตตา ความมอียู่  
    สัตตะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมายว่า ชนะ สัตว์ 



 ๑๒๕ 

    สัตตะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า อาสัตตะ การข้อง-ยึด-ติด 
 ๔๑.  ธาตุศัพท์ ปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ มีความหมาย ๘ อย่าง คือ (๑) เสมหาทิ 
เสมหะ-เสลดเป็นต้น (๒) รสรัตตาทิ ธาตุ ๗ อย่าง มี รสะ-น้ า รัตตะ-เลือด มังสะ-เนื้อ เมทะ-มันข้น 
อัฏ  ิ-กระดูก สุกฏั  ิ-เลือดขาว มิญชวะ-เยื่อในกระดูก (๓) มหาภูตะ มหาภูตรูป (๔) ปภาทิกะ อารมณ์
มีรูปเป็นต้น (๕) อัฏ  ิ อัฏฐิธาตุ (๖) จักขาทิ ธาตุ ๑๘ มี จักขุธาตุ เป็นต้น (๗) ภวาทิ ภูธาตุเป็นต้น 
(๘) เคริกาท ิแร่ธาตุ มีดินสอพองเป็นต้น 
 ๔๒.  ปกติศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) อมัจจาทิ องค์ประกอบ
ความเป็นพระราชา ๗ อย่าง มีอ ามาตย์ เป็นต้น (๒) สภาวะ สภาพปรกติ (๓) โยนิ เกิดขึ้นครั้งแรก-
เหตุแห่งการเกิด (๔) สัตตาทิสามยาวัตถา สภาพที่ตั้งอยู่เสมอกันชั่วคราวแห่งคุณ ๓ อย่าง คือ สตฺต 
รชตม ภูต (๕) ปัจจยปฐมะ ลิงค์และธาตุทีต่ั้งไว้ก่อนวิภัตติและปัจจัย 
 ๔๓.  ปทะศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง คือ (๑) ฐานะ ที่ตั้ง (๒) ปริตตาณะ การ
คุ้มครอง (๓) นิพพานะ พระนิพพาน (๔) การณะ เหตุ-การณ์ (๕) สัททะ ศัพท์ (๖) วัตถุ สิ่งของ    
(๗) โกฏฐาสะ ส่วน (๘) ปาทะ เท้า 
 ๔๔.  ฆนะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โลหมุคคระ ค้อนเหล็ก   
(๒) เมฆะ ก้อนเมฆ 
    ฆนะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมายว่า ตาฬาทิกะ ทองที่หลอมเป็นรูปฉิ่ง 
เป็นต้น 
    ฆนะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นิรันตระ ความต่อเนื่อง-
ความไม่ขาดตอน (๒) กฐินะ ความหยาบกระด้าง 
 ๔๕.  ขุททาศัพท ์อิตถีลิงค ์มีความหมายว่า มักขิกาเภทะ ผึ้งตัวอ่อน  
    ขุททะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า มธุ น้ าผึ้ง  
    ขุททะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อัปปกะ ความมีน้อย        
(๒) อธมะ ความต่ าทราม (๓) กปณะ ผู้ยากไร้ (๔) พหุ ความมมีาก 
 ๔๖.  อริฏฐะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) ตักกะ มันเปรียง  
(๒) มรณลงิคะ เหตุที่ให้รู้ความตาย (๓) อสุภะ โชคร้าย (๔) สุภะ โชคดี  
    อริฏฐะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อาสวะ สุราที่ดองไว้
นาน-หรือยาดองสุรา (๒) กากะ นกกา (๓) นิมพะ ต้นสะเดา (๔) เผนิลัททุมะ ต้นประค าดีควาย 
 ๔๗.  ตุลาศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) มานภัณฑะ ตาชั่ง (๒) ปลสตะ ค่า 
๑๐๐ ปละ (ค่าร้อยต าลึง) (๓) สทิสะ เหมือนกัน (๔) เคหทารุพันธัตถปีฐิกา ขื่อของเรือน 
 ๔๘.  สังคระศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) มิตตาการะ การกระท าเหมือน 
มิตร (๒) ลัญชทานะ การให้สินบน (๓) พลราสิ หมู่พล (๔) วิปัตติ ความวิบัติ (๕) ยุทธะ การรบ    
(๖) ปฏิญญา การรับรอง 
 ๔๙.  รูปะศัพท์ มีความหมาย ๑๐ อย่าง คือ (๑) ขันธะ รูปขันธ์ (๒) ภวะ รูปภพ 
(๓) นิมิตตะ เหตุ (เครื่องหมาย) (๔) วัณณะ สี (๕) ปัจจยะ เหตุ-ปัจจัย (๖) สภาวะ สภาวะที่เสื่อม
สลายไป (๗) สัททะ รูปศัพท์ (๘) สัณฐานะ รูปร่าง-สัณฐาน (๙) รูปัชฌานะ รูปฌาน (๑๐) วปุ 
ร่างกาย 



 ๑๒๖ 

 ๕๐.  กามะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) วัตถุกามะ วัตถุกาม     
(๒) กิเลสกามะ กิเลสกาม (๓) อิจฉา ความต้องการ (๔) มทนะ กามเทพ-เทวบุตรมาร (๕) รตะ เมถุน  
    กามะศัพท ์นปุงสกลิงค์ มคีวามหมายว่า นิกามะ ความปรารถนา-ความใคร่ 
 ๕๑-๕๒. โปกขระศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) ปทุมะ ดอกบัว (๒) เทหะ 
ร่างกาย (๓) วัชชภัณฑมุขะ ช่องพิณและปากกลองเป็นต้น (๔) สุนทรัตตะ ความงาม (๕) สลิละ น้ า 
(๖) มาตังคกรโกฏิ ปลายงวงช้าง 
 ๕๓.  กูฏะศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๙ อย่าง คือ (๑) ราสิ กอง 
(๒) นิจจละ ความตั้งมั่น-มั่นคง (๓) มายา มายากล-เล่ห์เหลี่ยม (๔) ทัมภะ ความไม่ซื่อตรง-การโกง 
(๕) อสัจจะ ความเท็จ (๖) อโยฆนะ ค้อนเหล็กใหญ ่(๗) คิริสิงคะ ยอดภูเขา (๘) สีรังคะ องค์ประกอบ
ของคันไถ (ผาล) (๙) ยันตะ เครื่องดักนก 
 ๕๔.  ภวะศัพท์ มีความหมาย ๗ อย่าง คือ (๑) วุฑฒิ ความเจริญ (๒) ชนนะ การ 
เกิด (๓) กามธาตวาทิ กามธาตุเป็นต้น (๔) ปัตติ การถึง (๕) สัตตา ความมีความเป็น (๖) สังสาระ
สังสารวัฏ (๗) สัสสตทิฏฐ ิสัสสตทิฏฐิ (ความเห็นว่าทุกสิ่งเที่ยง) 
 ๕๕.  อุตตระศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปฏิวากยะ ค าตอบ 
(๒) อุตตราสังคะ ผ้าอุตตราสงค์ (ผ้าคลุมส่วนบนของร่างกาย)-ผ้าห่ม 
    อุตตระศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) เสฏฐะ สิ่งที่ประเสริฐ  
(๒) ทิสาทิเภทะ ต าแหน่งพิเศษมีทิศเหนือเป็นต้น (๓) ประ ด้านหลัง (๔) อุปริ เบื้องบน 
 ๕๖.  เนกขัมมะศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) ปฐมัชฌานะ ปฐมฌาน     
(๒) ปัพพัชชา การบรรพชา (๓) วิมุตติ อรหัตตผล-นิพพาน (๔) วิปัสสนา วิปัสสนา (๕) นิสเสสกุสละ 
กุศลทุกอย่าง 
 ๕๗.  สังขาระศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) สังขตะ ธรรมที่ถูกปัจจัยปรุง
แต่ง (๒) ปุญญาภิสังขาราทิกะ ปุญญาภิสังขารเป็นต้น (๓) ปโยคะ ความเพียร-พยายาม (๔) กาย-       
สังขาราทิ กายสังขาร วจีสังขาร และจิตตสังขาร (๕) อภิสังขรณะ การจัดแจงปรุงแต่ง 
 ๕๘.  สหคตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) อารัมมณะ อารมณ์ 
(๒) สังสัฏฐะ การประกอบ-ผสม-เจือ (๓) โวกิณณะ การระคน-แทรกแซง (๔) นิสสยะ ที่อาศัย      
(๕) ตัพภาวะ ศัพท์ที่ไม่มีความหมายหรือธรรมที่ประกอบด้วยทิฐิ 
 ๕๙.  ฉันนะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) ปติรูปะ สิ่งที่สมควร 
(๒) ฉาทิตะ สิ่งที่ถูกมุงบัง (๓) นิคูหิตะ สิ่งที่ถูกปิดซ่อนไว้ (๔) นิวาสนะ การนุ่ง (๕) ปารุปนะ การห่ม 
(๖) รหะ ที่ลับ  
    ฉันนะศัพท์ ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ปัญญัตติ นามบัญญัต ิคือคนชื่อว่าฉันนะ 
 ๖๐.  จักขุศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) พุทธจักขุ พุทธจักษุ (อาสยานุสย
ญาณและอินทริยปโรปริยัตติญาณ) (๒) สมันตจักขุ สมันตจักษุ (พระสัพพัญญุตญาณ) (๓) ปัญญา 
ปัญญาจักษุ (๔) ธัมมจักขุ ธรรมจักษ ุ(มรรคญาณ) (๕) มังสจักขุ มังสจักษุ (๖) ทิพพจักขุ ทิพพจักษุ 
 ๖๑.  อภิกกันตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) สุนทระ ความดี
งาม (๒) อภิกกมะ การก้าวย่างไปข้างหน้า (๓) อภิรูปะ ผิวพรรณงาม (๔) ขยะ ความเสื่อมสิ้นไป        
(๕) อัพภนโมทนะ ความยินดียิ่ง 



 ๑๒๗ 

 ๖๒.  ปริยายะศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) การณะ เหตุ-การณ์ (๒) เทสนา 
ธรรมเทศนา (๓) วาระ วาระครั้งคราว (๔) เววจนะ ค าไวพจน์ (๕) ปการะ ประเภท-ชนิด-อย่าง-
ประการ (๖) อวสระ โอกาส 
 ๖๓.  จิตตะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) วิญญาณะ จิต      
(๒) จิตตกัมมะ จิตรกรรม (ภาพเขียน-ภาพสลัก) (๓) วิจิตตะ ความวิจิตร (๔) ปัญญัตติ นามบัญญัติ
คือผู้ชื่อว่าจิตตะ (๕) จิตตมาสะ เดือนห้า  
    จิตตาศัพท ์อิตถีลิงค์ มีความหมายว่า ตารันตระ ดาวจิตตะ 
 ๖๔.  สามะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เวทันตระ สามเวท 
(๒) สันตวะ การปลอบโยน 
    สามะศัพท์  ทั้ ง ๓ ลิงค์  มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปีตะ สี เหลือง        
(๒) สามละ สีเขียวคราม  
    สามศํัพท์ที่เป็นอัพยยะคือนิบาต มีความหมายว่า สยํ ตนเอง (ท าเอง-เป็นเอง)  
    สามาศัพท ์อิตถีลิงค ์มีความหมายว่า สาริวา ต้นจิงจ้อด า 
 ๖๕.  ครุศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อาจริยาทิ ผู้ที่ควรเคารพมี
อาจารย์เป็นต้น (๒) มาตุ มารดา (๓) ปิต ุบิดา  
    ครุศัพท์ ทั้ ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) มหันตะ สิ่งที่มาก       
(๒) ทุชชระ ถาวรวัตถ-ุวัตถุท่ีให้คร่ าคร่ายาก (๓) อลหุกะ หนัก  
 ๖๖.  สันตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๗ อย่าง คือ (๑) อัจจิตะ การบูชา    
(๒) วิชชมานะ สิ่งที่มีอยู่ (๓) ปสัตถะ สิ่งที่ได้รับการสรรเสริญ (๔) สัจจะ ความจริง (๕) สาธุ คนดี  
(๖) ขินนะ ผู้ล าบาก-ผู้เหน็ดเหนื่อย (๗) สมิตะ ผู้สงบจากกิเลส 

อเนกตัถวัคควัณณนา 
ว่าด้วยศัพท์ที่มีความหมายมาก ศัพท์ละคาถา จบ 

 ๓.๒.๒. คาถาทธาเนกัตถวัณณนา พรรณนาศัพทท์ีมี่ความหมายมาก ศัพท์ละครึ่งคาถา 
 ๖๗.  เทวะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) วิสุทธิเทวาทิ เทพ ๓ ประเภท มี   
วิสุทธิเทพ อุปัตตเิทพและสมมตเิทพ (๒) เมฆะ เมฆ (๓) มัจจุ พญามัจจุราช (๔) นภะ ท้องฟ้า 
    มาณวะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ตรุณะ ชายหนุ่ม (๒) สัตตะ สัตว์ 
(๓) โจระ ขโมย  
 ๖๘.  อัคคะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อาทิ เบื้องแรก (๒) โกฏฐาสะ 
ส่วน (๓) โกฏิ ปลายแขน (๔) ปุรโต ข้างหน้า 
    อัคคะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า วระ สิ่งที่เลิศ-ประเสริฐ 
    ประศัพท์  ทั้ ง ๓ ลิงค์  มีความหมาย  ๔ อย่าง คือ (๑) ปัจจนีกะ ศัตรู          
(๒) อุตตมะ ผู้ประเสริฐ (๓) อัญญะ สิ่งอ่ืน (๔) ปัจฉาภาคะ ส่วนเบื้องล่าง-ข้างหลัง  
 ๖๙.   ภคะศัพท์ มีความหมาย ๗ อย่างคือ (๑) โยนิ อวัยวะเพศหญิง (๒) กามะ
ความต้องการ (๓) สิริ สิริมงคล (ปัญญาและบุญ) (๔) อิสสระ ความเป็นใหญ่ (๕) ธัมมะ คุณธรรมมีศีล 
เป็นต้น (๖) อุยยามะ ความเพียร (๗) ยสะ ชื่อเสียง 



 ๑๒๘ 

    อุฬาระศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) วิปุละ ความใหญ่  
(๒) เสฏฐะ ความประเสริฐ (๓) มธุระ รสหวาน 
 ๗๐.  สัมปันนะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สัมปุณณะ ผู้ที่
บริบูรณ ์(๒) มธุระ รสหวาน (๓) สมังคี ผู้ที่ถึงพร้อม 
    สังขาศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) ญาณะ ญาณคือปัญญาพิจารณา 
(๒) โกฏฐาสะ ส่วน (๓) ปัญญัตต ิบัญญัติ (๔) คณนา การนับ 
 ๗๑.  านะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อิสสริยะ ต าแหน่ง (๒) โอกาสะ 
ขณะ (๓) เหตุ เหตุ (๔) ฐิติ การด ารงอยู่ 
    วิธะศัพท์ ปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) มานะ ความ
เย่อหยิ่งถอืตัว (๒) ปการะ ประการหรือรูปพรรณสัณฐาน (๓) โกฏฐาสะ ส่วน 
 ๗๒.  ทมะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) ปัญญา ปัญญา (๒) อุปวาสะ การ
จ าศีล-การรักษาศีล (๓) ขันติ ความอดทน (๔) อินทริยสังวระ การส ารวมอินทรีย์  
    เวทะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ญาณะ ปัญญา (๒) โสมนัสสะ 
ความยินดี (๓) ฉันทะ คัมภีร์เวท 
 ๗๓.  โยนิศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ขันธโกฏฐาสะ ก าเนิด ๔ 
คืออัณฑชะ-เกิดจากไขเ่ป็นต้น (๒) ปัสสาวมัคคะ เพศของหญิง (๓) เหตุ เหตุ-การณ์ 
    เวลาศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) กาละ กาลเวลา (๒) กูละ ฝั่ง     
(๓) สีมา ขอบเขต (๔) ราสิ กอง 
 ๗๔.  โวหาระศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) สัททะ ค าศัพท์ (ค าพูด)           
(๒) ปัณณัตติ นามบัญญัติ (การเรียกขาน) (๓) วณิชชา การค้าขาย (๔) เจตนา ความตั้งใจ 
    นาคะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อุรคะ พญานาค (๒) หัตถี ช้าง  
(๓) นาครุกขะ ต้นกากะทิง (๔) อุตตมะ ผู้ประเสริฐ 
 ๗๕.  เอกะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) เสฏฐะ ผู้ประเสริฐ   
(๒) อสหายะ ผู้ไม่มีเพ่ือน (๓) สังขยา การนับ (เช่น ๑) (๔) อัญญะ สิ่งอ่ืน (๕) ตุลยะ ความเหมือนกัน 
    มานสะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมายว่า ราคะ ตัณหา  
    มานสะศัพท์  นปุงสกลิงค์  มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) จิตตะ จิต         
(๒) อรหัตตะ อรหัตผล 
 ๗๖.  มูละศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) ภะ ดาวมูละ (๒) สันติกะ ที่ใกล้   
(๓) มูลมูละ โคนต้นไมเ้ป็นต้น (๔) เหตุ เหตุมีโลภะเป็นต้น (๕) ปาภตะ ทรัพย์อันเป็นต้นทุน 
    ขันธะศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) รูปาทิ ขันธ์ ๕ มีรูปขันธ์เป็นต้น 
(๒) อังสะ บ่า-ไหล่ (๓) ปกณัฑะ ล าต้นไม้ (๔) ราสิ กอง (๕) คุณะ คุณความด ี
 ๗๗.  อารัมภะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) วีริยะ ความเพียร (๒) กัมมะ 
การกระท า (๓) อาทิกมัมะ การริเริ่ม (๔) วิโกปนะ การท าลาย  
    หทยะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) หทยวัตถุ หัวใจ (๒) จิตตะ จิต 
(๓) อุระ อก  



 ๑๒๙ 

 ๗๘.  อนุสยะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปัจฉาตาปะ ความเดือดร้อนภาย
หลัง (๒) อนุพันธะ การติดตาม (๓) ราคาทิ อนุสัย ๗ อย่าง มีราคานุสัยเป็นต้น  
    กุมภะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) มาตังคมุทธปิณฑะ กระพองช้าง
(๒) ฆฏะ หม้อ (๓) ทสัมพณะ ๑๐ อัมพนะ (มาตราการนับเท่ากับ ๑๐ ขาร)ี 
 ๗๙.  ปริวาระศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปริชนะ บุคคลผู้เป็นบริวาร    
(๒) ขัคคโกสะ ฝักดาบ (๓) ปริจฉทะ เครื่องก าบัง 
    อาลัมพระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สารัมภะ การท าลาย-ความ
พยายาม-การตระเตรียม-ความโกลาหล (๒) เภริเภทะ กลองเปิงมาง 
 ๘๐.  ขณะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กาลวิเสสะ เวลาพิเศษ (ชั่วระยะ
การดีดนิ้ว ๑๐ ครั้งติดกัน) (๒) นิพยาปารัฏฐิติ การอยู่เฉยโดยปราศจากความพยายาม (การตั้งอยู่ไม่
นาน) 
    อภิชนะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กุละ ตระกูล (๒) อุปปัตตภูมิ 
แผ่นดินบ้านเกิด 
 ๘๑.  อาหาระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กพฬีการาหาราทิ อาหาร ๔
อย่าง มีกพฬีการาหาร-อาหารคือค าข้าวเป็นต้น (๒) การณะ เหตุ-การณ์  
    ปณยะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) วิสสาสะ ความคุ้นเคยกัน       
(๒) ยาจนา การขอ (๓) เปมะ ความรัก 
 ๘๒.  ปัจจยะศัพท์ มีความหมาย ๕  อย่าง คือ (๑) ณาทิ ปัจจัย มี ณ เป็นต้น      
(๒) สัทธา ความเชื่อ (๓) จีวราทิ ปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้น (๔) เหตุ เหตุ-การณ์ (๕) อาธาระ ทีต้ั่ง-ทีอ่าศัย  
    วิหาระศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) กีฬา การเล่น (๒) ทิพพวิหาราทิ 
ทิพยวิหาร อริยวิหาร และพรหมวิหาร (๓) สุคตาลยะ อาวาส-วิหาร-วัด 
 ๘๓.  สมาธิศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สมัตถนะ การตกลง (๒) จิตเต-
กัคคตา ความมีอารมณ์เดียวของจิต (สมาธิ)  
    โยคะศัพท ์มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) สังคะ การติดขัด (๒) กามาทิ โยคะ 
๔ มีกามโยคะเป็นต้น (๓) ฌานะ ฌาน (๔) อุปายะ อุบายมีสามะอุบายเป็นต้น (๕) ยุตต ิการประกอบ 
 ๘๔.  โภคะศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) สัปปผณะ พังพานงู (๒) สัปปังคะ 
ขนดงู (๓) โกฏิลละ ความคดงอ (๔) ภุญชนะ การบริโภค (๕) ธนะ ทรัพย์สิน 
    อังคณะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ภูมิภาคะ ส่วนของแผ่นดินมี
สนามเป็นต้น (๒) กิเลสะ สังกิเลส (๓) มละ มลทินมีราคะเป็นต้น 
 ๘๕.  อภิมานะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ธนาทิทัปปะ ความเย่อหยิ่ง
เพราะมีทรัพย์เป็นต้น (๒) ปัญญา ปัญญา  
    อปเทสะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) นิมิตตะ เหตุ (๒) ฉละ การฉ้อ
ฉล (๓) กถนะ การกล่าว  
 ๘๖.  อัตตะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) จิตตะ จิต (๒) กายะ กาย
(๓) สภาวะ สภาพ-ความเป็นไป (๔) ปรมัตตะ ปรมาตมันตามทัศนะของเดียรถีย์  



 ๑๓๐ 

    คุมพะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ถัมภะ กอหญ้ามีญ้าคาเป็นต้น  
(๒) สมูหะ หมู่-คณะ (๓) พลสัชชนะ การตระเตรียมกองทัพ 
 ๘๗.  โกฏฐะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อันโตฆระ ภายในบ้าน (๒) กุสูละ 
ยุ้ง-ฉาง (๓) อันโตกุจฉิ ล าไส้ 
    อุณหีสะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) โสปานังคะ หัวบันได (๒) มกุฏะ 
มงกุฎ (๓) สีสเวฐนะ กรอบหน้า 
 ๘๘.  นิยยูหะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) นิยยาสะ ยางไม้ (๒) เสขระ 
ดอกไมป้ระดับบนศีรษะ (๓) ทวาระ ประต ู(๔) นาคทันตกะ วัตถสุ าหรับแขวนหมวกเป็นต้น  
    กลาปะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สิขัณฑะ หางนกยูง (๒) ตูณีระ 
แล่งธนู (๓) นิกระ หมู่-กลุ่ม (นิกร) 
 ๘๙.  โมฬิศัพท์ ปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) จูฬา ผมจุก 
(๒) สังยตเกสะ ขมวดผม-มวยผม (๓) มกุฏะ มงกุฎ  
    สังขะศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) กัมพุ หอย
สังข์ (๒) นลาฏัฏฐิ กระดูกหน้าผาก (๓) โคปผกะ ข้อเทา้ 
 ๙๐.  ปักขะศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) กาละ เวลาที่เป็นข้างขึ้น-ข้างแรม    
(๒) พละ กองพล (๓) สาธยะ วัตถุที่ควรให้ส าเร็จ (๔) สขี ฝักฝ่าย-เพ่ือน  (๕) วาธะ หางธนู           
(๖) ปังคุฬะ คนเปลี้ย  
    สินฺ ธุศัพท์  ปุงลิ งค์  มีความหมาย  ๒ อย่าง คือ (๑ ) เทสะ แคว้นสินธุ           
(๒) อัณณวะ มหาสมุทร 
    สินฺธุศัพท ์อิตถีลิงค์ มีความหมายว่า สริตา แม่น้ า 
 ๙๑.  กเรณุศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า คชะ ช้างพลาย 
    กเรณุศัพท ์อิตถีลิงค ์มีความหมายว่า หัตถินี ช้างพัง 
    วชิระศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) รตนะ 
เพชร (๒) มณิเวธะ เครื่องเจียระไนแก้วและเพชร (๓) อินทเหติ อาวุธของพระอินทร์ 
 ๙๒.  วิสาณะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มาตังคทันตะ งาช้าง 
(๒) ปสสุิงคกะ เขาสัตว์ 
    โกณะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โกฏิ มุมหรือปลาย (๒) วาทิตต-
วาทนะ อุปกรณส์ าหรับดีดพ ิณ 
 ๙๓.  นิคมะศัพท์  มีความหมาย  ๓ อย่าง คือ (๑ ) วณิ ปปถะ ย่านร้านค้า-
ห้างสรรพสินค้า (๒) นคระ เมือง (๓) เวทะ คัมภีร์นิคมเวท  
    อธิกรณะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) วิวาทาทิ อธิกรณ์มีวิวาทาธิ-
กรณเ์ป็นต้น (๒) อาธาระ ความหมายของสัตตมวีิภัตติที่หมายถึง สถานที่, ที่ตั้ง (๓) การณะ เหตุ 
 ๙๔.  โคศัพท์ ปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ ความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปสุ วัว (๒) วสุธา
แผ่นดิน (๓) วาจาทิ ค าพูดเป็นต้น (อาทิศัพท์ หมายถึง สัคคะ สวรรค์, รังสิ รัศมี, วชิร เพชร, จันทะ 
ดวงจันทร์, ชละ น้ า) 



 ๑๓๑ 

    หริ ศัพท์  ปุ งลิ งค์  มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) หริตะ สี เขียวใบไม้          
(๒) สุวัณณะ ทองค า (๓) วาสุเทวะ พระวิษณุ 
 ๙๕.  ปริคคหะศัพท์  มีความหมาย  ๓ อย่ าง คือ  (๑ ) อายัตตะ  การยึด ติด            
(๒) ปริวาระ บริวาร (๓) ภริยา ภรรยา  
    อุตตํสะศัพท์ และ อวตํสะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กัณณปูระ 
เครื่องประดับห ู(๒) เสขระ ดอกไมป้ระดับศ ีรษะ 
 ๙๖.  อสนิศัพท์ อิตถีลิงค์และปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วิชชุ สายฟ้า 
(๒) วชิระ วิเชียร-อาวุธของพระอินทร์  
    โกฏิศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) โกณะ มุม (๒) สังขยา-    
วิเสสะ สังขยาจ านวนหนึ่ง คือ ๑ โกฏิ (๓) อุกกังสะ ที่สุด 
 ๙๗.  สิขาศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) จูฬา ผมจุก (๒) ชาลา 
เปลวไฟ (๓) ปธานะ ความประเสริฐ (๔) อัคคะ ยอด (๕) โมรจูฬา หงอนนกยูง 
    อาสีศัพท์  อิตถีลิงค์ มีความหมาย  ๒ อย่าง คือ (๑) สัปปทาฐา เขี้ยวงู        
(๒) อิฏฐอาสีสนา ความปรารถนาถึงสิ่งที่น่าปรารถนา 
 ๙๘.  วสาศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) วิลีนเตละ น้ ามันเหลว (๒) วสคา 
หญิงผู้อยู่ในอ านาจ (๓) วัญฌาคาวี แม่วัวหมัน 
    รุจิศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อภิลาสะ ความชอบใจ    
(๒) กิรณะ รัศม ี(๓) อภิสังคะ ความติดใจ 
 ๙๙.  สัญญาศัพท์  มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สัญชานนะ การหมายรู้         
(๒) นามะ ชื่อ (๓) เจตนา ความจงใจ  
    กลาศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อังสะ ส่วน (๒) สิปปะ ศิลปะ ๖๔
อย่าง มีนัจจะ-การฟ้อนร าเป็นต้น (๓) กาละ เวลาพิเศษ (เศษเสี้ยวเวลา) (๔) จันทโสฬสภาคะ ส่วน
เสี้ยวที ่๑๖ ของดวงจันทร์ (๑ ใน ๑๖, หารด้วย ๑๖) 
 ๑๐๐.  กัณณิกาศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) พีชโกสะ ฝักบัว (๒) ฆรกูฏะ 
ช่อฟ้า (๓) กัณณภูสา ตุ้มหู  
    อายติศัพท์  มีความหมาย ๓  อย่าง คือ  (๑) อาคามิกาละ อนาคตกาล        
(๒) ทีฆัตตะ ความยาวนาน (๓) ปภาวะ อ านาจที่เกิดจากการลงโทษ 
 ๑๐๑.  อุณณาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เมสาทิโลมะ ขนสัตว์มีขนแกะ
เป็นต้น (๒) ภูมัชฌโรมธาตุ พระอุณาโลมทีง่อกขึ้นระหว่างพระขนงทั้งสอง  
    วารุณีศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นัฏฏกี หญิงนักฟ้อน  
(๒) มทิรา สุรา 
 ๑๐๒.  กิริยะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กริยจิตตะ กิริยาจิต  
(๒) กรณะ การกระท า 
    กริยาศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมายว่า กัมมะ กรรม-กิจที่ควรท า บางอาจารย์ 
กล่าวว่า กิริยะและกริยา มีความหมายเหมือนกัน 



 ๑๓๒ 

    วธูศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สุณิสา ลูกสะใภ้ (๒) กัญญา หญิงสาว
ในปฐมวัย (๓) ชายา ภรรยา 
 ๑๐๓.  มัตตาศัพท์ มีความหมาย  ๔  อย่าง คือ  (๑) ปมาณะ ประมาณ -มาตรา       
(๒) อิสสริยะ ความเป็นใหญ ่(๓) อักขราวยวะ ระยะการเปล่งเสียง (๔) อัปปกะ ความเล็กน้อย 
    สุตตะศัพท์ นปุงสกลิงค์มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปาวจนะ พระพุทธ
พจน์ (๒) อริฏฐะ ยาดองชนิดหนึ่งทีมี่สีกลิ่นและรสเหมือนสุรา (๓) ตันตะ เส้นด้าย 
    สุตตะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า สุปิตะ บุคคลผู้หลับ 
 ๑๐๔.  กกุทะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ราชลิงคะ เครื่องประดับของ
พระราชา (ราชกกุธภัณฑ์ ๕ อย่าง) (๒) อุสภังคะ หนอกวัว (๓) รุกขะ ต้นกุ่ม (ค าศัพท์นี้ใช้ได้ ๒ ศัพท์ 
คือ กกุท หรือ กกุธ ก็ได้) 
    พยัญชนะศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) นิมิตตะ องคชาต (๒) อักขระ 
พยัญชนะอ ักษร (๓) สูปะ กับข้าว (๔) จิหนะ ร่องรอย (๕) ปทะ บททีมี่วิภัตติเป็นที่สุด 
 ๑๐๕.  เทวนะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) โวหาระ การค้าขาย (๒) เชตุ-
มิจฉา ความปรารถนาชัยชนะ (๓) กีฬาท ิการเล่นเป็นต้น  
    เขตตะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ภริยา ภรรยา (๒) เกทาระ นา  
(๓) สรีระ ร่างกาย 
 ๑๐๖.  อุปาสนะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สุสสูสา การตั้งใจฟัง-การ
ปรนนิบัติรับใช้ (๒) อิสสาภยาสะ การฝึกยิงธนู  
    สูละศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) เหติเภทะ 
อาวุธชนิดหนึ่งคือหลาว (๒) สังก ุขวากหนาม (๓) รุชา โรคจุกเสียด 
 ๑๐๗.  ตันติศัพท ์มีความหมายว่า วีณาคุณะ สายพิณ  
    ตันตะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) มุขยะ ประธาน (๒) สิทธันตะ 
อุทาหรณ์ (๓) ตันตุ เส้นด้าย 
    ยุคะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า รถาทยังคะ แอกของรถเป็นต้น  
    ยุคะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กัปปะ ยุค ๔ มีกตยุค 
เป็นต้น (๒) ยุคฬะ คู ่
 ๑๐๘.  รชะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อิตถิปุปผะ ระดูของผู้หญิง (๒) เรณุ 
ฝุ่นละออง (๓) ปกติชะ ปกตริชคุณ (กามคุณหรือความใคร่) ทีเ่กิดข ึ้นตามปรกติ  
    นิยยาตนะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นยาสัปปณะ การคืนสิ่งของที่
ฝากไว้ให้แก่เจ้าของ (๒) ทานะ การให้ 
 ๑๐๙.  ติตถะศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) คุรุ อาจารย์เป็นต้น (๒) อุปายะ 
เหตุ (๓) อวตาระ ท่าน้ า (๔) ปูตัมพุ น้ าสะอาด (๕) ทิฏฐ ิทิฐิ-ความเห็น  
    โชติศัพท์ นปุงสกลิงค ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นักขัตตะ ดาว (๒) รังสิ 
รัศมี  
    โชติศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า อัคคิ ไฟ 



 ๑๓๓ 

 ๑๑๐.  กัณฑะศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) สระ ลูก
ศร (๒) ทัณฑะ ท่อนไม ้(๓) วัคคะ กัณฑ-์ตอน (๔) อวสระ โอกาส  
    โปริสะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อุทธังพาหุทวยมานะ วายืนของ
บุรุษปานกลาง (๒) สูรัตตะ ความกล้าหาญ 
 ๑๑๑.  อุฏฐานะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) โปริสะ ความกล้าหาญของบุรุษ 
(๒) อีหา ความเพียร (๓) นิสินนาทยุคคมะ การลุกขึ้นจากทีน่ั่งเป็นต้น  
    อิรีณะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อนิสสยมหีภาคะ พ้ืนที่โล่งแจ้ง 
(๒) อูสระ ที่มดิีนเค็ม 
 ๑๑๒.  อาราธนะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สาธนะ การท าให้ส าเร็จ     
(๒) ปัตติ การถึง (๓) ปริโตสนะ ความยินดี 
    สิงคะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปธานะ ประธาน (๒) สานุ ที่ราบ
สูง (๓) วิสาณะ งา-เขาสัตว์ 
 ๑๑๓.  ทัสสนะศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) ทิฏฐะ รูปารมณ์ (๒) อาทิมัคคะ  
โสดาปัตตมริรค (๓) ญาณะ ปัญญาญาณ (๔) อักขิ ดวงตา (๕) อักขณะ การเห็น (๖) ลัทธิ ทัศนคติ  
    นิกขะศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) เหมะ 
ทองค า (๒) ปัญจสวัุณณะ มาตราชั่งน้ าหนัก ๑ นิกขะเท่ากับ ๕ สุวรรณะ (๓) ปสาธนะ เครื่องประดับ 
 ๑๑๔.  ปัพพะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ติถิเภทะ ดิถีเบื้องต้นมีอัฏฐมีและ
อมาวสีเป็นต้น (๒) สาขาทิผฬุ ข้อของกิ่งไมเ้ป็นต้น  
    ปาตาละศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นาคโลกะ โลกบาดาล (๒) พล-
วามุขะ ช่องพลวามุข 
 ๑๑๕.  พยสนะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) กามชโทสะ โทษที่เกิดเพราะติด
การดื่นสุราเป็นต้น (๒) โกปชโทสะ โทษทีเ่กิดเพราะความมักโกรธ (๓) วิปัตติ ความวิบัติ  
    สาธนะศัพท์  มีความหมาย  ๓  อย่าง คือ (๑) อุปกรณะ เครื่องอุปกรณ์       
(๒) สิทธิ ความส าเร็จ (๓) การกะ ชื่อของสาธนะ ๗ ตามนิรุตติวิธีมีกัตตสาุธนะเป็นต้น 
 ๑๑๖.  วทัญญูศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ทานสีละ ผู้ให้ทานเป็นปรกติ  
(๒) วัคคุวาที ผู้กล่าวค าไพเราะ ตั้งแต ่วทญัญู ศัพทใ์นคาถานี้เป็นต้นไปถึง อุสสิตะ ศัพท์ เป็นได้ทั้ง ๓ 
ลิงค ์
    ปุรักขตะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อภิสิตตะ กษัตริย์ผู้ทรงได้รับ
อภิเษก (๒) ปูชิตะ ผู้ทีเ่ขายกย่อง (๓) ปูรโตกตะ ผู้น า 
 ๑๑๗.  มันทะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) ภาคยวิหีนะ ผู้เสื่อมจากโชค     
(๒) อัปปกะ ความมีน้อย (๓) มูฬหะ ผู้หลง (๔) อปฏุ ผู้ไมฉ่ลาด  
    อุสสิตะศัพท์  มีความหมาย  ๓ อย่าง คือ (๑) วุทธิยุตตะ มีความเจริญ        
(๒) สมุนนัทธะ มานะเย่อหยิ่ง (๓) อุปปันนะ การเกิดข ึ้น  
 ๑๑๘.  อักขะศัพท์  ปุ งลิ งค์  มีความหมาย  ๓ อย่าง คือ  (๑ ) รถังคะ  เพลารถ           
(๒) สุวัณณะ น้ าหนัก ๑ สุวรรณะ (๓) ปาสกะ ลูกบาศก์  



 ๑๓๔ 

    อักขะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมายว่า อินทริยะ อินทรีย์มีจักษุเป็นต้น 
(อักขะ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า หัตถิทันตาทิวิกติ เครื่องแปรรูปจากงาช้างเป็นต้น)  
    ธุวะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า สัสสตะ ความเทีย่งแท้  
    ธุวะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย  ๒ อย่าง คือ (๑) ตักกะ ความคิด       
(๒) นิจฉิตะ การตัดสินใจ 
 ๑๑๙.  สิวะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า หระ พระศิวะหรือมหาเทวะ  
    สิวะศัพท์  นปุงสกลิงค์ มีความหมาย  ๒ อย่าง คือ (๑) ภัททะ ความดี         
(๒) โมกขะ พระนิพพาน 
    สิวาศัพท ์อิตถีลิงค์ มีความหมายว่า ชัมพุกะ สุนัขจิ้งจอก  
    พละศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) เสนา กองทัพ (๒) สัตติ ความ
สามารถ (๓) ถูลัตตะ ความล่ าสัน 
 ๑๒๐.  ปทุมะศัพท์ มีความหมาย  ๓ อย่าง คือ (๑) สังขยาเภทะ ปทุมสังขยา       
(๒) นรกเภทะ ปทุมนรก (๓) วาริชะ ดอกบัว  
    วสุศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมายว่า เทวเภทะ พวกวสุเทวดา (มี ๘ องค์ คือ     
อสปะ ธุวะ โสมะ ธวะ อนิละ อนละ ปัจจสูะ ปภาสะ)  
    วสุศัพท์  นปุ งสกลิ งค์  มีความหมาย  ๒  อย่ าง  คือ  (๑ ) รตนะ  รัตนะ            
(๒) ธนะ ทรัพย์ 
 ๑๒๑.  นิพพานะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อัตถคมนะ การถึงความดับ  
(๒) อปวัคคะ พระนิพพาน  
    ปุณฑรีกะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า เสตัมพุชะ ดอกบวัขาว  
    ปุณฑรีกะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พยัคฆะ เสือโคร่ง   
(๒) รุกขันตระ ต้นมะม่วงสวายสอ 
 ๑๒๒.  พลิศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อุปหาระ เครื่องเซ่นบูชา   
(๒) กระ เครื่องบรรณาการ-ส่วย (๓) อสุรันตระ พลิอสูร (เครื่องบวงสรวงอสูร) 
    สุกกะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า สัมภวะ น้ าอสุจิ  
    สุกกะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ธวละ สีขาว  
    สุกกะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า กุสละ กุศล (ธรรมฝ่ายขาว) 
 ๑๒๓.  ทายะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ทานะ การให้ (๒) มาตุปิตุ-        
วิภัตตัพพธนะ มรดกที่มารดาบิดาแบ่งให้บุตรธิดา (๓) วนะ ป่า  
    วสะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปภุตตะ อ านาจ (๒) อายัตตะ ผู้ตก
อยู่ในอ านาจ (๓) อภิลาสะ ความปรารถนา 
 ๑๒๔.  ปริภาสนะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อักโกสะ การด่า (๒) นิยมะ 
การก าหนด (๓) ภาสนะ การกล่าว  
    เสฬนะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ธนิ เสียง (๒) โยธสีหนาทะ เสียง
โห่ร้องดุจราชสีห์ของเหล่าทหาร 



 ๑๓๕ 

 ๑๒๕.  ปภวะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ชาติเหตุ เหตุแห่งการเกิดข ึ้น    
(๒) อาทยุปลัทธิฐานะ ดินแดนอันเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพยากร (แหล่งก าเนิด)  
    อุตุศัพท์ ปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นาริปุปผะ ระดู
ของผู้หญิง (๒) เหมันตาทิ ฤดเูหมันต์เป็นต้น 
 ๑๒๖.  กรณะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) สาธกตมะ กรณการกะ-การกที่
เป็นเครื่องมือ (๒) กริยา การกระท า (๓) คัตตะ ร่างกาย (๔) อินทริยะ อินทรีย์มีจักขุนทรีย์เป็นต้น  
    ตาละศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) กุญจิกา ลูกกุญแจ (๒) ตุริยังคะ  
เครื่องดนตรีมีฉิ่งเป็นต้น (๓) ทุมันตระ ต้นตาล 
 ๑๒๗.  ปสวะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) ปุปผะ ดอกไม้ (๒) ผละ ผลไม ้  
(๓) อุปปาทะ การเกิดข ึ้น (๔) คัพภโมจนะ การคลอดบุตร 
    คันธัพพะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) คายนะ การขับร้อง-ร้องเพลง           
(๒) คายกะ นักร้อง (๓) อัสสะ ม้า (๔) เทวตานตระ คันธัพพเทวดา 
 ๑๒๘.  วนัปปติศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปุปผวินาผลัคคาหิรุกขะ ต้นไม้
เจ้าป่าทีไ่ม่มีดอกแต่ออกผล เช่น ต้นโพธิ์ ต้นมะเดื่อเป็นต้น (๒) รุกขะ ต้นไม้ทั่วไป  
    รูปิยะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อาหตเหมรชตะ ทองค าและเงินที่
ประทับตราแล้ว (๒) รชตะ เครื่องเงินทั่วไป 
 ๑๒๙.  ปาสะศัพท ์มีความหมายว่า ขคาทิพันธนะ บ่วงดักนกเป็นต้น  
    ปาสะศัพท์ ที่มี เกส ศัพท์อยู่ข้างหน้า มีความหมายว่า จยะ หมู่-กลุ่ม-พวก 
เช่น เกสปาสะ มวยผม 
    ตาราศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) อักขิมัชฌะ ตาด า      
(๒) นักขัตตะ ดาว 
    ตาระศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมาย อุจจตรัสสระ เสียงสูง 
 ๑๓๐.  กํสะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปัตตะ ภาชนะส าหรับใส่อาหาร มี
จานชามเป็นต้น (๒) โลหเภทะ ทองสัมฤทธิ์ (๓) จตุกหาปณะ จ านวน ๑ กังสะ เท่ากับ ๔ กหาปณะ  
    มัชฌิมะศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมายว่า เทหมัชฌะ บริเวณ
ท้อง (สะเอว)  
    มัชฌิมะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า มัชฌภวะ สิ่งของที่มีท่ามกลาง 
 ๑๓๑.  อาเวสนะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ภูตาเวสะ การเข้าสิงของผี   
(๒) สิปปสาลา โรงงาน (๓) ฆระ บ้าน  
    สิรีและลักขีศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) โสภา ความงาม 
(๒) สัมปัตติ ความบริบูรณ์แห่งทรัพย์เป็นต้น (๓) เทวตา เทพธิดา 
 ๑๓๒.  กุมาระศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ยุวราชะ ราชกุมาร (๒) ขันทะ  
ขันทกุมาร (๓) สุสุ เด็ก 
    ปวาฬะศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มณิ-   
เภทะ แก้วปพาฬ (๒) อังกุระ หน่อของไมเ้ป็นต้น 



 ๑๓๖ 

 ๑๓๓.  ปณะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) เวตนะ ค่าจ้าง (๒) มูละ เงินต้นทุน 
-เงินเดิมพัน (๓) โวหาระ การค้าขาย (๔) ธนะ ทรัพย์สิน  
    ปฏิคคหะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) คหณะ การรับ (๒) ภาชนัน-
ตระ กระโถน 
 ๑๓๔.  ภาคยะศัพท์  มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อสุภกัมมะ อกุศลกรรม         
(๒) สุภกัมมะ กุศลกรรม (๓) ทวยะ อกุศลกรรมและกุศลกรรมทั้งสอง  
    ปิปผละศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ตรุเภทะ ต้นโพธิ์ (๒) วัตถัจ-   
เฉทนสัตถกะ กรรไกรตัดผ้า 
 ๑๓๕.  อปวัคคะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปริจจาคะ การบริจาค-สละ        
(๒) อวสานะ ทีสุ่ด (๓) วิมุตติ พระนิพพาน  
    ลิงคะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อังคชาตะ องคชาต-อวัยวะเพศ 
(๒) ปุมัตตาท ิความเป็นผู้ชายเป็นต้น (เพศชายเพศหญิง) (๓) ลักขณะ เครื่องหมาย 
 ๑๓๖.  สัคคะศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) จาคะ การสละ (๒) สภาวะ 
สภาพ-ความเป็นไป (๓) นิมมานะ การสร้างสรรค ์(๔) อัชฌายะ ตอนของคัมภีร์ (๕) ทิวะ สวรรค์  
    โรหิตะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) โลหิตะ สีแดง (๒) มัจฉเภทะ ปลา
ตะเพียน (๓) มิคันตระ ละมั่ง 
 ๑๓๗.  นิฏฐาศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) นิปผัตติ ความส าเร็จ (๒) อวสา-
นะ ทีสุ่ด (๓) อทัสสนะ การหายไป  
    กัณฏกะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สปัตตะ ศัตรู (๒) รุกขังคะ 
หนาม (๓) โลมหังสนะ ขนลุกชูชัน 
 ๑๓๘.  มุขะศัพท์  มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) มุขยะ ความเป็นประธาน           
(๒) อุปายะ เหตุ (๓) วทนะ ใบหน้า (๔) อาทิ เบื้องแรก  
    ทัพพะศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) ภัพพะ ความสมควร (๒) คุณา-
ธาระ ทัพพวัตถ-ุสิ่งของ (๓) วิตตะ ทรัพย์ (๔) พุธะ บัณฑิต (๕) ทารุ ฟืน 
 ๑๓๙.  มานะศัพท ์นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปมาณะ การตวง-การ
ชั่งและการวัด (๒) ปัตถาทิ เครื่องตวง มีแล่งตราชั่งและน ิ้วเป็นต้น 
    มานะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า วิธาการ ความถือตัว 
    วายามะศัพท์ มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) ปริสมะ ความเหนื่อยยาก     
(๒) วีริยะ ความพากเพียร 
 ๑๔๐.  สตปตัตะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า สโรรุหะ ดอกบัว  
    สตปตัตะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ขคันตระ นกหัวขวาน  
    สุสิระศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ฉิททะ รูช่องโพรง (๒) ฉิททวันตะ 
วัตถทุีมี่รมีูช่อง (๓) ตูริยันตระ เครื่องดุริยางค ์มีปีแ่ละขลุ่ยเป็นต้น 
 ๑๔๑.  สมานะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) เอกะ สิ่งเดียวกัน  
(๒) สทสิะ สิ่งทีเ่หมือนกัน (๓) สันตะ สิ่งที่มอียู่  



 ๑๓๗ 

    สัมภมะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) คารวะ ความเคารพ (๒) ภีติ 
ความกลัว (๓) สังเวคะ ความสลด-สังเวช 
 ๑๔๒.  ชุณหาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) จันทัปปภา แสงจันทร์ (๒) ตทุ-
เปตนิสา คืนเดือนหงาย 
    วิมานะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เทวตาวาสะ วิมานของเทวดา 
(๒) สัตตภูมิฆระ ปราสาท ๗ ชั้น 
 ๑๔๓.  เชฎฐะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า มาสะ เดือน ๗  
    เชฏฐะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อติวุทธะ ผู้ใหญ่ยิ่ง 
(๒) อติปสัตถะ ผู้ประเสริฐยิ่ง  
    เสยยะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ธัมมะ โลกุตรธรรม ๙  
(๒) มังคละ มงคล-ความเจริญ  
    เสยยะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า ปสัตถตระ ผู้น่าสรรเสริญยิ่งกว่า 
 ๑๔๔.  คหะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อาทิจจาทิ ดาวนพเคราะห์มีดวง
อาทิตยเ์ป็นต้น (๒) คหณะ คราสคือสุริยคราสและจันทคราส (๓) นิพันธะ การยึดติด (๔) ฆระ เรือน  
    กาจะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) มัตติกาเภทะ เครื่องปั้นดินเผาหรือ
เครื่องแก้ว (๒) สิกกา สาแหรก (๓) นยนามยะ โรคตาต้อ 
 ๑๔๕.  คามณิศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) เสฏฐะ ผู้ประเสริฐ  
(๒) อธิปะ ผู้เป็นใหญ ่(๓) คามเชฏฐกะ ผู้ใหญ่บ้าน  
    พิมพะศัพท์  มีความหมาย  ๓  อย่ าง คือ  (๑ ) ปฏิพิ มพะ  รูป เหมือน            
(๒) มัณฑละ วงจันทร์ (๓) พิมพิกาผละ ผลต าลึง 
 ๑๔๖.  ภัณฑะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภาชนาทิปริกขาระ เครื่องใช้ใน
เรือนมีภาชนะเป็นต้น (๒) มูลธนะ ทรัพย์ต้นทุน  
    มัคคะศัพท์  มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) สัมมาทิฏฐาทิกอริยมัคคะ 
อริยมรรคมีสัมมาทิฐิเป็นต้น (๒) ปถะ ทาง 
 ๑๔๗.  สมาศัพท ์อิตถีลิงค์ มีความหมายว่า วัสสะ ปี 
    สมะศัพท์  ปุงลิงค์  มีความหมาย  ๒ อย่าง คือ (๑) เขทะ ความล าบาก        
(๒) สันติ พระนิพพาน-ความสงบ 
    สมะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า นิภะ ความเหมือนกัน  
    อิสสาสะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า จาปะ ธนู  
    อิสสาสะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า อุสุเขปกะ ผู้ยิงลูกศร-นายขมังธนู 
 ๑๔๘.  พาละศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อาทิวยสาสมังคี เด็กผู้
อยู่ในปฐมวัย (๒) อปัณฑิตะ คนพาล 
    รตัตะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า โสณิตะ เลือด  
     รัตตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ตัมพะ สีแดง (๒) อนุ-
รัตตะ ผู้มีความก าหนัด (๓) รัญชิตะ วัตถทุีถู่กย ้อมสี 



 ๑๓๘ 

 ๑๔๙.  ตนุศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย  ๒ อย่าง คือ (๑) ตจะ หนัง (๒) กายะ 
ร่างกาย 
    ตนุศัพท์  ทั้ง ๓  ลิงค์ มีความหมาย  ๓ อย่าง คือ (๑) อัปปะ สิ่งเล็กน้อย      
(๒) วิรฬะ สิ่งที่อยู่ห่าง (๓) กิสะ สิ่งที่บอบบาง 
    สิสิระศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อุตุเภทะ ฤดูหนาว    
(๒) หิมะ น้ าค้างและหิมะ (๓) สีตละ สิ่งทีเ่ย็น 
 ๑๕๐.  สักขราศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) คุฬเภทะ น้ าตาลกรวด (๒) กฐละ 
ก้อนกรวด  
    สังคหะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อนุคคหะ การช่วยเหลือ        
(๒) สังเขปะ การย่อ (๓) คหณะ การถือเอา 
 ๑๕๑.  ปฏุศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) ทักขะ ผู้หลักแหลม     
(๒) ติขิณะ สิ่งที่คม (๓) พยัตตะ ผู้ฉลาด (๔) โรคมุตตะ ผู้ปราศจากโรค 
    ราชะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ขัตติยะ ชนชาติกษัตริย์ (๒) นร-  
นาถะ พระเจ้าแผ่นดิน (๓) ปภู ผู้เป็นใหญ ่
 ๑๕๒.  ขละศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ธัญญกรณะ ลานนวด
ข้าว (๒) กักกะ สบู่หรือผงส าหรับอาบน้ า  
    ขละศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า นีจะ คนต่ าทราม 
    สมุทยะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อุปปาทะ การเกิดขึ้น (๒) สมูหะ  
หมู่ (๓) ปัจจยะ เหตุปัจจัย 
 ๑๕๓.  อัสสมะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พรัหมจารีคหัฏฐาทิ อาศรม ๔
อย่าง คือ พรัหมจารี ผู้ประพฤติพรหมจรรย์, คหัฏฐะ คฤหัสถ์ผู้มีศีล, วานัปปัตถะ ฤษีผู้อยู่ในป่า, ภิกขุ 
พระภิกษุ สามเณร (๒) ตโปธนะ เรือนอาศรม  
    กุรูระศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ภยังกระ สิ่งที่ก่อให้เกิด
ความกลวั (๒) กฐินะ วัตถุหยาบกระด้าง (๓) นิททยะ ผู้ไร้ความกรุณา 
 ๑๕๔.  กนิฎฐะและกนิยะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อัตยัปปะ 
สิ่งที่มีอยู่น้อยมาก (๒) อติยุวะ ผู้ทีห่นุ่มกว่า  
    ลหศุัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า สีฆะ ความเร็ว  
    ลหุศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อิฏฐะ สิ่งที่น่าปรารถนา 
(๒) นิสสาระ ความไม่มีแก่นสาร (๓) อครุ สิ่งที่เบา (๔) สุตติ การหลับไหล 
 ๑๕๕.  อธระศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อโธ ข้างล่าง (๒) หีนะ 
ผู้ตกต่ า 
    อธระศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ทันตัจฉทะ ริมฝีปาก 
    สุสสูสาศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โสตุมิจฉา การตั้งใจฟัง 
(๒) ปาริจริยา การปรนนิบัติ 
 ๑๕๖.  หัตถะศัพท์  มีความหมาย  ๕ อย่าง คือ (๑) ปาณิ  มือ (๒) รตนะ ศอก       
(๓) คณะ หมู่ (๔) โสณฑา งวงช้าง (๕) ภันตระ ดาวหัตถะ  



 ๑๓๙ 

    กูปะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อาวาฏะ หลุม (๒) อุทปานะ บ่อน้ า 
(๓) กุมภะ เสากระโดงเรือ 
 ๑๕๗.  ป มะและปมุขะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อาทิ เบื้อง
แรก (๒) ปธานะ สิ่งที่เป็นประธาน 
    วิตตะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า วัชชเภทะ กลองทีม่ีหนังหุ้มสองหน้า 
    วิตตะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค ์มีความหมายว่า วิตถาระ การแผ่ขยาย 
 ๑๕๘.  สาระศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พละ ก าลัง (๒) ถิรังสะ 
แก่นสาร  
    สาระศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค ์มีความหมายว่า อุตตมะ สิ่งที่ประเสริฐ  
    ภาระศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ขันธภาราทิ ภาระที่ต้อง
แบกไปด้วยบ่าเป็นต้น (๒) ทวิสหัสสปละ สิ่งของมีจ านวน ๒ พันต าลึง (หรือ ๒๐ ชั่ง) 
 ๑๕๙.  ขยะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) มันทิระ บ้าน (๒) โรคเภทะ โรค
ผอมแห้ง (๓) อปจยะ ความหมดสิ้นไป 
    วาฬะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สาปทะ สัตว์ร้ายมีเสือ
เป็นต้น (๒) สัปปะ งู (๓) กุรูระ ผู้หยาบช้า 
 ๑๖๐.  สาละศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สัชชทุมะ ต้นรงั (๒) รุกขะ 
ต้นไม้ทั่วไป 
    สาลาศัพท ์อิตถีลิงค์ มีความหมายว่า เคหะ อาคารหรือศาลา 
    สวนะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) โสตะ หู (๒) ยชนะ การบูชา    
(๓) สุติ การรับฟัง 
 ๑๖๑.  เปตะและปเรตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มตะ คนตาย
แล้ว (๒) เปตโยนิชะ เปรต-ก าเนิดเปรต  
    ปตีตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ขยาตะ สิ่งที่ปรากฏ 
(๒) หัฏฐะ ผู้เบิกบานใจ (๓) วิญญาตะ ผู้ปรากฏเป็นทีรู่้จัก 
 ๑๖๒.  อาสยะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อธิปปายะ อัธยาศัย (๒) อาธาระ 
ทีอ่าศัย 
    ปัตตะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) ปักขะ ปีกนก       
(๒) ทละ ใบไม ้
    ปัตตะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ภาชนะ ภาชนะต่าง ๆ มีบาตรเป็นต้น  
    ปัตตะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า คตะ สถานทีท่ีบุ่คคลถึงหรือผู้ถึง 
 ๑๖๓.  สุกตะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า กุสละ กุศลธรรม  
    สุกตะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า สุฏฐุกตะ วัตถทุีท่ าให้ดีแล้ว  
    ตปัสสีศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อนุกัมปายารหะ สัตว์ผู้มี
ความเดือดร้อน (๒) ตโปธนะ นักบวชผู้รักศีลบ าเพ็ญเพียร 
 ๑๖๔.  โสณฑะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า สุราทิโลละ นักเลงสุราเป็นต้น  
    โสณฑะศัพท ์ปุงลิงคแ์ละอิตถีลิงค ์มีความหมายว่า หัตถิกระ งวงช้าง  



 ๑๔๐ 

    รสนะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อัสสาทนะ ความเบาใจ (๒) ชิวหา  
ลิ้น (๓) ธนิ เสียง 
 ๑๖๕.  ปณีตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) มธุระ สิ่งที่หวาน    
(๒) อุตตมะ สิ่งที่ประเสริฐ (๓) วิหิตะ ความประณีต (สิ่งที่จัดแจงแล้ว)  
    วีถิศัพท์ อิตถีลิงค ์มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อัญชสะ หนทาง (๒) วิสิขา 
ซอกซอย (๓) ปันติ แถวหรือแนว 
 ๑๖๖.  อฆะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) ปาปะ ความชั่ว (๒) คคนะ ท้องฟ้า   
(๓) ทุกขะ ความทุกข ์(๔) พยสนะ ความเสื่อมเสีย  
    ปฏละศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สมูหะ หมู่-พวก (๒) เนตตโรคะ 
โรคตาต้อ (๓) ฉทิ หลังคา 
 ๑๖๗.  สันธศิัพท ์ปุงลิงค์ มีความหมายว่า สังฆัฏฏนะ การติดต่อ 
    สันธิศัพท ์อิตถีลิงค์ มีความหมายว่า ปฏิสันธิ การเกิด-การถือปฏิสนธิ 
    สัตตมะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สัตตปูรณะ ล าดับที ่
๗ (๒) เสฏฐะ สิ่งที่ประเสริฐ (๓) อติสันตะ ผู้ที่สงบยิ่ง 
 ๑๖๘.  โอชาศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมายว่า ยาปนาสาร รสอาหารที่ซึมซาบเข้าไป
หล่อเลี้ยงร่างกาย 
    โอชะศัพท์  ปุงลิงค์  มีความหมาย  ๒ อย่าง คือ (๑) ทิตติ ความรุ่งเรือง        
(๒) พละ ก าลังกาย 
    นิสามนะศัพท์  มีความหมาย  ๒  อย่าง คือ (๑) ทัสสนะ การเห็น-การดู       
(๒) สวนะ การรับฟัง 
 ๑๖๙.  คัพภะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) กุจฉิฏฐสัตตะ สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ 
(๒) กุจฉิ ท้อง (๓) โอวรกะ ห้อง  
    อปทานะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ขัณฑนะ การตัด (๒) อิติวุตต-
กัมมะ กรรมดีและไมดี่ที่ตนยอมรับว่า “เราเคยท ามาแล้วอย่างนี้” 
 ๑๗๐.  ติลกะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) จิตตกะ รอยเจิมที่หน้าฝาก      
(๒) รุกขเภทะ ต้นหมากเม่าควาย (๓) ติลกาฬกะ ไฝขีแ้มลงวันหรือรอยตกกระ  
    ปฏิปัตติศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) สีลาทิ ข้อปฏิบัติมีศีล
เป็นต้น (๒) โพธะ ความรู้ (๓) ปัตติ การถึง (๔) ปวัตติ ความเป็นไป 
 ๑๗๑.  ปาณะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อายุ ชีวิต (๒) พละ ก าลัง       
(๓) สัตตะ สัตว์ (๔) หทยคานิละ ลมหายใจออกหายใจเข้า  
    ฉันทะศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) วสะ อ านาจ (๒) อธิปปายะ ความ
ต้องการ-ความพอใจ (๓) เวทะ คัมภีร์เวท (๔) อิจฉา ความต้องการอารมณ์ (๕) อนุฏฐุภาทิ ชื่อฉันท์มี
อนุฏฐุภฉันทเ์ป็นต้น 
 ๑๗๒.  โอฆะศัพท์ มีความหมาย  ๓  อย่าง คือ (๑) กาโมฆาทิ กาโมฆะเป็นต้น       
(๒) สมูหะ หมู่ (๓) ชลเวคะ กระแสน้ า  



 ๑๔๑ 

    กปาละศัพท์  มีความหมาย  ๒  อย่าง คือ (๑) สิรสัฏฐิ กระโหลกศีรษะ        
(๒) ฆฏาทิสกละ เศษกระเบื้อง 
 ๑๗๓.  ชฏาศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) เวณวาทิสาขาชาละ เชิงที่ท าด้วย
ไม้ไผ่เป็นต้น (๒) ลัคคเกสะ ขมวดผมของฤษี (๓) อาลยะ ตัณหา 
    สรณะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) วธะ การฆ่า (๒) เคหะ เรือนที่พัก
อาศัย (๓) รักขิตะ ผู้คุ้มครองหรือเป็นทีพ่ึ่ง (๔) รักขณะ การรักษาคุ้มครอง 
 ๑๗๔.  กันตาศัพท ์มีความหมายว่า ถี ผู้หญิง 
    กันตะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ปิยะ สามี  
     กันตะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค ์มีความหมายว่า มนุญญะ สิ่งที่น่ารักน่าชอบใจ  
    ชาละศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ควักขะ หน้าต่าง (๒) สมูหะ หมู่ 
(๓) มัจฉาทิพันธนะ ตาข่ายดักปลาเป็นต้น  
 ๑๗๕.  กึศัพท์ ทั้ง ๓ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปุจฉา ค าถาม (๒) ครหา การ
นินทาว่า “อะไรกัน” (๓) อนิยมะ ความไมแ่น่นอน 
    สัทธะศัพท ์ทั้ง ๓ มีความหมายว่า สสัทธะ ผู้มีศรัทธา 
    สัทธะศัพท์ นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า นิวาปะ ทานที่อุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับ
ไปแล้ว 
    สัทธาศัพท ์อิตถลีิงค ์มีความหมายว่า ปัจจยะ ศรัทธาความเชื่อมั่น  
 ๑๗๖.  พีชะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) เหตุ เหตุ-การณ์ (๒) อัฏฐิ เมล็ดพืช      
(๓) อังคชาตะ อวัยวะเพศชาย  
    ปุพพะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปูยะ น้ าหนอง (๒) อัคคะ เบื้อง
หนา้ (๓) อาทิ เบื้องแรก 
    ปุพพะศัพทท์ั้ง ๓ ลิงค ์มีความหมายว่า ทิสาท ิทิศ-สถานที-่กาลเวลา 
 ๑๗๗.  ผละศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) ผลจิตตะ ผลจิต (๒) เหตุกตะ วิบาก
หรือผลของกรรม (๓) ลาภะ ประโยชน์ทีค่วรได ้(๔) ธัญญาทิกะ ข้าวเปลือกเป็นต้น  
    อาคมะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อาคมนะ การมา (๒) ทีฆาทิ-   
นิกายะ หลักฐานอ้างอิงมีทีฆนิกายเป็นต้น 
 ๑๗๘.  สันตานะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เทวรุกขะ ต้นซึก (๒) สันตติ 
ต้นตระกูล 
    อนุตตระศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อุตตรวิปรีตะ สิ่งที่
ตกต่ า (๒) เสฏฐะ สิ่งที่ประเสริฐที่สุด 
 ๑๗๙.  วิกกมะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สัตติสัมปัตติ ความถึงพร้อมด้วย
ศักดา (๒) กันติมัตตะ การก้าวย่างไป  
    ฉายาศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อาตปาภาวะ ร่มเงา (๒) ปฏิ-   
พิมพะ รูปเหมือน (๓) ปภา รัศม ี
 ๑๘๐.  ฆัมมะและนิทาฆะศัพท์  มีความหมาย  ๓  อย่าง คือ (๑) คิมหะ ฤดูร้อน        
(๒) อุณหะ ความร้อน (๓) เสทชละ เหงื่อไคล  



 ๑๔๒ 

    กัปปนะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมาว่า กันตนะ การตัด 
    กัปปนาศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วิกัปปะ ความคิดไป
ต่าง ๆ - ความวิตกกังวล (๒) สัชชนะ การตระเตรียม 
 ๑๘๑.  อังคะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า เทสะ แคว้นอังคะ  
    อังคะศัพท์  นปุงสกลิงค์  มีความหมาย  ๓  อย่าง คือ (๑ ) วปุ  ร่างกาย          
(๒) อวยวะ อวัยวะหรือองคป์ระกอบ (๓) เหตุ เหตุ  
    เจติยะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) เทวาลยะ เทวาลัย-ศาลเจ้า-วัด
ร้าง-สถานทีอั่นศักดิ์สิทธิ์ (๒) ถูปะ สถูปเจดีย์ (๓) เจติยัททุมะ ต้นไม้ทีค่นสักการะบูชามีต้นโพธิ์เป็นต้น 
 ๑๘๒.  สัชชนะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า สาธุปุริสะ คนดี 
    สัชชนะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า กัปปนะ การตระเตรียม  
    สุปินะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า สุปนะ การนอนหลับ  
    สุปินะศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมายว่า สุตตวิญญาณะ จิตของ
ผู้หลับ (ความฝัน) 
 ๑๘๓.  สันนิธิศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปัจจักขะ ต่อหน้า (๒) สันนิธานะ 
ความใกล้เคียง  
    ภิยโยศัพท์เป็นนิบาต มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปหูตะ มากยิ่ง (๒) ปุนะ 
มีอีก 
 ๑๘๔.  ทิทธะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า วิสลิตตสระ ลูกศรอาบยาพิษ  
    ทิทธะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค ์มีความหมายว่า ลิตตะ วัตถทุีถู่กฉาบทา  
    อธิวาสะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) วาสะ การอยู่ (๒) ธูปาทิ-     
สังขาระ การอบด้วยของหอมมีธูปเป็นต้น (๓) สัมปฏิจฉนะ การรับค า 
 ๑๘๕.  วิสารทะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สุปปคัพภะ ผู้องอาจ 
(๒) ปัณฑิตะ บัณฑิต  
    สิตถะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มธุจฉิฏฐะ ขี้ผึ้ง (๒) โอทนสัมภวะ
เศษขา้วทีต่กในเวลากิน 
 ๑๘๖.  กสายะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) ทรวะ ยางไม้ (๒) วัณณะ สี    
(๓) รสเภทะ รสฝาด (๔) สุรภิ กลิ่นหอม  
    อุคคมนะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อุปปัตติ การเกิด (๒) อุทธคติ 
การขึ้นสู่ข้างบน 
 ๑๘๗.  ผรุสะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) ลูขะ ความหยาบ
กระด้าง (๒) นิฏฐุรวาจา ค าพูดหยาบคาย  
    ปวาหะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อัมพุเวคะ กระแสน้ า (๒) ปวัตติ 
ความเป็นไปไมข่าดสาย 
 ๑๘๘.  ปรายณะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) นิสสยะ ที่อาศัย  
(๒) ตัปประ เป็นประธาน (๓) อิฏฐะ สิ่งทีน่่าปรารถนา 



 ๑๔๓ 

    กัญจุกะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) กวจะ เสื้อเกราะ (๒) วารวาณะ 
โล่ (๓) นิมโมกะ คราบงู 
 ๑๘๙.  ตัมพะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า โลหเภทะ ทองแดง 
    ตัมพะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค ์มีความหมายว่า รัตตะ วัตถสุีแดง 
    อวสิตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ญาตะ สิ่งที่ถูกรู้    
(๒) อวสานคตะ การถึงที่สุดหรือจบลง 
 ๑๙๐.  ปฏิปาทนะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โพธนะ การรู้ (๒) ปทานะ 
การให้ 
    มรุศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) เสละ ภูเขาหนิ (๒) นิชชลเทสะ ทะเล
ทราย (๓) เทวตา เทวดา 
 ๑๙๑.  สัตถะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อายุธะ อาวุธหรือ
ศาสตรา (๒) คันถะ คัมภีร์หรือศาสตร์ (๓) โลหะ เหล็ก  
    สัตถะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า สัญจยะ หมู่-พวก-กลุ่ม 
    วุตติศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ชีวิกา การเลี้ยงชีพ      
(๒) วิวรณะ การขยายความหรือการเปิดเผย (๓) วัตตนะ ความเป็นไป 
 ๑๙๒.  ปรักกมะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วีริยะ ความเพียร (๒) สูรภาวะ 
ความกล้าหาญ 
    กัมพุศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สังขะ หอยสังข์ (๒) สุวัณณะ 
ทองค า (๓) วลยะ ก าไลข้อมือหรือสร้อย 
 ๑๙๓.  สระศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) กัณฑะ ลูก
ศร (๒) อการาทิ เสียงสระ ๘ ตัวมี อ เป็นต้น (๓) สัททะ เสียง (๔) วาปี สระน้ า  
    ขระศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ทุปผัสสะ วัตถุหยาบ
กระด้าง (๒) ติขณิะ วัตถุท่ีคม 
    ขระศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) คัทรภะ ตัวลา (๒) กกจะ 
เลื่อย 
 ๑๙๔.  อาสวะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สุรา เหล้า (๒) อุปัททวะ ความ
ชั่วร้าย-ความจัญไร (๓) กามาสวาท ิอาสวะมีกามาสวะเป็นต้น  
    อุปธิศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๓  อย่าง คือ (๑) เทหะ 
ร่างกาย (๒) รถังคะ ล้อรถ (๓) จตุโรปธิ อุปธิ ๔ อย่าง มีกามุปธิเป็นต้น 
 ๑๙๕.  วัตถุศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) การณะ เหตุ (๒) ทัพพะ วัตถุ
สิ่งของ (๓) ภูเภทะ สวน (๔) รตนัตตยะ พระรัตนตรัย  
    ยักขะศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) เทวะ เทวดา (๒) มหาราชะ พระ
อินทร์และท้าวมหาราชทั้ง ๔ (๓) กุเวระ ท้าวกุเวร (๔) อนุจระ ยักษ์ผู้เป็นบริวารของท้าวกุเวร       
(๕) นระ สัตว์-คนทีมี่จิตใจโหดเหี้ยมร่างกายก าย าหน้าตาดุดัน 
 ๑๙๖.  ปีฐะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) ทารุกขันธะ ท่อนไม้ (๒) ปีฐิกา 
เก้าอ้ี (๓) อาปณะ ตลาด (๔) อาสนะ ทีน่ั่ง  



 ๑๔๔ 

    ปริกขาระศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปริวาระ บริวาร-พวก
พ้อง (๒) สัมภาระ เครื่องใช้สอย (๓) วิภูสนะ เครื่องประดับ 
 ๑๙๗.  ปัญญัตติศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) โวหาระ ข้อบัญญัติ
ชื่อเรียก (๒) ฐปนะ การปูลาด (๓) ปกาสนะ การแสดง  
    ปฏิภานะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปัญญา ปัญญา (๒) อุปัฏฐิต-  
คิรา ค าพูดหลักแหลม-ค าพูดที่เกิดขึ้นด้วยปฏิภานไหวพริบ 
 ๑๙๘.  เหตุศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) วจนาวยวะ เหตุที่ท าให้มีค าพูดมี
ปฏิญญาเป็นต้น (๒) มูละ เหตุ ๖ มีโลภะเป็นต้น (๓) การณะ เหตุทั่วไป 
    คหณีศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อุทระ ท้อง (๒) ปาจาน-
ละ ไฟทีเ่ผาอาหารให้ย่อย 
 ๑๙๙.  ปิยะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ภัตตุ สามี  
    ปิยาศัพท ์อิตถีลิงค์ มีความหมายว่า ชายา ภรรยา  
    ปิยะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า อิฏฐะ สิ่งทีน่่าปรารถนา  
     ยมะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ยมราชะ พญายม (๒) ยุคฬะ คู ่  
(๓) สังยมะ การส ารวมอินทรีย์ 
 ๒๐๐.  มธุศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) มุททิกรสะ น้ าผลมะซาง (๒) ปุปผ-
รสะ น้ าดอกไม ้(๓) ขุททะ รสหวาน-น้ าผึ้ง 
    วิตานะศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อุลโลจะ 
ผ้าเพดาน (๒) วิตถาระ ความพิสดาร 
 ๒๐๑.  อมตะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อปวัคคะ พระนิพพาน (๒) สลิละ 
น้ า (๓) สุธา สุธาโภชน์  
    ตมะศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) โมหะ 
อวิชชา (๒) ติมิระ ความมืด (๓) สังขยาคุณะ ตมคุณที ่๓ ในคัมภีร์สังขยา 
 ๒๐๒.  กฏุศัพท์ ทั้ง ๓ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ขระ วัตถุที่หยาบกระด้าง    
(๒) อการิยะ กรรมเผ็ดร้อนทีไ่มค่วรท า 
    กฏุศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า รสะ รสเผ็ด  
    ปุญญะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า สุกตะ กุศลธรรม  
    ปุญญะศัพท์ ทั้ง ๓ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มนุญญะ ความน่ายินดี 
(๒) ปวนะ ความสะอาด  
 ๒๐๓.  รุกขะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ทุมะ ต้นไม้  
    รุกขะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ผรุสะ วัตถุที่หยาบ    
(๒) อสินัทธะ วัตถุท่ีแข็งกระด้าง 
    สัมภวะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อุปปัตติ การเกิดขึ้น (๒) เหตุ 
เหตุ-การณ ์(๓) สังคะ ความข้องติด (๔) สุกกะ น้ าอสุจิ 
 ๒๐๔.  นิมิตตะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) การณะ เหตุ (๒) อังคชาตะ
องคชาต-อวัยวะเพศชาย (๓) ลัญฉนะ รอย-ตรา-เครื่องหมาย  



 ๑๔๕ 

    อาทิศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) สีมา ขอบเขต (๒) ปการะ 
ความเหมือนกัน (๓) สมีปะ ใกล้ (๔) อวยวะ ส่วนต่าง ๆ 
 ๒๐๕.  มันตะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เวทะ คัมภีร์เวทมนต์    
(๒) มันตนะ การปรึกษาหารือ  
    มันตาศัพท ์อิตถีลิงค ์มีความหมายว่า ปัญญา ปัญญา  
    อนยะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พยสนะ ความสูญเสีย (๒) วิปัตติ 
ความเสื่อม 
 ๒๐๖.  อรุณะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) รังสิเภทะ แสงอรุณยามเช้า     
(๒) อัพยัตตราคะ สีแดงระเรื่อ (๓) โลหิตะ สีแดงสด  
    อนุพันธะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปกตานิวัตตะ การไม่กลับ
จากสภาพปกติ คือการติดตามไปเรื่อย ๆ โดยนทโีสตนยะ (กระแสน้ าไหล) (๒) นัสสนักขระ ณ อักษร
อนุพันธปัจจัยเป็นต้นที่ถูกลบไปในช่วงของการสร้างบททางภาษา 
 ๒๐๗.  อวตาระศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อวตรณะ การข้าม (๒) ติตถะ 
ท่าน้ า (๓) วิวระ ช่อง-การเปิดเผย  
    อาการะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) การณะ เหตุ (๒) สัณฐานะ 
ทรวดทรง (๓) อิงคิตะ กิริยาอาการมีส่ายศีรษะเป็นต้น 
 ๒๐๘.  อุคคะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมายว่า ขัตตสุททิตถิตนยะ ลูกที่เกิดจากชาย
วรรณะกษัตริย์กับหญิงวรรณะศูทร  
    อุคคะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า ติพพะ ผู้ดุร้าย  
    ปธานะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) มหามัตตะ มหาอ ามาตย์หรือ
นายกรัฐมนตรี (๒) ปกติ ความเป็นปกต ิ(๓) อัคคะ ความประเสริฐ (๔) ธิติ ความเพียร 
 ๒๐๙.  กัลละศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า ปภาตะ เวลาใกล้รุ่ง  
    กัลละศัพท์ ทั้ง ๓ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) นิโรคะ ผู้สบาย-ผู้ไม่มีโรค 
(๒) สัชชะ สิ่งของหรือสถานทีท่ีเ่ขาตระเตรียมไว้ (๓) ทักขะ ผู้ฉลาด  
    กุหนาศัพท ์อิตถีลิงค ์มีความหมายว่า กุฏจริยา ความประพฤตคิดโกง  
    กุหนะศัพท ์ทั้ง ๓ มีความหมายว่า กุหกะ คนโกง 
 ๒๑๐.  กโปตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปักขิเภทะ นกเขา (๒) ปาราวตะ 
นกพิราบ 
    สารทะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สรทัพภูตะ สิ่งที่เกิด
ในฤดอัูบลม (๒) อัปปคัพภะ ผู้ไมแ่กล้วกล้า 
 ๒๑๑.  กักกสะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ขระ ความหยาบคาย 
(๒) กฐินะ วัตถแุข็งกระด้าง (๓) สาหสาปปิยะ ผู้ท ากรรมอันผลุนผลัน 
    โกปีนะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อการิยะ อกุศลกรรมอันไม่ควร
ท า (๒) คุยหังคะ องคชาต-อวัยวะเพศชาย (๓) จีระ ผ้าปิดอวัยวะ-ผ้าเปลือกไม้ 
 ๒๑๒.  กทลีศัพท์  อิตถีลิ งค์  มีความหมาย ๓  อย่าง  คือ  (๑ ) มิคเภทะ  ชะมด          
(๒) ปฏากา ธง (๓) โมจะ ต้นกล้วย 



 ๑๔๖ 

    ทักขิณาศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมายว่า ทานเภทะ ทานพิเศษที่บุคคลถวาย
โดยเชื่อกรรมและผลของกรรม 
    ทักขิณะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า วามอัญญะ แขนข้างขวา 
 ๒๑๓.  ทุติยาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภริยา ภรรยา (๒) ทวิปูรณี วัตถุ
ล าดับที ่๒ 
    ธูมเกตุศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อุปปาตะ ดาวที่เป็นนิมิตหรือลาง
บอกเหตุ เช่น ดาวหางหรือดาวตก (๒) เวสสานระ ไฟ 
 ๒๑๔.  นิสสรณะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ภวนิคคมนะ การออกจากภพ 
(๒) ยานะ การไป (๓) ทวาระ ประตู  
    นิยามกะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โปตวาหะ นายท้าย
เรือ (๒) นิยันตุ คนขับยาน-พลขับ 
 ๒๑๕.  นิโรธะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อปวัคคะ นิพพาน (๒) วินาสะ 
ความพินาศ (๓) โรธนะ ความดับ  
    ปฏิภยะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า ภยะ ความกลวั  
    ปฏิภยะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า ภยกํระ สิ่งทีก่่อให้เกิดความกลัว 
 ๒๑๖.  ปิฏกะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภาชนะ ตะกร้า (๒) ปริยัตติ พระ
ไตรปิฎก  
    วลิและวลีศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ชราสิถิลจัมมะ หนังหย่อน
ยานเพราะความชรา (๒) อุทรังคะ รอยย่นทีห่นังท้อง 
 ๒๑๗.  ภินนะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) วิทาริตะ วัตถุที่ถูก
ท าลาย (๒) อัญญะ สิ่งอ่ืน (๓) นิสสิตะ การผสมส่วน-สิ่งที่อาศัย 
    เภทะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อุปชาปะ เพทุบาย (๒) วิเสสะ 
ความแตกต่างชนิด หรือประเภท (๓) วิทารณะ การท าลาย 
 ๒๑๘.  มัณฑละศัพท์  มีความหมาย ๔  อย่างคือ (๑) คามสันโทหะ  หมู่บ้ าน         
(๒) พิมพะ รูปเหมือน (๓) ปริธิ ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทรงกลด (๔) ราสิ กองวัสดุ  
    สาสนะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อาณา ค าสั่ง (๒) อาคมะ ค าสอน 
(๓) เลขะ จดหมาย (๔) อนุสาสนะ การอบรมสั่งสอน 
 ๒๑๙.  สิขระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อัคคะ ยอด (๒) อโยมยวิชฌน-
กัณฏกะ เหล็กแหลมส าหรับเจาะมีเข็มเป็นต้น 
    สัมปัตติและสัมปทาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) คุณุกกังสะ ความยิ่ง
ด้วยคุณ (๒) วิภวะ สมบัติ 
 ๒๒๐.  ขมาศัพท์ อิตถลีิงค ์มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ภู แผ่นดิน (๒) ขันติ ความ
อดทน (๓) โยคยะ ความสมควร  
    ขมะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) หิตะ ความเกื้อกูล     
(๒) สักกะ ความสามารถ  



 ๑๔๗ 

    อัทธะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ภาคะ ครึ่งส่วนที่เท่ากัน (๒) ปถะ 
หนทาง (๓) กาละ กาลเวลา 
    อัทธาศัพท ์ทีเ่ป็นนิบาตมีความหมายว่า เอกังสะ ความแน่นอน  
    กรีสะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วัจจะ อุจจาระ (๒) จตุรัมพณะ ๔ 
อัมพณะ (๑ กรสีะ)  
 ๒๒๑.  อุสภะศัพท์ ปุงลิงค ์มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) โอสธะ ยาสมุนไพร (๒) โค 
โคถึก (๓) เสฏฐะ ผู้ประเสริฐ  
    อุสภะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมายว่า วีสยัฏฐิ ๒๐ ยัฏฐิ เป็น ๑ อุสภะ คือ
ระยะเสียงโคร้อง 
    ปาฬิศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) เสตุ สะพาน (๒) ตันติ 
พระไตรปิฎก (๓) ปันติ ล าดับ 
 ๒๒๒.  กฏะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ชยะ ความชนะ (๒) อิตถี
นิมิตตะ นิมิตของผู้หญิง (๓) กิลัญชะ เสื่อล าแพน  
    กฏะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า กตะ สิ่งทีถู่กท าแล้ว  
    ชคตีศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มหี แผ่นดิน (๒) มันทิราลินทวัตถุ 
ระเบียงเรือน 
 ๒๒๓.  ตักกะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) วิตักกะ ความคิด (๒) มถิตะ 
น้ ามันเปรียง (๓) สูจิผละ ผลอินทผลัม  
    สุทัสสนะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมายว่า สักกปุระ สุทัสสนวิมานของพระ
อินทร์  
    สุทัสสนะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า ทุททเสตระ สิ่งที่เห็นได้ง่าย เช่น
ภูเขาสุทัศน์  
 ๒๒๔.  ทีปะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อันตรีปะ เกาะ (๒) ปัชโชตะ 
ตะเกียงหรือโคมไฟ (๓) ปติฏฐา ทีพ่ึ่ง (๔) นิพพุติ พระนิพพาน  
    สิตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พัทธนิสสิตะ สิ่งที่ถูกผูก
หรือถูกอาศยั (๒) เสตะ วัตถสุีขาว  
    สิตะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า มิหิตะ การแย้มของพระอรหันต์ 
 ๒๒๕.  ปชาปตศิัพท ์อิตถีลิงค ์มีความหมายว่า ทาระ ภรรยา 
    ปชาปติศัพท์  ปุงลิงค์  มีความหมาย  ๓ อย่าง คือ (๑) พรัหมะ พรหม         
(๒) มาระ พญามาร (๓) สุระ ปชาปตเิทวราช  
    กัณหะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วาสุเทวะ ท้าววิษณุหรือ
พระนารายณ์ (๒) อันตกะ พญามาร 
    กัณหะศัพท์ ทั้ง ๓ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปาปะ ผู้ลามก-ชั่วช้า     
(๒) อสิตะ สีด า 
 ๒๒๖.  อุปจาระศัพท์ มีความหมาย ๓  อย่าง คือ (๑) อุปัฏฐานะ การปรนนิบัติ       
(๒) อาสันนะ ทีใ่กล้ (๓) อัญญโรปนะ การยกขึ้นสู่สภาพอย่างอ่ืน (อุปจารนัย)  



 ๑๔๘ 

    สักกะศัพท์  ปุงลิงค์ มีความหมาย  ๒  อย่าง คือ (๑) อินทะ พระอินทร์        
(๒) ชนปทะ แคว้นสักกะ (๓) สากิยะ สักยวงศ์ 
    สักกะศัพท ์ทั้ง ๓ มีความหมายว่า ขมะ ความสามารถ 
 ๒๒๗.  ปริหาระศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) วัชชนะ การเว้น (๒) สักการะ 
การท าสักการะ (๓) รักขณะ การรักษา  
    อริยะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โสตาปันนาทิกะ พระ
อริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้น (๒) อัคคะ ผู้ประเสริฐ  
    อริยะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมายว่า ทวิชะ ผู้เกิดในตระกูลอริยะ คือพราหมณ์
กษัตริย์ และแพศย ์
 ๒๒๘.  สุสุกะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สุสุมาระ จระเข้ (๒) พาลกะ เด็ก 
(๓) อุลูป ีปลาวาฬ-ปลาโลมา  
     อินทีวระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นีลุปปละ ดอกอุบลเขียว     
(๒) อุททาลปาทปะ ต้นราชพฤกษ ์
 ๒๒๙.  อสนะศัพท์  ปุ งลิ งค์  มีความหมาย  ๒ อย่าง คือ (๑ ) ปิยกะ ไม้ประดู่           
(๒) กัณฑะ ลูกศร  
    อสนะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภักขนะ การกิน     
(๒) ขิปนะ การทิ้ง  
    ธุระศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ (๑) ยุคะ แอก (๒) อธิการะ หน้าที่     
(๓) วีริยะ ความเพียร (๔) ปธานะ ประธาน (๕) อันติกะ ทีใ่กล้กัน 
 ๒๓๐.  อสิตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กาฬะ สิ่งที่เป็นสีด า 
(๒) ภักขิตะ สิ่งทีถู่กกนิ  
    อสิตะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ลวิตตะ เคียว (ส าหรับเกี่ยวข้าว)  
    ปวารณ าศัพท์  มีความหมาย ๒  อย่าง คือ  (๑ ) ปฏิกเขปะ  การห้ าม           
(๒) อัชเฌสนา การเชื้อเชิญทีมี่เครื่องสักการะเป็นเบื้องหน้า 
 ๒๓๑.  อินทขีละศัพท์  มีความหมาย  ๒  อย่าง คือ (๑ ) อุมมาระ  ธรณี ประตู           
(๒) เอสิกัตถัมภะ เสาระเนียด (เสาเขื่อน) 
    โปตถกะศัพท์  มีความหมาย ๓  อย่าง คือ (๑) มกจิวัตถะ ผ้าเปลือกไม้       
(๒) คันถะ คัมภีร์หรือต ารา (๓) เลปยาทิกัมมะ รูปปั้นหรือหุ่น  
 ๒๓๒.  ธัญญะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า สาลยาทิกะ ข้าวสาลีเป็นต้น  
    ธัญญะศัพท ์ทั้ง ๓ มีความหมายว่า ปุญญวันตุ ผู้มีบุญ  
    ปาณิศัพท์  มีความหมาย  ๓ อย่าง คือ (๑) หัตถะ มือ (๒) สัตตะ สัตว์         
(๓) ภูสัณหกรณี เกรียงหรือพลั่ว (เครื่องมือช่างปูน) 
 ๒๓๓.  ปีตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) หลิทยาภะ สีเหลือง    
(๒) หัฏฐะ ความยินดี (๓) ปายิตะ การด่ืม 
    พยูหะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อนิพพิทธรัจฉา ถนนที่ไม่ทะลุ
ตลอดหรือทางตัน (๒) พลันยาสะ การตระเตรียมกองทัพ (๓) คณะ หมู่ 



 ๑๔๙ 

 ๒๓๔.  ราคะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) โลหิตาทิ สีส าหรับย้อมมีสีแดงเป็น
ต้น (๒) โลภะ ตัณหา (๓) รัญชนะ การย้อม  
    ปทระศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ผลกะ แผ่นกระดาน (๒) ภังคะ 
การแตกหัก (๓) ปวุทธทรี ซอกหินใหญห่รือเงื้อมผา 
 ๒๓๕.  สิงฆาฏกะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กเสรุผละ ผลกระจับ (๒) มัคค
สมาคมะ ทางแยก  
    เอฬาศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พหุลา ต้นกระวาน     
(๒) เขฬะ น้ าลาย  
    เอฬะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า โทสะ โทษหรือความผิด 
 ๒๓๖.  อาธาระศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) อธิกรณะ ทีต้ั่งหรือโอกาสการกะ 
(๒) ปัตตาธาระ เสวียนส าหรับรองภาชนะ (๓) อาลวาลกะ ร่องน้ ารอบต้นไม ้ 
    การะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อคเภทะ ต้นหมากเม่า    
(๒) สักการะ การบูชา 
    การาศัพท ์อิตถีลิงค ์มีความหมายว่า พันธนาลยะ เรือนจ า 
 ๒๓๗.  กรกาศัพท ์อิตถีลิงค ์มีความหมายว่า เมฆปาสาณะ ลูกเห็บ  
    กรกะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า กุณฑิกา คนโทน้ า  
    ปัตติศัพท์  อิตถีลิ งค์  มีความหมาย  ๓ อย่าง คือ  (๑) ปาปนะ การถึง          
(๒) ปทาติ ทหารบก (๓) คมนะ การไป 
 ๒๓๘.  ฉิททะ รนัธะ และวิวระศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สุสิระ รชู่องโพรง  
(๒) ทูสนะ โทษ  
    มุตตาศัพท ์อิตถีลิงค ์มีความหมายว่า มุตติกะ แก้วมุกดาหรือไข่มุก  
    มุตตะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า ปัสสาวะ น้ าปัสสาวะ  
    มุตตะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า มุจจิตะ สิ่งหลุดพ้นไป 
 ๒๓๙.  วารณะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า นิเสธะ การห้ามหรือปฏิเสธ  
    วารณะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) หัตถิลิงคะ นกหัสดีลิงค์ 
(๒) หัตถี ช้าง 
    ทานะศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) จาคะ การให้ (๒) มทะ น้ ามันช้าง 
(๓) สุทธะ ความสะอาด (๔) ขัณฑนะ การตัด (๕) ลวนะ การเกบ็เกี่ยว (๖) ขยะ ความสิ้นไป 
 ๒๔๐.  นิพพุติศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) มโนโตสะ ความยินดี 
(๒) นิพพานะ พระนิพพาน (๓) อัตถังคมะ การถึงความดับ 
    เนคมะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นิคมุพภูตะ สิ่งที่มีอยู่ในนิคมหรือ
ชาวนิคม (๒) อาปโณปชีว ีพ่อค้า 
 ๒๔๑.  ปลาสะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) หริตะ สีเขียวใบไม้ (๒) ปัณณะ 
ใบไม ้(๓) กิงสุกัททุมะ ต้นทองกวาว  
    ปกาสะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า ปากฏะ ความปรากฏ  
    ปกาสะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า อาโลกะ แสงสว่าง 



 ๑๕๐ 

 ๒๔๒.  ปักกะศัพท ์มีความหมายว่า ผละ ผลไมสุ้ก  
    ปักกะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นาสุมมุขะ สิ่งที่มีความ
พินาศเป็นเบื้องหนา้ (๒) ปริณตะ สิ่งสุกงอม  
    ปิณฑะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อาชีวนะ การเลี้ยงชีพ (๒) เทหะ 
ร่างกาย (๓) ปิณฑนะ การรวบรวม-ประมวล (๔) โคฬกะ ก้อนวัตถ ุ
 ๒๔๓.  วัฏฏะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) ปริพพยะ ค่าใช้สอย
(เงินเดือน, เสบียง) (๒) กัมมาทิกะ วัฏฏะ ๓ มีกัมมวัฏฏะเป็นต้น 
    วัฏฏะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า วัฏฏละ สิ่งที่กลม 
    ปฏิหาระศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปัจจาหาระ การน ากลับหรือ
การพูดโต้ตอบ (๒) ทวาระ ประต ู(๓) ทวารปาลกะ คนเฝ้าประต ู
 ๒๔๔.  ภีรุศัพท ์อิตถีลิงค ์มีความหมายว่า นารี ผู้หญิง  
    ภีรุศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า ภีรุกะ คนขีข้ลาด  
    วิกฏะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมายว่า คูถมุตตาทิ ยามหาวิกฎะ ๔ มีมูตร
คูถ เถ้า และดิน  
    วิกฎะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า วิกตะ การแปรรูปหรือท าให้เปลี่ยน
ไปจากเดิม 
 ๒๔๕.  วามะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า สัพยะ ข้างซ้าย  
    วามะศัพท์  ทั้ง ๓  ลิงค์ มีความหมาย  ๒  อย่าง คือ (๑) จารุ สิ่งที่งดงาม       
(๒) วิปรีตะ สิ่งที่ผิดเพี้ยน  
    ลักขะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สังขยาเภทะ จ านวนสังขยา ๑
แสน (๒) สรัพยะ แผ่นเป้า (๓) จิหนะ ร่องรอย 
 ๒๔๖.  เสณีศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สมสิปปีคณะ คณะผู้มี
ศิลปะเท่าเทียมกัน (๒) อาวฬ ีแถว 
    จุณณะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สุธา ปูน (๒) ธูลิ ฝุ่น  
    จุณณะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า วาสจุณณกะ เครื่องยาอบ 
 ๒๔๗.  เชยยะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) เชตัพพะ สิ่งที่ควร
เอาชนะ (๒) อติปสัตถะ สิ่งที่น่าสรรเสริญยิ่ง (๓) อติวุฑฒะ ผู้เจริญยิ่ง  
    มถิตะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า ตักกะ น้ ามันเปรียง 
    มถิตะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า อาโลลิตะ ขนมเป็นต้นที่เขากวน 
 ๒๔๘.  อัพภุตะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า อัจฉริยะ สิ่งมหัศจรรย์  
    อัพภุตะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ปณะ ของเดิมพัน  
    เมจกะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ปัจฉมูละ โคนหางสัตว์  
    เมจกะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า กัณหะ สิ่งที่มสีีด า 
 ๒๔๙.  วสวัตตีศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมายว่า มาระ พญามาร (เทวปุตตมารหรือ
วสวัตตีมาร) 
    วสวัตตีศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า วสวัตตาปกะ ผู้มีอ านาจ 



 ๑๕๑ 

    อสุจิศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า สัมภวะ น้ าอสุจิ  
    อสุจิศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า อเมชฌะ ของทีไ่มส่ะอาด 
 ๒๕๐.  อัจฉะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า อิกกะ หมี 
    อัจฉะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า ปสันนะ สิ่งที่ใสสะอาด  
    วังกะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พฬิสะ เบ็ด (๒) เสลเภทะ 
ภูเขาวงกต 
    วังกะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า กุฏิละ สิ่งที่คดงอ 
 ๒๕๑.  ฉวะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า กุณปะ ซากศพ  
    ฉวะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า ลามกะ ความเลวทราม  
    สกละศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า สัพพะ สิ่งทั้งปวง  
    สกละศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า อัทธะ ครึ่งหรือก่ึงส่วน 
 ๒๕๒.  อุปปาทะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) จันทัคคาหาทิกะ ปรากฏการณ์
ราหูอมจันทร์หรือจันทรคราสเป็นต้น (๒) อุปปัตต ิการเกิดข ึ้น  
    ปโทสะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปทุสสนะ การประทุษ- 
ร้าย (๒) สังวรีมุขะ เวลาพลบค่ า 
 ๒๕๓.  โลหิตะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า รธุิระ เลือด  
    โลหิตะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า รัตตะ สีแดง  
    มุทธะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า อุตตมังคะ ศีรษะ  
    มุทธะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า มูฬหะ ผู้หลง 
 ๒๕๔.  วิชิตะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า รัฏฐะ แว่นแคว้น  
    วิชิตะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า ชิตะ ผู้ชนะ  
    ปริตตะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า ปริตตาณะ เครื่องป้องกัน 
    ปริตตะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า อัปปกะ เล็กน้อย 
 ๒๕๕.  กุมภัณฑะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เทวเภทะ กุมภัณฑเทวดา    
(๒) วัลลิชาติ ฟักเขียวหรือแตงโม  
    ปาทะศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) จตุตถังสะ ๑ ใน ๔ ของคาถา   
(๒) ปทะ เท้า (๓) ปัจจันตเสละ เชิงเขา (๔) รังสิ รัศม ี
 ๒๕๖.  วังคะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า โลหันตระ ทองค าขาว  
    วังคะศัพท์ ปุงลิงค์พหุวจนะ มีความหมายว่า เทสะ แคว้นวังคะ (ชื่อแคว้น 
ต่าง ๆ จะมีรูปเป็นปุงลิงค์พหูพจน์เป็นส่วนมาก) 
    มุฏ  ิศัพท์ ปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กัมมารภัณฑ-
เภทะ ทั่งตีเหล็ก-ค้อนเหล็กของช่างตีเหล็ก (๒) ขฏกะ ก ามือ 
 ๒๕๗.  อัมพณะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โทณิ ทะนาน (๒) เอกาทส
โทณัปปมาณกะ สิ่งของประมาณ ๑๑ ทะนาน (๑๑ ทะนาน เป็น ๑ อัมพณะ) 
    อธิฏ านะศัพท์  มีความหมาย ๓  อย่าง คือ (๑) อธิฏฐิติ  การตั้ งใจมั่น         
(๒) อาธาระ ทีร่องรับ (๓) ฐานะ การด ารงอยู่ 



 ๑๕๒ 

 ๒๕๘.  มเหสศิัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า สุคตะ พระพุทธเจ้า  
    มเหสศีัพท ์อิตถีลิงค ์มีความหมายว่า เทวี พระราชินี  
     อุปสัคคะศัพท์ มีความหมาย  ๒ อย่าง คือ (๑) อุปัททวะ เสนียดจัญไร       
(๒) ปาทิกะ ค าอุปสัค ๒๐ ตัว มี ป เป็นต้นในคัมภีร์ไวยากรณ์ 
 ๒๕๙.  วักกะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า โกฏฐาสเภทะ ม้าม  
    วักกะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า วังกะ สิ่งที่คด  
    วิชชาศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) เวทะ คัมภีร์เวท (๒) สิปปะ ศิลปะ
(๓) ติวิชชาทิ วิชชา ๓ คือ ทิพพจักขุ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และอาสวักขยญาณเป็นต้น (๔) พุทธิ
ปัญญา 
 ๒๖๐.  เอกคัคะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า สมาธิ สภาพทีจ่ิตมีอารมณ์เดียว  
    เอกคัคะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า นากุละ ความไมยุ่่งยาก 
    ปัชชะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า สิโลกะ คาถาหรือร้อยกรอง 
    ปัชชาศัพท ์อิตถลีิงค์ มีความหมายว่า อัทธะ หนทาง 
    ปัชชะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า ปาทหิตะ น้ ามันนวดเท้า 
 ๒๖๑.  กตกะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า รุกขเภทะ ต้นตุมกา  
    กตกะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า กิตติมะ ของปลอม 
    อัสสวะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า วิเธยยะ ผู้เชื่อฟัง 
    อัสสวะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ปุพพะ น้ าหนองหรือน้ าเหลือง 
    เขมะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า กัลยาณะ สิ่งที่ดีงาม 
    เขมะศัพท์ ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า ลัทธัตถรักขณะ การรักษาประโยชน์ที่
ตนไดแ้ล้ว 
    ปโยชนะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นิโยชนะ การชักชวน (๒) การิ
ยะ ประโยชน์ 
 ๒๖๒.  อัสสัตถะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า อัสสาสัปปัตตะ ผู้ที่ถึงความโล่งใจ  
    อัสสัตถะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า โพธิทุมะ ต้นโพธิ์  
    ลุททะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า กุรูระ ผู้ดุร้าย  
    ลุททะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า เนสาทะ นายพราน 
 ๒๖๓.  วิลคัคะศัพท ์ทัง้ ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า ลัคคะ วัตถทุีติ่ดอยู่  
    วิลคัคะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า มัชฌะ สะเอว 
    อัฑฒะศัพท ์ปุงลิงคแ์ละนปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า ภาคะ ครึ่งหรือก่ึงส่วน  
    อัฑฒะศัพท ์ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมายว่า ธนี ผู้มั่งค่ัง 
 ๒๖๔.  กัฏฐะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า ทารุ ท่อนไม ้ 
    กัฏฐะศัพท์  ทั้ ง ๓ ลิงค์  มีความหมาย  ๓ อย่าง คือ (๑) กิจฉะ ล าบาก        
(๒) คหนะ ความทึบ (๓) กสิตะ พ้ืนทีซ่ึ่งไถแล้ว  
    อัชฌัตตะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สสันตานะ สันดานของตน  
(๒) วิสยะ วิสัชฌัตตะคือสมาบัติ (๓) โคจระ โคจรัชฌัตตะคืออารมณ ์ 



 ๑๕๓ 

คาถาทธาเนกัตถวัคควัณณนา นิฏ  ิตา 
ว่าด้วยศัพท์ทีมี่ความหมายมาก ศัพท์ละครึ่งคาถาจบ 

 ๓.๒.๓. คาถาปาทาเนกัตถวัคฺควัณณนา พรรณนาศัพท์ที่มีความหมายมาก ศัพท์ละ
บาทคาถา 
 ๒๖๕.  โลกะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภวนะ โลกตั้งแต่กามภูมิถึงอรูปภูมิ  
(๒) ชนะ สัตว์โลก  
    สิขศีัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โมระ นกยูง (๒) อัคคิ ไฟ  
    สิโลกะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ยสะ ชื่อเสียง (๒) ปัชชะ คาถา  
    ธวะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) รุกขะ ต้นตะแบก (๒) สามิกะ สามี 
 ๒๖๖.  นิโครธะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วฏะ ต้นไทร (๒) พยามะ วา  
    ธังกะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วายสะ นกกา (๒) พกะ นกยางขาว  
    วาระศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อวสระ โอกาส (๒) อหะ วัน  
    ปโยธระศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กุจะ ถันผู้หญิง (๒) อัพภะ เมฆ 
 ๒๖๗  อังกะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อุจฉังคะ ชายพก (๒) ลักขณะ รอย  
    รสัมิศัพท ์อิตถลีิงคมี์ความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ชุต ิรัศม ี(๒) รัชชุ เชือก  
    อาโลกะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ทิฏฐะ การดู (๒) โอภาสะ แสง
สว่าง  
    พุทธะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปัณฑิตะ บัณฑิต  (๒) ชินะ 
พระพุทธเจ้า 
 ๒๖๘.  ภานุศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สูระ พระอาทิตย์ (๒) อังสุ 
รัศม ี 
    ทัณฑะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มุคคระ ไมค้้อน (๒) ทมะ สินไหม  
    อนิมิสะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เทวะ เทวดา (๒) มัจฉะ ปลา  
    ปัตถะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มานะ เครื่องตวง (๒) สานุ ไหล่
เขา 
    อาตังกะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โรคะ โรค (๒) ตาปะ ความเร่า
ร้อน  
    มาตังคะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สปจะ คนจัณฑาล (๒) คชะ ช้าง  
    มิคะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปสุ สัตว์สี่เทา้ (๒) กุรุงคะ กวาง  
    โกสิยะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อุลูกะ นกฮูก (๒) อินทะ พระ
อินทร์ 
 ๒๖๙.  วิคคหะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กลหะ การทะเลาะ (๒) กายะ 
ร่างกาย 
    ปุริสะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มานวะ บุรุษ (๒) อัตตะ อัตมัน  
    ทายาทะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พันธวะ ญาติ (๒) ปุตตะ บุตร
ธิดา  



 ๑๕๔ 

    สีละศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สิระ หัว (๒) ติปุ ดีบุก 
 ๒๗๐.  กระศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) พลิ เครื่องบูชา (๒) หัตถะ มือ     
(๓) อังส ุรัศมี  
    ทวิชะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ทันตะ ฟัน (๒) วิปปะ พราหมณ์ 
(๓) อัณฑชะ สัตว์ทีเ่กิดจากไขมี่นกเป็นต้น  
    วัตตะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปัชชะ คาถา (๒) อานนะ ใบหน้า 
(๓) อาจาระ ข้อปฏิบัติใหญ่ ๆ ๘๐ อย่าง (อสีติมหาวัตร)  
    กณะศัพท์ มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) ธัญญังคะ ร าข้าว (๒) สุขุมะ 
เล็กน้อย 
 ๒๗๑.  ถัมภะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ถูณา เสาเรือน (๒) ชฬัตตะ ความ
เป็นคนเซ่อซ่า (ด้ือด้าน)  
    สูป ะศัพท์  มี ความหมาย  ๒  อย่ าง  คื อ  (๑ ) กุ มมาสะ  ขน มกุมภ าส              
(๒) พยัญชนะ กับข้าว 
    คัณฑะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โผฏะ ฝีมือ (๒) กโปละ แก้ม  
    อัคฆะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มูละ ราคาหรือต้นทุน (๒) ปูชนะ 
ของต้อนรับแขก 
    ปการะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ตุลยะ ความเหมือนกัน (๒) เภทะ 
ประเภท  
    สกุนตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภาสะ นกแซงแซว (๒) ปักขี นก
ทั่วไป  
    วิธิศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภาคยะ โชคดีและโชคร้าย (๒) วิธานะ 
การจัดการ  
    สากยะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สระ ลูกศร (๒) ขัคคะ ดาบ 
 ๒๗๒.  สารังคะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) จาตกะ นกกระเต็น (๒) เอณะ 
เนื้อทราย  
    ปัตตีศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สระ ลูกศร (๒) ปักขี นก  
    ปากะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เสทะ เหงื่อ (๒)วิปากะ วิบาก  
    คณะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภิกขุเภทะ คณปูรกะภิกษุ (๒) จยะ 
หมู่ 
 ๒๗๓.  ราสิศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปุญชะ กอง (๒) เมสาทิ ราศี ๑๒ 
คือ เมสะ อุสภะ เมถุนะ กักกฏะ สีหะ กัญญา ตุลา วิจฉิกะ ธนุ มกระ กุมภะ และมีนะ  
    สินธวะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อัสสะ ม้าสินธพ (๒) โลณะ เกลือ
สินเธาว์  
    ปลยะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สังวัฏฏะ การสิ้นกัป (๒) นาสะ 
ความพินาศ  
    ปูคะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กมุกะ ต้นหมาก (๒) ราสิ กอง 



 ๑๕๕ 

 ๒๗๔.  สุธาศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อมตะ สุธาโภชน์ (๒) เลปะ ปูนขาว  
    อภิขยาศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นามะ ชื่อ (๒) กันติ ความงาม  
    สัตติศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สามัตถิยะ ความสามารถ (๒) สัตถะ 
ทวนหรือหอก  
    มหีศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นัชชันตระ แม่น้ าสายหนึ่งในมหานที
๕ คือ คงคา ยมนุา อจิรวตี สรภู มหี (๒) ภู แผ่นดิน  
    ลีลาศัพท์ มีความหมาย  ๒ อย่าง คือ (๑) กริยา อากัปกิริยาของผู้หญิง       
(๒) วิลาสะ การเยื้องกราย 
    ปชาศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สัตตะ สัตว์ (๒) อัตรชะ บุตรธิดา 
 ๒๗๕.  อุปลทัธิศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ญาณะ การรู้ (๒) ลาภะ การได ้ 
    ปเวณีศัพท์  มีความหมาย  ๒  อย่าง คือ (๑) กุถะ เครื่องปูลาดหลังช้าง        
(๒) เวณิ ช้องผม  
    ปวัตติศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วุตติ ความเป็นไป (๒) วุตตา สี
ขาว (ค าข่าว)  
    ภติศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เวตนะ ค่าจ้าง (๒)ภรณะ การเลี้ยงดู 
 ๒๗๖.  มริยาทาศัพท์ มีความหมายว่า อาจาระ ข้อปฏิบัติและขอบเขต (อปิศัพท์
รวบรวมเอาความหมายว่า สีมา ขอบเขต)  
    ภูติศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สัตตา ความมี ความเป็น (๒) สมิทธิ 
ความบริบูรณ ์ 
    ตันทีศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โสปปะ การหลับ (๒) ปมาทะ 
ความประมาท  
    ยาตราศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) คมนะ การไป (๒) วุตติ การเลี้ยง
ชีพ 
 ๒๗๗.  นินทาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กุจฉา การติเตียน (๒) อปวาทะ 
การกล่าวโทษ  
    กังคุศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ธัญญะ ข้าวฟ่าง (๒) ปิยังคุ ต้น
ประยงค์  
    สันติศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) โมกขะ นิพพาน (๒) สิวะ ความดี 
(๓) สมะ ความสงบ  
    ภัตติศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วิภาคะ การจ าแนก (๒) เสวนะ 
การเสพ (ภักด-ีคบหา)  
 ๒๗๘.  กันติศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อิจฉา ความใคร่ (๒) ชุติ รัศมี  
    รติศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) รัญชนะ ความก าหนัด (๒) สูรตะ การ
เสพเมถุน 
    วสติศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เคหะ เรือน (๒) วาสะ การอยู่อาศัย  
    วาหินีศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นที แม่น้ า (๒) เสนา กองทัพ 



 ๑๕๖ 

 ๒๗๙.  นาฬิศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปัตถะ ทะนาน (๒) นาฬะ 
ก้านบัว-รวงข้าว  
    สมิติศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) คณะ หมู่ (๒) สังคมะ การ
พบปะกัน  
    ตัณหาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โลภะ ความอยาก (๒) ปิปาสา 
ความกระหาย  
    วตตนีศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มัคคะ หนทาง (๒) วุตติ 
ความเป็นไป 
 ๒๘๐.  นาภิศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปาณยังคะ สะดือ (๒) จัก-
กันตะ ดุมของล้อรถ (เกวียน)  
    วิญญัตติศัพท์  อิตถีลิงค์ มีความหมาย  ๒  อย่าง คือ  (๑) ยาจะ การขอ        
(๒) ญาปนะ การอธิบายให้รู้ 
    วิตติศัพท์  อิตถีลิ งค์  มีความหมาย  ๒ อย่าง คือ (๑) โตสะ ความยินดี         
(๒) เวทนา การเสวยเวทนา  
     ิติศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ฐานะ การตั้งอยู่ (๒) ชีวิตะ 
การด ารงชีพ (ชีวิต) 
 ๒๘๑.  วีจิศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ตรังคะ คลื่น (๒) อันตระ 
ระหว่าง  
    ธิติศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ธีรัตตะ ความหนักแน่น 
(หรือความหมาย ธีรัตถะ ปัญญา)  (๒) ธารณะ ความทรงจ า  
    ภูศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภูมิ แผ่นดิน (๒) ภมุกะ คิ้ว  
    สุติศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๓  อย่าง คือ (๑) สัททะ ศัพท์หรือเสียง       
(๒) เวทะ คัมภีร์เวท (๓) สวะ การฟัง 
 ๒๘๒.  โคตตะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นามะ ชื่อ (๒) วังสะ วงศต์ระกูล  
    ปุระศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นคระ เมือง (๒) ฆระ บ้าน  
    โอกะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นิสสยะ ทีอ่าศยั (๒) เคหะ เรือน  
    กุละศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โคตตะ ตระกูล (๒) ราสิ กอง 
 ๒๘๓.  หิรัญญะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เหมะ ทองค า (๒) วิตตะ ทรัพย์
สมบัติ 
    ปัญญาณะศัพท์ มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) อังกะ เครื่องหมายให้รู้         
(๒) พุทธิ ปัญญา 
    อัมพระศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ขะ ท้องฟ้า (๒) วัตถะ ผ้า 
    คุยหะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ลิงคะ องคชาต (๒) รหะ สิ่งที่ถูก
ปกปิดซ่อนไว้ (ความลับ) 
 ๒๘๔.  ตปะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ธัมมะ ธรรม (๒) วตะ ข้อวัตรปฏิบัติ  



 ๑๕๗ 

    กิพพิสะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปาปะ บาป (๒) อาคุ โทษหรือ
ความผิด  
    รตนะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มณิ รัตนะ (๒) เสฏฐะ ประเสริฐ  
    วัสสะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) หายนะ ปี (๒) วุฏฐิ ฝน 
 ๒๘๕.  วนะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อรัญญะ ป่า (๒) วาริ น้ า 
    ปยะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ขีระ น้ านม (๒) ชละ น้ า  
    อักขระศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ลิปิ อักษร (๒) โมกขะ นิพพาน  
    เมถุนะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สังคมะ การพบกัน (๒) รตะ การ
เสพเมถุน 
 ๒๘๖.  โสตะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กัณณะ หู (๒) ปโยเวคะ กระแสน้ า  
    รฏิฐะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปาปะ บาป (๒) อสุภะ อวมงคล  
    อาคุศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑)ปาปะ บาป (๒) อปราธะ โทษ  
    ธชะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เกตุ ธง (๒) จิหนะ เครื่องหมาย 
 ๒๘๗.  โคปุระศัพท์  มีความหมายว่า ทวารมัตตะ ประตูทั่ วไป (อปิศัพท์ เอา 
ความหมาย ทวารโกฏฐกะ ซุ้มประต)ู  
    มันทิระศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นคระ เมือง (๒) ฆระ บ้าน 
    ตั้งแต ่พยัตตะ ถึง พาลิสศัพท ์เป็นไดท้ั้ง ๓ ลิงคต์ามบททีก่ล่าวถึงตน  
    พยัตตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปัณฑิตะ บัณฑิต (๒) ผุฏะ การ
ปรากฏตัว 
 ๒๘๘.  วัลลภะศัพท์  มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑ ) ทยิตะ  ผู้ น่ ารัก  (สามี )            
(๒) อัชฌักขะ ผู้ดูแลกิจการ  
    ถูละศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ชฬะ คนโง่ (๒) มหต ิคนใหญโ่ต  
    ภีมะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กุรูระ ผู้ดุร้าย (๒) เภรวะ สิ่งที่น่า
กลัว  
    โลละศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โลลุปะ ผู้ละโมบ (๒) จละ ผู้หวั่น
ไหว (เหลาะแหละ) 
 ๒๘๙.  พีภัจฉะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วิกตะ ความน่าเกลียด (๒) ภีมะ 
ความน่ากลัว  
    มุทุศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โกมละ ความอ่อน (๒) อติขิณะ 
ความไมค่ม (ท่ือ)  
    สาทุศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อิฏฐะ สิ่งที่น่าปรารถนา (๒) มธุระ 
ของอร่อย  
    มธุระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สาทุ ของอร่อย (๒) ปิยะ สิ่งที่น่า
รัก 
 ๒๙๐.  โอทาตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สิตะ สีขาว (๒) สุทธะ สิ่งที่
บริสุทธิ์ 



 ๑๕๘ 

    ทวิชิวหะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สูจกะ ผู้ส่อเสียด (๒) อหิ งู 
    สมัตถะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สักกะ ผู้สามารถ (๒) สัมพันธะ 
ความเกี่ยวเนื่อง  
    สมัตตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นิฏฐิตะ การจบตอน (๒) อขิละ 
สิ่งทั้งหมด 
 ๒๙๑.  สุทธะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เกวละ อย่างเดียวล้วน (๒) ปูตะ 
บริสุทธิ์  
    ชิฆัญญะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อันตะ ที่สุด (๒) อธมะ เลว
ทราม  
    โปณะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปณตะ โน้มเอียง (๒) นินนะ ทีลุ่่ม  
    อิตระศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อัญญะ สิ่งอ่ืน (๒) นีจะ ต่ าช้า 
 ๒๙๒.  สุจิศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) สุทธะ ความบริสุทธิ์ (๒) สิตะ สีขาว 
(๓) ปูตะ ความสะอาด 
    เปสละศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ทักขะ ผู้ฉลาด (๒) จารุ งดงาม  
    อธมะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กุจฉิตะ สิ่งที่น่ารังเกียจ (๒) อูนะ 
สิ่งที่ต่ าช้า  
    อลิกะศัพท์ มีความหมายว่า อัปปิยะ ความไม่น่ารัก (อปิศัพท์รวมเอา
ความหมายว่า มุสา มุสาวาท) 
 ๒๙๓.  สังกิณณะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พยาปะ การแผ่ไป (๒) อสุทธะ 
ความไมบ่ริสุทธิ์  
    ภัพพะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โยคยะ ความสมควร (๒) ภาวี 
ความเป็นไปได ้ 
 ๒๙๔.  สุขุมะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อัปปะ เล็กน้อย (๒) กาณุ ละเอียด  
    วุทธะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เถระ ผู้เจริญวัย (๒) ปัณฑิตะ 
บัณฑิต 
 ๒๙๕.  ภัททะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สุภะ สิ่งที่ดีงาม (๒) สาธุ คนดี  
    พหุศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ตยาทิ จ านวนตั้งแต่ ๓ เป็นต้นไป  
(๒) วิปุละ สิ่งที่มีอยู่จ านวนมาก  
    ธีระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พุธะ ผู้มีปัญญา (๒) ธิติมันตุ ผู้มี
ความต้ังมั่น  
    เวลลิตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กุฏิละ สิ่งที่คด (๒) ธุตะ สิ่งที่สั่น
สะเทือน 
 ๒๙๖.  วิสทะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พยัตตะ ผู้ฉลาด (๒) เสตะ สีขาว  
    ตรุณะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ยุวะ คนหนุ่ม (๒) นวะ ความใหม ่ 
    โยคคะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า ยานะ ยานพาหนะ 
    โยคคะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ขมะ ความอดทน  



 ๑๕๙ 

    ปิณฑิตะศัพท์ มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) คณิตะ สิ่งที่ถูกประมวล       
(๒) ฆนะ สิ่งที่จับเป็นก้อนหนา 
 ๒๙๗.  อภิชาตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พุธะ บัณฑิต (๒) กุลชะ ผู้เกิด
ในตระกูลดี 
    มหัลลกะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วุทธะ คนแก่ (๒) อุรุ จ านวน
มาก  
    กัลยาณะศัพท์ มีความหมายว่า สุนทระ ความดี (อปิศัพท์รวมเอาความหมาย 
สุวัณณะ ทองค า และสขิละ นุ่มนวล)  
    หิมะศัพท์ มีความหมายว่า สีตละ ความเย็น (อปิศัพท์รวมเอาความหมาย   
มหิกา น้ าค้าง) 
 ๒๙๘.  จปละศัพท์ มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) โลละ ผู้หวั่นไหว (๒) สีฆะ 
ความเร็ว  
    อุทิตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วุตตะ สิ่งที่ถูกกล่าว (๒) อุคคตะ 
สิ่งทีข่ึ้นไป 
    ทิตตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อาทิตตะ การลุกโพลง (๒) คัพพิ-
ตะ ความเกิดมานะ (ความเย่อหยิ่ง) 
    ปิฎฐะศัพท์ มีความหมายว่า จุณณิตะ การบด (อปิศัพท์รวมเอาความหมาย
สัตตุ ข้าวตู ติปุ ดีบุก) 
 ๒๙๙.  วีตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วิคตะ ความปราศจาก (๒) วายิตะ 
การทอ 
    ภาวิตะศัพท์ มีความหมายว่า วุฑฒิตะ ความเจริญ (อปิศัพท์เอาความหมาย
ทมิตะ อบรม และลาภะ การได้)  
    ภัฏฐะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภัชชิตะ สิ่งทีถู่กค ั่ว (๒) ปติตะ สิ่งที่
ตกหล่น 
    ปุฏฐะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปุจฉิตะ ผู้ถูกถาม (๒) โปสิตะ ผู้
ถูกเลี้ยง 
 ๓๐๐.  ชาตะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า ภูตะ สิ่งทีเ่กิดข ึ้นแล้ว  
    ชาตะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า จยะ หมู่คณะ  
    ปฏิภาคะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สมะ ความเสมอกัน (๒) อริ 
ศัตรู  
    สูระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วีระ ผู้กล้าหาญ (๒) รวิสูระ พระ
อาทิตย ์ 
    ทุฏฐะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กุทธะ ผู้โกรธ (๒) ทูสิตะ ผู้ถูก
ประทุษร้าย 
 ๓๐๑.  ทิฏฐะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า อริ ศัตร ู
    ทิฏฐะศัพท ์นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า อิกขิตะ สิ่งทีถู่กเห็น 



 ๑๖๐ 

    พาลิสะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มูฬหะ คนโง่ (๒) โปตะ เด็ก  
    เขปะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นินทา การติเตียน (๒) เขปนะ การ
ทิ้ง 
    นิยมะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นิจฉยะ การตัดสิน (๒) วตะ ข้อ
วัตรปฏิบัตทิ ี่ถูกก าหนดไว้แน่นอน 
 ๓๐๒.  กุสะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สลากา สลาก (๒) ทัพภะ หญ้าคา  
    วยะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พาลยาทิ วัยเด็กเป็นต้น (๒) ขยะ 
ความสิ้นไป  
    อวเลปะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เลปะ การทา (๒) คัพพะ ความ
จองหอง  
    อัณฑชะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มีนะ ปลา (๒) ปักขี นก 
 ๓๐๓.  พัพพุศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พิฬาละ แมว (๒) นกุละ พังพอน  
    มันถะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มันถนะ ไม้กวนนมให้เป็นเนย   
(๒) สัตตุ ข้าวสัตตุผง  
    วาละศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เกสะ ผม (๒) อัสสาทิโลมะ ขน
ของม้าเป็นต้น 
    สังฆาตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ฆาตะ การฆ่า (๒) ราสิ กอง-
หมวด-หมู่ 
 ๓๐๔.  โฆสะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โคปคามะ หมู่บ้านของคนเลี้ยงวัว   
(๒) รวะ เสียง  
    สูตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สารถิ นายสารถี (๒) วันที ผู้กล่าว
สรรเสริญพระบารมี 
    มาลยะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปุปผะ ดอกไม้ (๒) ตัททามะ 
พวงมาลัยดอกไม ้ 
    วาหะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สกฏะ เกวียน (๒) หยะ ม้า 
 ๓๐๕.  อปจยะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ขยะ ความสิ้นไป (๒) อัจจนะ 
การบูชา  
    กาละศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สมยะ กาลเวลา (๒) มัจจุ ท ากาละ
หรือตาย 
    ตารกาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภะ ดาว (๒) เนตตมัชฌะ ลูกตา
ด า  
    สีมาศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อวธิ เขตแดน (๒) ฐิติ การต้ังอยู่ 
 ๓๐๖.  อาโภคะศัพท์  มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) ปุณณตา ความบริบูรณ์       
(๒) อวัชชะ ความใส่ใจ  
    อาฬิศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สขี เพ่ือนหญิง (๒) เสตุ 
สะพาน 



 ๑๖๑ 

    ทัฬหะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สัตตะ ผู้สามารถ    
(๒) ถูละ ผู้อ้วน 
    ลตาศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สาขา กิ่งไม้ (๒) วัลลิ
เถาวัลย์ 
 ๓๐๗.  มุตติ ศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โมจนะ การหลุดพ้น         
(๒) โมกขะ นิพพาน  
    กายะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เทหะ ร่างกาย (๒) ราสิ หมู่กอง  
    ปุถุชชนะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นีจะ คนเลว (๒) มูฬหะ คนโง ่ 
    ภัตตุศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สามี สามี (๒) ธารกะ ผู้อุ้ม
ชู 
 ๓๐๘.  สิขัณฑะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สิขา หงอน (๒) ปิญฉะ หางนก
ยูง  
    ปุคคละศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สัตตะ สัตว์ (๒) อัตตะ ตัวตน  
    สัมพาธะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สังกฏะ ทีค่ับแคบ (๒) คุยหะ ที่
ลับ 
    ปราภวะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นาสะ ความเสื่อม (๒) เขปะ 
การนินทา 
 ๓๐๙.  วัจจะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) รูปะ ผิวพรรณ (๒) กรีสะ อุจจาระ  
    ชุตศิัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กันติ ความรุ่งเรือง (๒) รังสิ 
รัศม ี
 ๓๑๐.  ลัพภะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ยุตตะ ความสมควร (๒) ลัทธัพพะ 
วัตถทุีค่วรได ้
    ทละศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ขัณฑะ ครึ่งส่วน (๒) ปัณณะ ใบไม้  
    สัลละศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กัณฑะ ลูกศร (๒) สลากา หลาว 
    ธาวนะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สุจิตตะ ความสะอาด (๒) คตะ 
การวิ่งไป 
    วิพภมะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภันตัตตะ ความปั่นป่วนใจ     
(๒) หาวะ กิริยาโปรยเสน่ห์ของผู้หญิง  
    โมหะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อวิชชา ความไมรู่้ (๒) มุจฉนะ การ
หลงลืมสติ 
 ๓๑๑.  เสทะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ฆัมมชละ เหงื่อ (๒) ปากะ การนึ่ง  
    คุฬะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) คุฬะ ก้อน (๒) อุจฉุมยะ น้ าอ้อยงบ  
    สขะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มิตตะ มิตรู้เป็นที่รัก (๒) สหายะ 
มิตรผู้คอยช่วยเหลือ 
    วิภูศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นิจจะ ผู้ยั่งยืน (๒) ปภู ผู้เป็น
ใหญ ่



 ๑๖๒ 

 ๓๑๒.  เนตติงสะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ขัคคะ ดาบ (๒) กุรูระ ผู้ดุร้าย  
    อมุศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ประ โลกหน้า (๒) อิมะ 
โลกนี้ 
    กลังกะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อังกะ รอย (๒) อปวาทะ การ
กล่าวโทษ 
    ชนปทะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เทสะ แว่นแคว้น (๒) ชนะ ชาว
แว่นแคว้น 
 ๓๑๓.  คาถาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปัชชะ คาถา (๒) วจีเภทะ ค าพูดที่
เฉียบขาด (คาถาศัพทเ์ป็นองคห์นึ่งของนวังคสัตถุศาสตร์ เช่น ธัมมปทะ เถรคาถา เถรคีาถา)  
    วังสะศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อนวยะ ตระกูล (๒) เวณุ ไม้ไผ่  
    ยานะศัพท์ มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) รถาทิ ยวดยานมีรถเป็นต้น      
(๒) คมนะ การไป 
    ตละศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สรูปะ รูปทรงของตน (๒) อโธ พ้ืน
หรือชั้น 
 ๓๑๔.  มัชฌะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วิลัคคะ สะเอว (๒) เวมัชฌะ 
ท่ามกลาง 
    ปุปผะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กุสุมะ ดอกไม้ (๒) อุตุ ระดหูญิง  
    สีละศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สภาวะ สภาพปรกติ (๒) สุพพตะ  
สีลาจารวัตร  
    ปุงควะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อุสภะ โคถึก (๒) วระ ผู้ประเสริฐ 
 ๓๑๕.  อัณฑะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โกสะ ลูกอัณฑะ (๒) ขคาทิพีชะ 
ฟองไขข่องนกเป็นต้น  
    กุหระศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) คัพภระ ถ้ า (๒) พิละ ร ู
    ขัคคะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เนตตึสะ ดาบ (๒) คัณฑกะ แรด  
    กทมัพะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ทุมะ ต้นกระทุม่ (๒) จยะ หมู่ 
 ๓๑๖.  โรหิณีศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภะ ดาวโรหิณี (๒) เธนุ 
แม่วัวแดง 
    วรังคะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โยนิ นิมิตของผู้หญิง (๒) สิระ หัว 
    สาปะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อักโกสะ การด่า (๒) สปถะ การ
สาปแช่ง 
    ปังกะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปาปะ บาป (๒) กัททมะ เปือกตม 
 ๓๑๗.  โภคศีัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โภควันตุ ผู้มีโภคทรัพย์ (๒) อุรคะ งู  
    อิสสระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สิวะ พระอิศวร (๒) สามิ ผู้เป็น
ใหญ ่ 
     วีริยะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พละ เรี่ยวแรง (๒) ปภาวะ อ านาจ  



 ๑๖๓ 

    เตชะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) พละ เรี่ยวแรง (๒) ปภาวะ อ านาจ 
(๓) ทิตติ ความรุ่งเรือง 
 ๓๑๘.  ธาราศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สันตติ สายน้ า (๒) ขัคคังคะ คม
ดาบ 
    วานะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ตัณหา ตัณหา (๒) สิพพนะ การ
เย็บ 
    ขัตตาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สูตะ คนขับรถ (๒) ปฏิหาระ คน
เฝ้าประต ู
    เวทนาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วิตติ การเสวย (๒) ปีฬา ความ
เจ็บปวด 
 ๓๑๙.  มติศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) อิจฉา ความต้องการ     
(๒) ปัญญา ปัญญา 
    รณะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ปาปะ บาป (๒) ยุทธะ การรบ    
(๓) รวะ เสียงร้อง  
    ลวะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่างคือ (๑) พินทุ หยาดน้ า (๒) เฉทะ การเก็บ
เกี่ยว  
    ภุสะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปลาละ ข้าวลีบหรือแกลบ (๒) อติ-
สยะ ความหยิ่ง 
 ๓๒๐.  พาธาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ทุกขะ ความล าบาก (๒) นิเสธะ 
การห้าม-ปฏิเสธ  
    มาติกาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มูลปทะ แม่บท-หัวข้อ (๒) อปิ 
ศัพทร์วมเอาความหมาย เนตติ เหมือง 
    เสนหะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เตละ น้ ามันเหลว (๒) อธิกัป-   
เปมะ ความรักยิ่ง 
    อาลยะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ฆระ บ้าน (๒) อเปกขา ความ
ห่วงใย 
 ๓๒๑.  เกตนะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เกตุ ธง (๒) เคหะ บ้านเรือน  
    ภูมิศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ฐานะ สถานที่ (๒) ภ ู
แผ่นดิน  
    เลขะศัพท ์ปุงลิงค มีความหมายว่า เลขยะ อักษรทีเ่ขียน 
    เลขาศัพท ์อิตถีลิงค์ มคีวามหมายว่า ราชิ ทิวแถว  
    ภควันตุศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปูชิตะ ผู้ควรบูชา (๒) ชินะ 
พระพุทธเจ้า 
 ๓๒๒.  คทาศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมายว่า สัตถะ ไม้พลอง 
    คทะศัพท ์ปุงลิงค ์มีความหมายว่า โรคะ โรคหรือความเจ็บป่วย  
    อาสนะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นิสัชชา ทีน่ั่ง (๒) ปีฐะ เก้าอ้ี  



 ๑๖๔ 

    ตถาคตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ชินะ พระพุทธเจ้า (๒) สัตตะ 
สัตว์โลก 
    สมุสสยะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) จยะ หมู่ (๒) เทหะ ร่างกาย 
 ๓๒๓.  พิละศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โกฏฐาสะ ส่วน (๒) ฉิททะ ร ู
    วัชชะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โทสะ โทษ-ความผิด (๒) เภริ 
กลอง  
    อัทธานะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กาละ เวลาที่นาน (๒) ทีฆัญช-
สะ ทางไกล  
    เสตุศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อาฬิ สะพาน (๒) การณะ เหตุ 
 ๓๒๔.  โอกาสะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) การณะ เหตุ (๒) เทสะ สถานที ่ 
    สภาศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เคหะ บ้าน (๒) สังสทะ สภา 
    ยูปะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ถัมภะ หลักบูชายัญหรือเสาหลัก
เมือง (๒) ปาสาทะ ปราสาท 
    อยนะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) คมนะ การไป (๒) ปถะ หนทาง 
 ๓๒๕.  อักกะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) รุกขันตระ ต้นรักดอกขาว (๒) สูระ 
พระอาทิตย ์
    อัสสะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โกณะ มุมหรือเหลี่ยม (๒) หยะ ม้า  
    อํสะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ขันธะ บ่า (๒) โกฏฐาสะ ส่วน  
    อัจจิศัพท์ อิตถีลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ชาละ 
เปลวไฟ (๒) อังสุ รัศม ี
 ๓๒๖.  อภาวะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นาสะ ความพินาศ (๒) อสัตตะ 
ความไม่มี  
    อันนะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โอทนะ ข้าวสุก (๒) ภุตติ การกิต  
    ชีวะศัพท์ นปุงสกลิงค ์มีความหมายว่า ปาณะ ชีวิต  
     ชีวะศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมายว่า ชนะ สัตว์โลก  
    ฆาสะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อันนะ อาหาร (๒) ภักขนะ การกิน 
 ๓๒๗.  อัจฉาทนะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ฉทนะ หลังคา (๒) วัตถะ ผ้า  
    นิกายะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เคหะ บ้าน (๒) ราสิ หมู่ 
    อามิสะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อันนาทิ วัตถุสิ่งของมีข้าวเป็นต้น 
(๒) มังสะ เนื้อ 
    ทิกขาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ยชนะ การบูชายัญ (๒) อัจจนะ 
การบูชาทั่วไป 
 ๓๒๘.  การิกาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กริยา การกระท า (๒) ปัชชะ 
คาถา  
    เกตุศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) จิหนะ รอย (๒) ธชะ ธง  



 ๑๖๕ 

    กุสุมะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ถีรชะ ระดูของผู้หญิง (๒) ปุปผะ 
ดอกไม้  
    กวิศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วานระ ลิง (๒) พุธะ นักปราชญ์ 
 ๓๒๙.  โอฏฐะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อธระ ริมฝีปาก (๒) ขรภะ อูฐ  
    ลุทธะศัพท์ มีความหมายว่า ลุททกะ นายพราน (อปิศัพท์รวมเอาความหมาย
ว่า โลภะ ผู้ละโมบ) 
    กลุสะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อาวิละ ความขุ่นมัว (๒) ปาปะ 
บาป 
    กลิศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปาปะ บาป (๒) ปราชยะ ความพ่าย
แพ้ 
 ๓๓๐.  กันตาระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วนะ ป่าลึก (๒) ทุคคะ ทาง
กันดาร 
    จระศัพท์  มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) จระ นักสืบ (๒) จัญจละ ผู้ท่อง
เที่ยวไป  
    คามะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ชนวาสะ หมู่บ้าน (๒) คณะ หมู่
คณะ  
    จัมมะศัพท์มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ผลกะ โล่ (๒) ตจะ ผิวหนัง 
 ๓๓๑.  อาโมทะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) หาสะ ความยินดี (๒) คันธะ 
กลิ่นหอมทีฟุ้่งไปไกล  
    จารุศัพท์ มีความหมายว่า กนกะ ทองค า (อปิศัพท์รวมเอาความหมายว่า 
สุภา งดงาม)  
    ภวนะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สัตตา ความมีอยู (๒) เคหะ บ้าน  
    ฉละศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เลสะ เล่ห์กล (๒) ขลิตะ ความผิด
พลาด 
 ๓๓๒.  เวระศัพท์มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปาปะ บาป (๒) ปฏิฆะ ความแค้นใจ 
    ตจะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) จัมมะ หนงั (๒) วักกละ เปลือกไม ้ 
    อาโรหะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อุจจะ ความสูง (๒) อธิโรหะ 
การขึ้นไป 
    เนตตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วัตถันตระ ผ้าชนิดหนึ่งที่เกิดใน
ประเทศจนี (๒) อักขิ ดวงตา 
 ๓๓๓.  ทวาระศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปฏิหาระ ประต ู(๒) มุขะ ช่อง 
    มตะศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เปตะ ผู้ตาย (๒) ญาตะ 
สิ่งที่ถูกรู้ 
    มาสะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อปรัณณะ ถั่วราชมาส (๒) กาละ 
เดือน 



 ๑๖๖ 

    นัคคะศัพท์ มีความหมายว่า อเจลกะ ชีเปลือย (อปิศัพท์รวมเอาความหมาย
ว่า ทิคัมพระ ผู้ไมนุ่่งผ้าทั่วไป) 
 ๓๓๔.  ปฏิฆะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โทสะ ความโกรธ (๒) ฆาตะ การ
ท าร้าย 
    ปสุศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มิคาทิ สัตว์ ๔ เท้ามีกวางเป็นต้น   
(๒) ฉคละ แพะ 
    นามะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อรูปะ นามธรรม (๒) อวหยะ ชื่อ  
    ทระศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ทรถะ ความกระวนกระวาย (๒) ภีติ 
ความกลัว 
 ๓๓๕.  ภิกขาศัพท์ มีความหมาย ๒  อย่าง คือ (๑) ยาจนะ การขอ (๒) โภชนะ 
อาหาร 
    ภระศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภาระ หาบ (๒) อติสยะ ความยิ่ง  
    สุชาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ทัพพิ ทัพพีส าหรับตักเครื่องบูชายัญ 
(๒) อินทชายา นางสุชาดาผู้เป็นมเหสีของพระอินทร์  
    อัพภะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เมฆะ เมฆ (๒) วิหายสะ ท้องฟ้า 
 ๓๓๖.  โมทกะศัพท์  มีความหมายว่า ขัชชเภทะ ขนมต้ม  (อปิศัพท์รวมเอา
ความหมายว่า กิณณะ ส่าเหล้า โมทกะ ผู้ยินดี) 
    มณิศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มณิกะ ตุ่มน้ า (๒) รตนะ แก้วมณี  
    มลยะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เสละ ภูเขามาลัย (๒) อารามะ 
สวน  
    ลักขณะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สภาวะ สภาวธรรธ (๒) อังกะ 
เครื่องหมาย 
 ๓๓๗.  หวิศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สัปปิ เนยใส (๒) โหตัพพะ เครื่องเซ่น
สังเวย 
    สิระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เสฏฐะ ความประเสริฐ (๒) มุทธะ 
หัว-ศีรษะ 
    วิเวกะศัพท์ มีความหมายว่า วิจาระ การพิจารณา (อปิศัพท์รวมเอาความ 
หมายว่า ปุถุคัตตตา ความเงียบสงัด-และรางน้ า)  
    สิขรศีัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปัพพตะ ภูเขา (๒) ทุมะ ต้นไม้ 
 ๓๓๘.  เวคะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ชวะ ความเร็ว (๒) ปวาหะ กระแส
น้ า  
    สังกุศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ขิละ ตอ (๒) เหติ หลาว  
    พินทุศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นิคคหีตะ นิคหิตอักษรหรือจุดโปร่ง
ทั่ว ๆ ไป (๒) กณะ หยาดน้ า  
    วราหะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สูกระ หมู (๒) คชะ ช้าง 



 ๑๖๗ 

 ๓๓๙.  อปางคะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เนตตันตะ หางตา (๒) จิตตกะ 
รอยเจิมทีห่น้าผาก 
    สิทธัตถะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สาสปะ เมล็ดพันธุ์ผักกาด    
(๒) ชินะ พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ 
    หาระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มุตตาคุณะ สร้อยคอ (๒) คาหะ 
การถือเอาหรือน าไป  
    ขารกะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มกุฬะ ดอกตูม (๒) รสะ น้ าด่าง 
 ๓๔๐.  อัจจยะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อติกกมะ การล่วงเลย (๒) โทสะ 
โทษความผิด  
    อคะและนคะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เสละ ภูเขา (๒) รุกขะ 
ต้นไม้ 
    มัตตะศัพท์  มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สวัปปะ สิ่งที่มีน้อยเกนิไป (๒) อว
ธารณะ การเน้นห้ามหรือการตัดสิน (ว่า เพียงเท่านั้น, สักว่า)  
    อปจิติศัพท์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อัจจนะ การบูชา (๒) ขยะ ความ
สิ้นไป 
 ๓๔๑.  โอตาระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ฉิททะ โทษ (๒) โอตรณะ การ
ลงข้างล่าง 
    ปิตศุัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พรัหมะ พรหม (๒) ชนกะ บิดา  
    ปิตามหะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อัยยกะ ปู ่(๒) พรัหมะ พรหม  
     โปตะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นาวา เรอื (๒) พาลกะ เด็ก 
 ๓๔๒.  โสณะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) รุกขะ ต้นเพกา (๒) วัณณะ สีแดง 
(๓) สุนะ สุนัข  
    ทิวะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สัคคะ สวรรค์ (๒) คคนะ ท้องฟ้า  
    วาสะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) วัตถะ ผ้า (๒) คันธะ กลิ่นหอม   
(๓) ฆระ เรือน 
    จุลละศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ขุททะ สิ่งเล็กน้อย (๒) อุทธนะ 
เตาไฟ 
 ๓๔๓.  กัณณะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โกณะ มุมหรือเหลี่ยม (๒) สวนะ 
ห ู
    มาลาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปุปผะ พวงมาลัย (๒) ปันติ ทิว
แถว 
    ภาคะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ภาคยะ กรรมเก่า (๒) เอกเทสะ 
ภาคส่วน 
    กุฏฐะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โรคะ โรคเรื้อน (๒) อชปาลกะ ต้น
โกฏฐ์ 



 ๑๖๘ 

 ๓๔๔.  เสยยาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เสนาสนะ เสนาสนะคือทีอ่ยู่อาศัย  
(๒) เสนะ การนอน  
    ภมะศัพท์  มีความหมายว่า จุนทภัณฑะ  เครื่องกลึง (จศัพท์ รวมเอา
ความหมายว่า ถันติ การวกไปกลับ)  
    อังสุศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วัตถาทิโลมะ ขนผ้าเป็นต้น (๒) กระ 
รัศมี  
    นิปาตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปตนะ การตก (๒) อัพยยะ  
อัพยยศัพทจ์ าพวกนิบาต 
 ๓๔๕.  วิฏปะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) สาขา ค่าคบ (๒) ถัมภะ พงหญ้า 
    สัตตุศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ขัชชันตระ ข้าวตูหรือข้าวสัตตุ     
(๒) ทิสะ ศัตร ู
    สามิกะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปต ิสามี (๒) อยิระ เจ้านาย  
    ปัฏ านะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) คติ การไป (๒) เหตุ การณ์    
(จ ศัพท์รวมเอาความหมายว่า วิภาคะ การจ าแนก) 
 ๓๔๖.  รังคะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ราคะ ความก าหนัด (๒) นัจจัฏ-
ฐานะ สถานทีฟ้่อนร า (เวท)ี  
    ปานะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เปยยะ เครื่องด่ืม (๒) ปีต ิการด่ืม  
    อุทธาระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อิณะ หนี้ (๒) อุกเขปะ การยก
ขึ้น  
    เอฬกะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อุมมาระ ธรณีประตู (๒) อชะ 
แพะ 
 ๓๔๗.  ปหาระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โปถนะ การโบยตี (๒) ยามะ การ
เคาะบอกโมงยาม  
    สรทะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) หายนะ ปี (๒) อุตุ ฤดูสรทะ  
    ตุมพะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กุณฑิกา คนโทน้ า (๒) อาฬหกะ 
หนึ่งอาฬหกะ (๔ แล่ง)  
    ปลาปะศัพท์ มคีวามหมายว่า ภุสะ แกลบ (จ ศัพท์รวมเอาความหมาย สัมผัป
ปลาปะ การพูดเพ้อเจ้อ) 
 ๓๔๘.  กาสุศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อาวาฏะ หลุม (๒) จยะ หมู่  
    อุปนิสาศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) การณะ เหตุ (๒) รหะ ทีล่ับ  
    กาสะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โปฏคละ หญ้าเลา (๒) โรคะ โรค
ไอ  
    โทสะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โกธะ ความโกรธ (๒) คุเณตระ สิ่ง
ที่ตรงกันขา้มกับคุณ (โทษ) 
 ๓๔๙.  อัฏฏะศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ (๑) ยุติ คดี (๒) อัฏฏาละ หอรบ     
(๓) อัฏฏิตะ การร้องครวญคราง  



 ๑๖๙ 

    ทวะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กีฬา การเล่น (๒) กานนะ ป่า 
    อุปปตนะศัพท์ มีความหมายว่า อุปปัตติ การเกิด (จศัพท์รวมเอาความหมาย
ว่า วิหายสาคมนะ การเหาะและการกระโดด)  
    อุยยานะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) คมนะ การไป (๒) วนะ อุทยาน 
 ๓๕๐  โวการะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ลามกะ ความต่ าช้า (๒) ขันธะ 
ขันธ์ ๕ มีรูปขันธ์เป็นต้น  
    ปาภตะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) มูละ ต้นทนุ (๒) อุปทา ภาษี  
    ทสาศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อวัตถา ระยะเวลา (๒) ปฏันตะ 
ชายผ้า 
    การณะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ฆาตะ การฆ่า (๒) เหตุ เหตุ 
 ๓๕๑.  มทะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) หัตถิทานะ น้ ามันของช้างตกมัน   
(๒) คัพพะ ความเย่อหยิ่ง  
    ฆฏาศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ฆฏนะ การสืบต่อ (๒) ราสิ กอง  
    อุปหาระศัพท์ มีความหมายว่า อภิหาระ การน าไปข้างหน้า (อปิศัพท์รวมเอา
ความหมาย ปูชา การบูชาเป็นต้น) 
    จยะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) พันธนะ การผูกมดั (๒) ราสิ หมู่ 
 ๓๕๒.  คันธะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โถกะ ความมีน้อย (๒) ฆายนียะ 
กลิ่นหอม 
    จาคะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ทานะ การให้ (๒) หานิ ความเสื่อม  
    ปีติศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ปานะ การด่ืม (๒) ปโมทะ 
ความยินดีปรีดา  
    คีวาศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อิณะ หนี้ (๒) คละ คอ 
 ๓๕๓.  ปติฏฐาศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นิสสยะ ที่อาศยั (๒) ฐานะ ฐาน-
ทีต้ั่ง 
    สาหสศัพท์ มีความหมายว่า พลักการะ การข่มเหง (อปิศัพท์เอาความหมาย
ว่า สาหสาปปิยะ การกระท าอย่างเร่งรีบ ทัณฑะ ค่าปรับสินไหม)  
    ภังคะศัพท์ ปุงลิงค ์มีความหมายว่า เภทะ การท าลาย 
    ภังคะศัพท์ นปุงสกลิงค์ มีความหมายว่า ปฏะ ผ้าภังคะ (คือ ผ้าโขมะ กัปปาสิ 
กะ โกเสยยะ กัมพล และสาณะผสมกัน) 
    ฉัตตะศัพท์ มคีวามหมาย ฉวกะ เหด็ (อปิศัพท์รวมเอาความหมาย อาตปัตตะ 
ร่มและฉัตร) 
 ๓๕๔.  ภูริศัพท์ อิตถีลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ญาณะ ปัญญา (๒) ภู 
แผ่นดิน  
    มทนะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อนังคะ กามเทพ (กิเลสมาร)     
(๒) ทุมะ ต้นไม้ทีมี่หนาม  



 ๑๗๐ 

    มาตุศัพท์ มีความหมายว่า ปมาตุ ผู้ตวงหรือเครื่องตวง (อปิศัพท์รวมเอา
ความหมาน ชนนี แม่)  
    เว นะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เวฐะ ผ้าโพกศีรษะ (๒) อุณหีสะ 
กรอบหน้า 
 ๓๕๖.  มาริสศัพท์  มีความหมาย ๒  อย่าง คือ  (๑ ) ตัณ ฑุ เลยยะ ต้นกะเพรา         
(๒) อัยยะ เจ้านาย  
    โมกขะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) นิพพานะ นิพพาน (๒) มุตติ 
ความหลุดพ้น 
    อินทะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อธิปติ ผู้เป็นใหญ่ (๒) สักกะ พระ
อินทร์ 
    อารัมมณะศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) เหตุ เหตุ (๒) โคจระ อารมณ ์
 ๓๕๗.  สัณ านะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อังกะ เครื่องหมาย (๒) อากา
ระ รูปร่างทรวดทรง  
    วัปปะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วัปปะ การหว่านพืช (๒) ตฏะ 
ตลิ่ง (อปิศัพท์รวมเอาความหมายว่า ปาการมูละ ตีนก าแพง เนตตชละ น้ าตา อุสุมะ ความร้อน
อุณหภูม)ิ 
    สัมมุติศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อนุญญา การอนุญาต (๒) โวหา-
ระ การสมมตุิเรียก 
    อักขตะศัพท์ มีความหมาย ๑ อย่าง คือ (๑) ลาชา ข้าวตอก (จ ศัพท์รวมเอา
ความหมายว่า ยวะ ข้าวบาเลย์ ภาคยะ ผู้มีโชค) 
 ๓๕๘.  สัตระศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ยาคะ การบูชาเทวดา (๒) สทาทา
นะ การบริจาคเป็นนิจ 
    โสมะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โอสธิ ต้นยาสมุนไพรโสม (๒) อินท ุ
พระจันทร์ 
    สังฆาตะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) ยุคะ คู่ (๒) เคหังคะ ขื่อเรือน  
(จ ศัพทร์วมเอาความหมายว่า สังคหิตะ สิ่งทีถู่กรวมเข้าด้วยกัน) 
     ขาระศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) อูสะ ดินเคม็ (๒) ภัสมะ ขีเ้ถ้า 
 ๓๕๙.  อาตาปะศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วีริยะ ความเพียร (๒) ตาปะ 
ความเร่าร้อน 
    โอธิศัพท์ มคีวามหมาย ๒ อย่างคือ (๑) ภาคะ ภาคส่วน (๒) สีมา ขอบเขต  

อิติ คาถาปาทาเนกัตถวัคควัณณนา 
ว่าด้วยศัพท์ทีมี่ความหมายมาก ศัพท์ละบาทคาถาจบ 

อเนกตัถวัคโค นิฏ  ิโต 
วรรคว่าด้วยศัพท์ทีมี่ความหมายมากจบ 

 
 



 ๑๗๑ 

๓.๓ สรปุ 
 คัมภีร์อภิธานดังที่ได้น าเสนอมานั้น แบ่งออกเป็น ๓ กัณฑ์ใหญ่ คือ 
  ๑. สัคคกัณฑ์ ว่าด้วยศัพท์ที่เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ชื่อพระนิพพาน พระ
อรหันต์ และโลกสวรรค์ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เป็นต้น 
  ๒. ภูกัณฑ ์ ว่าด้วยนามศัพท์ที่เป็นสถานที่ พ้ืนดิน ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ า และล าธาร 
เป็นต้น 
  ๓. สามัญญกัณฑ ์ว่าด้วยนามศัพท์และคุณศัพท์สามัญทั่ว ๆ ไป มีความดีงาม ความ
ประเสริฐ การกระท าเป็นต้น รวมทั้งศัพท์ที่เป็นนิบาตบทและอุปสัคบท 
 นอกจากนั้น ในกัณฑ์ใหญ่ทั้ง ๓ นั้น ยังประกอบด้วยวรรคย่อยอีก ๑๗ วรรค มีภูมิวรรค 
ปุรวรรค นรวรรค จตุพพรรณวรรค อรัญญวรรค อรัญญาทิวรรค ปาตาลวรรค วิเสสยาธีนวรรค 
สังกัณณวรรค และอเนกัตถวรรคเป็นต้น เมื่อรวมปณามคาถา ปฏิญญาคาถา ปริภาสาคาถา และ
นิคมนคาถา ทั้งหมดแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๑ คาถา แต่เฉพาะตอนอเนกัตถวรรค มีจ านวน ๓๕๙ 
คาถา เป็นวรรคที่รวบรวมค าศัพท์เฉพาะที่มีความหมายหลายอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น ๘๓๐ ศัพท์ เริ่ม
ตั้งแต่ สมย ศัพท์ที่มีความหมาย ๙ อย่าง คือ (๑) สมวายะ ความถึงพร้อมแห่งเหตุ (๒) สมูหะ หมู่-
คณะ (๓) การณะ เหตุ (๔) ขณะ ขณะ-โอกาส (๕) ปฏิเวธะ การแทงตลอด (๖) กาละ กาลเวลา (๗) 
ปหานะ การละ (๘) ลาภะ การได้ (๙) ทิฏฐิ ลัทธิ จนถึง อาตาปะศัพท์ ที่มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
(๑) วีริยะ ความเพียร (๒) ตาปะ ความเร่าร้อน 
 ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์อภิธานสูจิที่จะน ามาเป็นกรณีศึกษานั้น ผู้วิจัยจะ
เลือกเอาบทบาลีมาศึกษาวิเคราะห์เพียง ๒๐ ศัพท์ ซึ่งประกอบด้วย (๑) สมย (๒) วณฺณ (๓) อุโปสถ 
(๔) จกฺก (๕) พฺรหฺมจริย (๖) ธมฺม (๗) อตฺถ (๘) คุณ (๙) ภูต (๑๐) สาธุ (๑๑) สุต (๑๒) กปฺป     
(๑๓) สจฺจ (๑๔) โพธิ (๑๕) ปท (๑๖) โปกฺขร (๑๗) เนกฺขมฺม (๑๘) สนฺต (๑๙) อคฺค และ (๒๐) โสต 
ศัพท์ อันจะท าการศึกษาวิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสสมีด้านหลักภาษา ด้านพจนานุกรม ด้าน
ฉันทลักษณ์ และด้านอลังการ ที่จะกล่าวในบทที่ ๔ ต่อไป  



 

 

 
บทท่ี ๔ 

 
วิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์นิฆัณฑ ุตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 

 
  หลักการวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์นิฆัณฑุ โดยอาศัยคัมภีร์พ้ืนฐานที่เป็นเครื่องมือ คือ 
กลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่แสดงหลักภาษา โดยกล่าวถึงรากศัพท์ วิธีส าเร็จรูป การเปลี่ยนแปลงศัพท์ 
เป็นต้น คัมภีร์ไวยากรณ์ที่ได้รับการยกย่องและนิยมศึกษากันโดยทั่วไป มี ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคัมภีร์ 
กัจจายนะ กลุ่มคัมภีร์โมคคัลลานะ และกลุ่มคัมภีร์สัททนีติ, กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ เป็นกลุ่มคัมภีร์สัททา - 
วิเสสประเภทพจนานุกรมหรือปทานุกรมศัพท์ภาษาบาลี ได้แก่ คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา คัมภีร์เอกักขร
โกสะ เป็นต้น, กลุ่มคัมภีร์ฉันท์ เป็นคัมภีร์สัททาวิเสสที่แสดงกฎเกณฑ์ วิธีร้อยกรองภาษาบาลี คัมภีร์ที่
ได้รับยกย่องและเรียนกันโดยทั่วไป ได้แก่ คัมภีร์วุตโตทัย คัมภีร์ฉันโทมัญชรี เป็นต้น, กลุ่มคัมภีร์   
เกฏุภะ เป็นคัมภีร์สัททาวิเสสที่แสดงกลวิธีการแต่งภาษาบาลีให้ได้อรรถรสและสละสลวยทั้งร้องแก้ว
และร้อยกรอง คัมภีร์ที่นิยมศึกษากันมาก ได้แก่ คัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น คัมภีร์เหล่านี้จัดเป็น
คัมภีร์พ้ืนฐานการศึกษาบาลีพระไตรปิฎกที่จ าเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจในคัมภีร์
พ้ืนฐานเหล่านี้แล้วไปศึกษาบาลีพระไตรปิฎกจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยในบทบาลีนั้น ๆ ท่าน
เปรียบเหมือนช้างตาบอดที่เที่ยวสะเปะสะปะไปในป่าใหญ่   
 ดังนั้น การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีต้องมีความรู้ในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์
พ้ืนฐานดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต้องศึกษาโดยน าบทบาลีแต่ละบทมาด าเนินการตามกระบวนการสร้างบท
ตามคัมภีร์หลักภาษา แสดงความหมายของบทตามคัมภีร์พจนานุกรม แสดงฉันทลักษณ์ตามคัมภีร์วุต
โตทัย และแสดงสัททาลังการตามคัมภีร์สุโพธาลังการ ผู้วิจัยจะได้น าเสนอไปตามล าดับ โดยวิเคราะห์
บทบาลีตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสด้านหลักภาษา ด้านพจนานุกรม แต่ถ้าบทบาลีที่น ามาวิเคราะห์เป็น
บทร้อยกรอง (คาถา) ก็จะน ามาวิเคาะห์ด้านฉันทลักษณ์ และด้านอลังการเพ่ิมเติม  
 เมื่อกล่าวถึงบทบาลีที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้วมีเป็นจ านวนมาก ในการวิจัยครั้งนี้ จึง
เลือกบทบาลีที่มีปรากฏให้เห็นและคุ้นเคยกัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้และเข้าใจความหมายของบทบาลี
ตามท่ีปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยขอน าบทบาลีที่มีปรากฏใช้
กันอยู่มากและน่าสนใจมาเป็นอุทาหรณ์ในการศึกษาวิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสสโดยแปลเป็น
ภาษาไทยตามความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นกรณีศึกษา ดังนี้ 
 
๔.๑  วิเคราะห์ สมย ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
  บทบาลีว่า เอก  สมย , เอกสฺมึ สมเย และ เอเกน สมเยน ที่มาจาก สมย ศัพท์เป็นศัพท์ที่มี
ความหมายหลากหลายซึ่งปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายแห่ง เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยเห็นควร
น ามาศกึษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 
 



 

 

๑๗๓ 

 ๔.๑.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 สมย ศัพท์เป็นบทนามกิตก์มาจากรากศัพท์ ส /สม + อิ/เอ/อย/ยา คติย =ไป-รู้-เป็นไป-ถึง 
+ อ 
 การศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยโวหารบทบาลีโดยการแยกแยะว่าส่วนใดเป็นธาตุ ส่วนใด
เป็นปัจจัย และส่วนใดเป็นวิภัตตินั้น พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ชี้แนวทางไว้ให้แล้ว ดังบทบาลีว่า 
 กิญฺจ ภิกฺขเว รูปํ วเทถ ? รุปฺปตีติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา รูปนฺติ วุจฺจติ. เกน รุปฺปติ ? สีเตนปิ 
รุปฺปติ, อุเณฺหนปิ รุปฺปติ, ชิฆจฺฉายปิ รุปฺปติ, ปิปาสายปิ รุปฺปติ, ฑ สมกสวาตาตปสิรีสปสมฺผสฺเสนปิ  
รุปฺปติ. รุปฺปตีติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา รูปนฺติ วุจฺจติ.๑ ภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกว่ารูป เพราะสลาย
ไปจึงเรียกว่า รูป สลายไปเพราะอะไร สลายไปเพราะหนาวบ้าง ร้อนบ้าง หิวบ้าง กระหายบ้าง เพราะ
สัมผัสแห่งเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานบ้าง เพราะสลายไปจึงเรียกว่า รูป 
 ข้อความของบทบาลีนี้ พระพุทธเจ้าทรงตั้งรูปวิเคราะห์ของบทว่า รูป ในเชิงไวยากรณ์ ซึ่ง
มีความแตกต่างจากหลักไวยากรณ์สันสกฤตอย่างเห็นได้ชัด จึงถือได้ว่านี้คือต้นแบบของการตั้งรูป
วิเคราะห์ของนักไวยากรณ์ภาษาบาลี ที่กล่าวเช่นนี้เพราะในคัมภีร์ไวยากรณ์สันสกฤต เช่น คัมภีร์ 
ปาณินิได้แสดงธาตุไว้ ๒ รูป คือ รูป ธาตุ และ รูปุ ธาตุ โดยเป็นจุราทิคณิกธาตุ และแบ่ง รูปุ ธาตุเป็น
ทิวาทิคณิกธาตุ ถ้าหากพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า ค าว่า รูป ส าเร็จมาจาก รูป ธาตุที่เป็นจุราทิคณะ ก็จะ
ทรงใช้รูปกริยาว่า รูเปติ หรือ รูปยติ หรือถ้าทรงใช้ รูปุ ธาตุที่ เป็นทิวาทิคณะ และสามารถสร้างค า
กิริยาเป็น รุปฺปติ ได้ก็ตาม แต่จะไม่ได้ความหมายอย่างที่พระองค์ทรงต้องการ เพราะ รูปุ ธาตุมิ ได้มี
ความหมายว่า แตกสลาย อันเป็นความหมายที่พระองค์ทรงประสงค์เอาในรูปวิเคราะห์ข้างต้น เพราะ 
รูปุ ธาตุในคัมภีร์ปาณินินั้น มีความหมายว่า ลวงให้หลง ดังนั้น รูป ธาตุที่มาในรูปวิเคราะห์ว่า รุปฺปตีติ 
รูปํ ที่พระองค์ทรงตั้งไว้เป็นแบบในสังยุตตนิกายนั้น จึงไม่สามารถที่จะน ามาเปรียบ เทียบกับ รูป ธาตุ 
หรือ รูปุ ธาตุที่มาในคัมภีร์ปาณินิได้ 
 หากจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือว่า ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงอุบัตินั้น ค าบาลีได้มีมาก่อนแล้ว
อาจกล่าวได้ว่าอาศัยธาตุจากสันสกฤต แต่พอพระองค์ทรงอุบัติก็ได้ทรงน าเอาค าบาลีเหล่านั้นมาใช้ใน
ความหมายที่พระองค์ทรงประสงค์ จึงเป็นเหตุให้ความหมายของธาตุที่มาในพระไตรปิฎกมีความ
แตกต่างไปจากธาตุที่มาในคัมภีร์สันสกฤต ดังนั้น การอธิบายความหมายของธาตุในค าศัพท์บาลี จึง
มักจะไม่สอดคล้องกับความหมายของรูปศัพท์ที่มาในคัมภีร์นอกพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่าลักษณะหรือ
เสียงของค าจะเหมือนกันก็ตาม ผู้ศึกษาก็ไม่ควรที่จะด่วนติดสินรูปศัพท์ที่เหมือนกันโดยเสียงเหล่านั้น
ว่ามีความหมายเหมือนกัน เช่น พฺราหฺมณ, อริย, กมฺม, นาม, รูป เป็นต้น 
 ค าเหล่านี้ในพระไตรปิฎกและในคัมภีร์สันสกฤตมีความหมายต่างกัน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะพระพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์นั้นมีแนวความคิด ความเชื่อ ความเห็นที่แตกต่างกัน มี
หลักของการปฏิบัติที่แตกต่างกันนั่นเอง ดังเช่นกรณีของ รูป ศัพท์ จะเห็นว่าทั้งสองศาสนามีมุมมองใน
เชิงความหมายที่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือในศาสนาพราหมณ์มองรูปว่าเป็นเพียงร่างกายที่มีทรวดทรง 
สัณฐาน และสีสันเท่านั้น ส่วนในพระพุทธศาสนามองลึกกว่าความหมายดังกล่าว พระพุทธองค์ทรงรู้
แจ้งเกี่ยวกับรูปอย่างละเอียดถี่ถ้วนลึกซึ้งลงไปถึงอณูของรูปที่มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาภายในหนึ่ง

                                                      

 ๑ สํ.ข. (บาลี) ๑๗/๗๙/๗๑. 



 

 

๑๗๔ 

วินาทีว่ามีเป็นแสนโกฏิ ทรงมองเห็นลักษณะของความไม่เที่ยงของรูปดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้
ศาสนาทั้งสองมีมุมมองที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลให้มีการอธิบายค าว่า รูป ในคัมภีร์
ไวยากรณ์ของทั้งสองภาษาต่างกันโดยธาตุและความหมายดังต่อไปนี้ 
 ในคัมภีร์ไวยากรณ์สันสกฤตกล่าวคือคัมภีร์ปาณินียธาตุปาฐะ จัด รูป ธาตุเป็นจุราทิคณะ
ในความหมายว่า รูปกฺริยายามฺ – กระท ารูปทรงสัณฐานให้ปรากฏ ส่วนในคัมภีร์สัททนีติ ธาตุมาลา
แสดง รูป ธาตุเป็นทิวาทิคณะในความหมายว่า รุปฺปน ซึ่งกินความหมายไปถึง ๓ ความหมาย คือ    
กุปฺปน – เปลี่ยนแปลง-แตกสลาย, ฆฏฺฏน – กระทบกระทั่ง และ ปีฬน – บีบคั้น เพียงความแตกต่าง
ของตัวอย่างนี้ ผู้ศึกษาก็สามารถที่จะมองเห็นถึงความแตกต่างระหว่างธาตุในคัมภีร์สันสกฤตและธาตุ
ในคัมภีร์บาลีได้ ดังนั้น นักไวยากรณ์ยุคต่อมาจึงได้พยายามที่จะเดินตามแนวทางการตั้งธาตุหรือการ
ก าหนดรากศัพท์ของค าตามอุทาหรณ์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งโดยส่วนมากเป็นพระพุทธพจน์บท
บาลี และคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อัน เป็นคัมภีร์ที่มีแนวทางการตั้งธาตุอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดที่
พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้๒ 
 ภาษาบาลีมีค านิยามความหมายของธาตุที่มีความหมายว่า ไป เช่น อิ ธาตุเป็นต้นว่ามี
ความหมายอ่ืนอีก ดังในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย๓ ว่า เยสญฺหิ ธาตูน  คติ อตฺโถ พุทฺธิปิ เตส  อตฺโถ ก็
ธาตุเหล่าใด แปลว่า ไป ธาตุเหล่านั้นยังแปลว่า รู้ ได้ด้วย  
 ในคัมภีร์ธาตวัตถปาฐนิสสยะ๔ ว่า เย คตฺยตฺถา เต พุทฺธฺยตฺถา ปวตฺติปาปุณตฺถกา ธาตุ
เหล่าใด แปลว่า ไป ธาตุเหล่านั้นยังสามารถแปลว่า รู้, เป็นไป และถึง ได้อีก  
 และในคัมภีร์สัททนีติ ธาตุมาลา๕ ว่า เยส  ธาตูน  คติอตฺโถ, พุทฺธิปิ เตส  อตฺโถ. ปวตฺติ -    
ปาปุณานิปิ. ตตฺร คมน  ทุวิธ  กายคมน  าณคมนญฺจ. เตสุ กายคมน  นาม กิริยาปถคมน , าณคมน  
นาม าณุปตฺติ. ตสฺมา ปโยคานุรูเปน คจฺฉตีติ ปทสฺส ชานาตีติปิ อตฺโถ ภวติ, ปวตฺตตีติปิ อตฺโถ ภวติ, 
ปาปุณาตีติปิ อตฺโถ ภวติ, อิริยาปถคมเนน คจฺฉตีติปิ อตฺโถ ภวติ, าณคมเนน คจฺฉตีติปิ อตฺโถ ภวติ. 
ตถา หิ สีฆ  คจฺฉตีติอาทีสุ อิริยาปถคมน  คมนนฺติ วุจฺจติ. สุนฺทร  นิพฺพาน  คโต, คติมาติ อาทีสุ ปน     

าณคมน . เอว  สพฺเพสมฺปิ คตฺยตฺถาน  ธาตูน  ยถาปโยค  อตฺโถ คเหตพฺโพ. ธาตุที่แปลว่า ไป ยัง
สามารถแปลว่า รู้, เป็นไป, ถึง ได้อีก บรรดาความหมายเหล่านั้น การไป มี ๒ อย่าง คือ การไป (รู้, 
เป็นไป, ถึง) ด้วยกาย และการไป (รู้, เป็นไป, ถึง) ด้วยญาณ บรรดาความหมายเหล่านั้น การไป (รู้, 
เป็นไป, ถึง) ด้วยอิริยาบถ ชื่อว่าการไปด้วยกาย การเกิดญาณ (รู้, เป็นไป, ถึงด้วยญาณ) ชื่อว่าการไป
ด้วยญาณ ดังนั้น บทว่า คจฺฉติ (ย่อมไป) จึงมีความหมายว่า ชานาติ (ย่อมรู้) บ้าง ปวตฺตติ (ย่อม
เป็นไป) บ้าง ปาปุณาติ (ย่อมถึง) บ้าง อิริยาปถคมเนน คจฺฉติ (ย่อมไปโดยการไปด้วยอิริยาบถ) บ้าง  

าณคมเนน คจฺฉติ (ย่อมไปโดยการไปด้วยญาณ) บ้าง ตามความเหมาะสมกับอุทาหรณ์  ดังนั้น ค า
แปลว่า การไป ที่มาในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า สีฆ  คจฺฉติ (ย่อมไปเร็ว) หมายถึง การไปด้วยอิริยาบถ ส่วน

                                                      

 ๒ พระอัคควังสเถระ, สัททนีติ ธาตุมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์ , แปลโดย พระมหานิมิตร 
ธมฺมสาโร และคณะ, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า [๑๘]-[๒๐]. 
 ๓ องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๑๘. 
 ๔ พระวิสุทธาจารย์มหาเถระ, ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ, ปริวรรต โดยพระราชปริยัติโมลี (อุปสโม) 
และคณะ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลากรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์, ๒๕๓๕), หน้า ๒๑. 
 ๕ อ้างแล้ว. สัททนีติ ธาตุมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์, หน้า ๓-๔. 



 

 

๑๗๕ 

การไป ที่มาในอุทาหรณ์เป็นต้นว่า สุนฺทร  นิพฺพาน  คโต (เสด็จไปสู่พระนิพพานอันดีงาม) คติมา (ผู้มี
การไปด้วยปัญญา) หมายถึงการไปด้วยญาณ ผู้ศึกษาทั้งหลายควรเลือกความหมายของธาตุที่ มี
ความหมายว่า ไป ทั้งหมดตามความเหมาะสมกับอุทาหรณ์ 
 กระบวนการสร้างศัพท์ว่า สมย ดังนี้ 
  ส  + อิ    
  ส  + อิ + อ  ลง อ ปัจจัย  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  ส  + เอ + อ  พฤทธิ์ อิ เป็น เอ อญฺเ สุ จ 
  ส  + อย + อ  เปลี่ยน เอ เป็น อย เอ อย 
  สมฺ + อย + อ เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ มทา สเร 
  สมฺ + อยฺ + อ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  สมย    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สมย 
 
  ส  + เอ    
  ส  + เอ + อ  ลง อ ปัจจัย  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  ส  + อย + อ  เปลี่ยน เอ เป็น อย เอ อย 
  สมฺ + อย + อ เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ มทา สเร 
  สมฺ + อยฺ + อ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  สมย    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สมย 
   
  ส  + อย 
  ส  + อยฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
  ส  + อยฺ + อ  ลง อ ปัจจัย  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  สมฺ + อยฺ + อ เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น มฺ มทา สเร 
  สมย    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สมย 
 
  สม + ยา    
  สม + ยา + อ ลง อ ปัจจัย  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  สม + อยฺ + อ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  สมย    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สมย 
 



 

 

๑๗๖ 

 การแยก สมย ศัพท์ดังที่ได้แสดงมานั้นสมกับข้อมูลที่กล่าวไว้ในคัมภีร์สัททนีติ ธาตุมาลา๖

ว่า 
     อิโต ยาโต อยโต จ  นิพฺพตฺติ สมุทีรเย 
     วิญฺญู สมยสทฺทสฺส  สมวายาทิวาจิโน 
     อิโต ยาโต อยโต จ  สมานตฺเถหิ ธาตุหิ 
     เอว  สมานรูปานิ   ภวนฺตีติ จ อีรเย 
   บัณฑิตพึงสร้างรูปศัพท์ของ สมย ศัพท์ ที่มีความหมายว่า สมวายะ 
  เป็นต้น จาก อิ ธาตุ, ยา ธาตุ, อย ธาตุ และ เอ ธาตุ 
   พึงทราบว่า สมย ศัพท์ ส าเร็จรูปมาจากธาตุ ๔ ธาตุ คือ อิ, ยา, อย 
  และ เอ ซึ่งเป็นธาตุที่มีความหมายว่า “ไป” เหมือนกันแล้วก็ส าเร็จเป็น 
  ค าว่า สมย ที่มีรูปเหมือนกัน 
 
 ๔.๑.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 สมย ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๗ ว่า 
 สมเยนาติ เอตฺถ ปน สมยสทฺโท ตาว 
     สมวาเย ขเณ กาเล  สมูเห เหตุทิฏฺ  ิสุ 
     ปฏิลาเภ ปหาเน จ  ปฏิเสเธ จ ทิสฺสติ 
 ตตฺถ สมยสทฺโท :- 
     สมวาเย ขเณ กาเล   สมูเห เหตุทิฏฺ  ิสุ 
     ปฏิลาเภ ปหาเน จ   ปฏิเวเธ จ ทิสฺสติ 
 ตถา หิสฺส อปฺเปวนาม เสฺวปิ อุปสงฺกเมยฺยาม กาล  จ สมย  จ อุปาทายา”ติ๘ เอวมาทีสุ  
สมวาโย อตฺโถ. เอโกว โข ภิกฺขเว ขโณ จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสายาติ๙ อาทีสุ ขโณ. อุณฺหสมโย 
ปริฬาหสมโยติ๑๐ อาทีสุ กาโล. มหาสมโย ปวนสฺมินฺติ๑๑ อาทีสุ สมูโห. สมโยปิ โข เต ภทฺทาลิ อปฺปฏิ-
วิทฺโธ อโหสิ, ภควา โข สาวตฺถิย  วิหรติ, ภควาปิ ม  ชานิสฺสติ ภทฺทาลิ นาม ภิกฺขุ สตฺถุ สาสเน สิกฺขาย 
อปริปูรการีติ.๑๒ อย ปิ โข เต ภทฺทาลิ สมโย อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสีติ๑๓ อาทีสุ เหตุ. เตน โข ปน สมเยน 
อุคฺคหมาโน ปริพฺพาชโก สมณมุณฺฑิกาปุตฺโต๑๔ สมยปฺปวาทเก ตินฺทุกาจีเร เอกสาลเก มลฺลิกาย อารา
เม ปฏิวสตีติ๑๕ อาทีสุ ทิฏฺ  ิ. 
                                                      

 ๖ พระอัคควังสเถระ, สัททนีติ ธาตุมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์, หน้า ๓๘๓. 
 ๗ วิ.อ. (บาลี) ๑/๙๗., ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๓๑., สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๘-๙. 
 ๘ ที.สี. (บาลี) ๙/๔๔๗/๑๙๗. 
 ๙ องฺ.อฏฺ ก. (บาลี) ๒๓/๒๙/๑๘๖. 
 ๑๐ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๓๕๘/๒๘๒. 
 ๑๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๓๒/๒๑๖. 
 ๑๒ ก. ปริปูรีการีติ. 
 ๑๓ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๑๓๕/๑๑๑. 
 ๑๔ สี. สมณมณฺฑิกาปุตฺโต.  
 ๑๕ ที.สี. (บาลี) ๙/๔๐๖/๑๗๖. 



 

 

๑๗๗ 

     ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก 
     อตฺถาภิสมยา ธีโร   ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ๑๖ 
อาทีสุ ปฏิลาโภ. สมฺมา มานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ๑๗ อาทีสุ ปหาน . ทุกฺขสฺส ปีฬนฏฺโ
สงฺขตฏฺโ  สนฺตาปฏฺโ  วิปริณามฏฺโ  อภิสมยฏฺโ ติ๑๘ อาทีสุ ปฏิเวโธ. อิธ ปนสฺส กาโล อตฺโถ. เตน 
ส วจฺฉรอุตุมาสฑฺฒมาสรตฺติทิวปุพฺพณฺหมชฺฌนฺหิกสายณฺหป มมชฺฌิมปจฺฉิมยามมุหุตฺตาทีสุ กาลปฺ-
ปเภทภูเตสุ สมเยสุ เอก  สมยนฺติ ทีเปต.ิ 
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๗๗๘ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า   
      สมโย สมวาเย จ   สมูเห การเณ ขเณ; 
      ปฏิเวเธ สิยา กาเล   ปหาเน ลาภ-ทิฏฺ  ิสุ. 
  สมยศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง คือ (๑) สมวาย ความถึงพร้อมแห่งเหตุ  
  (๒) สมูห หมู่-คณะ  (๓) การณ เหตุ  (๔) ขณ ขณะ-โอกาส  (๕) ปฏิเวธ  
  การแทงตลอด  (๖) กาล กาลเวลา  (๗) ปหาน การละ  (๘) ลาภ การได้  
  (๙) ทิฏฺ  ิ ลัทธิ 
 เมื่อทราบความหมายของ สมย ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับรูปวิเคราะห์พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 สหการีการณสนฺนิชฺฌ  สเมติ สมเวตีติ สมโย๑๙ ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นสภาพที่เป็นไป
ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเป็นเหตุท าผลร่วมกัน 
 สม  สห วา อวยวาน  อยน  ปวตฺติ อวฏฺ านนฺติ สมโย๒๐ ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นไปด้วยดี
หรือร่วมกันของส่วนย่อยต่าง ๆ 
 ปจฺจยนฺตรสมาคเม เอติ ผล  เอตสฺมา อุปฺปชฺชติ ปวตฺตติ จาติ สมโย๒๑ ภาวะชื่อว่าสมยะ 
เพราะเป็นแดนที่เกิดขึ้นและเป็นไปแห่งผล เมื่อปัจจัยต่าง ๆ มาประจวบพร้อมกัน  
 อวเสสปจฺจยาน  สมาคเม เอติ เอตสฺมา อุปฺปชฺชติ ปวตฺตติ จาติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะ
เป็นเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นไป เมื่อปัจจัยที่เหลือมาประจวบพร้อมกัน 
 สเมติ สมาคจฺฉติ มคฺคพฺรหฺมจริย  เอตฺถ ตทาธารปุคฺคโลติ สมโย๒๒ ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็น
โอกาสที่ผู้รองรับข้อประพฤติอันประเสริฐนั้นบรรลุมรรคพรหมจรรย์ 
 าเณน อภิมุข  สมฺมา เอตพฺโพ อธิคนฺตพฺโพติ อภิสมโย ธมฺมาน  อวิปรีโต สภาโว๒๓ ชื่อว่า
สมยะ เพราะเป็นสภาวะที่บุคคลพึงเข้าถึงเฉพาะหน้าด้วยปัญญาญาณ หมายถึงสภาวะที่ไม่แปรปรวน
แห่งธรรมทั้งหลาย  

                                                      

 ๑๖ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘/๑๐๔. 
 ๑๗ สํ.สฬา. (บาลี) ๑๘/๒๕๑/๑๘๙.  
 ๑๘ ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๑๑/๓๒๑. 
 ๑๙ สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๑/๒๔๗. 
 ๒๐ สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๑/๒๔๗. 
 ๒๑ สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๑/๒๔๗. 
 ๒๒ สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๑/๒๔๗. 
 ๒๓ สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๑/๒๔๗. 



 

 

๑๗๘ 

 อภิมุขภาเวน สมฺมา เอติ คจฺฉติ พุชฺฌตีติ อภิสมโย ธมฺมาน  ยถาภูตสภาวาวโพโธ ชื่อว่า  
สมยะ เพราะเป็นสภาวะรู้เห็นโดยชอบเฉพาะหน้าด้วยปัญญาญาณ หมายถึง ปัญญาญาณรู้เห็นสภาวะ
ตามความเป็นจริง 
 สเมนฺติ เอตฺถ เอเตน วา สงฺคจฺฉนฺติ ธมฺมา สหชาตธมฺเมหิ อุปฺปาทาทีหิ วาติ สมโย๒๔ ชื่อ
ว่าสมยะ เพราะเป็นเวลาที่สภาวธรรมเป็นไปร่วมกับสหชาตธรรมหรือเป็นไปร่วมกับสภาวะมีการ
เกิดข้ึนเป็นต้น  
 สเมติ เอตฺถ เอเตน วา สงฺคจฺฉติ สตฺโต สภาวธมฺโม วา สหชาตาทีหิ อุปฺปาทีหิ วาติ สมโย 
ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นเวลาหรือสภาวธรรมเป็นเครื่องช่วยให้สัตว์เป็นไปพร้อมหรือเกิดขึ้นร่วมกัน 
 ธมฺมปวตฺติมตฺตตาย อตฺถโต อภูโตปิ หิ กาโล ธมฺมปฺปวตฺติยา อธิกรณ  การณ  วิย จ ปริปฺป-
นามตฺตสิทฺเธน รูเปน โวหรียตีติ สมโย จริงอย่างนั้น กาล ว่าโดยปรมัตถ์แม้จะไม่มีอยู่ เพราะเป็นเพียง
ความเป็นไปแห่งสภาวธรรม แต่ท่านก็ยังกล่าวไว้ประหนึ่งว่าเป็นที่ตั้งและเป็นเหตุแห่งความเป็นไปของ
สภาวธรรมโดยสภาพที่ส าเร็จด้วยการด าริเท่านั้น ฉะนั้น จึงชื่อว่าสมยะ 
 สมสฺส นิโรธสฺส ยาน  สมฺมา วา ยาน  อปคโม อปฺปวตฺตีติ สมโย๒๕ ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็น
การเข้าถึงความสงบหรือเพราะความปราศจากคือไม่เป็นไป โดยชอบ 
 สมสฺส นิโรธสฺส ยาน  สมฺมา วา ยาน  อปคโมติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะบรรลุถึงความสงบ
หรือเพราะละไปโดยชอบ 
 สมิติ สงฺคติ สโมธานนฺติ สมโย๒๖ ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นการประจวบกัน 
 สเมติ ส โยชนภาวโต สมฺพนฺโธ เอติ อตฺตโน วิสเย ปวตฺตติ ทฬฺหคฺคหณภาวโต วา ต ส ยุตฺตา 
อยนฺติ ปวตฺตนฺติ สตฺตา ยถาภินิเวส  เอเตนาติ สมโย ทิฏฺ  ิสญฺโ ชเนน หิ สตฺตา อติวิย พชฺฌนฺติ๒๗ ชื่อ
ว่าสมยะ เพราะเป็นไปเนื่องกันในอารมณ์ของตน เนื่องจากเป็นสังโยชน์ หรือเพราะท าให้สัตว์ร่วมกัน
เป็นไปตามความยึดมั่นนั้น เนื่องจากเป็นสภาวะถือเอาอย่างแน่นแฟ้น จริงอย่างนั้น เหล่าสัตว์ย่อมยึด
ติดอย่างเหนียวแน่นด้วยทิฐิสังโยชน์ 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑.  สมวาย แปลว่า ความถึงพร้อมแห่งเหตุ, ความพร้อมเพรียง 
 อุทาหรณ์: อกาโล โข มาณวก อตฺถิ เม อชฺช เภสชฺชมตฺตา ปีตา อปฺเปวนาม เสฺวปิ อุป -
สงฺกเมยฺยาม กาลญฺจ สมยญฺจ อุปาทาย๒๘ พ่อหนุ่ม เวลานี้ ไม่เหมาะ วันนี้ อาตมาดื่มยาถ่ายเข้าไป
แล้ว ถ้ากระไร เอาไว้พรุ่งนี้เถิด เมื่อมีเวลาและมีความพร้อมแล้วอาตมาจะเข้าไปเยี่ยม 
 ๒.  สมูห แปลว่า หมู่, คณะ, ประชุม 
 อุทาหรณ์:  มหาสมโย ปวนสฺมึ   เทวกายา สมาคตา  
        อาคตมฺห อิม  ธมฺมสมย ํ 
 

                                                      

 ๒๔ สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๑/๒๔๗. 
 ๒๕ สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๑/๒๔๗. 
 ๒๖ สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๑/๒๔๗. 
 ๒๗ สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๑/๒๔๗. 
 ๒๘ ที.สี. (บาลี) ๙/๔๔๗/๑๙๗. 



 

 

๑๗๙ 

        ทกฺขิตาเย อปราชิตส ฆ ๒๙  
      การประชุมใหญม่ีในป่าใหญ่  
     หมู่เทพมาประชุมพร้อมกัน  
     ข้าพระองค์ท้ังหลายก็มาแล้วสู่ที่ประชุมอันเป็นธรรมนี้  
     เพ่ือได้เห็นหมู่พระองค์ซ่ึงไม่มีใครเอาชนะได้ 
 ตตฺถ มหาสมโยติ มหาสมูโห. ฯ เป ฯ อาคตมฺห อิมํ ธมฺมสมยนฺติ เอว  สมาคเต เทวกาเย 
ทิสฺวา มยมฺปิ อิม  ธมฺมสมูห  อาคตา.๓๐ บรรดาค าเหล่านั้น ค าว่า มหาสมโย ได้แก่ การชุมนุมใหญ่ ค า
ว่า อาคตมฺห อิมํ ธมฺมสมยํ ความว่า แม้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นหมู่เทพมาประชุมกันอย่างนี้ ก็พากัน
มาสู่ที่ประชุมอันเป็นธรรมนี้ 
 ๓. การณ แปลว่า เหตุ 
 อุทาหรณ์: สมโยปิ โข เต ภทฺทาลิ อปฺปฏิวิทฺโธ อโหสิ ภควา โข สาวตฺถิย  วิหรติ ภควาปิ ม  
ชานิสฺสติ ภทฺทาลิ นาม ภิกฺขุ สตฺถุสาสเน สิกฺขาย อปริปูรการีติ อยมฺปิ โข เต ภทฺทาลิ สมโย อปฺปฏิ-
วิทฺโธ อโหสิ๓๑ ภัททาลิ เธอมิได้เข้าใจแม้เหตุที่ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี แม้
พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรู้จักเราว่า ภิกษุชื่อภัททาลิเป็นผู้ไม่บ าเพ็ญสิกขาในศาสนาของพระศาสดาให้
บริบูรณ์ ภัททาลิ แมเ้หตุนี้ เธอก็มิได้เข้าใจ 
 สมโยปิ โข เต ภทฺทาลีติ ภทฺทาลิ ตยา ปฏิวิชฺฌิตพฺพยุตฺตก  เอก  การณ  อตฺถิ, ต ปิ เต น 
ปฏิวิทฺธ  น สลฺลกฺขิตนฺติ ทสฺเสติ.๓๒ ค าว่า สมโยปิ โข เต ภทฺทาลิ ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
แสดงว่า ภัททาลิ แม้เหตุอย่างหนึ่งที่เธอพึงเข้าใจมีอยู่ เธอก็มิได้เข้าใจ มิได้ก าหนดเหตุนั้น 
 ๔. ขณ แปลว่า ขณะ, โอกาส 
 อุทาหรณ์: เอโกว โข ภิกฺขเว ขโณ จ สมโย จ พฺรหฺมจริยวาสาย กตโม เอโก อิธ ภิกฺขเว 
ตถาคโต โลเก อุปฺปนฺโน โหติ๓๓ ภิกษุทั้งหลาย ขณะและโอกาสเพ่ือการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ มี
ประการเดียวเท่านั้น ขณะและโอกาสประการเดียวนั้น เป็นอย่างไร คือเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ
ขึ้นในโลกนี ้
 ขโณติ โอกาโส. ตถาคตุปฺปาทาทิโก หิ มคฺคพฺรหฺมจริยสฺส โอกาโส ตปฺปจฺจยปฏิลาภ - 
เหตุตฺตา, ขโณ เอว จ สมโย. โย ขโณติ จ สมโยติ จ วุจฺจติ โส เอโกวาติ หิ อตฺโถ.๓๔ ค าว่า ขโณ คือ 
โอกาส แท้จริง โอกาสแห่งการประพฤติมรรคและพรหมจรรย์ เนื่องด้วยการอุบัติขึ้นของพระตถาคต
เป็นต้น เพราะเป็นเหตุแห่งการได้การอุบัติของพระตถาคตเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัย  สมยะ คือ ขณะ 
ดังนั้น ทั้งขณะ และสมยะ ท่านจึงกล่าวว่ามีความหมายอย่างเดียวกัน 
 ๕. ปฏิเวธ แปลว่า การแทงตลอด, รู้ชัด, ตรัสรู้ 

                                                      

 ๒๙ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๓๒/๒๑๖. 
 ๓๐ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๓๒/๒๙๕. 
 ๓๑ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๑๓๕/๑๑๑. 
 ๓๒ ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๓๕/๑๑๒. 
 ๓๓ องฺ.อฏฺ ก. (บาลี) ๒๓/๒๙/๑๘๖. 
 ๓๔ สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๑/๒๔๕. 



 

 

๑๘๐ 

 อุทาหรณ์: ทุกฺขสฺส ปีฬนฏฺโ สงฺขตฏฺโ สนฺตาปฏฺโ วิปริณามฏฺโ อภิสมยฏฺโ ๓๕ สภาพ 
บีบคั้น สภาพที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สภาพที่ท าให้เดือดร้อน สภาพที่แปรปรวน สภาพที่พึงรู้ชัดของทุกข
สัจ 
 อภิสมยฏฺโ ติ ปจฺจเวกฺขณ าเณน อภิสมฺมาคนฺตพฺพฏฺโ  าเณน ปฏิลภิตพฺพฏฺโ  วาฯ 
ปฏิลาโภปิ หิ อตฺถาภิสมยา ธีโรติอาทีสุ วิย อภิสมโยติ วุจฺจติฯ๓๖ บทว่า อภิสมยฏฺโ  ได้แก่ สภาพที่
ควรถึงโดยชอบอย่างยิ่ง ด้วยการพิจารณาหรือควรได้เฉพาะด้วยญาณ ฯ แม้การได้เฉพาะ ท่านก็กล่าว
ว่า อภิสมย ดุจในบทมีอาทิว่า อตฺถาภิสมยา ธีโร คนมีปัญญาเพราะได้เฉพาะซึ่งประโยชน์ฯ 
 อย  หิ อภิสทฺโท๓๗ วุฑฺฒิลกฺขณ๓๘ปูชิตปริจฺฉินฺนาธิเกสุ ทิสฺสติ. ตถาเหส พาฬฺหา เม อาวุโส 
ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ, โน ปฏิกฺกมนฺตีติ๓๙ อาทีสุ วุฑฺฒิย  อาคโต. ยา ตา รตฺติโย อภิญฺ าตา 
อภิลกฺขิตาติ๔๐ อาทีสุ สลกฺขเณ.๔๑ ราชาภิราชา มนุชินฺโทติ๔๒ อาทีสุ ปูชิเต. ปฏิพโล...วิเนตุ อภิธมฺเม 
อภิวินเยติ๔๓ อาทีสุ ปริจฺฉินฺเน. อญฺ มญฺ สงฺกรณวิรหิเต ธมฺเม จ วินเย จาติ วุตฺต  โหติ. อภิกฺกนฺเตน 
วณฺเณนาติ๔๔ อาทีสุ อธิเก. เอตฺถ จ รูปูปปตฺติยา มคฺค  ภาเวติ,๔๕ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอก  ทิส   
ผริตฺวา วิหรตีติ๔๖ อาทินา นเยน วุฑฺฒิมนฺโตปิ ธมฺมา วุตฺตา. รูปารมฺมณ  วา สทฺทารมฺมณ  วาติ๔๗    
อาทินา นเยน อารมฺมณาทีหิ ลกฺขณียตฺตา สลกฺขณาปิ. เสกฺขา ธมฺมา, อเสกฺขา ธมฺมา, โลกุตฺตรา     
ธมฺมาติ๔๘ อาทินา นเยน ปูชิตาปิ, ปูชารหาติ อธิปฺปาโย. ผสฺโส โหติ, เวทนา โหตีติ๔๙ อาทินา นเยน 
สภาวปริจฺฉินฺนตฺตา ปริจฺฉินฺนาปิ. มหคฺคตา ธมฺมา, อปฺปมาณา ธมฺมา, อนุตฺตรา ธมฺมาติ๕๐ อาทินา 
นเยน อธิกาป ิธมฺมา วุตฺตา. 
 แท้จริง อภิ-ศัพท์ปรากฏในความหมายว่าก าเริบ ควรก าหนด ควรบูชา บัณฑิตก าหนดได้
และยิ่ง จริงอย่างนั้น อภิ-ศัพท์มาในความหมายว่าก าเริบ ในประโยคเป็นต้นว่า ทุกขเวทนาของกระผม
ก าเริบหนักข้ึน ไม่ทุเลาลงเลย๕๑ มาในความหมายว่าควรก าหนด ในประโยคเป็นต้นว่า ราตรีที่ก าหนด

                                                      

 ๓๕ ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๑๑/๓๒๑. 
 ๓๖ ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๑๗/๑๑๒. 
 ๓๗ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗-๑๘. 
 ๓๘ ก. ...สลฺลกฺขณ... 
 ๓๙ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๓๘๙/๓๓๖. 
 ๔๐ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๔๙/๒๗. 
 ๔๑ ก. สลฺลกฺขเณ, อิ. สลกฺขโณ. 
 ๔๒ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๙๙/๓๘๔. 
 ๔๓ วิ.ม. (บาลี) ๔/๘๔/๙๔-๙๕. 
 ๔๔ ขุ.วิ. (บาลี) ๒๖/๘๕/๑๔. 
 ๔๕ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๖๐/๕๐. 
 ๔๖ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๖๒/๑๖๒. 
 ๔๗ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑/๒๑. 
 ๔๘ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๑/๒., ๓๔/๑๒/๖. 
 ๔๙ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑/๒๑. 
 ๕๐ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๒/๓., ๑/๙๙/๑๖.   
 ๕๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๘๙/๔๔๒. (ก าเริบหนักข้ึนคือเจริญ ในประโยคนี้มีความหมายในทางเสื่อม) 



 

 

๑๘๑ 

รู้กัน๕๒ มาในความหมายว่าควรบูชา ในประโยคเป็นต้นว่า พระราชาที่พระราชาควรบูชาเป็นจอม
มนุษย์๕๓ มาในความหมายว่าบัณฑิตก าหนดได้ ในประโยคเป็นต้นว่า สามารถ...แนะน าในอภิธรรม ใน
อภิวินัย๕๔ อธิบายว่า ในธรรมและในวินัยที่เว้นจากการระคนกัน มาในความหมายว่ายิ่ง ในประโยค
เป็นต้นว่า มีผิวพรรณงามยิ่งนัก๕๕ 
 อนึ่ง ในพระอภิธรรมนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมที่มีความเจริญโดยนัยเป็นต้นว่า 
โยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพ่ือเข้าถึงรูปภพ๕๖ (พระเจ้ามหาสุทัสสนะ) ทรงมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศ
ที่ ๑๕๗ ก็มี ตรัสธรรมที่บัณฑิตควรก าหนด เพราะเป็นธรรมที่ควรก าหนดโดยอารมณ์เป็นต้น โดยนัย
เป็นต้นว่า มีรูปเป็นอารมณ์ มีเสียงเป็นอารมณ์๕๘ ก็มี ตรัสธรรมที่บัณฑิตบูชา อธิบายว่า ควรบูชา 
โดยนัยเป็นต้นว่า สภาวธรรมที่เป็นของเสขบุคคล สภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคล๕๙ สภาวธรรมที่
เป็นโลกุตตระ๖๐ ก็มี ตรัสธรรมที่บัณฑิตก าหนดได้ เพราะเป็นธรรมที่บัณฑิตก าหนดได้โดยสภาวะ 
โดยนัยเป็นต้นว่า ผัสสะก็เกิดขึ้น เวทนาก็เกิดขึ้น ก็มี๖๑ ตรัสธรรมที่ยิ่ง โดยนัยเป็นต้นว่า สภาวธรรมที่
เป็นมหัคคตะ (รูปาวจรและอรูปาวจร) สภาวธรรมที่เป็นอัปปมาณะ สภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอ่ืนยิ่ง
กว่า๖๒ ก็มี 
 ปฏิเวโธติ๖๓ อภิสมโย. โส จ โลกิยโลกุตฺตโร วิสยโต อสมฺโมหโต จ อตฺถานุรูปํ ธมฺเมสุ    
ธมฺมานุรูปํ อตฺเถสุ ปญฺ ตฺติปถานุรูปํ ปญฺ ตฺตีสุ อวโพโธ.  
 ความตรัสรู้ ชื่อว่าปฏิเวธ ปฏิเวธนั้นเป็นทั้งโลกิยะและโลกุตตระ ได้แก่ความหยั่งรู้ในธรรม
ตามสมควรแก่อรรถ ในอรรถตามสมควรแก่ธรรม ในบัญญัติตามสมควรแก่ทางแห่งการบัญญัติ ทั้งโดย
วิสัย และโดยความไม่หลงงมงาย 
 โส เอว  กโรนฺโต จตฺตาริ สจฺจานิ เอกปฏิเวเธเนว ปฏิวิชฺฌติ เอกาภิสมเยน อภิสเมติ.      
ฯ เป ฯ ทุกฺข  ปริญฺ าภิสมเยน ฯ เปฯ มคฺค  ภาวนาภิสมเยน อภิสเมติ.๖๔ เธอเมื่อท าอย่างนี้ ย่อม
บรรลุสัจจะ ๔ ประการได้ด้วยปฏิเวธอย่างหนึ่ง ย่อมตรัสรู้ได้ด้วยการตรัสรู้อย่างหนึ่ง ฯ ลฯ ย่อมตรัส
รู้ทุกข์ได้ด้วยธรรมเครื่องตรัสรู้คือการกําหนดรู้ ฯลฯ ย่อมตรัสรู้มรรคได้ด้วยธรรมเครื่องตรัสรู้คือการ
เจริญ 

                                                      

 ๕๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙/๔๐. 
 ๕๓ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๙๙/๔๙๖. 
 ๕๔ วิ.ม. (ไทย) ๔/๘๕/๑๓๖.  
 ๕๕ ขุ.วิ. (ไทย) ๒๖/๘๕/๑๕. 
 ๕๖ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๖๐/๕๗. 
 ๕๗ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๖๒/๑๙๔. 
 ๕๘ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑/๒๗. 
 ๕๙ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๑/๓. 
 ๖๐ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๒/๓. 
 ๖๑ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑/๒๗. 
 ๖๒ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๒/๓., ๙๙/๒๐. 
 ๖๓ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๐. 
 ๖๔ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๔๐๒/๔๑๗. 



 

 

๑๘๒ 

 อภิสมโย อวิรชฺฌิตฺวา วิสยสฺส อธิคมสงฺขาโต อวโพโธ๖๕ การตรัสรู้คือการบรรลุอารมณ์ที่
ยังไม่ได้รู้แจ้ง ชื่อว่า อภิสมยะ  
 ๖. กาล แปลว่า กาลเวลา 
 อุทาหรณ์: เอกํ สมยํ ภควา อนฺตรา จ ราชคห  อนฺตรา จ นาฬนฺท  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน 
โหติ มหตา ภิกฺขุส เฆน สทฺธึ ปญฺจมตฺเตหิ ภิกฺขุสเตหิ๖๖ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จทางไกล
ระหว่างกรุงราชคฤห์กับเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ องค ์
 เอกนฺติ คณนปริจฺเฉทนิทฺเทโส. สมยนฺติ ปริจฺฉินฺนนิทฺเทโส. เอกํ สมยนฺติ อนิยมิตปริ-
ทีปน .๖๗ ค าว่า เอกํ เป็นการแสดงการก าหนดจ านวน ค าว่า สมยํ เป็นการแสดงเวลาที่ก าหนดไว้แล้ว 
ค าว่า เอกํ สมย ํเป็นการแสดงเวลาที่ไม่ก าหนดแน่นอน 
 ๗. ปหาน แปลว่า การละ 
 อุทาหรณ์: อย  วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิรนุสโย สมฺมทฺทโส อจฺเฉจฺฉิ ตณฺห  วิวตฺตยิ สญฺโ ชน  
สมฺมามานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺส๖๘ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ เราเรียกว่า ผู้ ไม่มีอนุสัย มีความ
เห็นชอบ ตัดตัณหาได้ เพิกถอนสังโยชน์แล้ว ได้ท าที่สุดแห่งทุกข์ เพราะละมานะได้โดยสิ้นเชิง 
 สมฺมาติ เหตุนา การเณน. มานาภิสมยาติ มานสฺส ทสฺสนาภิสมยา ปหานาภิสมยา จ. 
อรหตฺตมคฺโค หิ กิจฺจวเสน มาน  สมฺปสฺสติ อยมสฺส ทสฺสนาภิสมโย. เตน ทิฏฺโ  ปน โส ตาวเทว ปหียติ 
ทิฏฺ วิเสน ทิฏฺ สตฺตาน  ชีวิต  วิย. อยมสฺส ปหานาภิสมโย.๖๙ ค าว่า สมฺมา ได้แก่ โดยเหตุ คือโดยการณ์ 
ค าว่า มานาภิสมยา ความว่า เพราะแทงตลอดมานะด้วยทัสสนะและละมานะได้ ด้วยว่า อรหัตต -
มรรค ย่อมเห็นมานะด้วยอ านาจแห่งกิจ นี้จัดเป็นการละมานะนั้นด้วยทัสสนะ ส่วนมานะนั้นอัน
อรหัตตมรรคนั้นเห็นแล้ว ย่อมละได้ทันทีเหมือนชีวิตของสัตว์อันบุคคลเห็นก็ละได้ด้วยสามารถแห่งทิฐิ
ฉะนั้น นี้จัดเป็นการละมานะนั้นด้วยปหานะ 
 สมฺมา มานาภิสมยาติ มานสฺส สมฺมา ปหาเนน.๗๐ ค าว่า สมฺมา มานาภิสมยา ความว่า 
เพราะละมานได้โดยชอบ 
 ๘. ลาภ แปลว่า การได้ 
 อุทาหรณ์:  ทิฏฺเ  ธมฺเม จ โย อตฺโถ  โย จตฺโถ สมฺปรายิโก  
     อตฺถาภิสมยา ธีโร   ปณฺฑิโตติ ปวุจจติ๗๑  
   ธีรชนท่านเรียกว่าบัณฑิต เพราะได้รับประโยชน์ทั้งสอง คือ ประโยชน์ 
   ปัจจุบันและประโยชน์สัมปรายภพ 
 อตฺถาภิสมยาติ อตฺถปฏิลาภา.๗๒ ค าว่า อตฺถาภิสมยา ได้แก่ เพราะได้เฉพาะประโยชน์ 

                                                      

 ๖๕ ที.ม.ฎีกา (บาลี) ๔๐๒/๔๓๐. 
 ๖๖ ที.สี. (บาลี) ๙/๑/๑. 
 ๖๗ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑/๓๑. 
 ๖๘ สํ.สฬา. (บาลี) ๑๘/๒๕๑/๑๘๙.  
 ๖๙ สํ.สฬา.อ. (บาลี) ๓/๒๕๑/๑๓๕-๑๓๖. 
 ๗๐ สารตฺถ.ฎีกา ๑/๑/๒๔๖. 
 ๗๑ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๒๘/๑๐๔. 
 ๗๒ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๒๘/๑๔๘. 



 

 

๑๘๓ 

 ๙. ทิฏฺ  ิ แปลว่า ลัทธิ 
 อุทาหรณ์: เตน โข ปน สมเยน โปฏฺ ปาโท ปริพฺพาชโก สมยปฺปวาทเก ติณฺฑุกาจีเร เอก-
สาลเก มลฺลิการาเม ปฏิวสติ มหติยา ปริพฺพาชกปริสาย สทฺธึ ตึสมตฺเตหิ ปริพฺพาชกสเตหิ๗๓ สมัยนั้น 
ปริพาชกชื่อโปฏฐปาทะ พร้อมปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ประมาณ ๓,๐๐๐ คน อาศัยอยู่ในอารามของ
พระนางมัลลิกา มีศาลาหลังเดียวที่เรียงรายด้วยต้นมะพลับ ซึ่งจัดไว้เพ่ือเป็นที่ประกาศลัทธิ 
 สมย  ปวทนฺติ เอตฺถาติ สมยปฺปวาทก .๗๔ ตสฺมึ กิร าเน จงฺกีตารุกฺขโปกฺขรสาติปฺปภูตโย  
พฺราหฺมณา นิคณฺ าเจลกปริพฺพาชกาทโย จ ปพฺพชิตา สนฺนิปติตฺวา อตฺตโน อตฺตโน สมย  ปวทนฺติ๗๕ 
กเถนฺติ ทีเปนฺติ, ตสฺมา โส อาราโม สมยปฺปวาทโกติ วุจฺจติ.๗๖ สมณพราหมณ์ทั้งหลายย่อมโต้ตอบ
ลัทธิกันในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ที่นี้จึงชื่อว่าเป็นที่ประกาศลัทธิ (สมยปฺปวาทกํ) ได้ยินว่า พราหมณ์
ทั้งหลายมีจังกีพราหมณ์ ตารุกขพราหมณ์ และโปกขรสาติพราหมณ์เป็นต้น และนักบวชทั้งหลายมี
นิครนถ์ อเจลก ปริพาชกเป็นต้น ประชุมกันในสถานที่นั้นแล้วย่อมโต้ตอบกล่าวแสดงลัทธิของตน ๆ 
ในอารามนั้น เพราะฉะนั้น อารามนั้นจึงชื่อว่าเป็นที่ประกาศลัทธิ (สมยปฺปวาทโก) 
  
 ๔.๑.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีด้านฉันทลักษณ์ ผู้วิจัยขอน าคาถาที่น ามาอ้างในอุทาหรณ์ที่
มีอยู่ในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น มาเป็นกรณีศึกษาตามหลักฉันทลักษณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์
วุตโตทัย ในเบื้องต้น ขอน าเสนอเนื้อหาในคัมภีร์วุตโตทัย โดยสังเขป ดังนี้ 
 เนื้อหาที่เป็นหลักในคัมภีร์วุตโตทัย มีคาถาแสดงไว้ ๑๐๘ ชนิดกับฉันท์ ๑๗ ประเภท แบ่ง
ออกเป็น ๖ ปริจเฉท คือ 
  ๑) สัญญาปริภาสานิเทส ว่าด้วยชื่อและกฎทั่วไป มี ๑๖ คาถา 
  ๒) มัตตาวุตตินิเทส  ว่าด้วยคาถามาตราพฤติ มี ๒๙ คาถา 
  ๓) สมวุตตินิเทส ว่าด้วยสมคาถา มี ๖๑ คาถา 
  ๔) อัทธสมวุตตินิเทส ว่าด้วยอัทธสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
  ๕) วิสมวุตตินิเทส ว่าด้วยวิสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
  ๖) ฉัปปัจจยวิภาค ว่าด้วยนัย ๖ อย่าง มีปัตถารนัยเป็นต้น มี ๙ คาถา 
 ข้อความส่วนใหญ่ในคัมภีร์นี้เป็นทั้งสูตรและอุทาหรณ์ในคาถาเดียวกันมีคาถาทั้งหมด 
๑๓๗ บท แสดงหลักการประพันธ์ประเภทร้อยกรองที่เรียกว่าปัชชะ ประกอบด้วยคาถา ๒ ประเภท 
คือ  
  (๑) มาตราพฤติ คือ คาถาที่นับมาตรา แต่งโดยก าหนดมาตราในแต่ละบาทคาถา มี
ทั้งหมด ๒๖ คาถา คืออริยาชาติ ๖, คีติชาติ ๔, เวตาลียชาติ ๙ และมัตตาสมกชาติ ๗ 
  (๒) วรรณพฤติ คือ คาถาที่นับพยางค์ แต่งโดยก าหนดพยางค์ในแต่ละบาทคาถา มี
ทั้งหมด ๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, อัทธสมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ 
                                                      

 ๗๓ ที.สี. (บาลี) ๙/๔๐๖/๑๗๖. 
 ๗๔ ฉ.ม. สมยปฺปวาทโก. 
 ๗๕ ฉ.ม. วทนฺติ. 
 ๗๖ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๔๐๖/๓๐๑. 



 

 

๑๘๔ 

 ค าว่า มาตรา ในมาตราพฤติ หมายเอามาตราของสระเท่านั้น แม้จะประกอบกับ
พยัญชนะก็ให้นับเฉพาะสระ โดยนับตามสระสั้นและสระยาว คือ สระสั้นนับเป็น ๑ มาตรา, สระยาว
นับเป็น ๒ มาตรา เช่น ค าว่า ตถาคโต (ตะถาคะโต) นับเป็น ๑ ๒ ๑ ๒ มาตราตามเสียงสระ 
 ค าว่า พยางค์ ในวรรณพฤติ หมายเอาพยางค์หนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นสระล้วน ๆ หรือสระที่
ประกอบกับพยัญชนะ ถ้าเป็นพยางค์ที่มี ๑ มาตราหรือ ๑ มาตราครึ่ง ถือว่าเป็นสระสั้น , ถ้าเป็น
พยางค์ท่ีมี ๒ มาตราหรือ ๒ มาตราครึง่ ถือว่าเป็นสระยาว 
 ค าว่า ฉันท์ คือ การก าหนดจ านวนพยางค์ในแต่ละบาทของคาถา ส่วนคาถา คือการ
ก าหนดจ านวนครุหลุเป็นแบบต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของฉันท์นั้น ๆ ดังนั้น ฉันท์จึงเป็นเหตุให้เกิดคาถา 
ส่วนคาถาเป็นผลของฉันท์ ดังมีหลักฐานปรากฏในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น 
 ในคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา สูตรที่ ๑๕๗ กล่าวว่า 
     วณฺณนิยโม ฉนฺโท  ครุลหุนิยโม ภเว วุตฺติ. 
   การก าหนดจ านวนพยางค์ ชื่อ ฉันท์, การก าหนดจ านวนครุและลหุ ชื่อว่าคาถา 
 ส่วนในคัมภีร์พาลาวตารกล่าวว่า  
     อกฺขรนิยโม ฉนฺท ํ  ครุลหุนิยโม ภเว วุตฺติ 
     ทีโฆ สํโยคาทิปุพฺโพ  รสฺโส จ ครุ ลหุ ตุ รสฺโส.๗๗ 
   การก าหนดพยางค์ ชื่อว่าฉันท์ ส่วนการก าหนดครุลหุ ชื่อว่าคาถา, สระยาว 
   และสระสั้นต้นสังโยคเป็นต้น ชื่อว่า ครุ, ส่วนสระสั้น ชื่อว่าลหุ 
 แม้คัมภีร์ฉันทวุตติปทีปคาถาท่ี ๓ ก็กล่าวความต่างกันระหว่างฉันท์กับคาถาไว้ว่า 
     เอกปาทกฺขรานํว  นิยโม ฉนฺทลกฺขณํ 
     จตุปฺปาทกฺขรานํ ตุ นิยโม วุตติลกฺขณํ. 
   การก าหนดพยางค์ในบาทหนึ่ง ๆ เป็นลักษณะของฉันท์ ส่วนการก าหนด 
   ครุลหุในบาททั้ง ๔ เป็นลักษณะของคาถา 
 ฉะนั้น ลักษณะของฉันท์ คือการก าหนดพยางค์ในคาถาแต่ละบาทว่ามีพยางค์เท่าไรตั้งแต่
ฉันท์ที่มี ๑ พยางค์จนถึงฉันท์ที่มี ๒๖ พยางค์ ตามล าดับพยางค์ ดังนี้ คือ  
  ๑)  อุตตาฉันท์ ฉันท ์ ๑   พยางค ์
  ๒)  อัจจุตตาฉันท์ ฉันท ์ ๒   พยางค ์
  ๓)  มัชฌาฉันท์ ฉันท ์ ๓  พยางค ์
  ๔)  ปติฏฐาฉันท์ ฉันท ์ ๔   พยางค ์
  ๕)  สุปติฏฐาฉันท์ ฉันท ์ ๕   พยางค ์
  ๖)  คายัตตีฉันท์  ฉันท ์ ๖   พยางค ์
  ๗)  อุณหิกาฉันท์ ฉันท ์ ๗  พยางค ์
  ๘)  อนุฏฐุกาฉันท์ ฉันท ์ ๘  พยางค ์
  ๙)  พรหตีฉันท์ ฉันท ์ ๙   พยางค ์
  ๑๐) ปันติฉันท์ ฉันท ์ ๑๐ พยางค ์

                                                      

 ๗๗ พระธรรมกิตติมหาเถระ, พาลาวตาโร, (ล าปาง: โรงพิมพ์จิตวัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑. 



 

 

๑๘๕ 

  ๑๑) ติฏฐุภาฉันท์ ฉันท ์ ๑๑ พยางค ์
  ๑๒) ชคตีฉันท์ ฉันท ์ ๑๒ พยางค ์
  ๑๓) อติชคตีฉันท์ ฉันท ์ ๑๓ พยางค ์
  ๑๔) สักกรีฉันท ์ ฉันท ์ ๑๔ พยางค ์
  ๑๕) อติสักกรีฉันท ์ ฉันท ์ ๑๕ พยางค ์
  ๑๖) อัฏฐิฉันท์ ฉันท ์ ๑๖  พยางค ์
  ๑๗) อัจจัฏฐิฉันท์ ฉันท ์ ๑๗ พยางค ์
  ๑๘) ธิติฉันท์ ฉันท ์ ๑๘ พยางค ์
  ๑๙) อติธิติฉันท์ ฉันท ์ ๑๙ พยางค ์
  ๒๐) กติฉันท์ ฉันท ์ ๒๐ พยางค ์
  ๒๑) ปกติฉันท์  ฉันท ์ ๒๑ พยางค ์
  ๒๒) อากติฉันท์ ฉันท ์ ๒๒  พยางค ์
  ๒๓) วิกติฉันท์ ฉันท ์ ๒๓ พยางค ์
  ๒๔) สังกติฉันท ์ ฉันท ์ ๒๔ พยางค ์
  ๒๕) อติกติฉันท์ ฉันท ์ ๒๕  พยางค ์
  ๒๖) อุกกติฉันท์ ฉันท ์ ๒๖ พยางค ์
 ฉันท์ ๒๖ ประเภทเหล่านี้ มีใช้ในวรรณกรรมสันสกฤต แต่ในวรรณกรรมบาลีนิยมแต่ง
ฉันท์ ๑๗ ประเภท คือตั้งแต่ฉันท์ที่มี ๖ พยางค์ คือคายัตตีฉันท์ จนถึงฉันท์ที่มี ๒๒ พยางค์ คืออากติ
ฉันท์เท่านั้น รายละเอียดของฉันท์ ๒๖ ประเภทสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ในคัมภีร์วุตโตทยมัญชรี 
 คณะในฉันทลักษณ์ 
 คณะ คือ กลุ่มค าที่ท่านก าหนดด้วยครุและลหุ นับเป็นองค์ประกอบย่อยของบาทที่เป็น
หนึ่งในสี่ของคาถา คณะฉันท์ในคาถาวรรณพฤติมีครุและลหุ คณะละ ๓ พยางค์ มี ๘ คณะ ส่วนคณะ
ฉันท์ในคาถามาตราพฤติก าหนดด้วยคณะที่มี ๔ มาตรา มี ๕ คณะ คณะในคาถาวรรณพฤติทั้ง ๘ นั้น
มีลักษณะดังต่อไปนี้ (หมายเลข ๒ = คร ุย่อว่า ค, ๑ = ลหุ ย่อว่า ล) 
  ๑) ม คณะ  มีครุล้วน ๒ ๒ ๒ 
  ๒) น คณะ มีลหุล้วน ๑ ๑ ๑ 
  ๓) ภ คณะ มีครุหน้า ๒ ๑ ๑ 
  ๔) ย คณะ มีลหุหน้า ๑ ๒ ๒ 
  ๕) ช คณะ มีครุกลาง ๑ ๒ ๑ 
  ๖) ส คณะ มีครุหลัง ๑ ๑ ๒ 
  ๗) ร คณะ มีลหุกลาง ๒ ๑ ๒ 
  ๘) ต คณะ มีหลุหลัง ๒ ๒ ๑ 
 ส่วนวิธีก าหนดครุลหุนั้น ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์วุตโตทัย คาถาที่ ๗ ว่า 
     ส โยคาทิ จ ทีโฆ จ   นิคฺคหีตปโร จ โย 



 

 

๑๘๖ 

     ครุ วงฺโก ปาทนฺโต วา  รสฺโสญฺโ มตฺติโก ลุชุ๗๘ 
   อักษรต้นของสังโยค,   สระยาว  และอักษรที่มีนิคหิตอยู่หลัง   ชื่อว่า ครุ 
   อักษรท้ายบาทคาถาที่ใช้เป็นรูปงอ ชื่อว่า ครุ บ้าง, สระสั้นที่มีหนึ่งมาตรา 
   อ่ืนจากครุ ที่ใช้เป็นรูปตรง ชื่อว่า ลหุ 
 ฉะนั้น ในพระบาลีจึงมีครุ หรือ เสียงหนัก ๔ ประเภท คือ 
  ๑) สังโยคาทิครุ ครุที่อยู่หน้าพยัญชนะสังโยค คือพยัญชนะที่ไม่มีสระคั่น ได้แก่ สระ
สั้น ๓ ตัว คือ อ อิ อุ หรือมีพยัญชนะประกอบร่วมกับสระสั้น เช่น กตฺวา, ทิสฺวา, สุตฺวา เป็นต้น 
  ๒) ทีฆะครุ ครุที่เป็นสระยาว คือ อา อี อู เอ โอ หรือพยัญชนะที่ประกอบกับสระยาว 
เช่น กา กี กู เก โก เป็นต้น 
  ๓) นิคคหีตปรครุ ครุที่มีนิคหิตอยู่หลัง คือสระสั้นหรือพยัญชนะที่ประกอบด้วย
นิคคหิต เช่น ก  กึ กุ เป็นต้น 
  ๔) ปาทันตครุ ครุที่อยู่ท้ายบาทคาถา คือสระสั้น คือ อ อิ อุ ที่ประกอบกับพยัญชนะ
อยู่ท้ายบาทคาถา ปาทันตครุนี้ถือว่าเป็นครุพิเศษ มีใช้เฉพาะในคาถาเท่านั้น , และในคาถาวรรณพฤติ 
อยู่ท้ายบาทคาถาทั้ง ๔ ส่วนในคาถามาตราพฤติอยู่ท้ายเฉพาะสมบาท (บาทคู่) คือบาทที่ ๒ และบาท
ที่ ๔ เทา่นั้น แตกต่างจากครุประเภทอ่ืน ๓ อย่างที่มีใช้ทั้งในคาถาและนอกคาถา 
 ฉันท์กลุ่มมาตราพฤติ 
 มาตราพฤต๗ิ๙ คือคาถาที่นับมาตราเป็นหลักในการประพันธ์ มี ๔ ประเภท คือ 
  ๑) อริยาคาถา มี ๖ ประเภท คือ อริยาสามัญ, ปัฏฐยาอริยา, วิปุลา, จปลา, มุขจปลา 
และชฆนจปลา 
  ๒) คีติคาถา มี ๔ ประเภท คือ คีต,ิ อุปคีติ, อุคคีติ และอริยาคีติ 
  ๓) เวตาลียคาถา มี ๙ ประเภท คือ เวตาลียะ, โอปัจฉันทสกะ, อาปาตลิกา, ทักขิณันติ
กา, อุทิจจวุตติ, ปัจจวุตติ, ปวัตตกะ, อปรันติกา และจารุหาสินี 
  ๔) มัตตาสมคาถา มี ๗ ประเภท คือ อจลธิติ, มัตตาสมกะ, วิสิโลกะ, วานวาสิกา, 
จิตรา, อุปจิตรา และปาทากุลกะ 
 คาถาประเภทนี้ มีก าหนดนับมาตราเฉพาะ ๔ มาตราเท่านั้น และคณะที่มี ๔ มาตราก็มี ๕ 
คณะ คือ  
  ๑) ภ คณะ (๒ ๑ ๑) 
  ๒) ช คณะ (๑ ๒ ๑) 
  ๓) ส คณะ (๑ ๑ ๒) 
  ๔) สัพพครุคณะ (๒ ๒) 
  ๕) สัพพลหุคณะ (๑ ๑ ๑ ๑) 
 ดังนั้น คณะที่ประกอบได้ในมาตราพฤติ จึงมีเพียง ๕ คณะดังกล่าว เพราะคณะในคาถา
ประเภทนี้นับรวม ๔ มาตราเป็น ๑ คณะ คือ ภ คณะ (๒ ๑ ๑), ช คณะ (๑ ๒ ๑), ส คณะ (๑ ๑ ๒),   
                                                      

 ๗๘ พระคันธสาราภิวงศ์, วุตโตทยมัญชรี ศึกษาเปรียบเทียบฉันทลักษณ์บาลี , (กรุงเทพมหานคร: 
หจก. ซีเอไอเซ็นเตอร์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๒๔-๒๕. 
 ๗๙ อ้างแล้ว. วุตโตทยมัญชรี ศึกษาเปรียบเทียบฉันทลักษณ์บาลี, ค าน า หน้า ๒๒-๒๕. 



 

 

๑๘๗ 

สัพพครุคณะ (๒ ๒ = ม คณะ) และสัพพหลุคณะ (๑ ๑ ๑ ๑ = น คณะ) ในคาถามาตราพฤติ (คาถา
นับมาตรา) ท่านก าหนดมาตราว่าในแต่ละบาทต้องมีกี่มาตรา ไม่ได้ก าหนดว่าแต่ละบาทต้องมี ภ คณะ 
หรือ ช คณะกี่คณะ เหมือนที่ก าหนดไว้ในคาถาวรรณพฤติซึ่งก าหนดพยางค์และคณะไว้แน่นอน และ
การเรียกชื่อว่าบาทคาถาในมาตราพฤติก็ต่างจากวรรณพฤติ กล่าวคือ บาทที่ ๑, ๒ เรียกว่าปุพพัทธะ 
(ครึ่งแรก) ส่วนบาทที่ ๓, ๔ เรียกว่าอปรัทธะ (ครึ่งหลัง) แม้บาทที่ ๑, ๓ ก็เรียกว่าวิสมบาท (บาทคี่) 
ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เรียกว่าสมบาท (บาทคู่) คณะในมาตราพฤตินี้ก็เรียกว่าวิสมคณะ (คณะคี่ คือ คณะที่ 
๑, ๓, ๕, ๗) และ สมคณะ (คณะคู่ คือคณะที่ ๒, ๔, ๖, ๘) 
 ก่อนที่จะกล่าวคาถามาตราพฤติ มี อริยาคาถาเป็นต้น ในคัมภีร์วุตโตทัย กล่าวถึงการ
ก าหนดคณะไว้ในคาถาที่ ๑๗ ว่า 
     ฉฏฺโ ’ขิลลหุ โช วา  คยุตาญฺเ ฉคฺคณา น โช วิสเม 
     อริยายนฺตทฺเธ โล   ฉฏฺโ นฺเต โค คณา ฉญฺเ  
   คณะที่ ๖ เป็นสัพพหลุคณะ หรือ ช คณะ ๖ คณะอ่ืนที่ประกอบด้วยครุ 
   มีอยู่ ไม่มี ช คณะ ในวิสมคณะ (คณะคี่) ส่วนในครึ่งหลังของอริยาคาถา  
   คณะที่ ๖ เป็นลหุ ครุมีอยู่ในคณะท้าย และคณะ ๖ อ่ืนมีอยู่ 
 ขอสรุปความและอธิบายลักษณะของคาถานี้ ดังนี้ 
  ปุพพัทธะ (ครึ่งแรก) ของอริยาคาถามี ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑) คณะมี ๗ และมีครุท้าย 
  ๒) คณะที่ ๖ มี ๒ คณะคือ ช คณะ (๑ ๒ ๑) หรือ สัพพลหุคณะ (๑ ๑ ๑ ๑) 
  ๓) คณะอ่ืนจากคณะที่ ๖ ไม่มีก าหนดคณะแน่นอน คือเป็นคณะใดคณะหนึ่งในคณะ 
๕ คณะที่มี ๔ มาตรา 
  ๔) ในวิสมคณะ (คณะคี่) ไม่มี ช คณะ แต่อนุญาตคณะอ่ืนอีก ๔ คณะ 
  อปรัทธะ (ครึ่งหลัง) มี ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑) คณะมี ๗ คณะ และมีครุท้าย 
  ๒) คณะที่ ๖ เป็นลหุ 
  ๓) คณะอ่ืนจากคณะที่ ๖ มี ๕ คณะ ๆ ใดคณะหนึ่ง 
  ๔) ในวิสมคณะ ไม่มี ช คณะ 
 การก าหนดคาถาในมาตราพฤตินี้ คือหนึ่งคาถา มี ๔ บาท, บาทที่ ๑ และบาทที่ ๒ ครึ่ง
แรกของคาถาเป็นปุพพัทธคาถา มี ๓๐ มาตรา, บาทที่ ๓ และบาทที่ ๔ ครึ่งหลังของคาถาเป็นอปรัทธ
คาถา มี ๓๐ มาตรา, บาทที่ ๑ และบาทที่ ๓ เป็นบาทคี่ คือวิสมบาท แต่ละบาท มี ๑๒ มาตรา, บาท
ที่ ๒ และบาทที่ ๔ เป็นบาทคู่ คือสมบาท แต่ละบาท มี ๑๘ มาตรา, เมื่อว่าโดยคณะทั้งในปุพพัทธ
คาถา และอปรัทธคาถา แต่ละคาถา มี ๗ คณะ ๆ ละ ๔ มาตรา เท่ากับ ๒๘ มาตราและครุ ๑ รวม
เป็น ๓๐ มาตรา รวมเป็นหนึ่งคาถา มีทั้งหมด ๖๐ มาตรา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้
จากคัมภีร์วุตโตทัยและคัมภีร์วุตโตทยมัญชรีได้ 
 
 
 



 

 

๑๘๘ 

 ส าหรับอุทาหรณ์ที่เป็นคาถาว่า 
 
     มหาสมโย ปวนสฺมึ   เทวกายา สมาคตา  
        อาคตมฺห อิม  ธมฺมสมย   
        ทกฺขิตาเย อปราชิตส ฆ   
 
 เป็นอุปชาติคาถา ประเภทวรรณพฤติ คาถา ๒ บาทแรก เรียกว่า มการวิปุลาคาถา ก่อน
อ่ืน ขออ้างถึงหลักเกณฑ์ที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วุตโตทัยที่เกี่ยวกับคาถาประเภทนี้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 คัมภีร์ฉันโทมัญชรี (ปริจเฉทที่ ๔ คาถาที่ ๑๐)๘๐ ได้แสดงมการวิปุลคาถา ซึ่งมีกฎส าหรับ
ท่องจ าดังนี้ 
  มการวิปุลาคาถา 
  คาถาที่ ๑๐ ว่า มวิปุลา โมมฺโภธิมฺหา 
       คาถาที่มี ม คณะท้าย ๔ พยางค์ ชื่อว่า มการวิปุลา  
 ลักษณะของมการวิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ที ่๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ม คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี (๑, ๓) 
  ๓) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ (๒, ๔) 
 มการวิปุลาคาถา มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) ปฐมมการวิปุลาคาถา คือ มการวิปุลาคาถาที่มี ม คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาท
ที่ ๑ และมี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เป็น ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ 
มีรูปคณะว่า ม ช ย ช 
  ๒) ตติยมการวิปุลาคาถา คือ มการวิปุลาคาถาที่มี ม คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาท
ที่ ๓ และมี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เป็น ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗
มีรูปคณะว่า ย ช ม ช 
  ๓) มการวิปุลาคาถา คือ มการวิปุลาคาถาที่มี ม คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทท่ี ๑, 
๓ และมี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒, ๔ มีรูปคณะว่า ม ช ม ช 
 ตารางแสดงปฐมมการวิปุลาคาถา  

บาทที่ ๑ บาทที่ ๒ 

ค 
ล 

ม 

ม 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 

                                                      

 ๘๐ พระคันธสาราภิวงศ์, วุตโตทยมัญชรี ศึกษาเปรียบเทียบฉันทลักษณ์บาลี, หน้า ๓๓๗. 



 

 

๑๘๙ 

ภ ภ 
๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

 
บาทที่ ๓ บาทที่ ๔ 

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
  
 สวาคตาคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๗๒. ว่า สฺวาคเตติ รนภา ครุกา เทฺว 
       คาถาที่มี ร น ภ คณะ และ ครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า สวาคตาคาถา  
 

ร คณะ น คณะ ภ คณะ คร ุ คร ุ
๒ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

สฺวา ค เต ติ ร น ภา ค ร ุ กา เทฺว 
 
 สวาคตาคาถา คือ คาถาที่มี ร น ภ คณะ และครุ อีก ๒ พยางค์ต่อท้าย อยู่ทุกบาทของ
คาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๑ ๒, ๑ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า สฺวาคเต (๒ ๑ ๒) เป็น 
ร คณะ, ค าว่า ติ รน (๑ ๑ ๑) เป็น น คณะ, ค าว่า ภา ครุ (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ ส่วนค าว่า กา เทฺว 
(๒ ๒) เป็นครุ ๒ พยางค์ต่อท้าย 
  

ครึ่งคาถาแรก 
ล ภ ม ค ค ย ช ค 
๑ 
ม 

๒ ๑ ๑ 
หา สม 

๒ ๒ ๒ 
โย ปวนสฺ  

๒ 
มึ 

๒ 
เท 

๑ ๒ ๒ 
วกายา 

๑ ๒ ๑ 
สมาค 

๒ 
ตา 

 

ครึ่งคาถาหลัง 
ร คณะ น คณะ ภ คณะ คร ุ คร ุ

สวาคตาคาถา ๒ ๑ ๒  ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 
อาคตมฺ ห อิมํ ธมฺมส ม ย  
ร คณะ น คณะ ภ คณะ คร ุ คร ุ สวาคตาคาถา 



 

 

๑๙๐ 

๒ ๑ ๒  ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 
ทกฺขิตา เย อป ราชิต ส  ฆ  

 

 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งประกอบด้วยอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปฐมมการ  
วิปุลาคาถา มี ม ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ คือ ในบาทที่ ๑ และ ๒ ส่วนอีก ๒ บาทครึ่งหลัง เป็น
สวาคตาคาถา  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ม คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ โย ปวนสฺ (๒ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ สมาค (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  บาทที่ ๓ และ ๔ เป็นสวาคตาคาถา จะมี ร น ภ คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาท
คาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๑ ๒, ๑ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒ ๒  
 จะเห็นได้จากค าในบาทที่ ๓ ว่า อาคตมฺ (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ, ห อิมํ (๑ ๑ ๑) เป็น น 
คณะ, ธมฺมส (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ, ค าว่า ม (๒) เป็น ครุ และค าว่า ย  (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๔ ว่า ทกฺขิตา (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ, เย อป (๑ ๑ ๑) เป็น น คณะ, ราชิต (๒ ๑ 
๑) เป็น ภ คณะ, ค าว่า ส  (๒) เป็น ครุ และค าว่า ฆ  (๒) เป็น คร ุ 
 
 คาถาว่า 
 
     ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ  โย จตฺโถ สมฺปรายิโก  
     อตฺถาภิสมยา ธีโร   ปณฺฑิโตติ ปวุจจติ  
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่าปัฐยาวัตตคาถา ก่อนอ่ืนขออ้างถึงหลักเกณฑ์ที่ท่าน
กล่าวไว้ในคัมภีร์วุตโตทัยที่เก่ียวกับคาถาประเภทนี้ ซึ่งมีกฎส าหรับท่องจ าดังนี้ 
 ปัฐยาวัตตคาถา 
  คาถาที่ ๑๑๙ ว่า สเมสุ สินฺธุโต เชน ปถฺยาวตฺตํ ปกิตฺติตํ 
       คาถาที่มี ช คณะท้าย ๔ พยางค์ในบาทคู่ เรียกว่า ปัฐยาวัตตะ 
 ลักษณะของปัฐยาวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๑ และ ๓ 
  ๓) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือบาทที่ ๒ และ ๔ 
 
 
 
 



 

 

๑๙๑ 

 ตารางแสดงปัฐยาวัตตคาถา 
ล ร ย ล ค ม ช ค 
๑ 
ส 

๒ ๑ ๒ 
เมสุ สินฺ 

๑ ๒ ๒ 
ธุโต เช 

๑ 
น 

๒ 
ปถ ฺ

๒ ๒ ๒ 
ยาวตฺต  

๑ ๒ ๑ 
ปกิตฺติ 

๒ 
ต  

ค 
ม 

ย 

ค ค 
ม 

ช 

ค ย ย 
ร ร 

ล 
ต 

ล ล 
ต 

ล ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 
 ปัฐยาวัตตคาถา คือ คาถาที่มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ และมี ช คณะอยู่
พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ จะเห็นว่าค าว่า ธุโต เช (๑ ๒ ๒) ในบาทคี่ คือบาทที่ ๑ เป็น ย คณะ ส่วน
ค าว่า ปกิตฺติ (๑ ๒ ๑) ในบาทคู่ คือบาทที่ ๒ เป็น ช คณะ 
 

ครึ่งคาถาแรก 
ค ม ย ค ค ม ช ค 
๒ 
ทิฏฺ 

๒ ๒ ๒ 
เ ธมฺเม 

๑ ๒ ๒ 
จ โย อตฺ  

๒ 
โถ 

๒ 
โย 

๒ ๒ ๒ 
จตฺโถ สมฺ 

๑ ๒ ๑ 
ปรายิ 

๒ 
โก 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ภ ย ค ค ช ช ล 
๒ 
อตฺ 

๒ ๑ ๑ 
ถาภิส 

๑ ๒ ๒ 
มยา ธี 

๒ 
โร 

๒ 
ปณ ฺ

๑ ๒ ๑ 
ฑิโตติ 

๑ ๒ ๑  
ปวุจฺจ 

๑ 
ติ 

 
 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ จ โย อตฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ปรายิ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ มยา ธี (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ ปวุจฺจ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 



 

 

๑๙๒ 

 ๔.๑.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คัมภีร์สุโพธาลังการเป็นคัมภีร์ที่แสดงหลักการแต่งเสียง เรียกว่าสัททาลังการ คือลักษณะ
การแต่งเสียงให้ไพเราะและแต่งความหมาย เรียกว่าอัตถาลังการ คือลักษณะการแต่งที่มีเนื้อหา
ไพเราะ ประกอบด้วยค าอธิบายและอุทาหรณ์โดยละเอียด ดังนั้น บทประพันธ์ด้านคัมภีร์บาลีใน
พระพุทธศาสนานั้น จึงประกอบด้วยศัพท์และเนื้อความ ๒ ประการ คือ ความสัมพันธ์ของศัพท์และ
เนื้อความที่มีความเก่ียวข้องกัน และการไม่มีโทษของศัพท์หรือเนื้อความอย่างใดอย่างหนึ่งมีวิรุทธันตร
โทษเป็นต้น บทประพันธ์ในคัมภีร์บาลีมี ๓ ประเภท คือ ปัชชะ ร้อยกรอง เรียกว่าคาถา, คัชชะ ร้อย
แก้ว เรียกว่าจุณณิยะ และวิมิสสะ คือบทประพันธ์ที่มีทั้งร้อยกรองและร้อยแก้วผสนกัน ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากคัมภีร์สุโพธาลังการมัญชรีได้ 
 การวิเคราะห์บทบาลีด้านอลังการ คือการวิเคราะห์ด้านสัททาลังการ หมายถึง อลังการที่
สามารถประดับศัพท์ให้งดงามไพเราะสละสลวยมีปสาทคุณเป็นต้น และอัตถาลังการ หมายถึง 
อลังการที่สามารถประดับบทประพันธ์มีสภาววุตติเป็นต้น บทประพันธ์ที่ประกอบด้วยคุณ คือ สัททา
ลังการ มีปรากฏในบทประพันธ์ของกวี แต่บทประพันธ์ที่ประกอบด้วยคุณคือ อัตถาลังการ มีปรากฏ
เพียงบทประพันธ์ที่วิจิตรโดยเนื้อความตามนัยของกวี ในการศึกษาวิเคราะห์นี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอการ
วิเคราะห์เฉพาะสัททาลังการ ซึ่งได้น ามาศึกษาวิเคราะห์บทพระบาลีในคาถาที่น ามาอ้างเป็น
กรณีศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 
 คาถาว่า 
 
     มหาสมโย ปวนสฺมึ   เทวกายา สมาคตา  
        อาคตมฺห อิม  ธมฺมสมย   
        ทกฺขิตาเย อปราชิตส ฆ   
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า มหาสมโย เป็นบทประธาน วางไว้ไว้ต้นประโยค โดยสัมพันธ์เข้ากิริยาคุม
พากย์ คือ โหติ (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า ปวนสฺมึ เป็นบทอาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ โหติ 
   ค าว่า เทวกายา เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ สมาคตา 
   ค าว่า อาคตา เป็นบทวิกติกัตตา วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อมฺห 
   ค าว่า อิมํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ธมฺมสมย  
   ค าว่า ธมมฺสมย ํเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อาคตา 
   ค าว่า ทกฺขิตาเย เป็นบทสัมปทานะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อาคตา 
   ค าว่า อปราชิตสํฆํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ ทกฺขิตาเย 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 



 

 

๑๙๓ 

  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
   บาทที่ ๑ ว่า มหาสมโย ปวนสฺมึ มีครุ ๔ ตัว คือ หา, โย, นสฺ, มึ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, หฺ, อา, อ, อ, อ, อ, อ, อักษร
ตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ยฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ สฺ, นฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ 
และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัว
เดียว คือ ( -   ) 
   บาทที่ ๒ ว่า เทวกายา สมาคตา มีครุ ๕ ตัว คือ เท, กา, ยา, มา, ตา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, กฺ, อา, อา, อ, อา, คฺ, อ, อา, 
อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ ยฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ทฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ มฺ,
อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
   บาทที่ ๓ ว่า อาคตมฺห อิมํ ธมฺมสมยํ มีครุ ๕ ตัว คือ อา, ตมฺ, ม , ธม,ฺ ย  อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๒ ตัว คือ อา, คฺ, อ, อ, หฺ, อ, อ, อ, อ, 
อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, ยฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ตฺ, ธฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ 
มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
   บาทที่ ๔ ว่า ทกฺขิตาเย อปราชิตสํฆํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทก,ฺ ตา, เย, รา, ส , ฆ  อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ อ, กฺ, ขฺ, อา, อ, อ, อา, 
อ, อ, ฆฺ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, ยฺ, ชฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ร,ฺ อักษรทันตฐาน ๔ ตัว 
คือ ท,ฺ ตฺ, ตฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรนาสิกัฏ
ฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า มหาสมโย ปวนสฺมึ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า เทวกายา สมาคตา เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อาคตมฺห อิมํ ธมฺมสมย ํเป็นมิสสกสมตา 
  บาทท่ี ๔ ว่า ทกฺขิตาเย อปราชิตสํฆํ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี ธมฺ ใน ธมฺมสมย  ในบาทที่ ๓, มี ขิ ใน ทกฺขิตาเย, ฆํ ใน อปราชิตส ฆ   
ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว 
คือ กฺ, คฺ, คฺ, กฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๑๑ ตัว คือ มฺ, มฺ, ปฺ,  
มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, ม,ฺ มฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
 



 

 

๑๙๔ 

  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิตอักษร
อยู่ ๓ พยางค์ มี ธมฺ ใน ธมฺมสมย  ในบาทที่ ๓, มี ขิ ใน ทกฺขิตาเย, ฆํ ใน อปราชิตส ฆ   ในบาทที่ ๔ 
และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า อาคตมฺห (อาคตา + อมฺห) อปราชิตส ฆ  
(น + ปราชิต + ส ฆ ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 คาถาว่า 
 
     ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ  โย จตฺโถ สมฺปรายิโก  
     อตฺถาภิสมยา ธีโร   ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ทิฏฺเ  เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะว่า ธมฺเม 
   ค าว่า จ เป็นบทนิบาตใช้ในความหมายสมุจจยัตถะ 
   ค าว่า โย สมฺปรายิโก เป็นบทวิเสสนะของ อตฺโถ 
   ค าว่า อตฺถาภิสมยา เป็นบทเหตุ 
   ค าว่า ธีโร เป็นประธานวางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ ปวุจฺจติ  
   ค าว่า ปณฺฑิโตติ ศัพท์ สรุปในกิริยาคุมพากย์ คือ ปวุจฺจติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 



 

 

๑๙๕ 

  บาทที่ ๑ ว่า ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ มีครุ ๗ ตัว คือ ทิฏฺ, เ ธมฺ, เม, โย, อตฺ, โถ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ อ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๓ ตัว คือ อิ, จฺ, ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ทฺ, ธฺ, ตฺ, ถฺ, อักษร
โอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ  
โอ, โอ 
  บาทที่ ๒ ว่า โย จตฺโถ สมฺปรายิโก มีครุ ๖ ตัว คือ โย, จตฺ, โถ, สมฺ, รา, โก อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, กฺ, อักษรตาลุฐาน 
๔ ตัว คือ ยฺ, จฺ, ยฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ตฺ, ถฺ, สฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, ปฺ และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๓ ตัว คือ โอ, โอ, โอ 
  บาทที่ ๓ ว่า อตฺถาภิสมยา ธีโร มีครุ ๕ ตัว คือ อตฺ, ถา, ยา, ธี, โร อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๓ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อา, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว 
คือ อิ, ยฺ, อี, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ถฺ, สฺ, ธฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ 
ตัว คือ ภฺ, มฺ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๔ ว่า ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ มีครุ ๖ ตัว คือ ปณฺ, โต, วุจฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๔ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ อิ, อิ, 
จฺ, จฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ณฺ, ฑฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว 
คือ ปฺ, ปฺ, อุ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า โย จตฺโถ สมฺปรายิโก เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อตฺถาภิสมยา ธีโร เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ปณฺฑิโตติ ปวุจจติ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๖ พยางค์ มี เ , ธ ใน ทิฏฺเ ธมฺเม, โถ ใน อตฺโถ ในบาทที่ ๑, มี โถ ใน จตฺโถ ใน
บาทที่ ๒, มี ถา ใน อตฺถาภิสมยา, ธี ใน ธีโร ในบาทที่ ๓ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐาน
เดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐานตัวเดียว คือ กฺ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ จฺ, จฺ, จฺ, จฺ, อักษร
มุทธฐาน ๓ ตัว คือ ฏฺ, ณฺ, ฑฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๗ ตัว 
คือ มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 



 

 

๑๙๖ 

  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิตอักษร
อยู่ ๖ พยางค์ มี เ , ธ ใน ทิฏฺเ ธมฺเม, โถ ใน อตฺโถ ในบาทที่ ๑, มี โถ ใน จตฺโถ ในบาทที่ ๒, มี ถา 
ใน อตฺถาภิสมยา, ธี ใน ธีโร ในบาทที่ ๓ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า 
จตฺโถ (จ + อตฺโถ) อตฺถาภิสมยา (อตฺถ + อภิสมยา), ปณฺฑิโตติ (ปณฺฑิโต + อิติ) ออกเสียงง่าย จึง
ประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๑.๕ สรุป  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ สมย ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 สมย ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ส  หรือ สม บทหน้า + อิ, เอ, อย, ยา ธาตุ + อ 
ปัจจัย มีความหมาย ๙ อย่าง ประกอบด้วย สมยศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง คือ (๑) สมวาย ความ
ถึงพร้อมแห่งเหตุ (๒) สมูห หมู่-คณะ (๓) การณ เหตุ (๔) ขณ ขณะ-โอกาส (๕) ปฏิเวธ การแทง
ตลอด (๖) กาล กาลเวลา (๗) ปหาน การละ (๘) ลาภ การได้ (๙) ทิฏฺ  ิ ลัทธิ อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างใน
แต่ละความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย ปฐมมการวิปุลาคาถา, สวาคตาคาถา 
และปัฐยาวัตตคาถา และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ 
(๔) สุขุมาลตาคุณ และ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
๔.๒  วิเคราะห์ วณฺณ ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า อายุ วณฺโณ สุข  พล , สุวณฺณวณฺโณ, ส วณฺณนา ที่มาจาก วณฺณ ศัพท์เป็นศัพท์
ที่มีปรากฏใช้มาก ผู้วิจัยเห็นควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรม
ไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๒.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 วณฺณ ศัพท์มาจาก วณฺณ วณฺณกฺริยาวิตฺถารคุณวจเนสุ=สรรเสริญ, ท า, ให้พิสดาร, กล่าว
ความดี + อ มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  วณฺณ 
  วณฺณฺ    ลบสระ อ ท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโตโลโปฯ 
  วณฺณฺ + อ   ลง อ ปัจจัย  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 



 

 

๑๙๗ 

  วณฺณ    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น วณฺณ 
 
 ๔.๒.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 วณฺณ ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๘๑ ว่า  
 ตตฺถ วณฺณนฺติ วณฺณสทฺโท สณฺ านชาติรูปายตนการณปมาณคุณปส สาทีสุ ทิสฺสติ. ตตฺถ 
มหนฺต  สปฺปราชวณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวาติ๘๒ อาทีสุ สณฺ าน  วุจฺจติ. พฺราหฺมโณว เสฏฺโ  วณฺโณ, หีโน   
อญโฺ  วณฺโณติ๘๓ อาทีสุ ชาติ. ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย สมนฺนาคโตติ๘๔ อาทีสุ รูปายตน . 
     น หรามิ น ภญฺชามิ   อารา สิงฺฆาม ิวาริช , 
     อถ เกน นุ วณฺเณน   คนฺธตฺเถโนติ วุจฺจตีติ๘๕ 
อาทีสุ การณ . ตโย ปตฺตสฺส วณฺณาติ๘๖ อาทีสุ ปมาณ . กทา สญฺญุฬฺหา๘๗ ปน เต คหปติ อิเม สมณสฺส 
โคตมสฺส วณฺณาติ๘๘ อาทีสุ คุโณ. วณฺณารหสฺส วณฺณ  ภาสตีติ๘๙ อาทีสุ ปส สา. 
 วณฺณสทฺโท๙๐ ปน  ฉวิถุติกุลวคฺคการณสณฺ านปมาณรูปายตนาทีสุ  ทิสฺสติ . ตตฺถ 
สุวณฺณวณฺโณสิ ภควาติเอวมาทีสุ ฉวิยา. กทา สญฺญูฬฺหา ปน เต คหปติ สมณสฺส โคตมสฺส วณฺณาติ
เอวมาทีสุ๙๑ ถุติย . จตฺตาโรเม โภ โคตม วณฺณาติเอวมาทีสุ๙๒ กุลวคฺเค. อถ เกน นุ วณฺเณน, คนฺธเถโน
ติ วุจฺจตีติเอวมาทีสุ๙๓ การเณ. มหนฺต  หตฺถิราชวณฺณ  อภินิมฺมินิตฺวาติเอวมาทีสุ๙๔ สณฺ าเน. ตโย 
ปตฺตสฺส วณฺณาติ๙๕ เอวมาทีสุ ปมาเณ. วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชาติเอวมาทีสุ๙๖ รูปายตเน. 
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๗๗๙ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า   
      วณฺโณ สณฺ านรูเปสุ  ชาติจฺฉวีสุ การเณ 
      ปมาเณ จ ปสํสายํ  อกฺขเร จ ยเส คุเณ. 
  วณฺณศัพท์ มีความหมาย ๑๐ อย่าง คือ  (๑) สณฺ าน รูปร่าง-สัณฐาน (มี 

                                                      

 ๘๑ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๓๗-๓๘. 
 ๘๒ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๔๒/๑๒๗. 
 ๘๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๑๔/๖๙. 
 ๘๔ วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๒๖/๑๒๓. 
 ๘๕ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๒๓๔/๒๔๖. 
 ๘๖ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๖๐๒/๖๘. 
 ๘๗ ฉ.ม. สญฺญูฬฺหา. 
 ๘๘ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๗๗/๕๔. 
 ๘๙ องฺ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๑๓๕/๘๕, องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓/๓. 
 ๙๐ ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๔๙/๓๑-๓๒, สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๓. 
 ๙๑ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๗๗/๕๔. 
 ๙๒ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๑๕/๖๙.  
 ๙๓ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๒๓๔/๒๔๖. 
 ๙๔ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๓๘/๑๒๔. 
 ๙๕ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๖๐๒/๖๘. 
 ๙๖ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๖๑๗-๖๔๕/๑๘๘-๑๙๖. 



 

 

๑๙๘ 

  ต่ าและสูงเป็นต้น) (๒) รูป สี (มีสีแดงและด าเป็นต้น) (๓) ชาติ ตระกูล (มี 
  กษัตริย์เป็นต้น) (๔) ฉว ิผิวพรรณ (๕) การณ เหตุ  (๖) ปมาณ ประมาณ  
  (๗) ปสสํา การสรรเสริญ  (๘) อกฺขร อักษร  (๙) ยส ชื่อเสียง  (๑๐) คุณ  
  คุณมีศีลเป็นต้น 
 เมื่อทราบความหมายของ วณฺณ ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับรูปวิเคราะห์พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 วณฺณน  ทีฆรสฺสาทิวเสน สณฺ หนนฺติ วณฺโณ สณฺ าน  สัณฐานชื่อว่าวัณณะ เพราะเป็นการ
ตั้งอยู่โดยความเป็นสภาพยาวและสั้นเป็นต้น  
 เอตฺถ จ วณฺณิตพฺโพ อยมีทิโสติ ปกาเสตพฺโพติ วณฺโณ สณฺ าน .๙๗ ก็ในค าว่า สปฺปราช-
วณฺณ  นี้ พึงทราบรูปวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ รูปร่างที่ชื่อว่าวัณณะ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงออกว่า นี้ เป็น
เช่นนี้ 
 วณฺเณติ วิการมาปชฺชมาน  หทยงฺคตภาว  ปกาเสตีติ วณฺโณ รูปายตน ๙๘ รูปายตนะ ชื่อว่า
วัณณะ เพราะแสดงสภาพที่เป็นไปในใจเมื่อถึงความเปลี่ยนแปลง 
 วณฺณียติ อสงฺกรโต ววตฺถปียตีติ วณฺโณ ชาติ๙๙ ชาติตระกูลชื่อว่าวัณณะ เพราะถูกเขา
ก าหนดไว้โดยไม่ระคนกัน 
 อยมีทิโสติ วณฺเณติ ปกาเสตีติ วณฺโณ ผิวพรรณที่ชื่อว่าวัณณะ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงออก  
 อจฺโฉ วิปฺปสนฺโนติอาทินา วณฺณิตพฺพฏฺเ น วณฺโณ, ฉวิ. ฯ เป ฯ ตตฺถ ฉวิยนฺติ ฉวิคตา 
วณฺณธาตุเอว สุวณฺณวณฺโณติ เอตฺถ วณฺณคฺคหเณน คหิตาติ อปเร๑๐๐ ผิวพรรณชื่อว่าวัณณะ เพราะ
เป็นสิ่งที่คนชื่นชมว่า ผิวผุดผ่อง ฯ ล ฯ ในค าว่า ฉวิย  นั้น อาจารย์บางท่านกล่าวหมายถึงวัณณธาตุ (สี) 
ที่เป็นไปในผิวพรรณ ด้วยวัณณะศัพท์ในอุทาหรณ์ว่า สุวณฺณวณฺโณ ผู้มีพระฉวีวรรณดุจสีทองค า 
 วณฺณียติ ผลเมเตน ยถาสภาวโต วิภาวียตีติ วณฺโณ การณ ๑๐๑ เหตุชื่อว่าวัณณะ เพราะเป็น
เครื่องแสดงผลตามสมควรแก่สภาวะ 
 วณฺณียติ อปฺปมหนฺตาทิวเสน ปมียตีติ วณฺโณ ปมาณ ๑๐๒ ขนาดชื่อว่าวัณณะ เพราะถูกเขา
วัดขนาดไว้โดยความเป็นของน้อยหรือมากเป็นต้น  
 มหนฺต  ขุทฺทก  มชฺฌิมนฺติ วณฺเณตพฺพโต ปมาเณตพฺพโต วณฺโณ, ปมาณ .๑๐๓ ขนาดชื่อว่า
วัณณะ เพราะถูกเขาวัดขนาดไว้ว่าเป็นของใหญ่ เล็ก ปานกลาง  
 วณฺณน  กิตฺติยา อุคฺโฆสนนฺติ วณฺโณ ปส สา, วณฺณน  คุณส กิตฺตน  วณฺโณ ปส สา.๑๐๔ การ
สรรเสริญชื่อว่าวัณณะ เพราะมีการเป่าประกาศเกียรติคุณ 

                                                      

 ๙๗ ที.สี.ฏีกา (อภินว) (บาลี) ๑/๑/๒๒๖. 
 ๙๘ ที.สี.ฏีกา (อภินว) (บาลี) ๑/๑/๒๒๖. 
 ๙๙ ที.สี.ฏีกา (อภินว) (บาลี) ๑/๑/๒๒๖. 
 ๑๐๐ ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๒๗๕/๑๘๕. 
 ๑๐๑ ที.สี.ฏีกา (อภินว) (บาลี) ๑/๑/๒๒๖. 
 ๑๐๒ ที.สี.ฏีกา (อภินว) (บาลี) ๑/๑/๒๒๖. 
 ๑๐๓ ที.ปา.ฏีกา (บาลี) ๒๗๕/๑๘๕. 
 ๑๐๔ ที.สี.ฏีกา (อภินว) (บาลี) ๑/๑/๒๒๗. 



 

 

๑๙๙ 

 วณฺณียติ ปกาสียติ อตฺโถ อเนนาติ วณฺโณ อกฺขโร อักษรชื่อว่าวัณณะ เพราะเป็นเครื่อง
ประกาศเนื้อความ 
 วณฺณียติ ปส สียตีติ วณฺโณ คุโณ๑๐๕ คุณชื่อว่าวัณณะ เพราะถูกเขาสรรเสริญ 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. สณฺ าน แปลว่า รูปร่างสัณฐาน มีต่ าและสูงเป็นต้น 
 อุทาหรณ์ : มาโร ปาปิมา ภควโต ภย  ฉมฺภิตตฺต  โลมห ส  อุปฺปาเทตุกาโม มหนฺต  หตฺถิ
ราชวณฺณํ อภินิมฺมินิตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ๑๐๖ มารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัว ความหวาด
สะดุ้ง ความขนพองสยองเกล้าเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงแปลงร่างกายเป็นพญาช้างใหญ่ เข้า
ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงท่ีประทับ 
 มาโร ปาปิมา ภควโต ภย  ฉมฺภิตตฺต  โลมห ส  อุปฺปาเทตุกาโม มหนฺต  สปฺปราชวณฺณํ      
อภินิมฺมินิตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ๑๐๗ มารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง ความ
ขนพองสยองเกล้าเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงแปลงร่างกายเป็นพญางูตัวใหญ่ เข้าไปเฝ้าพระผู้
มีพระภาคเจ้าถึงท่ีประทับ 
 วณฺณํ กตฺวา สุภาสุภนฺติ สุนฺทรญฺจ อสุนฺทรญฺจ นานปฺปการ  วณฺณ  กตฺวา อเนกวาร  มม 
สนฺติก  อาคโตสีติ อตฺโถ. โส กิร วณฺโณ นาม นตฺถิ เยน วณฺเณน มาโร วิภึสกตฺถาย ภควโต สนฺติก  น 
อาคตปุพฺโพ.๑๐๘ ค าว่า วณฺณํ กตฺวา สุภาสุภํ ความว่า ท่านแปลงกายทั้งที่งามและไม่งาม มีประการ
ต่าง ๆ มายังส านักของเราหลายครั้ง ได้ยินว่า ขึ้นชื่อว่าเพศนั้นไม่มี พระผู้มีพระภาคตรัสกับมารอย่าง
นั้น ด้วยเพศที่มารไม่เคยมายังส านักของพระผู้มีพระภาค เพ่ือประสงค์จะหลอกให้ทรงหวาดกลัว 
 อิติ วิทิตฺวาติ สมโณ โคตโม ปธานมนุยุตฺโต สุเขน นิสินฺโน ฆฏฺฏยิสฺสามิ นนฺติ วุตฺตปฺปการ  
อตฺตภาว  มาเปตฺวา นิยามภูมิย  อิโต จิโต จ สญฺจรนฺต  วิชฺชุลตาโลเกน ทิสฺวา โก นุ โข เอโส  สตฺโตติ? 
อาวชฺเชนฺโต มาโร อยนฺติ เอว  วิทิตฺวา.๑๐๙ ค าว่า อิติ วิทิตฺวา ความว่า มารคิดว่า พระสมณโคดม
ประกอบความเพียรเนือง ๆ นั่งเป็นสุข เราจักกระทบกระเทียบพระองค์ดู แล้วเนรมิตอัตภาพมี
ประการดังกล่าวแล้ว เดินไปทางนี้และทางนี้ (ด้อม ๆ มอง ๆ) ณ ที่ทรงท าความเพียร พระผู้มีพระภาค
เจ้าทรงเห็นด้วยแสงฟ้าแลบ ทรงร าพึงว่า นั่นสัตว์อะไรหนอแล ก็ทรงทราบอย่างนี้ว่า ผู้นี้คือมาร 
 ๒. รูปายตน แปลว่า รูป 
 อุทาหรณ์: วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชา๑๑๐ รูป, กลิ่น, รส, โอชา 
 วณฺโณ คนฺโธ รโส โอชาติ เอวมาทีสุ รูปายตเน๑๑๑ ความหมายว่ารูปายตนะ ในประโยคว่า 
รูป กลิ่น รส โอชา เป็นต้น 

                                                      

 ๑๐๕ ที.สี.ฏีกา (อภินว) (บาลี) ๑/๑/๒๒๖. 
 ๑๐๖ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๓๘/๑๒๔. 
 ๑๐๗ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๔๒/๑๒๗. 
 ๑๐๘ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๓๘/๑๖๒. 
 ๑๐๙ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๔๒/๑๖๕. 
 ๑๑๐ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๖๑๗-๖๔๕/๑๘๘-๑๙๖. 
 ๑๑๑ ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๒๖๐/๗๓. 



 

 

๒๐๐ 

 มนาปวณฺณสณฺ านาทีหิ สตฺตาน  วญฺจกา ยกฺขินีอาทโย วิย๑๑๒ เหมือนนางยักษิณีเป็นต้น 
หลอกลวงเหล่าสัตว์ด้วยการแสดงรูปร่างและทรวดทรงที่น่าปรารถนาเป็นต้น ฉะนั้น 
 มุจลินฺโท นาคราชา สตฺตาหสฺส อจฺจเยน วิทฺธ  วิคตพลาหก  เทว  วิทิตฺวา ภควโต กายา 
โภเค วินีเวเ ตฺวา สกวณฺณ  ปฏิส หริตฺวา มาณวกวณฺณํ อภินิมฺมินิตฺวา ภควโต ปุรโต อฏฺ าสิ อญฺชลิโก 
ภควนฺต  นมสฺสมาโน๑๑๓ ครั้น ๗ วันผ่านไป พญานาคมุจลินท์รู้ว่า ฝนหายปลอดเมฆแล้ว จึงคลายขนด
ออกจากพระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้า จ าแลงร่างของตนเป็นมาณพ ยืนประนมมือถวายอภิวาทอยู่
เบื้องพระพักตร ์
 ๓. ชาติ แปลว่า ตระกูล มีกษัตริย์เป็นต้น 
 อุทาหรณ์: วาเสฏฺ พฺราหฺมณ โปราณ  อสรนฺตา เอวมาห สุ พฺราหฺมโณว เสฏฺโ  วณฺโณ    
หีนา อญฺเ วณฺณา๑๑๔ วาเสฏฐะ พวกพราหณ์ระลึกถึงเรื่องเก่าของตนไม่ได้ จึงกล่าวอย่างนี้ว่า 
ตระกูลที่ประเสริฐที่สุด คือพราหมณ์เท่านั้น ตระกูลอื่นเลว 
 ตตฺถ เสฏฺโ วณฺโณติ ชาติโคตฺตาทีน  ปญฺ าปนฏฺ าเน พฺราหฺมโณว เสฏฺโ ติ ทสฺเสนฺติ.๑๑๕ 
 บรรดาค าเหล่านั้น ด้วยค าว่า เสฏฺโ วณฺโณ พราหมณ์ทั้งหลายแสดงว่า พวกพราหมณ์
เท่านั้น ประเสริฐที่สุด ในการบัญญัติเรื่องชาติและโคตรเป็นต้น 
 ๔. ฉว ิแปลว่า ผิวพรรณ 
 อุทาหรณ์: อมฺพปาลี จ คณิกา อภิรูปา โหติ ทสฺสนียา ปาสาทิกา ปรมาย วณฺณโปกฺขร -
ตาย สมนฺนาคตา๑๑๖ และมีหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลี รูปงาม น่าดู น่าชม มีผิวพรรณผุดผ่องอย่างยิ่ง 
 ปริปุณฺณกาโย สุรุจิ สุชาโต จารุทสฺสโน สุวณฺณวณฺโณสิ ภควา สุสุกฺกทาโ สิ วีริยวา๑๑๗ ข้า
แต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์เสด็จอุบัติมาดีแล้ว มีพระวิริยภาพ มีพระวรกายสมบูรณ์ มีพระรัศมี
เรืองงาม เป็นผู้น่าทัศนายิ่งนัก มีพระฉวีวรรณเปล่งปลั่งดั่งทอง มีพระเข้ียวแก้วขาวสะอาด 
 เตน โข ปน สมเยน ผรุสาย ภิตฺติยา เสตวณฺโณ น นิปตติ๑๑๘ สมัยนั้น ฝาเรือนเนื้อหยาบสี
ขาวจึงไม่เกาะติด 
 ๕. การณ แปลว่า เหตุ 
 อุทาหรณ์:  
     น หรามิ น ภญฺชามิ   อารา สิงฺฆามิ วาริช   
     อถ เกน นุ วณฺเณน   คนฺธตฺเถโนติ  วุจฺจติ๑๑๙  
   เราไม่ได้น าไป เราไม่ได้หัก เราเพียงแต่ดมกลิ่นดอกบัวที่เกิดในน้ าห่าง ๆ 
   เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านจะเรียกเราว่า เป็นผู้ขโมยกลิ่น เพราะเหตุอะไรเล่า 

                                                      

 ๑๑๒ วิภาวินี. (บาลี) ๑๙๑. 
 ๑๑๓ วิ.ม. (บาลี) ๔/๕/๕. 
 ๑๑๔ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๑๔/๖๙. 
 ๑๑๕ ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๑๑๓/๔๖. 
 ๑๑๖ วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๒๖/๑๒๓. 
 ๑๑๗ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๙๙/๓๘๔. 
 ๑๑๘ วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๙๘/๖๖. 
 ๑๑๙ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๒๓๔/๒๔๖. 



 

 

๒๐๑ 

 วณฺเณนาติ การเณน.๑๒๐ ค าว่า วณฺเณน ได้แก่ เพราะเหตุ 
 ๖. ปมาณ แปลว่า ขนาด 
 อุทาหรณ์: เทฺว ปตฺตา อโยปตฺโต มตฺติกาปตฺโตติ ตโย ปตฺตสฺส วณฺณา อุกฺกฏฺโ ปตฺโต 
มชฺฌิโม ปตฺโต โอมโก ปตฺโต๑๒๑ บาตรมี ๒ ชนิด คือ บาตรเหล็ก และบาตรดินเผา ขนาดของบาตรมี 
๓ ขนาด คือ บาตรขนาดใหญ่ บาตรขนาดกลาง บาตรขนาดเล็ก 
 ตโย ปตฺตสฺส วณฺณาติ ตีณิ ปตฺตสฺส ปมาณานิ๑๒๒ ค าว่า ตโย ปตฺตสฺส วณฺณา ได้แก่ 
บาตร ๓ ขนาด 
 ๗. ปสํสา แปลว่า การสรรเสริญ  
 อุทาหรณ์: อนุวิจฺจ ปริโยคาเหตฺวา วณฺณารหสฺส วณฺณ  ภาสติ๑๒๓ พิจารณา ไตร่ตรองแล้ว 
กล่าวสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญ 
 วณฺณํ ภาสตีติ สุปฏิปนฺโน เอส สมฺมาปฏิปนฺโนติ คุณ  กเถต.ิ๑๒๔ ค าว่า วณฺณํ ภาสติ ได้แก่ 
กล่าวคุณความดีว่า ผู้นี้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 
 ๘. อกฺขร แปลว่า อักษร มี อ เป็นต้น 
 อุทาหรณ์: วณฺณาคโม วณฺณวิปริยาโย๑๒๕ การลงอักษรอาคม การสลับอักษร 
 วณฺณาติ อกฺขรา๑๒๖ บทว่า วณฺณา หมายถึง อักษระ 
 อวณฺณกวคฺคหการา กณฺ ชา๑๒๗ ออักษร กวรรค และหอักษร มีเสียงเกิดจากล าคอ 
 อาทิสทฺเทน ชาตรูปปุฬินกฺขราทโย สงฺคณฺหาติ .๑๒๘ ด้วยอาทิศัพท์ วัณณะ ศัพท์ยัง
หมายถึง เงินทอง ทราย และอักษรเป็นต้น 
 ๙. ยส แปลว่า บริวารและชื่อเสียง 
 อุทาหรณ์: โส อญฺเ เทเว อติโรจติ วณฺเณน เจว ยสสา จ๑๒๙ พระองค์ก็รุ่งเรืองเกินเทพ
เหล่าอ่ืนด้วยวรรณะและยศ 
 วณฺเณน เจว ยสสา จาติ อลงฺการปริวาเรน จ ปุญฺ สิริยา จาติ อตฺโถ.๑๓๐ ค าว่า วณฺเณน 
เจว ยสสา จ ได้แก่ ด้วยบริวารที่เป็นเครื่องประดับ และด้วยสิริคือบุญ 
 ๑๐. คุณ แปลว่า คุณมีศีลเป็นต้น 
 อุทาหรณ์:  กทา สญฺญูฬฺหา ปน เต คหปติ อิเม สมณสฺส โคตมสฺส วณฺณา  ฯเปฯ  เอวเมว 

                                                      

 ๑๒๐ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๒๓๔/๒๘๒. 
 ๑๒๑ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๖๐๒/๖๘. 
 ๑๒๒ วิ.มหา.อ. (บาลี) ๒/๖๐๒/๒๑๕. 
 ๑๒๓ องฺ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๑๓๕/๘๕., องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓/๓. 
 ๑๒๔ องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๑๓๕/๖๗. 
 ๑๒๕ วิ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๑๖. 
 ๑๒๖ สํ.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๐๗๑/๖๓๗. 
 ๑๒๗ รูปสิทฺธิ. (บาลี) ๒/๓.  
 ๑๒๘ ที.สี.ฏีกา (อภินว) (บาลี) ๑/๑/๒๒๗. 
 ๑๒๙ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๐๐/๑๙๔. 
 ๑๓๐ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๐๐/๒๗๒. 



 

 

๒๐๒ 

โข ภนฺเต โส ภควา อเนกวณฺโณ อเนกสตวณฺโณ โก หิ ภนฺเต วณฺณารหสฺส วณฺณ  น กริสฺสติ๑๓๑ คหบดี 
ท่านประมวลถ้อยค าส าหรับพรรณนาคุณของพระสมณโคดมไว้ตั้งแต่เมื่อไร ฯลฯ ท่านขอรับ พระผู้มี
พระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงมีพระคุณควรพรรณนาเป็นอเนก ทรงมีพระคุณควร
พรรณนาได้เป็นร้อย ใครเล่าจักพรรณนาไม่ได้ถึงพระคุณของพระองค์ผู้ควรพรรณนา 
      พุทฺโธปิ พุทฺธสฺส ภเณยฺย วณฺณํ 
      กปฺปมฺป ิเจ อญฺ มภาสมาโน. 
      ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร 
      วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺส๑๓๒ 
     แม้พระพุทธเจ้าจะพึงพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้า 
    หากไม่ตรัสอย่างอ่ืนแม้ตลอดกัป  
    กัปก็จะพึงหมดสิ้นไปในระหว่างกาลนาน  
    คุณของพระตถาคตท้ังหลายก็ไม่หมดสิ้น 
 ๑๑. ชาตรูป แปลว่า ทองค า 
 อุทาหรณ์:  ตว สทฺธญฺจ สีลญฺจ   วิทิตฺวาน ชนาธิป 
     วณฺณ  อญฺชนวณฺเณน  กาลิงฺคสฺมึ๑๓๓ วิมิมฺหเส.๑๓๔ 
     ข้าแตพ่ระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเหล่าชน  
   ข้าพระองค์ท้ังหลายได้ทราบศรัทธาและศีลของพระองค์แล้ว  
   จะขอรับพระราชทานแลกเปลี่ยนทองค ากับพญาช้างอัญชนวรรณ 
   น าไปไว้ในแคว้นกาลิงคะ พระเจ้าข้า 
 วณฺณนฺติ ตทา ตสฺมึ เทเส สุวณฺณ  วุจฺจติ๑๓๕ เวลานั้น ในประเทศนั้น เขาเรียกทองว่า
วรรณะ 
 ๑๒. ปุฬิน แปลว่า กองทราย 
 อุทาหรณ์:   อกิลาสุโน วณฺณุปเถ ขณนฺตา  
      อุทงฺคเณ ตตฺถ ปปํ อวินฺทุ 
      เอว  มุนี วีริยพลูปปนฺโน 
      อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ.๑๓๖  
     ชนทั้งหลายผู้ไม่เกียจคร้าน  
    ขุดภาคพื้นที่หนทางกลางทะเลทราย  
    ได้พบน้ าที่หนทางกลางทะเลทรายอันราบเรียบนั้น ฉันใด  
    มุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและก าลัง ไม่เกียจคร้าน  

                                                      

 ๑๓๑ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๗๗/๕๔. 
 ๑๓๒ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๕๓/๓๖๐. 
 ๑๓๓ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๗๖/๘๔. 
 ๑๓๔ ฉ. นิมิมฺหเส, ม. วนิมฺหเส 
 ๑๓๕ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๔/๗๖/๑๐๔. 
 ๑๓๖ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒/๑. 



 

 

๒๐๓ 

    พึงประสบความสงบใจ ฉันนั้น 
 วณฺณุปเถติ วณฺณุ วุจฺจติ วาลุกา วาลุกามคฺเคติ อตฺโถ.๑๓๗ ค าว่า วณฺณุปเถ ความว่า 
ทรายท่านเรียกว่า วณฺณุ ในหนทางกลางทะเลทราย 
 คัมภีร์สัททนีติ๑๓๘ ได้กล่าวสรุปเป็นคาถาไว้ ดังนี้ 
     ฉวิย  ถุติย  เหเม  กุลวคฺเค จ การเณ 
     สณฺ าเน จ ปมาเณ จ  รูปายตนชาติสุ 
     คุณกฺขเรสุ ปุฬิเน  วณฺณสทฺโท ปวตฺตติ 
   วณฺณ ศัพท์  มีความหมายดังนี้  คือ  ฉว ิ (ผิวพรรณ),  ถุติ (สรรเสริญ, 
   ยกย่อง), เหม (ทองค า), กุลวคฺค (ชาติตระกูล), การณ (เหตุ), สณฺ าน 
   (สัณฐาน, รูปร่าง),  ปมาณ (ขนาด),  รูปายตน (รูปายตนะ=รูป), ชาติ  
   (ชาติตระกูล), คุณ (ความดี), อกฺขร (อักษร), ปุฬิน (กองทราย) 
 
 ๔.๒.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 อุทาหรณ์ที่เป็นคาถาว่า 
 
     น หรามิ น ภญฺชามิ   อารา สิงฺฆาม ิวาริช   
     อถ เกน นุ วณฺเณน   คนฺธตฺเถโนติ วุจฺจติ  
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่าปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ล ช ย ล ค ม ช ค 
๑ 
น 

๑ ๒ ๑ 
หรามิ 

๑ ๒ ๒ 
น ภญฺชา  

๑ 
มิ 

๒ 
อา 

๒ ๒ ๒ 
รา สิงฺคา 

๑ ๒ ๑ 
นิ วาริ 

๒ 
ช  

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ช ย ล ค ม ช ล 
๑ 
อ 

๑ ๒ ๑ 
ถ เกน 

๑ ๒ ๒ 
นุ วณฺเณ 

๑ 
น 

๒ 
คน ฺ

๒ ๒ ๒ 
ธตฺเถโน 

๑ ๒ ๑ 
ติ วุจฺจ 

๑ 
ติ 

 
 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ น ภญฺชา (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ นิ วาริ (๑ ๒ ๑) 
                                                      

 ๑๓๗ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๑/๒/๑๕๘. 
 ๑๓๘ พระอัคควังสเถระ, สัททนีติ ธาตุมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์, แปลโดย พระมหานิมิตร 
ธมฺมสาโร และคณะ, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๗๗๗. 



 

 

๒๐๔ 

  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ นุ วณฺเณ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ติ วุจฺจ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
 
      พุทฺโธปิ พุทฺธสฺส ภเณยฺย วณฺณํ 
      กปฺปมฺป ิเจ อญฺ มภาสมาโน 
      ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร 
      วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺส 
 เป็นอินทรวิเชียรคาถา ในติฏ  ุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ และอินทรวงศคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ 
พยางค์ เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะกล่าวถึงคาถาโดยตรง ผู้วิจัยขอแสดงกฏเกณฑ์ของอินทรวิเชียรคาถา
และอินทรวงศคาถาก่อน แล้วจะได้วิเคราะห์คาถาต่อไป 
 อินทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๖๓. ว่า อินฺทาทิกา ตา วชิรา ชคา โค 
       คาถาที่มี ต ต ช คณะ และ ครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า อินทรวิเชียร  
       (หรือ) ชื่อว่า วชิราคาถาที่มี อินฺท ศัพท์อยู่หน้า 
 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
อินฺ ทา ทิ กา ตา ว ชิ รา ช คา โค 

 
 อินทรวิเชียรคาถา คือ คาถาที่มี ต ต ช คณะ และครุ อีก ๒ พยางค์ต่อท้าย อยู่ทุกบาท
ของคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า อินฺทาทิ (๒ ๒ ๑) 
เป็น ต คณะ, ค าว่า กา ตา ว (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า วิราช (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ส่วนค าว่า คา 
โค (๒ ๒) เป็นครุ ๒ พยางค์ต่อท้าย 
 อินทรวงศคาถา ในชคตฉีันท์ ๑๒ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๗๕. ว่า สา อินทวํสา ขลุ ยตฺถ ตา ชรา 
       คาถาที่มี ต ต ช ร คณะ ชื่อว่า อินทรวงศ์ โดยแท้   
 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
สา อินฺ ท ว  สา ข ลุ ยตฺ ถ ตา ช รา 



 

 

๒๐๕ 

 อินทรวงศคาถา คือ คาถาที่มี ต ต ช ร คณะ อยู่ทุกบาทของคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า 
๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า สา อินฺท (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ว สา ข (๒ 
๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ลุ ยตฺถ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ส่วนค าว่า ตา ชรา (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 
      พุทฺโธปิ พุทฺธสฺส ภเณยฺย วณฺณํ 
      กปฺปมฺป ิเจ อญฺ มภาสมาโน 
      ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนตฺเร 
      วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺส 
  

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

พุทฺโธปิ พุทฺธสฺส ภเณยฺย วณ ฺ ณ  
ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
กปฺปมฺปิ เจ อญฺ  มภาส มา โน 

ต ต ช ร 
อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

ขีเยถ กปฺโป จิ รทีฆ มนฺตเร 
ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑  ๒ ๒ 
วณฺโณ น ขีเยถ ตถาค  ตสฺ ส 

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๒ และ ๔) เข้ากับ
อินทรวงศคาถา (บาทที่ ๓) คาถาที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของ
ทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒  
 จะเห็นได้จากค าในบาทที่ ๑ ว่า พุทฺโธปิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, พุทฺธสฺส (๒ ๒ ๑) เป็น ต 
คณะ, ภเณยฺย (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า วณฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า ณ  (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๒ ว่า กปฺปมฺปิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, เจ อญฺ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, มภาส (๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า มา (๒) เป็น ครุ และค าว่า โน  (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๔ ว่า วณฺโณ น (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ขีเยถ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ตถาค (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ตสฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า ส  (๒) เป็น ครุ (ปาทันตครุ) 
 ส่วนบาทที่ ๓ ที่เป็นอินทรวงศคาถา จะมี ต ต ช ร คณะ ในคาถา คือ ครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ 
๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ จะเห็นว่าค าว่า ขีเยถ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า กปฺโป จิ (๒ ๒ ๑) เป็น 
ต  คณะ, ค าว่า รทีฆ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และ ค าว่า มนฺตเร เป็น ร คณะ  



 

 

๒๐๖ 

 ปาทันตครุ๑๓๙ คือ ครุที่อยู่ท้ายคาถา ได้แก่ รัสสสระ ๓ ตัวล้วน ๆ หรือมีพยัญชนะ
ประกอบร่วมกับสระ ความจริง ครุประเภทนี้ออกเสียงเบาตามปรกติของรัสสสระ แต่ถือว่าเป็นครุตาม
ระเบียบที่ฉันทลักษณ์ก าหนดไว้ ครุประเภทนี้ อยู่ท้ายสมบาท (บาทคู่ คือ บาทที่ ๒, ๔) ในคาถา
มาตราพฤติ และอยู่ท้ายบาททั้ง ๔ ในคาถาวรรณพฤติ เช่น สพฺพลเหตฺถาทิลหุนิ ภวติ ยติ (คาถา  
๑๘), ป มฑฺเฒ ลกฺขณ  ตุ จปลาย (คาถา ๒๔), ชตา ชคา โค วิสเม สเม ตุ (คาถา ๑๑๓)  
 คัมภีร์ฉันโทภารตี (หน้า ๑๒๘) น าข้อความจากคัมภีร์ฉันโทภาวะเกี่ยวกับการก าหนดวิธี
ไปใช้ในปาทันตครุมาแสดงว่า 
     ปาทนฺโต สมปาทนฺเต โลปิ โค พหุโส สิยา 
     อญฺ ตฺน นาสเต ฉนฺโท- หานิ ยตฺร ส วิชฺชเต. 
  แม้ลหุท้ายบาทก็มักเป็นครุในที่สุดของสมบาท (บาทคู่ = ๒, ๔) ถ้าการเสีย 
  ฉันท์ไม่มีในวิสมบาทอ่ืน (บาทคี่ = ๑, ๓) ปาทันตครุย่อมมีในสมบาทนั้นอีก 
 
 คาถาว่า 
 
     ตว สทฺธญฺจ สีลญฺจ   วิทิตฺวาน ชนาธิป 
     วณฺณ  อญฺชนวณฺเณน  กาลิงฺคสฺมึ วิมิมฺหเส 
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่าปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ล ย ย ล ล ต ช ล 
๑ 
ต 

๑ ๒ ๒ 
ว สทฺธญฺ 

๑ ๒ ๒ 
จ สีลญฺ  

๑ 
จ 

๑ 
วิ 

๒ ๒ ๑ 
ทิตฺวาน 

๑ ๒ ๑ 
ชนาธิ 

๑ 
ป 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ต ย ล ค ม ช ค 
๒ 
วณ ฺ

๒ ๒ ๑ 
ณ  อญฺช 

๑ ๒ ๒ 
น วณฺเณ 

๑ 
น 

๒ 
กา 

๒ ๒ ๒ 
ลิงฺคสฺมึ 

๑ ๒ ๑ 
วิมิมฺห 

๒ 
เส 

 
 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ จ สีลญฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ชนาธิ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 

                                                      

 ๑๓๙ พระคันธสาราภิวงศ์, วุตโตทยมัญชรี ศึกษาเปรียบเทียบฉันทลักษณ์บาลี, หน้า ๒๕. 



 

 

๒๐๗ 

  มี ย คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ น วณฺเณ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ วิมิมฺห (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
 
      อกิลาสุโน วณฺณุปเถ ขณนฺตา 
      อุทงฺคเณ ตตฺถ ปปํ อวินฺทุ  
      เอว  มุนี วีริยพลูปปนฺโน 
      อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ 
 
 เป็นอินทรวิเชียรคาถา และอุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏ  ุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ และกมลา
คาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะกล่าวถึงคาถาโดยตรง ผู้วิจัยขอแสดงกฏเกณฑ์
ของอินทรวิเชียรคาถา อุเปนทรวิเชียรคาถา และกมลาคาถาก่อน แล้วจะได้วิเคราะห์คาถาต่อไป 
 อินทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๖๓. ว่า อินฺทาทิกา ตา วชิรา ชคา โค 
       คาถาที่มี ต ต ช คณะ และ ครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า อินทรวิเชียร  
       (หรือ) ชื่อว่า วชิราคาถาทีม่ี อินฺท ศัพท์อยู่หน้า 
 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
อินฺ ทา ทิ กา ตา ว ชิ รา ช คา โค 

 
 อินทรวิเชียรคาถา คือ คาถาที่มี ต ต ช คณะ และครุ อีก ๒ พยางค์ต่อท้าย อยู่ทุกบาท
ของคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า อินฺทาทิ (๒ ๒ ๑) 
เป็น ต คณะ, ค าว่า กา ตา ว (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า วิราช (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ส่วนค าว่า คา 
โค (๒ ๒) เป็นครุ ๒ พยางค์ต่อท้าย 
 อุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๖๔. ว่า อุปาทิกา สาว ชตา ชคา โค 
       คาถาที่มี ช ต ช คณะ และ ครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า อุเปนทรวิเชียร  
       (หรือ) ชื่อว่า วชิรา คาถาที่มี อุป ศัพท์อยู่หน้า 
 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
อุ ปา ทิ กา สา ว ช ตา ช คา โค 



 

 

๒๐๘ 

 อุเปนทรวิเชียรคาถา คือ คาถาที่มี ช ต ช คณะ และครุ อีก ๒ พยางค์ต่อท้าย อยู่ทุกบาท
ของคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า อุปาทิ (๑ ๒ ๑) 
เป็น ช คณะ, ค าว่า กา สา ว (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ชตา ช (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ส่วนค าว่า 
คา โค (๒ ๒) เป็นครุ ๒ พยางค์ต่อท้าย 
 กมลาคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๘๗. ว่า กมลาติ เ ยฺยา สยเสหิ โย เจ 
       คาถาที่มี ส ย ส ย คณะ ชื่อว่า กมลา   
 

ส คณะ ย คณะ ส คณะ ย คณะ 
๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ก ม ลา ติ เ ยฺ ยา ส ย เส ห ิ โย เจ 

 
 กมลาคาถา คือ คาถาท่ีมี ส ย ส ย คณะ อยู่ทุกบาทของคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๑ 
๒, ๑ ๒ ๒, ๑ ๑ ๒, ๑ ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า กมลา (๑ ๑ ๒) เป็น ส คณะ, ค าว่า ติ เ ยฺยา (๑ ๒ ๒ 
) เป็น ย คณะ, ค าว่า สยเส (๑ ๑ ๒) เป็น ส คณะ ส่วนค าว่า ห ิโย เจ (๑ ๒ ๒) เป็น ย คณะ 
 
      อกิลาสุโน วณฺณุปเถ ขณนฺตา 
      อุทงฺคเณ ตตฺถ ปปํ อวินฺทุ 
      เอว  มุนี วีริยพลูปปนฺโน 
      อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ 
  

ส คณะ ย คณะ ส คณะ ย คณะ 
กมลาคาถา ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

อกิลา สุโน วณ ฺ ณุปเถ ขณนฺตา 
ช คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ

อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
อุทงฺค เณ ตตฺถ ปปํ อ วินฺ ทุ 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒  ๒ 

เอว  มุ นี วีริย พลูป ปนฺ โน 
ส คณะ ย คณะ ส คณะ ย คณะ 

กมลาคาถา ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
อกิลา สุ วินฺเท หทยสฺ  ส สนฺต ึ

 



 

 

๒๐๙ 

 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างกมลาคาถา (บาทที่ ๑ และ ๔) อุเปนทรวิเชียร
คาถา (บาทที่ ๒) และอินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๓) คาถาที่เป็นกมลาคาถา จะมี ส ย ส ย คณะ ของ
ทุกบาทคาถา คือเสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๑ ๒, ๑ ๒ ๒, ๑ ๑ ๒, ๑ ๒ ๒, คาถาที่เป็นอุเปนทรวิเชียรคาถา 
จะมี ช ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ 
๑, ๒ ๒ คาถาที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาทคาถา คือ 
เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒  
 จะเห็นได้จากค าในบาทที่ ๑ ว่า อกิลา (๑ ๑ ๒) เป็น ส คณะ, สุโน วณฺ (๑ ๒ ๒) เป็น ย 
คณะ, ณุปเถ (๑ ๑ ๒) เป็น ส คณะ, ค าว่า ขณนฺตา (๑ ๒ ๒) เป็น ย คณะ 
 บาทที่ ๔ ว่า อกิลา (๑ ๑ ๒) เป็น ส คณะ, สุ วินฺเท (๑ ๒ ๒) เป็น ย คณะ, หทยสฺ (๑ ๑ 
๒) เป็น ส คณะ, ค าว่า ส สนฺตึ (๑ ๒ ๒) เป็น ย คณะ 
 ส่วนบาทที่ ๒ ที่เป็นอุเปนทรวิเชียรคาถา จะมี ช ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ในคาถา 
จะเห็นว่าค าว่า อุทงฺค (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, เณ ตตฺถ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ปปํ อ (๑ ๒ ๑) เป็น ช 
คณะ, ค าว่า วินฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า ทุ  (๒) เป็น คร ุ
 และบาทที่ ๓ ที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ในคาถา จะ
เห็นว่าค าว่า เอว  มุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, นี วีริย (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, พลูป (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, 
ค าว่า ปนฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า โน  (๒) เป็น คร ุ
 ค าว่า วีริย เป็นค าที่มีข้อยกเว้นเพ่ือให้เข้ากับคณะของฉันทลักษณ์ จึงนับเป็น ๒ พยางค์
โดยนับ ริย เป็นเป็นพยางค์เดียวและนับเป็นเสียงลหุด้วยเพ่ือให้เข้ากับคณะฉันท์ ดังมีข้อความ๑๔๐ทาง
คัมภีร์ไวยากรณ์และฏีกาต่าง ๆ ได้อธิบายถึงพยางค์เกินมาได้ในค าดังต่อไปนี้ คือ อริย, จริยา, กิริยา,  
วีริย, อาจริย, วิปริยาย, อรห เป็นต้น โดยให้รวมค าเหล่านั้นเป็นพยางค์สั้นกว่าเดิม คือ ถ้ามี ๔ พยางค์
ก็ถือว่าเป็น ๓ พยางค์ หรือถ้ามี ๓ พยางค์ก็ถือว่าเป็น ๒ พยางค์เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้คงเนื่องมาจาก
ภาษาสันสกฤตใช้ค าสั้นกว่าบาลี จึงอนุโลมตามภาษานั้น ค าที่ยกมากล่าวมีรูปค าตามภาษาสันสกฤต
สั้นกว่าบาลี ๑ พยางค์ ว่า อรฺยฺย, จรฺยา, กฺริยา, วีรฺย, อาจารฺย, วิปรฺยาย, อรฺห ซึ่งปรากฏในคัมภีร์สัทท
นีติ สุตตมาลาว่า 
 คาถาปเทสุ อริยารหจริยาทิโยเค อธิกกฺขโรปิ ปาโท อนุปวชฺโช. 
 ในบาทคาถา แม้บาทที่มีพยางค์เกิน เมื่อประกอบกับ อริย, อรห และ จริยา ศัพท์เป็นต้น 
ก็หาโทษมิได้ 
 ในคัมภีร์ฎีกากล่าวไว้ว่า กิริยารหาทิโยเค วิย จ อนฺตรโยเค อธิกกฺขรปาโท อนุปวชฺโช๑๔๑ 
อนึ่ง บาทที่มีพยางค์เกิน เมื่อประกอบกับ อนฺตร ศัพท์ ย่อมไม่มีโทษ เหมือนเมื่อประกอบกับ กิริยา 
และ อรห ศัพท์เป็นต้น 
 ปาวจเน หิ จริยาริยกิริยารหาทิโยคาสุ ปกติคาถาสุ อุปชาติยญฺจาธิกกฺขโรปิ ปาโท     
อนุปวชฺโช๑๔๒ ที่จริงแล้ว ในพระพุทธพจน์ แม้บาทที่มีพยางค์เกิน ในคาถาทั่วไปและอุปชาติคาถา เมื่อ
ประกอบกับ จริยา, อริย, กิริยา และ อรห ศัพท์เป็นต้น ย่อมปราศจากโทษ 
                                                      

 ๑๔๐ พระคันธสาราภิวงศ์. วุตโตทยมัญชรี ศึกษาเปรียบเทียบฉันทลักษณ์บาลี, หน้า ๓๑๓-๓๑๖. 
 ๑๔๑ ที.สี.ฏีกา (อภินว) (บาลี) ๒/๓๐๔/๓๖๘. (อ้างในวุตโตทยมัญชรี) 
 ๑๔๒ กวส. ๒/๖๕. (อ้างในวุตโตทยมัญชรี) 



 

 

๒๑๐ 

 ขอน าอุทาหรณ์ที่ปรากฏในพระบาลีมาแสดงไว้โดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 
     ตโป จ พฺรหฺมจรยิญฺจ  อริยสจฺจาน ทสฺสน  
     ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑  ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
     นิพฺพานสจฺฉิกิรยิา จ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
     ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑  ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 
 บาทที่ ๑-๓ ในคาถานี้ มี ๙ พยางค์ แต่ถือว่ามี ๘ พยางค์ คือค าว่า จริยญฺ นับรวมเป็น ๒ 
๒, ค าว่า อริย นับรวมเป็น ๒ ๑, ค าว่า กิริยา นับรวมเป็น ๒ ๒ คาถานี้จึงเป็นปัฐยาวัตตคาถาที่มี ย, ช, 
ย, ช คณะทา้ย ๔ พยางค์แรกทุกบาท 
 การมีพยางค์เกินจ านวนที่ก าหนดนี้ มีข้อสังเกต ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑) พยางค์ท่ีถูกรวมกันมักถือว่าเป็นครุตามตัวอย่างที่น ามาแสดงข้างต้น 
  ๒) การรวมพยางค์นี้ไม่จ ากัดเฉพาะค าที่ใกล้เคียงกับภาษาสันสกฤตเหมือนค าว่า อริย 
เป็นต้น แม้ค าทั่วไปก็อาจใช้กฎการรวมพยางค์ได้ เช่น 
      โส อิม  วิชฏเย ชฏ  
      ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
 ค าว่า วิช นับรวมเป็นครุ ๑ พยางค์ บาทนี้ก็จะครบ ๘ พยางค ์
      สุโข ปญฺ าย ปฏิลาโภ 
      ๑ ๒ ๒ ๒ ๑  ๒ ๒ ๒ 
      สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ  
      ๒ ๒ ๒   ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ 
      น พฺราหฺมณสฺส ปหเรยฺย 
      ๑ ๒ ๑ ๒ ๑     ๒ ๒ ๑ 
      ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ 
      ๒ ๑  ๒ ๒ ๒   ๒ ๒ ๑ 
      สพฺพปาปสฺส อกรณ  
      ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 
      สจิตฺตปริโยทปน  
      ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ 
 ๓) บางแห่งแม้จะมี อริย ศัพท์เป็นต้น ก็มีพยางค์ในบาทครบจ านวน เช่น 
     อริยา โนปปพฺภนฺติ  อสญฺ าปายภูมิสุ 
     เสสฏฺ าเนสุ ลพฺภนฺติ  อริยานริยาปิ จ. 
 ๔) บางแห่งพยางค์ท่ีถูกรวมกันก็ถือว่าเป็นลหุ เช่น 
     หริ   อริ   ติมิ  กลิ  พลิ  ชลธิ  คหปต ิ
     ๑๑  ๑๑  ๑๑  ๑๑ ๑๑ ๑๑๑  ๑๑๑ 
 ค าว่า คห นับรวมเป็นลหุ ๑ พยางค์ บาทนี้มีลหุล้วน ๑๖ มาตรา 
     สนฺตีธ  สตฺตา  อปฺปรชกฺขชาติกา 
     ๒ ๒ ๑ ๒ ๒     ๑  ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 



 

 

๒๑๑ 

 ค าว่า อปฺป นับรวมเป็นลหุ ๑ พยางค์ บาทนี้มีลักษณะเหมือนอินทรวงศคาถา 
 ดังนั้น ค าว่า วีริย ในบาทคาถาที่ ๓ ว่า เอวํ มุนี วีริยพลูปปนฺโน จึงนับรวมเป็น ๒ พยางค์ 
โดยรวม ริย เป็นลหุ ๑ พยางค ์
   
 ๔.๒.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
     น หรามิ น ภญฺชามิ   อารา สิงฺฆาม ิวาริช   
     อถ เกน นุ วณฺเณน   คนฺธตฺเถโนติ วุจฺจติ  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทที่ถูกปฏิเสธว่า หรามิ, ภญฺชามิ  
   ค าว่า อารา เป็นบทนิบาต วางไว้ใกล้กับบทกิริยา คือ สิงฺฆามิ 
   ค าว่า วาริช ํเป็นบทอวุตตกัมมะ ใน สิงฺฆามิ 
   ค าว่า อถ เป็นบทนิบาตบอกกาล 
   ค าว่า เกน เป็นบทวิเสสนะวางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ วณฺเณน 
   ค าว่า นุ ศัพทเ์ป็นนิบาตค าถาม 
   ค าว่า คนธตฺเถโนติ สรุปใน วุจฺจติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า น หรามิ น ภญฺชามิ มีครุ ๓ ตัว คือ รา, ภญฺ, ชา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๑ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, หฺ, อ, อา, อ, อ, อา, อักษรตาลุฐาน ๔ 
ตัว คือ อิ, ญฺ, ชฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ร,ฺ อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ นฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ 
ตัว คือ มฺ, ภฺ, มฺ 
  บาทที่ ๒ ว่า อารา สิงฺฆามิ วาริชํ มีครุ ๖ ตัว คือ อา, รา, สิงฺ, ฆา, วา, ช  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อา, อา, งฺ, ฆฺ, อา, อา, อ, อักษร
ตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, อิ, อิ, ชฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐานตัวเดียว คือ สฺ, อักษร
โอฏฐฐานตัวเดียว คือ มฺ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า อถ เกน นุ วณฺเณน มีครุ ๓ ตัว คือ เก, วณฺ, ณา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๓ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, กฺ, อ, อ, อ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว 
คือ ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ถฺ, นฺ, นฺ, นฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ และอักษร  
ทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 



 

 

๒๑๒ 

  บาทที่ ๔ ว่า คนฺธตฺเถโนติ วุจฺจติ มีครุ ๕ ตัว คือ คนฺ, ธตฺ, เถ, โน, วุจฺ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ คฺ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ 
ตัว คือ อิ, จฺ, จฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ นฺ, ธฺ, ตฺ, ถฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ อุ, 
อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัว
เดียว คือ วฺ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า น หรามิ น ภญฺชามิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า อารา สิงฺฆามิ วาริชํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อถ เกน นุ วณฺเณน เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า คนฺธตฺเถโนติ วุจฺจติ เป็นมิสฺสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ภ ใน ภญฺชามิ ในบาทที่ ๑, มี ฆา ใน สิงฺฆามิ ในบาทที่ ๒, มี ธตฺ, เถ 
ใน คนฺธตฺเถโนติ ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษร
กัณฐฐาน ๓ ตัว คือ งฺ, กฺ, คฺ, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ ญฺ, ชฺ, ชฺ, จฺ, จฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ณฺ,  
ณฺ, อักษรทันตฐาน ๑๐ ตัว คือ นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ จึง
ท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิตอักษร
อยู่ ๔ พยางค์ มี ภ ใน ภญฺชามิ ในบาทที่ ๑, มี ฆา ใน สิงฺฆามิ ในบาทท่ี ๒, มี ธตฺ, เถ ใน คนฺธตฺเถโนติ 
ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า คนฺธตฺเถโนติ (คนฺธตฺเถโน + 
อิติ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 



 

 

๒๑๓ 

  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
      พุทฺโธปิ พุทฺธสฺส ภเณยฺย วณฺณํ 
      กปฺปมฺป ิเจ อญฺ มภาสมาโน 
      ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนตฺเร 
      วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺส 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า พุทฺโธป ิเป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ ภเณยฺย 
   ค าว่า พุทฺธสฺส เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีถูกขยาย คือ วณฺณ  
   ค าว่า วณฺณํ เป็นบทอวุตตกัมมะ ใน ภเณยฺย 
   ค าว่า กปฺปมฺป ิเป็นบทอัจจันตสังโยคะ ในอภาสมาโน 
   ค าว่า เจ เป็นบทนิบาตใช้ในปริกัปปัตถะ 
   ค าว่า อญฺ  ํ เป็นอวุตตกัมมะ วางใกล้กับบทกิริยา คือ อภาสมาโน  
   ค าว่า กปฺโป เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทกิริยาคุมพากย์ คือ ขีเยถ 
   ค าว่า จิรทีฆํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อนฺตเร 
   ค าว่า วณฺโณ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ ขีเยถ 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ สัมพันธ์เข้ากับกิริยาคุมพากย์ คือ ขีเยถ 
   ค าว่า ตถาคตสฺส เป็นบทสามีสัมพันธ์ เข้ากับบทประธาน คือ วณฺโณ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า พุทฺโธปิ พุทฺธสฺส ภเณยฺย วณฺณํ มีครุ ๗ ตัว คือ พุท,ฺ โธ, พุทฺ, ธสฺ,  เณยฺ, 
วณ,ฺ ณ  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, 
อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อิ, ยฺ, ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ ณฺ, ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว 
คือ ทฺ, ธฺ, ทฺ, ธฺ, สฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ พฺ, อุ, ปฺ,  พฺ, อุ, ภฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ 
เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัว
เดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า กปฺปมฺปิ เจ อญฺ มภาสมาโน มีครุ ๗ ตัว คือ กปฺ, ปม,ฺ เจ, อญฺ, ภา, มา, 
โน อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ กฺ, อ, อ, อ, อ, 
อ, อา, อ, อา, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, จฺ, ญฺ, ญฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ สฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน 
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๗ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, ภฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว 
คือ โอ 
  บาทที่ ๓ ว่า ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร มีครุ ๗ ตัว คือ ขี, เย, กปฺ, โป, ที, มนฺ, เร อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ ขฺ, อ, กฺ, อ, อ, ฆฺ, อ, 
อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ อี, ยฺ, จฺ, อิ, อี, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, ร, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว 
คือ ถฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ และอักษร
กัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๔ ว่า วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺส มีครุ ๖ ตัว คือ วณฺ, โณ, ขี, เย, ถา, ตสฺ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, อ, ขฺ, อ, อ, อา, 
คฺ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อี, ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว 
คือ นฺ, ถฺ, ตฺ, ถฺ, ตฺ, สฺ, สฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ  เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และ
อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า พุทฺโธป ิพุทฺธสฺส ภเณยฺย วณฺณํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า กปฺปมฺป ิเจ อญฺ มภาสมาโน เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า ขีเยถ กปฺโป จิรทีฆมนฺตเร เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า วณฺโณ น ขีเยถ ตถาคตสฺส เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๑๐ พยางค์ มี โธ ใน พุทฺโธปิ, ธสฺ ใน พุทฺธสฺส, ภ ใน ภเณยฺย ในบาทที่ ๑, มี ภา 
ใน อญฺ มภาสมาโน ในบาทที่ ๒, มี ขี, ถ ใน ขีเยถ, ฆ ใน จิรทีฆมนฺตเร ในบาทที่ ๓, มี ขี, ถ ใน      
ขีเยถ, ถา ใน ตถาคตสฺส ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ 
อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ กฺ, กฺ, คฺ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ จฺ, ญฺ, ญฺ, จฺ, อักษรมุทธฐาน ๕ ตัว คือ  
ณฺ, ณฺ, ณฺ, ณฺ, ณฺ อักษรทันตฐาน ๙ ตัว คือ ทฺ, ทฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๑๒ ตัว คือ 
พฺ, ปฺ, พฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ด ี
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิตอักษร
อยู่ ๑๐ พยางค์ มี โธ ใน พุทฺโธปิ, ธสฺ ใน พุทฺธสฺส, ภ ใน ภเณยฺย ในบาทที่ ๑, มี ภา ใน อญฺ มภา
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สมาโน ในบาทที่ ๒, มี ขี, ถ ใน ขีเยถ, ฆ ใน จิรทีฆมนฺตเร ในบาทที่ ๓, มี ขี, ถ ใน ขีเยถ, ถา ใน 
ตถาคตสฺส ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า พุทฺโธปิ (พุทฺโธ + 
ปิ) กปฺปมฺปิ (กปฺปํ + ปิ) อญฺ มภาสมาโน (อญฺ    + อภาสมาโน) จิรทีฆมนฺตเร (จิรทีฆ  + อนฺตเร) ออก
เสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     ตว สทฺธญฺจ สีลญฺจ   วิทิตฺวาน ชนาธิป 
     วณฺณ  อญฺชนวณฺเณน  กาลิงฺคสฺมึ วิมิมฺหเส 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ตว เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ สทฺธ , สีล  
   ค าว่า สทฺธํ, สีล ํเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ วิทิตฺวาน 
   ค าว่า ชนาธิป เป็นบทอาลปนะ 
   ค าว่า วณฺณํ เป็นบทอวุตตกัมมะ สัมพันธ์เข้ากับ วิมิมฺหเส 
   ค าว่า อญฺชนวณฺเณน เป็นบทกรณะ สัมพันธ์เข้ากับ วิมิมฺหเส 
   ค าว่า กาลิงฺคสฺม ึเป็นบทอาธาร วางใกล้กับบทกิริยา คือ วิมิมฺหเส  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ตว สทฺธญฺจ สีลญฺจ มีครุ ๔ ตัว คือ สทฺ, ธญฺ, สี, ลญฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๑ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๕ 
ตัว คือ ญฺ, จฺ, อี, ญฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ตฺ, สฺ, ทฺ, ธฺ, สฺ, ลฺ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว 
คือ วฺ 
  บาทที่ ๒ ว่า วิทิตฺวาน ชนาธิป มีครุ ๓ ตัว คือ ทิตฺ, วา, นา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อา, อ, อ, อา, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว 
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คือ อิ, อิ, ชฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ธฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ ปฺ และอักษร
ทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ 
  บาทที่ ๓ ว่า วณฺณํ อญฺชนวณฺเณน มีครุ ๕ ตัว คือ วณฺ, ณ  อญฺ, วณฺ, เณ อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อักษร
ตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ญฺ, ชฺ, อักษรมุทธฐาน ๔ ตัว คือ ณฺ, ณฺ, ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ นฺ, นฺ, 
อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, และอักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัว
เดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า กาลิงฺคสฺมึ วิมิมฺหเส มีครุ ๖ ตัว คือ กา, ลิงฺ, คสฺ, มึ, มิมฺ, เส อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ กฺ, อา, งฺ, คฺ, อ, หฺ, อ, อักษร
ตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, อิ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ลฺ, สฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, 
อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว 
คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ตว สทฺธญฺจ สีลญฺจ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า วิทิตฺวาน ชนาธิป เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า วณฺณํ อญฺชนวณฺเณน เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า กาลิงฺคสฺม ึวิมิมฺหเส เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ธญฺ ใน สทฺธญฺจ ในบาทที่ ๑, มี ธิ ใน ชนาธิป ในบาทที่ ๒ และผสม
อยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ กฺ, งฺ, คฺ, อักษรตาลุ
ฐาน ๗ ตัว คือ ญฺ, จฺ, ญฺ, จฺ, ช, ญฺ, ชฺ, อักษรมุทธฐาน ๔ ตัว คือ ณฺ, ณฺ, ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว 
คือ ตฺ, ทฺ, ทฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, มฺ, มฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมี
ทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิตอักษร
อยู่ ๒ พยางค์ มี ธญฺ ใน สทฺธญฺจ ในบาทที่ ๑, มี ธิ ใน ชนาธิป ในบาทที่ ๒ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่



 

 

๒๑๗ 

ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า สทฺธญฺจ (สทฺธ  + จ) สีลญฺจ (สีล  + จ) และบทสมาสในรูปว่า      
อญฺชนวณฺเณน (อญฺชน + วณฺเณน) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
      อกิลาสุโน วณฺณุปเถ ขณนฺตา  
      อุทงฺคเณ ตตฺถ ปปํ อวินฺทุ 
      เอว  มุนี วีริยพลูปปนฺโน 
      อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า อกิลาสุโน (ชนา) เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับกิริยา คือ ขณนฺตา, อวินฺทุํ 
   ค าว่า วณฺณุปเถ เป็นบทอาธาร วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ ขณนฺตา 
   ค าว่า อุทงฺคเณ, ตตฺถ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กัน สัมพันธ์กับบทว่า วณฺณุปเถ 
   ค าว่า ปปํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อวินฺทุํ 
   ค าว่า เอวํ เป็นบทนิบาตใช้ในบอกอุปมาอุปไมย 
   ค าว่า มุนี (มุนิ) เป็นบทประธาน สัมพันธ์เข้ากับบทกิริยาคุมพากย์ คือ วินฺเท  
   ค าว่า วีริยพลูปปนฺโน, อกิลาสุ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ มุนี 
   ค าว่า หทยสฺส เป็นบทสามีสัมพันธ์ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สนฺตึ 
   ค าว่า สนฺตึ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ วินฺเท 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า อกิลาสุโน วณฺณุปเถ ขณนฺตา มีครุ ๖ ตัว คือ ลา, โน, วณฺ, เถ, ณนฺ, ตา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, กฺ, อา, อ, อ, ขฺ, 
อ, อ, อา, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ ณฺ, ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว 



 

 

๒๑๘ 

คือ ลฺ, สฺ, นฺ, ถฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ อุ, อุ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษร
กัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ  
  บาทที่ ๒ ว่า อุทงฺคเณ ตตฺถ ปปํ อวินฺทุํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทงฺ, เณ, ตตฺ, ปํ, วินฺ, ทุํ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ, 
อ, อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ณฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ทฺ, ตฺ,  
ตฺ, ถฺ, นฺ, ทฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ อุ, ปฺ, ปฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษร       
ทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า เอวํ มุนี วีริยพลูปปนฺโน มีครุ ๗ ตัว คือ เอ, ว , นี วี, ลู, ปนฺ, โน อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๔ ตัว คือ อี, อี, อิ, ยฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, ลฺ, นฺ, นฺ, 
อักษรโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ อุ, อู, มฺ, พฺ, ปฺ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, และอักษรกัณโฐฏฐ
ฐานตัวเดียว คือ โอ อักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ มีครุ ๖ ตัว คือ ลา, วินฺ, เท, ยสฺ, สนฺ, ตึ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, กฺ, อา, หฺ, อ, อ, อ, 
อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, อิ, ยฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๑๐ ตัว คือ ลฺ, สฺ, นฺ, ทฺ, ทฺ, สฺ, สฺ, สฺ, นฺ, ตฺ, 
อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า อกิลาสุโน วณฺณุปเถ ขณนฺตา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า อุทงฺคเณ ตตฺถ ปปํ อวินฺทุํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า เอวํ มุนี วีริยพลูปปนฺโน เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี เถ ใน วณฺณุปเถ, ข ใน ขณนฺตา ในบาทที่ ๑, มี ถ ใน ตตฺถ ในบาทที่ 
๒ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ กฺ, งฺ, คฺ, 
กฺ, อักษรมุทธฐาน ๕ ตัว คือ ณฺ, ณฺ, ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๑๖ ตัว คือ นฺ, นฺ, ตฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, 
นฺ, นฺ, ทฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ อักษรโอฏฐฐาน ๗ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, พฺ, ปฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมี
ทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 



 

 

๒๑๙ 

  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิตอักษร
อยู่ ๓ พยางค์ มี เถ ใน วณฺณุปเถ, ข ใน ขณนฺตา ในบาทที่ ๑, มี ถ ใน ตตฺถ ในบาทที่ ๒ และไม่มีสนธิ
หรือสังโยคท่ีออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า วีริยพลูปปนฺโน (วีริยพล + อุปปนฺโน) ออกเสียงง่าย จึง
ประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๒.๕ สรุป  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ วณฺณ ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอ
สรุปดังต่อไปนี้  
 วณฺณ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก วณฺณ ธาตุ + อ ปัจจัย มีความหมาย ๑๒ อย่าง 
ประกอบด้วย (๑) สณฺ าน รูปร่าง-สัณฐาน (มีต่ าและสูงเป็นต้น) (๒) รูป สี (มีสีแดงและด าเป็นต้น) 
(๓) ชาติ ตระกูล (มีกษัตริย์เป็นต้น) (๔) ฉวิ ผิวพรรณ (๕) การณ เหตุ (๖) ปมาณ ประมาณ (๗) ปสํ-
สา การสรรเสริญ (๘) อกฺขร อักษร (๙) ยส ชื่อเสียง (๑๐) คุณ คุณมีศีลเป็นต้น (๑๑) ชาตรูป ทองค า 
(๑๒) ปุฬิน กองทราย อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ปัฐยาวัตตคาถา, อินทรวิเชียรคาถา, อุเปนทรวิเชียรคาถา, กมลาคาถา และอินทรวงศ-
คาถา และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตา
คุณ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
๔.๓  วิเคราะห์ อุโปสถ ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า อุโปสโถ, อุโปสถ , อุโปสเถ ที่มาจาก อุโปสถ ศัพท์เป็นศัพท์ที่มีปรากฏ
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยเห็นควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา 
พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๓.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 อุโปสถ ศัพท์มาจาก อุป + วส นิวาเส=อยู่ + อถ, อุโปสถ + ณ, อุป + อุส สหเน=อดทน 
+ อถ มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  อุป + วส 
  อุป + วสฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโตโลโปฯ 
  อุป + วสฺ + อถ ลง อถ ปัจจัย (โมคคัลลานะ) อุปวสาวสฺโส 



 

 

๒๒๐ 

  อุป + อุสฺ + อถ เปลี่ยน ว ต้นธาตุ เป็น อุ วสฺส วา วุ 
  อุป + โอสฺ + อถ วุทธิ อุ เป็น โอ อญฺเ สุ จ 
  อุปฺ + โอสฺ + อถ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  อุโปสถ   น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อุโปสถ 
 
  อุโปสถ 
  อุโปสถ + ณ  ลง ณ ราคาทติัทธิต ณ ราคา เตน รตฺต  ฯลฯ 
  อุโปสถ + อ  ลบ ณฺ อนุพันธ์ เตส  โณ โลปํ 
  อุโปสถฺ + อ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  อุโปสถ   น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อุโปสถ 
 
  อุป + อุส 
  อุป + อุสฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโตโลโปฯ 
  อุป + อุสฺ + อถ ลง อถ ปัจจัย (โมคคัลลานะ) อุปวสาวสฺโส 
  อุป + โอสฺ + อถ วุทธิ อุ เป็น โอ อญฺเ สุ จ 
  อุปฺ + โอสฺ + อถ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  อุโปสถ   น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อุโปสถ 
 
 ๔.๓.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 อุโปสถ ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๑๔๓ ว่า 
 อุโปสเถติ เอตฺถ อุปวสนฺติ เอตฺถาติ อุโปสโถ, อุปวสนฺตีติ สีเลน วา อนสเนน วา อุเปตา  
หุตฺวา วสนฺตีติ อตฺโถ. อยญฺหิ อุโปสถสทฺโท อฏฺ งฺคสมนฺนาคต  อุโปสถ  อุปวสามีติอาทีสุ๑๔๔ สีเล    
อาคโต. อุโปสโถ วา ปวารณา วาติอาทีสุ๑๔๕ ปาติโมกฺขุทฺเทสาทิวินยกมฺเม. โคปาลกูโปสโถ นิคณฺฐู-
โปสโถติอาทีสุ๑๔๖ อุปวาเส. อุโปสโถ นาม นาคราชาติอาทีสุ๑๔๗ ปญฺ ตฺติย . อชฺชุโปสโถ ปนฺนรโสติ-  
อาทีสุ๑๔๘ ทิวเส. 
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๗๘๐ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 

                                                      

 ๑๔๓ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๔๕/๓๑๖. 
 ๑๔๔ อง.ฺติก. (บาลี) ๒๐/๗๑/๒๐๗., องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๔๖/๖๖. 
 ๑๔๕ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๕๕/๑๖๓. 
 ๑๔๖ อง.ฺติก. (บาลี) ๒๐/๗๑/๒๐๐. 
 ๑๔๗ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๔๖/๑๕๑. 
 ๑๔๘ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๖๘/๑๗๕. 



 

 

๒๒๑ 

     อุทฺเทเส ปาติโมกฺขสฺส   ปณฺณตฺติยมุโปสโถ   
     อุปวาเส จ อฏฺ งฺเค   อุโปสถทิเน สิยา.  
  อุโปสถศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง  คือ (๑) ปาติโมกฺขุทฺเทส การสวด 
  ปาติโมกข์ (๒) ปณฺณตตฺิ นามบัญญัติ (๓) อุปวาส การรักษาอุโบสถศีล 
  (๔) อฏฺ งฺค ศีล ๘ (๕) อุโปสถทิน วันอุโบสถ 
 เมื่อทราบความหมายของ อุโปสถ ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูป
วิเคราะห์พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 อุเปจฺจ วสิตพฺพโต อุโปสโถ ปาติโมกฺขุทฺเทโส๑๔๙ การสวดปาติโมกข์ ชื่อว่าอุโปสถะ เพราะ
เป็นวันอันสงฆ์พึงเข้าจ าอยู่ (สวด) 
 ตถารูเป หตฺถิอสฺสวิเสเส อุโปสโถติ สมญฺ ามตฺตโต อุโปสโถ ปญฺ ตฺติ๑๕๐ นามบัญญัติ ชื่อ
ว่าอุโปสถะ เพราะเป็นชื่อเรียกช้าง ม้าที่เป็นสัตว์พิเศษ อุโปสถกุเล ชาตตฺตา อุโปสโถ ช้างชื่อว่า อุโปส
ถะ เพราะเป็นช้างที่เกิดในตระกูลอุโปสถะ อุปคนฺตฺวา อรโย อุสตีติ วา อุโปสโถ หรือช้างที่เข้าไป (ใน
สงคราม) แล้ว อดทนต่อข้าศึก จึงชื่อว่า อุโปสถะ 
 อสนาทิส ยมาทึ วา อุเปจฺจ วสนฺตีติ อุโปสโถ อุปวาโส๑๕๑ การรักษาศีล ชื่อว่าอุโปสถะ 
เพราะเข้าจ าอยู่โดยมีการส ารวมในการอดอาหารเป็นต้น 
 อุเปเตน สมนฺนาคเตน หุตฺวา วสิตพฺพโต สนฺตาเน วาเสตพฺพโต อุโปสโถ สีล ๑๕๒ ศีล ชื่อว่า 
อุโปสถะ เพราะเป็นศีลที่ต้องเข้าจ าอยู่แล้วให้มีอยู่ในสันดาน (ของตน) 
 อุปวสนฺติ เอตฺถาติ อุโปสโถ, อุปวสนฺตีติ สีเลน วา อนสเนน วา อุเปตา หุตฺวา วสนฺตีติ   
อตฺโถ๑๕๓ วัน ชื่อว่าอุโบสถะ เพราะเป็นที่เข้าจ าของคนทั้งหลาย ฯ บทว่า อุปวสนฺติ ความว่า เป็นผู้เข้า
จ าอยู่ด้วยศีล หรือด้วยการอดอาหาร 
 อุปวสนฺติ เอตฺถาติ อุโปสโถ อุปวสิตพฺพทิวโส. อุปวสนฺตีติ จ สีเลน วา สพฺพโส อาหารสฺส 
จ อภุญฺชนสงฺขาเตน อนสเนน วา ขีรปานมธุปานาทิมตฺเตน วา อุเปตา หุตฺวา วสนฺตีติ อตฺโถ๑๕๔ วัน 
ชื่อว่าอุโบสถะ เพราะเป็นที่เข้าจ าของคนทั้งหลาย บทว่า อุปวสนฺติ ความว่า เป็นผู้เข้าจ าอยู่ด้ วยศีล 
หรือด้วยการอด คือ ไม่กินอาหาร โดยประการทั้งปวง หรือ ด้วยเพียงการดื่มน้ าปานะ มีน้ านม น้ าผึ้ง 
เป็นต้น 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. ปาติโมกฺขุทฺเทส แปลว่า การสวดปาติโมกข์ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ 

                                                      

 ๑๔๙ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๔๐. 
 ๑๕๐ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๔๐. 
 ๑๕๑ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๔๐. 
 ๑๕๒ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๔๐. 
 ๑๕๓ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๔๕/๓๑๖. 
 ๑๕๔ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๓๙. 



 

 

๒๒๒ 

 อุทาหรณ์: สุณาตุ เม ภนฺเต ส โฆ. ยทิ ส ฆสฺส ปตฺตกลฺล  ส โฆ อุโปสถ  กเรยฺย, ปาติโมกฺข  
อุทฺทิเสยฺย.๑๕๕ ท่านผู้เจริญ ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้ว สงฆ์พึงท าอุโบสถ พึงยก
ปาติโมกข์ข้ึนแสดง 
 ตุมฺเห เจ พฺราหฺมณา อุโปสถ  น สกฺกริสฺสถ. น ครุกริสฺสถ น มาเนสฺสถ น ปูเชสฺสถ, อถ โก 
จรหิ อุโปสถ  สกฺกริสฺสติ ครุกริสฺสติ มาเนสฺสติ ปูเชสฺสติ; คจฺฉ ตฺว  พฺราหฺมณ อุโปสถ , มา โน อคมาสิ ; 
คจฺฉ ตฺว  ส ฆกมฺม , มา โน อคมาสีติ.๑๕๖ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า พราหมณ์ทั้งหลาย๑๕๗ พวกเธอไม่
สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชาซึ่งอุโบสถ เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครเล่าจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ซึ่งอุโบสถ พราหมณ ์เธอจงไปท าอุโบสถ จะไม่ไปไม่ได ้เธอจงไปท าสังฆกรรม จะไม่ไปไม่ได้ 
 ๒. ปณฺณตฺติ แปลว่า นามบญัญัติ 
 อุทาหรณ์: รญฺโ มหาสุทสฺสนสฺส หตฺถิรตน  ปาตุรโหสิ สพฺพเสโต สตฺตปฺปติฏฺโ อิทฺธิมา 
เวหาสงฺคโม อุโปสโถ นาม นาคราชา๑๕๘ ช้างแก้วซึ่งเป็นช้างเผือก เป็นที่พ่ึงของเหล่าสัตว์ มีฤทธิ์ เหาะ
ไปในอากาศได ้เป็นพญาช้างตระกูลอุโบสถ๑๕๙ ได้ปรากฏแก่พระเจ้ามหาสุทัสสนะ 
 ๓. อุปวาส แปลว่า การเข้าจ าอุโบสถ, การอดอาหาร 
 อุทาหรณ์: สุทฺธสฺส เว สทา ผคฺคุ   สุทฺธสฺสุโปสโถ สทา 
     สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส   สทา สมฺปชฺชเต วต .๑๖๐ 
   ผัคคุณฤกษ์๑๖๑ เป็นฤกษ์ดีทุกเมื่อส าหรับผู้บริสุทธิ์  อุโบสถ เป็น 
   วันศักดิ์สิทธิ์ทุกเมื่อส าหรับผู้บริสุทธิ์ วัตรปฏิบัติสมบูรณ์ทุกเมื่อ 
   ส าหรับผู้บริสุทธิ์ มีกรรมสะอาด 
 ๔. อฏฺ งฺค แปลว่า ศีลองค์ ๘ 
 อุทาหรณ์: อฏฺ งฺคสมนฺนาคโต โข วิสาเข อุโปสโถ อุปวุตฺโถ มหปฺผโล โหติ  มหานิส โส  
มหาชุติโก มหาวิปฺผาโร.๑๖๒ วิสาขา อุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ ที่บุคคลอยู่จ าแล้ว ย่อมมีผล
มาก มีอานิสงส์มาก มีความรุ่งเรืองมาก แผ่ไพศาลมาก  

                                                      

 ๑๕๕ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๓๔/๑๔๗. 
 ๑๕๖ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๓๗/๑๕๐. 
 ๑๕๗ พราหมณ์ท้ังหลาย ในที่น้ีหมายถึงภิกษุขีณาสพ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑/๕) 
 ๑๕๘ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๔๖/๑๕๑. 
 ๑๕๙ พญาช้างตระกูลอุโบสถ ในที่นี้หมายถึงช้างมงคลตระกูล ๑ ในบรรดา ๑๐ ตระกูล คือ (๑) กาฬ
วกหัตถี (สีด า) (๒) คังไคยหัตถี (สีเหมือนน้ าไหล) (๓) ปัณฑรหัตถี (สีขาวดังเขาไกรลาส) (๔) ตามพหัตถี (สีทองแดง) 
(๕) ปิงคลหัตถี (สีทองอ่อนดังสีตาแมว) (๖) คันธหัตถี (สีไม้กฤษณา มีกลิ่นตัวหอม) (๗) มังคลหัตถี (สีนิลอัญชัน มี
กิริยาท่าทางเดินงดงาม) (๘) เหมหัตถี (สีเหลืองดั่งทอง) (๙) อุโบสถหัตถี (สีทองค า) (๑๐) ฉัททันตหัตถี (กายสีขาว
บริสุทธิ์ดังสีเงินยวง แต่ปากและเท้าสีแดง) (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๒/๕๐) ในช้างมงคล ๑๐ ตระกูลนี้ ช้างอุโบสถ
ประเสริฐที่สุด (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๔๖/๒๓๔) 
 ๑๖๐ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๗๙/๕๒. 
 ๑๖๑ ผัคคุณฤกษ์ หมายถึงงานนักขัตฤกษ์ประจ าเดือน ๔ ที่พราหมณ์ถือว่าผู้ที่ช าระหรืออาบน้ าวัน
ข้างขึ้น เดือน ๔ ได้ชื่อว่าช าระบาปที่ท ามาแล้วตลอดปีได้ (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๗๙/๑๙๑) 
 ๑๖๒ องฺ.อฏฺ ก. (บาลี) ๒๓/๔๓/๒๑๐. 



 

 

๒๒๓ 

 อปฺเปกทา มย  ภนฺเต อฏฺ งฺคสมนฺนาคต  อุโปสถ  อุปวสาม, อปฺเปกทา น อุปวสามาติ.๑๖๓ 
อุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะเหล่านั้นกราบทูลว่า บางคราวข้าพระองค์ทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถ
ที่ประกอบด้วยองค์ ๘ แต่บางคราวก็ไม่ได้พากันรักษา พระพุทธเจ้าข้า  
 ๕. อุโปสถทิน แปลว่า วันอุโบสถ 
 อุทาหรณ์: น ภิกฺขเว ตทหุโปสเถ สภิกฺขุกา อาวาสา อภิกฺขุโก อาวาโส คนฺตพฺโพ อญฺ ตฺร 
ส เฆน อญฺ ตฺร อนฺตรายา.๑๖๔ ภิกษุทั้งหลาย ในวันอุโบสถนั้น ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ๑๖๕ ไปสู่
อาวาสที่ไม่มีภิกษ ุเว้นแต่ไปกับสงฆ์๑๖๖ เว้นแต่มีอันตราย 
 พฺยตฺเตน ภิกฺขุนา ปฏิพเลน เต ภิกฺขู าเปตพฺพา สุณนฺตุ เม อายสฺมนฺตา, อชฺชุโปสโถ 
ปณฺณรโส, ยทายสฺมนฺตาน  ปตฺตกลฺล , มย  อญฺ มญฺ    ปาริสุทฺธิอุโปสถ  กเรยฺยามาติ.๑๖๗ ภิกษุผู้ฉลาด
สามารถ พึงประกาศให้ภิกษุท้ังหลายทราบว่า ท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้า วันนี้เป็นวันอุโบสถ ๑๕ ค่ า 
ถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้ว เราทั้งหลายพึงท าปาริสุทธิอุโบสถแก่กันและกัน 
 
 ๔.๓.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
     สุทฺธสฺส เว สทา ผคฺคุ   สุทฺธสฺสุโปสโถ สทา 
     สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส   สทา สมฺปชฺชเต วต  
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ค ร ย ล ค ร ช ค 
๒ 
สุทฺ 

๒ ๑ ๒ 
ธสฺส เว 

๑ ๒ ๒ 
สทา ผคฺ 

๑ 
คุ 

๒ 
สุทฺ 

๒ ๑ ๒ 
ธสฺสุโป 

๑ ๒ ๑ 
สโถ ส 

๒ 
ทา 

ครึง่คาถาหลัง 
ค ภ ย ล ๑ ม ช ค 
๒ 
สุทฺ 

๒ ๑ ๑ 
ธสฺส ส ุ

๑ ๒ ๒ 
จิ กมฺมสฺ 

๑ 
ส 

๑ 
ส 

๒ ๒ ๒ 
ทา สมฺปชฺ 

๑ ๒ ๑ 
ชเต ว 

๒ 
ต  

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 
                                                      

 ๑๖๓ องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๔๖/๖๖. 
 ๑๖๔ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๘๑/๑๙๘. 
 ๑๖๕ อาวาสที่มีภิกษุ หมายถึงในอาวาสใด มีภิกษุพอที่จะท าอุโบสถอยู่ ไม่พึงออกจากอาวาสนั้นไปสู่
อาวาสที่ไม่มีภิกษุพอท่ีจะท าอุโบสถ (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๘๑/๑๔๓) 
 ๑๖๖ ไปกับสงฆ์ หมายถึงไปกับภิกษุทั้งหลายที่มีจ านวนครบองค์สงฆ์ คือ ไปกับภิกษุอื่น ๆ รวมกับตัว
ภิกษุนั้นเองเป็น ๔ รูปเป็นอย่างน้อย (วิ.อ. (บาลี) ๓/๑๘๑/๑๔๓) 
 ๑๖๗ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๖๘/๑๗๕. 



 

 

๒๒๔ 

 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที ่๑ คือ สทา ผค ฺ(๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ สโถ ส (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ จิ กมฺมสฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ชเต ว (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 ๔.๓.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
     สุทฺธสฺส เว สทา ผคฺคุ   สุทฺธสฺสุโปสโถ สทา 
     สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส   สทา สมฺปชฺชเต วต  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า สุทฺธสฺส  ๓ บท เป็นบทสามีสัมพันธ์ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ผคฺคุ, 
อุโปสโถ และ วต  
   ค าว่า เว เป็นบทนิบาตใช้เป็นปทปูรณะ 
   ค าว่า สทา  ๓ บท เป็นกาลสัตตมี วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ผคฺคุ, อุโปสโถ 
และ วต  
   ค าว่า สุจิกมฺมสฺส เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสย คือ สุทฺธสฺส 
   ค าว่า วตํ เป็นประธาน วางไว้ใกล้กับบทกิริยาคุมพากย์ว่า สมฺปชฺชเต 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า สุทฺธสฺส เว สทา ผคฺคุ มีครุ ๕ ตัว คือ สุทฺ, ธสฺ, เว, ทา, ผคฺ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, อ, คฺ, คฺ, อักษร 
ทันตฐาน ๗ ตัว คือ สฺ, ทฺ, ธฺ, สฺ, สฺ, สฺ, ทฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ อุ, ผฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัว
เดียว คือ เอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๒ ว่า สุทฺธสฺสุโปสโถ สทา มีครุ ๕ ตัว คือ สุทฺ, ธสฺ, โป, โถ, ทา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, อักษรทันตฐาน ๙ 



 

 

๒๒๕ 

ตัว คือ สฺ, ทฺ, ธฺ, สฺ, สฺ, สฺ, ถฺ, สฺ, ทฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ อุ, อุ, ปฺ และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว 
คือ โอ, โอ 
  บาทที่ ๓ ว่า สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส มีครุ ๔ ตัว คือ สุทฺ, ธสฺ, กมฺ, มสฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๓ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, กฺ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ 
ตัว คือ อิ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ สฺ, ทฺ, ธฺ, สฺ, สฺ, สฺ, สฺ, สฺ และอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ อุ, อุ,  
มฺ, ม ฺ
  บาทที่ ๔ ว่า สทา สมฺปชฺชเต วตํ มีครุ ๕ ตัว คือ ทา, สมฺ, ปชฺ, เต, ต  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อ, อ, อ, อักษร
ตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ชฺ, ชฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, ทฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, ปฺ, 
อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว 
คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า สุทฺธสฺส เว สทา ผคฺคุ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า สุทฺธสฺสุโปสโถ สทา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส เป็นมิสฺสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า สทา สมฺปชฺชเต วตํ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ธ ใน สุทฺธสฺส, ผ ใน ผคฺคุ ในบาทท่ี ๑, มี ธ, โถ ใน สุทฺธสฺสุโปสโถ ใน
บาทที่ ๒, มี ธ ใน สุทฺธสฺส ในบาทที่ ๓ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก 
คือ อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ คฺ, คฺ, กฺ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ จฺ, ชฺ, ชฺ, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ  
ทฺ, ทฺ, ทฺ, ทฺ, ทฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ปฺ, มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมี
ทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิตอักษร
อยู่ ๕ พยางค์ มี ธ ใน สุทฺธสฺส, ผ ใน ผคฺคุ ในบาทที่ ๑, มี ธ, โถ ใน สุทฺธสฺสุโปสโถ ในบาทที่ ๒, มี ธ 
ใน สุทฺธสฺส ในบาทที่ ๓ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า สุทฺธสฺสุโปสโถ 
(สุทฺธสฺส + อุโปสโถ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 



 

 

๒๒๖ 

  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๓.๕ สรุป  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ อุโปสถ ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอ
สรุปดังต่อไปนี้  
 อุโปสถ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก อุป บทหน้า + วส ธาตุ + อถ ปัจจัย, อุโปสถ 
ศัพท์ + ณ ปัจจัย และ อุป บทหน้า + อุส ธาตุ + อถ ปัจจัย มีความหมาย ๕ อย่าง ประกอบด้วย   
(๑) ปาติโมกฺขุทฺเทส การสวดปาติโมกข์ (๒) ปณฺณตฺติ นามบัญญัติ (๓) อุปวาส การรักษาอุโบสถศีล
(๔) อฏฺ งฺค ศีล ๘ (๕) อุโปสถทิน วันอุโบสถ อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น มีที่เป็น
ฉันท์ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา อย่างเดียว และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุร-
ตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
๔.๔ วิเคราะห์ จกฺก ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า จกฺก ว, จกฺกานิ, จตุจกฺก , จกฺกรตน , จกฺเกน ที่มาจาก จกฺก ศัพท์เป็นศัพท์ที่มี
ปรากฏให้เห็นและใช้มากเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยเห็นควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษา
ตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 
 ๔.๔.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 จกฺก ศัพท์มาจาก จ + กร กรเณ=ท า + กฺวิ หรือ จกฺก พฺยถเน=ท าอันตราย-ท าร้าย + อ 
มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  จ + กร 
  จ + กรฺ   ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโตโลโปฯ 
  จ + กรฺ + กฺวิ  ลง กฺวิ ปัจจัย  กฺวิ จ 
  จ + ก + กฺวิ  ลบ รฺ ท้ายธาตุ ธาตฺวนฺตสฺส โลโป กฺวิมฺหิ 
  จ + ก    ลบ กฺวิ ปัจจัย  กฺวิโลโป จ 
  จ ก ฺ+ ก   ซ้อน กฺ อักษร  ปรเทฺวภาโว าเน 
  ส าเร็จรูปเป็น จกฺก 
   
  จกฺก 
  จกฺกฺ    ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโตโลโปฯ 



 

 

๒๒๗ 

  จกฺกฺ + อ   ลง อ ปัจจัย  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  จกฺก    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น จกฺก 
 
 ๔.๔.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 จกฺก ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๑๖๘ ว่า 
 จกฺก-สทฺโท ปนาย  
     สมฺปตฺติย  ลกฺขเณ จ   รถงฺเค อิริยาปเถ 
     ทาเน รตนธมฺมูร-  จกกฺาทีสุ จ ทิสฺสติ 
     ธมฺมจกฺเก อิธ มโต   ตญฺจ เทฺวธา วิภาวเย. 
 จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว จกฺกานิ เยหิ สมนฺนาคตาน  เทวมนุสฺสานนฺติอาทีสุ๑๖๙ หิ อย  สมฺปตฺติย  
ทิสฺสติ. ปาทตเลสุ จกฺกานิ ชาตานีติ๑๗๐ เอตฺถ ลกฺขเณ. จกฺก ว วหโต ปทนฺติ๑๗๑ เอตฺถ รถงฺเค. จตุจกฺก  
นวทฺวารนฺติ๑๗๒ เอตฺถ อิริยาปเถ. ทท  ภุญฺช มา จ ปมาโท จกฺก  ปวตฺตย สพฺพปาณินนฺติ๑๗๓ เอตฺถ 
ทาเน. ทิพฺพ  จกฺกรตน  ปาตุรโหสีติ๑๗๔ เอตฺถ รตนจกฺเก. มยา ปวตฺติต  จกฺกนฺติ๑๗๕ เอตฺถ ธมฺมจกฺเก.  
อิจฺฉาหตสฺส โปสสฺส จกฺก  ภมติ มตฺถเกติ๑๗๖ เอตฺถ อุรจกฺเก. ขุรปริยนฺเตน เจปิ จกฺเกนาติ๑๗๗ เอตฺถ 
ปหรณจกฺเก. อสนิวิจกฺกนฺติ๑๗๘ เอตฺถ อสนิมณฺฑเล. 
 อุรจกฺกาทีสูติ อาทิ-สทฺเทน อาณาสมูหาทีสุปิ จกฺก-สทฺทสฺส ปวตฺติ เวทิตพฺพา๑๗๙ ด้วย 
อาทิ ศัพท์ในค าว่า อุรจกฺกาทีสุ พึงทราบว่า จักกะ ศัพท์ใช้ในความว่า อาชญา และ หมู่ เป็นต้น 
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๗๘๑-๗๘๒ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 
      รถงฺเค ลกฺขเณ ธมฺโม-  รจกฺเกสฺวิริยาปเถ 
      จกฺกํ สมฺปตฺติยํ จกฺก-  รตเน มณฺฑเล พเล. 
      กุลาลภณฺเฑ อาณายํ  อายุเธ ทานราสิสุ. 
   จกฺกศัพท์ มีความหมาย  ๑๔  อย่าง  คือ (๑) รถงฺค ล้อรถ (๒) ลกฺขณ ลาย 
   ลักษณ์ที่ฝ่าพระบาทของพระพทุธเจ้า  (๓) ธมฺมจกฺก ธรรมจักร (๔) อุรจกฺก 
   กงจักร (๕) อิริยาปถ อิริยาบถ (๖) สมฺปตฺต ิสัมปัตติจักร (๗) จกฺกรตน จักร 
                                                      

 ๑๖๘ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๔๘/๓๔๘. 
 ๑๖๙ อง.ฺจตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗. 
 ๑๗๐ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๕/๑๕.  
 ๑๗๑ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑/๑๕. 
 ๑๗๒ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๒๙/๑๘. 
 ๑๗๓ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๔๙/๑๘๑. 
 ๑๗๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๔๓/๑๕๐. 
 ๑๗๕ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๕๖๓/๔๔๘. 
 ๑๗๖ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๐๔/๒๖, ๒๗/๑๐๓/๑๓๗. 
 ๑๗๗ ที.สี. (บาลี) ๙/๑๖๖/๕๒. 
 ๑๗๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๖๑/๓๖. ส .นิ. ๑๖/๑๖๒/๒๑๙. 
 ๑๗๙ ม.มู.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๔๘/๒๕. 



 

 

๒๒๘ 

   รัตนะ (๘) มณฺฑล มณฑล  (๙) พล กองทัพ-พล (๑๐) กุลาลภณฺฑ แท่นปั้น 
   ของช่างหม้อ-ภมรช่างหม้อ  (๑๑) อาณา อาณาจักร  (๑๒) อายุธ อาวุธ คือ 
   จักร (๑๓) ทาน วัตถุทาน (๑๔) ราสิ กองวัสดุ 
  เมื่อทราบความหมายของ จกฺก ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 กโรติ จ  คมน  อเนนาติ จกฺก  ล้อรถชื่อว่าจักกะ เพราะเป็นเครื่องท าให้เคลื่อนไป จกฺเกติ 
พฺยถติ หึสติ ภูมินฺติ จกฺก  ชื่อว่าจักกะ เพราะเบียดเบียนคือบดแผ่นดิน 
 จกฺเกติ พฺยถติ หึสติ เอเตนาติ จกฺก  กงจักรชื่อว่าจักกะ เพราะเป็นเครื่องเบียดเบียน 
 กรียเต วิคฺคโห อเนนาติ จกฺก  กองทัพชื่อว่าจักกะ เพราะเป็นเหตุให้ท าการยึดครองได้ 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. รถงฺค แปลว่า ล้อรถ 
 อุทาหรณ์: มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา   มโนเสฏ า มโนมยา 
     มนสา เจ ปทุฏฺเ น   ภาสติ วา กโรติ วา 
     ตโต น  ทุกฺขมเนฺวติ   จกฺกํว วหโต ปท ๑๘๐  
  ธรรมทั้งหลาย๑๘๑ มีใจ๑๘๒เป็นหัวหน้า๑๘๓ มีใจเป็นใหญ่ ส าเร็จด้วยใจ ถ้าคน 
  มีใจชั่ว ก็จะพูดชั่วหรือท าชั่วตามไปด้วย เพราะความชั่วนั้น ทุกข์ย่อมติดตาม 
  เขาไป เหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคท่ีลากเกวียนไป ฉะนั้น 
 ๒. ลกฺขณ แปลว่า ลายลักษณ์ท่ีฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้า 
 อุทาหรณ์: อทฺทสา โข โทโณ พฺราหฺมโณ ภควโต ปาเทสุ จกฺกานิ สหสฺสารานิ สเนมิกานิ  
สนาภิกานิ สพฺพาการปริปูรานิ๑๘๔ โทณพราหมณ์ได้เห็นรอยกงจักรมีซี่ก าตั้งพันซี่ มีกง มีดุมครบ มี
ส่วนประกอบครบทุกอย่างที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า 
 
 
 
 
                                                      

 ๑๘๐ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑/๑๕. 
 ๑๘๑ ธรรมทั้งหลาย มีความหมาย ๔ ประการ คือ (๑) คุณธรรม (๒) เทศนาธรรม (๓) ปริยัติธรรม    
(๔) นิสสัตตธรรม (สภาวะที่มิใช่สัตว์) หรือนิชชีวธรรม (สภาวะที่มิใช่ชีวะ) ในที่นี้หมายถึงนิสสัตตธรรม ได้แก่ อรูป
ขันธ์ ๓ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๗) และดู ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๘๖/๕๓๗ 
ประกอบ 
 ๑๘๒ ใจ หมายถึงจิต ๔ ระดับ คือ จิตระดับกามาวจรภูมิ จิตระดับรูปาวจรภูมิ จิตระดับอรูปาวจรภูมิ 
และจิตระดับโลกุตตรภูมิ แต่ในที่นี้หมายเอาจิตที่มีโทมนัสประกอบด้วยปฏิฆะ เดิมทีเดียว จิตนั้นเป็นภวังคจิต คือ
เป็นจิตที่ผ่องใส(ปภัสสรจิต) แต่เมื่อถูกเจตสิกธรรมฝ่ายช่ัวกล่าวคืออุปกิเสสธรรมจรมากระทบเข้า ก็กลาย เป็นจิต
เศร้าหมองที่เรียกว่า ใจชั่ว ซึ่งพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาทางกายและวาจา (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๗-๑๘)  
 ๑๘๓ เป็นหัวหน้า หมายถึงเป็นหัวหน้าของเจตสิกธรรม กล่าวคือเป็นเหตุปัจจัยให้เจตสิกธรรมเกิดขึ้น 
(ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๘)  
 ๑๘๔ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓๖/๔๒. 



 

 

๒๒๙ 

 ๓. ธมฺมจกฺก แปลว่า ธรรมจักร 
 อุทาหรณ์: ราชาหมสฺมิ เสลาติ ธมฺมราชา อนุตฺตโร ธมฺเมน จกฺก  วตฺเตมิ จกฺก  อปฺปฏิ-   
วตฺติย ๑๘๕ เสลพราหมณ์ เราเป็นพระราชาอยู่แล้ว คือเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยม ยังธรรมจักรที่ไม่
มีใคร ๆ หมุนไปได้ ให้หมุนไปได้ 
 ๔. อุรจกฺก แปลว่า กงจักร, วงจักร 
 อุทาหรณ์: อิจฺฉาหตสฺส โปสสฺส จกฺก  ภมติ มตฺถเก๑๘๖ กงจักรจึงหมุนอยู่บนกระหม่อม 
ของสัตว์ผู้ถูกความปรารถนามากเกินไปครอบง าแล้ว 
 ๕. อิริยาปถ แปลว่า อิริยาบถ 
 อุทาหรณ์: จตุจกฺก  นวทฺวาร  ปุณฺณ  โลเภน ส ยุต  ปงฺกชาต  มหาวีร กถ  ยาตฺรา ภวิสฺสติ๑๘๗ 
ข้าแต่พระมหาวีระ สรีรยนต์มีอิริยาบถ ๔ ทวาร ๙ เต็มไปด้วยของไม่สะอาด ถูกโลภะประกอบไว้ เป็น
เหมือนเปือกตม สรีรยนต์นั้นจักแล่นไปได้อย่างไร 
 จตุจกฺกนฺติ จตุอิริยาปถ . อิริยาปโถ หิ อิธ ปวตฺตนฏฺเ น จกฺกนฺติ อธิปฺเปโต.๑๘๘ ค าว่า 
จตุจกฺก  คือ อิริยาบถ ๔ ความจริง อิริยาบถ ท่านประสงค์เรียกว่า จักร เพราะหมายถึงเคลื่อนไว้ไปได้ 
 ๖. สมฺปตฺติ แปลว่า สัมปัตติจักร (สมบัต=ิความถึงพร้อม) 
 อุทาหรณ์: จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว จกฺกานิ เยหิ สมนฺนาคตาน  เทวมนุสฺสาน  จตุจกฺก  วตฺตติ 
เยหิ สมนฺนาคตา เทวมนุสฺสา นจิรสฺเสว มหนฺตตฺต  เวปุลฺลตฺต  ปาปุณนฺติ โภเคสุ๑๘๙ ภิกษุทั้งหลาย จักร 
๔ ประการเหล่านี้ เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบแล้วเป็นไปได้ และถึงความเป็นใหญ่ ความ
ไพบูลย์ในโภคะทั้งหลายต่อกาลไม่นานนัก 
 ๗. จกฺกรตน แปลว่า จักรรัตนะ 
 อุทาหรณ์: ทิพฺพ  จกฺกรตน  ปาตุภวติ สหสฺสาร  สเนมิก  สนาภิก  สพฺพาการปริปูร ๑๙๐ จักร
แก้วอันเป็นทิพย์ มีซี่ก าตั้งพันซี่ มีกง มีดุมครบ มีส่วนประกอบครบทุกอย่าง ก็ปรากฏขึ้น 
 ๘. มณฺฑล, อสนิมณฺฑล แปลว่า มณฑล, รัศมีแห่งสายฟ้า, บริเวณแห่งสายฟ้า 
 อุทาหรณ์: อสนิวิจกฺก  ทนฺตกูฏ ๑๙๑ ปลายฟันของผู้นี้คมกริบประดุจวงแห่งสายฟ้า 
 อสนิวิจกฺกนฺติ โข ภิกฺขเว ลาภสกฺการสิโลกสฺเสต  อธิวจน ๑๙๒ ค าว่า อสนิวิจกฺก  วงแห่ง
สายฟ้า, รัศมีสายฟ้า นี้ เป็นชื่อของลาภสักการะและความสรรเสริญ 
 วิจกฺกสณฺ านา อสนิ เอว อสนิวิจกฺก ๑๙๓ คมกริบประดุจสายฟ้า ชื่อว่าอสนิวิจักกะ 
 

                                                      

 ๑๘๕ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๙๙/๓๘๔. 
 ๑๘๖ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๐๔/๒๖. 
 ๑๘๗ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๒๙/๑๘. 
 ๑๘๘ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๙๔/๓๓๙. 
 ๑๘๙ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓๑/๓๗. 
 ๑๙๐ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๔๓/๑๕๐. 
 ๑๙๑ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๖๑/๓๖. 
 ๑๙๒ สํ.นิ. (บาลี) ๑๖/๑๖๒/๒๑๙. 
 ๑๙๓ ม.มู.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๔๘/๒๕. 



 

 

๒๓๐ 

 ๙. พล แปลว่า ก าลังพล, กองทัพ, กองพล 
 ๑๐. กุลาลภณฺฑ แปลว่า แท่นปั้นของช่างหม้อ 
 อุทาหรณ์: อย  มหาป วี กุลาลจกฺก  วิย ปริวตฺเตตฺวา ภควนฺต  เวสาลีนคราภิมุข  อกาสิ๑๙๔ 
แผ่นมหาปฐพีนี้ได้หมุนกระท าพระผู้มีพระภาคเจ้าให้มีพระพักตร์มุ่งไปทางกรุงเวสาลี เหมือนแป้น
หมุนของช่างหม้อ ฉะนั้น 
 ๑๑. อาณา แปลว่า อาณาจักร, ค าสอน 
 อุทาหรณ์: สาธุ ภนฺเต วิสฺสตฺถา กโรถ มยฺห  อาณาจกฺก  ตุมฺหาก  ธมฺมจกฺก  โหตุ๑๙๕ ดีละ 
เจ้าข้า ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงหมดความคิดระแวงสงสัย กระท าเถิด อาณาจักรจงไว้เป็นภาระของ
ข้าพเจ้า ธรรมจักรจงเป็นภาระของพระคุณเจ้าทั้งหลาย 
 เอถ, มย  อาวุโส สมณสฺส โคตมสฺส ส ฆเภท  กริสฺสาม จกฺกเภทนฺติ๑๙๖ มาเถิด ท่านทั้งหลาย 
พวกเราจะท าลายสงฆ๑์๙๗ ท าลายหลักค าสอน ของพระสมณโคดม 
 จกฺกเภทนฺติ สาสนเภท ๑๙๘ ค าว่า จกฺกเภท  หมายถึง ท าลายหลักค าสอน 
 ๑๒. อายุธ แปลว่า อาวุธจักร 
 อุทาหรณ์: ขุรปริยนฺเตน เจปิ จกฺเกน โย อิมิสฺสา ป วิยา ปาเณ เอก  ม สขล  เอก  ม สปุญฺช  
กเรยฺย๑๙๙ แม้หากบุคคลใช้จักรมีคมดุจมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดุจลานตากเนื้อ ให้เป็น
กองเนื้อเดยีวกัน 
 ๑๓. ทาน แปลว่า วัตถุทาน 
 อุทาหรณ์ : ทท  ภุญฺช มา จ ปมาโท จกฺก  วตฺตย โกสลาธิป๒๐๐ ข้าแต่มหาราชผู้ทรงมี
อัธยาศัยในกุศล ขอพระองค์ประทานแก่คนเหล่าอ่ืนแล้วค่อยเสวย อย่าทรงประมาทเลย ยังวัตถุทาน
ให้เป็นไปเถิด 
 ทท  ภุญฺช มา จ ปมาโท จกฺก  วตฺตย สพฺพปาณีน ๒๐๑ ขอพระองค์จงประทานแก่คนเหล่า
อ่ืนแล้วค่อยเสวย อย่าทรงประมาทเลย ยังวัตถุทานให้เป็นไปแก่สัตว์ทั้งหลายเถิด 
 ๑๔. ราสิ, สมูห แปลว่า กอง, หมู่ 
 อุทาหรณ์: เทวจกฺก  อสุรจกฺก ๒๐๒ หมู่เทพ หมู่อสูร 
 
 
 

                                                      

 ๑๙๔ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๘๖/๑๖๘. 
 ๑๙๕ วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๑. 
 ๑๙๖ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๔๐๙/๓๐๘., วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๔๓/๑๓๖. 
 ๑๙๗ ท าลายสงฆ์ คือ ท าสงฆ์ให้แตกจากกัน (วิ.อ. (บาลี) ๒/๔๑๐/๑๐๘) 
 ๑๙๘ วชิร.ฏีกา (บาลี) ๓๔๓/๖๘๐ 
 ๑๙๙ ที.สี. (บาลี) ๙/๑๖๖/๕๒. 
 ๒๐๐ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๔๙/๑๘๑. 
 ๒๐๑ อภิ.วิ.อ. (บาลี) ๗๖๐/๔๒๗. 
 ๒๐๒ ม.มู.ฎีกา (บาลี) ๒/๑๔๘/๒๕., อํ.จตุกฺก.ฎีกา (บาลี) ๒/๘/๒๘๔. 



 

 

๒๓๑ 

 ๔.๔.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
     มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา   มโนเสฏ า มโนมยา 
     มนสา เจ ปทุฏฺเ น   ภาสติ วา กโรติ วา 
     ตโต น  ทุกฺขมเนฺวติ   จกฺกํว วหโต ปท   
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา 
  

ครึ่งคาถาแรก 
ล ม ย ค ล ม ช ค 
๑ 
ม 

๒ ๒ ๒ 
โน ปุพฺพงฺ 

๑ ๒ ๒ 
คมา ธมฺ  

๒ 
มา 

๑ 
ม 

๒ ๒ ๒ 
โนเสฏฺ า 

๑ ๒ ๑ 
มโนม 

๒ 
ยา 

ครึ่งคาถากลาง 
ล ย ย ล ค ส ช ค 
๑ 
ม 

๑ ๒ ๒ 
นสา เจ 

๑ ๒ ๒ 
ปทุฏฺเ   

๑ 
น 

๒ 
ภา 

๑ ๑ ๒ 
สติ วา 

๑ ๒ ๑ 
กโรติ 

๒ 
วา 

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ม ย ล ค ภ ช ค 
๑ 
ต 

๒ ๒ ๒ 
โต น  ทุกฺ 

๑ ๒ ๒ 
ข มนฺเว 

๑ 
ติ 

๒ 
จก ฺ

๒ ๑ ๑ 
ก ว ว 

๑ ๒ ๑ 
หโต ป 

๒ 
ท  

  

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ คมา ธมฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ มโนม (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถากลาง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ ปทุฏฺเ  (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ กโรติ (๑ ๒ ๑) 
  แต่มี ส คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทที่ ๔ เหตุที่ท่านกล่าวให้เว้น ส, น คณะ ใน
พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ของทุกบาทนั้น เพราะ ส คณะ ท่านถือว่าเป็นอธิกเวรีคณะ มีความหมายว่ามีศัตรู
มาก และ น คณะก็เป็นอธิกมิตตคณะ มีความหมายว่ามีเพ่ือนมาก ถ้าพยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ซึ่งเปรียบ
เหมือนแม่บ้านซึ่งมีศัตรูมากหรือมีเพ่ือนมากย่อมจะอยู่ไม่เป็นสุข ดังนั้น จึงควรเว้น ส, น คณะ ใน
พยางค์ดังกล่าว ที่กล่าวมานั้นเป็นเยภุยยนัยที่กล่าวถึงส่วนมาก เหมือนค าว่า วนจรโก (ผู้เที่ยวไปในป่า 



 

 

๒๓๒ 

= พรานป่า) มักใช้เรียกนายพรานที่มักอยู่ในป่าเสมอ ดังนั้น ส, น คณะจึงไม่มีในพยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เป็น
ส่วนใหญ่ แต่ก็มีพบบ้างดังคาถาท่ีก าลังกล่าวอยู่นี้  
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ ขมนฺเว (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ หโต ป (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 ๔.๔.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
     มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา   มโนเสฏ า มโนมยา 
     มนสา เจ ปทุฏฺเ น   ภาสติ วา กโรติ วา 
     ตโต น  ทุกฺขมเนฺวติ   จกฺกํว วหโต ปท  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ธมฺมา เป็นบทประธาน 
   ค าว่า มโนปุพฺพงฺคมา, มโนเสฏฺ า, มโนมยา เป็นบทวิเสสนะของ ธมฺมา 
   ค าว่า ปทุฏฺเ น เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ มนสา 
   ค าว่า เจ เป็นบทนิบาตที่อยู่หน้าประโยคไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องวางไว้เป็นตัวที่ ๒ 
   ค าว่า ภาสติ, กโรติ เป็นบทกิริยาวางไว้ใกล้กัน  
   ค าว่า วา ศัพท์ เป็นปทวิกัปปัตถะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์คือ ภาสติ, กโรติ 
   ค าว่า ตโต เป็นบทเหตุ จึงวางไว้หน้าประโยค 
   ค าว่า นํ เป็นบทอวุตตกัมม วางไว้ใกล้บทกิริยา คือ อนฺเวติ 
   ค าว่า ทุกฺขํ เป็นบทปธาน วางไว้ใกล้บทกิริยา คือ อนฺเวติ 
   ค าว่า จกฺกํ อิว วหโต ปทํ เป็นบทอุปมานะ วางไว้ใกล้กับค าอุปไมย คือ ตโต น  ทุกฺ
ขมนฺเวติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มีครุ ๖ ตัว คือ โน, ปุพฺ, พงฺ, มา, ธมฺ, มา อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, งฺ, คฺ, อ, อา, อ, อา, 
อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ นฺ, ธฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๘ ตัว คือ มฺ, ปฺ, อุ, พฺ, พฺ, มฺ, มฺ, มฺ และอักษร
กัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 



 

 

๒๓๓ 

  บาทที่ ๒ ว่า มโนเสฏ า มโนมยา มีครุ ๕ ตัว คือ โน, เสฏ, า, โน, ยา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อา, อักษรตาลุฐาน
ตัวเดียว คือ ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ นฺ, สฺ, นฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน 
๓ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ 
  บาทที่ ๓ ว่า มนสา เจ ปทุฏฺเ น มีครุ ๔ ตัว คือ สา, เจ, ทุฏฺ, เ อยู่ใกล้กัน, อักษรใน
บาทที่ ๓ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อา, อ, อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว 
คือ จฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, สฺ, ทฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว 
คือ มฺ, ปฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ 
  บาทที่ ๔ ว่า ภาสติ วา กโรติ วา มีครุ ๔ ตัว คือ ภา, วา, โร, วา อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๔ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อา, อ, อา, กฺ, อ, อา, อักษรตาลุฐาน 
๒ ตัว คือ อิ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ สฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐานตัว
เดียว คือ ภฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ 
  บาทที่ ๕ ว่า ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ มีครุ ๕ ตัว คือ โต, น , ทุกฺ, มนฺ, เว อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๕ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, กฺ, ขฺ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ อุ, มฺ, 
อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัว
เดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๖ ว่า จกฺกํว วหโต ปทํ มีครุ ๔ ตัว คือ จกฺ, ก , โต, ท  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๖ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, กฺ, กฺ, อ, อ, อ, หฺ, อ, อ, อ, อักษร
ตาลุฐานตัวเดียว คือ จฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ ตฺ, ทฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ ปฺ, อักษร
กัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ, อักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ     
( -   ), ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า มโนเสฏ า มโนมยา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า มนสา เจ ปทุฏฺเ น เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ภาสติ วา กโรติ วา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๖ ว่า จกฺกํว วหโต ปท ํเป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ธ ใน ธมฺมา ในบาทที่ ๑, มี า ใน มโนเสฏฺ า ในบาทที่ ๒, มี เ  ใน 
ปทุฏฺเ น ในบาทที่ ๓, มี ภา ใน ภาสติ ในบาทที่ ๔, มี ข ใน ทุกฺขมเนฺวติ ในบาทที่ ๕ และผสมอยู่กับ



 

 

๒๓๔ 

สิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ งฺ, คฺ, กฺ, กฺ, กฺ, กฺ, หฺ, 
อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ จฺ, จ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฏฺ, อักษรทันตฐาน ๑๖ ตัว คือ นฺ, นฺ, นฺ, 
นฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ และโอฏฐฐาน ๑๔ ตัว คือ มฺ, ปฺ, พฺ, พฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, 
ปฺ, มฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ธ ใน ธมฺมา ในบาทที่ ๑, มี า ใน มโนเสฏฺ า ในบาทที่ ๒, มี เ  ใน  
ปทุฏฺเ น ในบาทที่ ๓, มี ภา ใน ภาสติ ในบาทที่ ๔, มี ข ใน ทุกฺขมเนฺวติ ในบาทที่ ๕ และไม่มีสนธิ
หรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ทุกฺขมเนฺวติ (ทุกฺข  + อนฺเวติ) ออกเสียงง่าย จึงประดับ
ด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 ๔.๔.๕ สรุป 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ จกฺก ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 จกฺก ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก จ บทหน้า + กร ธาตุ + กฺวิ ปัจจัย, จกฺก ธาตุ + อ 
ปัจจัย มีความหมาย ๑๔ อย่าง ประกอบด้วย (๑) รถงฺค ล้อรถ (๒) ลกฺขณ ลายลักษณ์ที่ฝ่าพระบาท
ของพระพทุธเจ้า (๓) ธมฺมจกฺก ธรรมจักร (๔) อุรจกฺก กงจักร (๕) อิริยาปถ อิริยาบถ (๖) สมฺปตฺติ 
สัมปัตติจักร (๗) จกฺกรตน จักรรัตนะ (๘) มณฺฑล มณฑล  (๙) พล กองทัพ-พล (๑๐) กุลาลภณฺฑ 
แท่นปั้นของช่างหม้อ-ภมรช่างหม้อ  (๑๑) อาณา อาณาจักร  (๑๒) อายุธ อาวุธ คือ จักร (๑๓) ทาน 
วัตถุทาน (๑๔) ราสิ กองวัสดุ อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์ประเภท
ประเภทเดียว คือ ปัฐยาวัตตคาถา และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ 
(๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
 
 



 

 

๒๓๕ 

๔.๕ วิเคราะห์ พฺรหฺมจริย ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า พฺรหฺมจริย , พฺรหฺมจริเยน ที่มาจาก พฺรหฺมจริย ศัพท์ผู้วิจัยเห็นควรน ามาศึกษา
วิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๕.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 พฺรหฺมจริย ศัพท์มาจาก พฺรหฺม (พฺรห วุทฺธิย =เจริญ, อุคฺคเม=ผุดขึ้น-โผล่ขึ้น, พฺรูห วฑฺฒ
เน=เจริญ-ประเสริฐ + ม) + จร จรเณ=ประพฤติ + อิ + ณฺย มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  พฺรหฺม + จร 
  พฺรหฺม + จร ฺ  ลบสระท้ายธาตุ ธาตุสฺสนฺโตโลโปฯ 
  พฺรหฺม + จรฺ + ณฺย ลง ณฺย ปัจจัย ณฺโย จ 
  พฺรหฺม + จร ฺ + ณฺย ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
  พฺรหฺม + จรฺ + อิ + ย ลง อิ อาคม   ยถาคมมิกาโร 
  พฺรหฺม + จริย  น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น พฺรหฺมจริย 
 
 ๔.๕.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 พฺรหฺมจริย ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๒๐๓ ว่า 
 พฺรหฺมจริยํ ปกาเสตีติ เอตฺถ ปนาย  พฺรหฺมจริยสทฺโท ทาเน เวยฺยาวจฺเจ ปญฺจสิกฺขาปทสีเล 
อปฺปมญฺ าสุ เมถุนวิรติย  สทารสนฺโตเส วิริเย อุโปสถงฺเคสุ อริยมคฺเค สาสเนติ อิเมสฺวตฺเถสุ ทิสฺสติ. 
      กินฺเต วต  กึ ปน พฺรหฺมจริย , 
      กิสฺส สุจิณฺณสฺส อย  วิปาโก. 
      อิทฺธี ชุตี พลวีริยูปปตฺติ, 
      อิทญฺจ เต นาค๒๐๔ มหาวิมาน . 
      อหญฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก, 
      สทฺธา อุโภ ทานปต ีอหุมฺหา. 
      โอปานภูต  เม ฆร  ตทาสิ, 
      สนฺตปฺปิตา สมณพฺราหฺมณา จ. 
      ต  เม วต  ต  ปน พฺรหฺมจริย , 
      ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย  วิปาโก. 
      อิทฺธี ชุตี พลวีริยูปปตฺติ, 
      อิทญฺจ เม วีร๒๐๕ มหาวิมานนฺติ.๒๐๖ 
อิมสฺมึ หิ ปุณฺณกชาตเก ทาน  พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺต . 
     เกน ปาณ ิกามทโท   เกน ปาณ ิมธุสฺสโว. 
                                                      

 ๒๐๓ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๙๐/๑๖๐-๑๖๒. 
 ๒๐๔ สี. อกฺขาหิ เม นาค. 
 ๒๐๕ ปาลิ. สฺยา., ฉ.ม.,อิ. ธีร. 
 ๒๐๖ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๑๕๙๒-๕/๒๙๘-๙. 



 

 

๒๓๖ 

     เกน เต พฺรหฺมจริเยน   ปุญฺ    ปาณิมฺห ิอิชฺฌติ. 
     เตน ปาณ ิกามทโท   เตน ปาณ ิมธุสฺสโว. 
     เตน เม พฺรหฺมจริเยน ปุญฺ    ปาณิมฺห ิอิชฺฌตีติ.๒๐๗ 
 อิมสฺมึ องฺกุรเปตวตฺถุมฺหิ เวยฺยาวจฺจ  พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺต . เอว  โข ต  ภิกฺขเว ติตฺติริย  นาม 
พฺรหฺมจริย  อโหสีติ๒๐๘ อิมสฺมึ ติตฺติรชาตเก ปญฺจสิกฺขาปทสีล  พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺต . ต  โข ปน เม ปญฺจ-
สิข พฺรหฺมจริย  เนว นิพฺพิทาย๒๐๙ น วิราคาย น นิโรธาย ฯเปฯ ยาวเทว พฺรหฺมโลกุปปตฺติยาติ๒๑๐ 
อิมสฺมึ มหาโควินฺทสุตฺเต จตสฺโส อปฺปมญฺ าโย พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺตา. ปเร อพฺรหฺมจารี ภวิสฺสนฺติ, มย
เมตฺถ พฺรหฺมจารี ภวิสฺสามาติ๒๑๑ อิมสฺม ึสลฺเลขสุตฺเต เมถุนวิรติ พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺตา. 
      มยญฺจ ภริยา นาติกฺกมาม, 
      อเมฺห จ ภริยา๒๑๒ นาติกฺกมนฺติ. 
      อญฺ ตฺร ตาหิ พฺรหฺมจริยญฺจราม. 
      ตสฺมา ห ิอมฺห  ทหรา น มียเรติ.๒๑๓ 
 มหาธมฺมปาลชาตเก สทารสนฺโตโส พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺโต. อภิชานามิ โข ปนาห  สาริปุตฺต 
จตุรงฺคสมนฺนาคต  พฺรหฺมจริย  จริตา, ตปสฺสี สุท  โหมีติ๒๑๔ โลมห สนสุตฺเต วิริย  พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺต . 
     หีเนน พฺรหฺมจริเยน   ขตฺติเย อุปปชฺชติ. 
     มชฺฌิเมน จ เทวตฺต    อุตฺตเมน วิสุชฺฌตีติ.๒๑๕ 
เอว  นิมิชาตเก อตฺตทมนวเสน กโต อฏฺ งฺคิโก อุโปสโถ พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺโต. อิท  โข ปน เม ปญฺจสิข 
พฺรหฺมจริย  เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย ฯเปฯ อยเมว อริโย อฏฺ งฺคิโก มคฺโคติ๒๑๖ มหาโควินฺทสุตฺตสฺมึ
เยว อริยมคฺโค พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺโต. ตยิท  พฺรหฺมจริย  อิทฺธญฺเจว ผีตญฺจ วิตฺถาริก  พาหุชญฺ    ปุถุภูต  
ยาว เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตนฺติ๒๑๗ ปาสาทิกสุตฺเต สิกฺขาตฺตยสงฺคหิต  สกลสาสน  พฺรหฺมจริยนฺติ วุตฺต . 
อิมสฺมึ ปน าเน อิทเมว พฺรหฺมจริยนฺติ อธิปฺเปต . ตสฺมา พฺรหฺมจริยํ ปกาเสตีติ โส ธมฺม  เทเสติ อาทิ-
กลฺยาณ  ฯเปฯ ปริสุทฺธ . เอว  เทเสนฺโต จ สิกฺขาตฺตยสงฺคหิต  สกลสาสน  พฺรหฺมจริย  ปกาเสตีติ เอวเมตฺถ 
อตฺโถ ทฏฺ พฺโพ. พฺรหฺมจริยนฺติ เสฏฺ ฏฺเ น พฺรหฺมภูต  จริย , พฺรหฺมภูตาน  วา พุทฺธาทีน  จริยนฺติ วุตฺต  
โหติ. 
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๗๘๓ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 
      ทานสฺมึ พฺรหฺมจริย-  มปฺปมญฺ าสุ สาสเน; 
                                                      

 ๒๐๗ ขุ.เปต. (บาลี) ๒๖/๒๗๕/๑๘๓. 
 ๒๐๘ วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๑๑/๘๒. 
 ๒๐๙ ปาลิ. น นิพฺพิทาย. 
 ๒๑๐ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๒๙/๒๑๔. 
 ๒๑๑ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๘๓/๕๖. 
 ๒๑๒ ปาลิ. สฺยา., ภริยาปิ อมฺเห ขุ.ชา. ๒๗/๑๔๑๕/๒๘๙ 
 ๒๑๓ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๙๗/๒๒๕. 
 ๒๑๔ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๕๕/๑๑๙. 
 ๒๑๕ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๔๒๙/๑๖๖. 
 ๒๑๖ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๒๙/๒๑๔. 
 ๒๑๗ สํ.ม. (บาลี) ๑๙/๘๒๒/๒๒๙. 



 

 

๒๓๗ 

     เมถุนารติยํ เวยฺยา-  วจฺเจ สทารตุฏฺ ยํ; 
     ปญฺจสีลา’ริยมคฺโค-  โปสถงฺค-ธิตีสุ จ.  
  พฺรหฺมจริยศัพท์ มีควาหมาย  ๑๐ อย่าง  คือ (๑) ทาน ทาน (๒) อปฺปมญฺ า  
  อัปปมัญญา-พรหมวิหารธรรม  (๓) สาสน พระศาสนา  (๔) เมถุนารติ การงด 
  เว้นจากเมถุน  (๕) เวยฺยาวจฺจ การช่วยขวนขวาย  (๖) สทารตุฏฺ  ิ ความพอใจ 
  ยินดีในภรรยาตน (๗) ปญฺจสีล ศีล ๕ (๘) อริยมคฺค อริยมรรค (๙) อุโปสถงฺค 
  องค์อุโบสถ (๑๐) ธิติ ความเพียร 
 เมื่อทราบความหมายของ พฺรหฺมจริย ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูป
วิเคราะห์พร้อม อุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 มจฺฉริยมลาทิปาปธมฺมวิคมนโต เมตฺตาทิ คุณานุพฺรูหนโต จ พฺรหฺม  เสฏฺ    จริยนฺติ         
พฺรหฺมจริย  ทานชื่อว่าพรหมจริยะ เพราะเป็นความประพฤติอันประเสริฐ เพราะปราศจากบาปธรรมมี
ความตระหนี่มลทินเป็นต้นและเพราะเพ่ิมพูนคุณธรรมมีเมตตาเป็นต้น 
 พฺรหฺม  เสฏฺ    จรนฺติ เอเตนาติ พฺรหฺมจริย  พระศาสนาชื่อว่าพรหมจริยะ เพราะเป็นเหตุให้
ประพฤติสิ่งที่ประเสริฐ 
 วิเนยฺยาน  พฺรหฺมภาวาวหนโต พฺรหฺม  เสฏฺ    จริย  พฺรหฺมุโน วา ภควโต วาจสิก  จริยนฺติ   
พฺรหฺมจริย  พระธรรมเทศนาชื่อว่าพรหมจริยะ เพราะเป็นความประพฤติอันประเสริฐ เพราะน าความ
เป็นผู้ประเสริฐมาให้แก่เวไนยสัตว์และเป็นพระจริยาทางพระวาจาของผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐ 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. ทาน แปลว่า ทาน 
 อุทาหรณ์:  กินฺเต วต  กิมฺปน พฺรหฺมจริยํ  
      กิสฺส สุจิณฺณสฺส อย  วิปาโก 
      อิทฺธี ชุตี พลวีริยูปปตฺติ 
      อิทญฺจ เต นาค มหาวิมาน . 
      อหญฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก 
      สทฺธา อุโภ ทานปต ีอหุมฺหา 
      โอปานภูต  เม ฆร  ตทาสิ 
      สนฺตปฺปิตา สมณพฺราหฺมณา จ. 
      มาลญฺจ คนฺธญฺจ วิเลปนญฺจ 
      ปทีปิย  เสยฺยมุปสฺสยญฺจ  
      อจฺฉาทน  สายนมนฺนปาน   
      สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺถ.  
      ต  เม วต  ตมฺปน พฺรหฺมจริยํ  
      ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย  วิปาโก 
      อิทฺธี ชุตี พลวีริยูปปตฺติ  



 

 

๒๓๘ 

      อิทญฺจ เม ธีร มหาวิมาน .๒๑๘ 
       ข้าแต่นาคราช อะไรเป็นวัตร  
      อะไรเป็นทานของพระองค ์
      ฤทธิ์ ความรุ่งเรือง ก าลัง ความเพียร  
      และการอุบัติในนาคพิภพ ทั้งวิมานใหญ่ของพระองค์นี้ 
      เป็นผลของกรรมอะไรที่พระองค์ทรงประพฤติไว้ดีแล้ว  
       เราและภรรยาทั้ง ๒ เมื่อครั้งอยู่ในมนุษยโลก  
      เป็นผู้มีศรัทธา เป็นทานบดี  
      ครั้งนั้น เรือนของเราเป็นดังบ่อน้ า  
      เราได้บ ารุงสมณะและพราหมณ์ทั้งหลายให้อิ่มหน าส าราญแล้ว  
       เราทั้ง ๒ ได้ถวายทาน คือ ดอกไม้ ของหอม  
      เครื่องลูบไล้ เครื่องประดับ ที่นอน ที่พัก  
      ผ้านุ่งห่ม ผ้าปูนอน ข้าว และน้ า โดยเคารพ  
       ท่านนักปราชญ์ นั้นเป็นวัตรของเรา นั้นเป็นทานของเรา  
      ฤทธิ์ ความรุ่งเรือง ก าลัง ความเพียร 
      การอุบัติในนาคพิภพ และวิมานใหญ่ของเรานี้ 
      เป็นผลแห่งวัตรและทานนั้นที่เราประพฤติดีแล้ว 
 ตตฺถ กึ เต วตนฺติ นาคราช ปุริมภเว ตว กึ วต  อโหสิ, โก ปน พฺรหฺมจริยวาโส, กตรสฺส    
สุริตสฺสเสเวส อิทฺธิอาทิโก วิปาโกติ๒๑๙ บรรดาบทเหล่านั้น หลายบทว่า กึ เต วตํ ความว่า ข้าแต่
พญานาค ในภพก่อน อะไรเป็นวัตรของพระองค์ อนึ่ง อะไรเป็นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์คือทาน
ของพระองค ์อิฏฐวิบูลย์ผลมีความเป็นผู้มีฤทธิ์เป็นต้นนี้ เป็นวิบากของสุจริตกรรมอะไร 
 ตตฺถ มนุสฺสโลเกติ องฺครฎฺเ กาฬจมฺปานคเร. ตํ เม วตนฺติ ต  สจฺกจฺจ  ทินฺนทานเมว มยฺห  
วตฺตสมาทาน  พฺรหฺมจริยญฺจ อโหสิ, ตสฺเสว สุจริตสฺส อย  อิทฺธาทิโก วิปาโกติ. บรรดาบทเหล่านั้น  บท
ว่า มนุสฺสโลเก ความว่า ในกาลจัมปากนคร แคว้นอังคะ หลายบทว่า ตํ เม วตํ ความว่า ทานที่เราให้
โดยเคารพนั่นเอง การสมาทานวัตร และพรหมจรรย์ของเรา อิฏฐวิบูลย์ผลมีฤทธิ์เป็นต้นนี้ เป็นวิบาก
แห่งสุจริตกรรมที่ข้าพเจ้าประพฤติมาดีแล้วนั้น 
 ๒. อปฺปมญฺ า แปลว่า พรหมวิหารธรรม 
 อุทาหรณ์:  ต  โข ปน ปญฺจสิข พฺรหฺมจริยํ น นิพฺพิทาย น วิราคาย นิโรธาย น อุปสมาย 
น อภิญฺ าย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย ส วตฺตติ ยาวเทว พฺรหฺมโลกุปปตฺติยา๒๒๐ ปัญจสิขะ ก็แต่ว่า
พรหมวิหารธรรมนั้น ย่อมเป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายก็หามิได้ เพ่ือคลายก าหนัดก็หามิได้ เพ่ือความ
ดับก็หามิได้ เพ่ือความสงบก็หามิได้ เพ่ือความรู้ยิ่งก็หามิได้ เพ่ือความตรัสรู้ก็หามิได้ เพ่ือพระนิพพานก็
หามิได้ แต่เป็นไปเพียงเพ่ือบังเกิดในพรหมโลก 
 
                                                      

 ๒๑๘ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๑๕๙๒-๕/๒๙๘-๙. 
 ๒๑๙ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๑๐/๑๕๙๒, ๑๕๙๕/๒๖๙. 
 ๒๒๐ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๒๙/๒๑๔. 



 

 

๒๓๙ 

 ๓. สาสน แปลว่า พระศาสนา 
 อุทาหรณ์: ตยิท  ภนฺเต ภควโต พฺรหฺมจริยํ อิทฺธญฺเจว ผีตญฺจ วิตฺถาริต  พาหุชญฺ ปุถุภูต  
ยาว เทวมนุสฺเสสุ สุปฺปกาสิต ๒๒๑ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระศาสนานี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าบริบูรณ์
แล้ว แพร่หลาย กว้างขวาง รู้จักกันโดยมาก มั่นคงดี กระทั่งหมู่เทวดาและมนุษย์รู้จักดีแล้ว 
 พฺรหฺมจริยนฺติ สิกฺขตฺตยสงฺคหิต  สกล  สาสนพฺรหฺมจริย ๒๒๒ ค าว่า พรหมจรรย์ (พฺรหฺมจริย ) 
ได้แก่ ศาสนพรหมจรรย์ทั้งสิ้น ที่สงเคราะห์ด้วยไตรสิกขา 
 ๔. เมถุนารติ แปลว่า การงดเว้นจากเมถุน 
 อุทาหรณ์: ปเร อพฺรหฺมจารี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ พฺรหฺมจารี ภวิสฺสาม๒๒๓ ชนเหล่าอ่ืน จัก
เสพเมถุนธรรม ในเรื่องนี้ เราทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรยค์ือการงดเว้นจากเมถุนธรรม 
 อพฺรหฺม  หีน  ลามกธมฺม ๒๒๔ จรนฺตีติ อพฺรหฺมจารี, เมถุนธมฺมปฏิเสวกาติ อตฺโถ. พฺรหฺม   
เสฏฺ    ปฏิปท  จรนฺตีติ พฺรหฺมจารี, เมถุนปฺปฏิวิรตาติ อตฺโถ.๒๒๕ ชนเหล่าใดประพฤติธรรมไม่ประเสริฐ 
คือธรรมชั้นต่ า ได้แก่ธรรมอันลามก เหตุนั้น ชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้ประพฤติไม่ประเสริฐ อธิบายว่า เป็นผู้
เสพเมถุนธรรม ชนเหล่าใดประพฤติปฏิปทาอันประเสริฐ คือประเสริฐที่สุด เหตุนั้น ชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้
ประพฤติประเสริฐ อธิบายว่า เป็นผู้งดเว้นจากเมถุนธรรม 
 ๕. เวยฺยาวจฺจ แปลว่า การขวนขวาย 
 อุทาหรณ์: เตน ปาณิ กามทโท   เตน ปาณิ มธุสฺสโว  
     เตน เม พฺรหฺมจริเยน   ปุญฺ ปาณิมฺหิ อิชฺฌติ๒๒๖  
    ฝ่ามือของข้าพเจ้าให้สิ่งที่น่าปรารถนาด้วยบุญนั้น ฝ่ามือของข้าพเจ้า 
   หลั่งสิ่งที่น่าปรารถนาด้วยบุญนั้น บุญย่อมส าเร็จบนฝ่ามือของข้าพเจ้า 
   ด้วยการขวนขวายนั้น 
 เกน เต พฺรหฺมจริเยน ปุญฺ  ํ ปาณิมฺหิ อิชฺฌตีติ กีทิเสน เสฏฺ จริเยน อิท  เอวรูปํ ตว    
หตฺเถสุ ปุญฺ ผล  อิทานิ สมิชฺฌติ นิปฺผชฺชติ ต  กเถหีติ อตฺโถ.๒๒๗ บทว่า เกน เต พฺรหฺมจริเยน ปุญฺ  ํ 
ปาณิมฺหิ อิชฺฌติ ความว่า ผลบุญในฝ่ามือของท่านนี้ คือ เห็นปานนี้ ย่อมส าเร็จ คือ ย่อมเผล็ดผลใน
บัดนี้ ด้วยความประพฤติประเสริฐคือความขวนขวายเช่นไร ท่านจงบอกเรื่องนั้น ฯ  
 ๖. สทารตุฏฺ  ิ แปลว่า ความพอใจในภรรยาตน 
 อุทาหรณ์:   มยญฺจ ภริย  นาติกฺกมาม  
      อมฺเห จ ภริยา นาติกฺกมนฺติ  
      อญฺ ตฺร ตาหิ พฺรหฺมจริยํ จราม 

                                                      

 ๒๒๑ สํ.ม. (บาลี) ๑๙/๘๒๒/๒๒๙. 
 ๒๒๒ สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๘๒๒/๓๓๐. 
 ๒๒๓ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๘๓/๕๖. 
 ๒๒๔ ม. ลามกกมฺม . 
 ๒๒๕ ม.มู.อ (บาลี) ๑/๘๓/๒๐๐. 
 ๒๒๖ ขุ.เปต. (บาลี) ๒๖/๒๗๕/๑๘๓. 
 ๒๒๗ ขุ.เปต.อ. (บาลี) ๒๖๙/๑๓๐. 



 

 

๒๔๐ 

      ตสฺมา หิ อมฺห  ทหรา น มิยฺยเร.๒๒๘  
       อนึ่ง พวกเราไม่นอกใจภรรยา  
      ถึงภรรยาก็ไม่นอกใจพวกเรา  
      พวกเราประพฤตพิรหมจรรย์คือความพอใจในภรรยาตนนั้น  
      เพราะเหตุนั้นเอง พวกเราจึงไม่ตายแต่หนุ่ม ๆ 
 นาติกฺกมามาติ อตฺตโน ภริย  อติกฺกมิตฺวา พหิ อญฺ    มิจฺฉาจาร  น กโรม. อญฺ ตฺร ตาหีติ 
ตา อตฺตโน ภริยา เปตฺวา เสสอิตฺถีสุ พฺรหฺมจริย  จราม อมฺหาก  ภริยาปิ เสสปุริเสสุ เอวเมว       
วตฺตนฺติ.๒๒๙ บทว่า นาติกฺกมาม ความว่า พวกเราไม่นอกใจภรรยาของตนกระท ามิจฉาจารในหญิงอ่ืน
ในภายนอก. บทว่า อญฺ ตฺร ตาหิ ความว่า พวกเราประพฤติพรหมจรรย์ในหญิงที่เหลือ นอกจาก
ภรรยาของตน แม้ภรรยาของพวกเราก็เป็นไปในชายที่เหลืออย่างนี้เหมือนกัน 
 ๗. ปญฺจสีล แปลว่า ศีล ๕ 
 อุทาหรณ์: อถ โข ภิกฺขเว ติตฺติโร มกฺกฏญฺจ หตฺถินาคญฺจ ปญฺจสุ สีเลสุ สมาทเปสิ อตฺตนา 
จ ปญฺจสุ สีเลสุ สมาทาย วตฺตติ ฯเปฯ เอว  โข ต  ภิกฺขเว ติตฺติริย  นาม พฺรหฺมจริยํ อโหสิ๒๓๐ ภิกษุ
ทั้งหลาย ครั้งนั้น นกกระทาได้ให้ลิงกับช้างสมาทานศีล ๕ ทั้งตนเองก็รักษาศีล ๕ ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย 
วัตรปฏิบัตินี้แล ได้ชื่อว่าศีล ๕ ของนกกระทา 
 ๘. อริยมคฺค แปลว่า อริยมรรค 
 อุทาหรณ์: อิท  โข ปน เม ปญฺจสิข พฺรหฺมจริยํ เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย อุป-
สมาย อภิญฺ าย สมฺโพธาย นิพฺพานาย ส วตฺตติ ฯเปฯ อยเมว อริโย อฏฺ งฺคิโก มคฺโค๒๓๑ ปัญจสิขะ ก็
อริยมรรคของเรานี้ ย่อมเป็นไปเพ่ือเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อคลายก าหนัด เพื่อความดับ เพื่อความ
สงบ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือพระนิพพาน ฯลฯ คืออริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ 
 ๙. อุโปสถงฺค แปลว่า องค์อุโบสถ ๘ 
 อุทาหรณ์: หีเนน พฺรหฺมจริเยน  ขตฺติเย อุปปชฺชติ  
     มชฺฌิเมน จ เทวตฺต   อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ๒๓๒  
    บุคคลย่อมเกิดในตระกูลกษัตริย์   ด้วยองค์อุโบสถชั้นต่ า  
   เข้าถึงความเป็นเทวดา ด้วยองค์อุโบสถชั้นกลาง ย่อมบริสุทธิ์ 
   ด้วยองค์อุโบสถชั้นสูง 
 หีเนนาติอาทีสุ ปุถุติตฺถายตเน เมถุนวิรติมตฺต  สีล  หีน  นาม เตน ขตฺติยกุเล อุปปชฺชติ. 
ฌานสฺส อุปจารมตฺต  มชฺฌิม  นาม เตน เทวตฺต  อุปปชฺชติ. อฏฺ สมาปตฺตินิพฺพตฺตน  ปน อุตฺตม  นาม 
เตน พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตติ ต  พาหิรกา นิพฺพานนฺติ กเถนฺติ. เตนาห วิสุชฺฌตีติ. อิมสฺมึ ปน พุทฺธสาสเน 
ปริสุทฺธสีลสฺส ภิกฺขุโน อญฺ ตร  เทวนิกาย  ปตฺเถนฺตสฺส พฺรหฺมจริยเจตนา หีนตาย หีน  นาม เตน 

                                                      

 ๒๒๘ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๙๗/๒๒๕. 
 ๒๒๙ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๕/๙๓-๑๐๑/๔๓๑. 
 ๒๓๐ วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๑๑/๘๒. 
 ๒๓๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๒๙/๒๑๔. 
 ๒๓๒ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๔๒๙/๑๖๖. 



 

 

๒๔๑ 

ยถาปตฺถิเต เทวโลเก นิพฺพตฺตติ. ปริสุทฺธสีลสฺส ภิกฺขุโน อฏฺ สมาปตฺตินิพฺพตฺตน  มชฺฌิม  นาม เตน    
พฺรหฺมโลเก นิพฺพตฺตติ ปริสุทฺธสีลสฺส วิปสฺสน  วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตุปฺปตฺติ อุตฺตม  นาม เตน วิสุชฺฌตีติ๒๓๓ 
 ในบทว่า หีเนน เป็นต้น มีค าวินิจฉัยว่า ในลัทธิเดียรถีย์ โดยมาก ศีลเพียงเมถุนวิรัติ ชื่อว่า
พรหมจรรย์อย่างต่ า ผู้บ าเพ็ญย่อมเกิดในขัตติยสกุลด้วยพรหมจรรย์อย่างต่ านั้น การได้อุปจารฌาน 
ชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างกลาง ผู้บ าเพ็ญย่อมเกิดเป็นเทวดา ด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางนั้น การให้อัฏฐ
สมาบัติบังเกิดข้ึนชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างสูงสุด ผู้บ าเพ็ญย่อมบังเกิดในพรหมโลก ด้วยพรหมจรรย์อย่าง
สูงสุดนั้น เหล่าชนภายนอกพระพุทธศาสนา กล่าวพรหมจรรย์อย่างสูงสุดนั้นว่า นิพพาน ผู้บ าเพ็ญ
ย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์นั้น แต่ในทางพระพุทธศาสนานี้ ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ ปรารถนาเทพนิกาย
อย่างใดอย่างหนึ่ง พรหมจรย์ของเธอชื่อว่าอย่างต่ า เพราะเจตนาต่ า เธอย่อมบังเกิดในเทวโลกตามผล
ที่เธอปรารถนานั้น ก็การที่ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ ยังอัฏฐสมาบัติให้บังเกิด ชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างกลาง 
เธอย่อมบังเกิดในพรหมโลกด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางนั้น การที่ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ เจริญวิปัสสนา ยัง
อรหัตมรรคให้บังเกิด ชื่อว่า พรหมจรรย์อย่างสูงสุด เธอย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงสุดนั้น 
 ๑๐. ธิติ แปลว่า ความเพียร 
 อุทาหรณ์: อภิชานามิ โข ปนาห  สารีปุตฺต จตุรงฺคสมนฺนาคต  พฺรหฺมจริย ํจริตา ตปสฺสี สุท  
โหมิ ปรมตปสฺสี๒๓๔ สารีบุตร เราย่อมเข้าใจการบําเพ็ญเพียรอันประกอบด้วยองค์ ๔ คือ เราเป็นผู้
บ าเพ็ญตบะ และเป็นผู้บ าเพ็ญตบะอย่างยอดเยี่ยม 
 อิธ ปน วีริย  พฺรหฺมจริยนฺติ อธิปฺเปต . วีริยพฺรหฺมจริยสฺส หิ อิทเมว สุตฺต . ตเทต  เอกสฺมึ 
อตฺตภาเว จตุพฺพิธสฺส ทุกฺกรสฺส กตตฺตา จตุรงฺคสมนฺนาคตนฺติ วุตฺต .๒๓๕ ก็ในสูตรนี้ ท่านประสงค์เอา
ความเพียรว่าพรหมจรรย์ จริงอยู่ สูตรนี้เท่านั้นเป็นสูตรแห่งพรหมจรรย์คือความเพียร พรหมจรรย์นี้
นั้นท่านกล่าวว่า ประกอบด้วยองค์ ๔ เพราะพระพุทธเจ้าทรงบ าเพ็ญทุกรกิริยา ๔ ในอัตภาพเดียว 
 ๑๑. ธมฺมเทสนา แปลว่า การแสดงธรรม 
 อุทาหรณ์:  อิทญฺจ๒๓๖ ชาตุ เม ทิฏฺ      นยิท  อิติหีติห  
     เอกสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺมึ   สหสฺส  มจฺจุหายิโน๒๓๗  
    ข้าพระองค์ไม่กล่าวว่า  ในเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ ในเรื่องนี้เป็นอย่างนี้ 
   ชนนับพันเป็นพระขีณาสพผู้ละความตายได้ในเพราะการแสดงธรรม 
   กัณฑ์เดียว 
 เอกสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺมินฺ ติ เอกาย ธมฺมเทสนาย . ธมฺมเทสนา หิ อิธ พฺรหฺมจริยนฺติ       
อธิปฺเปตา.๒๓๘ ค าว่า เอกสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺมึ ได้แก่ ในพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง จริงอยู่ พระธรรม
เทศนา ท่านประสงค์ว่า พรหมจรรย์ ในความหมายนี้ 
 

                                                      

 ๒๓๓ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๙/๔๒๓-๔๓๐/๑๕๖. 
 ๒๓๔ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๕๕/๑๑๙. 
 ๒๓๕ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๕๕/๓๖๔. 
 ๒๓๖ ฉ.ม.อิ. อิท  หิ. 
 ๒๓๗ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๘๔/๑๘๖. 
 ๒๓๘ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๘๔/๒๑๐. 



 

 

๒๔๒ 

 ๑๒. อชฺฌาสย แปลว่า อัธยาศัย 
 อุทาหรณ์:  อปิ อตรมานาน   ผลาสาว สมิชฺฌติ  
     วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมึ เอว  ชานาหิ คามณิ๒๓๙ 
    ความหวังผลย่อมส าเร็จแก่ผู้ไม่รีบร้อนโดยแท้ เรามีอัธยาศัย 
   ส าเร็จแล้ว ท่านจงรู้อย่างนี้เถิด พ่อคามณิ 
 วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมีติ เอตฺถ จตฺตาริ สงฺคหวตฺถูนิ เสฏฺ จริยตฺตา พฺรหฺมจริย  นาม ตญฺจ 
ตมฺมูลิกาย ยสสมฺปตฺติยา ปฏิลทฺธตฺตา วิปกฺก  นาม. โย วาสฺส ยโส นิปฺผนฺโน โสปิ เสฏฺ ฏฺเ น         
พฺรหฺมจริย  นาม. เตนาห วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมีติ .๒๔๐ ในค าว่า วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมิ นี้ พึงทราบ
วินิจฉัยสังคหวัตถุ ๔ ชื่อว่าพรหมจรรย์ เพราะเป็นความประพฤติอันประเสริฐ และพรหมจรรย์นั้น ชื่อ
ว่าแก่กล้าแล้ว เพราะยศสมบัติ อันมีพรหมจรรย์นั้นเป็นมูล เป็นอันได้แล้ว หรือว่า แม้ยศที่ส าเร็จแล้ว
แก่บุคคลนั้น ก็ชื่อว่าพรหมจรรย์ เพราะใช้ในความหมายว่า ประเสริฐ ด้วยเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เรา
มีพรหมจรรย์แก่กล้าแล้ว 
 
 ๔.๕.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
      กินฺเต วต  กิมฺปน พฺรหฺมจริยํ  
      กิสสฺ สุจิณฺณสฺส อย  วิปาโก  
      อิทฺธี ชุตี พลวีริยูปปตฺติ  
      อิทญฺจ เต นาค มหาวิมาน   
      อหญฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก  
      สทฺธา อุโภ ทานปต ีอหุมฺหา  
      โอปานภูต  เม ฆร  ตทาสิ  
      สนฺตปฺปิตา สมณพฺราหฺมณา จ  
      มาลญฺจ คนฺธญฺจ วิเลปนญฺจ  
      ปทีปิย  เสยฺยมุปสฺสยญฺจ  
      อจฺฉาทน  สายนมนฺนปาน  
      สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺถ   
      ต  เม วต  ตมฺปน พฺรหฺมจริยํ  
      ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย  วิปาโก  
      อิทฺธี ชุตี พลวีริยูปปตฺติ    
      อิทญฺจ เม ธีร มหาวิมาน  
 

                                                      

 ๒๓๙ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘/๒. 
 ๒๔๐ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๑/๘/๑๙๕. 



 

 

๒๔๓ 

 เป็นอินทรวิเชียรคาถา วาโตมมีคาถา และอุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏ  ุภาฉันท์ ๑๑ 
พยางค์ เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะกล่าวถึงคาถาโดยตรง ผู้วิจัยขอแสดงกฏเกณฑ์ของวาโตมมีคาถาก่อน 
(อินทรวิเชียรคาถาและอุเปนทรวิเชียรคาถาได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น) แล้วจะได้วิเคราะห์คาถาต่อไป 
 วาโตมมีคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๖๙. ว่า วาโตมฺมี สา, ยติ สา มฺภา ตคา โค. 
       คาถาท่ีมี ม ภ ต คณะ และ ครุ ๒ พยางค์ มีจังหวะหยุด  
       (คือ ๔ และ ๗ พยางค์) นั้น ชื่อว่า วาโตมมี  
 

ม คณะ ภ คณะ ต คณะ คร ุ ครุ 
๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ 
วา โตมฺ มี สา ย ติ สา มฺภา ต คา โค 

 
 วาโตมมีคาถา คือ คาถาที่มี ม ภ ต คณะ และครุ อีก ๒ พยางค์ต่อท้าย อยู่ทุกบาทของ
คาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๒, ๒ ๑ ๑, ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า วาโตมฺมี (๒ ๒ ๒) 
เป็น ม คณะ, ค าว่า สา ยติ (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ, ค าว่า สา มฺภา ต (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ ส่วนค าว่า 
คา โค (๒ ๒) เป็นครุ ๒ พยางค์ต่อท้าย 
 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒  ๒ 

กินฺเต ว ต  กิมฺป น พฺรหฺม จริ ย  
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒  ๒ 
กิสสฺ สุ จิณฺณสฺส อย  วิ ปา โก 

ม ภ ต ค ค 
วาโตมมีคาถา ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒  ๒ 

อิทธี ชุ ตี พล วีริยูป ปตฺ ติ 
ช ต ช ค ค 

อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒  ๒ 
อิทญฺจ เต นาค มหาวิ มา น  

ช  ต  ช  ค ค 
อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

อหญฺจ ภริยา จ มนุสฺส โล เก 
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒  ๒ 
สทฺธา อ ุ โภ ทาน ปตี อ หุมฺ หา 



 

 

๒๔๔ 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒  ๒ 

โอปาน ภูต  เม ฆร  ต  ทา สิ 
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒  ๒ 
สนฺตปฺปิ ตา สม ณ พฺราหฺม  ณา จ 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒  ๒ 

มาลญฺจ คนฺธญฺจ วิเลป  นญฺ จ 
ช  ต  ช  ค ค 

อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ปทีป ิ ย  เสยฺย มุปสฺส ยญฺ จ 

ต  ต  ช  ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

อจฺฉาท น  สาย นมนฺน ปา น  
ต  ต  ช  ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺ ถ 

ต  ต  ช  ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

ต  เม ว ต  ตมฺป น พฺรหฺม จริ ย  
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒  ๒ 
ตสฺส สุ จิณฺณสฺส อย  วิ ปา โก 

ม ภ ต ค ค 
วาโตมมีคาถา ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒  ๒ 

อิทธี ชุ ตี พล วีริยูป ปตฺ ติ 
ช ต ช ค ค 

อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒  ๒ 
อิทญฺจ เม ธีร มหาวิ มา น  

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๒, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๑, ๑๒, ๑๓ และ ๑๔) วาโตมมีคาถา (บาทที่ ๓ และ ๑๕) และอุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๔, ๕, 
๑๐ และ ๑๖) คาถาที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาทคาถา 
คือเสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ คาถาท่ีเป็นวาโตมมีคาถา จะมี ม ภ ต คณะ และ



 

 

๒๔๕ 

ครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๒, ๒ ๑ ๑, ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ และคาถาท่ีเป็น
อุเปนทรวิเชียรคาถา จะมี ช ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ 
๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒  
 ค าที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ในคาถา คือ 
 บาทที่ ๑ จะเห็นค าว่า กินฺเต ว (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ต  กิมฺป (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, น 
พฺรหฺม (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า จร ิ(๒) เป็น ครุ และค าว่า ย   (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๒ ว่า กิสฺส สุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, จิณฺณสฺส (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, อย  วิ (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ปา (๒) เป็น ครุ และค าว่า โก (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๖ ว่า สทฺธา อุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, โภ ทาน (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ปตี อ (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า หุมฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า หา (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๗ ว่า โอปาน (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ภูต  เม (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ฆร  ต (๑ ๒ ๑) 
เป็น ช คณะ, ค าว่า ทา (๒) เป็น ครุ และค าว่า สิ (๒) เป็น ครุ 
 บาทที่ ๘ ว่า สนฺตปฺปิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ตา สม (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ณ พฺราหฺม 
(๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ณา (๒) เป็น ครุ และค าว่า จ (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๙ ว่า มาลญฺจ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, คนฺธญฺจ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, วิเลป (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า นญฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า จ (๒) เป็น คร ุ
 บาทที ่๑๑ ว่า อจฺฉาท (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, น  สาย (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, นมนฺน (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ปา (๒) เป็น ครุ และค าว่า น  (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๑๒ ว่า สกฺกจฺจ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ทานานิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, อทมฺห (๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ตตฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า ถ (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๑๓ ว่า ต  เม ว (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ต  ตมฺป (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, น พฺรหฺม (๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า จร ิ(๒) เป็น ครุ และค าว่า ย  (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๑๔ ว่า ตสฺส สุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, จิณฺณสฺส (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, อย  วิ (๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ปา (๒) เป็น ครุ และค าว่า โก (๒) เป็น คร ุ
 ส่วนค าท่ีเป็นวาโตมมีคาถา จะมี ม ภ ต คณะ และครุ ๒ พยางค์ ในคาถา คือ 
 บาทที่ ๓, ๑๕ จะเห็นค าว่า อิทฺธี ชุ (๒ ๒ ๒) เป็น ม คณะ, ตี พล (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ, 
วีริยูป (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ปต ฺ(๒) เป็น ครุ และค าว่า ติ (๒) เป็น คร ุ
 และค าที่เป็นอุเปนทรวิเชียรคาถา จะมี ช ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ในคาถา คือ 
 บาทที่ ๔ จะเห็นค าว่า อิทญฺจ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, เต นาค (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, 
มหาวิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า มา (๒) เป็น ครุ และค าว่า น  (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๕ ว่า อหญฺจ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ภริยา จ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, มนุสฺส (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า โล (๒) เป็น ครุ และค าว่า เก (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๑๐ ว่า ปทีปิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ย  เสยฺย (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, มุปสฺส (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ยญฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า จ (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๑๖ ว่า อิทญฺจ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, เม ธีร (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, มหาวิ (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า มา (๒) เป็น ครุ และค าว่า น  (๒) เป็น คร ุ



 

 

๒๔๖ 

 ค าว่า จริย, วีริย และ ภริยา เป็นค าที่มีข้อยกเว้นเพ่ือให้เข้ากับคณะของฉันทลักษณ์ จึง
นับเป็น ๒ พยางค์โดยนับ จริ, วีริ, ภริ เป็นพยางค์เดียวและนับเป็นเสียงครุเพ่ือให้เข้ากับคณะฉันท์ ดัง
มีข้อความที่น ามากล่าวแล้วข้างต้น 
 ค าว่า ส, ชุ, ซึ่งเดิมเป็นเสียงลหุ แต่ในคาถานี้นับเป็นเสียงครุ เพ่ือให้เข้ากับคณะฉันท์ 
 ค าว่า เม ซ่ึงเดิมเปน็เสยีงครุ แต่ในคาถานี้นับเป็นเสียงลหุ เพ่ือให้เข้ากับคณะฉันท์เช่นกัน 
 ค าว่า ติ, สิ, จ และ ถ ที่อยู่ท้ายบาท จัดเป็นปาทันตครุ  
 ปาทันตครุ๒๔๑ คือ ครุที่อยู่ท้ายคาถา ได้แก่ รัสสสระ ๓ ตัวล้วน ๆ หรือมีพยัญชนะ
ประกอบร่วมกับสระ ความจริง ครุประเภทนี้ออกเสียงเบาตามปรกติของรัสสสระ แต่ถือว่าเป็นครุตาม
ระเบียบที่ฉันทลักษณ์ก าหนดไว้ ครุประเภทนี้ อยู่ท้ายสมบาท (บาทคู่ คือ บาทที่ ๒, ๔) ในคาถา
มาตราพฤติ และอยู่ท้ายบาททั้ง ๔ ในคาถาวรรณพฤติ เช่น สพฺพลเหตฺถาทิลหุนิ ภวติ ยติ (คาถา  
๑๘), ป มฑฺเฒ ลกฺขณ  ตุ จปลาย (คาถา ๒๔), ชตา ชคา โค วิสเม สเม ตุ (คาถา ๑๑๓)  
 คัมภีร์ฉันโทภารตี (หน้า ๑๒๘) น าข้อความจากคัมภีร์ฉันโทภาวะเกี่ยวกับการก าหนดวิธี
ไปใช้ในปาทันตครุมาแสดงว่า 
     ปาทนฺโต สมปาทนฺเต โลปิ โค พหุโส สิยา 
     อญฺ ตฺน นาสเต ฉนฺโท- หานิ ยตฺร ส วิชฺชเต. 
  แม้ลหุท้ายบาทก็มักเป็นครุในที่สุดของสมบาท (บาทคู่ = ๒, ๔) ถ้าการเสีย 
  ฉันท์ไม่มีในวิสมบาทอ่ืน (บาทคี่ = ๑, ๓) ปาทันตครุย่อมมีในสมบาทนั้นอีก 
 
 คาถาว่า 
 
     เตน ปาณิ กามทโท   เตน ปาณิ มธุสฺสโว  
     เตน เม พฺรหฺมจริเยน   ปุญฺ ปาณิมฺหิ อิชฺฌติ  
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่าปฐมภการวิปุลาคาถา เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะ
กล่าวถึงคาถาโดยตรง ผู้วิจัยขอแสดงกฏเกณฑ์ของภการวิปุลาคาถาก่อนแล้วจะได้วิเคราะห์คาถา
ต่อไป 
 ภการวิปุลาคาถา มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๑๒๔. ว่า เภนณฺณวา ภพฺพิปุลา 
       คาถาที่มี ภ คณะท้าย ๔ พยางค์แรกในบาทค่ี (บาทที่ ๑, ๓)  
       และมี ช คณะท้าย ๔ พยางค์แรกในบาทคู่ (บาทที่ ๒, ๔)  
       ชื่อว่าภการวิปุลาคาถา 
 ลักษณะของภการวิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ที ่๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ภ คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี (๑, ๓) 
  ๓) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ (๒, ๔) 

                                                      

 ๒๔๑ พระคันธสาราภิวงศ์, วุตโตทยมัญชรี ศึกษาเปรียบเทียบฉันทลักษณ์บาลี, หน้า ๒๕. 



 

 

๒๔๗ 

 ภการวิปุลาคาถา มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) ปฐมภการวิปุลาคาถา คือ ภการวิปุลาคาถาท่ีมี ภ คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาท
ที่ ๑ และมี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เป็น ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ 
มีรูปคณะว่า ภ ช ย ช 
  ๒) ตติยภการวิปุลาคาถา คือ ภการวิปุลาคาถาท่ีมี ภ คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาท
ที่ ๓ และมี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เป็น ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗
มีรูปคณะว่า ย ช ภ ช 
  ๓) ภการวิปุลาคาถา คือ ภการวิปุลาคาถาที่มี ภ คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ 
๑, ๓ และมี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒, ๔ มีรูปคณะว่า ภ ช ภ ช 
 ตารางแสดงปฐมภการวิปุลาคาถา  

บาทที่ ๑ บาทที่ ๒ 

ค 
ล 

ม 

ภ 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 

บาทที่ ๓ บาทที่ ๔ 

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 

ครึ่งคาถาแรก 
ค ช ภ ค ค ช ช ค 
๒ 
เต 

๑ ๒ ๑ 
น ปาณิ 

๒ ๑ ๑ 
กามท  

๒ 
โท 

๒ 
เต 

๑ ๒ ๑ 
น ปาณ ิ

๑ ๒ ๑ 
มธุสฺส 

๒ 
โว 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ย ย ล ค ม ช ล 
๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑  ๑ 



 

 

๒๔๘ 

เต น เม พฺรหฺ มจริเย น ปุญ ฺ  ปาณิมฺ หิ อิชฺฌ ติ 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปฐมภการวิปุลาคาถา มี ภ ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ภ คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ กามท (๒ ๑ ๑) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ มธุสฺส (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ มจรเิย (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ หิ อิชฺฌ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
 
      มยญฺจ ภริย  นาติกฺกมาม  
      อมฺเห จ ภริยา นาติกฺกมนฺติ 
      อญฺ ตฺร ตาหิ พฺรหฺมจริยํ จราม 
      ตสฺมา หิ อมฺห  ทหรา น มิยฺยเร 
  
 เป็นอุพภาสกคาถา ในปันติฉันท์ ๑๐ พยางค์ และอินทรวงศคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ 
พยางค์ เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะกล่าวถึงคาถาโดยตรง ผู้วิจัยขอแสดงกฏเกณฑ์ของอุพภาสกคาถา (อิน
ทรวงศคาถากล่าวไว้แล้วข้างต้น) ก่อน แล้วจะได้วิเคราะห์คาถาต่อไป 
 
 อุพภาสกคาถา ในปันติฉันท์ ๑๐ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๖๑. ว่า อุพฺภาสกํ ตํ เจ โต มรา ลฺจ 
       คาถาที่มี ต ม ร คณะ และ ลหุ นั้น ชื่อว่า อุพภาสกคาถา 
 

ต คณะ ม คณะ ร คณะ ลหุ 
๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ 
อุพฺ ภา ส ก  ต  เจ โต ม รา ลฺจ 

 
 อุพภาสกคาถา คือ คาถาที่มี ต ม ร คณะ และลหุ อีก ๑ พยางค์ต่อท้าย อยู่ทุกบาทของ
คาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๒, ๒ ๑ ๒, ๑ จะเห็นได้จากค าว่า อุพฺภาส  (๒ ๒ ๑) เป็น 



 

 

๒๔๙ 

ต คณะ, ค าว่า ก  ต  เจ (๒ ๒ ๒) เป็น ม คณะ, ค าว่า โต มรา (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ ส่วนค าว่า ลฺจ (๑) 
เป็นลหุ ๑ พยางค์ต่อท้าย 
 

ต ม ร ล 
อุพภาสกคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑  

มยญฺจ ภริย  นา ติกฺกมา ม 
ต ม ร ล 

อุพภาสกคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑  
อมฺเห จ ภริยา นา ติกฺกมนฺ ติ 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒  

อญฺ ตฺร ตาหิ พฺรหฺ มจรยํิ จราม 
ต ต ช ร 

อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  
ตสฺมา หิ อมฺห  ท  หรา น มิยฺยเร 

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอุพภาสกคาถา (บาทที่ ๑ และ ๒) เข้ากับอินทร-
วงศคาถา (บาทที่ ๔) คาถาที่เป็นอุพภาสกคาถา จะมี ต ม ร คณะ และลหุ ๑ พยางค์ ของทุกบาท
คาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๒, ๒ ๑ ๒, ๑  
 จะเห็นได้จากค าในบาทที่ ๑ ว่า มยญฺจ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ภริย  นา (๒ ๒ ๑) เป็น ต 
คณะ, ติกฺกมา (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ, ค าว่า ม (๑) เป็น ลหุ  
 บาทที่ ๒ ว่า อมฺเห จ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ภริยา นา (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ติกฺกมนฺ 
(๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ, ค าว่า ติ (๑) เป็น ลหุ 
 ส่วนบาทที่ ๓ ที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ต่อท้าย ของ
ทุกบาทคาถา คือ ครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า อญฺ ตฺร (๒ ๒ ๑) 
เป็น ต คณะ, ค าว่า ตาหิ พฺรหฺ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า มจริยํ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า จรา 
(๒) เป็น ครุ และ ค าว่า ม (๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ) 
 และบาทที่ ๔ ที่เป็นอินทรวงศคาถา จะมี ต ต ช ร คณะ ในคาถา คือ ครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ 
๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ จะเห็นว่าค าว่า ตสฺมา หิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า อมฺห  ท (๒ ๒ ๑) 
เป็น ต คณะ, ค าว่า หรา ท (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และ ค าว่า มิยฺยเร (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ  
 
 คาถาว่า 
 
     หีเนน พฺรหฺมจริเยน  ขตฺติเย อุปปชฺชติ  
     มชฺฌิเมน จ เทวตฺต   อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ  



 

 

๒๕๐ 

 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา  
ครึ่งคาถาแรก 

ค ร ย ล ค ช ช ล 
๒ 
ห ี

๒ ๑ ๒ 
เนน พฺรหฺ 

๑ ๒ ๒ 
มจริเย  

๑ 
น 

๒ 
ขตฺ 

๑ ๒ ๑ 
ติเย อุ 

๑ ๒ ๑ 
ปปชฺช 

๑ 
ติ 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ช ย ค ค ช ช ล 
๒ 
มชฺ 

๑ ๒ ๑ 
ฌิเมน 

๑ ๒ ๒ 
จ เทวตฺ 

๒ 
ต  

๒ 
อุตฺ 

๑ ๒ ๑ 
ตเมน 

๑ ๒ ๑ 
วิสุชฺฌ 

๑ 
ติ 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ มจรเิย (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ปปชฺช (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว  
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ จ เทวตฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ วิสุชฺฌ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
  
 คาถาว่า 
     อิทญฺจ ชาตุ เม ทิฏฺ      นยิท  อิติหีติห  
     เอกสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺมึ   สหสฺส  มจฺจุหายิโน  
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ล ร ย ค ล ช ช ค 
๑ 
อิ 

๒ ๑ ๒ 
ทญฺจ ชา 

๑ ๒ ๒ 
ตุ เม ทิฏฺ  

๒ 
   

๑ 
น 

๑ ๒ ๑ 
ยท  อิ 

๑ ๒ ๑ 
ติหีติ 

๒ 
ห  

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ม ย ค ล ม ช ค 
๒ 
เอ 

๒ ๒ ๒ 
กสฺมึ พฺรหฺ 

๑ ๒ ๒ 
มจริยสฺ 

๒ 
มึ 

๑ 
ส 

๒ ๒ ๒ 
หสฺส  มจฺ 

๑ ๒ ๑ 
จุหายิ 

๒ 
โน 

 



 

 

๒๕๑ 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ ตุ เม ทิฏฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ติหีติ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว  
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ มจรยิสฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทท่ี ๖ คือ จุหายิ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
 
     อปิ อตรมานาน   ผลาสาว สมิชฺฌติ  
     วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมึ เอว  ชานาหิ คามณิ 
     
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ล น ย ค ล ต ช ล 
๑ 
อ 

๑ ๑ ๑ 
ปิ อต 

๑ ๒ ๒ 
รมานา  

๒ 
น  

๑ 
ผ 

๒ ๒ ๑ 
ลา สาว 

๑ ๒ ๑ 
สมิชฺฌ 

๑ 
ติ 

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ม ย ค ค ม ช ล 
๑ 
วิ 

๒ ๒ ๒ 
ปกฺกพฺรหฺ 

๑ ๒ ๒ 
มจริโยสฺ 

๒ 
มึ 

๒ 
เอ 

๒ ๒ ๒ 
ว  ชานา 

๑ ๒ ๑ 
หิ คาม 

๑ 
ณิ 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ มจรเิย (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ปปชฺช (๑ ๒ ๑) 
  แต่มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทที่ ๑ เหตุที่ท่านกล่าวให้เว้น ส, น คณะ ใน
พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ของทุกบาทนั้น เพราะ ส คณะ ท่านถือว่าเป็นอธิกเวรีคณะ มีความหมายว่ามีศัตรู
มาก และ น คณะก็เป็นอธิกมิตตคณะ มีความหมายว่ามีเพ่ือนมาก ถ้าพยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ซึ่งเปรียบ
เหมือนแม่บ้านซึ่งมีศัตรูมากหรือมีเพ่ือนมากย่อมจะอยู่ไม่เป็นสุข ดังนั้น จึงควรเว้น ส, น คณะ ใน
พยางค์ดังกล่าว ที่กล่าวมานั้นเป็นเยภุยยนัยที่กล่าวถึงส่วนมาก เหมือนค าว่า วนจรโก (ผู้เที่ยวไปในป่า 
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= พรานป่า) มักใช้เรียกนายพรานที่มักอยู่ในป่าเสมอ ดังนั้น ส, น คณะจึงไม่มีในพยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เป็น
ส่วนใหญ่ แต่ก็มีพบบ้างดังคาถาที่ก าลังกล่าวอยู่นี้ 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ จ เทวตฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ วิสุชฺฌ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 ๔.๕.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
      กินฺเต วต  กิมฺปน พฺรหฺมจริยํ  
      กิสฺส สุจิณฺณสฺส อย  วิปาโก 
      อิทฺธี ชุตี พลวีริยูปปตฺติ 
      อิทญฺจ เต นาค มหาวิมาน   
      อหญฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก 
      สทฺธา อุโภ ทานปต ีอหุมฺหา 
      โอปานภูต  เม ฆร  ตทาสิ 
      สนฺตปฺปิตา สมณพฺราหฺมณา จ 
      มาลญฺจ คนฺธญฺจ วิเลปนญฺจ 
      ปทีปิย  เสยฺยมุปสฺสยญฺจ   
      อจฺฉาทน  สายนมนฺนปาน  
      สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺถ 
      ต  เม วต  ตมฺปน พฺรหฺมจริยํ  
      ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย  วิปาโก 
      อิทฺธี ชุตี พลวีริยูปปตฺติ  
      อิทญฺจ เม ธีร มหาวิมาน   
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า กึ ทั้ง ๒ เป็นบทประธาน 
   ค าว่า วตํ, พฺรหฺมจริย ํเป็นบทวิกติกัตตา ใน โหติ (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า เต เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ วต , พฺรหฺมจริย  
   ค าว่า ปน เป็นบทนิบาตที่อยู่หน้าประโยคไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องวางไว้หลัง 
   ค าว่า กิสฺส เป็นบทวิเสสนะวางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ สุจิณฺณสฺส  
   ค าว่า อยํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์คือ วิปาโก 
   ค าว่า อิทฺธี, ชุต,ี พลวีริยูปปตฺติ เป็นบทประธาน 
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   ค าว่า อิท ํเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ มหาวิมาน  
   ค าว่า จ เป็นบทนิบาตบอกสมุจจยัตถะ 
   ค าว่า เต เป็นสามีสัมพันธ์ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน มหาวิมาน  ฯลฯ 
   ค าว่า นาค เป็นบทอาลปนะ 
   ค าว่า อห,ํ ภริยา เป็นบทประธาน 

   ค าว่า จ เป็นบทนิบาตบอกสมุจจยัตถ 
   ค าว่า มนุสฺสโลเก เป็นบทภินนาธารเข้ากับ อห , ภริยา 
   ค าว่า สทฺธา อุโภ ทานปตี เป็นบทวิเสสนะ ของ มย  (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า อหุมฺหา เป็นบทกิริยาคุมพากย ์
   ค าว่า โอปานภูตํ เป็นบทวิเสสนะของ ฆร  วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า เม เป็นบทสามีสัมพันธะของ ฆร  วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า ตทา เป็นกาลสัตตมี  
   ค าว่า อสิ เป็นกิริยคุมพากย ์
   ค าว่า สนฺตปฺปิตา เป็นบทวิเสสนะของ สมณพฺราหฺมณา วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า จ ศัพท์เป็นบทนิบาตบอกสมุจจยัตถะ 
   ค าว่า มาลํ คนฺธํ วิเลปนํ ปทีปิยํ เสยฺยมุปสฺสยํ อจฺฉาทนํ สายนมนฺนปานํ เป็น
บทอวุตตกัมมะขยายบทว่า ทานานิ 
   ค าว่า สกฺกจฺจ เป็นบทนิบาตใช้ในความหมายของตติยา 
   ค าว่า ทานานิ เป็นบทอวุตตกัมมะ สัมพันธ์เข้ากับ อทมฺห 
   ค าว่า ตํ ทั้ง ๒ เป็นบทประธาน 
   ค าว่า วตํ, พฺรหฺมจริยํ เป็นบทวิกติกัตตา ใน โหติ (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า เม เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ วต , พฺรหฺมจริย  
   ค าว่า ปน เป็นบทนิบาตที่อยู่หน้าประโยคไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องวางไว้หลัง 
   ค าว่า ตสฺส เป็นบทวิเสสนะวางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ สุจิณฺณสฺส 
   ค าว่า ธีร เป็นบทอาลปนะ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า กินฺเต วตํ กิมฺปน พฺรหฺมจริยํ มีครุ ๖ ตัว คือ กิน,ฺ เต, ต , กิมฺ, พฺรหฺ, ย  อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทท่ี ๑ นี้ ๓๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ กฺ, อ, อ, กฺ, อ, อ, อ, 
หฺ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ อิ, อิ, จฺ, อิ, ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ  รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน 
๔ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, ปฺ, พฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, 
อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า กิสฺส สุจิณฺณสฺส อยํ วิปาโก มีครุ ๖ ตัว คือ กิสฺ, จิณ,ฺ ณสฺ, ย , ปา, โก อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ กฺ, อ, อ, อ, อ, อ, อา, 
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กฺ, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ อิ, จฺ, อิ, ยฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ  ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว 
คือ สฺ, สฺ, สฺ, สฺ, สฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ อุ, ปฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ, อักษร    
ทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า อิทฺธี ชุตี พลวีริยูปปตฺติ มีครุ ๖ ตัว คือ อิทฺ, ธี, ตี, วี, ยู, ปตฺ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๘ 
ตัว คือ อิ, อี, ชฺ, อี, อี, อิ, อิ, ยฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ทฺ, ธฺ, ตฺ, ลฺ,  
ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ อุ, พฺ, อู, ปฺ, ปฺ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๔ ว่า อิทญฺจ เต นาค มหาวิมานํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทญฺ, เต, นา, หา, มา, น  อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๓ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, อ, อา, คฺ, อ, อ, 
หฺ, อา, อา, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, ญฺ, จฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, อักษร
โอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และ
อักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๕ ว่า อหญฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก มีครุ ๕ ตัว คือ หญฺ, ยา, นุสฺ, โล, เก อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๕ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, หฺ, อ, อ, อ, อา, อ, 
อ, อ, กฺ, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ ญฺ, จฺ, อิ, ยฺ, จฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว 
คือ นฺ, สฺ, สฺ, ลฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ภฺ, มฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษร
กัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๖ ว่า สทฺธา อุโภ ทานปตี อหุมฺหา มีครุ ๗ ตัว คือ สทฺ, ธา, โภ, ทา, ตี, หุมฺ, หา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๖ นี้ ๒๒ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, อา, อา, อ, อ, 
อ, หฺ, หฺ, อา, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อี, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ สฺ, ทฺ, ธฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๕ ตัว คือ อุ, ภฺ, ปฺ, อุ, มฺ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๗ ว่า โอปานภูต  เม ฆร  ตทาสิ มีครุ ๗ ตัว คือ โอ, ปา, ภู, ต , เม, ร , ทา อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทท่ี ๗ นี้ ๒๓ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อา, อ, อ, ฆฺ, อ, อ, อ, อา, 
อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, สฺ, 
อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, ภฺ, อู, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัว
เดียว คือ โอ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๘ ว่า สนฺตปฺปิตา สมณพฺราหฺมณา จ มีครุ ๕ ตัว คือ สนฺ, ตปฺ, ตา, พฺราหฺ, ณา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๘ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ อ, อ, อา, อ, อ, 
อ, อา, หฺ, อ, อา, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, จฺ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ ณฺ, รฺ, ณฺ, อักษร      
ทันตฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, สฺ และอักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, มฺ, พฺ, มฺ 
  บาทที่ ๙ ว่า มาลญฺจ คนฺธญฺจ วิเลปนญฺจ มีครุ ๖ ตัว คือ มา, ลญฺ, คนฺ, ธญฺ, เล, นญ ฺ
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๙ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อา, อ, อ, คฺ, อ, 
อ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๗ ตัว คือ ญฺ, จฺ, ญฺ, จฺ, อิ, ญฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ลฺ, นฺ, ธฺ, ลฺ, 
นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัว
เดียว คือ วฺ 
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  บาทที่ ๑๐ ว่า ปทีปิยํ เสยฺยมุปสฺสยญฺจ มีครุ ๕ ตัว คือ ที, ย , เสยฺ, ปสฺ, ยญฺ อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑๐ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, 
อักษรตาลุฐาน ๘ ตัว คือ อี, อิ, ยฺ, ยฺ, ยฺ, ยฺ, ญฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ทฺ, สฺ, สฺ, สฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๕ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, มฺ, อุ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ 
( -   ) 
  บาทที่ ๑๑ ว่า อจฺฉาทนํ สายนมนฺนปานํ มีครุ ๗ ตัว คือ อจฺ, ฉา, น , สา, มนฺ, ปา, น  
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑๑ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, 
อา, อ, อ, อ, อ, อา, อ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ จฺ, ฉฺ, ยฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ ทฺ, นฺ, สฺ, นฺ, นฺ,  
นฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, ปฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๑๒ ว่า สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺถ มีครุ ๖ ตัว คือ สก,ฺ กจ,ฺ ทา, นา, ทมฺ, ตตฺ 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑๒ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๓ ตัว คือ อ, กฺ, กฺ, อ, อ, 
อา, อา, อ, อ, หฺ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ จฺ, จฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ สฺ, ทฺ, นฺ, นฺ,  
ทฺ, ตฺ, ตฺ, ถฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ มฺ 
  บาทที่ ๑๓ ว่า ตํ เม วตํ ตมฺปน พฺรหฺมจริยํ มีครุ ๖ ตัว คือ ต , เม, ต , ตมฺ, พฺรหฺ, ย  อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑๓ นี้ ๓๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, 
อ, หฺ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ จฺ, อิ, ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ 
ตัว คือ ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ มฺ, ม, ปฺ, พฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, 
อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๓ ตัว คือ ( -   ), ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๑๔ ว่า ตสฺส สุจิณฺณสฺส อยํ วิปาโก มีครุ ๖ ตัว คือ ตสฺ, จิณฺ, ณสฺ, ย , ปา, โก 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑๔ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, 
อา, กฺ, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ อิ, จฺ, อิ, ยฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๖ 
ตัว คือ ตฺ, สฺ, สฺ, สฺ, สฺ, สฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ อุ, ปฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ, 
อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๑๕ ว่า อิทฺธี ชุตี พลวีริยูปปตฺติ มีครุ ๖ ตัว คือ อิทฺ, ธี, ตี, วี, ยู, ปตฺ อยู่ใกล้ 
กัน, อักษรในบาทที่ ๑๕ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๘ ตัว คือ อิ, อี, ชฺ, อี, อี, อิ, อิ, ยฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ทฺ, ธฺ, 
ตฺ, ลฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ อุ, พฺ, อู, ปฺ, ปฺ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๑๖ ว่า อิทญฺจ เม ธีร มหาวิมานํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทญฺ, เม, ธี, หา, มา, น  อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑๖ นี้ ๒๓ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, หฺ, อา, 
อา, อ, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ อิ, ญฺ, จฺ, อี, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว 
คือ ทฺ, ธฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรทันโตฏฐ
ฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 



 

 

๒๕๖ 

  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า กินฺเต วตํ กิมฺปน พฺรหฺมจริยํ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า กิสฺส สุจิณฺณสฺส อยํ วิปาโก เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อิทฺธี ชุต ีพลวีริยูปปตฺติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า อิทญฺจ เต นาค มหาวิมานํ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า อหญฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๖ ว่า สทฺธา อุโภ ทานปตี อหุมฺหา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๗ ว่า โอปานภูตํ เม ฆร ํตทาสิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๘ ว่า สนฺตปฺปิตา สมณพฺราหฺมณา จ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๙ ว่า มาลญฺจ คนฺธญฺจ วิเลปนญฺจ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๑๐ ว่า ปทีปิยํ เสยฺยมุปสฺสยญฺจ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๑๑ ว่า อจฺฉาทนํ สายนมนฺนปานํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๑๒ ว่า สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺถ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๑๓ ว่า ตํ เม วตํ ตมฺปน พฺรหฺมจริยํ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๑๔ ว่า ตสฺส สุจิณฺณสฺส อยํ วิปาโก เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๑๕ ว่า อิทฺธี ชุต ีพลวีริยูปปตฺติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๑๖ ว่า อิทญฺจ เม ธีร มหาวิมานํ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๑๐ พยางค์ มี ธี ใน อิทฺธี ในบาทที่ ๓, มี ภ ใน ภริยา ในบาทที่ ๕, มี ธา ใน สทฺธา
, โภ ใน อุโภ ในบาทที่ ๖, มี ภู ใน โอปานภูต , ฆ ใน ฆร  ภาสติ ในบาทที่ ๗, มี ธญฺ ใน คนฺธญฺจ ใน
บาทที่ ๙, ฉา ใน อจฺฉาทน  ในบาทที่ ๑๑, มี ธี ใน อิทฺธี ในบาทที่ ๑๕, มี ธี ใน ธีร ในบาทที่ ๑๖ และ
ผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ กฺ, ก,ฺ กฺ, กฺ, คฺ 
กฺ, คฺ, กฺ, กฺ, กฺ, อักษรตาลุฐาน ๒๕ ตัว คือ จฺ, จ, ชฺ, ญฺ, จฺ, ญฺ, จฺ, จฺ, จ, ญฺ, จฺ, ญฺ, จฺ, ญฺ, จฺ, ญฺ, จฺ, จฺ, จฺ, 
จฺ, จฺ, จฺ, ชฺ, ญฺ, จฺ, อักษรมุทธฐาน ๖ ตัว คือ ณฺ, ณฺ, ณฺ, ณฺ, ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๕๐ ตัว คือ นฺ, ตฺ,  
ตฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, 
นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ และโอฏฐฐาน ๔๐ ตัว คือ มฺ, ปฺ, พฺ, มฺ, ปฺ, พฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, 
มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, พฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, ม, ปฺ, พฺ, มฺ, พฺ, ปฺ, ปฺ มฺ, มฺ, มฺ จึงท า
ให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๑๐ พยางค์ มี ธี ใน อิทฺธี ในบาทที่ ๓, มี ภ ใน ภริยา ในบาทที่ ๕, มี ธา ใน สทฺธา, โภ 



 

 

๒๕๗ 

ใน อุโภ ในบาทที่ ๖, มี ภู ใน โอปานภูต , ฆ ใน ฆร  ภาสติ ในบาทที่ ๗, มี ธญฺ ใน คนฺธญฺจ ในบาทที่ 
๙, ฉา ใน อจฺฉาทน  ในบาทที่ ๑๑, มี ธี ใน อิทฺธี ในบาทที่ ๑๕, มี ธี ใน ธีร ในบาทที่ ๑๖ และไม่มี
สนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า กินฺเต (กึ + เต) กิมฺปน (กึ + ปน) พลวีริยูปปตฺติ 
(พลวีริย + อุปปตฺติ) อิทญฺจ (อิท  + จ) อหญฺจ (อห  + จ) มาลญฺจ (มาล  + จ) คนฺธญฺจ (คนฺธ  + จ) 
วิเลปนญฺจ (วิเลปน  + จ) เสยฺยมุปสฺสยญฺจ (เสยฺย  + อุปสฺสย  + จ) สายนมนฺนปาน  (สายน  + อนฺน
ปาน ) และ ตมฺปน (ต  + ปน) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 คาถาว่า 
 
     เตน ปาณิ กามทโท   เตน ปาณิ มธุสฺสโว  
     เตน เม พฺรหฺมจริเยน   ปุญฺ ปาณิมฺหิ อิชฺฌติ  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า เตน ทั้ง ๒ เป็นบทวิเสสนะ ของ ปุญฺเ น (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า ปาณิ ทั้ง ๒ เป็นบทประธาน 
   ค าว่า กามทโท, มธุสฺสโว เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปาณ ิ
   ค าว่า เตน เป็นบทวิเสสนะสัมพันธ์เข้ากับบท พฺรหฺมจริเยน ที่เป็นบทวิเสสยะ 
   ค าว่า เม เป็นบทสามีสัมพันธะ สัมพันธ์เข้ากับบท ปาณิมฺห ิ 
   ค าว่า ปุญฺ  ํ เป็นบทประธาน 
   ค าว่า ปาณิมฺห ิเป็นบทอาธาร วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อิชฺฌติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า เตน ปาณิ กามทโท มีครุ ๔ ตัว คือ เต, ปา, กา, โท อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๑ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อา, กฺ, อา, อ, อ, อักษรตาลุฐานตัว
เดียว คือ อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ณฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, นฺ, ทฺ, ทฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน 
๒ ตัว คือ ปฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 



 

 

๒๕๘ 

  บาทที่ ๒ ว่า เตน ปาณิ มธุสฺสโว มีครุ ๔ ตัว คือ เต, ปา, ธุสฺ, โว อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว 
คือ อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ณฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ตฺ, นฺ, ธฺ, สฺ, สฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๓ 
ตัว คือ ปฺ, มฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษร 
ทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๓ ว่า เตน เม พฺรหฺมจริเยน มีครุ ๔ ตัว คือ เต, เม, พฺรหฺ, เย อยู่ใกล้กัน, อักษร
ในบาทที่ ๓ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, หฺ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๓ 
ตัว คือ จฺ, อิ, ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ตฺ, นฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ 
ตัว คือ มฺ, พฺ, มฺ และอักษรกัณฐตาลุฐาน ๓ ตัว คือ เอ, เอ, เอ 
  บาทที่ ๔ ว่า ปุญฺ ปาณิมฺหิ อิชฺฌติ มีครุ ๕ ตัว คือ ปุญฺ, , ปา, ณิม,ฺ อิชฺ อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อา, หฺ, อ, อักษรตาลุฐาน ๘ 
ตัว คือ ญฺ, ญฺ, อิ, อิ, อิ, ชฺ, ฌฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ณฺ, อักษรทันตฐานตัวเดียว คือ ตฺ, อักษร
โอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, อุ, ปฺ, มฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า เตน ปาณิ กามทโท เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า เตน ปาณิ มธุสฺสโว เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า เตน เม พฺรหฺมจริเยน เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ปุญฺ ปาณิมฺหิ อิชฺฌติ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ธุสฺ ใน มธุสฺสโว ในบาทที่ ๒, มี ฌ ใน อิชฺฌติ ในบาทที่ ๔ และผสม
อยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐานตัวเดียว คือ กฺ, อักษรตาลุฐาน 
๔ ตัว คือ จฺ, ญฺ, ญฺ, ชฺ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ ณฺ, ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๑๐ ตัว คือ ตฺ, นฺ, ทฺ, ทฺ,  
ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ต และโอฏฐฐาน ๑๐ ตัว คือ ปฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, ม, พฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ 
เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ธุสฺ ใน มธุสฺสโว ในบาทที่ ๒, มี ฌ ใน อิชฺฌติ ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิ



 

 

๒๕๙ 

หรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสมาสในรูปว่า กามทโท (กาม + ทโท) พฺรหฺมจริเยน (พฺรหฺม +     
จริเยน) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 คาถาว่า 
 
      มยญฺจ ภริย  นาติกฺกมาม  
      อมฺเห จ ภริยา นาติกฺกมนฺติ  
      อญฺ ตฺร ตาหิ พฺรหฺมจริยํ จราม 
      ตสฺมา หิ อมฺห  ทหรา น มิยฺยเร 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า มยํ เป็นบทประธาน สัมพันธ์เข้ากับกิริยาคุมพากย์ คือ นาติกฺกมาม 
   ค าว่า จ ทั้ง ๒ บท เป็นบทนิบาตสัมปิณฑนัตถ  
   ค าว่า ภริย ํเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ นาติกฺกมาม 
   ค าว่า อมฺเห เป็นบทอวุตตกัมมะสัมพันธ์เข้ากับบท นาติกฺกมนฺติ 
   ค าว่า ภริยา เป็นบทประธาน สัมพันธ์เข้ากับกิริยาคุมพากย ์นาติกฺกมนฺติ 
   ค าว่า อญฺ ตฺร เป็นบทอาธาร สัมพันธ์เข้ากับกิริยาคุมพากย์ จราม 
   ค าว่า ตาหิ (ภริยาหิ) เป็นบทอปาทาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ จราม 
   ค าว่า พฺรหฺมจริย ํเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ จราม 
   ค าว่า ตสฺมา เป็นบทเหตุ 
   ค าว่า หิ ศัพท์ เป็นบทนิบาต 
   ค าว่า อมฺหํ (อมฺหาก ) เป็นบทสามีสัมพันธะเข้ากับ ทหรา 
   ค าว่า ทหรา เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ มิยฺยเร 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ มิยฺยเร 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 



 

 

๒๖๐ 

  บาทที่ ๑ ว่า มยญฺจ ภริยํ นาติกฺกมาม มีครุ ๕ ตัว คือ ยญฺ, ย , นา, ติก,ฺ มา อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อา, กฺ, กฺ, อ, 
อา, อ, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ ยฺ, ญฺ, จฺ, อิ, ยฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๒ 
ตัว คือ นฺ, ตฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, ภฺ, มฺ, มฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า อมฺเห จ ภริยา นาติกฺกมนฺติ มีครุ ๖ ตัว คือ อมฺ, เห, ยา, นา, ติกฺ, มนฺ  
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, หฺ, อ, อ, อา,  
อา, กฺ, กฺ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ จฺ, อิ, ยฺ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันต 
ฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, ภฺ, มฺ และอักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ 
เอ 
  บาทที่ ๓ ว่า อญฺ ตฺร ตาหิ พฺรหฺมจริยํ จราม มีครุ ๖ ตัว คือ อญฺ, ตฺ, ตา, พฺรหฺ, ย , 
รา อยู่ใกล้กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๓๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๓ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, หฺ, 
อ, หฺ, อ, อ, อ, อ, อา, อ, อักษรตาลุฐาน ๗ ตัว คือ ญฺ, ญฺ, อิ, จฺ, อิ, ยฺ, จฺ, อักษรมุทธฐาน ๔ ตัว คือ รฺ, 
รฺ, รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ พฺ, มฺ, มฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัว
เดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า ตสฺมา หิ อมฺหํ ทหรา น มิยฺยเร มีครุ ๗ ตัว คือ ตสฺ, มา, อมฺ, ห , รา, มิยฺ, 
เร อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๒ ตัว คือ อ, อา, หฺ, อ, 
หฺ, อ, อ, หฺ, อ, อา, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, อิ, ยฺ, ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษร
ทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัว
เดียว คือ เอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า มยญฺจ ภริยํ นาติกฺกมาม เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า อมฺเห จ ภริยา นาติกฺกมนฺติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อญฺ ตฺร ตาหิ พฺรหฺมจริยํ จราม เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ตสฺมา หิ อมฺหํ ทหรา น มิยฺยเร เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ภ ใน ภริย  ในบาทที่ ๑, มี ภ ใน ภริยา ในบาทที่ ๒ และผสมอยู่กับ
สิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ กฺ, กฺ, กฺ, กฺ, อักษรตาลุ
ฐาน ๖ ตัว คือ ญฺ, จฺ, ญฺ, ญฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๑๔ ตัว คือ ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, 
ตฺ, และโอฏฐฐาน ๑๑ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, พฺ, มฺ, มฺ มฺ, มฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้ง
เสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
 
 



 

 

๒๖๑ 

  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ภ ใน ภริย  ในบาทที่ ๑, มี ภ ใน ภริยา ในบาทที่ ๒ และไม่มีสนธิหรือ
สังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า มยญฺจ (มย  + จ) นาติกฺกมาม (น + อติกฺกมาม) นาติกฺกมนฺ
ติ (น + อติกฺกมนฺติ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
  
 คาถาว่า 
 
     หีเนน พฺรหฺมจริเยน  ขตฺติเย อุปปชฺชติ  
     มชฺฌิเมน จ เทวตฺต   อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า หีเนน เป็นบทวิเสสนะ สัมพันธ์เข้ากับบทวิเสสยะ คือ พฺรหฺมจริเยน 
   ค าว่า พฺรหฺมจริเยน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อุปปชฺชติ  
   ค าว่า ขตฺติเย เป็นบทอาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อุปปชฺชติ 
   ค าว่า มชฺฌิเมน เป็นบทวิเสสนะ สัมพันธ์เข้ากับบทวิเสสยะ คือ พฺรหฺมจริเยน 
   ค าว่า เทวตฺต ํเป็นอวุตตกัมมะ สัมพันธ์เข้ากับกิริยาคุมพากย์ อุปปชฺชติ 
   ค าว่า จ เป็นบทนิบาตสมุจจยัตถะ 
   ค าว่า อุตฺตเมน เป็นบทวิเสสนะ สัมพันธ์เข้ากับบทวิเสสยะ คือ พฺรหฺมจริเยน 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   



 

 

๒๖๒ 

  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า หีเนน พฺรหฺมจริเยน มีครุ ๔ ตัว คือ หี, เน, พฺรหฺ, เย อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๑ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ หฺ, อ, อ, หฺ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน 
๔ ตัว คือ อี, จฺ, อิ, ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ นฺ, นฺ, นฺ, มีอักษร
โอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ พฺ, มฺ และอักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ 
  บาทที่ ๒ ว่า ขตฺติเย อุปปชฺชติ มีครุ ๓ ตัว คือ ขตฺ, เย, ปชฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาท
ที่ ๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ ขฺ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ อิ,  
ยฺ, ชฺ, ชฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, ตฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ อุ, ปฺ, ปฺ และอักษรกัณฐ
ตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ 
  บาทที่ ๓ ว่า มชฺฌิเมน จ เทวตฺตํ มีครุ ๕ ตัว คือ มชฺ, เม, เท, วตฺ, ต  อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ 
ตัว คือ ชฺ, ฌฺ, อิ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ, อักษร
กัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ  
( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ มีครุ ๓ ตัว คือ อุตฺ, เม, สุชฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๔ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, ชฺ, 
ฌฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ อุ, มฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุ
ฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า หีเนน พฺรหฺมจริเยน เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ขตฺติเย อุปปชฺชต ิเป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า มชฺฌิเมน จ เทวตฺตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า อุตฺตเมน วิสุชฺฌติ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี ข ใน ขตฺติเย ในบาทที่ ๒, มี ฌิ ใน มชฺฌิเมน ในบาทที่ ๓, ฌ ใน     
วิสุชฺฌติ ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรตาลุฐาน 
๖ ตัว คือ จฺ, ชฺ, ชฺ, ชฺ, จฺ ชฺ, อักษรทันตฐาน ๑๔ ตัว คือ นฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ 
และโอฏฐฐาน ๗ ตัว คือ พฺ, มฺ ปฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็ง
ผสมกัน 
 



 

 

๒๖๓ 

  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี ข ใน ขตฺติเย ในบาทที่ ๒, มี ฌิ ใน มชฺฌิเมน ในบาทที่ ๓, ฌ ใน วิสุชฺฌติ 
ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสมาสในรูปว่า พฺรหฺมจริเยน (พฺรหฺม +   
จริเยน) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     อิทญฺจ ชาตุ เม ทิฏฺ      นยิท  อิติหีติห  
     เอกสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺมึ   สหสฺส  มจฺจุหายิโน  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า จ เป็นบทนิบาต สัมพันธ์เป็นวากยารัมภะ 
   ค าว่า อิท ํเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ชาตุ  
   ค าว่า ชาตุ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ทิฏฺ    
   ค าว่า เม เป็นบทอนภิหิตกัตตา วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์เข้ากัน คือ ทิฏฺ    
   ค าว่า น เป็นนิบาตบอกความปฏิเสธ สัมพันธ์เข้ากับกิริยาคุมพากย์ วทามิ (โยคมา) 
   ค าว่า อิทํ เป็นบทวิกติกัตตา 
   ค าว่า อิติห ทั้ง ๒ เป็นบทภินนาธาร ใน อิท  (วตฺถุ) 
   ค าว่า เอกสฺมึ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ พฺรหฺมจริยสฺมึ 
   ค าว่า สหสฺสํ เป็นบทประธาน 
   ค าว่า มจฺจุหายิโน เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับที่สัมพันธ์ คือ สหสฺส  



 

 

๒๖๔ 

   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า อิทญฺจ ชาตุ เม ทิฏฺ  ํ มีครุ ๕ ตัว คือ ทญฺ, ชา, เม, ทิฏฺ,    อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, อา, อ, อักษรตาลุฐาน ๕ 
ตัว คือ อิ, ญฺ, จฺ, ชฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, ทฺ, มีอักษร
โอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ อุ, มฺ และอักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ  
( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า นยิทํ อิติหีติห ํมีครุ ๓ ตัว คือ ท , หี, ห  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ 
๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, หฺ, หฺ, อ, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ ยฺ, อิ, อิ, อิ, 
อี, อิ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   )  
  บาทที่ ๓ ว่า เอกสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺมึ มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, กสฺ, มึ, พฺรหฺ, ยสฺ, มึ อยู่ใกล้ 
กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๓ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ กฺ, อ, อ, หฺ, อ, อ, อ, อักษร
ตาลุฐาน ๕ ตัว คือ อิ, จฺ, อิ, ยฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ สฺ, สฺ, 
อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, พฺ, มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ 
ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า สหสฺสํ มจฺจุหายิโน มีครุ ๕ ตัว คือ หสฺ, ส , มจฺ, หา, โน อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, หฺ, อ, อ, อ, หฺ, อา, อักษร
ตาลุฐาน ๔ ตัว คือ จฺ, จฺ, ยฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, สฺ, สฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, อุ, 
อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า อิทญฺจ ชาตุ เม ทิฏฺ  ํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า นยิทํ อิติหีติห ํเป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า เอกสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺมึ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า สหสฺสํ มจฺจุหายิโน เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๑ พยางค์ มี  ํ ใน ทิฏฺ    ในบาทที่ ๑ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐาน
เดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ ญฺ, จฺ, ชฺ, จฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, 
ทฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ และโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ มฺ, มฺ, พฺ, มฺ, มฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้ง
เสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
 



 

 

๒๖๕ 

  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๑ พยางค์ มี  ํ ใน ทิฏฺ    ในบาทที่ ๑ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบท
สมาสในรูปว่า อิทญฺจ (อิท  + จ) นยิท  (น + อิท ) อิติหีติห  (อิติห + อิติห ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วย
สุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     อปิ อตรมานาน   ผลาสาว สมิชฺฌติ  
     วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมึ เอว  ชานาหิ คามณิ 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า อป ิเป็นบทนิบาต 
   ค าว่า อตรมานานํ (ชนานํ) เป็นบทสัมปทาน สัมพันธ์เข้ากับบทกิริยา คือ สมิชฺฌติ  
   ค าว่า วิปกฺกพฺรหฺมจริโย เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อห  
   ค าว่า เอวํ เป็นบทนิบาต 
   ค าว่า ชานาหิ เป็นบทกิริยาคุมพากย ์สัมพันธ์เข้ากับ ตฺว  (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า คามณ เป็นบทอาลปนะ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 



 

 

๒๖๖ 

  บาทที่ ๑ ว่า อปิ อตรมานานํ มีครุ ๓ ตัว คือ มา, นา, น  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ 
๑ นี้ ๑๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อา, อา, อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว 
คือ อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ตฺ, นฺ, นฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ 
ปฺ, มฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า ผลาสาว สมิชฺฌติ มีครุ ๓ ตัว คือ ลา, สา, มิชฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อา, อา, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ 
ตัว คือ อิ, ชฺ, ฌฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ลฺ, สฺ, สฺ, ตฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ ผฺ, มฺ และ
อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๓ ว่า วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมึ มีครุ ๔ ตัว คือ ปกฺ, พฺรหฺ, โยสฺ, มึ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๓ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, กฺ, กฺ, อ, อ, หฺ, อ, อ, อักษร
ตาลุฐาน ๕ ตัว คือ อิ, จฺ, อิ, ยฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐานตัวเดียว คือ สฺ, 
อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, พฺ, มฺ, มฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัว
เดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า เอวํ ชานาหิ คามณิ มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, ว , ชา, นา, คา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อา, อา, หฺ, คฺ, อา, อ, อักษร
ตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ชฺ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ณฺ, อักษรทันตฐานตัวเดียว คือ นฺ, อักษร
โอฏฐฐานตัวเดียว คือ มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และ
อักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า อปิ อตรมานานํ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ผลาสาว สมิชฺฌติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมึ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า เอวํ ชานาหิ คามณิ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๑ พยางค์ มี ฌ ใน สมิชฺฌติ ในบาทที่ ๒ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐาน
เดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ กฺ, กฺ, คฺ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ชฺ, จฺ, ชฺ, อักษร
ทันตฐาน ๕ ตัว คือ ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, นฺ และโอฏฐฐาน ๘ ตัว คือ ปฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, พฺ, มฺ, มฺ, มฺ จึงท าให้เกิด
ความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 



 

 

๒๖๗ 

  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๑ พยางค์ มี ฌ ใน สมิชฺฌติ ในบาทที่ ๒ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือ
บทสมาสในรูปว่า ผลาสาว (ผล + อาสา + ว) วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมึ (วิปกฺก + พฺรหฺม + จริโย + อสฺมึ)
ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๕.๕ สรุป  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ พฺรหฺมจริย ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส 
ขอสรุปดังต่อไปนี้  
 พฺรหฺมจริย ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก พฺรหฺม (พฺรห ธาตุ, พฺรูห ธาตุ + ม ปัจจัย) 
บทหน้า + จร ธาตุ + อิ อาคม + ณฺย ปัจจัย มีความหมาย ๑๒ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ทาน ทาน 
(๒) อปฺปมญฺ า อัปปมัญญา-พรหมวิหารธรรม (๓) สาสน พระศาสนา (๔) เมถุนารติ การงดเว้นจาก
เมถุน (๕) เวยฺยาวจฺจ การช่วยขวนขวาย (๖) สทารตุฏฺ  ิ ความพอใจยินดีในภรรยาตน (๗) ปญฺจสีล 
ศีล ๕ (๘) อริยมคฺค อริยมรรค (๙) อุโปสถงฺค องค์อุโบสถ (๑๐) ธิติ ความเพียร (๑๑) ธมฺมเทสนา 
การแสดงธรรม (๑๒) อชฺฌาสย อัธยาศัย อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์
ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย อินทรวิเชียรคาถา, วาโตมมีคาถา, อุเปนทรวิเชียรคาถา, ปฐมมการ วิปุ
ลาคาถา, อุพภาสกคาถา, อินทรวงศคาถา และปัฐยาวัตตคาถา และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ    
(๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
๔.๖ วิเคราะห์ ธมฺม ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า ธมโม, ธมฺม , ธมฺเมน ที่มาจาก ธมฺม ศัพท์ผู้วิจัยเห็นควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ 
โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๖.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 ธมฺม ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ธร (ธารเณ = ทรงไว้-ตั้ง-รับ-วาง) + รมฺม,    
ธุ/ธู กมฺปเน=หวั่นไหว-ท าให้หวั่นไหว + รมฺม มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  ธร + รมฺม   ลง รมฺม ปัจจัย ธราทีหิ รมฺโม 
  ธรฺ + รมฺม   ลบสระ อ ท้าย ธร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
  ธ + อมฺม   ลบ รฺ ท้ายธาตุ และ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 



 

 

๒๖๘ 

  ธฺ + อมฺม   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ธมฺม  
   
  ธุ/ธู + รมฺม  ลง รมฺม ปัจจัย ธราทีหิ รมฺโม 
  ธุ/ธู + อมฺม  ลบ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
  ธฺ/ธฺ + อมฺม  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ธมฺม  
 
 ๔.๖.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 ธมฺม ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๒๔๒ ว่า 
 ตตฺถ ธมฺมาติ คุเณ เทสนาย  ปริยตฺติย  นิสฺสตฺเตติ เอวมาทีสุ ธมฺมสทฺโท วตฺตติ. 
    น ห ิธมฺโม อธมฺโม จ   อุโภ สมวิปากิโน 
    อธมฺโม นิรย  เนติ   ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตินฺต๒ิ๔๓ 
อาทีสุ หิ คุเณ ธมฺมสทฺโท. ธมฺม  โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อาทิกลฺยาณนฺติ๒๔๔ อาทีสุ เทสนาย . อิธ ภิกฺขุ 
ธมฺม  ปริยาปุณาติ สุตฺต  เคยฺยนฺติ๒๔๕ อาทีสุ ปริยตฺติย . ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ, ขนฺธา โหนฺตี
ติ๒๔๖ อาทีสุ นิสฺสตฺเต. 
 ธมฺมสทฺโท ปนาย  ปริยตฺติสจฺจสมาธิปญฺ าปกติสภาวสุญฺ ตาปุญฺ าปตฺติเ ยฺยาทีสุ    
ทิสฺสติ. อิธ ภิกฺขุ ธมฺม  ปริยาปุณาติ สุตฺต  เคยฺยนฺติอาทีสุ๒๔๗ หิ ธมฺมสทฺโท ปริยตฺติย  ทิสฺสติ.๒๔๘ ทิฏฺ -
ธมฺโม วิทิตธมฺโมติอาทีสุ๒๔๙ สจฺเจสุ. เอว ธมฺมา เต ภควนฺโตติอาทีสุ สมาธิมฺหิ. 
     ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา   วานรินฺท ยถา ตว 
     สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จาโค   ทิฏฺ    โส อติวตฺตตีติ- 
อาทีสุ๒๕๐ ปญฺ าย. ชาติธมฺมา ชราธมฺมาติอาทีสุ ปกติย . กุสลา ธมฺมาติอาทีสุ๒๕๑ สภาเว. ตสฺมึ โข ปน 
สมเย ธมฺมา โหนฺตีติอาทีสุ๒๕๒ สุญฺ ตาย . ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาตีติอาทีสุ๒๕๓ ปุญฺเ . เทฺว อนิยตา 

                                                      

 ๒๔๒ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๘/๙๒., ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๘., ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑/๔๑. 
 ๒๔๓ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๐๔/๓๑๘. 
 ๒๔๔ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๔๒๐/๓๖๐. 
 ๒๔๕ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๙๑/๒๑๐. 
 ๒๔๖ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๒๑/๔๑.  
 ๒๔๗ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๙๑/๒๑๐. 
 ๒๔๘ ฉ.ม., อิ. วตฺตติ 
 ๒๔๙ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๘/๑๖. 
 ๒๕๐ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๕๗/๑๔. 
 ๒๕๑ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑/๑. 
 ๒๕๒ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๒๑/๔๑. 
 ๒๕๓ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๐๓/๓๑๘., ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๐๒/๒๒๖. 



 

 

๒๖๙ 

ธมฺมาติอาทีสุ๒๕๔ อาปตฺติย . สพฺเพ ธมฺมา สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส ภควโต าณมุเข อาปาถมาคจฺฉนฺตีติ
อาทีสุ เ ยฺเย. อิธ ปนาย  สภาเว วตฺตติ. ตตฺราย  วจนตฺโถ:- อตฺตโน ลกฺขณ  ธาเรนฺตีติ ธมฺมา. 
 ธมฺมฏฺ  ิติ าณนฺติ เอตฺถ ธมฺมสทฺโท ตาว สภาวปญฺ าปุญฺ ปญฺ ตฺติอาปตฺติปริยตฺติ-    
นิสฺสตฺตตาวิการคุณปจฺจยปจฺจยุปฺปนฺนาทีสุ ทิสฺสติ. อยญฺหิ กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา   
ธมฺมาติอาทีสุ๒๕๕ สภาเว ทิสฺสติ. 
     ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา   สทฺธสฺส ฆรเมสิโน;  
     สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จาโค   ส เว เปจฺจ น โสจตีติ.๒๕๖  
อาทีสุ ปญฺ าย .  
     น ห ิธมฺโม อธมฺโม จ   อุโภ สมวิปากิโน;  
     อธมฺโม นิรย  เนติ ธมฺโม   ปาเปติ สุคฺคตินฺต.ิ๒๕๗  
อาทีสุ ปุญฺเ  ปญฺ ตฺติธมฺมา นิรุตฺติธมฺมา อธิวจนธมฺมาติอาทีสุ๒๕๘ ปญฺ ตฺติย . ปาราชิกา ธมฺมา     
สงฺฆาทิเสสา ธมฺมาติอาทีสุ๒๕๙ อาปตฺติย . อิธ ภิกฺขุ ธมฺม  ชานาติ สุตฺต  เคยฺย  เวยฺยากรณนฺติอาทีสุ๒๖๐ 
ปริยตฺติย . ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ.๒๖๑ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรตีติอาทีสุ๒๖๒ นิสฺสตฺตตาย .   
ชาติธมฺมา ชราธมฺมา มรณธมฺมาติอาทีสุ๒๖๓ วิกาเร. ฉนฺน  พุทฺธธมฺมานนฺติอาทีสุ๒๖๔ คุเณ. เหตุมฺหิ     

าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทาติอาทีสุ๒๖๕ ปจฺจเย.  ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺ  ิตตา ธมฺมนิยามตาติอาทีสุ๒๖๖ 
ปจฺจยุปฺปนฺเน. สฺวายมิธาปิ ปจฺจยุปฺปนฺเน ทฏฺ พฺโพ. 
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๗๘๔ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 
      ธมฺโม สภาเว ปริยตฺติปญฺ า- าเยสุ สจฺจปฺปกตีสุ ปุญฺเ ; 
     เ ยฺเย คุณาจาร-สมาธิสูปิ นิสฺสตฺตตา’ปตฺติสุ การณาโท. 
  ธมฺมศัพท์ มีความหมายมากมาย คือ (๑) สภาว สภาวธรรม (๒) ปริยตฺติ พระ 
  ปริยัติ  (๓) ปญฺ า  ปัญญา  (๔) าย  ความสมเหตุสมผล  (๕) สจฺจ  สัจจะ  
  (๖) ปกติ ปรกติธรรมดา (๗) ปุญฺ  บุญ  (๘) เ ยฺย เญยยธรรม ๕ อย่าง (คือ 
  สังขาร  วิการ  ลักษณะ  นิพพาน และ บัญญัติ)  (๙)  คุณ คุณ  (๑๐) อาจาร 
  ความประพฤติ (๑๑) สมาธิ สมาธิ (๑๒) นิสฺสตตฺตา สภาวะซึ่งไร้บุคคลตัวตน 

                                                      

 ๒๕๔ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๔๔๓/๓๓๒. 
 ๒๕๕ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑/๑. 
 ๒๕๖ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๙๐/๓๗๐. 
 ๒๕๗ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๐๔/๓๑๘. 
 ๒๕๘ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๓๑๓-๑๓๑๕/๒๙๗. 
 ๒๕๙ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒๓๓/๑๖๖., ๑/๔๔๒/๓๓๑. 
 ๒๖๐ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๙๑/๒๑๐. 
 ๒๖๑ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๒๑/๔๑. 
 ๒๖๒ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๖๐/๘๖. 
 ๒๖๓ องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๐๗/๑๗๕. 
 ๒๖๔ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๕๐/๑๑๙. 
 ๒๖๕ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๗๒๐/๓๖๐. 
 ๒๖๖ สํ.นิ. (บาลี) ๑๖/๒๐/๒๕. 



 

 

๒๗๐ 

  เราเขา (๑๓) อาปตฺติ อาบัติ (๑๔) การณาโท เหตุ เป็นต้น 
 เมื่อทราบความหมายของ ธมฺม ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 อตฺถโต ปน อตฺตโน สภาว  ธาเรนฺตีติ วา ปจฺจเยหิ ธารียนฺตีติ วา อตฺตโน ผล  ธาเรนฺตีติ วา 
อตฺตโน ปริปูรก  อปาเยสุ อปตมาน  ธาเรนฺตีติ วา สกสกลกฺขเณ ธาเรนฺตีติ วา จิตฺเตน อวธารียนฺตีติ วา 
ยถาโยค  ธมฺมาติ วุจฺจนฺติ. โดยอรรถท่านเรียกว่า ธัมมะ เพราะทรงไว้ซึ่งสภาวะของตน หรืออันปัจจัย
ทรงไว้หรือย่อมทรงไว้ซึ่งผลของตน หรือผู้ใดบ าเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์ก็ทรงผู้นั้นไว้ไม่ให้ตกไปในอบาย
ทั้งหลาย หรือทรงไว้ในลักษณะของตน ๆ หรือว่า ย่อมตั้งลงไว้ได ้ด้วยจิตตามสมควร 
 อตฺตโน ลกฺขณ  ธาเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่าธัมมะ เพราะเป็นสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน 
 ธรติ สพฺพนฺติ ธมฺม  ชื่อว่าธรรม เพราะทรงความดีทุกอย่างไว้ 
 อปาเยสฺวปตมาเน อธิคตมคฺคาทิเก สตฺเต ธาเรติ ธรติ เตนาติ ชื่อว่าธัมมะ เพราะเป็น
เครื่องป้องกันบุคคลผู้บรรลุมรรคเป็นต้นไม่ให้ตกไปในอบาย 
 สลกฺขณ  ธาเรติ ปจฺจเยหิ ธรียตีติ ธมฺโม๒๖๗ ชื่อว่าธัมมะ เพราะทรงลักษณะของตนไว้ หรือ
ที่ถูกปัจจัยทรงไว้ 
 อตฺตาน  ธาเรนฺเต อปาเย วฏฺฏทุกฺเข จ อปตมาเน กตฺวา ธาเรตีติ ธมโม ปริยตฺยาทิ๒๖๘ ชื่อ
ว่าธัมมะ เพราะทรงผู้มีธรรมไว้ไม่ให้ตกไปในอบายและทุกข์ในวัฏฏะคือปริยัติธรรมเป็นต้น 
 ธมฺโมติ อเนกวิเธสุ ธมฺเมสุ โลกุตฺตโร อุปฺปาทิโต สจฺฉิกโต จ ค าว่า ธัมมะ หมายถึง 
โลกุตตรธรรมที่เกิดข้ึนและธรรมอีกมากมายที่ต้องท าให้แจ้งชัด 
 จตูสุ อปาเยสุ ส สาเร วา สตฺเต อปตมาเน ธาเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่าธัมมะ เพราะทรงสัตว์ไว้
ไม่ให้ตกไปในอบาย ๔ หรือในสงสาร 
 โสตาปนฺนาทีหิ อริเยหิ ธาริยติ น ปุถุชฺชเนหีติ ธมฺโม ชื่อว่าธัมมะ เพราะพระอริยบุคคลมี
พระโสดาบันเป็นต้นทรงไว้ ปุถุชนทรงไว้ไม่ได้ (โลกุตตรธรรม) 
 จตุภูมิโก สกลกฺขณ  ธาเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่าธัมมะ เพราะเป็นธรรมที่มีอยู่ในภูมิ ๔ ที่ทรง
ลักษณะของตนไว้ 
 กกฺขฬตฺตาทินา ผุสนาทินา สนฺติอาทินา สกสกภาเวน ปณฺฑิเตหิ ธาริยติ สลฺลกฺขียตีติปิ  
ธมฺโม ชื่อว่าธัมมะ เพราะบัณฑิตสังเกตรู้ได้โดยมีสภาพของตน ๆ เป็นต้นว่า หยาบกระด้าง กระทบ
สัมผัส และสงบ 
 เตปิฏโก ปน ปาฬิธมฺโม สกตฺถปรตฺถาทิเภเท อตฺเถ ธาเรตีติ ธมฺโม ส่วนพระบาฬีคือ
พระไตรปิฎกมีวิเคราะห์ว่า ชื่อว่าธัมมะ เพราะรักษาพระพุทธพจน์ไว้ เพราะทรงประโยชน์ทั้งหลายไว้ 
อันต่างด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเป็นต้น 
 เกจิ ตุ วิทู ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ธุนาติ กมฺปติ วิทฺธ เสตีติ ธมฺโม๒๖๙ ผู้รู้บางท่านกล่าวว่า 
ชื่อว่าธัมมะ เพราะก าจัดบาปอกุศล 
 
                                                      

 ๒๖๗ รูปสิทฺธิ. (บาลี) ๕๘๙/๒๘๗. 
 ๒๖๘ โมคฺ. (บาลี) ๗/๑๓๖. 
 ๒๖๙ นีติ.ธาตุ. (บาลี) ๓๓๖-๓๓๗. 



 

 

๒๗๑ 

 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. สภาว แปลว่า สภาวธรรม 
 อุทาหรณ์ : กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา๒๗๐ สภาวธรรมที่เป็นกุศล 
สภาวธรรมที่เป็นอกุศล สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต 
 ตสฺมา โส สภาโว ธมฺโม ปริยตฺติยา สห จตุมคฺคผลนิพฺพานวเสน ทสวิโธ ธมฺโม๒๗๑ เพราะ 
ฉะนั้น สภาวธรรมนั้น หมายถึง ธรรม ๑๐ ประการ ประกอบด้วย มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ พร้อม
ปริยัติอีก ๑ 
 ๒. ปริยตฺติ แปลว่า พระปริยัติธรรม 
 อุทาหรณ์: อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺม  ปริยาปุณาติ สุตฺต  เคยฺย  เวยฺยากรณ  คาถ  อุทาน  อิติ-
วุตฺตก  ชาตก  อพฺภุตธมฺม  เวทลฺล ๒๗๒ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรม คือ
สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ 
 ๓. ปญฺ า แปลว่า ปัญญา 
 อุทาหรณ์:  ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา   สทฺธสฺส ฆรเมสิโน  
     สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จาโค   ส เว เปจฺจ น โสจติ๒๗๓  
  ธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ปัญญา ความเพียร การสละ มีอยู่แก่ผู้ใด 
  ผู้มีศรัทธา ผู้แสวงหาเรือน ผู้นั้นแล ละไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก 
 สุสฺสูส  ลภเต ปญฺ นฺติ เอตฺถ สุสฺสูสปญฺ านาเมน วุตฺโต ธมฺโม๒๗๔ ธรรมที่ตรัสโดยชื่อว่า 
ปัญญา เกิดจากการฟังด้วยดี ในบทนี้ว่า ฟังอยู่ด้วยดี ย่อมได้ปัญญา 
     ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา   วานรินฺท ยถา ตว  
     สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จาโค  ทิฏฺ โส อติวตฺตติ๒๗๕  
  พญาวานร ผู้ใดมีธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ปัญญา ความเพียร การสละ 
  เช่นกับท่าน ผู้นั้น ย่อมล่วงพ้นศัตรูได้ 
 ธมฺโมติ วิจารณปญฺ า เอว  กเต อิท  นาม ภวิสฺสตีติ เอสา เต วิจารณปญฺ า อตฺถิ๒๗๖ ค า
ว่า ธรรม (ธมฺโม) ได้แก่ วิจารณปัญญา คือ ท่านมีวิจารณปัญญานี้ว่า เมื่อท าอย่างนี้แล้ว จักมีผลชื่อนี้ 
 ๔. าย, ยุตฺติ แปลว่า ความสมควร 
 อุทาหรณ์ : จตฺตาริ โสตาปตฺติยงฺคานิ สปฺปุริสส เสโว สทฺธมฺมสฺสวน  โยนิโสมนสิกาโร      
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ๒๗๗ องค์แห่งการบรรลุโสดาบัน ๔ คือ การคบหาสัตบุรุษ การฟังพระสัทธรรม 
การมนสิการโดยแยบคาย และการปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรม 

                                                      

 ๒๗๐ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑/๑. 
 ๒๗๑ วิภาวินี. (บาลี) ๑/๑๖. 
 ๒๗๒ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๙๑/๒๑๐. 
 ๒๗๓ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๑๙๐/๓๗๐. 
 ๒๗๔ ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๑/๑๙๐/๒๖๗. 
 ๒๗๕ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๕๗/๑๔. 
 ๒๗๖ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๒/๕๗/๕๘. 
 ๒๗๗ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๑๑/๒๐๒. 



 

 

๒๗๒ 

 เนส ธมฺโม มหาราช ย  ตฺว  คจฺเฉยฺย เอกโก อห ปิ เตน คจฺฉามิ เยน คจฺฉสิ ขตฺติย๒๗๘ ข้าแต่
มหาราชผู้เป็นกษัตริย์ การที่พระองค์จะพึงเสด็จไปเพียงล าพังพระองค์เดียวนั้น ไม่สมควร แม้หม่อม
ฉันก็จะตามเสด็จไปตามทางที่พระองค์เสด็จไป 
 ๕. สจฺจ แปลว่า สัจจะ 
 อุทาหรณ์: อถ โข อายสฺมา อญฺ าโกณฺฑญฺโ ทิฏฺ ธมฺโม ปตฺตธมฺโม วิทิตธมฺโม ปริ-     
โยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถ กโถ เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุสาสเน๒๗๙ ครั้งนั้น ท่าน
พระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นสัจธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หยั่งลงสู่ธรรมแล้ว ข้าม
ความสงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อ่ืนในค าสอนของพระ
ศาสดา 
 ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ จตุนฺน  ภิกฺขเว ธมฺมานํ อนนุโพธา อปฺปฏิเวธา เอวมิท  
ทีฆมทฺธาน  สนฺธาวิต  ส สริต  มมญฺเจว ตุมฺหากญฺจ.๒๘๐ ณ ภัณฑุคามนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดธรรม ๔ ประการ เราและเธอทั้งหลาย 
จึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้ 
 ๖. ปกต ิแปลว่า ปรกติ, ธรรมดา 
 อุทาหรณ์: ชาติธมฺมานํ ภิกฺขเว สตฺตาน  เอว  อิจฺฉา อุปฺปชฺชติ อโห วต มย  น ชาติธมฺมา 
อสฺสาม น จ วต โน ชาติ อาคจฺเฉยฺยาติ๒๘๑ ภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ที่มี
ความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า โอหนอ ขอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความเกิดเป็นธรรดาเถิด อนึ่ง ขอความ
เกิดอย่ามีมาถึงแก่เราเลยหนา ดังนี้ 
 ๗. ปุญฺ  แปลว่า บุญ 
 อุทาหรณ์:   ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ  
      ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ 
      เอสานิส โส ธมฺเม สุจิณฺเณ  
      น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี.๒๘๒ 
      บุญแล ย่อมรักษาบุคคลผู้บ าเพ็ญบุญ 
     บุญที่บุคคลบ าเพ็ญดีแล้ว ย่อมน าสุขมาให้ 
     นี้เป็นอานิสงส์ในบุญที่บ าเพ็ญดีแล้ว  
     ผู้บ าเพ็ญบุญย่อมไม่ไปสู่ทุคติ 
     น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ   อุโภ สมวิปากิโน  
     อธมฺโม นิรย  เนติ   ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ๒๘๓  
  เพราะบุญและบาปทั้งสองมีผลไม่เหมือนกัน บาปน าสัตว์ไปสู่นรก 

                                                      

 ๒๗๘ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๑๗๑๖/๓๑๔. 
 ๒๗๙ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๘/๑๖. 
 ๒๘๐ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๘๖/๑๐๘., อํ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑/๑. 
 ๒๘๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๙๘/๒๖๒. 
 ๒๘๒ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๐๓/๓๑๘., ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๐๒/๒๒๖. 
 ๒๘๓ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๐๔/๓๑๘. 



 

 

๒๗๓ 

  ส่วนบุญยังสัตว์ให้ถึงสุคติ 
 อธมฺโมติ ธมฺมปฏิปกฺโข ทุจฺจริต ๒๘๔ บทว่า อธมฺโม ได้แก ่บาป (ทุจริต) อันเป็นปฏิปักษ์ต่อ
บุญ 
 ธมฺโมติ ทสกุสลธมฺโม ทานสีลภาวนาธมฺโม วา๒๘๕ ค าว่า ธมฺโม คือกุศลธรรม ๑๐ หรือ
ธรรมมีทานและศีลเป็นต้น 
 ๘. เ ยฺย แปลว่า เญยยธรรม ๕ อย่าง คือ สังขาร ลักษณะ นิพพาน วิการ และบัญญัติ 
 อุทาหรณ์: อตีต  อนาคต  ปจฺจุปฺปนฺน  อุปาทาย สพฺเพ ธมฺมา สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส ภควโต 

าณมุเข อาปาถ  อาคจฺฉนฺติ๒๘๖ เญยยธรรมทั้งปวงรวมทั้งอดีต อนาคตและปัจจุบัน ย่อมมาปรากฏชัด
ในญานของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยอาการทุกอย่าง 
 ๙. คุณ แปลว่า คุณ 
 อุทาหรณ์: ภาคี วา ภควา ทสนฺน  ตถาคตพลาน  จตุนฺน  เวสารชฺชาน  จตุนฺน  ปฏิสมฺภิทาน   
ฉนฺน  อภิญฺ าน  ฉนฺน  พุทฺธธมฺมานนฺติ ภควา๒๘๗ อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเป็นผู้มีส่วน
แห่งตถาคตพลญาณ ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ พุทธคุณ ๖ จึงทรงพระนามว่า 
พระผู้มีพระภาคเจ้า 
     น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ   อุโภ สมวิปากิโน  
     อธมฺโม นิรย  เนติ   ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ๒๘๘  
  เพราะบุญและบาปทั้งสองมีผลไม่เหมือนกัน บาปน าสัตว์ไปสู่นรก ส่วนบุญ 
  ยังสัตว์ให้ถึงสุคติ 
 ๑๐. อาจาร แปลว่า ความประพฤต ิ
 ๑๑. สมาธิ แปลว่า สมาธิ 
 อุทาหรณ์: เอว  สีลา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ เอว  ธมฺมา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ เอว   
ปญฺ า เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ๒๘๙ แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้น จึงทรงมีศีลอย่างนี้ แม้
ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้น จึงทรงมีสมาธิอย่างนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า
เหล่านั้น จึงทรงมีปัญญาอย่างนี้ 
 เอว ธมฺมาติ เอตฺถ สมาธิปกฺขาวธมฺมา อธิปฺเปตา มคฺคสมาธินา ผลสมาธินา โลกิยโลกุตฺตร-
สมาธินา เอว สมาธิโนติ อตฺโถ๒๙๐ ในค าว่า เอว ธมฺมา ท่านประสงค์เอาธรรมฝ่ายสมาธิ อธิบายว่า มี
สมาธิอย่างนี้ โดยมรรคสมาธิ ผลสมาธิ โลกิยสมาธิ โลกุตตรสมาธิ 
 
 

                                                      

 ๒๘๔ ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๒/๓๐๓/๓๑. 
 ๒๘๕ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๒๔๖/๓๑๐. 
 ๒๘๖ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๖๙/๑๔๙. 
 ๒๘๗ ขุ.ม. (บาลี) ๒๙/๕๐/๑๑๙. 
 ๒๘๘ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๓๐๔/๓๑๘. 
 ๒๘๙ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๓/๗. 
 ๒๙๐ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๓/๒๐. 



 

 

๒๗๔ 

 ๑๒. นิสฺสตฺตตา แปลว่า ความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล สุญฺ ตา แปลว่า ความว่างเปล่า 
 อุทาหรณ์: ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา -  
โทมนสฺส ๒๙๑ ภิกษุเป็นผู้มีปรกติตามเห็นธรรมในธรรมอยู่ เป็นผู้มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ มีสติอยู่ 
ก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ 
 ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ๒๙๒ ก็สมัยนั้นแล ธรรมทั้งหลาย มีอยู่ 
 ๑๓. อาปตฺติ แปลว่า อาบัต ิ
 อุทาหรณ์: อุทฺทิฏฺ า โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา๒๙๓ ท่านทั้งหลาย อาบัติ
ปาราชิก ๔ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว 
 อุทฺทิฏฺ า โข อายสฺมนฺโต เตรส สงฺฆาทิเสสา ธมฺมา๒๙๔ ท่านทั้งหลาย อาบัติสังฆาทิเสส 
๑๓ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว 
 ๑๔. การณ, ปจฺจย แปลว่า เหตุ 
 อุทาหรณ์: เหตุมฺหิ าณ  ธมฺมปฏิสมฺภิทา เหตุผเล าณ  อตฺถปฏิสมฺภิทา๒๙๕ ความรู้
แตกฉานในเหตุ ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในผลของเหตุ ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทา 
 ๑๕. วิการ แปลว่า ความเปลี่ยนแปลง 
 อุทาหรณ์ : ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา ปริมุจฺจนฺติ ชราธมฺมา สตฺตา ชราย ปริมุจฺจนฺติ 
มรณธมฺมา สตฺตา มรเณน ปริมุจฺจนฺติ๒๙๖ สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเปลี่ยนแปลงโดยความเกิด ย่อมพ้น
จากความเกิด สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเปลี่ยนแปลงโดยความแก่ ย่อมพ้นจากความแก่ สัตว์ทั้งหลายผู้มี
ความเปลี่ยนแปลงโดยความตาย ย่อมพ้นจากความตาย 
 ๑๖. ปจฺจยุปฺปนฺน แปลว่า ผลที่เกิดจากเหตุ 
 อุทาหรณ์: อุปฺปาทา วา ตถาคตาน  อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน   ิตา ว สา ธาตุ ธมฺมฏฺ  ิตตา 
ธมฺมนิยามตา๒๙๗ ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้น คือความตั้งอยู่แห่งผล ความแน่นอน
แห่งผล ก็ด ารงอยู่อย่างนั้น 
 ๑๗. วิสย แปลว่า อารมณ์ 
 อุทาหรณ์ : มนญฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิญฺ าณ ๒๙๘ เพราะอาศัยมโนและ
ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณจึงเกิด 
 ๑๘. นิพฺพาน แปลว่า พระนิพพาน 
 อุทาหรณ์:   ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา 
      อโถ สรีรมฺปิ ชร  อุเปติ 

                                                      

 ๒๙๑ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๖๐/๘๖. 
 ๒๙๒ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๒๑/๔๑. 
 ๒๙๓ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๒๓๓/๑๖๖. 
 ๒๙๔ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๔๔๒/๓๓๑. 
 ๒๙๕ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๗๒๐/๓๖๐. 
 ๒๙๖ องฺ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๑๐๗/๑๗๕. 
 ๒๙๗ สํ.นิ. (บาลี) ๑๖/๒๐/๒๕. 
 ๒๙๘ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๔๒๑/๓๖๒. 



 

 

๒๗๕ 

      สตญฺจ ธมฺโม น ชร  อุเปติ 
      สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ.๒๙๙  
      ราชรถอันวิจิตรย่อมช ารุด 
     แม้สรีระก็ย่อมเข้าถึงความแก่  
     แต่ว่าธรรม (พระนิพพาน) ของสัตบุรุษไม่เข้าถึงความแก่  
     สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นจึงรู้กันได้ 
 สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺตีติ สนฺโต สพฺภีหิ สทฺธึ สต  ธมฺโม น ชร  อุเปตีติ เอว  ปเวทยนฺติ. 
สต  ธมฺโม นาม นิพฺพาน  ต  น ชีรติ อชร  อมตนฺติ เอว  กเถนฺตีติ อตฺโถ.๓๐๐ ค าว่า สนฺโต หเว สพฺภิ   
ปเวทยนฺติ ความว่า เหล่าสัตบุรุษกับสัตบุรุษย่อมรู้กันอย่างนี้ว่า ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่เข้าถึง
ความชรา พระนิพพาน ชื่อว่าธรรมของสัตบุรุษ อธิบายว่า เหล่าสัตบุรุษย่อมกล่าวอย่างนี้ว่า พระนิพพาน
นั้นไม่ช ารุด พระนิพพานไม่แก่ ไม่ตาย 
 ๑๙. ปาลิ แปลว่า พระบาลี (ธรรมวินัย) 
 อุทาหรณ์ : ธมฺมปทพฺยญฺชนนฺติ ปาลิยา ปทพฺยญฺชน  ตสฺส ตสฺส อตฺถสฺส พฺยญฺชนก  
อกฺขร .๓๐๑ ค าว่า ธมฺมปทพฺย  ฺชนํ ได้แก่ บทและพยัญชนะแห่งบาลี คืออักษรที่เป็นพยัญชนะแห่ง
อรรถนั้น ๆ 
 
 ๔.๖.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
     ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา   สทฺธสฺส ฆรเมสิโน  
     สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จาโค   ส เว เปจฺจ น โสจติ 
  เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ตติยสการวิปุลาคาถา 
 สการวิปุลาคาถา มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๑๒ (ฉันโทมัญชรีภาษามคธ ปริจเฉทที่ ๔) ว่า  
       โสณฺณวา สวิปุลา สา 
       คาถาที่มี ส คณะท้าย ๔ พยางค์แรกในบาทค่ี (บาทที่ ๑, ๓)  
       และมี ช คณะท้าย ๔ พยางค์แรกในบาทคู่ (บาทที่ ๒, ๔)  
       ชื่อว่าสการวิปุลาคาถา 
 ลักษณะของสการวิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ที ่๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ส คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี (๑, ๓) 
  ๓) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ (๒, ๔) 
 
                                                      

 ๒๙๙ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๑๔/๘๖. 
 ๓๐๐ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๑๔/๑๓๒. 
 ๓๐๑ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๖๑/๓๗๕. 



 

 

๒๗๖ 

 สการวิปุลาคาถา มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) ปฐมสการวิปุลาคาถา คือ สการวิปุลาคาถาที่มี ส คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาท
ที่ ๑ และมี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เป็น ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ 
มีรูปคณะว่า ส ช ย ช 
  ๒) ตติยสการวิปุลาคาถา คือ สการวิปุลาคาถาที่มี ส คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาท
ที่ ๓ และมี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เป็น ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗
มีรูปคณะว่า ย ช ส ช 
  ๓) สการวิปุลาคาถา คือ สการวิปุลาคาถาที่มี ส คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑, 
๓ และมี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที ่๒, ๔ มีรูปคณะว่า ส ช ส ช 
 ตารางแสดงตติยสการวิปุลาคาถา  

บาทที่ ๑ บาทที่ ๒ 
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ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
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๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 

ครึ่งคาถาแรก 
ค ต ย ค ค ภ ช ค 
๒ 
ยสฺ 

๒ ๒ ๑ 
เสเต จ 

๑ ๒ ๒ 
ตุโร ธมฺ  

๒ 
มา 

๒ 
สทฺ 

๒ ๑ ๑ 
ธสฺส ฆ 

๑ ๒ ๑ 
รเมสิ 

๒ 
โน 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ม ส ค ล ต ช ล 
๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑  ๑ 



 

 

๒๗๗ 

สจฺ จ  ธมฺโม ธิติ จา โค ส เว เปจฺจ น โสจ ติ 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ตติยสการวิปุลาคาถา มี ย ช ส ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ ตุโร ธมฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ รเมสิ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ส คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ ธิติ จา (๑ ๑ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ น โสจ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
 
     ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา   วานรินฺท ยถา ตว  
     สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จาโค  ทิฏฺ โส อติวตฺตติ 
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ตติยสการวิปุลาคาถา 
 ตารางแสดงตติยสการวิปุลาคาถา  
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๒๗๘ 

ภ ภ 
๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

 
ครึ่งคาถาแรก 

ค ต ย ค ค ช ช ล 
๒ 
ยสฺ 

๒ ๒ ๑ 
เสเต จ 

๑ ๒ ๒ 
ตุโร ธมฺ  

๒ 
มา 

๒ 
วา 

๑ ๒ ๑ 
นรินฺท 

๑ ๒ ๑ 
ยถา ต 

๑ 
ว 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ม ส ค ค ต ช ล 
๒ 
สจฺ 

๒ ๒ ๒ 
จ  ธมฺโม 

๑ ๑ ๒ 
ธิติ จา 

๒ 
โค 

๒ 
ทิฏฺ 

๒ ๒ ๑ 
   โส อ 

๑ ๒ ๑  
ติวตฺต 

๑ 
ติ 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ตติยสการวิปุลาคาถา มี ย ช ส ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ ตุโร ธมฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ยถา ต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ส คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ ธิติ จา (๑ ๑ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ ติวตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
 
      ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ  
      ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ 
      เอสานิส โส ธมฺเม สุจิณฺเณ  
      น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี 
 
 เป็นอุพภาสกคาถา ในปันติฉันท์ ๑๐ พยางค์ อินทรวิเชียรคาถา และอุเปนทรวิเชียรคาถา 
ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์  
 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา 

๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 



 

 

๒๗๙ 

ธมฺโม ห เว รกฺข ติ ธมฺม จา ร ี
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ธมฺโม สุ จิณฺโณ สุ ขมาว หา ติ 

ต ม ร ล  
อุพภาสกคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑   

เอสานิ ส โส ธม ฺ เม สุจิณฺ เณ  
ช ต ช ค ค 

อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
น ทุคฺค ตึ คจฺฉ ติ ธมฺม จา ร ี

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑ และ ๒) เข้ากับอุพ
ภาสกคาถา (บาทที่ ๓) และอุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๔) คาถาที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต 
ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๒  
 จะเห็นได้จากค าในบาทที่ ๑ ว่า ธมฺโม ห (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, เว รกฺข (๒ ๒ ๑) เป็น ต 
คณะ, ติ ธมฺม (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า จา (๒) เป็น ครุ และค าว่า รี (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๒ ว่า ธมฺโม สุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, จิณฺโณ สุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ขมาว (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า หา (๒) เป็น ครุ และค าว่า ต ิ(๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ) 
 ส่วนบาทที่ ๓ เป็นอุพภาสกคาถา จะมี ต ม ร คณะ และลหุ ๑ พยางค์ ของทุกบาทคาถา 
คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๒, ๒ ๑ ๒, ๑ จะเห็นได้จากค าในบาทที่ ๓ ว่า เอสานิ (๒ ๒ ๑) 
เป็น ต คณะ, ส โส ธม ฺ(๒ ๒ ๒) เป็น ม คณะ, เม สุจิณฺ (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ, ค าว่า เณ (๑) เป็น ลหุ  
 และบาทที่ ๔ ที่เป็นอุเปนทรวิเชียรคาถา จะมี ช ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุก
บาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นว่าค าว่า น ทุคฺค (๑ ๒ ๑) เป็น 
ช คณะ, ค าว่า ตึ คจฺฉ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ติ ธมฺม (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า จา (๒) เป็น 
ครุ และค าว่า ร ี(๒) เป็น ครุ 
 
 คาถาว่า 
 
     น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ   อุโภ สมวิปากิโน  
     อธมฺโม นิรย  เนติ   ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ 
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ล ย ย ล ล ภ ช ค 
๑ 
น 

๑ ๒ ๒ 
หิ ธมฺโม 

๑ ๒ ๒ 
อธมฺโม  

๑ 
จ 

๑ 
อุ 

๒ ๑ ๑ 
โภ สม 

๑ ๒ ๑ 
วิปากิ 

๒ 
โน 



 

 

๒๘๐ 

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ต ย ล ค ม ช ค 
๑ 
อ 

๒ ๒ ๑ 
ธมฺโม นิ 

๑ ๒ ๒ 
รยํ เน 

๑ 
ติ 

๒ 
ธม ฺ

๒ ๒ ๒ 
โม ปาเป 

๑ ๒ ๑ 
ติ สุคฺค 

๒ 
ตึ 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ อธมฺโม (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ วิปาก ิ(๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที ่๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ รย  เน (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ ติ สุคฺค (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
  
 คาถาว่า 
 
      ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา 
      อโถ สรีรมฺปิ ชร  อุเปต ิ
      สตญฺจ ธมฺโม น ชร  อุเปติ 
      สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ 
  เป็นอินทรวิเชียรคาถา และอุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์  

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

ชีรนฺติ เว ราช รถา สุ จิตฺ ตา 
ช ต ช ค ค 

อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
อโถ ส รีรมฺปิ ชร  อุ เป ติ 

ช ต ช ค ค 
อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

สตญฺจ ธมฺโม น ชร  อุ เป ติ 
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
สนฺโต ห เว สพฺภิ ปเวท ยนฺ ติ 



 

 

๒๘๑ 

 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑ และ ๔) เข้ากับ 
อุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๒ และ ๓) คาถาที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ 
พยางค์ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๒  
 จะเห็นได้จากค าในบาทที่ ๑ ว่า ชีรนฺติ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, เว ราช (๒ ๒ ๑) เป็น ต 
คณะ, รถา สุ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า จิต (๒) เป็น ครุ และค าว่า ตา (๒) เป็น คร ุ
 และบาทที่ ๔ ว่า สนฺโต ห (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, เว สพฺภิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ปเวท 
(๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ยนฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า ต ิ(๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ)  
 ส่วนบาทที่ ๒ ที่เป็นอุเปนทรวิเชียรคาถา จะมี ช ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุก
บาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นว่าค าว่า อโถ ส (๑ ๒ ๑) เป็น 
ช คณะ, ค าว่า รีรมฺปิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ชร  อุ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า เป (๒) เป็น ครุ 
และค าว่า ติ (๒) เป็น ครุ (ปาทันตครุ) 
 บาทที่ ๓ ว่า สตญฺจ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ธมฺโม น (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า 
ชร  อุ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า เป (๒) เป็น ครุ และค าว่า ติ (๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ) 
 
 ๔.๖.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
     ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา   สทฺธสฺส ฆรเมสิโน  
     สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จาโค   ส เว เปจฺจ น โสจติ 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ยสฺส เป็นบทวิเสสนะ สัมพันธ์เข้ากับ ชนสฺส (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า เอเต, จตุโร เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ ธมฺมา 
   ค าว่า สทฺธสฺส, เอสิโน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า ฆร ํเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ เอสิโน 
   ค าว่า สจฺจํ, ธมฺโม, ธิติ และ จาโค เป็นบทประธาน สรุปใน เอเต จตุโร ธมฺมา 
   ค าว่า ส เป็นบทวิเสสนะ ของบท ชโน (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า เว เป็นบทนิบาต 
   ค าว่า เปจฺจ เป็นบทปุพพกาลกิริยา 
   ค าว่า น เป็นบทปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โสจติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 



 

 

๒๘๒ 

  บาทที่ ๑ ว่า ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา มีครุ ๖ ตัว คือ ยสฺ, เส, เต, โร, ธมฺ, มา อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, อักษรตาลุฐาน ๒ 
ตัว คือ ยฺ, จฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, ธฺ, มีอักษรโอฏฐ
ฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๒ ว่า สทฺธสฺส ฆรเมสิโน มีครุ ๔ ตัว คือ สทฺ, ธสฺ, เม, โน อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, อ, ฆฺ, อ, อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว 
คือ อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ สฺ, ทฺ, ธฺ, สฺ, สฺ, สฺ, นฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน
ตัวเดียว คือ มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๓ ว่า สจฺจํ ธมฺโม ธิติ จาโค มีครุ ๖ ตัว คือ สจฺ, จ , ธมฺ, โม, จา, โค อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, คฺ, อักษรตาลุฐาน 
๕ ตัว คือ จฺ, จฺ, อ,ิ อิ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, ธฺ, ธฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ, อักษร
กัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า ส เว เปจฺจ น โสจติ มีครุ ๓ ตัว คือ เว, เปจฺ, โส อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๔ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔  ตัว คือ จฺ, 
จ,ฺ จฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, นฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ 
ตัว คือ เอ, เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า สทฺธสฺส ฆรเมสิโน เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สจฺจํ ธมฺโม ธิติ จาโค เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ส เว เปจฺจ น โสจติ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี ธสฺ ใน สทฺธสฺส, ฆ ใน ฆรเมสิโน ในบาทที่ ๒, มี ธิ ใน ธิติ ในบาที่ ๓ 
และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรตาลุฐาน ๗ ตัว คือ จฺ, จฺ, จฺ, จฺ, 
จฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, 
จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสี ยงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 



 

 

๒๘๓ 

  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี ธสฺ ใน สทฺธสฺส, ฆ ใน ฆรเมสิโน ในบาทที่ ๒, มี ธิ ใน ธิติ ในบาที่ ๓ และ
ไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ยสฺเสเต (ยสฺส + เอเต) ฆรเมสิโน (ฆร  +      
เอสิโน) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 คาถาว่า 
 
     ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา  วานรินฺท ยถา ตว  
     สจฺจ  ธมฺโม ธิติ จาโค ทิฏฺ โส อติวตฺตติ  
   
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ยสฺส เป็นบทวิเสสนะ สัมพันธ์เข้ากับ ชนสฺส (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า เอเต, จตุโร เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ ธมฺมา 
   ค าว่า วานรินฺท เป็นบทอาลปนะ 
   ค าว่า ยถา เป็นบทอุปมา วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ตว 
   ค าว่า สจฺจํ, ธมฺโม, ธิติ และ จาโค เป็นบทประธาน สรุปใน เอเต จตุโร ธมฺมา 
   ค าว่า ทิฏฺ  เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อติวตฺตติ 
   ค าว่า โส เป็นบทวิเสสนะ ของบท ชโน (โยคเข้ามา) 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา มีครุ ๖ ตัว คือ ยสฺ, เส, เต, โร, ธมฺ, มา อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, อักษรตาลุฐาน ๒ 
ตัว คือ ยฺ, จฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, ธฺ, มีอักษรโอฏฐ
ฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๒ ว่า วานรินฺท ยถา ตว มีครุ ๓ ตัว คือ วา, รินฺ, ถา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อา, อ, อ, อ, อา, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ 



 

 

๒๘๔ 

ตัว คือ อิ, ยฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นฺ, นฺ, ทฺ, ถฺ, ตฺ และอักษร    
ทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ 
  บาทที่ ๓ ว่า สจฺจํ ธมฺโม ธิติ จาโค มีครุ ๖ ตัว คือ สจฺ, จ , ธมฺ, โม, จา, โค อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, คฺ, อักษรตาลุฐาน 
๕ ตัว คือ จฺ, จฺ, อิ, อิ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, ธฺ, ธฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ, อักษร
กัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า ทิฏฺ โส อติวตฺตติ มีครุ ๓ ตัว คือ ทิฏฺ, , โส, วตฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๔ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๓  ตัว คือ อิ, 
อิ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ทฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน
ตัวเดียว คือ โอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า วานรินฺท ยถา ตว เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สจฺจํ ธมฺโม ธิติ จาโค เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ทิฏฺ โส อติวตฺตติ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ถา ใน ยถา ในบาทที่ ๒, มี ธมฺ ใน ธมฺโม, ธิ ใน ธิติ ในบาที่ ๓,  ใน 
ทิฏฺ  ในบาที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว 
คือ จฺ, จฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๑๒ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ และโอฏฐฐาน ๔ ตัว 
คือ มฺ, มฺ, มฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ถา ใน ยถา ในบาทที่ ๒, มี ธมฺ ใน ธมฺโม, ธิ ใน ธิติ ในบาที่ ๓,  ใน ทิฏฺ  
ในบาที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ยสฺเสเต (ยสฺส + เอเต) ออก
เสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 



 

 

๒๘๕ 

  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
      ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ  
      ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ 
      เอสานิส โส ธมฺเม สุจิณฺเณ  
      น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ธมฺโม เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ รกฺขติ 
   ค าว่า หเว เป็นบทนิบาต 
   ค าว่า ธมฺมจารึ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ รกฺขติ 
   ค าว่า สุจิณฺโณ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ธมโม 
   ค าว่า สุข ํเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบที่สัมพันธ์กัน คือ อาวหติ 
   ค าว่า เอโส เป็นบทวิเสสนะของ อานิส โส วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า สุจิณฺเณ เป็นวิเสสนะของ ธมฺเม วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาต วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อติวตฺตติ 
   ค าว่า ทุคฺคตึ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ คจฺฉติ 
   ค าว่า ธมฺมจารี เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ คจฺฉติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ มีครุ ๗ ตัว คือ ธมฺ, โม, เว, รกฺ, ธมฺ, จา, ร ึ
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, หฺ, กฺ, ขฺ, อ, อ, 
อ, อ, อ, อา, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อิ, จฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ร,ฺ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว 
คือ ธฺ, ตฺ, ธฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษร



 

 

๒๘๖ 

กัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ    
( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ มีครุ ๖ ตัว คือ ธมฺ, โม, จิณฺ, โณ, มา, หา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, ขฺ, อ, อา, อ, หฺ, 
อา, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ จฺ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ธฺ, 
สฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ มฺ, มฺ, อุ, อุ, มฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ และอักษร
ทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๓ ว่า เอสานิสํโส ธมฺเม สุจิณฺเณ มีครุ ๘ ตัว คือ เอ, สา, ส , โส, ธมฺ, เม, จิณฺ, 
เณ อยู่ใกล้กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๒ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ อา, อ, อ, อักษร
ตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อิ, จฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ณฺ, ณ,ฺ อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ สฺ, นฺ, สฺ, สฺ, ธฺ, 
สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, มฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๓ ตัว คือ เอ, เอ, เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน
ตัวเดียว คือ โอ, และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี มีครุ ๖ ตัว คือ ทุคฺ, ตึ, คจฺ, ธมฺ, จา, รี อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, คฺ, คฺ, อ, คฺ, อ, อ, อ, 
อ, อา, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ อิ, จฺ, ฉฺ, อิ, จฺ, อี, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ 
ตัว คือ นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, ธฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ อุ, มฺ, มฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า เอสานิสํโส ธมฺเม สุจิณฺเณ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๗ พยางค์ มี ธมฺ ใน ธมฺโม, ข ใน รกฺขติ, ธมฺ ใน ธมฺมจารึ ในบาทที่ ๑, มี ธมฺ ใน 
ธมฺโม, ข ใน สุขมาวหาติ ในบาที่ ๒, ธมฺ ใน ธมฺเม ในบาที่ ๓, ธมฺ ใน ธมฺมจารี ในบาที่ ๔ และผสมอยู่
กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ กฺ, คฺ, คฺ, คฺ, อักษรตาลุ
ฐาน ๕ ตัว คือ จฺ, จฺ, จฺ, จฺ, จฺ, อักษรมุทธฐาน ๔ ตัว คือ ณฺ, ณฺ, ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, 
นฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ  และโอฏฐฐาน ๑๑ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ 
เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 



 

 

๒๘๗ 

  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๗ พยางค์ มี ธมฺ ใน ธมฺโม, ข ใน รกฺขติ, ธมฺ ใน ธมฺมจารึ ในบาทที่ ๑, มี ธมฺ ใน ธมฺโม, 
ข ใน สุขมาวหาติ ในบาที่ ๒, ธมฺ ใน ธมฺเม ในบาที่ ๓, ธมฺ ใน ธมฺมจารี ในบาที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือ
สังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า สุขมาวหาติ (สุข  + อาวหาติ) เอสานิส โส (เอโส + อานิส โส) 
ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพทท์ี่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ   อุโภ สมวิปากิโน  
     อธมฺโม นิรย  เนติ   ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ธมฺโม, อธมฺโม เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า อุโภ, สมวิปากิโน เป็นบทวิเสสนะท้ัง ๒ วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า อธมฺโม เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ เนติ 
   ค าว่า นิรยํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ เนติ 
   ค าว่า ธมฺโม เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบที่สมัพันธ์กัน คือ ปาเปติ 
   ค าว่า สุคฺคตึ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปาเปติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ มีครุ ๔ ตัว คือ ธมฺ, โม, ธม,ฺ โม อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๑ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, หฺ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๓ 



 

 

๒๘๘ 

ตัว คือ อิ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ นฺ, ธฺ, ธฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ  มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, และอักษร
กัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ 
  บาทที่ ๒ ว่า อุโภ สมวิปากิโน มีครุ ๓ ตัว คือ โภ, ปา, โน อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาท
ที่ ๒ นี้ ๑๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, อา, กฺ, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, อิ, 
อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ สฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ อุ, ภฺ, มฺ, ปฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ 
โอ, โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๓ ว่า อธมฺโม นิรยํ เนติ มีครุ ๔ ตัว คือ ธมฺ, โม, ย , เน อยู่ใกล้กัน, อักษรใน
บาทที่ ๓ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, 
ยฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ธฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, 
มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัว
เดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ มีครุ ๖ ตัว คือ ธมฺ, โม, ปา, เป, สุคฺ, ตึ อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อา, คฺ, คฺ, อ, อักษรตาลุฐาน 
๒ ตัว คือ อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ธฺ, ตฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, อุ, 
อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว 
คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า อุโภ สมวิปากิโน เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อธมฺโม นิรยํ เนติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ธมฺ ใน ธมฺโม, ธมฺ ใน อธมฺโม ในบาทที่ ๑, มี โภ ใน อุโภ ในบาที่ ๒, 
ธมฺ ใน อธมฺโม ในบาที่ ๓, ธมฺ ใน ธมฺโม ในบาที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกัน
จ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ กฺ, คฺ, คฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, 
และโอฏฐฐาน ๑๒ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้ง
เสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
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  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ธม ฺใน ธมฺโม, ธม ฺใน อธมฺโม ในบาทที่ ๑, มี โภ ใน อุโภ ในบาที่ ๒, ธม ฺใน 
อธมฺโม ในบาที่ ๓, ธมฺ ใน ธมฺโม ในบาที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูป
ว่า สุขมาวหาติ (สุข  + อาวหาติ) เอสานิส โส (เอโส + อานิส โส) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตา
คุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
      ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา 
      อโถ สรีรมฺปิ ชร  อุเปติ 
      สตญฺจ ธมฺโม น ชร  อุเปติ 
      สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ 
  
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ชีรนฺติ เป็นบทกิริยา วางไว้ใกล้กับบทประธานในประโยค คือ ราชรถา 
   ค าว่า สุจิตฺตา เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ ราชรถา 
   ค าว่า สรีรมฺป ิเป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อุเปติ 
   ค าว่า ชรํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อุเปติ 
   ค าว่า สตํ เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ธมฺโม 
   ค าว่า ธมฺโม เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อุเปติ 
   ค าว่า ชรํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อุเปติ 
   ค าว่า สนฺโต เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปเวทยนฺติ 
   ค าว่า สพฺภิ เป็นสหัตถตติยา วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สนฺโต 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
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  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา มีครุ ๗ ตัว คือ ชี, รนฺ, เว, รา, ถา, จิตฺ, ตา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อา, 
อา, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ ชฺ, อี, อิ, ชฺ, จฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ รฺ, รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๖ 
ตัว คือ นฺ, ตฺ, ถฺ, ตฺ, สฺ, ตฺ, มีอักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และ
อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๒ ว่า อโถ สรีรมฺปิ ชรํ อุเปติ มีครุ ๕ ตัว คือ โถ, รี, รมฺ, ร , เป อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๒ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ 
ตัว คือ อี, อิ, ชฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ รฺ, รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ถฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, ปฺ, อุ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ มีครุ ๕ ตัว คือ ตญฺ, ธม,ฺ โม, ร , เป อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๔ ตัว คือ ญฺ, จฺ, ชฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, ตฺ,  ธฺ, นฺ, ตฺ, 
อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, มฺ, อุ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัว
เดียว คือ โอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ มีครุ ๖ ตัว คือ สนฺ, โต, เว, สพฺ, เว, ยนฺ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, หฺ, อ, อ, อ, อ, อ, 
อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อิ, ยฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ สฺ, นฺ, ตฺ, สฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ 
ตัว คือ พฺ, ภฺ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษร
ทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า อโถ สรีรมฺปิ ชรํ อุเปติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ถา ใน ราชรถา ในบาทที่ ๑, มี โถ ใน อโถ ในบาทที่ ๒, ธม ฺใน ธมฺโม 
ในบาทที่ ๓, ภิ ใน สพฺภิ ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ 
อักษรตาลุฐาน ๗ ตัว คือ ชฺ, ชฺ, จฺ, ชฺ, ญฺ, จฺ, ชฺ, อักษรทันตฐาน ๑๒ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, 
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ทฺ, นฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๘ ตัว คือ มฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, พฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียง
อ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ถา ใน ราชรถา ในบาทที่ ๑, มี โถ ใน อโถ ในบาทที่ ๒, ธมฺ ใน ธมฺโม ใน
บาทที่ ๓, ภิ ใน สพฺภิ ในบาทท่ี ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า สรีรมฺปิ 
(สรีร  + ปิ) สตญฺจ (สต  + จ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๖.๕ สรุป  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ ธมฺม ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 ธมฺม ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ธร ธาตุ + รมฺม ปัจจัย, ธุ หรือ ธู ธาตุ + รมฺม 
ปัจจัย มีความหมาย ๑๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สภาว สภาวธรรม (๒) ปริยตฺติ พระปริยัติ         
(๓) ปญฺ า ปัญญา (๔) าย, ยุตฺติ ความสมเหตุสมผล, ความสมควร (๕) สจฺจ สัจจะ (๖) ปกติ 
ปรกติ, ธรรมดา (๗) ปุญฺ  บุญ (๘) เ ยฺย เญยยธรรม ๕ อย่าง (คือ สังขาร วิการ ลักษณะ นิพพาน
และบัญญัติ) (๙) คุณ คุณ (๑๐) อาจาร ความประพฤติ (๑๑) สมาธิ สมาธิ (๑๒) นิสฺสตฺตตา, สุญฺ -
ตา สภาวะซึ่งไร้บุคคลตัวตนเราเขา, ความว่างเปล่า (๑๓) อาปตฺติ อาบัติ (๑๔) การณ, ปจฺจย เหตุ 
(๑๕) วิการ ความเปลี่ยนแปลง (๑๖) ปจฺจยุปฺปนฺน  ผลที่ เกิดจากเหตุ (๑๗) วิสย  อารมณ์            
(๑๘) นิพฺพาน พระนิพพาน (๑๙) ปาลิ พระบาลี (พระธรรมวินัย) อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละ
ความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย ตติยสการวิปุลาคาถา, อินทรวิเชียรคาถา,  
อุพภาสกคาถา, อุเปนทรวิเชียรคาถา และปัฐยาวัตตคาถา และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ        
(๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
 



 

 

๒๙๒ 

๔.๗ วิเคราะห์ อตฺถ ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า อตฺโถ, อตฺถงฺคโต, อตฺถาภิสมยา ที่มาจาก อตฺถ ศัพท์ผู้วิจัยเห็นควรน ามาศึกษา
วิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๗.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 อตฺถ ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า อร คมเน=ไป, นาเส=พินาศ-ฉิบหาย, อส   
สตฺตาย =มี-เป็น + ถ และ อตฺถ ยาจเน=ขอ + อ มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  อร/อส 
  อร/อส + ถ  ลง ถ ปัจจัย  สูวุสานมูวุสานมโต โถ จ 
  อร/ฺอส ฺ+ ถ  ลบสระ อ ท้าย อร/อส ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
  อ/อ + ถ   ลบ ร/ฺสฺ ท้ายธาตุ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  อ/อ + ตฺ + ถ  ซ้อน ตฺ พยัญชนะ วคฺเค โฆสาโฆสาน  ฯลฯ 
  อตฺถ    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อตฺถ  
   
  อตฺถ 
  อตฺถ + อ   ลง อ ปัจจัย  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  อตฺถฺ + อ   ลบสระ อ ท้าย อตฺถ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
  อตฺถ    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อตฺถ  
 
 ๔.๗.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 อตฺถ ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๓๐๒ ว่า 
 อย  หิ อตฺถสทฺโท สาตฺถ  สพฺยญฺชนนฺติ เอวมาทีสุ๓๐๓ ปา ตฺเถ วตฺตติ. อตฺโถ เม คหปติ 
หริญฺ สุวณฺเณนาติอาทีสุ๓๐๔ วิจกฺขเณ. โหติ สีลวต  อตฺโถติอาทีสุ๓๐๕ วุฑฺฒิมฺหิ. พหุชโน ภชเต อตฺถเห
ติอาทีสุ ธเน. อุภินฺนมตฺถ  จรตีติอาทีสุ๓๐๖ หิเต อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตนฺติอาทีสุ๓๐๗ การเณ. อิธ ปน  
การเณ. ตสฺมา ย  ปญฺ าทิลาภาทีน  การณ  ทิฏฺ ธมฺมิก  ยญฺจ เปจฺจ โสกาภาวสฺส การณ  สมฺปรายิก  ต  
โยห  อชฺช ภควตา วุตฺตนเยน สาม เยว ปชานามิ โส กถ  นุ ทานิ ปุจฺเฉยฺย  ปุถู สมณพฺราหฺมเณติ เอว
เมตฺถ สงฺเขปโต อตฺโถ เวทิตพฺโพ. 
 
 

                                                      

 ๓๐๒ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๒๔๖/๓๑๗., ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๑/๑๙๒/๒๖๙. 
 ๓๐๓ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑/๑. 
 ๓๐๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๕๐/๑๕๓. 
 ๓๐๕ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๑/๓. 
 ๓๐๖ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๘๘/๑๙๕. 
 ๓๐๗ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๙๒/๒๓. 



 

 

๒๙๓ 

 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๗๘๕ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า   
     อตฺโถ ปโยชเน สทฺทา-  ภิเธยฺเย วุฑฺฒิยํ ธเน; 
     วตฺถุมฺหิ การเณ นาเส  หิเต ปจฺฉิมปพฺพเต. 
  อตฺถศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง คือ (๑) ปโยชน ประโยชน์หรือความต้องการ  
  (๒) สทฺทาภิเธยยฺ เนื้อความท่ีศัพท์กล่าว (๓) วุฑฺฒิ ความเจริญ (๔) ธน ทรัพย์ 
  (๕) วตฺถุ วัสดุ (๖) การณ เหตุ (๗) นาส ความพินาศ (๘) หิต ประโยชน์เกื้อกูล  
  (๙) ปจฺฉิมปพฺพต ภูเขาด้านทิศตะวันตก 
 เมื่อทราบความหมายของ อตฺถ ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้  
 อรนฺติ ปวตฺตนฺติ อเนนาติ อตฺโถ ชื่อว่าอัตถะ เพราะเป็นเครื่องด าเนินไปได ้
 อตฺถ  อนุปลทฺธึ อทสฺสน  คหนกฺขตฺตาน  กโรตีติ อตฺโถ ชื่อว่าอัตถะ เพราะสร้างประโยชน์
อันไม่เคยปรากฏให้แก่ดาวพระเคราะห์ 
 การเณน อรียติ ปวตฺติยตีติ อตฺโถ ชื่อว่าอัตถะ เพราะให้ด าเนินไปตามการณ์ 
 อสติ ภวติ เอเตนาติ อตฺโถ ชื่อว่าอัตถะ เพราะเป็นสิ่งให้มีให้เป็น 
 สทฺโท เอเตน ปวตฺตินิมิตฺเตน อสติ ภวตีติ อตฺโถ ชื่อว่าอัตถะ เพราะเป็นเหตุให้มีศัพท์ใช้ 
 เหตุอนุสาเรน อรียติ อธิคมียตีติ อตฺโถ ชื่อว่าอัตถะ เพราะผู้คนถึงคือได้รับตามครรลอง
แห่งเหตุ 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. ปโยชน แปลว่า ผล, ประโยชน์, ความต้องการ 
 อุทาหรณ์: อถ โข สา อิตฺถี อายสฺมตา อุทายินา ธมฺมิยา กถาย สนฺทสฺสิตา สมาทปิตา 
สมุตฺเตชิตา สมฺปห สิตา อายสฺมนฺต  อุทายึ เอตทโวจ วเทยฺยาถ ภนฺเต เยน อตฺโถ ปฏิพลา มย  อยฺยสฺส 
ทาตุ๓๐๘ ครั้งนั้นแล หญิงหม้ายนั้น เห็นชัด สมาทานอาจหาญร่าเริงด้วยธรรมีกถาของท่านพระอุทายี
แล้วได้กล่าวปวารณาท่านพระอุทายีว่า พระคุณเจ้า โปรดบอกเถิด พระคุณเจ้าต้องการสิ่งใด ที่ดิฉัน
สามารถจัดถวายได้ 
 ราชา มหาสุทสฺสโน ตเมว คหปติรตน  วีม สมาโน นาว  อภิรุหิตฺวา มชฺเฌ คงฺคาย นทิยา 
โสต  โอคาหิตฺวา คหปติรตน  เอตทโวจ อตฺโถ เม คหปติ หิรญฺ สุวณฺเณนาติ๓๐๙ พระเจ้ามหาสุทัสสนะ
จะทรงทดลองคฤหบดีแก้วนั้นแล จึงเสด็จขึ้นประทับเรือหยั่งลงสู่กระแสกลางแม่น้ าคงคา มีรับสั่งกับ
คฤหบดีแก้วอย่างนี้ว่า คฤหบดี ฉันต้องการเงินทอง 
 รมณียา เม กุฏิกา สทฺธาเทยฺยา มโนรมา น เม อตฺโถ กุมารีหิ เยส  อตฺโถ ตหึ คจฺฉถ      
นาริโย๓๑๐ กุฎีของเราน่ารื่นรมย์ เป็นที่พอใจ ทายกผู้มีศรัทธาถวายไว้ อาตมาไม่ต้องการพวกผู้หญิง 
พวกเธอจงไปในที่ที่พวกเขาต้องการพวกผู้หญิงเถิด 
 อตฺโถติ ปโยชน ๓๑๑ บทว่า อตฺโถ หมายถึง ความต้องการ 
                                                      

 ๓๐๘ วิ.ม. (บาลี) ๑/๒๙๐/๒๒๒. 
 ๓๐๙ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๕๐/๑๕๓. 
 ๓๑๐ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๕๘/๒๗๒. 
 ๓๑๑ ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๕๘/๒๐๗. 



 

 

๒๙๔ 

 ๒. สทฺทาภิเธยฺย แปลว่า เนื้อความที่ศัพท์กล่าวถึง, ข้อความ, ใจความ, อรรถ 
 อุทาหรณ์ : โส ธมฺม  เทเสติ อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ  ปริโยสานกลฺยาณ  สาตฺถํ 
สพฺยญฺชน  เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  ปกาเสติ๓๑๒ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ทรงแสดง
ธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมทัง้เนื้อความ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ครบถ้วน 
 เอว  วุตฺเต สกฺโก เทวานมินฺโท ภควนฺต  เอตทโวจ อิมสฺส โข อห  ภนฺเต ภควตา สงฺขิตฺเตน 
ภาสิตสฺส เอว  วิตฺถาเรน อตฺถํ อาชานามิ๓๑๓ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้ ท้าวสักกะจอมเทพได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมทราบเนื้อความ แห่งภาษิตที่
ตรัสโดยย่อนี้ โดยพิสดารอย่างนี้ 
 ๓. วุฑฺฒ ิแปลว่า ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ฝ่ายเจริญ 
 อุทาหรณ์ : ทุราสโท ทุปฺปสโห คมฺภีโร ทุปฺปธ สิโย อโถ อตฺเถ อนตฺเถ จ อุภยตฺถสฺส         
โกวิโท๓๑๔ ภิกษุผู้ที่ใคร ๆ เทียบได้ยาก เอาชนะได้ยาก เป็นคนลึกซึ้ง ให้แพ้ได้ยาก และฉลาดใน
ประโยชน์ทั้งสอง คือด้านเจริญและด้านเสื่อม 
 โหติ สีลวต  อตฺโถ ปฏิสนฺถารวุตฺติน ๓๑๕ ความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีศีล ผู้กระท าการต้อนรับ
เป็นปกต ิ
 ๔. ธน แปลว่า ทรัพย์, สมบัติ 
 อุทาหรณ์:   น โอคฺคตตฺตสฺส ภวนฺติ มิตฺตา  
      ชหนฺติ มิตฺตา วิกล  วิทิตฺวา  
      อตฺถญจฺ ทิสฺวาปริวารยนฺติ  
      พหู จ มิตฺตา อุคฺคตตฺตสฺส โหนฺติ๓๑๖  
      คนผู้ตายแล้ว ย่อมไม่มีมิตรสหาย  
     พวกมิตรสหายทราบถึงความขาดแคลนจึงพากันละทิ้ง  
     และเห็นทรัพย์จึงพากันไปห้อมล้อม  
     ส่วนคนที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติย่อมมีมิตรสหายมาก 
 น โอคฺคตตฺตสฺส ภวนฺติ มิตฺตาติ อปคตวิญฺ าณสฺส มตสฺส มิตฺตา นาม น โหนฺติ ตสฺส   
มิตฺเตหิ กาตพฺพกิจฺจสฺส อติกฺกนฺตตฺตา. ชหนฺติ มิตฺตา วิกลํ วิทิตฺวาติ มโต ตาว ติฏฺ ตุ ชีวนฺตมฺปิ โภค-
วิกล  ปุริส  วิทิตฺวา น อิโต กิญฺจิ คยฺหูปคนฺติ มิตฺตา ปชหนฺติ. อตฺถญฺจ ทิสฺวา ปริวารยนฺตีติ ตสฺส ปน 
สนฺตก  อตฺถ  ธน  ทิสฺวา ปิยวาทิโน มุขุลฺโลกิกา หุตฺวา ต  ปริวาเรนฺติ. พหู มิตฺตา อุคฺคตตฺตสฺส โหนฺตีติ  
วิภวสมฺปตฺติยา อุคฺคตสภาวสฺส สมิทฺธสฺส พหู อเนกา มิตฺตา โหนฺติ อย  โลกิยสภาโวติ อตฺโถ.๓๑๗ ค าว่า 
น โอคฺคตตฺตสฺส ภวนฺติ มิตฺตา ความว่า ขึ้นชื่อว่า มิตร ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ปราศจากวิญญาณแล้ว คือ 

                                                      

 ๓๑๒ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑/๑. 
 ๓๑๓ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๖๕/๒๔๑. 
 ๓๑๔ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๔๒/๕๒. 
 ๓๑๕ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๑/๓. 
 ๓๑๖ ขุ.เปต. (บาลี) ๒๖/๕๒๐/๒๑๓. 
 ๓๑๗ ขุ.เปต.อ. (บาลี) ๕๒๐/๒๓๓. 



 

 

๒๙๕ 

ผู้ตายแล้ว เพราะผู้นั้นผ่านพ้นกิจที่มิตรควรท าต่อมิตร ค าว่า ชหนฺติ มิตฺตา วิกล  วิทิตฺวา ความว่า ผู้ที่
ตายแล้ว จงยกไว้ก่อน พวกมิตรที่พอทราบคนแม้ยังมีชีวิตอยู่แต่ขาดแคลนโภคสมบัติ ก็ท้ิงเขาเสียด้วย
คิดว่า อะไร ๆ ที่ควรถือเอาจากคนนี้ ไม่มีเลย ค าว่า อตฺถญฺจ ทิสฺวา ปริวารยนฺติ ความว่า เห็นทรัพย์ที่
เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นของเขา จึงพูดไพเราะ เห็นแก่หน้า พากันแวดล้อมเขา ค าว่า พหู มิตฺตา 
อุคฺคตตฺตสฺส โหนฺติ ความว่า คนผู้มีความส าเร็จมีสภาพที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติ ย่อมมีมิตรมากมาย นี้
เป็นสภาพทางโลก 
      ทุม  ยถา สาทุผล  อรญฺเ    
      สมนฺตโต สมภิสรนฺติ ปกฺขี  
      เอวมฺปิ อฑฺฒ  สธน  สโภค   
      พหุชฺชโน ภชติ อตฺถเหตุ๓๑๘  
      ต้นไม้ในป่าที่ผลดก  
    ฝูงนกย่อมบินโฉบไปมาอยู่รอบต้น ฉันใด  
    คนผู้มั่งคั่งมีทรัพย์ มีโภคะก็ฉันนั้น  
    คนเป็นจ านวนมากย่อมคบหา เพราะเหตุแห่งทรัพย์ 
 ๕. วตฺถุ แปลว่า วัสดุ, พัสดุ, สิ่งของ 
 อุทาหรณ์: ยทฺยปฺยตฺเถ ปติฏฺ  ิตา๓๑๙ แม้ถ้าเหล่าชนตั้งสิ่งของทั้งหลายไว้ 
 ๖. การณ แปลว่า เหตุ, เหตุการณ์, ปัญหา 
 อุทาหรณ์:  อุกฺกฏฺเ สูรมิจฺฉนฺติ   มนฺตีสุ อกุตูหล   
     ปิยญฺจ อนฺนปานมฺหิ   อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิต ๓๒๐  
  เมื่อถึงยามคับขัน   ประชาชนต้องการผู้กล้าหาญ   เมื่อถึงคราวปรึกษางาน  
  ย่อมต้องการผู้ที่ไม่พูดพล่าม เมื่อข้าวและน้ ามีบริบูรณ์ ย่อมต้องการคนที่รัก  
  เมื่อเหตุการณ์เกิดข้ึน ย่อมต้องการบัณฑิต 
 อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตนฺติ อตฺถคมฺภีเร ธมฺมคมฺภีเร กิสฺมิญฺจิเทว การเณ วา ปญฺเห วา 
อุปฺปนฺเน ปณฺฑิต  วิจกฺขณ  อิจฺฉนฺติ.๓๒๑ ค าว่า อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ ความว่า เมื่อเหตุ หรือ ปัญหา
อะไร ๆ ที่มีอรรถอันลึกซ้ึง มีธรรมอันลึกซ้ึง เกิดข้ึนแล้ว ย่อมปรารถนาบัณฑิตผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ 
 ๗. นาส แปลว่า ความพินาศ, หาย, สูญ, ฉิบหาย 
 อุทาหรณ์: เอตญฺหิ สมณ มคฺค  ทสปิ ปุริสา วีสมฺปิ ปุริสา ตึสมฺปิ ปุริสา จตฺตาฬีสมฺปิ ปุริสา 
ปญฺ าสมฺปิ ปุริสา สงฺคริตฺวา สงฺคริตฺวา ปฏิปชฺชนฺติ เตปิ โจรสฺส องฺคุลิมาลสฺส หตฺถตฺถํ คจฺฉนฺติ๓๒๒ ข้า
แต่พระสมณะ บุรุษที่จะเดินทางนี้ต้องรวมพวกกันให้ได้ ๑๐ คนบ้าง ๒๐ คนบ้าง ๓๐ คนบ้าง ๔๐ คน
บ้าง ๕๐ คนบ้าง แม้บุรุษเหล่านั้นก็ถึงความพินาศในเงื้อมมือของโจรองคุลิมาล 

                                                      

 ๓๑๘ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๘๙/๓๓๘. 
 ๓๑๙ อภิธาน.สูจิ. (บาลี) ๗๘๕/๒๑๔. 
 ๓๒๐ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๙๒/๒๓. 
 ๓๒๑ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๒/๙๒/๑๙๙. 
 ๓๒๒ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๔๗/๓๓๑. 



 

 

๒๙๖ 

 หตฺถตฺถํ คจฺฉนฺตีติ หตฺเถ อตฺถ  วินาส  คจฺฉนฺติ๓๒๓ บทว่า หตฺถตฺถํ คจฺฉนฺติ แปลว่า ถึง
ความพินาศในเงื้อมมือ 
 ๘. หิต แปลว่า ประโยชน์เกื้อกูล 
 อุทาหรณ์:  อุภินฺนมตฺถํ จรติ   อตฺตโน จ ปรสฺส จ  
     ปร  สงฺกุปิต  ตฺวา   โย สโต อุปสมฺมติ๓๒๔  
  ผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธ เป็นผู้มีสติ สงบใจไว้ได้ ผู้นั้นชื่อว่าประพฤตปิระโยชน์ 
  แก่ตนและผู้อื่นทั้ง ๒ ฝ่าย 
 โย ปุคฺคโล สโต อุปสมฺมติ อุภินฺนมตฺถ  จรติ ติกิจฺฉติ สาเธติ๓๒๕ บุคคลใดมีสติ สงบใจไว้ได้ 
ชื่อว่าย่อมประพฤติ คือย่อมรักษา ได้แก่ ให้ส าเร็จประโยชน์ของคนท้ัง ๒ ฝ่าย 
 ๙. ปจฺฉิมปพฺพต แปลว่า ภูเขาด้านทิศตะวันตก, ตั้งอยู่ไม่ได้, เลือนลับ 
 อุทาหรณ์: ยถา อตฺถงฺคเต สุริเย โหนฺติ สตฺตา ตโมคตา เอว  พุทฺเธ อนุปฺปนฺเน โหติ โลโก 
ตโมคโต๓๒๖ เมื่อดวงอาทิตย์ อัสดงคตแล้ว (ไปแล้วสู่ทิศตะวันตก) สัตว์ทั้งหลาย ก็ตกอยู่ในความมืด  
ฉันใด เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น สัตว์โลกก็ตกอยู่ในความมืด ฉันนั้น 
 สุวณฺณวณฺเณ จีวเร ปวาฬสทิเสสุ โพธิองฺกุเรสุ ปตมาเนสุ สุริเย อตฺถํ อุปคจฺฉนฺเต มารพล  
วิธมิตฺวา ป มยาเม ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสริตฺวา มชฺฌิมยาเม ทิพฺพจกฺขุ วิโสเธตฺวา ปจฺจูสกาเล สพฺพญฺญุ
พุทฺธานมาจิณฺเณ ปจฺจยากาเร าณ  โอตาเรตฺวา อานาปานจตุตฺถชฺฌาน  นิพฺพตฺเตตฺวา๓๒๗ มีหน่อกิ่ง
อ่อนของโพธิ์ซึ่งคล้ายแก้วระพาฬโน้มลงใกล้จีวรซึ่งมีสีเหมือนทอง เมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะอัสดง (ใกล้
เข้าถึงภูเขาทางทิศตะวันตก) ทรงก าจัดมารและพลมารได้แล้ว ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณใน
ปฐมยาม ทรงช าระทิพยจักษุในมัขฌิมยาม ครั้นเวลาปัจจุสมัยใกล้รุ่ง ทรงหยั่งพระปรีชาญาณลง
ในปัจจยาการที่พระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสั่งสมมา ทรงยังจตุตถฌานมีอานาปานสติเป็น
อารมณ์ให้เกิดข้ึน 
 ตตฺถ อเปตีติ อปยาติ อตฺถ  คจฺฉติ.๓๒๘ ในคาถานั้น ค าว่า อเปติ คือ ก าลังจะลับ คือ ก าลัง
จะไปสู่ทิศตะวันตก (อัสดงคต) 
 
 ๔.๗.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
      น โอคฺคตตฺตสฺส ภวนฺติ มิตฺตา 
      ชหนฺติ มิตฺตา วิกล  วิทิตฺวา  
      อตฺถญจฺ ทิสฺวา ปริวารยนฺติ 

                                                      

 ๓๒๓ ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๔๘/๒๔๑. 
 ๓๒๔ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๘๘/๑๙๕. 
 ๓๒๕ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๘๘/๒๑๗. 
 ๓๒๖ ขุ.อป. (บาลี) ๓๒/๘/๑๓๑. 
 ๓๒๗ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๗/๕๗. 
 ๓๒๘ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๓/๑๘/๓๔. 



 

 

๒๙๗ 

      พห ูจ มิตฺตา อุคฺคตตฺตสฺส โหนฺติ  
 
 เป็นอินทรวิเชียรคาถา และอุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ และเวสส
เทวีคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะกล่าวถึงคาถาโดยตรง ผู้วิจัยขอแสดง
กฏเกณฑ์ของเวสสเทวีคาถา (อินทรวิเชียรคาถาและอุเปนทรวิเชียรคาถากล่าวไว้แล้วข้างต้น) ก่อน 
แล้วจะได้วิเคราะห์คาถาต่อไป 
 เวสสเทวีคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๘๕. ว่า ปญฺจสฺสจฺฉินฺนา เวสฺสเทวี มมา ยา 
       คาถาที่มี ม ม ย ย คณะ มีจังหวะหยุด ๕ และ ๗ พยางค ์ชื่อว่า  
       เวสสเทวีคาถา 
 

ม คณะ ม คณะ ย คณะ ย คณะ 
๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ 

ปญฺ จสฺ สจ ฺ ฉิน ฺ นา เวสฺ ส เท วี ม มา ยา 
 
 เวสสเทวีคาถา คือ คาถาที่มี ม ม ย ย คณะ อยู่ทุกบาทของคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า 
๒ ๒ ๒, ๒ ๒ ๒, ๑ ๒ ๒, ๑ ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า ปญฺจสฺสจฺ  (๒ ๒ ๒) เป็น ม คณะ, ค าว่า ฉินฺนา 
เวสฺ (๒ ๒ ๒) เป็น ม คณะ, ค าว่า สเทวี (๑ ๒ ๒) เป็น ย คณะ และค าว่า มมา ยา (๑ ๒ ๒) เป็น ย 
คณะ 
 

ช ต ช ค ค 
อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

น โอคฺค ตตฺตสฺส ภวนฺต ิ มิต ฺ ตา 
ช ต ช ค ค 

อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ชหนฺติ มิตฺตา วิ กล  วิ ทิต ฺ วา 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

อตฺถญฺจ ทิสฺวา ป ริวาร ยนฺ ติ 
ช ต ช ย 

เวสสเทวีคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒  
พหู จ มิตฺตา อุคฺ คตตฺตสฺ ส โหนฺต ิ

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑ และ ๒) เข้ากับ
อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๓) และเวสสเทวีคาถา (บาทที่ ๔) คาถาที่เป็นอุเปนทรวิเชียรคาถา จะมี ช 



 

 

๒๙๘ 

ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ 
จะเห็นว่าค าว่า น โอคฺค (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ตตฺตสฺส (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ภวนฺติ (๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า มิตฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า ตา (๒) เป็น คร ุ 
 บาทที่ ๒ ว่า ชหนฺติ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า มิตฺตา วิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า 
กล  วิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า ทิตฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า วา (๒) เป็น คร ุ 
 ส่วนบาทที่ ๓ เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาท
คาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า อตฺถญฺจ (๒ ๒ ๑) 
เป็น ต คณะ, ทิสฺวา ป (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ริวาร (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ยนฺ (๒) เป็น ครุ 
และค าว่า ติ (๒) เป็น ครุ (ปาทันตครุ) 
 และบาทที่ ๔ ที่เป็นเวสสเทวีคาถา จะมี  ม ม ย ย คณะ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุ
ลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๒, ๒ ๒ ๒, ๑ ๒ ๒, ๑ ๒ ๒ จะเห็นว่าค าว่า พหู จ (๒ ๒ ๒) เป็น ม คณะ, ค าว่า มิตฺ
ตา อุคฺ (๒ ๒ ๒) เป็น ม คณะ, ค าว่า คตตฺตสฺ (๑ ๒ ๒) เป็น ย คณะ ค าว่า ส โหนฺติ (๑ ๒ ๒) เป็น ย 
คณะ 
 คาถาว่า 
 
      ทุม  ยถา สาทุผล  อรญฺเ    
      สมนฺตโต สมภิสรนฺติ ปกฺขี  
      เอวมฺปิ อฑฺฒ  สธน  สโภค   
      พหุชฺชโน ภชติ อตฺถเหตุ  
 
 เป็นอินทรวิเชียรคาถา และอุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค ์ 

ช ต ช ค ค 
อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

ทุม  ย ถา สาทุ ผล  อ รญฺ เ  
ช ต ช ค ค 

อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
สมนฺต โต สมภ ิ สรนฺติ ปกฺ ขี 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

เอวมฺปิ อฑฺฒ  ส ธน  ส โภ ค  
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
พหุชฺช โน ภช ติ อตฺถ เห ตุ 

 



 

 

๒๙๙ 

 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑ และ ๒) เข้ากับ
อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๓ และ ๔) คาถาที่เป็นอุเปนทรวิเชียรคาถา จะมี ช ต ช คณะ และครุ ๒ 
พยางค์ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นจากค าว่า ทุม  
ย (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ถา สาทุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ผล  อ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค า
ว่า รญฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า เ  (๒) เป็น ครุ  
 บาทที่ ๒ ว่า สมนฺต (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า โต สมภิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า 
สรนฺติ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า ปกฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า ขี (๒) เป็น คร ุ 
 ส่วนบาทที่ ๓ และ ๔ เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุก
บาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า เอวมฺปิ (๒ ๒ ๑) 
เป็น ต คณะ, อฑฺฒ  ส (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ธน  ส (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า โภ (๒) เป็น ครุ และ
ค าว่า ค  (๒) เป็น คร ุ
 และบาทที่ ๔ ว่า พหุชฺช (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, โน ภช (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ติ อตฺถ (๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า เห (๒) เป็น ครุ และค าว่า ตุ (๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ) 
 
 คาถาว่า 
 
     อุกฺกฏฺเ สูรมิจฺฉนฺติ   มนฺตีสุ อกุตูหล   
     ปิยญฺจ อนฺนปานมฺหิ   อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิต  
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ค ม ย ล ค ภ ช ค 
๒ 
อุกฺ 

๒ ๒ ๒ 
กฏฺเ  สู 

๑ ๒ ๒ 
รมิจฺฉนฺ  

๑ 
ติ 

๒ 
มน ฺ

๒ ๑ ๑ 
ตี สุ อ 

๑ ๒ ๑ 
กุตูห 

๒ 
ล  

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ร ย ล ค ม ช ค 
๑ 
ปิ 

๒ ๑ ๒ 
ยญฺจ อนฺ 

๑ ๒ ๒ 
นปานมฺ 

๑ 
หิ 

๒ 
อตฺ 

๒ ๒ ๒ 
เถ ชาเต 

๑ ๒ ๑ 
จ ปณฺฑิ 

๒ 
ต  

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ รมิจฺฉนฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ กุตูห (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 



 

 

๓๐๐ 

 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ นปานมฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ จ ปณฺฑิ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
  
 คาถาว่า 
 
     อุภินฺนมตฺถํ จรติ   อตฺตโน จ ปรสฺส จ  
     ปร  สงฺกุปิต  ตฺวา   โย สโต อุปสมฺมติ  
 
 เป็นปฐมภการวิปุลาคาถา 

ครึ่งคาถาแรก 
ล ร ภ ล ค ช ช ล 
๑ 
อุ 

๒ ๑ ๒ 
ภินฺนมตฺ 

๒ ๑ ๑ 
ถํ จร  

๑ 
ติ 

๒ 
อตฺ 

๑ ๒ ๑ 
ตโน จ 

๑ ๒ ๑ 
ปรสฺส 

๑ 
จ 

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ต ย ค ค ช ช ล 
๑ 
ป 

๒ ๒ ๑ 
ร  สงฺกุ 

๑ ๒ ๒ 
ปิตํ ตฺ 

๒ 
วา 

๒ 
โย 

๑ ๒ ๑ 
สโต อ ุ

๑ ๒ ๑  
ปสมฺม 

๑ 
ติ 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปฐมภการวิปุลาคาถา มี ภ ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ภ คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ ถ  จร (๒ ๑ ๑) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ปรสฺส (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ ปิต  ตฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ ปสมฺม (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 ๔.๗.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
      น โอคฺคตตฺตสฺส ภวนฺติ มิตฺตา  



 

 

๓๐๑ 

      ชหนฺติ มิตฺตา วิกล  วิทิตฺวา  
      อตฺถญจฺ ทิสฺวา ปริวารยนฺติ  
      พหู จ มิตฺตา อุคฺคตตฺตสฺส โหนฺติ 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า โอคฺคตตฺตสฺส เป็นบทสัมปทานะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ภวนฺติ 
   ค าว่า มิตฺตา เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทกิริยาคุมพากย์ คือ ภวนฺติ 
   ค าว่า ชหนฺติ เป็นบทกิริยาคุมพากย์ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ มิตฺตา 
   ค าว่า วิกล ํเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ วิทิตฺวา 
   ค าว่า อตฺถํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ทิสฺวา 
   ค าว่า ทิสฺวา เป็นบทปุพพกาลกิริยา วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปริวารยนฺติ 
   ค าว่า พห ูเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ มิตฺตา 
   ค าว่า มิตฺตา เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหนฺติ 
   ค าว่า อุคฺคตตฺตสฺส เป็นบทสัมปทานะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ โหนฺติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า น โอคฺคตตฺตสฺส ภวนฺติ มิตฺตา มีครุ ๖ ตัว คือ โอคฺ, ตตฺ, ตสฺ, วนฺ, มิตฺ, 
ตา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, คฺ, คฺ, อ, 
อ, อ, อ, อ, อ, อา, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๑๐ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ,  สฺ, สฺ, นฺ, 
ตฺ, ตฺ, ตฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ ภฺ, มฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรทันโตฏฐ
ฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๒ ว่า ชหนฺติ มิตฺตา วิกลํ วิทิตฺวา มีครุ ๖ ตัว คือ หนฺ, มิตฺ, ตา, ล , ทิตฺ, วา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, หฺ, อ, อา, กฺ, อ, อ, 
อา, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ ชฺ, อิ, อิ, อิ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ลฺ, ทฺ, ตฺ, อักษร
โอฏฐฐานตัวเดียว คือ มฺ, อักษรทันโตฏฐฐาน ๓ ตัว คือ วฺ, วฺ, วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ     
( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า อตฺถญฺจ ทิสฺวา ปริวารยนฺติ มีครุ ๖ ตัว คือ อตฺ, ถญฺ, ทิสฺ, วา, วา, ยนฺ 
อยู่ใกล้กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, อ, อา, 
อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ ญฺ, จฺ, อิ, อิ, อิ, ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๖ 
ตัว คือ ตฺ, ถฺ, ท,ฺ สฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ ปฺ และอักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ 
  บาทที่ ๔ ว่า พหู จ มิตฺตา อุคฺคตตฺตสฺส โหนฺติ มีครุ ๗ ตัว คือ หู, มิตฺ, ตา, อุคฺ, ตตฺ, 
ตสฺ, โหนฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ อ, หฺ, 



 

 

๓๐๒ 

อ, อา, คฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ, หฺ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ จฺ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๙ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, 
ตฺ, สฺ, สฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ พฺ, อู, มฺ, อุ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า น โอคฺคตตฺตสฺส ภวนฺติ มิตฺตา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ชหนฺติ มิตฺตา วิกล ํวิทิตฺวา เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อตฺถญฺจ ทิสฺวา ปริวารยนฺติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า พห ูจ มิตฺตา อุคฺคตตฺตสฺส โหนฺติ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ภ ใน ภวนฺติ ในบาทที่ ๑, ถญฺ ใน อตฺถญฺจ ในบาทที่ ๓ และผสมอยู่
กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ คฺ, คฺ, กฺ, คฺ, คฺ, อักษร
ตาลุฐาน ๔ ตัว คือ ชฺ, ญฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๒๔ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, 
ทฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ มฺ, มฺ, ป, พฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ 
เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ภ ใน ภวนฺติ ในบาทที่ ๑, ถญฺ ใน อตฺถญฺจ ในบาทที่ ๓ และไม่มีสนธิหรือ
สังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า โอคฺคตตฺตสฺส (โอคฺคต + อตฺตสฺส) อตฺถญฺจ (อตฺถ  + จ) 
อุคฺคตตฺตสฺส (อุคฺคต + อตฺตสฺส) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 



 

 

๓๐๓ 

 คาถาว่า   
 
      ทุม  ยถา สาทุผล  อรญฺเ  
      สมนฺตโต สมภิสรนฺติ ปกฺขี  
      เอวมฺปิ อฑฺฒ  สธน  สโภค   
      พหุชฺชโน ภชติ อตฺถเหตุ 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า สาทุผลํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ทุม  
   ค าว่า ทุมํ เป็นบทอวุตตกัมมะ  
   ค าว่า อรญฺเ  เป็นบทภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ ทุม  สาทุผล  
   ค าว่า สมนฺตโต เป็นบทตติยาวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์ คือ สมภิสรนฺติ 
   ค าว่า ปกฺข ีเป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทกิริยาคุมพากย์ คือ สมภิสรนฺติ 
   ค าว่า ยถา, เอวมฺป ิเป็นบทอุปมาอุปไมย สัมพันธ์รับกัน 
   ค าว่า อฑฺฒํ สธนํ สโภคํ เป็นบทวิเสสนะ ของ ชน  (โยคเข้ามา) วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า มิตฺตา เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โหนฺติ 
   ค าว่า พหุชฺชโน เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ภชติ 
   ค าว่า อตฺถเหต ุเป็นบทเหตุ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ภชติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ทุมํ ยถา สาทุผลํ อรญฺเ  มีครุ ๖ ตัว คือ ม , ถา, สา, ล , รญฺ, เ  อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, อา, อา, อ, อ, อ, อ, 
อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ย, ญฺ, ญฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ทฺ, ถฺ, สฺ, 
ทฺ, ลฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ อุ, มฺ, อุ, ผฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรนาสิกัฏ
ฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า สมนฺตโต สมภิสรนฺติ ปกฺขี มีครุ ๕ ตัว คือ มนฺ, โต, รนฺ, ปกฺ, ขี อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, 
กฺ, ขฺ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อิ, อิ, อี, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ สฺ,  
นฺ, ตฺ, ตฺ, สฺ, สฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, มฺ, ภฺ, ปฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ  
  บาทที่ ๓ ว่า เอวมฺปิ อฑฺฒํ สธนํ สโภคํ มีครุ ๗ ตัว คือ เอ, วมฺ, อฑฺ, ฒ , น , โภ, ค  อยู่
ใกล้กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, คฺ, 
อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฑฺ, ฒฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, ธฺ, นฺ, 



 

 

๓๐๔ 

สฺ, และอักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, ปฺ, ภฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐาตัว
เดียว คือ โอ อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๓ ตัว คือ ( -   ),   ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า พหุชฺชโน ภชติ อตฺถเหตุ มีครุ ๔ ตัว คือ หุชฺ, โน, อตฺ, เห อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๓ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, หฺ, อ, อ, อ, อ, อ, หฺ, อักษร
ตาลุฐาน ๔ ตัว คือ ชฺ, ชฺ, ชฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ตฺ, ถฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ  
พฺ, อุ, ภฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า ทุมํ ยถา สาทุผลํ อรญฺเ  เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า สมนฺตโต สมภิสรนฺติ ปกฺขี เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า เอวมฺปิ อฑฺฒํ สธนํ สโภคํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า พหุชฺชโน ภชติ อตฺถเหตุ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๘ พยางค์ มี ถา ใน ยถา, ผ ใน สาทุผล  ในบาทที่ ๑, ภิ ใน สมภิสรนฺติ ในบาทที่ 
๒, ฒํ ใน อฑฺฒ , ธ ใน สธน , โภ ใน สโภค  ในบาทที่ ๓, ภ ใน ภชติ, ถ ใน อตฺถเหตุ ในบาทที่ ๔ และ
ผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๒ ตัว คือ กฺ, คฺ, อักษร
ตาลุฐาน ๕ ตัว คือ ญฺ, ญฺ, ชฺ, ชฺ, ชฺ, อักษรทันตฐาน ๑๒ ตัว คือ ทฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, 
และโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, ป, พฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็ง
ผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ด ี
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๘ พยางค์ มี ถา ใน ยถา, ผ ใน สาทุผล  ในบาทที่ ๑, ภิ ใน สมภิสรนฺติ ในบาทที่ ๒, ฒํ 
ใน อฑฺฒ , ธ ใน สธน , โภ ใน สโภค  ในบาทที่ ๓, ภ ใน ภชติ, ถ ใน อตฺถเหตุ ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิ
หรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า สมภิสรนฺติ (ส  + อภิสรนฺติ) เอวมฺปิ (เอว  + ปิ) ออก
เสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 



 

 

๓๐๕ 

  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า  
 
     อุกฺกฏฺเ สูรมิจฺฉนฺติ   มนฺตีสุ อกุตูหล   
     ปิยญฺจ อนฺนปานมฺหิ   อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิต  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า สูรํ, อกุตูหลํ, ปิยํ และ ปณฺฑิตํ เป็นบทอวุตตกัมม วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์
กัน คือ อิจฺฉนฺติ 
   ค าว่า อุกฺกฏฺเ , มนฺตีสุ, อนฺนปานมฺหิ และ อตฺเถ เป็นบทประธาน ในประโยค
ลักขณะ มีกิริยาคุมพากย์ คือ ชาเต 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า อุกฺกฏฺเ สูรมิจฺฉนฺติ มีครุ ๖ ตัว คือ อุกฺ, กฏฺ, เ , สู, มิจฺ, ฉนฺ อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ กฺ, กฺ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน 
๔ ตัว คือ อิ, จฺ, ฉฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ สฺ, นฺ, ตฺ, มีอักษร
โอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ อ,ุ อู, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ 
  บาทที่ ๒ ว่า มนฺตีสุ อกุตูหล ํมีครุ ๔ ตัว คือ มน,ฺ ตี, ตู, ล  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ 
๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, กฺ, หฺ, อ, อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อี, 
อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นฺ, ตฺ, สฺ, ตฺ, ลฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, อุ, อุ, อู และอักษรนาสิกัฏฐาน
ตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า ปิยญฺจ อนฺนปานมฺหิ มีครุ ๔ ตัว คือ ยญฺ, อนฺ, ปา, นม ฺอยู่ใกล้กัน, อักษร
ในบาทที่ ๓ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อา, อ, หฺ, อักษรตาลุฐาน 
๕ ตัว คือ อิ, ยฺ, ญฺ, จฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ นฺ, นฺ, นฺ และอักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, มฺ 
  บาทที่ ๔ ว่า อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ มีครุ ๖ ตัว คือ อตฺ, เถ, ชา, เต, ปณฺ, ต  อยู่ใกล้ 
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อ, อักษร
ตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ชฺ, จฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ณฺ, ฑฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ถฺ, ตฺ, ตฺ, 



 

 

๓๐๖ 

อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว 
คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า อุกฺกฏฺเ สูรมิจฺฉนฺติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า มนฺตีสุ อกุตูหลํ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า ปิยญฺจ อนฺนปานมฺหิ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี เ  ใน อุกฺกฏฺเ , ฉนฺ ใน สูรมิจฺฉนฺติ ในบาทที่ ๑, เถ ใน อตฺเถ ในบาท
ที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ กฺ, กฺ, 
กฺ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ ญฺ, จฺ, ชฺ, จฺ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ ฏฺ, ณ, ฑฺ, อักษรทันตฐาน ๑๑ ตัว 
คือ นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ และโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, ป จึงท าให้เกิดความ
ไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี เ  ใน อุกฺกฏฺเ , ฉนฺ ใน สูรมิจฺฉนฺติ ในบาทที่ ๑, เถ ใน อตฺเถ ในบาทที่ ๔ 
และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า สูรมิจฺฉนฺติ (สูร  + อิจฺฉนฺติ) ปิยญฺจ (ปิย  + 
จ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 



 

 

๓๐๗ 

 คาถาว่า 
 
     อุภินฺนมตฺถํ จรติ   อตฺตโน จ ปรสฺส จ  
     ปร  สงฺกุปิต  ตฺวา   โย สโต อุปสมฺมติ  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า อุภินฺนํ (ชนาน ) เป็นบทสัมปทานะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ จรติ 
   ค าว่า อตฺถํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ จรติ 
   ค าว่า อตฺตโน, ปรสฺส เป็นบทสัมปทานะ สรุปในบทว่า อุภินฺน  ชนาน  
   ค าว่า ปรํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ตฺวา 
   ค าว่า สงฺกุปิตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปร  
   ค าว่า โย, สโต เป็นบทวิเสสนะ ของ ชโน (โยคเข้ามา) วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า อุปสมฺมติ เป็นบทกิริยาคุมพากย ์
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า อุภินฺนมตฺถํ จรติ มีครุ ๓ ตัว คือ ภินฺ, มต,ฺ ถ  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ 
๑ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อิ, จฺ,  
อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นฺ, นฺ, ตฺ, ถฺ, ตฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว 
คือ อุ, ภฺ, มฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า อตฺตโน จ ปรสฺส จ มีครุ ๓ ตัว คือ อตฺ, โน, รสฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ 
ตัว คือ จฺ, จฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, สฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน
ตัวเดียว คือ ปฺ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๓ ว่า ปรํ สงฺกุปิตํ ตฺวา มีครุ ๕ ตัว คือ ร , สงฺ, ต , ตฺ, วา อยู่ใกล้กัน, อักษร
ในบาทที่ ๓ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, อ, งฺ, กฺ, อ, อ, อา, อักษรตาลุ
ฐาน ๒ ตัว คือ อิ, ญฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ สฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, อุ, ปฺ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า โย สโต อุปสมฺมติ มีครุ ๓ ตัว คือ โย, โต, สม ฺอยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาท
ที่ ๔ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ยฺ, อิ, 
อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, ตฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ อุ, ปฺ, มฺ, มฺ และอักษรกัณโฐฏฐฐาน 
๒ ตัว คือ โอ, โอ 



 

 

๓๐๘ 

  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า อุภินฺนมตฺถํ จรติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า อตฺตโน จ ปรสฺส จ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า ปรํ สงฺกุปิตํ ตฺวา เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า โย สโต อุปสมฺมติ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ภ ินฺ, ถํ ใน อุภินฺนมตฺถ  ในบาทที่ ๑ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่
มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๒ ตัว คือ งฺ, กฺ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ จฺ, จฺ, จฺ, ญฺ, 
อักษรทันตฐาน ๑๑ ตัว คือ นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ และโอฏฐฐาน ๗ ตัว คือ มฺ, ป, ปฺ, ปฺ, ปฺ, 
มฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ภ ินฺ, ถํ ใน อุภินฺนมตฺถ  ในบาทที่ ๑ และไม่มีสนธิหรือสังโยคท่ีออกเสียงยาก 
คือบทสนธิในรูปว่า อุภินฺนมตฺถ  (อุภินฺน  + อตฺถ ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๗.๕ สรุป  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ อตฺถ ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 อตฺถ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก อร ธาตุ + ถ ปัจจัย, อส ธาตุ + ถ ปัจจัย, อตฺถ 
ธาตุ + อ ปัจจัย มีความหมาย ๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปโยชน ประโยชน์หรือความต้องการ     
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(๒) สทฺทาภิเธยฺย เนื้อความที่ศัพท์กล่าว (๓) วุฑฺฒิ ความเจริญ (๔) ธน ทรัพย์ (๕) วตฺถุ วัสดุ        
(๖) การณ เหตุ (๗) นาส ความพินาศ (๘) หิต ประโยชน์เกื้อกูล (๙) ปจฺฉิมปพฺพต ภูเขาด้านทิศ
ตะวันตก อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย   
อุเปนทรวิเชียรคาถา, อินทรวิเชียรคาถา, เวสสเทวีคาถา, ปัฐยาวัตตคาถา, และปฐมภการวิปุลาคาถา 
และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ  
(๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
๔.๘ วิเคราะห์ คุณ ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า กามคุณา, สตคุณา, มาลาคุเณน ที่มี คุณ ศัพท์ประกอบอยู่ ผู้วิจัยเห็นควร
น ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๘.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 คุณ ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า คุณ ปกาสเน=ประกาศ, จเย=สั่งสม, อามนฺต
เณ=ร้องเรียก, พนฺธเน=ผูก, คณ สงฺขฺยาเณ=นับ-ค านวณ + อ, คุช ปกาสเน=ประกาศ + ยุ, คมุ คติมฺหิ 
=ไป + ณ, ค ุสทฺเท=ออกเสียง + ยุ มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  คุณ 
  คุณ + อ   ลง อ ปัจจัย  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  คุณฺ + อ   ลบสระ อ ท้าย คุณ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
  คุณ    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น คุณ  
   
  คณ 
  คณ + อ   ลง อ ปัจจัย  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  คณฺ + อ   ลบสระ อ ท้าย คณ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
  คุณฺ + อ   เปลี่ยน อ ต้นธาตุ เป็น อุ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  คุณ    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น คุณ 
 
  คุช 
  คุช + ยุ   ลง ยุ ปัจจัย  กตฺตุกรณปเทเสสุ จ 
  คุชฺ + ยุ   ลบสระ อ ท้าย คุช ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
  คุชฺ + อน   เปลี่ยน ยุ เป็น อน อนกา ยุณฺวูน  
  คุชฺ + อณ   เปลี่ยน น เป็น ณ รหาทิโต ณ 
  คุ + อณ   ลบ ชฺ ท้ายธาตุ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  คุ + ณ   ลบ อ สระหลัง วา ปโร อสรุปา 
  ส าเร็จรูปเป็น คุณ  
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  คมุ 
  คมุ + ณ   ลง ณ ปัจจัย  วิสรุชปทาทิโต ณ 
  คมฺ + ณ   ลบสระ อุ ท้าย คมุ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
  คมฺ + อ   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
  คณฺ + อ   เปลี่ยน มฺ ท้ายธาตุ เป็น ณฺ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  คุณฺ + อ   เปลี่ยน อ ต้นธาตุเป็น อุ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  คุณ    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น คุณ  
 
  คุ 
  คุ + ยุ    ลง ยุ ปัจจัย  กตฺตุกรณปเทเสสุ จ 
  คุ + อน   เปลี่ยน ยุ เป็น อน อนกา ยุณฺวูน  
  คุ + อณ   เปลี่ยน น เป็น ณ รหาทิโต ณ 
  คุ + ณ   ลบ อ สระหลัง วา ปโร อสรุปา 
  ส าเร็จรูปเป็น คุณ 
 
 ๔.๘.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 คุณ ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๓๒๙ ว่า 
 กามคุณาติ กามยิตพฺพฏฺเ น กามา, พนฺธนฏฺเ น คุณา. อนุชานามิ ภิกฺขเว อหตาน        
วตฺถาน  ทฺวิคุณ  ส ฆาฏินฺติ๓๓๐ เอตฺถ หิ ปฏลฏฺโ คุณสทฺโท.๓๓๑   
     อจฺเจนฺติ๓๓๒ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย,   
     วโยคุณา อนุปุพฺพ  ชหนฺตีติ๓๓๓   
เอตฺถ ราสฏฺโ คุณสทฺโท. สตคุณา ทกฺขิณา ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ๓๓๔ เอตฺถ อานิส สฏฺโ คุณสทฺโท. อนฺต  
อนฺตคุณ ,๓๓๕ กยิรา มาลาคุเณ พหูติ๓๓๖ จ เอตฺถ พนฺธนฏฺโ คุณสทฺโท.  
 อนุชานามิ ภิกฺขเว อหตาน  วตฺถาน  ทิคุณ  สงฺฆาฏินฺติ๓๓๗ เอตฺถ หิ ปฏลฏฺโ  คุณฏฺโ . สต-
คุณา ทกฺขิณา ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ๓๓๘ เอตฺถ อานิส สฏฺโ . อนฺต  อนฺตคุณนฺต๓ิ๓๙ เอตฺถ โกฏฺ าสฏฺโ . กยิรา  
                                                      

 ๓๒๙ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๕๔๖/๓๓๕., สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๔/๒๒-๒๓., ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๔๐/๗๖. 
 ๓๓๐ วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๔๘/๑๕๑-๒. 
 ๓๓๑ ฉ.ม. คุณฏฺโ เอวมุปริปิ. 
 ๓๓๒ ก. อจฺจยนฺติ. 
 ๓๓๓ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๔/๓. 
 ๓๓๔ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๓๗๙/๓๒๔. 
 ๓๓๕ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๗/๒๕๑. 
 ๓๓๖ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๕๓/๒๖. 
 ๓๓๗ วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๔๘/๑๕๑-๒. 
 ๓๓๘ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๓๗๙/๓๒๔. 
 ๓๓๙ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๗/๒๕๑. 



 

 

๓๑๑ 

มาลาคุเณ พหูติ๓๔๐ เอตฺถ ราสฏฺโ . ปญฺจ กามคุณาต๓ิ๔๑ เอตฺถ พนฺธนฏฺโ . 
 คุโณติ อย  คุณ-สทฺโท อเนเกสุ อตฺเถสุ ทิสฺสติ. ตถา เหส อนุชานามิ ภิกฺขเว อหตาน       
วตฺถาน  ทิคุณ  สงฺฆาฏินฺติ๓๔๒ เอตฺถ ปฏลตฺเถ ทิสฺสติ. อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย วโยคุณา อนุปุพฺพ  
ชหนฺตีติ๓๔๓ เอตฺถ ราสตฺเถ. สตคุณา ทกฺขิณา ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ๓๔๔ เอตฺถ อานิส สตฺเถ. อนฺต  อนฺต-
คุณ ๓๔๕ กยิรา มาลาคุเณ พหูติ๓๔๖ เอตฺถ พนฺธนตฺเถ. อฏฺ คุณสมุเปต  อภิญฺ าพลมาหรินฺติ๓๔๗ เอตฺถ 
สมฺปตฺติอตฺเถ.  
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๗๘๗ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า   
     คุโณ ปฏลราสีสุ  อานิสํเส จ พนฺธเน 
     อปฺปธาเน จ สีลาโท  สุกฺกาทิมฺปิ ชิยาย จ.  
  คุณศัพท์  มีความหมาย  ๘ อย่าง คือ   (๑) ปฏล ชั้น  (๒) ราสิ กอง-ช่วง 
  (๓) อานิสํส  อานิสงส์  (๔)  พนฺธน เครื่องผูก  (๕)  อปฺปธาน ศัพท์ขยาย  
  (๖) สีลาทิ คุณมศีีลเป็นต้น (๗) สุกฺกาทิ สีมีสีขาวเป็นต้น (๘) ชิยา สายธนู 
 เมื่อทราบความหมายของ คุณ ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 คุณติ ปกาเสติ อตฺตโน การณนฺติ คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะท าให้รู้เหตุของตน 
 คุณียติ ปริจียติ เสยฺยตฺถิเกหีติ คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ต้องการความเจริญพากัน
สั่งสม 
 โคณาปียติ อามนฺตาปียติ อตฺตนิ ปติฏฺ  ิโต ปุคฺคโล ทฏฺฐุ โสตุ ปูชิตุญฺจ อิจฺฉนฺเตหิ ชเนหีติ 
คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะท าให้บุคคลผู้ตั้งอยู่ในตน (ศีล) ได้รับการร้องเรียก โดยชนผู้ต้องการจะเห็น ฟัง 
และบูชา 
 อตฺตนา สทฺธึ วิปาก  คุณติ พนฺธตีติ คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะเป็นสิ่งที่ผูกผลไว้กับตน 
 อตฺตโน หิต  คุชติ ปกาเสตีติ คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะประกาศประโยชน์ของตน 
 คจฺฉติ สโร อเนนาติ คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะเป็นเครื่องแล่นไปแห่งธนู 
 ควติ เอเตนาติ คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะท าให้ธนูมีเสียง 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. ปฏล แปลว่า ชั้น 

                                                      

 ๓๔๐ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๕๓/๒๖. 
 ๓๔๑ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๕๔๖/๓๓๕-๓๓๖., ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๒๖๑. 
 ๓๔๒ วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๔๘/๑๕๑-๒. 
 ๓๔๓ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๔/๓. 
 ๓๔๔ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๓๗๙/๓๒๔. 
 ๓๔๕ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๗/๒๕๑., ม.มู. (บาลี) ๑๒/๑๑๐/๗๙, ๓๐๒/๒๖๓., ม.ม. (บาลี) ๑๓/๑๑๔/
๙๒., ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๑๕๔/๑๓๘, ๓๔๙/๓๐๗., ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๓/๒. 
 ๓๔๖ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๕๓/๒๖. 
 ๓๔๗ ขุ.พุทฺธ. (บาลี) ๓๓/๒๙/๔๕๐. 



 

 

๓๑๒ 

 อุทาหรณ์: อนุชานามิ ภิกฺขเว อหตาน  ทุสฺสาน  อหตกปฺปาน  ทฺวิคุณํ สงฺฆาฏึ เอกจฺจิย    
อุตฺตราสงฺค  เอกจฺจิย  อนฺตรวาสก  อุตุทฺธตาน  ทุสฺสาน  จตุคฺคุณํ สงฺฆาฏึ ทฺวิคุณํ อุตฺตราสงฺค  ทฺวิคุณํ 
อนฺตรวาสก ๓๔๘ ภิกษุทั้งหลาย ส าหรับผ้าใหม่และผ้าเทียมผ้าใหม่ เราอนุญาตสังฆาฏิสองชั้น อุตตรา-
สงค์ชั้นเดียว อันตรวาสกชั้นเดียว ส าหรับผ้าที่เก็บไว้ค้างฤดู เราอนุญาตสังฆาฏิสี่ชั้น อุตตราสงค์สอง
ชั้น อันตรวาสกสองช้ัน 
 นิวตฺโถ อนฺตรวาสเกน ทิคุณํ ส ฆาฏึ ปารุโต๓๔๙ ภิกษุนุ่งผ้าอันตรวาสก ห่มผ้าสังฆาฏิสอง
ชั้น 
 ทิคุณํ สํฆาฏินฺติ ทุปฏฺฏ  ส ฆาฏึ๓๕๐ ค าว่า ทิคุณํ สงฺฆาฏึ ได้แก่ สังฆาฏิมี ๒ ชั้น 
 ๒. ราสิ แปลว่า กอง, ช่วง 
 อุทาหรณ์:  อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย  
      วโยคุณา อนุปุพฺพ  ชหนฺติ  
      เอต  ภย  มรเณ เปกฺขมาโน  
      ปุญฺ านิ กยิราถ สุขาวหานิ๓๕๑  
      กาลล่วงเลยไป คืนผ่านพ้นไป  
     ช่วงแห่งวัย ย่อมผ่านไปตามล าดับ 
     บุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะ  
     ควรท าบุญที่น าความสุขมาให ้
 วโยคุณาติ ป มมชฺฌิมปจฺฉิมวยาน  คุณา ราสโยติ อตฺโถ ฯ เป ฯ ตสฺมา วโยคุณาติ วโย-
ราสโย เวทิตพฺพา๓๕๒ ค าว่า วโยคุณา ได้แก่ ช่วง อธิบายว่า กองแห่งปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย 
ฯ ล ฯ เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงทราบกองแห่งวัย ว่าช่วงแห่งวัย 
 ๓. อานิสํส แปลว่า ผลานิสงส์ 
 อุทาหรณ์: ตตฺรานนฺท ติรจฺฉานคเต ทาน  ทตฺวา สตคุณา ทกฺขิณา ปาฏิกงฺขิตพฺพา๓๕๓ 
อานนท์ ในทักษิณาปาฏิปุคคลิก ๑๔ ประการนั้น บุคคลให้ทานในสัตว์เดรัจฉานแล้ว พึงหวังทักษิณา
อันมีอานิสงส์ได้ร้อยเท่า 
 สตคุณาติ สตานิส สา. ปาฏิกงฺขิตพฺพาติ อิจฺฉิตพฺพา. อิท  วุตฺต  โหติ อย  ทกฺขิณา อายุสต  
วณฺณสต  สุขสต  พลสต  ปฏิภานสตนฺติ ปญฺจ อานิส สสตานิ เทติ อตฺตภาวสเต อายุ เทติ วณฺณ  สุข  พล  
ปฏิภาน  เทติ นิปฺปริตส  กโรติ. ภวสเตปิ วุตฺเต อยเมว อตฺโถ๓๕๔ ค าว่า สตคุณา ได้แก่ มีอานิสงส์ ๑๐๐ 
เท่า ค าว่า ปฏิกงฺขิตพฺพา ได้แก่ พึงปรารถนา ค านี้มีอธิบายว่า ทักษิณานี้ย่อมให้อานิสงส์ ๕๐๐ คือ 
อายุ ๑๐๐ วรรณะ ๑๐๐ สุขะ ๑๐๐ พละ ๑๐๐ ปฏิภาณ ๑๐๐ ย่อมให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ 

                                                      

 ๓๔๘ วิ.ม. (บาลี) ๕/๓๔๘/๑๕๑-๒. 
 ๓๔๙ วิ.ป. (บาลี) ๘/๔๘๐/๔๔๒. 
 ๓๕๐ วิ.อ. (บาลี) ๓/๓๔๗/๒๑๘. 
 ๓๕๑ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๔/๓. 
 ๓๕๒ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๔/๒๒. 
 ๓๕๓ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๓๗๙/๓๒๔. 
 ๓๕๔ ม.อุ.อ. (บาลี) ๓/๓๗๙/๒๒๙. 



 

 

๓๑๓ 

ปฏิภาณใน ๑๐๐ อัตภาพ ย่อมท าความไม่สะดุ้งใน ๑๐๐ อัตภาพ แม้ในภพ ๑๐๐ ที่กล่าวไว้แล้ว ก็มี
อธิบายอย่างนี้เหมือนกัน 
     สาฏก  ปชหึ ตตฺถ   นวโทสมุปาคต  
     วากจีร  นิวาเสสึ   ทฺวาทสคุณมุปาคต .๓๕๕ 
  ละทิ้งผ้าสาฎกซ่ึงประกอบด้วยโทษ ๙ ประการเสีย แล้วนุ่งผ้าคากรอง 
  (ผ้าเปลือกไม้) ซึ่งประกอบด้วยอานิสงส์ ๑๒ ประการ 
 ทฺวาทสคุณมุปาคตนฺติ ทฺวาทสหิ อานิส เสหิ อุเปต ๓๕๖ บาทคาถาว่า ทฺวาทสคุณมุปาคตํ 
ได้แก่ ประกอบด้วยอานิสงส์ ๑๒ ประการ 
 ๔. พนฺธน แปลว่า ผูก, พัน, มัด, ขด, ก า, กามคุณ 
 อุทาหรณ์:  ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา   กยิรา มาลาคุเณ พหู  
     เอว  ชาเตน มจฺเจน   กตฺตพฺพ  กุสล  พหุ๓๕๗  
  นายมาลาการพึงท าพวงดอกไม้ให้มาก จากกองดอกไม้ แม้ฉันใด สัตว์ผู้มี 
  อันจะพึงตายเป็นสภาพ เกิดมาแล้วควรท ากุศลไว้ให้มาก ฉันนั้น 
 มาลาคุเณ พหูติ เอกโต วณฺฏิกมาลาทิเภทา นานปฺปการา มาลาวิกติโย๓๕๘ สองบทว่า 
มาลาคุเณ พหู ความว่า ซึ่งพวงดอกไม้หลายชนิด ต่างโดยชนิดมีดอกไม้ที่ร้อยขั้วข้างเดียวเป็นต้น. 
 อพฺรหฺมจริยวนฺต ปิ สมฺปนฺนกามคุณํ อมจฺจ  พนฺธนาคาร  ปเวเสตฺวา อิตฺถีน  มุข ปิ ปสฺสิตุ 
อเทนฺโต ตมฺหา านา จาเวติ นาม๓๕๙ พระราชาย่อมอาจให้อ ามาตย์ผู้เพียบพร้อมด้วยกามคุณ แม้
มิได้ประพฤติพรหมจรรย์ให้เข้าไปเรือนจ า แล้วไม่ให้เห็นแม้หน้าของหญิงทั้งหลาย ชื่อว่าย่อมให้
เคลื่อนจากฐานะนั้น 
 ๕. อปฺปธาน เป็นวิเสสนะ-ศัพท์ขยาย 
 อุทาหรณ์: จตุพฺพิธ  สามญฺ คุณกฺริยายทิจฺฉาวเสน ยถา รุกฺโข นีโล ปาจโก สิรวฑฺโฒติ
อาทิ๓๖๐ นาม ๔ ประเภท คือ (๑) สามัญญนาม-นามท่ัวไป เช่น รุกฺโข-ต้นไม้ (๒) คุณนาม-นามที่แสดง
ลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของเป็นต้น เช่น นีโล-สีเขียว (๓) กิริยานาม-นามที่แสดงกิริยาอาการ เช่น 
ปาจโก-ผู้หุง และ (๔) ยทิจฉานาม-นามที่ตั้งชื่อตามความชอบใจ เช่น สิริวฑฺโฒ ทาสชื่อว่าสิริวัฑฒ์ 
 ๖. สีลาท ิแปลว่า คุณมีศีลเป็นต้น 
 อุทาหรณ์ : จตฺตาโร ปจฺจเย ททมานา สีลาทิคุณสมฺปนฺนานํ สมฺพุทฺธาน  เทม๓๖๑ เรา
ทั้งหลายเมื่อจะถวายปัจจัย ๔ ย่อมถวายแด่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงประกอบด้วยพระคุณมีศีลคุณเป็นต้น 
 
 

                                                      

 ๓๕๕ ขุ.พุทฺธ. (บาลี) ๓๓/๓๐/๔๕๐., สํ.ฏีกา (บาลี) ๑/๔/๗๑. 
 ๓๕๖ ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๓๐/๑๑๘ 
 ๓๕๗ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๕๓/๒๖. 
 ๓๕๘ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๓/๕๓/๒๖. 
 ๓๕๙ ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๑/๒๖๑. 
 ๓๖๐ รูปสิทธิ. ๕๕. 
 ๓๖๑ ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๒๘/๑๓. 



 

 

๓๑๔ 

     อสงฺขฺเยยฺยานิ นามานิ   สคุเณน มเหสิโน. 
     คุเณน นามมุทฺเธยฺย    อปิ นาม สหสฺสโต๓๖๒  
  ใคร ๆ ไม่พึงนับพระนามของพระมเหสีเจ้า โดยพระคุณที่มีอยู่ พึงยกพระนาม 
  ขึ้น โดยพระคุณ แม้ตั้งพันพระนาม 
 ๗. สุกฺกาทิ แปลว่า สีมีสีขาวเป็นต้น 
 ๘. ชิยา แปลว่า สายธนู 
 ๙. โกฏฺ าส แปลว่า ส่วน, น้อย 
 อุทาหรณ์: อนฺต  อนฺตคุณ  อุทริย  กรีส ๓๖๓ ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า 
 
 ๔.๘.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
      อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย  
      วโยคุณา อนุปุพฺพ  ชหนฺติ  
      เอต  ภย  มรเณ เปกฺขมาโน  
      ปุญฺ านิ กยริาถ สุขาวหานิ 
 
 เป็นวาโตมมีคาถา และอินทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ เข้ากับอินทรวงศ
คาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค ์ 

ต ต ช ร 
อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

อจฺเจนฺติ กาลา ต รยนฺติ รตฺติโย 
ม ภ ต ค ค 

วาโตมมีคาถา ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ 
วโยคุ ณา อนุ ปุพฺพ  ช หนฺ ติ 

ม ภ ต ค ค 
วาโตมมีคาถา ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ 

เอต  ภ ย  มร เน เปกฺข มา โน 
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ปุญฺ านิ กยริาถ สุขาว หา นิ 

 

                                                      

 ๓๖๒ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๕๓/๓๖๐., ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๕๔๖/๔๘๔. 
 ๓๖๓ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๓๗๗/๒๕๑. 



 

 

๓๑๕ 

 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทรวงศคาถา (บาทที่ ๑) เข้ากับวาโตมมีคาถา 
(บาทที่ ๒ และ ๓) และอินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๔) คาถาที่เป็นอินทรวงศคาถา จะมี ต ต ช ร คณะ 
ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ จะเห็นจากค าว่า อจฺเจนฺติ 
(๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า กาลา ต (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า รยนฺติ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และ
ค าว่า รตฺติโย (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ   
 ส่วนบาทที่ ๒ และ ๓ เป็นวาโตมมีคาถา จะมี ม ภ ต คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุก
บาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๒, ๒ ๑ ๑, ๒ ๒ ๑ , ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า วโยคุ (๒ ๒ ๒) 
เป็น ม คณะ, ณา อนุ (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ, ปุพฺพ  ช (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า หนฺ (๒) เป็น ครุ 
และค าว่า ติ (๒) เป็น ครุ (ปาทันตครุ) 
 บาทที่ ๓ ว่า เอต  ภ (๒ ๒ ๒) เป็น ม คณะ, ย  มร (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ, เน เปกฺข (๒ ๒ 
๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า มา (๒) เป็น ครุ และค าว่า โน (๒) เป็น คร ุ 
 และบาทที่ ๔ เป็นอินทรวิเชียรคาถ จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาท
คาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า ปุญฺ านิ (๒ ๒ ๑) 
เป็น ต คณะ, กยิราถ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, สุขาว (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า หา (๒) เป็น ครุ และ
ค าว่า นิ (๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ) 
 
 คาถาว่า 
 
     สาฏก  ปชหึ ตตฺถ   นวโทสมุปาคต  
     วากจีร  นิวาเสสึ   ทฺวาทสคุณมุปาคต  
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ค ช ย ล ล ช ช ค 
๒ 
สา 

๑ ๒ ๑ 
ฏก  ป 

๑ ๒ ๒ 
ชหึ ตตฺ  

๑ 
ถ 

๑ 
น 

๑ ๒ ๑ 
วโทส 

๑ ๒ ๑ 
มุปาค 

๒ 
ต  

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ย ย ค ค ภ ช ค 
๒ 
วา 

 ๑ ๒ ๒ 
กจีร  

๑ ๒ ๒ 
นิวาเส 

๒ 
สึ 

๒ 
ทฺวา 

๒ ๑ ๑ 
ทสคุณ 

๑ ๒ ๑ 
มุปาค 

๒ 
ต  

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ ชหึ ตตฺ (๑ ๒ ๒) 



 

 

๓๑๖ 

  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ มุปาค (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ นิวาเส (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ มุปาค (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดงักล่าว 
 คาถาว่า 
 
     ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา   กยิรา มาลาคุเณ พหู  
     เอว  ชาเตน มจฺเจน   กตฺตพฺพ  กุสล  พหุ 
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ล ร ย ค ค ม ช ค 
๑ 
ย 

๒ ๑ ๒ 
ถาปิ ปุปฺ 

๑ ๒ ๒ 
ผราสิมฺ  

๒ 
หา 

๒ 
กย ิ

๒ ๒ ๒ 
รา มาลา 

๑ ๒ ๑ 
คุเณ พ 

๒ 
ห ู

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ม ย ล ค ต ช ค 
๒ 
เอ 

๒ ๒ ๒ 
ว  ชาเต 

๑ ๒ ๒ 
น มจฺเจ 

๑ 
น 

๒ 
กตฺ 

๒ ๒ ๑ 
ตพฺพ  กุ 

๑ ๒ ๑ 
สลํ พ 

๒ 
หุํ 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ ผราสิมฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ คุเณ พ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ น มจฺเจ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ สล  พ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
 
     อสงฺขฺเยยฺยานิ นามานิ   สคุเณน มเหสิโน 



 

 

๓๑๗ 

     คุเณน นามมุทฺเธยฺย    อปิ นาม สหสฺสโต 
  
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ล ม ย ล ล ช ช ค 
๑ 
อ 

๒ ๒ ๒ 
สงฺขฺเยยฺยา 

๑ ๒ ๒ 
นิ นามา  

๑ 
นิ 

๑ 
ส 

๑ ๒ ๑ 
คุเณน 

๑ ๒ ๑ 
มเหสิ 

๒ 
โน 

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ร ย ค ล ช ช ค 
๑ 
คุ 

๒ ๑ ๒ 
เนน นา 

๑ ๒ ๒ 
มมุทฺเธยฺ 

๒ 
ย  

๑ 
อ 

๑ ๒ ๑ 
ปิ นาม 

๑ ๒ ๑ 
สหสฺส 

๒ 
โต 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ นิ นามา (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ มเหสิ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ มมุทฺเธยฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ สหสฺส (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 ๔.๘.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
      อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย  
      วโยคุณา อนุปุพฺพ  ชหนฺติ  
      เอต  ภย  มรเณ เปกฺขมาโน  
      ปุญฺ านิ กยิราถ สุขาวหานิ 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า อจฺเจนฺติ เป็นบทกิริยาคุมพากย ์วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ กาลา 



 

 

๓๑๘ 

   ค าว่า ตรยนฺติ เป็นบทกิริยาคุมพากย ์วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ รตฺติโย 
   ค าว่า วโยคุณา เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ชหนฺติ 
   ค าว่า อนปุพฺพ ํเป็นบทกิริยาวิเสสน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ชหนฺติ 
   ค าว่า เอตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ภย  
   ค าว่า ภย ํเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ เปกฺขมาโน 
   ค าว่า มรเณ เป็นบทอาธาร วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ เปกฺขมาโน 
   ค าว่า ปุญฺ านิ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ กยิราถ 
   ค าว่า สุขาวหานิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปุญฺ านิ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย มีครุ ๗ ตัว คือ อจฺ, เจนฺ, กา, ลา, ยนฺ, 
รตฺ, โย อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, กฺ, อา, 
อา, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๗ ตัว คือ จฺ, จฺ, อิ, ยฺ, อิ, อิ, ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษร
ทันตฐาน ๘ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ลฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, และอักษรกัณโฐฏฐ
ฐานตัวเดียว คือ โอ  
  บาทที่ ๒ ว่า วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ มีครุ ๕ ตัว คือ โย, ณา, ปุพฺ, พ , หนฺ อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, คฺ, อา, อ, อ, อ, หฺ, อ, 
อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ยฺ, ชฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ณฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ นฺ, นฺ, ตฺ, 
อักษรโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ อุ, อุ, ปฺ, อุ, พฺ, พฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ, อักษรทันโตฏฐฐาน
ตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน มีครุ ๗ ตัว คือ เอ, ต , ย , เณ, เปกฺ, มา, โน 
อยู่ใกล้กัน, อักษรในบาทท่ี ๓ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, กฺ, ขฺ, 
อ, อา, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ ตฺ, นฺ, 
และอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ภฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๓ ตัว คือ เอ, เอ, เอ, อักษรกัณโฐฏฐ
ฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรนาสิกฏัฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า ปุญฺ านิ กยิราถ สุขาวหานิ มีครุ ๕ ตัว คือ ปุญฺ, า, รา, ขา, หา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อา, กฺ, อ, อา, อ, ขฺ, 
อา, อ, หฺ, อา, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ ญฺ, ญฺ, อิ, ยฺ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันต 
ฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, ถฺ, สฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, อุ, อุ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         



 

 

๓๑๙ 

  บาทที่ ๑ ว่า อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า วโยคุณา อนุปุพฺพ ํชหนฺติ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ปุญฺ านิ กยิราถ สุขาวหานิ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี ภ ใน ภย , ข ใน เปกฺขมาโน ในบาทที่ ๓, มี ถ ใน กยิราถ ในบาทที่ ๔ 
และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ กฺ, คฺ, กฺ, กฺ, 
อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ จฺ, จฺ, ชฺ, ญฺ, ญฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๑๔ ตัว คือ 
นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ต, นฺ, นฺ, นฺ, และโอฏฐฐาน ๗ ตัว คือ ปฺ, พฺ, พฺ, มฺ, ป, มฺ, ปฺ จึงท าให้เกิด
ความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี ภ ใน ภย , ข ใน เปกฺขมาโน ในบาทที่ ๓, มี ถ ใน กยิราถ ในบาทที่ ๔ และ
ไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า สุขาวหานิ (สุข + อาวหานิ) ออกเสียงง่าย จึง
ประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     สาฏก  ปชหึ ตตฺถ   นวโทสมุปาคต  
     วากจีร  นิวาเสสึ   ทฺวาทสคุณมุปาคต  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 



 

 

๓๒๐ 

   ค าว่า สาฏกํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ปชหึ 
   ค าว่า นวโทสมุปาคตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ สาฏก  
   ค าว่า วากจีรํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ นิวาเสสึ 
   ค าว่า ทฺวาทสคุณมุปาคตํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ นิวาเสสึ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า สาฏกํ ปชหึ ตตฺถ มีครุ ๔ ตัว คือ สา, ก , หึ, ตตฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๑ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อา, อ, กฺ, อ, อ, อ, หฺ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๒ ตัว คือ ชฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ฏฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, ตฺ, ตฺ, ถฺ, อักษรโอฏฐ
ฐานตัวเดียว คือ ปฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า นวโทสมุปาคตํ มีครุ ๓ ตัว คือ โท, ปา, ต  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ 
๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, คฺ, อ, อ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ 
นฺ, ทฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, อุ, ปฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ, อักษรทันโตฏฐ
ฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า วากจีรํ นิวาเสสึ มีครุ ๖ ตัว คือ วา, จ,ี ร , วา, เส, สึ อยู่ใกล้กัน, อักษรใน
บาทที่ ๓ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อา, กฺ, อ, อ, อา, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว 
คือ จฺ, อี, อิ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดีย คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ นฺ, สฺ, สฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน 
ตัวเดียว คือ เอ, อักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า ทฺวาทสคุณมุปาคตํ มีครุ ๓ ตัว คือ ทฺวา, ปา, ต  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๔ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อา, อ, อ, ค,ฺ อ, อา, คฺ, อ, อ, อักษรมุทธ
ฐานตัวเดีย คือ ณฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ทฺ, ทฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ อุ, มฺ, อุ, ปฺ และ
อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า สาฏกํ ปชหึ ตตฺถ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า นวโทสมุปาคตํ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า วากจีรํ นิวาเสสึ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ทฺวาทสคุณมุปาคตํ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๑ พยางค์ มี ถ ใน ตตฺถ ในบาทที่ ๑ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐาน
เดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ กฺ, คฺ, กฺ, คฺ, คฺ, อักษรทันตฐาน ๙ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, 



 

 

๓๒๑ 

ทฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, ทฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ปฺ, มฺ, ป, มฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียง
อ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้ เป็นสัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๑ พยางค์ มี ถ ใน ตตฺถ ในบาทที่ ๑ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบท
สนธิในรูปว่า นวโทสมุปาคต  (นวโทส  + อุปาคต ) ทฺวาทสคุณมุปาคต  (ทฺวาทสคุณ  + อุปาคต ) ออก
เสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา   กยิรา มาลาคุเณ พหู  
     เอว  ชาเตน มจฺเจน   กตฺตพฺพ  กุสล  พหุ 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ยถาปิ, เอวํ เป็นบทอุปมาอุปไมย สัมพันธ์รับกัน 
   ค าว่า ปุปฺผราสิมฺหา เป็นบทอปทาน วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ กยิรา 
   ค าว่า พห ูเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ มาลาคุเณ 
   ค าว่า มาลาคุเณ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ กยิรา 
   ค าว่า ชาเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ มจฺเจน 
   ค าว่า มจฺเจน เป็นบทอนภิหิตกัตตา วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ กตฺตพฺพ  
   ค าว่า กตฺตพฺพํ เป็นกิตบท กัมมวาจก วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ กุสล  
   ค าว่า พหุํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ กุสล  



 

 

๓๒๒ 

   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา มีครุ ๕ ตัว คือ ถา, ปุปฺ, รา, สิมฺ, หา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อา, อ, อา, หฺ, อา, อักษรตาลุ
ฐาน ๓ ตัว คือ ยฺ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ ถฺ, สฺ และอักษร
โอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, อุ, ปฺ, ผฺ, มฺ 
  บาทที่ ๒ ว่า กยิรา มาลาคุเณ พหู มีครุ ๕ ตัว คือ รา, มา, ลา, เณ, หู อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ กฺ, อ, อา, อา, อา, คฺ, อ, หฺ, 
อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ยฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, ณฺ, อักษรทันตฐานตัวเดียว คือ ลฺ, อักษร
โอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, อุ, พฺ, อู และอักษรกัณฐตาลุฐาน ตัวเดียว คือ เอ 
  บาทที่ ๓ ว่า เอวํ ชาเตน มจฺเจน มีครุ ๖ ตัว คือ เอ, ว , ชา, เต, มจฺ, เจ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน 
๓ ตัว คือ ชฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ตฺ, นฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ มฺ, อักษรกัณฐตาลุ
ฐาน ๓ ตัว คือ เอ, เอ, เอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า กตฺตพฺพํ กุสลํ พหุํ มีครุ ๕ ตัว คือ กตฺ, ตพฺ, พ , ล , หุํ อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๔ นี้ ๒๑ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ กฺ, อ, อ, อ, กฺ, อ, อ, อ, หฺ, อักษรทันต 
ฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, สฺ, ลฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ พฺ, พฺ, อุ, พฺ, อุ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๓ ตัว คือ 
( -   ), ( -   ), ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺหา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า กยิรา มาลาคุเณ พหู เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที ่๓ ว่า เอวํ ชาเตน มจฺเจน เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า กตฺตพฺพํ กุสลํ พหํุ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ถา ใน ยถาปิ, ผ ในปุปฺผราสิมฺหา ในบาทที่ ๑ และผสมอยู่กับสิถิล
อักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ กฺ, คฺ, กฺ, กฺ, อักษรตาลุฐาน ๓ 
ตัว คือ ชฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, พฺ, 
มฺ, พฺ, พฺ, พฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
 
 



 

 

๓๒๓ 

  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ถา ใน ยถาปิ, ผ ในปุปฺผราสิมฺหา ในบาทที่ ๑ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่
ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ยถาปิ (ยถา + อปิ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     อสงฺขฺเยยฺยานิ นามานิ   สคุเณน มเหสิโน 
     คุเณน นามมุทฺเธยฺย    อปิ นามสหสฺสโต 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า อสงฺขฺเยยฺยานิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ นามานิ 
   ค าว่า สคุเณน เป็นบทตติยาวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ นามานิ 
   ค าว่า มเหสิโน เป็นบทสามีสัมพันธ์ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์ คือ นามานิ 
   ค าว่า คุเณน เป็นบทตติยาวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ อุทฺเธยฺย  
   ค าว่า นาม ํเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ อุทฺเธยฺย  
   ค าว่า นามสหสฺสโต เป็นบทตติยาวิเสสน วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ อุทฺเธยฺย   
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 



 

 

๓๒๔ 

  บาทที่ ๑ ว่า อสงฺขฺเยยฺยานิ นามานิ มีครุ ๕ ตัว คือ สงฺ, เยยฺ, ยา, นา, มา อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, งฺ, ขฺ, อา, อา, อา, อักษร
ตาลุฐาน ๕ ตัว คือ ยฺ, ยฺ, ยฺ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, นฺ, นฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ 
มฺ และอักษรกัณฐตาลุฐาน ตัวเดียว คือ เอ 
  บาทที่ ๒ ว่า สคุเณน มเหสิโน มีครุ ๓ ตัว คือ เณ, เห, โน อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาท
ที่ ๒ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, คฺ, อ, อ, หฺ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อิ, 
อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ณฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, นฺ, สฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ อุ, มฺ, 
อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๓ ว่า คุเณน นามมุทฺเธยฺยํ มีครุ ๕ ตัว คือ เณ, นา, มุทฺ, เธยฺ, ย  อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ คฺ, อ, อา, อ, อ, อักษรตาลุฐาน 
๒ ตัว คือ ยฺ, ยฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ณฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, นฺ, ทฺ, ธฺ อักษรโอฏฐฐาน 
๔ ตัวเดียว คือ อุ, มฺ, มฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ   
( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า อปิ นามสหสฺสโต มีครุ ๓ ตัว คือ นา, หสฺ, โต อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาท
ที่ ๔ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, หฺ, อ, อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว 
คือ อิ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นฺ, สฺ, สฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ ปฺ, มฺ และอักษรกัณโฐฏฐ
ฐานตัวเดียว คือ โอ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า อสงฺขฺเยยฺยานิ นามานิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า สคุเณน มเหสิโน เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า คุเณน นามมุทฺเธยฺยํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า อป ินามสหสฺสโต เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ขฺ ใน อสงฺขฺเยยฺยานิ ในบาทที่ ๑, เธยฺ ใน นามมุทฺเธยฺย  ในบาทที่ ๓ 
และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ งฺ, คฺ, คฺ, 
อักษรทันตฐาน ๑๐ ตัว คือ นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ 
จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 



 

 

๓๒๕ 

  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ขฺ ใน อสงฺขฺเยยฺยานิ ในบาทที่ ๑, เธย ฺใน นามมุทฺเธยฺย  ในบาทที่ ๓ และไม่
มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า นามมุทฺเธยฺย  (นาม  + อุทฺเธยฺย ) ออกเสียงง่าย 
จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๘.๕ สรุป 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ คุณ ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 คุณ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก คุณ ธาตุ + อ ปัจจัย, คณ ธาตุ + อ ปัจจัย, คุช 
ธาตุ + ยุ ปัจจัย, คมุ ธาตุ + ณ ปัจจัย, คุ ธาตุ + ยุ ปัจจัย มีความหมาย ๙ อย่าง ประกอบด้วย      
(๑) ปฏล ชั้น (๒) ราสิ กอง-ช่วง (๓) อานิสํส อานิสงส์ (๔) พนฺธน เครื่องผูก (๕) อปฺปธาน ศัพท์ขยาย 
(๖) สีลาทิ คุณมีศีลเป็นต้น (๗) สุกฺกาทิ สีมีสีขาวเป็นต้น (๘) ชิยา สายธนู (๙) โกฏฺ าส ส่วน-น้อย 
อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย อินทรวงศ-
คาถา, วาโตมมีคาถา, อินทรวิเชียรคาถา และปัฐยาวัตตคาถา และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ         
(๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
๔.๙ วิเคราะห์ ภูต ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า ภูโต, ภูตานิ, มหาภูตา, ภูตคามปาตพฺยตายา ที่มี ภูต ศัพท์ประกอบอยู่ ผู้วิจัย
เห็นควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๙.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 ภูต ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ภู (สตฺตาปตฺติวุทฺธยนุภาเวสุ=มี-เป็น, เป็นไป-
ถึง, เจริญ, เสวย, อนุกมฺมปฺปกาสลาภจินฺตาสุ=อนุเคราะห์, ประกาศ, ได้, คิด, มิสฺสเน=ปะปน-เกลื่อน
กล่น, สุทฺธิย =หมดจด) + ต, ภู + ต มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  ภู 
  ภู + ต    ลง ต ปัจจัย  อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  ส าเร็จรูปเป็น ภูต 
 



 

 

๓๒๖ 

  ภู 
  ภู + กฺต   ลง กฺต ปัจจัย  ภฺยาทีหิ มติพุธิปูชาทีหิฯ 
  ภู + ต    ลบ กฺ อนุพันธ์ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น ภูต 
 
 ๔.๙.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 ภูต ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๓๖๔ ว่า 
 ตตฺราย  ภูตสทฺโท ปญฺจกฺขนฺธ อมนุสฺส ธาตุ วิชฺชมาน ขีณาสว สตฺต รุกฺขาทีสุ ทิสฺสติ. ภูต-
มิทนฺติ ภิกฺขเว สมนุปสฺสถาติอาทีสุ๓๖๕ หิ อย  ปญฺจสุ ขนฺเธสุ ทิสฺสติ. ยานีธ ภูตานิ สมาคตานีติ๓๖๖ 
เอตฺถ อมนุสฺเสสุ. จตฺตาโร โข ภิกฺขุ มหาภูตา เหตูติ๓๖๗ เอตฺถ จตูสุ ธาตูสุ. ภูตสฺมึ ปาจิตฺติยนฺติ-       
อาทีสุ๓๖๘ วิชฺชมาเนสุ. โย จ กาลฆโส ภูโตติ๓๖๙ เอตฺถ ขีณาสเว. สพฺเพว นิกฺขิปิสฺสนฺติ, ภูตา โลเก 
สมุสฺสยนฺติ๓๗๐ เอตฺถ สตฺเตสุ. ภูตคามปาตพฺยตายาติ๓๗๑ เอตฺถ รุกฺขาทีสุ. อิธ ปนาย  สตฺเตสุ วตฺตติ โน 
จ โข อวิเสเสน. จาตุมฺมหาราชิกาน  ห ิเหฏฺ า สตฺตา อิธ ภูตาติ อธิปฺเปตา. 
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๗๘๘-๗๘๙ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 
     รุกฺขาโท วิชฺชมาเน จา’ รหนฺเต ขนฺธปญฺจเก 
     ภูโต สตฺต มหาภูตา,  มนุสฺเสสุ น นาริยํ. 
     วาจฺจลิงฺโค อตีตสฺม,ึ  ชาเต ปตฺเต สเม มโต. 
  ภูตศัพท์ ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๗ อย่าง คือ (๑) รุกฺขาท ิต้นไม้ 
  เป็นต้น  (๒) วิชชฺมาน ความมีอยู่  (๓) อรหนฺต พระอรหันต์  (๔) ขนฺธปญฺจก 
  ขันธ์ ๕  (๕) สตฺต สัตว์โลก  (๖)  มหาภูต มหาภูตธาตุ ๔  (๗) อมนุสฺส เทวดา 
  ภูตศัพท์ เป็นวาจจลิงค์ คือ มีลิงค์ตามบทวิเสสยะ-บทที่ถูกขยาย จึงเป็นได้ ทั้ง  
  ๓ ลิงค์  พึงทราบว่า  มีความหมาย  ๔  อย่าง  คือ  (๑)  อตีต กาลล่วงไปแล้ว  
  (๒) ชาต สัตว์ที่เกิดมา (๓) ปตฺต การถึง-การบรรลุ (๔) สม ความเสมอกัน 
 เมื่อทราบความหมายของ ภูต ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ภวนฺติ พฺรูหนฺติ กถา เอตสฺมาติ ภูโต, โส ภูโต ปิสาจปฺปเภโท อโธมุขาทิ เทวดาผู้เป็นเหตุ
ให้กล่าวค าพูด ชื่อว่าภูตะ, อโธมุขเทวดาเป็นต้นนั้น ท่านจัดไว้ในจ าพวกปิศาจ 
 กมฺเมน ภวตีติ ภูต  สัตว์ชื่อว่าภูตะ เพราะเป็นไปตามกรรม 

                                                      

 ๓๖๔ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๓/๓๔., ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑/๑๔๔-๑๔๕. 
 ๓๖๕ ปาลิ. ปสฺสถาติ., ม.มู. (บาลี) ๑๒/๔๐๑/๓๕๘. 
 ๓๖๖ ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๑/๕., ขุ.สุ. ๒๕/๒๒๔/๓๗๖. 
 ๓๖๗ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๘๖/๖๘. 
 ๓๖๘ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๖๙/๑๔๓. 
 ๓๖๙ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๙๐/๗๑. 
 ๓๗๐ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๒๐/๑๓๗. 
 ๓๗๑ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๙๐/๑๖๐. 



 

 

๓๒๗ 

 ขนฺธปฺปาตุภาเวน ภวตีติ ภูต  ชื่อว่าภูตะ เพราะยังมีขันธ์ปรากฏอยู่ 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. รุกฺขาทิ แปลว่า ต้นไม้เป็นต้น 
 อุทาหรณ์: ภูตคามปาตพฺยตายา ปาจิตฺติย ๓๗๒ ภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะพรากภูต
คาม๓๗๓ 
 ภูตคาโม นาม ปญฺจ พีชชาตานิ: มูลพีช ํขนฺธพีชํ ผฬุพีช ํอคฺคพีชํ พีชพีชเมว๓๗๔ ปญฺจม . 
ที่ชื่อว่า ภูตคาม ได้แก่ พืชพันธุ์ ๕ ชนิด คือ (๑) พืชพันธุ์เกิดจากเหง้า (๒) พืชพันธุ์เกิดจากล าต้น    
(๓) พืชพันธุ์เกิดจากตา (๔) พืชพันธุ์เกิดจากยอด (๕) พืชพันธุ์เกิดจากเมล็ด 
 มูลพีชํ นาม หลิทฺทิ สิงฺคิเวร  วจา วจตฺถ ๓๗๕ อติวิส  กฏุกโรหิณี อุสีร  ภทฺทมูตฺตก , ยานิ วา 
ปนญฺ านิปิ อตฺถิ มูเล ชายนฺติ มูเล สญฺชายนฺติ; เอต  มูลพีช  นาม. ที่ชื่อว่า พืชพันธุ์เกิดจากเหง้า 
ได้แก่ ขมิ้น ขิง ว่านน้ า ว่านเปราะ อุตพิด ข่า แฝก แห้วหมู หรือพืชพันธุ์อย่างอ่ืนซึ่งเกิดที่เหง้า งอกที่
เหง้า นี้ชื่อว่พืชพันธุ์เกิด จากเหง้า 
 ขนฺธพีชํ นาม อสฺสตฺโถ นิโคฺรโธ ปิลกฺโข อุทุมฺพโร กจฺฉโก กปิตฺถโน, ยานิ วา ปนญฺ านิปิ 
อตฺถ ิขนฺเธ ชายนฺติ ขนฺเธ สญฺชายนฺติ; เอต  ขนฺธพีช  นาม. ที่ชื่อว่า พืชพันธุ์เกิดจากลําต้น ได้แก ่ต้นโพ 
ต้นไทร ต้นดีปลี ต้นมะเดื่อ ต้นเต่าร้าง ต้นมะขวิด หรือพืชพันธุ์อย่างอ่ืนซึ่งเกิดที่ล าต้น งอกที่ล าต้น นี้
ชื่อว่า พืชพันธุ์เกิดจากล าต้น 
 ผฬุพีช ํนาม อุจฺฉุ เวฬุ นโฬ, ยานิ วา ปนญฺ านิปิ อตฺถ ิปพฺเพ ชายนฺติ ปพฺเพ สญฺชายนฺติ; 
เอต  ผฬุพีช  นาม. ที่ชื่อว่า พืชพันธุ์เกิดจากตา ได้แก่ อ้อย ไม้ไผ่ ไม้อ้อ หรือพืชพันธุ์อย่างอ่ืน ซึ่งเกิดที่
ตา งอกท่ีตา นี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากตา 
 อคฺคพีชํ นาม อชฺชุก  ผณิชฺชก  หิริเวร , ยานิ วา ปนญฺ านิปิ อตฺถิ อคฺเค ชายนฺติ อคฺเค  
สญฺชายนฺติ; เอต  อคฺคพีช  นาม. ที่ชื่อว่า พืชพันธุ์เกิดจากยอด ได้แก่ ผักบุ้งล้อม แมงลัก เถาหญ้านาง 
หรือพืชพันธุ์อย่างอ่ืนซึ่งเกิดท่ียอด งอกท่ียอด นี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากยอด 
 พีชพีชํ  นาม  ปุ พฺพณฺณ  อปรณฺณ , ยานิ  วา ปนญฺ านิปิ  อตฺถิ พี เช ชายนฺติ  พี เช           
สญฺชายนฺติ; เอต  พีชพีช  นาม ปญฺจม . ที่ชื่อว่า พืชพันธุ์เกิดจากเมล็ด ได้แก่ ข้าว ถั่ว งา หรือพืชพันธุ์
อย่างอ่ืนซึ่ง เกิดท่ีเมล็ด งอกท่ีเมล็ด นี้ชื่อว่าพืชพันธุ์เกิดจากเมล็ด 
 ๒. วิชฺชมาน แปลว่า ความมีอยู่ 
 อุทาหรณ์: โย ปน ภิกฺข ุอนุปสมฺปนฺนสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺม  อาโรเจยฺย ภูตสฺมึ ปาจิตฺติย ๓๗๖ 
ก็ ภิกษุใดบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์  
 ๓. อรหนฺต แปลว่า พระอรหันต์ 
 อุทาหรณ์: กาโล ฆสติ ภูตานิ   สพฺพาเนว สหตฺตนา 

                                                      

 ๓๗๒ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๙๐-๙๑/๑๖๐-๑๖๑. 
 ๓๗๓ ภูตคาม หมายถึงของเขียวหรือพืชพันธุ์ที่เกิดและเจริญอยู่กับที่ (วิ.อ. (บาลี) ๒/๙๐-๙๑/๒๘๓-
๒๘๔., ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๐/๗๔) 
 ๓๗๔ อิ. พีชพีชญฺเจว  
 ๓๗๕ ฉ.ม.วจตฺต   
 ๓๗๖ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๖๙/๑๔๓. 



 

 

๓๒๘ 

     โย จ กาลฆโส ภูโต  ส ภูตปจนึ ปจิ.๓๗๗ 
  กาลเวลาย่อมกินเหล่าสัตว์ทั้งปวงพร้อมกับตัวเอง  ส่วนพระขีณาสพใด 
  กินกาลเวลาได้๓๗๘ พระขีณาสพนั้นชื่อว่าเผาตัณหาที่เผาเหล่าสัตว์ได้แล้ว 
 ภูตานีติ สตฺตาธิวจนเมต . น กาโล ภูตาน  จมฺมม สาทีนิ ลุญฺจิตฺวา ขาทติ อปิจ โข เนส      
อายุวณฺณพลานิ เขเปนฺโต โยพฺพญฺ    มทฺทนฺโต อาโรคฺย  วินาเสนฺโต ฆสติ ขาทตีติ วุจฺจติ.๓๗๙ ค าว่า    
ภูตานิ นี้หมายถึงเป็นชื่อของสัตวโลก กาลเวลามิได้ดึงเอาเนื้อหนังเป็นต้นของสัตว์ออกไปกิน เป็นแต่
ท าอายุ ผิวพรรณและก าลังของสัตว์เหล่านี้ให้สิ้นไป ท าลายวัยหนุ่มสาว ท าความไม่มีโรคให้พินาศ
เรียกว่า กินสัตว ์
 โย จ กาลฆโส ภูโตติ ขีณาสวสฺเสต  อธิวจน . โส หิ อริยมคฺเคน อายตึ ปฏิสนฺธิกาล    
เขเปตฺวา ขาทิตฺวา  ิตตฺตา กาลฆโส ภูโตติ วุจฺจติ. ส ภูตปจนึ ปจีติ โส ยาย  ตณฺหา อปาเยสุ ภูเต   
ปจติ ต  าณคฺคินา ปจิ ทหิ ภสฺมมกาสิ.๓๘๐ บาทคาถาว่า โย จ กาลฆโส ภูโต หมายเอาพระขีณาสพ 
จริงอยู่ พระขีณาสพนั้นเรียกว่า สัตว์ผู้กินกาล เพราะท าเวลาที่จะปฏิสนธิในกาลต่อไปให้สิ้นแล้วด้วย
อริยมรรค บาทคาถาว่า ส ภูตปจนึ ปจิ ความว่า พระขีณาสพผู้กินกาลนั้น เผาคือท าให้ไหม้เป็นเถ้าซึ่ง
ตัณหาที่เผาสัตว์ทั้งหลายในอบายด้วยไฟคือญาณ 
 ๔. ขนฺธปญฺจก แปลว่า ขันธ์ ๕ 
 อุทาหรณ์: ภูตมิทนฺติ ภิกฺขเว ปสฺสถาติ. เอว  ภนฺเต. ตทาหารสมฺภวนฺติ ภิกฺขเว ปสฺสถาติ. 
เอว  ภนฺเต. ตทาหารนิโรธา ย  ภูตํ, ต  นิโรธธมฺมนฺติ ภิกฺขเว ปสฺสถาติ. เอว  ภนฺเต.๓๘๑ ภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายเห็นว่า ขันธ์ ๕ เกิดข้ึนแล้วหรือ เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า เธอทั้งหลายเห็นว่า ขันธ์ ๕ นั้น
เกิดขึ้นเพราะอาหารหรือ เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า เธอทั้งหลายเห็นว่า ขันธ์ ๕ นั้นมีความดับเป็น
ธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นหรือ เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
 เอว  วิญฺ าณสฺส สปฺปจฺจยภาว  ทสฺเสตฺวา อิทานิ ปน ปญฺจนฺน ปิ ขนฺธาน  สปฺปจฺจยภาว   
ทสฺเสนฺโต ภูตมิทนฺติอาทิมาห. ตตฺถ ภูตมิทนฺติ อิท  ขนฺธปญฺจก  ชาต  ภูต  นิพฺพตฺต , ตุมฺเหปิ ต  ภูตมิทนฺติ 
ภิกฺขเว ปสฺสถาติ. ตทาหารสมฺภวนฺติ ต  ปเนต  ขนฺธปญฺจก  อาหารสมฺภว  ปจฺจยสมฺภว , สติ ปจฺจเย 
อุปฺปชฺชติ เอว  ปสฺสถาติ ปุจฺฉติ.๓๘๒ ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงความที่วิญญาณมีปัจจัยอย่าง
นี้แล้ว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงภาวะที่ขันธ์แม้ทั้ง ๕ ก็มีปัจจัย จึงตรัสพระด ารัสเป็นต้นว่า ภูตมิท ํ
บรรดาค าเหล่านั้น ค าว่า ภูตมิทํ ได้แก่ ขันธ์ ๕ นี้เกิดขึ้นแล้ว คือเกิดมีแล้ว บังเกิดแล้ว พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย แม้เธอทั้งหลายก็เห็นว่า ขันธ์ ๕ เกิดขึ้นแล้วหรือ ค าว่า ตทาหารสมฺภวํ 
ความว่า ก็ขันธ์ ๕ นี้นั้นเกิดขึ้นเพราะอาหาร คือ เกิดขึ้นเพราะปัจจัย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า 
เธอทั้งหลายเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อปัจจัยมีอยู่ ขันธ์ ๕ จึงเกดิขึ้นหรือ 

                                                      

 ๓๗๗ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๙๐/๗๑, 
 ๓๗๘ ผู้ใดกินกาลเวลาได้ หมายถึงพระขีณาสพ เพราะท ากาลปฏิสนธิในคราวต่อไปให้สิ้น คือกลืนกิน
กาลเวลาด้วยอริยมรรค (ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก) (ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๓/๑๙๐/๒๖๑) 
 ๓๗๙ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๓/๑๙๐/๒๖๐. 
 ๓๘๐ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๓/๑๙๐/๒๖๑. 
 ๓๘๑ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๔๐๑/๓๕๘. 
 ๓๘๒ ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๔๐๑/๒๑๔. 



 

 

๓๒๙ 

 ๕. สตฺต แปลว่า สัตว์โลก 
 อุทาหรณ์: สพฺเพ ว นิกฺขิปิสฺสนฺติ  ภูตา โลเก สมุสฺสย , 
     ยตฺถ เอตาทิโส สตฺถา  โลเก อปฺปฏิปุคฺคโล 
     ตถาคโต พลปฺปตฺโต  สมฺพุทฺโธ ปรินิพฺพุโต๓๘๓ 
  สรรพสัตวจ์ะต้องทอดทิ้งร่างกายไว้ในโลก  พระศาสดาผู้หาใครเปรียบเทียบ 
  ไมไ่ด้ในโลก ผู้เข้าถึงสภาวะตามความเป็นจริง ผู้บรรลุพลธรรม๓๘๔ผู้ตรัสรู้เอง 
  โดยชอบเช่นนี้ ก็ยังปรินิพพาน 
 ภูตาติ สตฺตา. อปฺปฏิปุคฺคโลติ ปฏิภาคปุคฺคลวิรหิโต . พลปฺปตฺโตติ ทสวิธ าณพล        
ปตฺโต.๓๘๕ ค าว่า ภูตา หมายถึง สัตว์ทั้งหลาย (ผู้ข้องอยู่ในวัฏฏสงสาร) ค าว่า อปฺปฏิปุคฺคโล ได้แก่ ผู้
ปราศจากบุคคลที่จะเปรียบเทียบได้ ค าว่า พลปฺปตฺโต ได้แก่ ผู้บรรลุก าลังแห่งญาณทั้ง ๑๐ ประการ 
 ๖. มหาภูต แปลว่า มหาภูตธาตุ ๔ 
 อุทาหรณ์ : จตฺตาโร โข ภิกฺขุ มหาภูตา เหตุ จตฺตาโร มหาภูตา ปจฺจโย รูปกฺขนฺธสฺส     
ปญฺ าปนาย๓๘๖ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า “ภิกษุ มหาภูต ๔ เป็นเหตุเป็นปัจจัยท าให้รูปขันธ์
ปรากฏ 
 มหาภูตา เหตูติ ตโย กุสลเหตูติอาทีสุ๓๘๗ หิ เหตุเหตุ วุตฺโต. อวิชฺชา ปุญฺ าภิสงฺขาราทีน  
สาธารณตฺตา สาธารณเหตุ . กุสลากุสล  อตฺตโน อตฺตโน วิปากทาเน อุตฺตมเหตุ . อิธ ปจฺจยเหตุ      
อธิปฺเปโต. ตตฺถ ปถวีธาตุ มหาภูต  อิตเรส  ติณฺณ  ภูตาน  อุปาทารูปสฺส จ ปญฺ าปนาย ทสฺสนตฺถาย 
เหตุ เจว ปจฺจโย จ. เอว  เสเสสุปิ โยชนา เวทิตพฺพา.๓๘๘ ค าว่า มหาภูตา เหตุ ความว่า จริงอยู่ ท่าน
กล่าวเหตุแห่งเหตุไว้ ในค าว่า กุศล ๓ เป็นเหตุแห่งกุศล เป็นต้น อวิชชาชื่อว่าเป็นเหตุทั่วไป เพราะ
ทั่วไปแก่ปุญญาภิสังขารเป็นต้น กุศลและอกุศลเป็นเหตุสูงสุดในการให้ผลของตน ๆ เหตุแห่งปัจจัย 
ท่านประสงค์แล้วในที่นี้ ในข้อว่าด้วยเหตุแห่งปัจจัยนั้น มหาภูตรูปคือปฐวีธาตุเป็นเหตุและเป็นปัจจัย 
เพ่ือประโยชน์ในการท าภูตรูป ๓ นอกนี้ และอุปาทายรูปให้ปรากฏ บัณฑิตพึงทราบการประกอบ
ความแม้ในบทที่เหลืออย่างนี้ 
 ๗. อมนุสฺส แปลว่า เทวดา 
 อุทาหรณ์:   ยานีธ ภูตานิ สมาคตาน ิ 
      ภุมฺมานิ๓๘๙ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ  
 

                                                      

 ๓๘๓ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๒๒๐/๑๓๗. 
 ๓๘๔ บรรลุพลธรรม หมายถึงมีพระก าลังอันเกิดจากฌาน ๑๐ ที่เรียกว่า ทสพลญาณ หรือตถาคตพละ 
(ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๒๐/๒๐๒) 
 ๓๘๕ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๒๐/๒๐๒. 
 ๓๘๖ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๘๖/๖๘. 
 ๓๘๗ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๑๔๔๑/๓๑๘. 
 ๓๘๘ ม.อุ.อ. (บาลี) ๑๔/๘๕/๕๒. 
 ๓๘๙ ม. ภูมานิ 



 

 

๓๓๐ 

      อโถป ิสกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิต .๓๙๐ 
      เทวดาทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพ้ืน๓๙๑ 
     หรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ๓๙๒ ที่มาประชุมกันอยู่ ณ ที่นี ้
     ขอให้เทวดาทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดี และจงฟังภาษิตโดยเคารพเถิด 
 ภูต  ภูตโต สญฺชานาตีติ เอวมาทีสุ จาตุมหาราชิกาน  เหฏฺ า สตฺตนิกาย  อุปาทาย วตฺตติ. 
อิธ ปน อวิเสสโต อมนุสฺเสสุ ทฏฺ พฺโพ.๓๙๓ ย่อมเป็นไปเพราะอาศัยหมู่สัตว์ในภูมิต่ ากว่าเทพชั้นจาตุม-
มหาราชลงมา ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่า หมายรู้ภูตโดยความเป็นภูต แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น ในที่นี้ 
บัณฑิตพึงทราบ ภูตศัพท์ว่า ใช้ในความหมายว่า อมนุษย์ ว่าโดยไม่ต่างกัน 
 ภูเต ภูตโต ส  ฺชานาติ, ภูเต ภูตโต ส  ฺ ตฺวา ภูเต ม  ฺ ติ, ภูเตสุ ม  ฺ ติ, ภูตโต ม  ฺ ติ, 
ภูเต เมติ ม  ฺ ติ, ภูเต อภินนฺทติ. ต  กิสฺส เหตุ ? อปริ  ฺ าต  ตสฺสาติ วทามิ.๓๙๔ หมายรู้ภูต๓๙๕โดย
ความเป็นภูต ครั้นหมายรู้ภูตโดยความเป็นภูตแล้ว ก าหนดหมายซึ่งภูต ก าหนดหมายในภูต ก าหนด
หมายนอกภูต ก าหนดหมายภูตว่าเป็นของเรา ยินดีภูต ข้อนั้นเพราะเหตุไร เรากล่าวว่า เพราะเขา
ไม่ได้ก าหนดรู้ 
 อิธ ปนาย  สตฺเตสุ วตฺตติ โน จ โข อวิเสเสน. จาตุมฺมหาราชิกาน  หิ เหฏฺ า สตฺตา อิธ ภูตา
ติ อธิปฺเปตา.๓๙๖ ก็ค าว่า ภูต นี้จะใช้ในความหมายว่าสัตว์โดยไม่แตกต่างกันเลยก็หามิได้ เพราะในที่นี้ 
ท่านประสงค์เอาสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ในภูมิต่ ากว่าชั้นจาตุมหาราชว่า ภูต 
 เมื่อเป็นบทวิเสสนะ ขยายบทอ่ืนจะมีความหมาย ๔ อย่าง คือ 
 ๑. อตีต แปลว่า กาลล่วงไปแล้ว 
 อุทาหรณ์: ภูตปุพฺพํ ภิกฺขเว เทฺว ภาตโร อิสโย คงฺค  นท ึอุปนิสฺสาย วิหรึสุ. อถ โข ภิกฺขเว 
มณิกณฺโ นาคราชา คงฺค  นทึ อุตฺตริตฺวา, เยน กนิฏฺโ อิสิ, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา กนิฏฺ    อิสึ 
สตฺตกฺขตฺตุ โภเคหิ ปริกฺขิปิตฺวา อุปริมุทฺธนิ มหนฺต  ผณ  กริตฺวา อฏฺ าสิ. อถ โข ภิกฺขเว กนิฏฺโ อิสิ 
ตสฺส นาคสฺส ภยา กิโส อโหสิ ลูโข ทุพฺพณฺโณ อุปฺปณฺฑุปฺปณฺฑุกชาโต ธมนิสนฺถตคตฺโต๓๙๗ ภิกษุ
ทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว มีฤาษีพ่ีน้อง ๒ คน อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ าคงคา ครั้งนั้น มณีกัณฐนาคราชขึ้น
จากแม่น้ าคงคาเข้าไปหาฤาษีผู้น้องถึงที่อยู่ ครั้นถึงแล้วได้พักวงขนดหางล้อมรอบฤาษี ๗ รอบ แผ่
พังพานใหญ่ปกเหนือศีรษะ ฤาษีผู้น้องกลับซูบผอม หมองคล้ า ซีดเหลือง เส้นเอ็นขึ้นสะพรั่ง เพราะ
ความหวาดกลัวนาคราช 
                                                      

 ๓๙๐ ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๑/๕., ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๒๒๔/๓๗๖. 
 ๓๙๑ หมายถึงหมู่สัตว์นับแต่ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ลงมา ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓/๔-๕ ในที่น้ีหมายถึงอมนุษย์ที่มี
ศักดิ์น้อย หรืออมนุษย์ที่มีศักดิ์มาก และค าว่า ผู้สิงสถิตอยู่บนภาคพ้ืน หมายถึง ภุมมเทวดาคือเทวดาที่บังเกิดบน
พื้นดิน ต้นไม้ และภูเขา เป็นต้น ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๔๕. 
 ๓๙๒ ผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศ หมายถึงเทวดาที่บังเกิดในวิมานในอากาศตั้งแต่สวรรค์ช้ันยามาจนถึงพรหม
โลก ช้ันอกนิษฐา ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๖/๑๔๕.  
 ๓๙๓ ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑/๑๒๕. 
 ๓๙๔ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓/๒. 
 ๓๙๕ ภูต ในที่น้ีหมายถึงสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ต่ ากว่าช้ันจาตุมหาราช (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๓/๓๔) 
 ๓๙๖ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๓/๓๔. 
 ๓๙๗ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๓๔๔/๒๕๙. 



 

 

๓๓๑ 

 ๒. ชาต แปลว่า สัตว์ที่เกิดมา 
 อุทาหรณ์: อถ โข ภิกฺขเว มาโร ปาปิมา อ  ฺ ตร  พฺรหฺมปาริสชฺช  อนฺวาวิสิตฺวา ม  เอต-
ทโวจ ภิกฺขุ ภิกฺขุ เมตมาสโท, เมตมาสโท เอโส หิ ภิกฺขุ พฺรหฺมา มหาพฺรหฺมา อภิภู อนภิภูโต อ  ฺ -
ทตฺถุทโส วสวตฺตี อิสฺสโร กตฺตา นิมฺมาตา เสฏฺโ สชฺชิตา๓๙๘ วสี ปิตา ภูตภพฺยานํ. อเหสุ โข เย ภิกฺขุ 
ตยา ปุพฺเพ สมณพฺราหฺมณา โลกสฺมึ ป วีครหกา ป วีชิคุจฺฉกา อาปครหกา อาปชิคุจฺฉกา เตชครหกา 
เตชชิคุจฺฉกา วายครหกา วายชิคุจฺฉกา ภูตครหกา ภูตชิคุจฺฉกา เทวครหกา เทวชิคุจฺฉกา ปชาปติ- 
ครหกา ปชาปติชิคุจฺฉกา พฺรหฺมครหกา พฺรหฺมชิคุจฺฉกา, เต กายสฺส เภทา ปาณุปจฺเฉทา หีเน กาเย 
ปติฏฺ  ิตา อเหสุ  ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น มารใจบาปเข้าสิงกายพรหมปาริสัชชะผู้หนึ่ง แล้วกล่าวกับเรา
ว่า ภิกษุ ภิกษุ อย่ารุกรานพกพรหมนี้เลย  อย่ารุกรานพกพรหมนี้ เลย  เพราะว่า พรหมผู้นี้ เป็น
มหาพรหม เป็นใหญ่ คณะพรหมฝ่าฝืนไม่ได้ โดยที่แท้ เป็นผู้รู้ทั่วไป ยังสรรพสัตว์ให้เป็นไปในอ านาจ 
เป็นอิสระ เป็นผู้สร้างโลก นิรมิตโลก เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้แต่งสัตว์ เป็นผู้ใช้อ านาจ เป็นบิดาของ
เหล่าสัตว์ที่เกิดแล้วและท่ีกําลังจะเกิด สมณพราหมณ์พวกก่อนท่าน เป็นผู้ติเตียนดิน เกลียดดิน เป็น
ผู้ ติเตียนน้ า เกลียดน้ า เป็นผู้ติเตียนไฟ เกลียดไฟ เป็นผู้ติเตียนลม เกลียดลม เป็นผู้ติเตียนสัตว์ 
เกลียดสัตว์ เป็นผู้ติเตียนเทวดา เกลียดเทวดา เป็นผู้ติเตียน ปชาบดี เกลียดปชาบดี เป็นผู้ติเตียน
พรหม เกลียดพรหมในโลก หลังจากตายแล้ว สมณพราหมณ์เหล่านั้นจะไปเกิดในพวกที่เลว 
 วสี ปิตา ภูตภพฺยานนฺติ อย  จิณฺณวสิตฺตา๓๙๙ วสี, อย  ปิตา ภูตานญฺจ ภพฺยานญฺจาติ    
วทติ. ตตฺถ อณฺฑชชลาพุชา สตฺตา อนฺโตอณฺฑโกเส เจว อนฺโตวตฺถิมฺหิ จ ภพฺยา นาม, พหิ นิกฺขนฺต-
กาลโต ปฏฺ าย ภูตา. ส เสทชา ป มจิตฺตกฺขเณ ภพฺยา, ทุติยโต ปฏฺ าย ภูตา. โอปปาติกา ป มอิริยา-
ปเถ ภพฺยา, ทุติยโต ปฏฺ าย ภูตาติ เวทิตพฺพา. เต สพฺเพปิ เอตสฺส ปุตฺตาติ สญฺ าย ปิตา ภูต-      
ภพฺยานนฺติ อาห.๔๐๐ ค าว่า วสี ปิตา ภูตภพฺยานํ ความว่า มารนั้นกล่าวว่า มหาพรหมผู้นี้ชื่อว่าเป็น
ผู้ใช้อ านาจ เพราะสั่งสมอ านาจไว้ มหาพรหมผู้นี้เป็นบิดาของสัตว์ที่เกิดแล้วและที่ก าลังจะเกิด บรรดา
สัตว์เหล่านั้น สัตว์ทั้งหลายที่เกิดในไข่และในครรภ์ พึงทราบว่า ชื่อว่ากําลังเกิดภายในกะเปาะไข่และ
ในรังไข่ ตั้งแต่เวลาที่ออกมาภายนอกแล้วชื่อว่าเกิดแล้ว สัตว์ทั้งหลายที่เกิดในเถ้าไคล ชื่อว่ากําลังเกิด 
ในขณะจิตดวงแรก ตั้งแต่จิตดวงที่ ๒ ไป จึงชื่อว่าเกิดแล้ว สัตว์ทั้งหลายที่ผุดเกิดขึ้นชื่อว่ากําลังเกิดใน
อิริยาบถแรก ตั้งแต่อิริยาบถที่ ๒ ไปชื่อว่าเกิดแล้ว มารนั้นเข้าใจว่า สัตว์เหล่านั้นแม้ทั้งหมดเป็นบุตร
ของมหาพรหมนี้ จึงกล่าวว่า พรหมนี้เป็นบิดาของสัตว์ที่เกิดแล้วและก าลังจะเกิด 
 ๓. ปตฺต แปลว่า การถึง-การบรรลุ  
 ๔. สม แปลว่า ความเสมอกัน 
 
 ๔.๙.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
     กาโล ฆสติ ภูตานิ   สพฺพาเนว สหตฺตนา 
                                                      

 ๓๙๘ ฉ.ม. สชิตา; สี.อิ. สญฺชิตา 
 ๓๙๙ ฉ.ม. จิณฺณวสิตาย 
 ๔๐๐ ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๕๐๒/๓๑๓. 



 

 

๓๓๒ 

     โย จ กาลฆโส ภูโต  ส ภูตปจนึ ปจิ 
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่าปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ค ภ ย ล ค ต ช ค 
๒ 
กา 

๒ ๑ ๑ 
โล ฆส 

๑ ๒ ๒ 
ติ ภูตา  

๑ 
นิ 

๒ 
สพ ฺ

๒ ๒ ๑ 
พาเนว 

๑ ๒ ๑ 
สหตฺต 

๒ 
นา 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ช ย ค ล ภ ช ล 
๒ 
โย 

๑ ๒ ๑ 
จ กาล 

๑ ๒ ๒ 
ฆโส ภู 

๒ 
โต 

๑ 
ส 

๒ ๑ ๑ 
ภูตป 

๑ ๒ ๑ 
จนึ ป 

๑ 
จิ 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ ติ ภูตา (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ สหสฺส (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ ฆโส ภู (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ จนึ ป (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
     สพฺเพ ว นิกฺขิปิสฺสนฺติ  ภูตา โลเก สมุสฺสย , 
     ยตฺถ เอตาทิโส สตฺถา  โลเก อปฺปฏิปุคฺคโล 
     ตถาคโต พลปฺปตฺโต  สมฺพุทฺโธ ปรินิพฺพโุต 

 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่าปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ค ร ย ล ค ม ช ค 
๒ 
สพ ฺ

๒ ๑ ๒ 
เพ ว นิกฺ 

๑ ๒ ๒ 
ขิปิสฺสนฺ  

๑ 
ติ 

๒ 
ภู 

๒ ๒ ๒ 
ตา โลเก 

๑ ๒ ๑ 
สมุสฺส 

๒ 
ย  

ครึ่งคาถากลาง 
ค ย ย ค ค ต ช ค 



 

 

๓๓๓ 

๒ 
ยตฺ 

๑ ๒ ๒ 
ถ เอตา 

๑ ๒ ๒ 
ทิโส สตฺ 

๒ 
ถา 

๒ 
โล 

๒ ๒ ๑ 
เก อปฺป 

๑ ๒ ๑ 
ฏิปุคฺค 

๒ 
โล 

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ร ย ค ค ต ช ค 
๑ 
ต 

๒ ๑ ๒ 
ถาคโต 

๑ ๒ ๒ 
พลปฺปตฺ 

๒ 
โต 

๒ 
สมฺ 

๒ ๒ ๑ 
พุทฺโธ ป 

๑ ๒ ๑  
รินิพฺพุ 

๒ 
โต 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ ขิปิสฺสนฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ สมุสฺส (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถากลาง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ ทิโส สตฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ฏิปุคฺค (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ พลปฺปตฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที ่๖ คือ รินิพฺพุ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
 
      ยานีธ ภูตานิ สมาคตาน ิ 
      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ  
      อโถป ิสกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิต  
 
 เป็นอินทรวิเชียรคาถา ในติฏ  ุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ และวังสัฏฐคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ 
พยางค ์       

ยานีธ 
๒ ๒ ๑ 

ภูตา นิ 
๒ ๒ ๑ 

สมาค 
๑ ๒ ๑ 

ตา 
๒ 

นิ 
๒ อินทวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ



 

 

๓๓๔ 

ภุมฺมานิ 
๒ ๒ ๑ 

วา ยานิ 
๒ ๒ ๑ 

ว อนฺต 
๑ ๒ ๑ 

ลิก ฺ
๒ 

เข 
๒ อินทวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
สพฺเพ ว 
๒ ๒ ๑ 

ภูตา สุ 
๒ ๒ ๑ 

มนา ภ 
๑ ๒ ๑ 

 วน ฺ
๒ 

ต ุ
๒ อินทวิเชียรคาถา 

ต คณะ ต คณะ ช คณะ คร ุ คร ุ
อโถปิ 
๑ ๒ ๑ 

สกฺกจฺจ 
๒ ๒ ๑ 

สุณนฺติ 
๑ ๒ ๑ 

ภาสิต  
๒ ๑ ๒ วังสัฏฐคาถา 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑, ๒ และ ๓) เข้ากับ
วังสัฏฐคาถา (บาทที่ ๔) คาถาที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุก
บาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒  
 จะเห็นได้จากค าในบาทที่ ๑ ว่า ยานีธ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ภูตานิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต 
คณะ, สมาค (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ตา (๒) เป็น ครุ และค าว่า นิ (๒) เป็น ครุ (ปาทันตครุ)  
 บาทที่ ๒ ว่า ภุมฺมานิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, วา ยานิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ว อนฺต (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ลิกฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า เข  (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๓ ว่า สพฺเพว (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ภูตา สุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, มนา ภ (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า วนฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า ตุ  (๒) เป็น ครุ (ปาทันตครุ) 
 ส่วนบาทที่ ๔ ที่เป็นวังสัฏฐคาถา จะมี ช ต ช ร คณะ ในคาถา คือ ครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, 
๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ จะเห็นว่าค าว่า อโถปิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า สกฺกจฺจ (๒ ๒ ๑) เป็น ต  
คณะ, ค าว่า สุณนฺตุ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และ ค าว่า ภาสิต  เป็น ร คณะ  
  
 ๔.๙.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
     กาโล ฆสติ ภูตานิ   สพฺพาเนว สหตฺตนา 
     โย จ กาลฆโส ภูโต  ส ภูตปจนึ ปจิ. 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  ๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทท่ีสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า กาโล เป็นประธาน วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ ฆสติ 
   ค าว่า สพฺพานิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ ภูตานิ 
   ค าว่า อตฺตนา เป็นบทสหัตถตติยา เข้ากับ สห ศัพท์ 
   ค าว่า ภูตานิ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ ฆสติ 



 

 

๓๓๕ 

   ค าว่า โย และ กาลฆโส เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ ภูโต 
   ค าว่า ส เป็นบทวิเสสนะของ ภูโต (โยคเข้ามาแปล)    
   ค าว่า ภูตปจนึ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ ปจิ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่มีบทที่เข้าใจยาก 
  ๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์  หรือมาตรา (เสียงยาว -สั้น) 
เหมือนกันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
   บาทที ่๑ ว่า กาโล ฆสติ ภูตานิ มีครุ ๔ ตัว คือ กา, โล, ภู, ตา อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๑ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ กฺ, อา, ฆฺ, อ, อ, อา, อยู่ใกล้กัน, อักษร
ตาลุฐานตัว ๒ ตัว คือ อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ลฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๒ 
ตัว คือ ภฺ, อู, อยู่ใกล้กัน และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียวคือ โอ   
   บาทที ่๒ ว่า สพฺพาเนว สหตฺตนา มีครุ ๕ ตัว คือ สพฺ, พา, เน, หตฺ, นา อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, หฺ, อ, อ, อา 
อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ สฺ, นฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ พฺ, พฺ 
อยู่ใกล้กัน, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียวคือ เอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียวคือ วฺ  
   บาทที ่๓ ว่า โย จ กาลฆโส ภูโต มีครุ ๕ ตัว คือ โย, กา, โส, ภู, โต อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, กฺ, อา, อ, ฆฺ, อ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ยฺ, จฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ลฺ, สฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๒ ตัว คือ ภฺ, อู อยู่ใกล้กัน, อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๓ ตัว คือ โอ, โอ, โอ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที ่๔ ว่า ส ภูตปจนึ ปจิ มีครุ ๒ ตัว คือ ภู, นึ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ 
นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้กัน, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัวคือ 
จฺ, อิ, จฺ, อิ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ สฺ, ตฺ, นฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ภฺ, อู, 
ปฺ, ปฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - 
  ๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ แบ่งเป็น ๓ 
ประเภท คือ 
   ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจ านวนมาก 
   ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจ านวนมาก 
   ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 
   บาทที่ ๑ ว่า กาโล ฆสติ ภูตานิ เป็นมิสสกสมตา 
   บาทที่ ๒ ว่า สพฺพาเนว สหตฺตนา เป็นเกวลมุทสุมตา 
   บาทที่ ๓ ว่า โย จ กาลฆโส ภูโต เป็นมิสสกสมตา 
   บาทที่ ๔ ว่า ส ภูตปจนึ ปจ ิเป็นมิสสกสมตา  
  คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสม
กัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ฆ ใน ฆสติ ในบาทที่ ๑, ฆ ใน กาลฆโส, ภู ใน ภูโต ในบาทที่ ๓, 
ภู ใน ภูตปจนึ ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรทัน



 

 

๓๓๖ 

ตฐาน ๑๐ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, และโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ พฺ, พฺ, ปฺ, ปฺ จึงท าให้เกิด
ความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  ๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อน
มากกว่าเสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส 
และสังโยคที่ประกอบบทไว้ไม่ดี 
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ฆ ใน ฆสติ ในบาทที่ ๑, ฆ ใน กาลฆโส, ภู ใน ภูโต ในบาทที่ ๓, ภู ใน 
ภูตปจนึ ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า สพฺพาเนว (สพฺพานิ 
+ เอว) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสัททสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     สพฺเพ ว นิกฺขิปิสฺสนฺติ   ภูตา โลเก สมุสฺสย  
     ยตฺถ เอตาทิโส สตฺถา   โลเก อปฺปฏิปุคฺคโล 
     ตถาคโต พลปฺปตฺโต   สมฺพุทฺโธ ปรินิพฺพุโต 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๔ อย่าง คือ 
  ๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทท่ีสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ภูตา เป็นประธาน วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ นิกฺขิปิสฺสนฺติ 
   ค าว่า สพฺเพ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ ภูตา 
   ค าว่า โลเก เป็นบทอาธาร สัมพันธ์เข้ากับ นิกฺขิปิสฺสนฺติ 
   ค าว่า สมุสฺสยํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ นิกฺขิปิสฺสนฺติ 
   ค าว่า เอตาทิโส, อปฺปฏิปุคฺคโล, ตถาคโต, พลปฺปตฺโต และ สมฺพุทฺโธ เป็นบท       
วิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ สตฺถา 
   ค าว่า สตฺถา เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ ปรินิพฺพุโต 



 

 

๓๓๗ 

   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่มีบทที่เข้าใจยาก 
  ๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์  หรือมาตรา (เสียงยาว -สั้น) 
เหมือนกันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที ่๑ ว่า สพฺเพ ว นิกฺขิปิสฺสนฺติ มีครุ ๕ ตัว คือ สพฺ, เพ, นิกฺ, ปิสฺ, สนฺ อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, กฺ, ขฺ, อ, อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐานตัว ๔ ตัว คือ อิ, อิ, อิ, อิ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ สฺ, นฺ, สฺ, สฺ, นฺ, ตฺ อยู่
ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ พฺ, พฺ, ปฺ อยู่ใกล้กัน อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียวคือ เอ และอักษร
ทันโตฏฐฐานตัวเดียวคือ ว   
  บาทที ่๒ ว่า ภูตา โลเก สมุสฺสยํ มีครุ ๖ ตัว คือ ภู, ตา, โล, เก, มุสฺ, ย  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อา, ก, อ, อ, อ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐานตัวเดียวคือ ย, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ตฺ, ลฺ, สฺ, สฺ, สฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๔ 
ตัว คือ อู, ภฺ, มฺ, อุ อยู่ใกล้กัน, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียวคือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียวคือ โอ 
และอักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ ( -   ) 
  บาทที ่๓ ว่า ยตฺถ เอตาทิโส สตฺถา มีครุ ๖ ตัว คือ ยตฺ, เอ, ตา, โส, สตฺ, ถา อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อา, อ, อา อยู่ใกล้
กัน, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ยฺ, อิ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ ตฺ, ถฺ, ตฺ, ทฺ, สฺ, สฺ, ตฺ, ถฺ อยู่
ใกล้กัน, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียวคือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียวคือ โอ 
  บาทที ่๔ ว่า โลเก อปฺปฏิปุคฺคโล มีครุ ๕ ตัว คือ โล, เก, อปฺ, ปุคฺ, โล อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ กฺ, อ, อ, คฺ, คฺ, อ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐานตัวเดียวคือ อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียวคือ ฏฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ ลฺ, ลฺ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, ปฺ, อุ อยู่ใกล้กัน, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียวคือ เอ และอักษร
กัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัวคือ โอ, โอ 
  บาทที ่๕ ว่า ตถาคโต พลปฺปตฺโต มีครุ ๕ ตัว คือ ถา, โต, ลปฺ, ปตฺ, โต อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อา, คฺ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ตฺ, ถฺ, ตฺ, ล, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ พฺ, ปฺ, ปฺ อยู่ใกล้กัน 
และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัวคือ โอ, โอ 
  บาทที ่๖ ว่า สมฺพุทฺโธ ปรินิพฺพุโต มีครุ ๕ ตัว คือ สมฺ, พุทฺ, โธ, นิพฺ, โต อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๒ ตัว คือ อ, อ อยู่ใกล้กัน, อักษรตาลุฐาน
มี ๒ ตัว คือ อิ, อิ อยู่ใกล้กัน, อักษรมุทธฐานตัวเดียวคือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, ทฺ, ธฺ, นฺ, ตฺ 
อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๗ ตัว คือ มฺ, พฺ, อุ, ปฺ, พฺ, พฺ, อุ อยู่ใกล้กัน และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว
คือ โอ, โอ 
  ๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ แบ่งเป็น ๓ 
ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจ านวนมาก 
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  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 
   บาทที่ ๑ ว่า สพฺเพ ว นิกฺขิปิสฺสนฺติ เป็นมิสสกสมตา 
   บาทที่ ๒ ว่า ภูตา โลเก สมุสฺสยํ เป็นมิสสกสมตา 
   บาทที่ ๓ ว่า ยตฺถ เอตาทิโส สตฺถา เป็นมิสสกสมตา 
   บาทที่ ๔ ว่า โลเก อปฺปฏิปุคฺคโล เป็นเกวลมุทสุมตา 
   บาทที่ ๕ ว่า ตถาคโต พลปฺปตฺโต เป็นมิสสกสมตา 
   บาทที่ ๖ ว่า สมฺพุทฺโธ ปรินิพฺพุโต เป็นมิสสกสมตา 
  คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสม
กัน คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๖ พยางค์ มี ขิ ใน นิกฺขิปิสฺสนฺติ ในบาทที่ ๑, ภู ใน ภูตา ในบาทที่ ๒, ย ใน 
ยตฺถ, ถา ใน สตฺถา ในบาทที่ ๓, ถา ใน ตถาคโต ในบาทที่ ๕, โธ ใน สมฺพุทฺโธ ในบาทที่ ๖ และผสม
อยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ กฺ, กฺ, กฺ, คฺ, คฺ, คฺ, 
อักษรทันตฐาน ๑๕ ตัว คือ นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๑๕ ตัว คือ 
พฺ, พฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, พฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, พฺ, ปฺ, พฺ, พฺ, จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและ
แข็งผสมกัน 
  ๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อน
มากกว่าเสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส 
และสังโยคที่ประกอบบทไว้ไม่ดี 
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๖ พยางค์ มี ขิ ใน นิกฺขิปิสฺสนฺติ ในบาทที่ ๑, ภู ใน ภูตา ในบาทที่ ๒, ย ใน ยตฺถ, ถา 
ใน สตฺถา ในบาทที่ ๓, ถา ใน ตถาคโต ในบาทที่ ๕, โธ ใน สมฺพุทฺโธ ในบาทที่ ๖ และไม่มีสนธิหรือ
สังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า เอตาทิโส (เอต + อาทิโส) อปฺปฏิบุคฺคโล (น + ปฏิบุคฺคโล) 
ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสัททสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
      ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ 



 

 

๓๓๙ 

      ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข 
      สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ 
      อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิต  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ยานิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะว่า ภูตานิ และ ภุมฺมานิ 
   ค าว่า อิธ เป็นบทวิเสสนะของ ปเทเส (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า ภูตานิ เป็นประธานวางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ สมาคตานิ 
   ค าว่า ภุมมานิ เป็นประธานวางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ สมาคตานิ  
   ค าว่า วา ศัพท์ เป็นปทวิกัปปัตถะ (อรรถไม่แน่นอน) วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์คือ 
ภูตานิ และ ภุมฺมานิ 
   ค าว่า อนฺตลิกฺเข เป็นบทอาธาร ใน นิพฺพตฺตานิ (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า สพฺเพ เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะว่า ภูตา 
   ค าว่า ว (เอว) เป็นอวธารณะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กันคือ สพฺเพ 
   ค าว่า ภูตา เป็นประธาน วางไว้ใกล้กับบทกิริยาคุมพากย์ว่า ภวนฺตุ 
   ค าว่า สุมนา เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะว่า ภูตา 
   ค าว่า อโถปิ สองบทนี้เป็นบทนิบาต 
   ค าว่า สกฺกจฺจ เป็นปุพพกาลกิริยา วางไว้ใกล้บทกิริยาคุมพากย์ว่า สุณนฺตุ 
   ค าว่า ภาสิตํ เป็นอวุตฺตกมฺม วางไว้ใกล้บทกิริยาคุมพากย์ว่า สุณนฺตุ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ มีครุ ๖ ตัว คือ ยา, นี, ภู, ตา, มา, ตา อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๒ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อา, อ, อา, อ, อา, คฺ, อ, 
อา, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ ย, อี, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ นฺ, ธฺ, ตฺ, นฺ, สฺ, ตฺ, นฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๓ ตัว คือ ภฺ, อู, มฺ 
  บาทที่ ๒ ว่า ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข มีครุ ๗ ตัว คือ ภุมฺ, มา, วา, ยา, อนฺ, ลิกฺ, 
เข อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อา, อา, อา, อ, 
อ, อ, กฺ, ขฺ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, ยฺ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ลฺ, อักษร
โอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ภฺ, อุ, มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว 
คือ วฺ, วฺ 
  บาทที่ ๓ ว่า สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ มีครุ ๖ ตัว คือ สพฺ, เพ, ภู, ตา, นา, วนฺ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อา, อ, อา, อ, 



 

 

๓๔๐ 

อ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ สฺ, ตฺ, สฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๘ ตัว คือ พฺ, พฺ, ภฺ, อู, อุ, มฺ, ภฺ, อุ, 
อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ 
  บาทที่ ๔ ว่า อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ มีครุ ๖ ตัว คือ โถ, สกฺ, กจฺ, ณนฺ, ภา, ต  
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, อ, กฺ, กฺ, อ, อ, 
อ, อา, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, จฺ, จฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ณฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว 
คือ ถฺ, สฺ, สฺ, นฺ, ตฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ป, อุ, อุ, ภฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า อโถปิ สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิตํ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๘ พยางค์ มี ธ, ภู ใน ยานีธ, ภูตา ในบาทที่ ๑, มี ภุมฺ, เข ใน ภุมฺมานิ, อนฺตลิกฺเข 
ในบาทที่ ๒, มี ภู, ภ ใน ภูตา, ภวนฺตุ ในบาทที่ ๓, มี โถ, ภา ใน อโถปิ, ภาสิต  ในบาทที่ ๔ และผสม
อยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ ค, กฺ, กฺ, กฺ, อักษร
ตาลุฐาน ๒ ตัว คือ จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๑๖ ตัว นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, 
และอักษรโอฏฐฐาน ๗ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, พฺ, พฺ, มฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อน
และแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๘ พยางค์ มี ธ, ภู ใน ยานีธ, ภูตา ในบาทที่ ๑, มี ภุมฺ, เข ใน ภุมฺมานิ, อนฺตลิกฺเข ใน
บาทที่ ๒, มี ภู, ภ ใน ภูตา, ภวนฺตุ ในบาทที่ ๓, มี โถ, ภา ใน อโถปิ, ภาสิต  ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิ
หรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ยานีธ (ยานิ + อิธ), สพฺเพว (สพฺเพ + เอว) ออกเสียง
ง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 



 

 

๓๔๑ 

  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๙.๕ สรุป   
 จากการศึกษาวิเคราะห์ ภูต ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 ภูต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ภู ธาตุ + ต ปัจจัย, ภู  ธาตุ + กฺต ปัจจัย มี
ความหมาย ๑๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) รุกฺขาทิ ต้นไม้เป็นต้น (๒) วิชฺชมาน ความมีอยู่ (๓) อรหนฺต 
พระอรหันต์ (๔) ขนฺธปญฺจก ขันธ์ ๕ (๕) สตฺต สัตว์โลก (๖) มหาภูต มหาภูตธาตุ ๔ (๗) อมนุสฺส 
เทวดา ภูตศัพท์ ที่เป็น ๓ ลิงค ์มีลิงค์ตามบทที่ถูกขยาย มีความหมาย ๔ อย่าง ประกอบด้วย (๑) อตีต 
กาลล่วงไปแล้ว (๒) ชาต สัตว์ที่เกิดมา (๓) ปตฺต การถึง-การบรรลุ (๔) สม ความเสมอกัน อุทาหรณ์ที่
น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย ปัฐยาวัตตคาถา, อินทร
วิเชียรคาถา และวังสัฏฐคาถา และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ     
(๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ และ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
๔.๑๐ วิเคราะห์ สาธุ ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า สาธุ เม ภนฺเต, สาธุ สาธุ, สาธุ ธมฺมรุจี ราชา ที่มี สาธุ ศัพท์ประกอบอยู่ ผู้วิจัย
เห็นควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑๐.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 สาธุ ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สาธ ส สิทฺธิมฺหิ=ส าเร็จ + ณ มีกระบวนการ
สร้างศัพท์ ดังนี้ 
  สาธ 
  สาธ + ณุ   ลง ณ ุปัจจัย  หนาทีหิ ณุนุตโว 
  สาธฺ + ณุ   ลบสระ อ ท้าย สาธ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
  สาธฺ + อุ   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
  สาธุ    น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สาธุ  
 ๔.๑๐.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 สาธุ ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๔๐๑ ว่า 

                                                      

 ๔๐๑ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๘๙/๑๕๔-๑๕๕., ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๙-๒๐. 



 

 

๓๔๒ 

 อย  หิ สาธุสทฺโท๔๐๒ อายาจนสมฺปฏิจฺฉนสมฺปห สนสุนฺทรทฬฺหีกมฺมาทีสุ ทิสฺสติ. สาธุ เม 
ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม  เทเสตูติ๔๐๓อาทีสุ อายาจเน ทิสฺสติ. สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต   
ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวาติ๔๐๔อาทีสุ สมฺปฏิจฺฉเน. สาธุ สาธุ สาริปุตฺตาติ๔๐๕อาทีสุ สมฺปห สเน. 
     สาธุ ธมฺมรุจิ ราชา    สาธุ ปญฺ าณวา นโร. 
     สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ   ปาปสฺสากรณ  สุขนฺติ๔๐๖ 
อาทีสุ สุนฺทเร. เตนหิ พฺราหฺมณ สุโณหิ สาธุก  มนสิกโรหีติ๔๐๗อาทีสุ สาธุกสทฺโทเยว ทฬฺหีกมฺเม,  
อาณตฺติยนฺติปิ วุจฺจติ. อิธาปิ อย  เอตฺเถว ทฬฺหีกมฺเม จ อาณตฺติยญฺจ เวทิตพฺโพ. สุนฺทเรปิ วฏฺฏติ.   
ทฬฺหีกมฺมฏฺเ น๔๐๘ หิ ทฬฺหมิม  ธมฺม  สุณาหิ สุคหิต  คณฺหนฺโต. อาณตฺติอฏฺเ น๔๐๙ มม อาณตฺติยา  
สุณาหิ, สุนฺทรฏฺเ น สุนฺทรมิม  ภทฺทก  ธมฺม  สุณาหีติ เอว  ทีปิต  โหติ. 
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๗๙๐ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 
     สุนฺทเร ทฬฺหิกมฺเม จา,  ยาจเน สมฺปฏิจฺฉเน 
     สชฺชเน สมฺปหํสาย,ํ  สาธฺว’ภิเธยฺยลิงฺคิกํ. 
  สาธุศัพท์ เป็นอภิเธยยลิงค์  คือเป็นได้ท้ัง ๓ ลิงค์  มีความหมาย  ๖  อย่าง    
  คือ  (๑) สุนทร  ความดี  (๒) ทฬฺหิกมฺม การกระท าให้มั่นคง (๓) อายาจน  
  การอ้อนวอน  (๔) สมฺปฏิจฺฉน การรับค า  (๕) สชฺชน คนดี  (๖) สมฺปหํสา  
  ความยินดี 
 เมื่อทราบความหมายของ สาธุ ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 สปรหิต  สาเธตีติ สาธุ, สปฺปุริโส สัตบุรุษ ชื่อว่า สาธุ เพราะท าประโยชน์ตนและประโยชน์
ผู้อื่นให้ส าเร็จ 
 อจฺจนฺต  สาเธตพฺพนฺติ สาธุ, ลทฺธก  สุนฺทร  ทานสีลาทิ ชื่อว่า สาธุ เพราะให้ส าเร็จอย่างยิ่ง 
หมายถึง สิ่งที่งาม สิ่งที่ดี และคุณธรรมมีทานและศีลเป็นต้น 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. สุนฺทร แปลว่า ความด ี
 อุทาหรณ์: สาธุ ธมฺมรุจิ ราชา    สาธุ ปญฺ าณวา นโร 
     สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ   ปาปสฺสากรณ  สุข ๔๑๐ 
  พระราชาชอบพอพระทัยธรรม จึงจะดี นรชนมีความรอบรู้ จึงจะดี ความไม่ 

                                                      

 ๔๐๒ อิ. อยญฺเจ สาธูติ สทฺโท. 
 ๔๐๓ สํ.ส. (บาลี) ๑๘/๙๕/๖๘. 
 ๔๐๔ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๘๖/๖๗. 
 ๔๐๕ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๔๙/๒๔๐. 
 ๔๐๖ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๑๐๑/๑๗.  
 ๔๐๗ อง.ฺทสก. (บาลี) ๒๔/๑๖๗/๒๐๔. 
 ๔๐๘ ฉ.ม. ทฬฺหีกมฺมตฺเถน. 
 ๔๐๙ ฉ.ม. อาณตฺติอตฺเถน เอวมุปริปิ. 
 ๔๑๐ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๑๐๑/๑๗. 



 

 

๓๔๓ 

  ประทุษร้ายมิตรเป็นความดี การไม่กระท าบาปเป็นเหตุน าสุขมาให้๔๑๑ 
 สาธูติ สุนฺทโร ปสตฺโถ. วินิจฺฉยปเวณิสุจริตธมฺเม โรเจตีติ ธมฺมรุจิ . ตาทิโส หิ ชีวิต       
ชหนฺโตปิ อกิจฺจ  น กโรติ ตสฺมา สาธุ๔๑๒ บทว่า สาธุ ได้แก่ ความดีงาม คือความประเสริฐ พระราชาได้
ชื่อว่า ธรรมรุจิ เพราะวจนัตถะว่า ทรงพอพระทัยในวินิจฉัยธรรม ประเพณีธรรม และสุจริตธรรม จริง
อยู่ พระราชาเช่นนั้น แม้จะต้องสละพระชนมาชีพ ก็ไม่ทรงยอมกระท ากรรมอันมิใช่พระราชกรณียกิจ 
เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็นพระราชาผู้มีความดีงาม 
 ๒. ทฬฺหิกมฺม แปลว่า การกระท าให้มั่นคง  
 อุทาหรณ์ : เตนาวุโส สาริปุตฺต สุณาหิ สาธุก  มนสิกโรหิ๔๑๓ ท่านสารีบุตร ผู้มีอายุ ถ้า
เช่นนั้น ท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดี 
 เตนหิ โทณ สุโณหิ สาธุก  มนสิกโรหิ๔๑๔ โทณะ ถ้าเช่นนั้น ท่านจงฟัง จงใส่ใจให้ดี 
 เตนหิ พฺราหฺมณ สุโณหิ สาธุก  มนสิกโรหิ๔๑๕ พราหมณ์ ถ้าเช่นนั้น ท่านจงฟัง จงกระท าไว้
ในใจให้ด ี
 ๓. อายาจน แปลว่า การอ้อนวอน  
 อุทาหรณ์: สาธุ เม ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม  เทเสตุ๔๑๖ ขอพระพุทธานุญาต พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระพุทธองค์โดยย่อด้วยเถิด พระพุทธเจ้าข้า  
 ๔. สมฺปฏิจฺฉน แปลว่า การรับค า  
 อุทาหรณ์: สาธุ ภนฺเตติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา๔๑๗ ภิกษุนั้น 
กล่าวชื่นชมยินดีพระพุทธภาษิต ของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า สาธุ พระพุทธเจ้าข้า  
 ๕. สชฺชน แปลว่า คนด ี 
 อุทาหรณ์: สาธุชเนหิ ปวตฺเตตพฺพ ๔๑๘ คนด ีพึงยังการสนทนาปราศรัยให้เป็นไป 
 ๖. สมฺปหํสา แปลว่า ความร่าเริงยินดี  
 อุทาหรณ์: สาธุ สาธุ สาริปุตฺต๔๑๙ สารีบุตร ดีแล้ว ดีแล้ว 
 ๗. สมฺปสาทน แปลว่า เลื่อมใส 
 อุทาหรณ์: สาธุ มหาพฺรหฺเมติ เอตฺถ สมฺปสาทเน สาธุสทฺโท.๔๒๐ สาธุ-ศัพท์ในค านี้ว่า สาธุ 
มหาพฺรหฺเม ใช้ในความหมายว่าเลื่อมใส 
 
 
                                                      

 ๔๑๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๐๑/๒๐ 
 ๔๑๒ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๘/๑๐๑/๔๘. 
 ๔๑๓ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๖๙/๑๙๐. 
 ๔๑๔ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๙๒/๒๑๒. 
 ๔๑๕ อง.ฺทสก. (บาลี) ๒๔/๑๖๗/๒๐๔. 
 ๔๑๖ สํ.ส. (บาลี) ๑๘/๙๕/๖๘. 
 ๔๑๗ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๘๖/๖๗. 
 ๔๑๘ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๔/๕๕. 
 ๔๑๙ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๔๙/๒๔๐. 
 ๔๒๐ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๐๑/๒๗๒. 



 

 

๓๔๔ 

 ๔.๑๐.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
     สาธุ ธมฺมรุจิ ราชา    สาธุ ปญฺ าณวา นโร 
     สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ   ปาปสฺสากรณ  สุข  
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปฐมสการวิปุลาคาถา 
 ตารางแสดงปฐมสการวิปุลาคาถา  
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ครึ่งคาถาแรก 
ค ช ส ค ค ย ช ค 
๒ 
สา 

๑ ๒ ๑ 
ธุ ธมฺม 

๑ ๑ ๒ 
รุจิ รา  

๒ 
ชา 

๒ 
สา 

๑ ๒ ๒ 
ธุ ปญฺ า 

๑ ๒ ๑ 
ณวา น 

๒ 
โร 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ย ย ค ค ต ช ค 
๒ 
สา 

๑ ๒ ๒ 
ธุ มิตฺตา 

๑ ๒ ๒ 
นมทฺทุพฺ 

๒ 
โภ 

๒ 
ปา 

๒ ๒ ๑ 
ปสฺสาก 

๑ ๒ ๑  
รณํ สุ 

๒ 
ข  

 



 

 

๓๔๕ 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค ์ประเภท ปฐมสการวิปุลาคาถา มี ส ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ส คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ รุจิ รา (๑ ๑ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ณวา น (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ นมทฺทุพฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ รณ  สุ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 ๔.๑๐.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
     สาธุ ธมฺมรุจิ ราชา    สาธุ ปญฺ าณวา นโร 
     สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ   ปาปสฺสากรณ  สุข  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า สาธุ ทั้ง ๓ บทเป็นบทวิกติกัตตา สัมพันธ์เข้ากับ โหติ (โยคมา) 
   ค าว่า ธมฺมรุจิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ราชา 
   ค าว่า ปญฺ าณวา เป็นบทวิสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ นโร 
   ค าว่า มิตฺตานํ เป็นบทฉัฏฐีกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ อทฺทุพฺโภ 
   ค าว่า ปาปสฺส เป็นบทฉัฏฐีกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ อกรณ  
   ค าว่า สุข ํเป็นบทวิกติกัตตา สัมพันธ์เข้ากับ โหติ (โยคเข้ามา)  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า สาธุ ธมฺมรุจิ ราชา มีครุ ๔ ตัว คือ สา, ธมฺ, รา, ชา อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๑ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อา, อ, อ, อา, อา, อักษรตาลุฐาน ๓ 
ตัว คือ จฺ, อิ, ชฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ สฺ, ธฺ, ธฺ และอักษรโอฏฐ
ฐาน ๔ ตัว คือ อุ, มฺ, มฺ, อุ 
  บาทที่ ๒ ว่า สาธุ ปญฺ าณวา นโร มีครุ ๕ ตัว คือ สา, ปญฺ, า, วา, โร อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อา, อ, อา, อ, อา อ, อักษร



 

 

๓๔๖ 

ตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ญฺ, ญฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ณฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ สฺ, ธฺ, นฺ, อักษร
โอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ อุ, ปฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๓ ว่า สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ มีครุ ๖ ตัว คือ สา, มิตฺ, ตา, มท,ฺ ทุพฺ, โภ อยู่ใกล้
กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อา, อา, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ สฺ, ธฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, ทฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ อุ, มฺ,  
มฺ, อุ, พฺ, ภฺ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๔ ว่า ปาปสฺสากรณํ สุขํ มีครุ ๕ ตัว คือ ปา, ปสฺ, สา, ณ , ข  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อา, อ, อา, กฺ, อ, อ, อ, ขฺ, อ, 
อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ สฺ, สฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, 
อุ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า สาธุ ธมฺมรุจิ ราชา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า สาธุ ปญฺ าณวา นโร เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ปาปสฺสากรณํ สุข ํเป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ธุ ใน สาธุ, ธมฺ ใน ธมฺมรุจิ ในบาทที่ ๑, ธุ ใน สาธุ ในบาทที่ ๒, ธุ ใน 
สาธุ, โภ ใน มิตฺตานมทฺทุพฺโภ ในบาทที่ ๓ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวน
มาก คือ อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ จฺ, ชฺ, ญฺ, ญฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, ทฺ, และ
โอฏฐฐาน ๘ ตัว คือ มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, พฺ, ปฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็ง
ผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ธุ ใน สาธุ, ธมฺ ใน ธมฺมรุจิ ในบาทที่ ๑, ธุ ใน สาธุ ในบาทที่ ๒, ธุ ใน สาธุ, 
โภ ใน มิตฺตานมทฺทุพฺโภ ในบาทที่ ๓ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า มิตฺ
ตานมทฺทุพฺโภ (มิตฺตาน  + อทฺทุพโภ) ปาปสฺสากรณ  (ปาปสฺส + อกรณ ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วย
สุขุมาลตาคุณ 



 

 

๓๔๗ 

  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๑๐.๕ สรุป  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ สาธุ ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 สาธุ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สาธ ธาตุ + ณ ปัจจัย มีความหมาย ๗ อย่าง 
ประกอบด้วย (๑) สุนทร ความดี (๒) ทฬฺหิกมฺม การกระท าให้มั่นคง (๓) อายาจน การอ้อนวอน   
(๔) สมฺปฏิจฺฉน การรับค า (๕) สชฺชน คนดี (๖) สมฺปหํสา ความยินดี (๗) สมฺปสาทน เลื่อมใส 
อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์ คือ ปฐมสการวิปุลาคาถา และเป็นสัททา-
ลังการ ๕ อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ (๕) อัตถพยัตติ-
คุณ 
 
๔.๑๑ วิเคราะห์ สุต ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า เสนาย ปสุโต, สุตธมฺมสฺส, อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส, ปุญฺ    ปสุต , ทิฏฺ    สุต  มุต , 
สุตธโร สุตสนฺนิจฺจโย ที่มี สุต ศัพท์ประกอบอยู่ ผู้วิจัยเห็นควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษา
ตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑๑.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 สุต ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สุ (อภิสเว=เชื่อฟัง, ปาณคพฺภวิโมจเน=คลอด
บุตร, คติวุทฺธีสุ=ไป, เจริญ, สวเน=ฟัง) + ต มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  สุ 
  สุ + ต    ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ/ 
        ภาวกมฺเมสุ ต 
  ส าเร็จรูปเป็น สุต 
  
 ๔.๑๑.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 สุต ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๔๒๑ ว่า 
 สุตนฺติ อย  สุตสทฺโท สอุปสคฺโค จ อนุปสคฺโค จ คมนวิสฺสุตกิลินฺนอุปจิตานุโยคโสต-    
วิญฺเ ยฺยโสตทฺวารานุสารวิญฺ าตาทิอเนกตฺถปฺปเภโท. ตถา หิสฺส เสนาย ปสุโตติ อาทีสุ คจฺฉนฺโตติ  

                                                      

 ๔๒๑ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑/๒๘., ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑/๔., สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑/๕, ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๘๙. 



 

 

๓๔๘ 

อตฺโถ. สุตธมฺมสฺส ปสฺสโตติ๔๒๒ อาทีสุ วิสฺสุตธมฺมสฺสาติ อตฺโถ. อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺสาติ๔๒๓ อาทีสุ       
กิลินฺนา กิลินฺนสฺสาติ อตฺโถ. ตุมฺเหหิ ปุญฺ    ปสุต  อนปฺปกนฺติ๔๒๔ อาทีสุ อุปจิตนฺติ อตฺโถ. เย ฌาน-   
ปสุตา ธีราติ๔๒๕ อาทีสุ ฌานานุยุตฺตาติ อตฺโถ. ทิฏฺ    สุต  มุตนฺติ๔๒๖ อาทีสุ โสตวิญฺเ ยฺยนฺติ อตฺโถ.  
สุตธโร สุตสนฺนิจฺจโยติ๔๒๗ อาทีสุ โสตทฺวารานุสารวิญฺ าตธโรติ อตฺโถ. อิธ ปนสฺส โสตทฺวารานุสาเรน 
อุปธาริตนฺติ วา อุปธารณนฺติ วาติ อตฺโถ. 
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๗๙๗-๗๙๘ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 
    คมเน วิสฺสุเต จา’ว,  ธาริโต’ปจิเตสุ จ  
    อนุโยเค กิลินฺเน จ,  สุโต’ ภิเธยฺยลิงฺคิโก. 
    โสตวิญฺเ ยฺย สตฺเถสุ,  สุตํ ปุตฺเต สุโต สิยา  
  สุตศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) คมน การไป (๒) วิสสฺุต  
  การปรากฏ  (๓) อวธาริต  การจดจ า  (๔) อุปจิต  การสั่งสม-การเลือกเฟ้น  
  (๕) อนุโยค การขวนขวาย-การถาม  (๖) กิลินฺน ความก าหนัด-การเปียกชุ่ม 
  สุตศัพท์ นปุงสกลิงค์มีควาหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) โสตวิญฺเ ยฺย สัททารมณ ์
  ที่โสตประสาทรู้ได้ (๒) สตถฺ ศาสตร์คัมภีร์ สุตศัพท์ ปุงลิงค์ มีความหมายว่า 
  ปุตตฺ บุตรชาย 
 เมื่อทราบความหมายของ สุต ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 สุยเตติ สุโต บุตรชื่อว่าสุตะ เพราะมารดาบิดาให้เกิด 
 สุณาตีติ สุโต ชื่อว่าสุตะ เพราะเชื่อฟัง 
 สุยฺยเตติ สุโต ชื่อว่าสุตะ เพราะเป็นผู้ที่เขารู้จัก 
 โสเตน โสตพฺพนฺติ สุต  ชื่อว่าสุตะ เป็นเป็นสิ่งที่พึงใช้หูฟัง 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. คมน แปลว่า การไป 
 อุทาหรณ์: เสนาย ปสุโต เสนาเคลื่อนไป 
 ๒. วิสสุต แปลว่า การปรากฏ  
     สุโข วิเวโก ตุฏฺ สฺส  สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต 
     อพฺยาปชฺฌ ๔๒๘ สุข  โลเก  ปาณภูเตสุ ส ยโม. 
     สุขา วิราคตา โลเก  กามาน  สมติกฺกโม 
 

                                                      

 ๔๒๒ วิ.ม. (บาลี) ๔/๕/๕., ขุ.อุ. ๒๕/๑๑/๑๐๔. 
 ๔๒๓ วิ.ภิกฺขุนี. (บาลี) ๓/๖๕๗/๔. 
 ๔๒๔ ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๑๒/๑๑., ขุ.เปต. (บาลี) ๒๖/๒๕/๑๕๔.  
 ๔๒๕ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๑/๔๙. 
 ๔๒๖ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๔๑/๒๐๓. 
 ๔๒๗ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๓๓/๒๙๘., องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๒๒/๒๖-๒๗. 
 ๔๒๘ ฉ.ม. อพฺยาปชฺช   



 

 

๓๔๙ 

     อสฺมิมานสฺส วินโย  เอต  เว ปรม  สุข .๔๒๙ 
  ความสงัด๔๓๐ เป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษ ผู้มีธรรมปรากฏแล้ว รู้เห็นอยู่  
  ความไม่เบียดเบียนคือความส ารวมในสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก 
  ความปราศจากราคะคือความล่วงกามท้ังหลายได้ เป็นสุขในโลก 
  ความก าจัดอัสมิมานะ (ความถือตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่) เสียได้๔๓๑ 
  เป็นสุขอย่างยิ่ง๔๓๒ 
 สุตธมฺมสฺสาติ ปกาสิตธมฺมสฺส๔๓๓ ค าว่า สุตธมฺมสฺส ความว่า ผู้ประกาศธรรมให้ปรากฏ 
 ๓. อวธาริต แปลว่า การจดจ า หรือ โสตทฺวารานุสารวิญฺ าต แปลว่า ผู้ทรงความรู้แจ้ง
ตามแนวแห่งโสตทวาร 
 อุทาหรณ์: กถ รูเปน อาวุโส อานนฺท ภิกฺขุนา โคสิงฺคสาลวน  โสเภยฺยาติ. อิธาวุโส สารีปุตฺต 
ภิกฺขุ พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนิจโย. เย เต ธมฺมา อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสาน -    
กลฺยาณา สาตฺถา สพฺย  ฺชนา เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  อภิวทนฺติ, ตถารูปาสฺส ธมฺมา     
พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา๔๓๔ วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏฺ  ิยา สุปฏิวิทฺธา. โส จตสฺสนฺน  ปริสาน  
ธมฺม  เทเสติ ปริมณฺฑเลหิ ปทพฺย  ฺชเนหิ อนุปฺปพนฺเธหิ๔๓๕ อนุสยสมุคฺฆาตาย. เอวรูเปน โข อาวุโส  
สารีปุตฺต ภิกฺขุนา โคสิงฺคสาลวน  โสเภยฺยาติ.๔๓๖ ท่านอานนท์ ป่าโคสิงคสาลวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่น
ไร ท่านพระอานนท์ตอบว่า ท่านสารีบุตร ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เป็นพหูสูต (เป็นผู้มีธรรมที่ได้สดับ
มามาก) ทรงสุตะ (ทรงธรรมที่ได้สดับมา) สั่งสมสุตะ (สั่งสมธรรมที่ได้สดับมา)๔๓๗ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่ง
ธรรมที่มีความงามในเบื้องต้น  มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในที่สุด พร้อมทั้งอรรถและ
พยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ครบถ้วน ทรงจ าไว้ได้ คล่องปาก ขึ้นใจ และแทง
ตลอดดีด้วยทิฏฐิ ภิกษุนั้นแสดงธรรมแก่บริษัท ๔ ด้วยบทและพยัญชนะที่เรียบง่ายและต่อเนื่องไม่ขาด
สาย เพื่อถอนอนุสัย ท่านสารีบุตร ป่าโคสิงคสาลวัน พึงงามด้วยภิกษุเช่นนี้ 
 ๔. อุปจิต แปลว่า การสั่งสม, การเลือกเฟ้น 
 อุทาหรณ์:  โส าติธมฺโม จ อย  นิทสฺสิโต  
      เปตาน ปูชา จ กตา อุฬารา 

                                                      

 ๔๒๙ วิ.ม. (บาลี) ๔/๕/๕., ขุ.อุ. ๒๕/๑๑/๑๐๔. 
 ๔๓๐ วิเวก ในที่น้ีหมายถึงนิพพานที่สงัดจากอุปธิกิเลส (วิ.อ. (บาลี) ๓/๕/๑๐) 
 ๔๓๑ ความกําจัดอัสมิมานะได้ หมายถึงอรหัตตผล (วิ.อ. (บาลี) ๓/๕/๑๐) และดูเทียบ ขุ.อุ. (ไทย) 
๒๕/๑๑/๑๙๐ 
 ๔๓๒ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๑๑/๑๙๐. 
 ๔๓๓ วิ.อ. (บาลี) ๓/๕/๑๐. 
 ๔๓๔ ฉ. ธาตา  
 ๔๓๕ สี.อิ. อปฺปพทฺเธหิ  
 ๔๓๖ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๓๓/๒๙๘., องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๒๒/๒๖-๒๗. 
 ๔๓๗ พหูสูต หมายถึงได้ศึกษาเล่าเรียนนวังคสัตถุศาสน์ (ค าสอนของพระศาสดามีองค์ ๙) มาครบถ้วน
โดยบาลีและอนุสนธิ ทรงสุตะ หมายถึงสามารถทรงจ านวังคสัตถุศาสน์นั้นไว้ได้แม่นย า แม้เวลาผ่านไป ๑๐ ปี ๒๐ ปี 
ก็ไม่ลืมเลือน เมื่อถูกถามก็สามารถตอบได้ สั่งสมสุตะ หมายถึงจดจ านวังคสัตถุศาสน์นั้นไว้ได้จนขึ้นใจ ดุจรอยขีดที่
หินคงอยู่ไม่ลบเลือน ฉะนั้น (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๓๓/๑๕๙) 



 

 

๓๕๐ 

      พลญฺจ ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺน   
      ตุเมฺหหิ ปุญฺ    ปสุต ํอนปฺปกนฺติ.๔๓๘ 
      ญาติธรรม๔๓๙นี้นั้น ท่านแสดงออกแล้ว 
     การบูชาญาติที่ตายไปแล้ว ท่านท าอย่างยิ่งใหญ่แล้ว 
     ทั้งก าลังกายของภิกษ ุท่านก็เพ่ิมให้แล้ว 
     เป็นอันว่าท่านได้สั่งสมบุญอันไพศาลไว้ 
 ๕. อนุโยค แปลว่า การขวนขวาย-การถาม 
 อุทาหรณ์: เย ฌานปสุตา ธีรา เนกฺขมฺมูปสเม รตา 
     เทวาปิ เตส  ปิหยนฺติ  สมฺพุทฺธาน  สตีมต .๔๔๐ 
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดทรงขวนขวายในฌาน  ทรงมีปัญญา ยินดี 
  ในเนกขัมมะ๔๔๑ แม้ทวยเทพก็ชื่นชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น ผู้ทรง 
  มีสติ ตรัสรู้เองโดยชอบ 
 ๖. กิลินฺน แปลว่า ความก าหนัด-การเปียกชุ่ม 
 อุทาหรณ์: ยา ปน ภิกฺขุนี อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส ปุริสปุคฺคลสฺส อธกฺขก  อุพฺภชาณุมณฺฑล  
อามสน  วา ปรามสน  วา คหณ  วา ฉุปน  วา ปฏิปีฬน  วา สาทิเยยฺย; อยมฺปิ ปาราชิกา โหติ อส วาสา 
อุพฺภชาณุมณฺฑลิกาติ.๔๔๒ ก็ภิกษุณีใดกําหนัดแล้วยินดีการจับต้อง การลูบคล า การจับ การต้อง หรือ
การบีบของชายผู้กําหนัดบริเวณใต้รากขวัญ๔๔๓ลงมาเหนือเข่าขึ้นไป แม้ภิกษุณ ีนี้เป็นปาราชิกท่ีชื่อว่า
อุพภชาณุมัณฑลิกา๔๔๔ หาสังวาสมิได้ 
 ๗. โสตวญฺิเ ยฺย แปลว่า สัททารมณ์ท่ีโสตประสาทรู้ได้  
 อุทาหรณ์: อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน ฯ เป ฯ ยมฺปิท  ทิฏฺ    สุตํ มุต  วิ  ฺ าต  ปตฺต     
ปริเยสิต  อนุวิจริต  มนสา, ตมฺปิ เอต  มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตาติ สมนุปสฺสติ.๔๔๕ ภิกษุทั้งหลาย 
ปุถุชน๔๔๖ ในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับ ฯ ล ฯ จึงพิจารณาเห็นรูปที่เห็นแล้ว เสียงที่ได้ยินแล้ว อารมณ์ที่
ทราบแล้ว ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งแล้ว ถึงแล้ว แสวงหาแล้ว ใคร่ครวญแล้วด้วยใจว่า นั่นของเรา เราเป็น
นั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา 

                                                      

 ๔๓๘ ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๑๒/๑๑., ขุ.เปต. (บาลี) ๒๖/๒๕/๑๕๔. 
 ๔๓๙ ญาติธรรม หมายถึงกิจคือการสงเคราะห์ต่อกันที่ญาติจะพึงกระท าต่อกัน (ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๑๒/
๑๙๐)  
 ๔๔๐ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๑/๔๙. 
 ๔๔๑ เนกขัมมะ ในที่น้ีหมายถึงนิพพานเป็นที่สงบระงับกิเลส (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๑๘๑/๑๗๒)  
 ๔๔๒ วิ.ภิกฺขุนี. (บาลี) ๓/๖๕๗/๔. 
 ๔๔๓ ใต้รากขวัญ คือใต้ส่วนของร่างกายที่เรียกว่า ไหปลาร้า (วิ.อ. (บาลี) ๒/๖๕๗/๔๖๓) 
 ๔๔๔ อุพภชาณุมัณฑลิกา แปลว่า บริเวณเหนือเข่า แม้บริเวณเหนือข้อศอกก็รวมอยู่ในค า อุพภ
ชาณุมัณฑลิกา นี้ด้วย ค านี้เป็นช่ืออาบัติปาราชิกสิกขาบทนี้ (วิ.อ. (บาลี) ๒/๖๕๗-๖๕๘/๔๖๓) 
 ๔๔๕ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๔๑/๒๐๓. 
 ๔๔๖ ปุถุชน หมายถึงคนที่ยังมีกิเลสหนา ที่เรียกเช่นนี้เพราะบุคคลประเภทนี้ยังมีเหตุก่อให้เกิดกิเลส
อย่างหนานานัปการ ปุถุชนมี ๒ ประเภท คือ (๑) อันธปุถุชน คนที่ไม่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิต (๒) กัลยาณ-
ปุถุชน คนท่ีได้รับการศึกษาอบรมทางจิตแล้ว (ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๒/๒๒., ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๗/๕๘-๕๙) 



 

 

๓๕๑ 

 ๘. สตฺถ แปลว่า ศาสตร์คัมภีร์ 
 อุทาหรณ์: อวเสสา สตฺตา อปฺปสฺสุตา, อห  ปน พหุสฺสุโตติ มชฺชนวเสน อุปฺปนฺโน มาโน   
สุตมโท นาม๔๔๗ มานะที่เกิดขึ้นด้วยอ านาจความมัวเมาว่า คนที่เหลือมีสุตะน้อย ส่วนเรามีสุตะมาก 
 เถโร จินฺเตสิ อมฺหาก  อาจริโย สพฺพปริยตฺติโก เตปิฏกสุตพุทฺโธ เอวรูปสฺสาปิ นาม ภิกฺขุโน 
อย  ปญฺโห อาลุเฬติ อนาคเต มม ภาติกา อิม  ปญฺห  อาลุเฬสฺสนฺตีติ สุตฺต  คเหตฺวา อิม  ปญฺห  นิจฺจล  
กริสฺสามีต ิปฏิสมฺภิทามคฺคโต เอกายนมคฺโค วุจฺจติ ปุพฺพภาคสติปฏฺ านมคฺโค.๔๔๘ 
 พระเถระคิดว่า อาจารย์ของเราเรียนปริยัติทั่วถึง เป็นผู้รอบรู้ในคัมภีร์พระไตรปิฎก 
ปัญหานี้ยังสับสนส าหรับพระภิกษุแม้เช่นนี้ ในอนาคต พระภิกษุรุ่นน้องของเรา จักสับสนกับปัญหาข้อ
นี้ เพราะเหตุนั้น เราจะอ้างพระสูตรมาแก้ปัญหาข้อนี้ไม่ให้ดิ้นได้ ทางแห่งสติปัฏฐานที่เป็นส่วน
เบื้องต้นจากคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ท่านเรียกว่า เอกายนมรรค 
 ๙. ปุตฺต แปลว่า บุตรชาย 
 ๑๐. ทูต แปลว่า ทูต 
 อุทาหรณ์:   วิตฺตี หิ ม  วินฺทติ สูต ทิสฺวา  
      ปุจฺฉามิ ต  มาตลิ เทวสารถิ 
      อย  นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ  
      โย โมทติ สคฺคปตฺโต วิมาเน.๔๔๙ 
      ทูตมาตลีเทพสารถ ีความปลื้มใจย่อมเกิดแก่เรา  
     เพราะได้เห็นเทวสมบัติของเทพบุตรผู้อยู่ในวิมานนี้  
     เราขอถามท่าน เทพบุตรตนนี้ได้ท ากรรมดีอะไรไว้หนอ  
     จึงได้ข้ึนสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน 
 เทวสูโต จ มาตลิ เทพมาตลีผู้เป็นทูตของเทวดา 
 
 ๔.๑๑.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
     สุโข วิเวโก ตุฏฺ สฺส  สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต 
     อพฺยาปชฺฌ  สุข  โลเก  ปาณภูเตสุ ส ยโม 
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปฐมมการวิปุลาคาถา 
 มการวิปุลาคาถา มีลักษณะดังนี้ 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ที ่๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ม คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี (๑, ๓) 
  ๓) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ (๒, ๔) 
                                                      

 ๔๔๗ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๓๗๙. 
 ๔๔๘ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๓/๓๖๐-๓๖๑. 
 ๔๔๙ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๕๐๙/๑๗๙. 



 

 

๓๕๒ 

 มการวิปุลาคาถา มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) ปฐมมการวิปุลาคาถา คือ มการวิปุลาคาถาที่มี ม คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาท
ที่ ๑ และมี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เป็น ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ 
มีรูปคณะว่า ม ช ย ช 
  ๒) ตติยมการวิปุลาคาถา คือ มการวิปุลาคาถาที่มี ม คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาท
ที่ ๓ และมี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เป็น ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗
มีรูปคณะว่า ย ช ม ช 
  ๓) มการวิปุลาคาถา คือ มการวิปุลาคาถาที่มี ม คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทท่ี ๑, 
๓ และมี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒, ๔ มีรูปคณะว่า ม ช ม ช 
 ตารางแสดงปฐมมการวิปุลาคาถา  

บาทที่ ๑ บาทที ่๒ 

ค 
ล 

ม 

ม 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 

บาทที่ ๓ บาทที่ ๔ 

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 

ครึ่งคาถาแรก 
ล ภ ม ล ล ย ช ค 
๑ 
สุ 

๒ ๑ ๑ 
โข วิเว 

๒ ๒ ๒ 
โก ตุฏฺ สฺ  

๑ 
ส 

๑ 
สุ 

๑ ๒ ๒ 
ตธมฺมสฺ 

๑ ๒ ๑ 
ส ปสฺส 

๒ 
โต 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ม ย ค ค ย ช ค 
๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 



 

 

๓๕๓ 

อพฺ ยา ปชฺฌ  สุขํ โล เก ปา ณภูเต สุ สํย โม 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปฐมมการวิปุลาคาถา มี ม ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ม คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ โก ตุฏฺ สฺ (๒ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ส ปสฺส (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ม คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ สุข  โล (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ สุ ส ย (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
 
     สุขา วิราคตา โลเก  กามาน  สมติกฺกโม 
     อสฺมิมานสฺส วินโย  เอต  เว ปรม  สุข  
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ตติยนการวิปุลาคาถา 
 นการวิปุลาคาถา มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๑๒๖. ว่า โนณฺณวา เจ นวิปุลา 
       คาถาที่มี น คณะ ท้าย ๔ พยางค์แรกในวิสมบาท (และมี ช คณะ 
       ท้าย ๔ พยางค์ในสมบาท) ชื่อว่า นการวิปุลา  
 ลักษณะของนการวิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ที ่๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี (๑, ๓) 
  ๓) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ (๒, ๔) 
 นการวิปุลาคาถา มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) ปฐมนการวิปุลาคาถา คือ นการวิปุลาคาถาที่มี น คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาท
ที่ ๑ และมี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เป็น ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ 
มีรูปคณะว่า น ช ย ช 
  ๒) ตติยนการวิปุลาคาถา คือ นการวิปุลาคาถาที่มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาท
ที่ ๓ และมี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เป็น ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗
มีรูปคณะว่า ย ช น ช 
  ๓) นการวิปุลาคาถา คือ นการวิปุลาคาถาที่มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ 
๑, ๓ และมี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒, ๔ มีรูปคณะว่า น ช น ช 



 

 

๓๕๔ 

 ตารางแสดงตติยนการวิปุลาคาถา  
บาทที่ ๑ บาทที ่๒ 

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 

บาทที่ ๓ บาทที่ ๔ 

ค 
ล 

ม 

น 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 

ครึ่งคาถาแรก 
ล ร ย ค ค ต ช ค 
๑ 
สุ 

๒ ๑ ๒ 
ขา วิรา 

๑ ๒ ๒ 
คตา โล  

๒ 
เก 

๒ 
กา 

๒ ๒ ๑ 
มาน  ส 

๑ ๒ ๑ 
มติกฺก 

๒ 
โม 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ย น ค ค ต ช ค 
๒ 
อสฺ 

๑ ๒ ๒ 
มิมานสฺ 

๒ ๒ ๒ 
ส วิน 

๒ 
โย 

๒ 
เอ 

๒ ๒ ๑ 
ต  เว ป 

๑ ๒ ๑ 
รมํ สุ 

๒ 
ข  

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ตติยนการวิปุลาคาถา มี ย ช น ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ คตา โล (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ มติกฺก (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 



 

 

๓๕๕ 

 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทท่ี ๕ คือ ส วิน (๑ ๑ ๑) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ รม  สุ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
      โส าติธมฺโม จ อย  นิทสฺสิโต  
      เปตาน ปูชา จ กตา อุฬารา 
      พลญฺจ ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺน   
      ตุมเฺหห ิปุญฺ    ปสุต ํอนปฺปก   
 
 เป็นอินทรวิเชียรคาถา และอุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ และอินทร 
วงศคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค ์ 

ต ต ช ร 
อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

โส าติ ธมฺโม จ อย  นิ ทสฺสิโต 
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
เปตาน ปูชา จ กตา อุ ฬา รา 

ช ต ช ค ค 
อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

พลญฺจ ภิกฺขูน มนุปฺป ทิน ฺ น  
ต ต ช ร 

อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ตุมฺเหหิ ปุญฺ    ป สุต  อ นปฺปก  

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทรวงศคาถา (บาทที่ ๑ และ ๔) เข้ากับอินทร
วิเชียรคาถา (บาทที่ ๒) และอุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๓) คาถาที่เป็นอินทรวงศคาถา จะมี ต ต ช 
ร คณะ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๑ ๒ จะเห็นได้จากค า
ในบาทที่ ๑ ว่า โส าติ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ธมฺโม จ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, อย  นิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช 
คณะ, ค าว่า ทสฺสิโต (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 และบาทที่ ๔ ว่า ตุมฺเหหิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ปุญฺ    ป (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, สุต  อ 
(๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า นปฺปก  (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 ส่วนบาทที่ ๒ เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาท
คาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นจากค าว่า เปตาน (๒ ๒ ๑) เป็น ต 



 

 

๓๕๖ 

คณะ, ค าว่า ปูชา จ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า กตา อุ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า ฬา (๒) เป็น ครุ 
และค าว่า รา (๒) เป็น ครุ 
 และบาทที่ ๓ ที่เป็นอุเปนทรวิเชียรคาถา จะมี ช ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุก
บาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นว่าค าว่า พลญฺจ (๑ ๒ ๑) เป็น 
ช คณะ, ค าว่า ภิกฺขูน (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า มนุปฺป (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า ทินฺ (๒) เป็น 
ครุ และค าว่า น  (๒) เป็น ครุ 
  
 คาถาว่า 
 
     เย ฌานปสุตา ธีรา เนกฺขมฺมูปสเม รตา 
     เทวาปิ เตส  ปิหยนฺติ  สมฺพุทฺธาน  สตีมต .๔๕๐ 
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ตติยมการวิปุลาคาถา 
 ตารางแสดงตติยมการวิปุลาคาถา  

บาทที่ ๑ บาทที่ ๒ 

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 

บาทที่ ๓ บาทที่ ๔ 

ค 
ล 

ม 

ม 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 

ครึ่งคาถาแรก 
ค ภ ย ค ค ต ช ค 

                                                      

 ๔๕๐ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๘๑/๔๙. 



 

 

๓๕๗ 

๒ 
เย 

๒ ๑ ๑ 
ฌานป 

๑ ๒ ๒ 
สุตา ธี  

๒ 
รา 

๒ 
เนกฺ 

๒ ๒ ๑ 
ขมฺมูป 

๑ ๒ ๑ 
สเม ร 

๒ 
ตา 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ร ม ล ค ม ช ค 
๒ 
เท 

๒ ๑ ๒ 
วาปิ เต 

๒ ๒ ๒ 
สํ ปิหยนฺ 

๑ 
ติ 

๒ 
สมฺ 

๒ ๒ ๒ 
พุทฺธาน  

๑ ๒ ๑ 
สตีม 

๒ 
ต  

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค ์ประเภท ตติยมการวิปุลาคาถา มี ย ช ม ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ สุตา ธี (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ สเม ร (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ม คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ ส  ปิหยนฺ (๒ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ สตีม (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
  คาถาว่า 
 
      วิตฺตี หิ ม  วินฺทติ สูต ทิสฺวา   
      ปุจฺฉามิ ต  มาตลิ เทวสารถิ  
      อย  นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ  
      โย โมทติ สคฺคปตโฺต วิมาเน.  
  
 เป็นอินทรวิเชียรคาถา และอุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ และอินทร 
วงศคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค ์ 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

วิตฺตี หิ ม  วินฺท ติ สูต ทิสฺ วา 
ต ต ช ร 

อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ปุจฺฉามิ ต  มาต ลิ เทว สารถิ 

ช ต ช ค ค 
อุเปนทรวิเชียรคาถา 

๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 



 

 

๓๕๘ 

อย  นุ มจฺโจ ก ิ มกาสิ สา ธุํ 
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
โย โมท ติ สคฺค ปตโฺต วิ มา เน 

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑ และ ๔) เข้ากับ    
อินทรวงคคาถา (บาทที่ ๒) และอุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทท่ี ๓) คาถาที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต 
ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ 
จะเห็นจากค าว่า วิตฺตี หิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ม  วินฺท (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ติ สูต (๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า ทิสฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า วา (๒) เป็น คร ุ
 และบาทที่ ๔ ว่า โย โมท (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ติ สคฺค (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ปตฺโต วิ 
(๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า มา (๒) เป็น ครุ และค าว่า เน (๒) เป็น คร ุ  
 ส่วนบาทที่ ๒ คาถาที่เป็นอินทรวงศคาถา จะมี ต ต ช ร คณะ ของทุกบาทคาถา คือ เสียง
ครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๑ ๒ จะเห็นได้จากค าในบาทที่ ๑ ว่า ปุจฺฉาม ิ(๒ ๒ ๑) เป็น 
ต คณะ, ต  มาต (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ลิ เทว (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า สารถิ (๒ ๑ ๒) เป็น ร 
คณะ  
 และบาทที่ ๓ ที่เป็นอุเปนทรวิเชียรคาถา จะมี ช ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุก
บาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นว่าค าว่า อย  นุ (๑ ๒ ๑) เป็น 
ช คณะ, ค าว่า มจฺโจ กิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า มกาสิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า สา (๒) เป็น 
ครุ และค าว่า ธุํ (๒) เป็น ครุ 
 
 ๔.๑๑.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
     สุโข วิเวโก ตุฏฺ สฺส  สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต 
     อพฺยาปชฺฌ  สุข  โลเก  ปาณภูเตสุ ส ยโม 
    
 ประกอบด้วยสัททาลั งการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า สุโข เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ วิเวโก 
   ค าว่า ตุฏฺ สฺส, สุตธมฺมสฺส, ปสฺสโต (ปุคฺคลสฺส) เป็นสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับ
บทที่สัมพันธ์กัน คือ สุโข วิเวโก 
   ค าว่า อพฺยาปชฺฌ ํเป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สุข  
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ภวนฺติ  
   ค าว่า โลเก เป็นบทอาธาระ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ สุข  



 

 

๓๕๙ 

   ค าว่า ปาณภูเตสุ เป็นบทอาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ส ยโม 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า สุโข วิเวโก ตุฏฺ สฺส มีครุ ๕ ตัว คือ โข, เว, โก, ตุฏฺ, สฺ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ ขฺ, กฺ, อ, อ, อักษรตาลุฐานตัว
เดียว คือ อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, ตฺ, สฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ 
ตัว คือ อุ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ และอักษรทัน
โตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ 
  บาทที่ ๒ ว่า สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต มีครุ ๔ ตัว คือ ธมฺ, มสฺ, ปสฺ, โต อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๒ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อักษรทันตฐาน ๘ 
ตัว คือ สฺ, ตฺ, ธฺ, สฺ, สฺ, สฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ อุ, มฺ, มฺ, ปฺ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว 
คือ โอ 
  บาทที่ ๓ ว่า อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก มีครุ ๗ ตัว คือ อพฺ, ยา, ปชฺ, ฌ , ข , โล, เก อยู่ใกล้
กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, ขฺ, อ, กฺ, 
อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ยฺ, ชฺ ฌฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ สฺ, ลฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ พฺ, ปฺ,  
อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ 
ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า ปาณภูเตสุ สํยโม มีครุ ๕ ตัว คือ ปา, ภู, เต, ส , โม อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๔ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อา, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว 
คือ ยฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ณฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ตฺ, สฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ  
ปฺ, ภฺ, อู, อุ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรนา
สิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า สุโข วิเวโก ตุฏฺ สฺส เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ปาณภูเตสุ สํยโม เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี สฺ ใน ตุฏฺ สฺส ในบาทที่ ๑, ธมฺ ใน สุตธมฺมสฺส ในบาทที่ ๒, ฌํ ใน 
อพฺยาปชฺฌ  ในบาทที่ ๓, ภู ใน ปาณภูเตสุ ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐาน



 

 

๓๖๐ 

เดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ตฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๗ ตัว คือ มฺ, มฺ, ปฺ 
พ, ปฺ, ปฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี สฺ ใน ตุฏฺ สฺส ในบาทที่ ๑, ธมฺ ใน สุตธมฺมสฺส ในบาทที่ ๒, ฌํ ใน อพฺ
ยาปชฺฌ  ในบาทที่ ๓, ภู ใน ปาณภูเตสุ ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบท
สนธิในรูปว่า อพฺยาปชฺฌ  (น + วิ + อาปชฺฌ ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า  
 
     สุขา วิราคตา โลเก  กามาน  สมติกฺกโม 
     อสฺมิมานสฺส วินโย  เอต  เว ปรม  สุข  
 
 ประกอบด้วยสัททาลั งการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า สุขา เป็นบทวิกติกัตตา ใน โหติ (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า วิราคตา เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โลเก 
   ค าว่า กามานํ เป็นบทฉัฏฐีกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สมติกฺกโม 
   ค าว่า อสฺมิมานสฺส เป็นบทฉัฏฐีกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ วินโย  
   ค าว่า ปรมํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ สุข  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   



 

 

๓๖๑ 

  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า สุขา วิราคตา โลเก มีครุ ๕ ตัว คือ ขา, รา, ตา, โล, เก อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ ขฺ, อา, อา, คฺ, อ, อา, กฺ, อักษร
ตาลุฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ สฺ, ตฺ, ลฺ, อักษรโอฏฐ
ฐานตัวเดียว คือ อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษร
ทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๒ ว่า กามานํ สมติกฺกโม มีครุ ๕ ตัว คือ กา, มา, น , ติกฺ, โม อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ กฺ, อา, อา, อ, อ, อ, กฺ, กฺ, อ, 
อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ นฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, 
อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า อสฺมิมานสฺส วินโย มีครุ ๔ ตัว คือ อสฺ, มา, นสฺ, โย อยู่ใกล้กัน, อักษรใน
บาทที่ ๓ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ 
อิ, อิ, ยฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, นฺ, สฺ, สฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ, อักษรกัณโฐฏฐ
ฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๔ ว่า เอตํ เว ปรมํ สุขํ มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, ต , เว, ม , ข  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๔ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, ขฺ, อ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว 
คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ ตฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, มฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว 
คือ เอ, เอ อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๓ ตัว คือ ( -   ), ( -   ), ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า สุขา วิราคตา โลเก เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า กามานํ สมติกฺกโม เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อสฺมิมานสฺส วินโย เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า เอตํ เว ปรมํ สุข ํเป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ขา ใน สุขา ในบาทที่ ๑, ขํ ใน สุข  ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิล
อักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ คฺ, กฺ, กฺ, กฺ, กฺ, อักษรทันตฐาน 
๖ ตัว คือ ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๗ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ 
เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
 
 



 

 

๓๖๒ 

  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ขา ใน สุขา ในบาทที่ ๑, ขํ ใน สุข  ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่
ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า สมติกฺกโม (ส  + อติกฺกโม) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตา
คุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
  
 คาถาว่า 
 
      โส าติธมฺโม จ อย  นิทสฺสิโต  
      เปตาน ปูชา จ กตา อุฬารา 
      พลญฺจ ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺน   
      ตุมเฺหห ิปุญฺ    ปสุต ํอนปฺปก  
 
 ประกอบด้วยสัททาลั งการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า โส, อยํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ าติธมฺโม 
   ค าว่า นิทสฺสิโต เป็นบทกิรยิากิตก์ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ าติธมฺโม 
   ค าว่า เปตานํ เป็นบทฉัฏฐีกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปูชา 
   ค าว่า กตา เป็นบทกิริยากิตก์ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปูชา  
   ค าว่า อุฬารา เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ ปูชา 
   ค าว่า พลํ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ อนุปฺปทินฺน  
   ค าว่า ภิกฺขูนํ เป็นบทสัมปทานะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ อนุปฺปทินฺน  
   ค าว่า ตุมฺเหหิ เป็นบทอนภิหิตกัตตา วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ ปสุต  



 

 

๓๖๓ 

   ค าว่า ปุญฺ  ํ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ ปสุต  
   ค าว่า อนปฺปก ํเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ ปุญฺ     
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า โส าติธมฺโม จ อยํ นิทสฺสิโต มีครุ ๗ ตัว คือ โส, า, ธมฺ, โม, ย , ทสฺ, 
โต อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทท่ี ๑ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อา, อ, อ, อ, อ, 
อ, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ ญฺ, อิ, จฺ, ยฺ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ สฺ, ตฺ, ธฺ, นฺ, ทฺ, สฺ, สฺ, ตฺ, 
อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๓ ตัว คือ โอ, โอ, โอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัว
เดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า เปตาน ปูชา จ กตา อุฬารา มีครุ ๗ ตัว คือ เป, ตา, ปู, ชา, ตา, ฬา, รา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๑ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อา, อ, อา, อ, กฺ, 
อ, อา, อา, อา, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ชฺ, จฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฬ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว 
คือ ตฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, อู, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ  
  บาทที่ ๓ ว่า พลญฺจ ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺนํ มีครุ ๖ ตัว คือ ลญฺ, ภิกฺ, ขู, นุปฺ, ทินฺ, น  อยู่
ใกล้กัน, อักษรในบาทท่ี ๓ นี้ ๒๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, อ, อ, กฺ, ขฺ, อ, อ, อ, 
อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ ญฺ, จฺ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ลฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน 
๗ ตัว คือ พฺ, ภฺ, อู, มฺ, อุ, ปฺ, ปฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า ตุมฺเหหิ ปุญฺ  ํ ปสุตํ อนปฺปกํ มีครุ ๗ ตัว คือ ตุม,ฺ เห, ปุญฺ,   , ต , นปฺ, ก  
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ หฺ, หฺ, อ, อ, อ, 
อ, อ, อ, กฺ, อ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อิ, ญฺ, ญฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, สฺ, ตฺ, นฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๘ ตัว คือ อุ, มฺ, ปฺ, อุ, ปฺ, อุ, ปฺ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๓ 
ตัว คือ ( -   ), ( -   ), ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า โส าติธมฺโม จ อยํ นิทสฺสิโต เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า เปตาน ปูชา จ กตา อุฬารา เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า พลญฺจ ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺนํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที ่๔ ว่า ตุมเฺหหิ ปุญฺ  ํ ปสุต ํอนปฺปก ํเป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ธมฺ ใน าติธมฺโม ในบาทที่ ๑, ขู ใน ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺน  ในบาทที่ ๓ 
และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ กฺ, กฺ, กฺ, 



 

 

๓๖๔ 

อักษรตาลุฐาน ๘ ตัว คือ ญฺ, จฺ, ชฺ, จ, ญฺ, จฺ, ญฺ, ญฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ตฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, 
นฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, และโอฏฐฐาน ๑๓ ตัว คือ มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, พฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ จึงท าให้เกิด
ความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ธมฺ ใน าติธมฺโม ในบาทที่ ๑, ขู ใน ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺน  ในบาทที่ ๓ และ
ไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า เปตาน ปูชา (เปตาน  + ปูชา) พลญฺจ (พล  + 
จ) ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺน  (ภิกฺขูน  + อนุปฺปทินฺน ) อนปฺปก  (น + อปฺปก ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วย
สุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
    
     เย ฌานปสุตา ธีรา เนกฺขมฺมูปสเม รตา 
     เทวาปิ เตส  ปิหยนฺติ  สมฺพุทฺธาน  สตีมต  
 
 ประกอบด้วยสัททาลั งการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า เย (สมฺพุทฺธา) เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ รตา 
   ค าว่า ฌานปสตุา, ธีรา เป็นบทวิกติกัตตะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ รตา 
   ค าว่า เนกฺขมฺมูปสเม เป็นบทอาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ รตา 
   ค าว่า เทวาป ิเป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปิหยนฺติ 
   ค าว่า เตสํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สมฺพุทฺธาน   
   ค าว่า สมฺพุทฺธานํเป็นบทสัมปทานะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปิหยนฺติ 



 

 

๓๖๕ 

   ค าว่า สตีมต ํเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ สมฺพุทฺธาน  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า เย ฌานปสุตา ธีรา มีครุ ๕ ตัว คือ เย, ฌา, ตา, ธี, รา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อา, อ, อ, อา, อา, อักษรตาลุ
ฐาน ๖ ตัว คือ ยฺ, ฌฺ, อี, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, สฺ, ตฺ, ธฺ, อักษร
โอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ ปฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ 
  บาทที่ ๒ ว่า เนกฺขมฺมูปสเม รตา มีครุ ๕ ตัว คือ เนกฺ, ขมฺ, มู, เม, ตา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ กฺ, ขฺ, อ, อ, อ, อ, อา, อักษร
มุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ นฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ มฺ, มฺ, อู, ปฺ, มฺ,  
อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ  
  บาทที่ ๓ ว่า เทวาปิ เตสํ ปิหยนฺติ มีครุ ๕ ตัว คือ เท, วา, เต, ส , ยนฺ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อา, อ, หฺ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน 
๔ ตัว คือ อิ, อิ, ยฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, สฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, 
อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว เอ, เอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว 
คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า สมฺพุทฺธานํ สตีมตํ มีครุ ๖ ตัว คือ สมฺ, พุทฺ, ธา, น , ตี, ต  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐานตัวเดียว คือ อี, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ สฺ, ทฺ, ธฺ, นฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, พฺ,  
อุ, มฺ, และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า เย ฌานปสุตา ธีรา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า เนกฺขมฺมูปสเม รตา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า เทวาป ิเตสํ ปิหยนฺติ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า สมฺพุทฺธานํ สตีมต ํเป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ฌา ใน ฌานปสุตา, ธี ใน ธีรา ในบาทที่ ๑, ขมฺ ใน เนกฺขมฺมูปสเม ใน
บาทที่ ๒, ธา ใน สมฺพุทฺธาน  ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก 
คือ อักษรทันตฐาน ๑๓ ตัว คือ นฺ, สฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ทฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๑๐ ตัว คือ ปฺ, 
มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, พฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 



 

 

๓๖๖ 

  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ฌา ใน ฌานปสุตา, ธี ใน ธีรา ในบาทที่ ๑, ขมฺ ใน เนกฺขมฺมูปสเม ในบาท
ที่ ๒, ธา ใน สมฺพุทฺธาน  ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า 
เนกฺขมฺมูปสเม (เนกฺขมฺม + อุปสเม) เทวาปิ (เทวา + อปิ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
      วิตฺตี หิ ม  วินฺทติ สูต ทิสฺวา  
      ปุจฺฉามิ ต  มาตลิ เทวสารถิ 
      อย  นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ  
      โย โมทติ สคฺคปตฺโต วิมาเน 
 
 ประกอบด้วยสัททาลั งการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า วิตฺตี เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ วินฺทติ 
   ค าว่า มํ เป็นบทสัมปทานะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ วินฺทติ 
   ค าว่า สูต, มาตลิ, เทวสารถิ เป็นบทอาลปนะ วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า อยํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ มจฺโจ 
   ค าว่า มจฺโจ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อกาสิ  
   ค าว่า กึ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สาธุํ 
   ค าว่า สาธุํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อกาสิ 
   ค าว่า โย, สคฺคปตฺโต เป็นบทวิเสสนะ ของ มจฺโจ วางไว้ใกล้กัน 



 

 

๓๖๗ 

   ค าว่า วิมาเน เป็นบทอาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โมทติ  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า วิตฺตี หิ มํ วินฺทติ สูต ทิสฺวา มีครุ ๗ ตัว คือ วิตฺ, ตี, ม , วินฺ, สู, ทิสฺ, วา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ หฺ, อ, อ, อ, อา, 
อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ อิ, อี, อิ, อิ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๙ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, สฺ, ต, ทฺ, สฺ, 
อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, อู, อักษรทันโตฏฐฐาน ๓ ตัว คือ วฺ, วฺ, วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว 
คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า ปุจฺฉามิ ตํ มาตลิ เทวสารถิ มีครุ ๖ ตัว คือ ปุจฺ, ฉา, ต , มา, เท, สา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อา, อ, อา, อ, อ, อา, 
อ, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ จฺ, ฉฺ, อิ, อิ, รฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ 
ตฺ, ตฺ, ลฺ, ทฺ, สฺ, ถฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, อุ, มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษร
ทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   )  
  บาทที่ ๓ ว่า อยํ นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ มีครุ ๖ ตัว คือ ย , มจฺ, โจ, กา, สา, ธุ อยู่ใกล้
กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, อ, กฺ, อ, กฺ, อา, อา, 
อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ ยฺ, จฺ, จฺ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, สฺ, สฺ, ธฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว 
คือ อุ, มฺ, มฺ, อุ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว โอ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า โย โมทติ สคฺคปตฺโต วิมาเน มีครุ ๗ ตัว คือ โย, โม, สคฺ, ปตฺ, โต, มา, เน 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, คฺ, คฺ, อ, อ, 
อา, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ยฺ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ 
ตัว คือ มฺ, ปฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๓ ตัวเดียว คือ โอ, โอ, โอ 
และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ   
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า วิตฺตี หิ มํ วินฺทติ สูต ทิสฺวา เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ปุจฺฉามิ ตํ มาตลิ เทวสารถิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อยํ นุ มจฺโจ กิมกาสิ สาธุ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า โย โมทติ สคฺคปตฺโต วิมาเน เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี ฉา ใน ปุจฺฉามิ, ถิ ใน เทวสารถิ ในบาทที่ ๒, ธุํ ใน สาธุํ ในบาทที่ ๓ 
และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ กฺ, กฺ, คฺ, คฺ, 



 

 

๓๖๘ 

อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ จฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๑๖ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, ต, ทฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, 
ตฺ, ตฺ, นฺ, และโอฏฐฐาน ๘ ตัว คือ ปฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียง
อ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี ฉา ใน ปุจฺฉามิ, ถิ ใน เทวสารถิ ในบาทที่ ๒, ธุํ ใน สาธุํ ในบาทที่ ๓ และ
ไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า กิมกาสิ (กึ + อกาสิ) ออกเสียงง่าย จึงประดับ
ด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๑๑.๕ สรุป  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ สุต ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 สุต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สุ ธาตุ + ต ปัจจัย มีความหมาย ๑๐ อย่าง 
ประกอบด้วย (๑) คมน การไป (๒) วิสฺสุต การปรากฏ (๓) อวธาริต การจดจ า (๔) อุปจิต การสั่งสม-
การเลือกเฟ้น (๕) อนุโยค การขวนขวาย-การถาม (๖) กิลินฺน ความก าหนัด-การเปียกชุ่ม (๗) โสต-
วิญฺเ ยฺย สัททารมณ์ที่โสตประสาทรู้ได้ (๘) สตฺถ ศาสตร์คัมภีร์ (๙) ปุตฺต บุตรชาย (๑๐) ทูต ทูต 
อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย ปฐมมการ-   
วิปุลาคาถา, ตติยนการวิปุลาคาถา, อินทรวงศคาถา, อินทรวิเชียรคาถา, อุเปนทรวิเชียรคาถา แล ะ 
ตติยมการวิปุลาคาถา และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ 
(๔) สุขุมาลตาคุณ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
 
 
 



 

 

๓๖๙ 

๔.๑๒ วิเคราะห์ กปฺป ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า โอกปฺปนิยม , สมณกปฺเปหิ, นิจฺจกปฺปํ, กปฺโป, กปฺปิตเกสมสฺสู, ทฺวงฺคุกปฺโป, 
เกวลกปฺปํ ที่มี กปฺป ศัพท์ประกอบอยู่ ผู้วิจัยเห็นควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้าน
หลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑๒.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 กปฺป ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า กปฺป (อาทิกมฺเม=ท าในเบื้องต้น, ตกฺกวิธิ- 
เฉทเน=ตรึกตรอง, จัดแจง, ตัด, สตฺย =สามารถ-เหมาะ) + ณ มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  กปฺป 
  กปฺป + ณ   ลง ณ ปัจจัย วิสรุชปทาทิโต ณ 
  กปฺปฺ + ณ   ลบสระ อ ท้าย กปฺป ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  กปฺปฺ + อ   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาณ  โณ โลปํ 
  กปฺป    น าพยัญชนะกับกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น กปฺป 
  
 ๔.๑๒.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 กปฺป ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๔๕๑ ว่า   
 กปฺปสทฺโท ปนาย  อภิสทฺทหนโวหารกาลปญฺ ตฺติเฉทนวิกปฺปเลสสมนฺตภาวาทิอเนกตฺโถ. 
ตถาหิสฺส โอกปฺปนิยเมต  โภโต โคตมสฺส, ยถาต  อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติเอวมาทีสุ๔๕๒ อภิสทฺทหน-
มตฺโถ. อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมหิ ปญฺจหิ สมณกปฺเปหิ ผล  ปริภุญฺชิตุนฺติเอวมาทีสุ๔๕๓ โวหาโร. เยน สุท  
นิจฺจกปฺปํ วิหรามีติ เอวมาทีสุ๔๕๔ กาโล. อิจฺจายสฺมา กปฺโปติ เอวมาทีสุ๔๕๕ ปญฺ ตฺติ. อลงฺกตา กปฺปิต-
เกสมสฺสูติเอวมาทีสุ๔๕๖ เฉทน . กปฺปติ ทฺวงฺคุลกปฺโปติเอวมาทีสุ๔๕๗ วิกปฺโป. อตฺถิ กปฺโป นิปชฺชิตุนฺติ
เอวมาทีสุ๔๕๘ เลโส. เกวลกปฺปํ เวฬุวน  โอภาเสตฺวาติ๔๕๙ เอวมาทีสุ สมนฺตภาโว. 
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๗๙๘-๗๙๙ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 
    กปฺโป กาเล ยุเค เลเส  ปญฺ ตฺติ ปรมายุสุ. 
    สทิเส ตีสุ สมณ  โวหาร กปฺปพินฺทุส ุ
    สมนฺตตฺเต’นฺตรกปฺปา  ทิเก ตกฺเก วิธิมฺหิ จ. 
  กปฺปศัพท์  มีความหมาย ๑๒ อย่าง  คือ (๑) กาล กาลเวลา  (๒) ยุค ยุคทั้ง ๔ 

                                                      

 ๔๕๑ ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๔๙/๓๒-๓๓., สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๔-๑๕., อํ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๒๘/๒๖๙. 
 ๔๕๒ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๘๗/๓๔๕. 
 ๔๕๓ วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๕๐/๗. 
 ๔๕๔ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๘๗/๓๔๕. 
 ๔๕๕ สํ.ข. (บาลี) ๑๗/๑๒๔/๑๓๔. 
 ๔๕๖ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๗๖/๓๖๓. 
 ๔๕๗ วิ.จู. (บาลี) ๗/๔๔๖/๒๘๖. 
 ๔๕๘ องฺ.อฏฺ ก. (บาลี) ๒๓/๘๐/๒๗๖. 
 ๔๕๙ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๙๔/๖๑. 



 

 

๓๗๐ 

  มีกตยุคเป็นต้น  (๓) เลส อุบายข้ออ้าง (๔) ปญฺ ตตฺิ นามบัญญัติ (๕) ปรมายุ 
  การก าหนดช่วงชีวิต หรือ อายุกัป  (๖) สทิส ความเหมือนกัน (๗) สมณโวหาร 
  การท าให้เหมาะด้วยสมณโวหาร (๘) กปฺปพินฺทุ การท าเครื่องหมาย (๙) สมนฺต  
  รอบคอบ-รอบด้าน (๑๐) อนฺตรกปฺปาทิก กัปมีอันตรกัป (๑ ใน ๘๐ ของมหากัป 
  เป็นต้น) (๑๑) ตกฺก ความคิด (๑๒) วิธิ การจัดแจง 
 เมื่อทราบความหมายของ กปฺป ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 กปฺปเต ปภวตีติ กปฺโป ชื่อว่ากัปปะ เพราะเป็นคัมภีร์ที่เป็นเบื้องต้น 
 อูนสฺส อปฺปกตาย กปฺปียติ เอกาทิวเสน ปริจฺฉิชฺชตีติ กปฺโป ชื่อว่ากัปปะ เพราะเป็นที่เขา
ก าหนดด้วยหนึ่งเป็นต้น เหตุท าให้น้อย 
 กปฺปิยติ ปริจฺเฉทวเสน ปริจฺฉิชฺชิยตีติ กปฺโป ชื่อว่ากัปปะ เพราะถูกเขาก าหนดด้วยการ
ก าหนดตัดเป็นช่วง 
 ปริจฺเฉทวเสน กปฺปิยตีติ กปฺโป ชื่อว่ากัปปะ เพราะถูกด าริด้วยสามารถแห่งการก าหนด 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. กาล แปลว่า กาลเวลา 
 อุทาหรณ์: โส โข อห  อคฺคิเวสฺสน ตสฺสาเยว กถาย ปริโยสาเน ตสฺมึเยว ปุริมสฺมึ สมาธิ -   
นิมิตฺเต อชฺฌตฺตเมว จิตฺต  สณฺ เปมิ สนฺนิสาเทมิ เอโกทึ กโรมิ, สมาทหามิ, เยน สุท  นิจฺจกปฺปํ          
วิหรามิ.๔๖๐ ดูก่อนอัคคิเวสนะ และในตอนจบเรื่องหนึ่ง ๆ เราประคองจิตให้สงบ ตั้งมั่น เป็นสมาธิ ณ 
ภายใน ด ารงอยู่ในสมาธินิมิตเบื้องต้นนั้นตลอดนิตยกาล 
 เยน สุทํ นิจฺจกปฺปนฺติ เยน สุญฺเ น ผลสมาธินา นิจฺจกาลํ วิหรามิ, ตสฺมึ สมาธินิมิตฺเต 
จิตฺต  สณฺ เปมิ สมาทหามีติ ทสฺเสติ๔๖๑ ค าว่า เยน สุทํ นิจฺจกปฺปํ ความว่า เราอยู่ด้วยผลสมาธิอันเป็น
สุญญะ ตลอดนิจกาล คือ ทรงแสดงว่า เราประคองจิตให้ตั้งมั่นในสมาธินิมิตนั้น 
 ๒. ยุค แปลว่า ยุคทั้ง ๔ มีกตยุคเป็นต้น  
 ๓. เลส แปลว่า อุบายข้ออ้าง 
 อุทาหรณ์ : อุปฺปนฺโน โข เม อย  อปฺปมตฺตโก อาพาโธ, อตฺถิ กปฺโป นิปชฺชิตุ หนฺทาห   
นิปชฺชามิ๔๖๒ เราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้ว มีข้ออ้างที่จะนอนได้ อย่ากระนั้นเลย เราจะนอน 
 ๔. ปญฺ ตฺติ แปลว่า นามบัญญัติ, ชื่อ 
 อุทาหรณ์: อถ โข อายสฺมา กปฺโป เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ๔๖๓ ครั้งนั้น ท่านพระกัปปะเข้า
ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงท่ีประทับ 
 
 
 
                                                      

 ๔๖๐ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๘๗/๓๔๕. 
 ๔๖๑ ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๘๗/๒๐๐. 
 ๔๖๒ องฺ.อฏฺ ก. (บาลี) ๒๓/๘๐/๒๗๖. 
 ๔๖๓ สํ.ข. (บาลี) ๑๗/๑๒๔/๑๓๔. 



 

 

๓๗๑ 

 ๕. ปรมายุ แปลว่า การก าหนดช่วงชีวิต หรือ อายุกัป 
 อุทาหรณ์: อากงฺขมาโน อานนฺท ตถาคโต กปฺปํ วา ติฏฺเ ยฺย กปฺปาวเสสํ วา๔๖๔ อานนท์ 
ตถาคตเมื่อจ านงหวัง พึงอยู่ได้กัปหนึ่งหรือย่ิงกว่ากัป 
 เอตฺถ จ กปฺปนฺติ อายุกปฺปํ. ตสฺมึ ตสฺมึ กาเล ย  มนุสฺสาน  อายุปฺปมาณ  โหติ ต  ปริปุณฺณ  
กโรนฺโต ติฏฺเ ยฺย. กปฺปาวเสส  วาติ อปฺปํ วา ภิยฺโยติ วุตฺตวสฺสสตโต อติเรก  วา. มหาสีวตฺเถโร ปนาห 
พุทฺธาน  อฏฺ าเน คชฺชิต  นาม นตฺถิ. ยเถว หิ เวฬุวคามเก อุปฺปนฺน  มารณนฺติก  เวทน  ทส มาเส    
วิกฺขมฺเภติ เอว  ปุนปฺปุน  ต  สมาปตฺตึ สมาปชฺชิตฺวา ทส ทส มาเส วิกฺขมฺเภนฺโต อิม  ภทฺทกปฺปเมว   
ติฏฺเ ยฺย กสฺมา ปน น  ิโตติ? อุปาทินฺนกสรีร  นาม ขณฺฑิจฺจาทีหิ อภิภุยฺยติ พุทฺธา จ ขณฺฑิจฺจาทิภาว  
อปตฺวา ปญฺจเม อายุโกฏฺ าเส พหุชนสฺส ปิยมนาปกาเลเยว ปรินิพฺพายนฺติ. พุทฺธานุพุทฺเธสุ จ มหา-
สาวเกสุ ปรินิพฺพุเตสุ เอกเกเนว ขาณุเกน วิย าตพฺพ  โหติ ทหรสามเณรปริวาริเตน วา. ตโต:- อโห 
พุทฺธาน  ปริสาติ หีเฬตพฺพต  อาปชฺเชยฺย. ตสฺมา น  ิโตติ. เอว  วุตฺเตปิ โส น รุจฺจติ อายุกปฺโปติ อิทเมว 
อฏฺ กถาย  นิยมิต .๔๖๕ ก็ในที่นี้ ค าว่า กปฺปํ ได้แก่ อายุกัป พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระท าอายุกัปที่เป็น
ประมาณอายุของมนุษย์ทั้งหลายในกาลนั้น ๆ ให้บริบูรณ์แล้ว พึงด ารงอยู่ ค าว่า  กปฺปาวเสสํ วา 
ได้แก่ หรือเกินกว่า ๑๐๐ ปีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า หรือเกินไปอีกเล็กน้อย๔๖๖ แต่พระมหาสิว
เถระได้กล่าวไว้ว่า ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงบันลือในฐานะที่ไม่สมควร๔๖๗ เหมือน
อย่างว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงข่มเวทนาจวนเจียนจะปรินิพพานที่เกิดขึ้นในเวฬุวคามได้ถึง ๑๐ 
เดือน ฉันใด พระองค์ทรงเข้าสมาบัตินั้นบ่อย ๆ เมื่อทรงข่มเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้น ๑๐ เดือนนั้นได้ ก็
จะพึงด ารงพระชนม์อยู่ได้ตลอดภัทรกัปนี้เลยทีเดียว ฉันนั้น ถามว่า ก็เพราะเหตุไร พระองค์จึงไม่ทรง
ด ารงพระชนม์อยู่ ตอบว่า ธรรมดาว่าสรีระท่ีมีใจครองย่อมถูกอนิจจลักษณะมีฟันหักเป็นต้นครอบง าได้ 
จริงอยู่ พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงถึงภาวะที่พระทนต์หักเป็นต้น ย่อมปรินิพพานในส่วนพระชนมายุ
ที่ ๕ อันเป็นเวลาเป็นที่รักที่ชอบใจของชนเป็นอันมากเท่านั้น แต่เมื่อพระมหาสาวกทั้งหลายผู้ตรัสรู้
ตามพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นจะพึงด ารงอยู่เหมือนตอไม้ อนึ่ง พระองค์
เสด็จไปกับภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้เป็นบริวาร ก็จะพึงถูกดูหมิ่นว่า โธ่เอ๋ย บริษัทของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น พระองค์จึงไม่ทรงด ารงพระชนม์อยู่ แต่แม้เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้ว ชน
ทั้งหลายย่อมชอบใจ อายุกปฺโป นั้น ค าว่า อายุกัป นี้นั่นแลท่านกล่าวย้ าไว้แล้วในอรรถกถา 
 โย จ โข เทวทตฺต ภินฺน  ส ฆ  สมคฺค  กโรติ พฺรหฺมปุญฺ    ปสวติ กปฺปํ สคฺคมฺหิ โมทติ๔๖๘ 
ดูก่อนเทวทัต ส่วนผู้ใดท าสงฆ์ผู้แตกกันแล้วให้พร้อมเพรียงกัน  ย่อมประสบบุญอันประเสริฐ ย่อม
บันเทิงอยู่บนสวรรค์ตลอดกัป 
 

                                                      

 ๔๖๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๑๗๘/๑๐๓. 
 ๔๖๕ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๖๗/๑๕๗. 
 ๔๖๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๗/๓, น้อยกว่านั้นก็มี มากกว่านั้นก็มี องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๗๔/๑๖๙ 
 ๔๖๗ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๖๖-๗/๑๕๖-๗., องฺ.อฏฺ ก.อ. (บาลี) ๓/๗๐/๒๗๔-๕. 
 ๔๖๘ วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๔๓/๑๓๘-๑๓๙. 



 

 

๓๗๒ 

 กปฺปนฺติ อายุกปฺปํ. พฺรหฺมปุญฺ นฺติ เสฏฺ ปุญฺ . กปฺปํ สคฺคมฺหีติ อายุกปฺปเมว.๔๖๙ ค าว่า 
กปฺปํ หมายถึงสิ้นอายุกัป ค าว่า พฺรหฺมปุ  ฺ  ได้แก่ บุญอันประเสริฐที่สุด ค าว่า กปฺปํ สคฺคมฺหิ ได้แก่ 
สิ้นอายุกัปนั่นเอง 
 กปฺโป อายุปฺปมาณนฺติ เอตฺถ ป มชฺฌาน  อตฺถิ หีน , อตฺถ ิมชฺฌิม , อตฺถ ิปณีต . ตตฺถ หีเนน 
อุปฺปนฺนาน  กปฺปสฺส ตติโย โกฏฺ าโส อายุปฺปมาณ , มชฺฌิเมน อุปฑฺฒกปฺโป, ปณีเตน กปฺโป.๔๗๐ ในค านี้
ว่า กปฺโป อายุปฺปมาณํ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ ปฐมฌานชั้นต่ าก็มี ชั้นกลางก็มี ชั้นประณีต
ก็มี บรรดาฌานเหล่านั้น ส่วนที่ ๓ แห่งกัปเป็นประมาณอายุของเทวดาผู้เกิดด้วยปฐมฌานชั้นต่ า ครึ่ง
กัปเป็นประมาณอายุของเทวดาผู้เกิดด้วยปฐมฌานชั้นกลาง หนึ่งกัปเป็นประมาณอายุของเทวดาผู้เกิด
ด้วยปฐมฌานชั้นประณีต พระผู้มีพระภาคตรัสพระด ารัสนี้ว่า อายุประมาณ ๑ กัป (กปฺโป อายุปฺ-
ปมาณ ) หมายถึงประมาณอายุนั้น 
 เทฺว กปฺปาติ เอตฺถาปิ ทุติยชฺฌาน  วุตฺตนเยเนว ติวิธ ๔๗๑ โหติ. ตตฺถ ปณีตภาวเนน   
นิพฺพตฺตาน  อฏฺ กปฺปา อายุปฺปมาณ , มชฺฌิเมน จตฺตาโร, หีเนน เทฺว. ต  สนฺธาเยต  วุตฺต . จตฺตาโร   
กปฺปาติ เอตฺถ ย  เหฏฺ า วุตฺต  กปฺโป เทฺว กปฺปาติ, ตมฺปิ อาหริตฺวา อตฺโถ เวทิตพฺโพ. กปฺโปติ จตุ-   
คุณสฺสาปิ๔๗๒ นาม , ตสฺมา กปฺโป เทฺว กปฺปา จตฺตาโร กปฺปาติ อยเมตฺถ อตฺโถ ทฏฺ พฺโพ. อิท  วุตฺต     
โหติ:-  โย ป ม  วุตฺโต กปฺโป, โส เทฺว วาเร คเณตฺวา เอเกน คุเณน เทฺว กปฺปา โหนฺติ, ทุติเยน จตฺตาโร, 
ปุน เต จตฺตาโร๔๗๓ กปฺปาติ อิเมหิ จตูหิ คุเณหิ คุณิตา เอเกน คุเณน อฏฺ  โหนฺติ, ทุติเยน โสฬส, ตติ
เยน ทฺวตฺตึส, จตุตฺเถน จตุสฏฺ  ีติ. เอวมิธ ปณีตชฺฌานวเสน จตุสฏฺ  ี กปฺปา คหิตาติ เวทิตพฺพา. ปญฺจ 
กปฺปสตานีติ อิท  ปณีตสฺเสว อุปปตฺติชฺฌานสฺส วเสน วุตฺต . เวหปฺผเลสุ วา ป มชฺฌานภูมิอาทีสุ วิย 
ติณฺณ  พฺรหฺมโลกาน  อภาวโต เอตฺตกเมว อายุปฺปมาณ . ตสฺมา เอว  วุตฺต .๔๗๔ 
 แม้ในค านี้ว่า เทฺว กปฺปา บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ ทุติยฌานก็มี ๓ ประการ 
โดยนัยที่กล่าวแล้วนั่นแล บรรดาฌานเหล่านั้น ๘ กัปเป็นประมาณอายุของเทวดาผู้บังเกิดด้วยทุติย
ฌานชั้นประณีต ๔ กัป ... ผู้บังเกิดด้วยทุติยฌานชั้นกลาง ๒ กัป ... ผู้บังเกิดด้วยทุติยฌานชั้นต่ า พระ
ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระด ารัสนี้ว่า เทฺว กปฺปา หมายถึงประมาณอายุนั้น ในค านี้ว่า จตฺตาโร กปฺปา 
บัณฑิตน าแม้ค าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตรัสไว้ในหนหลังว่า ๑ กัป … ๒ กัป (กปฺโป เทฺว กปฺปา) 
แล้วก็พึงทราบเนื้อความได้ ค าว่า กปฺโป เป็นชื่อแม้ของการคูณ ๔ ชั้น เพราะเหตุนั้น พึงเห็นเนื้อความ
ในเรื่องนี้ดังนี้ว่า ๑ กัป ๒ กัป ๔ กัป ท่านกล่าวอธิบายไว้ดังนี้ว่า กัปที่ท่านกล่าวว่าที่ ๑ นับ ๒ ครั้งแล้ว
ก็จะเป็น ๒ กัปเพราะรวมกับ ๑ กัป เป็น ๔ กัปเพราะรวมกับ ๒ กัปครั้งที่ ๒ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
เพ่ิม ๔ กัปเหล่านั้นกับการเพ่ิมค าว่า กัป เหล่านี้อีก ๔ ครั้งจึงเป็น ๘ กัปเพราะการเพ่ิมจ านวนครั้งหนึ่ง 
เพราะการเพ่ิมจ านวนครั้งที่ ๒ จึงเป็น ๑๖ กัป เพราะการเพ่ิมจ านวนครั้งที่ ๓ จึงเป็น ๓๒ กัป เพราะ
การเพ่ิมจ านวนครั้งที่ ๔ จึงเป็น ๖๔ กัป บัณฑิตพึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอา ๖๔ กัป 

                                                      

 ๔๖๙ วิ.จู.อ. (บาลี) ๓/๓๔๓/๓๘๗. 
 ๔๗๐ อํ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๒๓/๓๗๔. 
 ๔๗๑ สี. ติวิธภาวน . 
 ๔๗๒ ฉ.ม. จ คุณสฺสปิ. 
 ๔๗๓ สี. จตฺตาโร จตฺตาโร. 
 ๔๗๔ อํ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๒๓/๓๗๕. 



 

 

๓๗๓ 

ด้วยอ านาจฌานชั้นประณีตในพระสูตรนี้ ดังพรรณนามาฉะนี้ ค านี้ว่า ปญฺจ กปฺปสตานิ พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยอ านาจฌานที่เป็นเหตุให้อุบัติชั้นประณีตเท่านั้น อีกอย่างหนึ่ง ประมาณอายุในชั้น
เวหัปผละทั้งหลายชื่อว่ามีประมาณเท่านี้เท่านั้น เพราะพรหมโลกไม่แบ่งเป็นชั้นละ ๓ เหมือนใน
ปฐมฌานภูมิเป็นต้น เพราะเหตุนั้น ประมาณอายุพระองค์จึงตรัสไว้อย่างนี้ 
 ๖. สทิส, ปฏิภาค แปลว่า ความเหมือนกัน, เปรียบ, เหมือน 
 อุทาหรณ์: สตฺถุกปฺเปน วต โภ สาวเกน สทฺธึ มนฺตยมานา น ชานิมฺหา อายสฺมา สารี -  
ปุตฺโตติ.๔๗๕ ท่านผู้เจริญ ผมก าลังสนทนาอยู่กับท่านผู้เป็นสาวก ผู้ทรงคุณคล้ายกับพระบรมศาสดา 
มิได้ทราบเลยว่า ท่านชื่อว่าสารีบุตร 
 สตฺถุกปฺเปนาติ สตฺถุสทิเสน. อิติ เอกปเทเนว อายสฺมา ปุณฺโณ สาริปุตฺตตฺเถร  จนฺทมณฺฑล  
อาหจฺจ เปนฺโต วิย อุกฺขิปิ. เถรสฺส หิ อิมสฺมึ าเน เอกนฺตธมฺมกถิกภาโว ปากโฏ อโหสิ. อมจฺจ  หิ     
ปุโรหิต  มหนฺโตติ วทมาโน ราชสทิโสติ วเทยฺย, โคณ  หตฺถิปฺปมาโณติ, วาปึ สมุทฺทปฺปมาโณติ, อาโลก  
จนฺทิมสุริยาโลกปฺปมาโณติ, อิโต ปร  เอเตส  มหนฺตภาวกถา นาม นตฺถิ. สาวก ปิ มหาติ วทนฺโต 
สตฺถุปฏิภาโคติ วเทยฺย, อิโต ปร  ตสฺส มหนฺตภาวกถา นาม นตฺถ.ิ อิจฺจายสฺมา ปุณฺโณ เอกปเทเนว เถร  
จนฺทมณฺฑล  อาหจฺจ เปนฺโต วิย อุกฺขิปิ.๔๗๖ ค าว่า สตฺถุกปฺเปน ได้แก่ เป็นผู้เช่นกับพระศาสดา ดังนั้น 
ท่านพระปุณณะได้ยกพระสารีบุตรเถระขึ้น เหมือนตั้งไว้จรดดวงจันทร์ ด้วยบทเดียวเท่านั้น แท้จริง 
ความที่พระเถระเป็นพระธรรมกถึกโดยส่วนเดียวได้ปรากฏแล้วในฐานะนี้ ก็ปุถุชนเมื่อเรียกอ ามาตย์ผู้
เป็นปุโรหิตว่าผู้ใหญ่ ก็จะพึงกล่าวว่า เหมือนพระราชา กล่าวถึงโคว่า มีขนาดเท่าช้าง กล่าวถึงบึงว่า มี
ขนาดเท่ามหาสมุทร กล่าวถึงแสงสว่างว่า มีขนาดเท่าแสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ 
ต่อจากนั้น ก็จะไม่มีการกล่าวถึงสิ่งเหล่านั้นว่าใหญ่อีก บุคคลเมื่อกล่าวถึงแม้พระสาวกว่าเป็นผู้ใหญ่ ก็
จะพึงกล่าวว่า เปรียบเหมือนพระศาสดา ต่อจากนั้น ก็จะไม่มีการกล่าวถึงพระสาวกนั้นว่าเป็นผู้ใหญ่
อีก ดังนั้น ท่านพระปุณณะจึงยกพระเถระเหมือนตั้งไว้จรดดวงจันทร์ ด้วยบทเดียวเท่านั้น 
 ๗. สมณโวหาร แปลว่า การท าให้สมควรด้วยสมณโวหาร 
 อุทาหรณ์: อนุชานามิ ภิกฺขเว ปญฺจหิ สมณกปฺเปหิ ผล  ปริภุญฺชิตุ: อคฺคิปริจิต  สตฺถปริจิต  
นขปริจิต  อพีช  นิพฺพฏฺฏพีชญฺเ ว ปญฺจม .๔๗๗ ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ฉันผลไม้ด้วยถ้อยคําที่
สมควรแก่สมณะ ๕ อย่าง คือ (๑) ผลไม้ที่ลนไฟ (๒) ผลไม้ที่กรีดด้วยศัสตรา (๓) ผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ 
(๔) ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด (๕) ผลไม้ที่ปล้อนเอาเมล็ดออกแล้ว 
 ตตฺถ อคฺคิปริจิตนฺติ อคฺคินา ปริจิต  อธิภูต  ทฑฺฒ  ผุฏฺ นฺติ อตฺโถ. สตฺถปริจิตนฺติ สตฺเถน 
ปริจิต  อธิภูต  ฉินฺน  วิทฺธ  วาติ อตฺโถ. เอส นโย นขปริจิเต. อพีชนิพฺพฏฺฏพีชานิ สยเมว กปฺปิยานิ. อคฺคิ-
นา กปฺปิย  กโรนฺเตน กฏฺ คฺคิโคมยคฺคิอาทีสุ เยน เกนจิ อนฺตมโส โลหขณฺเฑนปิ อาทิตฺเตน กปฺปิย  
กาตพฺพ . ตญฺจ โข เอกเทเส ผุสนฺเตน กปฺปิยนฺติ วตฺวาว กาตพฺพ . สตฺเถน กโรนฺเตน ยสฺส กสฺสจิ 
โลหมยสตฺถสฺส อนฺตมโส สูจินขจฺเฉทนานมฺปิ ตุณฺเฑน วา ธาราย วา เฉท  วา เวธ  วา ทสฺเสนฺเตน     
กปฺปิยนฺติ วตฺวาว กาตพฺพ . นเขน กปฺปิย  กโรนฺเตน ปูตินเขน น กาตพฺพ . มนุสฺสาน  ปน สีหพฺยคฺฆ-
ทีปิมกฺกฏาทีน  สกุณานญฺจ นขา ติขิณา โหนฺติ, เตหิ กาตพฺพ . อสฺสมหึสสูกรมิคโครูปาทีน  ขุรา  
                                                      

 ๔๗๕ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๖๐/๒๒๑. 
 ๔๗๖ ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๒๖๐/๖๖. 
 ๔๗๗ วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๕๐/๗. 



 

 

๓๗๔ 

อติขิณา, เตหิ น กาตพฺพ , กตมฺปิ อกต  โหติ. หตฺถินขา ปน ขุรา น โหนฺติ, เตหิ วฏฺฏติ. เยหิ ปน กาตุ
วฏฺฏติ, เตหิ ตตฺถชาตเกหิปิ อุทฺธริตฺวา คหิตเกหิปิ เฉท  วา เภท  วา ทสฺเสนฺเตน กปฺปิยนฺติ วตฺวา 
กาตพฺพ .๔๗๘  
 บรรดาค าเหล่านั้น ค าว่า อคฺคิปริจิตํ ความว่า จี้ คือ ลวก เผา คือ ลนด้วยไฟ ค าว่า สตฺถ-
ปริจิตํ ได้แก่ ใช้มีดแทง คือ ฝาน เฉือน หรือเจาะ ในผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ ก็มีนัยนี้เหมือนกัน ผลไม้ที่ไม่
มีเมล็ดและผลไม้ที่ปล้อนเอาเมล็ดออกแล้ว เป็นกัปปิยะด้วยตัวมันเอง ภิกษุเมื่อจะท าให้เป็นกัปปิยะ
ด้วยไฟ พึงท าให้เป็นกัปปิยะได้ด้วยไฟฟืนและไฟโคมัยเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่สุดด้วยก้อน
โลหะที่ร้อน วัตถุนั้นพึงแตะที่ส่วนหนึ่งกล่าวว่า กัปปิยะ ก่อนแล้วจึงท า เมื่อท าด้วยศัสตรา พึงแสดง
รอยตัดหรือรอยผ่า ด้วยปลายหรือคมมีดที่ท าด้วยโลหะอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่สุดแม้เข็มและมีดตัด
เล็บเป็นต้น กล่าวว่า กัปปิยะ ก่อนแล้วจึงท า เมื่อจะท าให้เป็นกัปปิยะด้วยเล็บ ไม่ควรท าด้วยเล็บที่เน่า
เสีย แต่ควรท าด้วยเล็บมนุษย์ สัตว์ ๔ เท้ามีราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลืองและลิงเป็นต้น และ (เล็บ) นก
ที่แหลมคม ไม่ควรท าด้วยกีบปศุสัตว์ มีม้า กระบือ สุกร เนื้อและโคเป็นต้น ที่หนาทื่อ แม้ท าแล้วก็ไม่
จัดว่าเป็นอันท า ส่วนเล็บช้างไม่จัดเป็นกีบ จะท าให้เป็นกัปปิยะด้วยเล็บช้างเหล่านั้นก็ควร แต่จะท าให้
เป็นกัปปิยะด้วยเล็บเหล่าใดจึงควร ก็พึงแสดงรอยฉีกหรือรอยขาดด้วยเล็บเหล่านั้น ที่เกิดในที่นั้นก็ดี 
ที่ยกขึ้นถือเอาไว้ก็ดี กล่าวว่า กัปปิยะ แล้วจึงท า 
 ๘. วินยกฺริยาสงฺขาตกปฺปพินฺทุ แปลว่า การท าเครื่องหมายตามที่บัญญัติไว้, ท าจุด 
 อุทาหรณ์: กปฺปกเตน อกปฺปกตํ ส สิพฺพิต  โหติ๔๗๙ เย็บจีวรที่ยังไม่ได้ท ากัปปพินทุเข้ากับ
จีวรที่กระทํากัปปพินทุแล้ว 
 มหาอฏฺ กถายํ ปน วฏฺฏติเยวาติ วุตฺต . ปาฬิกปฺปกณฺณิกกปฺปาทโย  ปน สพฺพตฺถ        
ปฏิสิทฺธา, ตสฺมา เปตฺวา เอก  วฏฺฏพินฺทุ อญฺเ น เกนจิปิ วิกาเรน กปฺโป น กาตพฺโพ. อคฺคเฬติอาทีสุ 
เอตานิ อคฺคฬาทีนิ กปฺปกตจีวเร ปจฺฉา อาโรเปตฺวา กปฺปกรณกิจฺจ  นตฺถิ.๔๘๐ แต่ในมหาอรรถกถา 
ท่านแก้ไว้ว่า ควรทีเดียว แต่กัปปะที่เป็นแถวและกัปปะที่เป็นช่อเป็นต้น ท่านปฏิเสธไว้ในทุกอรรถกถา 
เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรท ากัปปะโดยวิการอะไรอย่างอ่ืน เว้นแต่จุดกลมจุดเดียว ในค าเป็นต้นว่า    
อคฺคเฬ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ ไม่ต้องเพ่ิมผ้าเพาะเป็นต้นเหล่านี้ในจีวรที่ท ากัปปะแล้วจึงท ากัปปะใน
ภายหลัง 
 นีลกทฺทมกาฬสาเมสุ ยงฺกิญฺจิ คเหตฺวา หตฺถิปิฏฺเ  นิสินฺนสฺส ปญฺ ายมานกปฺปกรณ   
กปฺปสนฺโตโส นาม.๔๘๑ การที่ภิกษุถือสีอย่างใดอย่างหนึ่ง บรรดาสีเขียว สีเปือกตม สีด า สีคล้ า แล้วท า
จุดให้คนผู้นั่งอยู่บนหลังช้างเห็นชัดได้ ชื่อว่ากัปปสันโดษ (ความสันโดษด้วยการทํากัปปะ) 
 ๙. สมนฺต แปลว่า รอบคอบ-รอบด้าน 
 อุทาหรณ์: อถ โข จตฺตาโร มหาราชาโน อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา  เกวลกปฺปํ  
 

                                                      

 ๔๗๘ วิ.อ. (บาลี) ๒/๙๒/๒๙๐-๒๙๑. 
 ๔๗๙ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๓๗๑/๒๘๗. 
 ๔๘๐ วิ.อ. (บาลี) ๒/๓๗๐-๓๗๑/๔๑๐. 
 ๔๘๑ อํ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๘/๓๑๖. 



 

 

๓๗๕ 

วนสณฺฑ  โอภาเสตฺวา, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมึสุ๔๘๒ เมื่อราตรีผ่านไปแล้ว๔๘๓ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ เปล่ง
รัศมีงามยังไพรสณฑ์รอบด้านทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงท่ีประทับ 
 อถ โข ทีฆลฏฺ  ิ เทวปุตฺโต อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺโณ เกวลกปฺปํ เวฬุวน    
โอภาเสตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ๔๘๔ ครั้นเมื่อราตรีผ่านไป ทีฆลัฏฐิเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนัก 
เปล่งรัศมีให้สว่างพระเวฬุวันรอบด้านทั้งสิ้น เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงท่ีประทับ 
 ๑๐. อนฺตรกปฺปาทิก แปลว่า กัปมีอันตรกัป (๑ ใน ๘๐ ของมหากัปเป็นต้น) 
 อุทาหรณ์: กีวทีโฆ นุ โข ภนฺเต กปฺโป๔๘๕ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กัปหนึ่งนานเพียงไรหนอ 
 ทีโฆ โข ภิกฺขุ กปฺโป, โส น สุกโร สงฺขาตุ เอตฺตกานิ วสฺสานิอิติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสตานิ  
อิติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสหสฺสานิอิติ วา เอตฺตกานิ วสฺสสตสหสฺสานิอิติ วาติ. สกฺกา ปน ภนฺเต อุปม ๔๘๖ 
กาตุนฺติ. สกฺกา ภิกฺขูติ ภควา อโวจ, เสยฺยถาปิ ภิกฺขุ มหาเสโล ปพฺพโต โยชน  อายาเมน โยชน         
วิตฺถาเรน โยชน  อุพฺเพเธน อจฺฉิทฺโท๔๘๗ อสุสิโร เอกคฺฆโน, ตเมน  ปุริโส วสฺสสตสฺส วสฺสสตสฺส อจฺ
จเยน กาสิเกน วตฺเถน สกึ สกึ ปริมชฺเชยฺย. ขิปฺปตร  โข โส ภิกฺขุ มหาเสโล ปพฺพโต อิมินา อุปกฺกเมน 
ปริกฺขย  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺย, น เตฺวว กปฺโป. เอว  ทีโฆ โข ภิกฺขุ กปฺโป, เอว  ทีฆาน  โข ภิกฺขุ กปฺปาน  เน
โก    กปฺโป ส สิโต, เนก  กปฺปสต  ส สิต , เนก  กปฺปสหสฺส  ส สิต , เนก  กปฺปสตสหสฺส  สิต . ต  กิสฺส เหตุ ? 
อนม- ตคฺโคย  ภิกฺขุ ส สาโร ฯเปฯ ยาวญฺจิท  ภิกฺขุ อลเมว สพฺพสงฺขาเรสุ นิพฺพินฺทิตุ อล  วิรชฺชิตุ อล  วิ
มุจฺจิ-ตุนฺติ.๔๘๘ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่า ภิกษุ กัปหนึ่งนานนักหนา มิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกัป
นั้นว่า เท่านี้ปี เท่านี้ ๑๐๐ ปี เท่านี้ ๑,๐๐๐ ปี หรือว่าเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี พระองค์อาจอุปมาได้ไหม 
พระพุทธเจ้าข้า อาจอุปมาได้ ภิกษ ุเปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบลูกใหญ่ มีความยาว ๑ โยชน์ กว้าง 
๑ โยชน์ สูง ๑ โยชน์ ไม่มีช่อง ไม่มีโพรง บุรุษพึงเอาผ้าแคว้นกาสี๔๘๙ ลูบภูเขานั้น ๑๐๐ ปีต่อครั้ง 
ภูเขาศิลาลูกใหญ่นั้นพึงหมดสิ้นไป เพราะความพยายามนี้ ยังเร็วกว่า ส่วนกัปหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไป กัป
นานนักหนาอย่างนี้ บรรดากัปที่นานนักหนาอย่างนี้ เธอได้ท่องเที่ยวไป มิใช่ ๑ กัป มิใช่ ๑๐๐ กัป 
มิใช่ ๑,๐๐๐ กัป มิใช่ ๑๐๐,๐๐๐ กัป ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลาย
รู้ไม่ได้ ฯลฯ ภิกษุ เพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่าย ควรคลายก าหนัด ควรเพ่ือหลุดพ้นจากสังขาร
ทั้งปวง 
 สมคฺค  ปน ภนฺเต ส ฆ  เภตฺวา๔๙๐ กึ โส ปสวตีติ? กปฺปฏฺ  ิก  อานนฺท กิพฺพิส  ปสวตีติ. กึ ปน 
ภนฺเต กปฺปฏฺ  ิก  กิพฺพิสนฺติ? กปฺป ํอานนฺท นิรยมฺหิ ปจฺจตีติ 
    อาปายิโก เนรยิโก,  กปฺปฏฺโ  สงฺฆเภทโก  
                                                      

 ๔๘๒ วิ.ม. (บาลี) ๔/๔๐/๓๕. 
 ๔๘๓ เมื่อราตรีผ่านไป ในท่ีนี้หมายถึงราตรีในช่วงปฐมยาม (ยามที่ ๑) ผ่านไป เพราะเวลาเที่ยงคืน เป็น
ช่วงที่เทวดาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า (ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๙๙) 
 ๔๘๔ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๙๔/๖๑. 
 ๔๘๕ สํ.นิ. (บาลี) ๑๖/๑๒๘/๑๗๕. 
 ๔๘๖ ก. อุปมา. 
 ๔๘๗ ฉ. อจฺฉินฺโน. 
 ๔๘๘ สํ.นิ. (บาลี) ๑๖/๑๒๘/๑๗๕. 
 ๔๘๙ ผ้าแคว้นกาสี เป็นผ้าที่ท าจากฝ้ายเนื้อละเอียดมาก (สํ.น.ิอ. (บาลี) ๒/๑๒๘/๑๗๘) 
 ๔๙๐ ฉ.ม. ภินฺทิตฺวา. 



 

 

๓๗๖ 

    วคฺครโต อธมฺมฏฺโ  โยคกฺเขมา ปธ สติ 
    ส ฆ  สมคฺค  เภตฺวาน กปฺป ํนิรยมฺหิ ปจฺจติ๔๙๑  
  ผู้ท าลายสงฆ์เป็นผู้จะเข้าถึงอบายเกิดในนรก ดํารงอยู่ในนรกตลอดกัป  
  เสวยกรรมอยู่ในนรกตลอดกัปหนึ่ง 
 ท่านพระอานนท์ทูลถามว่า บุคคลผู้ท าลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกัน จะประสพผล อะไร 
พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า อานนท์ บุคคลผู้ท าลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้น จะ
ประสพผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกัป ท่านพระอานนท์ทูลถามว่า ผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกัป คืออะไร 
พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า อานนท์ บุคคลผู้ท าลายสงฆ์ซ่ึงสามัคคีกันนั้น จะเสวย
ผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกัปหนึ่ง 
   บุคคลผู้ท าลายสงฆ์ให้แตกกัน ยินดีในการแตกกัน อยู่ในอธรรม เป็นผู้เข้าถึง 
 อบาย อยู่ในนรกตลอดกัป พลาดจากนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ๔๙๒ เสวย 
 ผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกัปเพราะท าลายสงฆ์ท่ีสามัคคีกันให้แตกแยกกัน 
 กปฺปฏฺ  ิยนฺติ๔๙๓ อายุกปฺปํ นิรยมฺหิ  ิติการณ . กิพฺพิสํ ปสวตีติ ปาปวิปาก ๔๙๔ ปฏิลภติ. 
อาปายิโกติ อปายคมนีโย. เนรยิโกติ นิรเย นิพฺพตฺตนโก. วคฺครโตติ เภทรโต. โยคกฺเขมโต ปธํสตีติ 
โยเคหิ เขมโต อรหตฺตโต ปธ สติ วิคจฺฉติ.๔๙๕ ค าว่า กปฺปฏฺ  ิยํ ได้แก่ เป็นเหตุด ารงอยู่ในนรกตลอดอายุ
กัป ค าว่า กิพฺพิสํ ปสวติ ได้แก่ จะกลับได้ผลบาป ค าว่า อาปายิโก ได้แก่ เป็นผู้ด าเนินไปสู่อบาย ค า
ว่า เนรยิโก ได้แก่ เป็นผู้บังเกิดในนรก ค าว่า วคฺครโต ได้แก่ เป็นผู้ยินดีในความแตกแยกกัน ค าว่า 
โยคกฺเขมา ปธํสติ ได้แก่ พลาด คือพรากจากแดนเกษมจากโยคะทั้งหลาย คือจากอรหัตตผล 
 ๑๐.๑ อสงฺเขยฺยกปฺป แปลว่า อสงไขยกัป 
 อุทาหรณ์: อเนเกปิ ส วฏฺฏกปฺเป อเนเกปิ วิวฏฺฏกปฺเป๔๙๖ ระลึกถึงสังวัฏฏกัปจ านวนมาก 
วิวัฏฏกัปจ านวนมาก 
 ๑๐.๒ มหากปฺป แปลว่า มหากัป 
 อุทาหรณ์: จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว กปฺปสฺส อสงฺเขยฺยานิ๔๙๗ ภิกษุทั้งหลาย อสงไขยกัป ๔ 
เหล่านี้ มีอยู่ 
 ๑๑. ตกฺก, วิตกฺก แปลว่า ความคิด 
 อุทาหรณ์: เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป อพฺยาปาทสงฺกปฺโป อวิหึสาสงฺกปฺโป๔๙๘ ความดําริในกุศล 
ความดําริในการไม่ปองร้าย ความดําริในการไม่เบียดเบียน 

                                                      

 ๔๙๑ อํ.ทสก. (บาลี) ๒๔/๓๙/๖๐. 
 ๔๙๒ นิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ ในที่นี้หมายถึงอรหัตตผล (องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๓๙-๔๐/
๓๔๕) 
 ๔๙๓ ฉ.ม. กปฺปฏฺ  ิกนฺต.ิ 
 ๔๙๔ ฉ.ม. ปาปํ. 
 ๔๙๕ อํ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๓๙/๓๔๕. 
 ๔๙๖ ที.สี. (บาลี) ๙/๒๔๔/๘๑. 
 ๔๙๗ อํ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๕๖/๑๖๒. 
 ๔๙๘ ม.อุ. (บาลี) ๑๔/๑๓๗/๑๒๓. 



 

 

๓๗๗ 

 ๑๒. วิธิ, วิธาน แปลว่า การจัดแจง 
 อุทาหรณ์:  เย พฺราหฺมณา เวทคู สพฺพธมฺเม  
     เต เม นโม เต จ ม  ปาลยนฺตุ 
     นมตฺถุ พุทฺธาน  นมตฺถุ โพธิยา  
     นโม วิมุตฺตาน  นโม วิมุตฺติยา 
     อิม  โส ปริตฺต  กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยิ.๔๙๙ 
      พราหมณ์เหล่าใดถึงฝั่งแห่งพระเวทในธรรมทั้งมวล  
     ขอพราหมณ์เหล่านั้นจงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้า  
     และขอจงคุ้มครองข้าพเจ้า 
     ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  
     พระโพธิญาณของพระพุทธเจ้าเหล่านั้น  
     พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้ว  
     และวิมุตติธรรมแห่งพระพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นแล้วเหล่านั้น  
     นกยูงนั้นเจริญพระปริตรนี้แล้วจึงหยุดพักผ่อน ณ ที่อยู่ของตน 
 อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยีติ อิทมฺปิ อภิสมฺพุทฺโธ หุตฺวา อาห. ตสฺสตฺโถ:- 
ภิกฺขเว โส โมโร อิม  ปริตฺต  อิม  รกฺข  กตฺวา อตฺตโน นิวาสฏฺ าเน วาส  กปฺปยิตฺถ ตสฺส รตฺตึ วา ทิวา วา 
อิมสฺส ปริตฺตสฺสานุภาเวน เนว ภย  น โลมห โส อโหสิ.๕๐๐ แม้ค านี้ว่า อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร      
วาสมกปฺปยิ พระองค์ตรัสรู้แล้วจึงได้ตรัสไว้ มีค าอธิบายว่า ภิกษุทั้งหลาย นกยูงนั้นเจริญพระปริตร
ฉะนี้แล้ว จึงหยุดพักผ่อน ณ ที่อยู่ของตน ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรนี้ นกยูงมิได้มีความกลัว ความ
ตกอกตกใจตลอดกลางคืนหรือกลางวันเลย 
 ตตฺร เจ โส ภิกฺขุ ปุพฺเพ อปฺปวาริโต อุปสงฺกมิตฺวา จีวเร วิกปฺป ํอาปชฺเชยฺย๕๐๑ ถ้าภิกษุนั้น
ซึ่งเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อน เข้าไปจัดแจงชนิดจีวรในที่ที่เขาเตรียมจีวรไว้ 
 ๑๓. อภิสนฺทหน แปลว่า เชื่อ-ชื่อถือ 
 อุทาหรณ์: สทฺธา สทฺทหนา โอกปฺปนา อภิปฺปสาโท๕๐๒ ความเชื่อ กิริยาเชื่อ กิริยาปลงใจ
เชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง 
 โอกปฺปนิยเมต  โภโต โคตมสฺส, ยถาต  อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสส๕๐๓ พระด ารัสของพระโค
ดม น่าเชื่อถือ เหมือนพระด ารัสพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ 
 โอกปฺปนิยเมตนฺติ  สทฺทหนิยเมต .๕๐๔ ค าว่า โอกปฺปนิยเมตํ ได้แก่ เป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อ 
 ๑๔. เฉทน แปลว่า ตัด 
 อุทาหรณ์:   ตฺว  โลหิตกฺโข วิหตนฺตร โส  

                                                      

 ๔๙๙ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๘/๔๑. 
 ๕๐๐ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๓/๑๘/๓๔. 
 ๕๐๑ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๕๒๘/๓๐. 
 ๕๐๒ อภิ.สงฺ. (บาลี) ๓๔/๒๕/๒๕. 
 ๕๐๓ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๘๗/๓๔๕. 
 ๕๐๔ ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๘๗/๒๐๐. 



 

 

๓๗๘ 

      อลงฺกโต กปฺปิตเกสมสฺส ุ
      สุโรสิโต โลหิตจนฺทเนน  
      คนฺธพฺพราชาว ทิสา ปภาสสิ.๕๐๕ 
      ท่านมีดวงเนตรแดง มีรัศมีเปล่งปลั่ง  
     ประดับตบแต่งอย่างสวยงาม  
     ตัดผมโกนหนวดเรียบร้อย ชโลมลูบไล้ด้วยจุรณแก่นจันทน์แดง  
     เปล่งรัศมีไปทั่วทิศ ดุจราชาแห่งคนธรรพ์ 
 กปฺปิตเกสมสฺสูติ อลงฺการสตฺเถ วุตฺตวิธินา กปฺปเกหิ ฉินฺนเกสมสฺสู.๕๐๖ บทว่า กปฺปิต-   
เกสมสฺส ุได้แก่ ใช้ช่างกัลบกตัดผมโกนหนวดตามวิธีที่กล่าวแล้วในอลังการศาสตร์ 
 ทิสฺสติ โข ปน คามณิ อิเธกจฺโจ มาลี กุณฺฑลี สุนฺหาโต สุวิลิตฺโต กปฺปิตเกสมสฺสุ อิตฺถิ-    
กาเมหิ ราชา มญฺเ  ปริจาเรนฺโต.๕๐๗ แต่ปรากฏว่า คนบางคนในโลกนี้คล้องพวงมาลัย ใส่ตุ้มหู 
อาบน้ าอย่างด ีลูบไล้อย่างดี แต่งผมและหนวด บ าเรอตนด้วยกามกับสตรี อย่างพระราชา 
 ๑๕. วิกปฺป แปลว่า การกระท าโดยประการ ๆ, การยกเว้น 
 อุทาหรณ์: เตน โข ปน สมเยน วสฺสสตปรินิพฺพุเต ภควติ เวสาลิกา วชฺชิปุตฺตกา ภิกฺขู    
เวสาลิย  ทส วตฺถูนิ ทีเปนฺติ กปฺปติ สิงฺคิโลณกปฺโป, กปฺปติ ทฺวงฺคุลกปฺโป, กปฺปติ คามนฺตรกปฺโป,     
กปฺปติ อาวาสกปฺโป, กปฺปติ อนุมติกปฺโป, กปฺปติ อาจิณฺณกปฺโป, กปฺปติ อมถิตกปฺโป, กปฺปติ 
ชโลคึ๕๐๘ ปาตุ, กปฺปติ อทสก  นิสีทน , กปฺปติ ชาตรูปรชตนฺติ.๕๐๙ สมัยนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า
เสด็จดับขันธปรินิพพานล่วงไปได้ ๑๐๐ ปี ภิกษุวัชชีบุตรทั้งหลายชาวกรุงเวสาลี แสดงวัตถุ ๑๐ 
ประการในกรุงเวสาลี คือ 
 ๑. สิงคโิลณกัปปะ (เก็บเกลือไว้ในเขนง๕๑๐แล้วฉันกับอาหารรสไม่เค็มได้) 
 ๒. ทวังคุลกัปปะ (ฉันอาหารเมื่อเงาเลยเวลาเที่ยงไป ๒ องคุลีได้) 
 ๓. คามันตรกัปปะ (เข้าบ้านฉันอาหารที่ไม่เป็นเดนได้) 
 ๔. อาวาสกัปปะ (ท าอุโบสถแยกกันในอาวาสที่มีสีมาเดียวกันได้) 
 ๕. อนุมติกัปปะ (ท าสังฆกรรม ในเมื่อภิกษุทั้งหลายยังมาไม่พร้อมแล้วขออนุมัติภายหลัง
ได)้ 
 ๖. อาจิณณกัปปะ (ประพฤติตามแบบที่พระอุปัชฌาย์อาจารย์เคยประพฤติมาได้) 
 ๗. อมถิตกัปปะ (ฉันนมสดที่แปรไปแล้ว แต่ยังไม่เป็นนมเปรี้ยวได้) 
 ๘. ชโลคิ (ดื่มสุราอ่อน ๆ ได)้ 
 ๙. อทสกนิสีทนะ (ใช้ผ้ารองนั่งไม่มีชายได)้ 

                                                      

 ๕๐๕ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๗๖/๓๖๓. 
 ๕๐๖ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๕๒/๓๕๗. 
 ๕๐๗ สํ.ส. (บาลี) ๑๘/๓๖๕/๓๐๗. 
 ๕๐๘ อิ. ชโลคิ. 

 ๕๐๙ วิ.จู. (บาลี) ๗/๔๔๖/๒๘๖. 
 ๕๑๐ เขนง แปลว่า เขาสัตว์ หมายถึง กลักหรือกระบอกเขาควายที่นิยมใช้บรรจุดินปืน หรือสิ่งของอื่น 
บางทีใช้เป่าบอกอาณัติสัญญาณ 



 

 

๓๗๙ 

 ๑๐. ชาตรูปรชตะ (รับทองรับเงินได)้ 
 ๑๖. วินิโยค แปลว่า ประกอบเป็นพิเศษ 
 อุทาหรณ์:  ยถา วาริวหา ปูรา  ปริปูเรนฺติ สาคร  
     เอวเมว อิโต ทินฺน  เปตาน  อุปกปฺปติ.๕๑๑ 
  ห้วงน้ าที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มเปี่ยม ฉันใด ทานที่ทายกอุทิศให ้
  จากมนุษยโลกนี้ ย่อมสําเร็จแก่เปรตทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ตสฺสตฺโถ ยถา อุนฺนเต ถเล อุสฺสาเท ภูมิภาเค เมเฆหิ อภิวุฏฺ อุทก  นินฺน  ปวตฺตติ โย โย 
ภูมิภาโค นินฺโน โอณโต ต  ต  ปวตฺตติ คจฺฉติ ปาปุณาติ เอวเมว อิโต ทินฺน  ทาน  เปตาน  อุปกปฺปติ 
นิพฺพตฺตติ ปาตุภวตีติ อตฺโถ.๕๑๒ คาถานั้นมีความว่า น้ าที่หมู่เมฆให้ตกลงบนที่ดอน บนบก บน
ที่สูง ย่อมไหลลงที่ลุ่ม คือไหลไปถึงภูมิภาคที่ลุ่มต่ า ฉันใด ทานที่หมู่ญาติมิตรสหายให้จากมนุษยโลกนี้ 
ย่อมสําเร็จผล อธิบายว่า บังเกิดผล ปรากฏผล แก่หมู่เปรต ฉันนั้นเหมือนกัน 
 ๑๗. ตณฺหาทิฏฺ  ิ แปลว่า ตัณหาและทิฐิ 
 อุทาหรณ์:  น กปฺปยนฺติ น ปุรกฺขโรนฺติ 
      ธมฺมาปิ เตส  น ปฏิจฺฉิตาเส 
      น พฺราหฺมโณ สีลวเตน เนยฺโย 
      ปารงฺคโต น จ ปจฺเจติ ตาทิ๕๑๓ 
      พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย 
     ย่อมไม่ก่อให้เกิดตัณหาและทิฐิ ไม่เชิดชูตัณหาและทิฐิไว้ 
     แม้ธรรมทั้งหลาย๕๑๔ พระอรหันต์เหล่านั้นก็มิได้รับเอาไว้ 
     พระขีณาสพผู้อันใคร ๆ จะพึงน าไปด้วยศีลและวัตรไม่ได้ 
     เป็นผู้ถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้ว เป็นผู้คงท่ี ย่อมไม่กลับมา 
     หากิเลสทั้งหลายอีก ฉะนั้นแล 
 วุตฺตมฺปิ เจต  กปฺปาติ เทฺว กปฺปา ตณฺหากปฺโป จ ทิฏฺ  ิกปฺโป จาติ.๕๑๕ ตสฺมา ตณฺหาทิฏฺ  ิ-
วเสน อตีต  ขนฺธโกฏฺ าส  กปฺ เปตฺวา ปกปฺ เปตฺวา  ิตาติ ปุพฺพนฺตกปฺปิกา ติ เอวเมตฺถ  อตฺ โถ        
เวทิตพฺโพ.๕๑๖ สมดังข้อที่พระสารีบุตรได้กล่าวไว้ว่า ค าว่า กปฺปา ได้แก่ ความก าหนด ๒ อย่างคือ 
ความก าหนดด้วยอ านาจตัณหา และความก าหนดด้วยอ านาจทิฐิ เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบอธิบาย
ความในค าว่า ปุพฺพนฺตกปฺปิกา นี้อย่างนี้ว่า ที่ชื่อว่า ปุพฺพนฺตกปฺปิกา เพราะสมณพราหมณ์ก าหนด
แล้ว ๆ ซึ่งขันธ์ส่วนอดีตด้วยอ านาจตัณหาและทิฐิตั้งอยู่แล้ว 
 
 

                                                      

 ๕๑๑ ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๘/๑๑. 
 ๕๑๒ ขุ.ขุ.อ. (บาลี) ๘-๙/๑๘๘. 
 ๕๑๓ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๘๑๐/๔๙๓. 
 ๕๑๔ ธรรมทั้งหลาย ในที่น้ีหมายถึงทิฐิ ๖๒ (ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๘๑๐/๓๖๗) 
 ๕๑๕ ขุ.ม. ๒๙/๒๘/๗๙. 
 ๕๑๖ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๙/๙๖. 



 

 

๓๘๐ 

 ๔.๑๒.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
    อาปายิโก เนรยิโก  กปฺปฏฺโ  สงฺฆเภทโก  
    วคฺครโต อธมฺมฏฺโ  โยคกฺเขมา ปธ สติ 
    ส ฆ  สมคฺค  เภตฺวาน กปฺป ํนิรยมฺหิ ปจฺจติ 
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปฐมภการวิปุลาคาถา และอีกครึ่งคาถา เป็น ปฐมม
การวิปุลาคาถา 
 ตารางแสดงปฐมภการวิปุลาคาถา  

บาทที่ ๑ บาทที่ ๒ 

ค 
ล 

ม 

ภ 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 

บาทที่ ๓ บาทที่ ๔ 

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 

ครึ่งคาถาแรก 
ค ร ภ ค ค ม ช ค 
๒ 
อา 

๒ ๑ ๒ 
ปายิโก 

๒ ๑ ๑ 
เนรย ิ 

๒ 
โก 

๒ 
กปฺ 

๒ ๒ ๒ 
ปฏฺโ  สง ฺ

๑ ๒ ๑ 
ฆเภท 

๒ 
โก 

ครึ่งคาถากลาง 
ค ส ย ค ค ม ช ล 
๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๑ 



 

 

๓๘๑ 

วค ฺ ครโต อธมฺมฏฺ โ  โย คกฺเขมา ปธํส ติ 
ครึ่งคาถาหลัง 

ค ร ม ล ค ม ช ล 
๒ 
ส  

๒ ๑ ๒ 
ฆ  สมคฺ 

๒ ๒ ๒ 
คํ เภตฺวา  

๑ 
น 

๒ 
กปฺ 

๒ ๒ ๒ 
ปํ นิรยม ฺ

๑ ๒ ๑ 
หิ ปจฺจ 

๑ 
ติ 

  
 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปฐมภการวิปุลาคาถา มี ภ ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ภ คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ เนรยิ (๒ ๑ ๑) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ฆเภท (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถากลาง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ อธมฺมฏฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ ปธ ส (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง เป็นปฐมมการวิปุลาคาถา มี ๒ บาท บาทท่ี ๑ 
  มี ม คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ ค  เภตฺวา (๒ ๒ ๒) 
 ส่วนบาทที่ ๒ 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ หิ ปจฺจ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
 
     เย พฺราหฺมณา เวทคู สพฺพธมฺเม   
     เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ  
     นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา  
     นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา  
     อิม  โส ปริตฺต  กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยิ.๕๑๗ 
 
 เป็นอินทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ อินทรวงศคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ 
พยางค์ และ  

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา 

๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

                                                      

 ๕๑๗ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๑๘/๔๑. 



 

 

๓๘๒ 

เย พฺราหฺม ณา เวค คู สพฺพ ธมฺ เม 
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
เต เม น โม เต จ  มํ ปาล  ยนฺ ต ุ

ช ต ช ร 
วังสัฏฐคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา 
ช ต ช ร 

วังสัฏฐคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
นโม ว ิ มุตฺตานํ นโม ว ิ มุตฺติยา 

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑ และ ๒) เข้ากับ    
วังสัฏฐคาถา (บาทที่ ๓ และ ๔) คาถาที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ 
ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะเห็นจากค าว่า เย พฺราหฺม 
(๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ณา เวท (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า คู สพฺพ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค า
ว่า ธม ฺ(๒) เป็น ครุ และค าว่า เม (๒) เป็น คร ุ
 และบาทที่ ๒ ว่า เต เม น (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, โม เต จ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, มํ ปาล 
(๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ยนฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า ต ุ(๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ)   
 ส่วนบาทที่ ๓ และ ๔ คาถาที่เป็นวังสัฏฐคาถา จะมี ช ต ช ร คณะ ของทุกบาทคาถา คือ 
เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๑ ๒ จะเห็นได้จากค าในบาทที่ ๓ ว่า นมตฺถุ (๑ ๒ ๑) 
เป็น ช คณะ, พุทฺธานํ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, นมตฺถุ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า โพธิยา (๒ ๑ ๒) 
เป็น ร คณะ  
 และบาทท่ี ๔ ว่า นโม วิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, มุตฺตานํ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, นโม วิ (๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า มุตฺติยา (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 
 คาถาว่า 
 
      ตฺว  โลหิตกฺโข วิหตนฺตร โส  
      อลงฺกโต กปฺปิตเกสมสฺส ุ
      สุโรสิโต โลหิตจนฺทเนน  
      คนฺธพฺพราชาว ทิสา ปภาสสิ 
 
 เป็นอินทรวิเชียรคาถา และอุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ อินทรวงศ
คาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค ์ 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา 

๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 



 

 

๓๘๓ 

ตฺว  โลห ิ ตกฺโข วิ หตนฺต ร  โส 
ช ต ช ค ค 

อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
อลงฺก โต กปฺปิ  ตเกส  มสฺ สุ 

ช ต ช ค ค 
อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

สุโรส ิ โต โลหิ  ตจนฺท  เน น 
ต ต ช ร 

อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
คนฺธพฺพ ราชาว ทิสา ป ภาสสิ 

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑) เข้ากับอุเปนทรวิ
เชียรคาถา (บาทที่ ๒ และ ๓) และอินทรวงศคาถา (บาทที่ ๔) คาถาทีเ่ป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต 
ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ จะ
เห็นจากค าว่า ตฺว  โลหิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ตกฺโข วิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า หตนฺต (๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า ร  (๒) เป็น ครุ และค าว่า โส (๒) เป็น คร ุ
 ส่วนบาทที่ ๒ และ ๓ คาถาที่เป็นอุเปนทรวิเชียรคาถา จะมี ช ต ช คณะ และครุ ๒ 
พยางค์ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ในบาทที่ ๒ จะเห็นได้
จากค าว่า อลงฺก (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า โต กปฺปิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ตเกส (๑ ๒ ๑) 
เป็น ช คณะ ค าว่า มสฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า สุ (๒) เป็น ครุ (ปาทันตครุ)  
 และบาทที่ ๓ ว่า สุโรสิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า โต โลหิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค า
ว่า ตจนฺท (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า เน (๒) เป็น ครุ และค าว่า น (๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ) 
 ส าหรับบาทที่ ๔ คาถาที่เป็นอินทรวงศคาถา จะมี ต ต ช ร คณะ ของทุกบาทคาถา คือ 
เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๑ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า คนฺธพฺพ (๒ ๒ ๑) เป็น ต 
คณะ, ราชาว (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ทิสา ป (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ภาสสิ (๒ ๑ ๒) เป็น ร 
คณะ 
 
 คาถาว่า 
 
     ยถา วาริวหา ปูรา  ปริปูเรนฺติ สาคร  
     เอวเมว อิโต ทินฺน  เปตาน  อุปกปฺปติ 
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ล ต ย ค ล ย ช ค 
๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 



 

 

๓๘๔ 

ย ถา วาริ วหา ป ู รา ป ริปูเรนฺ ติ สาค ร  
ครึ่งคาถาหลัง 

ค ช ย ค ค ต ช ล 
๒ 
เอ 

๑ ๒ ๑ 
ว เมว 

๑ ๒ ๒ 
อิโต ทินฺ 

๒ 
น  

๒ 
เป 

๒ ๒ ๑ 
ตาน  อุ 

๑ ๒ ๑ 
ปกปฺป 

๑ 
ติ 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ วหา ปู (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ติ สาค (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ อิโต ทินฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ ปกปฺป (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
 
      น กปฺปยนฺติ น ปุรกฺขโรนฺต ิ
      ธมฺมาปิ เตส  น ปฏิจฺฉิตาเส 
      น พฺราหฺมโณ สีลวเตน เนยฺโย 
      ปารงฺคโต น จ ปจเฺจติ ตาทิ 
 
 เป็นอินทรวิเชียรคาถา และอุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค ์ 

ช ต ช ค ค 
อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

น กปฺป ยนฺติ น  ปุรกฺข โรนฺ ต ิ
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ธมฺมาปิ เตส  น ปฏิจฺฉิ ตา เส 

ช ต ช ค ค 
อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

น พฺราหฺม โณ สีล  วเตน  เนยฺ โย 
ต ต ช ค ค อินทรวิเชียรคาถา 



 

 

๓๘๕ 

๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ปารงฺค โต น จ ปจเฺจติ ตา ทิ 

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอุเปนทวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑ และ ๓) เข้ากับ
อินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๒ และ ๔) คาถาที่เป็นอุเปนทรวิเชียรคาถา จะมี ช ต ช คณะ และครุ ๒ 
พยางค์ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ในบาทที่ ๑ จะเห็นได้
จากค าว่า น กปฺป (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ยนฺติ น (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ปุรกฺข (๑ ๒ ๑) 
เป็น ช คณะ ค าว่า โรนฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า ติ (๒) เป็น ครุ (ปาทันตครุ) 
 และบาทที่ ๓ ว่า น พฺราหฺม (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า โณ สีล (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, 
ค าว่า วเตน (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า เนยฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า โย (๒) เป็น คร ุ 
 ส่วนบาทที่ ๒ และ ๔ คาถาที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ 
ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ในบาทที่ ๒ จะเห็นได้จากค า
ว่า ธมฺมาปิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า เตส  น (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ปฏิจฺฉิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช 
คณะ ค าว่า ตา (๒) เป็น ครุ และค าว่า เส (๒) เป็น คร ุ
 ปารงฺคโต น จ ปจเฺจติ ตาท ิ
 และบาทที่ ๔ ว่า ปารงฺค (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า โต น จ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค า
ว่า ปจเฺจติ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ ค าว่า ตา (๒) เป็น ครุ และค าว่า ทิ (๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ) 
 
 ๔.๑๒.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
    อาปายิโก เนรยิโก  กปฺปฏฺโ  สงฺฆเภทโก  
    วคฺครโต อธมฺมฏฺโ  โยคกฺเขมา ปธ สติ 
    ส ฆ  สมคฺค  เภตฺวาน กปฺป ํนิรยมฺหิ ปจฺจติ  
 
 ประกอบด้วยสัททาลั งการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า อาปายิโก, เนรยิโก, กปฺปฏฺโ , สงฺฆเภทโก, วคฺครโต, อธมฺมฏฺโ  เป็นบท   
วิเสสนะ วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า โยคกฺเขมา เป็นบทอปาทานะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปธ สติ 
   ค าว่า สํฆํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ เภตฺวาน 
   ค าว่า สมคฺคํ เป็นบทวิกติกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ เภตฺวาน 
   ค าว่า กปฺป ํเป็นบทอัจจันตสังโยคะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ ปจฺจติ  
   ค าว่า นิรยมฺหิ เป็นบทอาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปจฺจติ  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   



 

 

๓๘๖ 

  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า อาปายิโก เนรยิโก มีครุ ๕ ตัว คือ อา, ปา, โก, เน, โก อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อา, อา, กฺ, อ, กฺ, อักษรตาลุฐาน 
๔ ตัว คือ ยฺ, อิ, ยฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐานตัวเดียว คือ นฺ, อักษรโอฏฐฐาน 
ตัวเดียว คือ ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ 
  บาทที่ ๒ ว่า กปฺปฏฺโ  สงฺฆเภทโก มีครุ ๖ ตัว คือ กปฺ, ปฏฺ, โ , สงฺ, เภ, โก อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ กฺ, อ, อ, อ, งฺ, ฆฺ, อ, อ, กฺ, 
อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ สฺ, ทฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, ภฺ, 
อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ  
  บาทที่ ๓ ว่า วคฺครโต อธมฺมฏฺโ  มีครุ ๕ ตัว คือ วคฺ, โต, ธมฺ, มฏฺ, โ  อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, คฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ, อ, อักษร
มุทธฐาน ๓ ตัว คือ รฺ, ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ ตฺ, ธฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ, อักษร
กัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว โอ, โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๔ ว่า โยคกฺเขมา ปธํสติ มีครุ ๕ ตัว คือ โย, คกฺ, เข, มา, ธ  อยู่ใกล้กัน, อักษร
ในบาทที่ ๓ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ คฺ, อ, กฺ, ขฺ, อา, อ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๒ ตัว คือ ยฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ธฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, ปฺ, อักษรกัณฐ
ตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว โอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๕ ว่า สํฆํ สมคฺคํ เภตฺวาน มีครุ ๖ ตัว คือ ส , ฆ , มคฺ, ค , เภตฺ, วา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๑ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, ฆฺ, อ, อ, อ, คฺ, คฺ, อ, อา, อ, 
อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, สฺ, ตฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, ภฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว 
คือ เอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๓ ตัว คือ ( -   ), ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๖ ว่า กปฺป ํนิรยมฺหิ ปจฺจติ มีครุ ๔ ตัว คือ กป,ฺ ปํ, ยม,ฺ ปจฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๔ นี้ ๒๒ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ กฺ, อ, อ, อ, อ, หฺ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๖ ตัว คือ อิ, ยฺ, อิ, จฺ, จฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ นฺ, ตฺ, อักษร
โอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   )    
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า อาปายิโก เนรยิโก เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า กปฺปฏฺโ  สงฺฆเภทโก เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า วคฺครโต อธมฺมฏฺโ  เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า โยคกฺเขมา ปธํสติ เป็นมิสสกสมตา 



 

 

๓๘๗ 

  บาทที่ ๕ ว่า สํฆํ สมคฺคํ เภตฺวาน เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๖ ว่า กปฺป ํนิรยมฺหิ ปจฺจติ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๙ พยางค์ มี โ  ใน กปฺปฏฺโ , ฆ, เภ ใน สงฺฆเภทโก ในบาทที่ ๒, ธมฺ, โ  ใน 
อธมฺมฏฺโ  ในบาทที่ ๓, เข ใน โยคกฺเขมา, ธํ ใน ปธ สติ ในบาทที่ ๔, ฆํ ใน ส ฆ , เภ ใน เภตฺวาน ใน
บาทที่ ๕ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๑๒ ตัว คือ  
กฺ, กฺ, กฺ, งฺ, กฺ, คฺ, คฺ, คฺ, กฺ, คฺ, คฺ, กฺ, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๑๑ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, 
นฺ, ทฺ, ตฺ, ธฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๑๒ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ จึงท าให้
เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๙ พยางค์ มี โ  ใน กปฺปฏฺโ , ฆ, เภ ใน สงฺฆเภทโก ในบาทที่ ๒, ธมฺ, โ  ใน อธมฺมฏฺโ  
ในบาทที่ ๓, เข ใน โยคกฺเขมา, ธํ ใน ปธ สติ ในบาทที่ ๔, ฆํ ใน ส ฆ , เภ ใน เภตฺวาน ในบาทที่ ๕ และ
ไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสมาสในรูปว่า สงฺฆเภทโก (สงฺฆ + เภทโก) วคฺครโต (วคฺค + 
รโต) อธมฺมฏฺโ  (น + ธมฺมฏฺโ ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     เย พฺราหฺมณา เวทคู สพฺพธมฺเม  
     เต เม นโม เต จ ม  ปาลยนฺตุ 
     นมตฺถุ พุทฺธาน  นมตฺถุ โพธิยา  
     นโม วิมุตฺตาน  นโม วิมุตฺติยา 
     อิม  โส ปริตฺต  กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยิ 
 



 

 

๓๘๘ 

 ประกอบด้วยสัททาลั งการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า เย เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ พฺราหฺมณา 
   ค าว่า เวทคู เป็นบทวิกติกัตตา สัมพันธ์เข้ากับ โหนฺติ (โยคมา) 
   ค าว่า สพฺพธมฺเม เป็นบทอาธาร วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ เวทคู 
   ค าว่า เต ทัง้ ๒ เป็นบทวิเสสนะ ของ พฺราหฺมณา  
   ค าว่า เม เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ นโม  
   ค าว่า มํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปาลยนฺตุ 
   ค าว่า นโม เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อตฺถุ 
   ค าว่า พุทธฺาน ํเป็นบทสัมปทานะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน อตฺถุ 
   ค าว่า โพธิยา เป็นบทสัมปทานะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อตฺถุ 
   ค าว่า นโม ทั้ง ๒ เป็นบทประธาน สัมพันธ์เข้ากับ อตฺถุ 
   ค าว่า วิมุตฺตานํ (พุทฺธาน ) เป็นบทสัมปทานะ สัมพันธ์เข้ากับ อตฺถุ 
   ค าว่า โพธิยา เป็นบทสัมปทานะ สัมพันธ์เข้ากับ อตฺถุ 
   ค าว่า อิมํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปริตฺต  
   ค าว่า โส เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ โมโร 
   ค าว่า ปริตฺตํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ กตฺวา 
   ค าว่า วาสํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อกปฺปยิ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า เย พฺราหฺมณา เวทคู สพฺพธมฺเม มีครุ ๘ ตัว คือ เย, พฺราหฺ, ณา, เว, คู, 
สพ,ฺ ธม,ฺ เม อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทท่ี ๑ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อา, หฺ, 
อ, อา, อ, คฺ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน 
๓ ตัว คือ ทฺ, สฺ, ธฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๗ ตัว คือ พฺ, มฺ, อู, พฺ, พฺ, มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๓ ตัว คือ เอ, 
เอ, เอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๒ ว่า เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ มีครุ ๗ ตัว คือ เต, เม, โม, เต, ม , ปา, ยนฺ 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, อ, อ, 
อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ จฺ, ยฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ตฺ, นฺ, ตฺ, ลฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว 
คือ มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๓ ตัว คือ เอ, เอ, เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และ
อักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   )  
  บาทที่ ๓ ว่า นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา มีครุ ๗ ตัว คือ มตฺ, พุทฺ, ธา, น , มตฺ, โพ, 
ยา อยู่ใกล้กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อา, อ, อ, 
อ, อา, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, ยฺ, อักษรทันตฐาน ๑๐ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ถฺ, ทฺ, ธฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ถฺ, ธฺ, 



 

 

๓๘๙ 

อักษรโอฏฐฐาน ๗ ตัว คือ มฺ, อุ, พฺ, อุ, มฺ, อุ, พฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว โอ และอักษรนาสิกัฏฐาน
ตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา มีครุ ๗ ตัว คือ โม, มุตฺ, ตา, น , โม, มุตฺ, 
ยา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, 
อา, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, อิ, อิ, ยฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๖ ตัว คือ มฺ, มฺ, อุ, ม, มฺ, อุ อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ, อักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ 
วฺ, วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๕ ว่า อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยิ มีครุ ๑๐ ตัว คือ ม , โส, ริตฺ, ต   
กตฺ, วา, โม, โร, วา, กปฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๓๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๒ 
ตัว คือ อ, อ, อ, กฺ, อ, อา, อา, อ, อ, กฺ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, อิ, ยฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ 
ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ มฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, 
อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๓ ตัวเดียว คือ โอ, โอ, โอ, อักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ และอักษรนาสิกัฏ
ฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า เย พฺราหฺมณา เวทคู สพฺพธมฺเม เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า เต เม นโม เต จ มํ ปาลยนฺตุ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า นมตฺถุ พุทฺธานํ นมตฺถุ โพธิยา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า อิมํ โส ปริตฺตํ กตฺวา โมโร วาสมกปฺปยิ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ธมฺ ใน สพฺพธมฺเม ในบาทที่ ๑, ถุ ใน นมตฺถุ, ธา ใน พุทฺธาน , ถุ ใน 
นมตฺถุ, ธิ ใน โพธิยา ในบาทที่ ๓ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ 
อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ คฺ, กฺ, กฺ, อักษรทันตฐาน ๒๐ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, 
ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ต, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๒๓ ตัว คือ พฺ, มฺ, พฺ, พฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, พฺ, มฺ, พฺ, มฺ, มฺ, 
มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 



 

 

๓๙๐ 

  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ธมฺ ใน สพฺพธมฺเม ในบาทที่ ๑, ถุ ใน นมตฺถุ, ธา ใน พุทฺธาน , ถุ ใน นมตฺถุ, 
ธิ ใน โพธิยา ในบาทที่ ๓ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า นมตฺถุ (นโม + 
อตฺถุ) วาสมกปฺปยิ (วาส  + อกปฺปยิ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
      ตฺว  โลหิตกฺโข วิหตนฺตร โส  
      อลงฺกโต กปฺปิตเกสมสฺส ุ
      สุโรสิโต โลหิตจนฺทเนน  
      คนฺธพฺพราชาว ทิสา ปภาสสิ 
 
 ประกอบด้วยสัททาลั งการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ตฺวํ เป็นบทประธาน วางไว้ต้นประโยค 
   ค าว่า โลหิตกฺโข, วิหตนฺตรํโส, อลงฺกโต, กปฺปิตเกสมสฺสุ, สุโรสิโต เป็นบทวิเสสนะ 
ของ ตฺว  วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า โลหิตจนฺทเนน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สุโรสิโต 
   ค าว่า คนฺธพฺพราชาว เป็นบทอุปมา 
   ค าว่า ทิสา เป็นบทอัจจันตสังโยคะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปภาสสิ   
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ตฺวํ โลหิตกฺโข วิหตนฺตรํโส มีครุ ๗ ตัว คือ ตฺว , โล, ตกฺ, โข, ตนฺ, ร , โส 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, หฺ, อ, กฺ, ขฺ, หฺ, 
อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ  



 

 

๓๙๑ 

ตฺ, ลฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ต, สฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๓ ตัว โอ, โอ, โอ, อักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ และ
อักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า อลงฺกโต กปฺปิตเกสมสฺสุ มีครุ ๕ ตัว คือ ลงฺ, โต, กปฺ, เก, มสฺ อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ อ, อ, งฺ, กฺ, อ, กฺ, อ, อ, กฺ, อ, 
อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ลฺ, ตฺ, ตฺ, สฺ, สฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว 
คือ ปฺ, ปฺ, มฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ  
  บาทที่ ๓ ว่า สุโรสิโต โลหิตจนฺทเนน มีครุ ๕ ตัว คือ โร, โต, โล, จนฺ, เน อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๓ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ หฺ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๓ 
ตัว คือ อิ, อิ, จฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๙ ตัว คือ สฺ, สฺ, ตฺ, ลฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, 
อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๓ ตัว คือ 
โอ, โอ, โอ 
  บาทที่ ๔ ว่า คนฺธพฺพราชาว ทิสา ปภาสสิ มีครุ ๖ ตัว คือ คนฺ, ธพฺ, รา, ชา, สา, ภา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ คฺ, อ, อ, อ, อา,  
อา, อ, อา, อ, อา, อ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ชฺ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน 
๖ ตัว คือ นฺ, ธฺ, ทฺ, สฺ, สฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ พฺ, พฺ, ปฺ, ภฺ, และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว 
คือ วฺ   
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า ตฺวํ โลหิตกฺโข วิหตนฺตรํโส เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า อลงฺกโต กปฺปิตเกสมสฺส ุเป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สุโรสิโต โลหิตจนฺทเนน เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า คนฺธพฺพราชาว ทิสา ปภาสสิ เป็นมิสสกทุสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี โข ใน โลหิตกฺโข ในบาทที่ ๑, ธพฺ ใน คนฺธพฺพราชาว, ภา ใน ปภาสสิ
ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว 
คือ กฺ, งฺ, กฺ, กฺ, กฺ, คฺ, อักษรทันตฐาน ๑๕ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ต, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, และ
โอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, มฺ, พฺ, พฺ, ปฺ, จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสม
กัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 



 

 

๓๙๒ 

  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี โข ใน โลหิตกฺโข ในบาทที่ ๑, ธพฺ ใน คนฺธพฺพราชาว, ภา ใน ปภาสสิใน
บาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคท่ีออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า คนฺธพฺพราชาว (คนฺธพฺพราชา +  
อิว) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     ยถา วาริวหา ปูรา  ปริปูเรนฺติ สาคร  
     เอวเมว อิโต ทินฺน  เปตาน  อุปกปฺปติ 
 
 ประกอบด้วยสัททาลั งการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ยถา, เอวํ เป็นบทอุปมาอุปไมย สัมพันธ์รับกัน 
   ค าว่า ปูรา เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ วาริวหา 
   ค าว่า สาครํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปริปูเรนฺติ 
   ค าว่า อิโต (มนุสฺสโลกโต) เป็นบทอปาทานะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ 
ทินฺน  
   ค าว่า ทินฺนํ เป็นบทวิเสสนะ ของ ทาน  
   ค าว่า เปตานํ เป็นบทสัมปทานะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อุปกปฺปติ  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ยถา วาริวหา ปูรา มีครุ ๕ ตัว คือ ถา, วา, หา, ปู, รา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อา, อา, อ, หฺ, อา, อา อักษร



 

 

๓๙๓ 

ตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ยฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐานตัวเดียว คือ ถฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๒ ตัว คือ ปฺ, อู และอักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ  
  บาทที่ ๒ ว่า ปริปูเรนฺติ สาครํ มีครุ ๔ ตัว คือ ปู, เรนฺ, สา, ร  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อา, คฺ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ 
อิ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ รฺ, รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ นฺ, ตฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ 
ปฺ, ปฺ, อู, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   )  
  บาทที่ ๓ ว่า เอวเมว อิโต ทินฺนํ มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, เม, โต, ทินฺ, น  อยู่ใกล้กัน, อักษร
ในบาทที่ ๓ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, 
อิ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว 
คือ เอ, เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว โอ, อักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน
ตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า เปตานํ อุปกปฺปติ มีครุ ๔ ตัว คือ เป, ตา, น , กปฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๔ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อา, อ, อ, กฺ, อ, อ, อักษรตาลุฐานตัว
เดียว คือ อิ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ตฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, อุ, ปฺ, ปฺ, อักษรกัณฐ
ตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   )   
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า ยถา วาริวหา ปูรา เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ปริปูเรนฺติ สาครํ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า เอวเมว อิโต ทินฺนํ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า เปตานํ อุปกปฺปติ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นเกวลมุทุสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกัน โดย
ผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, 
ตฺ, นฺ, ตฺ และโอฏฐฐาน ๗ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ  
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก คือ
อักษรกัณฐฐาน ๒ ตัว คือ คฺ, กฺ, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ และโอฏฐฐาน ๗ 



 

 

๓๙๔ 

ตัว คือ ปฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า เอวเมว (เอว  
+ เอว) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท ์
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
      น กปฺปยนฺติ น ปุรกฺขโรนฺติ 
      ธมฺมาปิ เตส  น ปฏิจฺฉิตาเส 
      น พฺราหฺมโณ สีลวเตน เนยฺโย 
      ปารงฺคโต น จ ปจฺเจติ ตาทิ 
 
 ประกอบด้วยสัททาลั งการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ กปฺปยนฺติ 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปุรกฺขโรนฺติ 
   ค าว่า ธมฺมาปิ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปฏิจฺฉิตาเส 
   ค าว่า เตสํ (อรหตํ) เป็นบทอนภิหิตกัตตา วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปฏิจฺฉิ
ตาเส 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปฏิจฺฉิตาเส  
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ เนยฺโย 
   ค าว่า พฺราหฺมโณ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ เนยฺโย  
   ค าว่า สีลวเตน เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ เนยฺโย 
   ค าว่า ปารงฺคโต, ตาทิ เป็นบทวิเสสนะ ของ พฺราหฺมโณ 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปจฺเจติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 



 

 

๓๙๕ 

  บาทที่ ๑ ว่า น กปฺปยนฺติ น ปุรกฺขโรนฺติ มีครุ ๔ ตัว คือ กป,ฺ ยนฺ, รกฺ, โรนฺ อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, กฺ, อ, อ, อ, อ, อ, กฺ, ขฺ, 
อ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ยฺ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ นฺ, นฺ, 
ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, ปฺ, อุ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๒ ว่า ธมฺมาปิ เตสํ น ปฏิจฺฉิตาเส มีครุ ๗ ตัว คือ ธมฺ, มา, เต, ส , ฏิจฺ, ตา, เส 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อ,  
อา, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ อิ, อิ, จฺ, ฉฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ฏฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ 
ธฺ, ตฺ, สฺ, นฺ, ตฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ และ
อักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   )  
  บาทที่ ๓ ว่า น พฺราหฺมโณ สีลวเตน เนยฺโย มีครุ ๖ ตัว คือ พฺราหฺ, โณ, สี, เต, เนยฺ, 
โย อยู่ใกล้กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อา, หฺ, อ, อ, 
อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อี, ยฺ, ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ นฺ, 
สฺ, ลฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ พฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ, อักษรกัณโฐฏฐ
ฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๔ ว่า ปารงฺคโต น จ ปจฺเจติ ตาทิ มีครุ ๖ ตัว คือ ปา, รงฺ, โต, ปจฺ, เจ, ตา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อา, อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, 
อ, อา, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ จฺ, จฺ, จฺ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว 
คือ ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษร
กัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ  
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า น กปฺปยนฺติ น ปุรกฺขโรนฺติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ธมฺมาปิ เตสํ น ปฏิจฺฉิตาเส เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า น พฺราหฺมโณ สีลวเตน เนยฺโย เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ปารงฺคโต น จ ปจฺเจติ ตาทิ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี ข ใน ปุรกฺขโรนฺติ ในบาทที่ ๑, ธมฺ ใน ธมฺมาปิ, ฉิ ใน ปฏิจฺฉิตาเส ใน
บาทที่ ๒ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ  
กฺ, กฺ, งฺ, คฺ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ จฺ, จฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๑๘ ตัว คือ นฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, 
ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, และโอฏฐฐาน ๗ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความ
ไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
 
 



 

 

๓๙๖ 

  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี ข ใน ปุรกฺขโรนฺติ ในบาทที่ ๑, ธมฺ ใน ธมฺมาปิ, ฉิ ใน ปฏิจฺฉิตาเส ในบาทที่ 
๒ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ธมฺมาปิ (ธมฺมา + อปิ) ปารงฺคโต (ปาร  
+ คโต) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไมใ่ช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๑๒.๕ สรุป  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ กปฺป ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 กปฺป ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก กปฺป ธาตุ + ณ ปัจจัย มีความหมาย ๑๗ อย่าง 
ประกอบด้วย (๑) กาล กาลเวลา (๒) ยุค ยุคทั้ง ๔ มีกตยุคเป็นต้น (๓) เลส อุบายข้ออ้าง (๔) ปญฺ-  

ตฺติ นามบัญญัติ-ชื่อ (๕) ปรมายุ การก าหนดช่วงชีวิต หรือ อายุกัป (๖) สทิส ความเหมือนกัน-
เปรียบ-เหมือน (๗) สมณโวหาร การท าให้เหมาะด้วยสมณโวหาร (๘) วินยกฺรยาสงฺขาตกปฺปพินฺทุ 
การท าเครื่องหมาย-จุด (๙) สมนฺต รอบคอบ-รอบด้าน (๑๐) อนฺตรกปฺปาทิก กัปมีอันตรกัป (๑ ใน 
๘๐ ของมหากัปเป็นต้น) (๑๑) ตกฺก ความคิด (๑๒) วิธิ การจัดแจง (๑๓) อภิสนฺทหน เชื่อ-ความเชื่อ 
(๑๔) เฉทน ตัด (๑๕) วิกปฺป การยกเว้น (๑๖) วินิโยค ประกอบเป็นพิเศษ (๑๗) ตณฺหาทิฏฺ  ิ ตัณหา
และทิฐิ อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย ปฐม-
ภการวิปุลาคาถา, อินทรวิเชียรคาถา, วังสัฏฐคาถา, อุเปนทรวิเชียรคาถา, อินทรวงศคาถา และ 
ปัฐยาวัตตคาถา และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ          
(๔) สุขุมาลตาคุณ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
๔.๑๓ วิเคราะห์ สจฺจ ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า สจฺจ , สจฺจานิ, สจฺเจน, สจฺจาน  ที่มาจาก สจฺจ ศัพท์ประกอบอยู่ ผู้วิจัยเห็นควร
น ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 



 

 

๓๙๗ 

 ๔.๑๓.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 สจฺจ ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สต (สาตจฺเจ=ความจริง) + ย, สร (คติจินฺตา-
หึสาสุ=ไป-ถึง-บรรลุ, คิด-ค านึง-นึก-ระลึก, เบียดเบียน) + จ มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  สต 
  สต + ย   ลง ย ปัจจัย  วชาทีหิ ปพฺพชชาทโย ฯ 
  สตฺ + ย   ลบสระ อ ท้าย สต ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  ส + จ    เปลี่ยน ตฺย เป็น จ ยวต  ตลนทการาน  ฯ 
  สจฺ + จ   ซ้อน จฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
  ส าเร็จรูปเป็น สจฺจ 
     
  สร 
  สร + จ   ลง จ ปัจจัย  วชาทีหิ ปพฺพชชาทโยฯ 
  สรฺ + จ   ลบสระ อ ท้าย สร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  ส + จ    ลบ รฺ ท้าย สร ธาตุ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺ ฯ 
  สจฺ + จ   ซ้อน จฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
  ส าเร็จรูปเป็น สจฺจ  
 ๔.๑๓.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 สจฺจ ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๕๑๘ ว่า 
 สจฺจนฺติ อย  สจฺจสทฺโท อเนเกสุ อตฺเถสุ ทิสฺสติ. เสยฺยถิท  สจฺจ  ภเณ น กุชฺเฌยฺยาติอาที-
สุ๕๑๙ วาจาสจฺเจ. สจฺเจ  ิตา สมณพฺราหฺมณา จาติอาทีสุ๕๒๐ วิรติสจฺเจ. กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา 
ปวาทิยาเส กุสลา วทานาติอาทีสุ๕๒๑ ทิฏฺ  ิสจฺเจ. จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว พฺราหฺมณสจฺจานีติอาทีสุ๕๒๒     
พฺราหฺมณสจฺเจ. เอก  หิ สจฺจ  น ทุติยมตฺถีติอาทีสุ๕๒๓ ปรมตฺถสจฺเจ. จตุนฺน   สจฺจาน  กติ กุสลาติอาที-
สุ๕๒๔ อริยสจฺเจ. อิธ ปน ปรมตฺถสจฺจ  นิพฺพาน  วิรติสจฺจญฺจ อพฺภนฺตร  กตฺวา วาจาสจฺจ  อธิปฺเปต      
ยสฺสานุภาเวน อุทกาทีนิ วเส วตฺเตนฺติ ชาติชรามรณปาร  ตรนฺติ. ยถาห 
      สจฺเจน วาเจนุทกมฺหิ ธาวติ 
      วิสมฺปิ สจฺเจน หนนฺติ ปณฺฑิตา. 
      สจฺเจน เทโว ถนย  ปวสฺสติ 
      สจเฺจ  ิตา นิพฺพุตึ ปตฺถยนฺติฯ 
      เย เกจิเม อตฺถ ิรสา ปถพฺยา 

                                                      

 ๕๑๘ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๒๔๖/๓๑๑-๓๑๒., ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๑/๖๙-๗๐. 
 ๕๑๙ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๒๔/๕๖. 
 ๕๒๐ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๔๓๓/๑๑๖. 
 ๕๒๑ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๘/๘๙๒/๕๐๘. 
 ๕๒๒ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๘๕/๒๐๑. 
 ๕๒๓ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๘๙๑/๕๐๘. 
 ๕๒๔ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๒๑๖/๑๓๔. 



 

 

๓๙๘ 

      สจฺจ  เตส  สาธุตร  รสาน  
      สจฺเจ  ิตา สมณพฺราหฺมณา จ 
      ตรนฺติ ชาติมรณสฺส ปารนฺติฯ๕๒๕ 
 และในคมัภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๘๐๐ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 
     นิพฺพาน มคฺค วิรติ,  สปเถ สจฺจภาสิเต 
     ตจฺเฉ จา’ริยสจฺจมฺหิ,  ทิฏฺ  ิยํ สจฺจมีริตํ. 
  สจฺจศัพท์  มีความหมาย  ๘  อย่าง  คือ  (๑)  นิพพาน นิพพาน  (๒) มคฺค  
  อริยมรรค (๓) วิรติ วิรติสัจจะ (๔) สปถ การสบถ (๕) สจฺจภาสิต การกล่าว 
  ค าจริง หรือ วจีสัจจะ (๖) ตจฺฉ ความจริง (๗) อริยสจฺจ อริยสัจ ๔ มีทุกขสัจ 
  เป็นต้น (๘) ทิฏฺ  ิ มิจฉาทิฐิ 
 เมื่อทราบความหมายของ สจฺจ ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ราคกฺขยเหตุภาเวน อวิปรีตตฺตา จตุสจฺจปริยาปนฺนโต สจฺจ  ชื่อว่าสัจจะ เพราะเป็นเหตุให้
สิ้นราคะ เนื่องจากเป็นธรรมที่ไม่ผิดจากความเป็นจริง เพราะนับเนื่องในอริยสัจ ๔ 
 สนฺเตสุ สาธูสุ ภว  สจฺจ  ชื่อว่าสัจจะ เพราะเป็นค าพูดที่มีอยู่ในสัตบุรุษหรือในคนดีทั้งหลาย  
 สรติ อายติ ทุกฺข  หึสตีติ สจฺจ  ชื่อว่าสัจจะ เพราะเป็นความจริงที่เบียดเบียนทุกข์ 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. นิพฺพาน แปลว่า นิพพาน 
 อุทาหรณ์:   สทฺธีธ วิตฺต  ปุริสสฺส เสฏฺ     
      ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ 
      สจฺจํ หเว สาธุตร  รสาน  
      ปญฺ าชีวี๕๒๖ ชีวิตมาหุ เสฏฺ   ๕๒๗ 
      ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ 
     กุศลกรรมบถ ๑๐๕๒๘ ที่บุคคลประพฤติดีแล้วน าความสุขมาให้ 
     นิพพานเท่านั้นเป็นรสที่เลิศกว่ารสทั้งหลาย 
     บุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญา นักปราชญ์ทั้งหลาย 
     จึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ 
 สาธุตรนฺติ มธุรตร  ปณีตตร . ฯ เป ฯ สาธุตร  วา เสฏฺ ตร  อุตฺตมตร . มูลรสาทโย หิ สรีร-  
มุปพฺรูเหนฺติ ส กิเลสิกญฺจ สุขมาวหนฺติ. สจฺจรเส วิรติสจฺจวาจาสจฺจรสา สมถวิปสฺสนาทีหิ จิตฺต  อุป-   
พฺรูเหติ อส กิเลสิกญฺจ สุขมาวหติ. วิมุตฺติรโส ปรมตฺถสจฺจรสปริภาวิตตฺตา สาทุ อตฺถรสธมฺมรสา จ 
ตทธิคมูปายภูต  อตฺถญฺจ ธมฺมญฺจ นิสฺสาย ปวตฺติโตติ.๕๒๙ ค าว่า สาธุตรํ ได้แก่ ดีกว่า คืออร่อยกว่า 

                                                      

 ๕๒๕ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๔๓๓/๑๑๖. 
 ๕๒๖ ฉ. ปญฺ าชีว.ึ 
 ๕๒๗ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๗๓/๔๘. 
 ๕๒๘ ธรรม ในที่น้ีหมายถึงกุศลกรรมบถ ๑๐ (ธมฺโมติ ทสกุสลกมฺมปโถ (สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๗๓/๙๔) 
 ๕๒๙ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๒๔๖/๓๑๒. 



 

 

๓๙๙ 

ประณีตกว่า ฯ ล ฯ หรือว่า ค าว่า สาธุตรํ ได้แก่ ประเสริฐสูงส่งยิ่งกว่า จริงอยู่ รสแห่งรากเป็นต้น 
ย่อมให้ล าต้นเจริญเติบโต ชื่อว่าน ามาซึ่งความสุขอันประกอบด้วยสังกิเลส รสแห่งสัจจะคือรสแห่งวิรัติ
สัจจะและวาจาสัจจะ ย่อมเพ่ิมพูนจิตด้วยสมถะและวิปัสสนาเป็นต้น ชื่อว่าน ามาซึ่งความสุขอันไม่
ประกอบด้วยสังกิเลส วิมุตติรสชื่อว่าดี เพราะมีรสคือปรมัตถสัจจะอันอบรมแล้ว อรรถรสและธรรมรส
ก็เหมือนกัน ย่อมเป็นไป เพราะอาศัยอรรถและธรรมที่เป็นอุบายบรรลุวิมุตติรสนั้น 
 อย  ธมฺมวินโย เอกรโส วิมุตฺติรโส๕๓๐ ธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรส (ความหลุดพ้น) 
 วิมุตฺตีต ิอรหตฺตผล ๕๓๑ วิมุตฺติ ได้แก่ พระอรหัตตผล 
 ๒. มคฺค, ปรมตฺถสจฺจ แปลว่า อริยมรรค, ปรมัตถสัจจะ  
 อุทาหรณ์: เอก  หิ สจฺจ  น ทุตียมตฺถิ๕๓๒ อริยมรรคมีอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีที่สอง 
 เอกํ ห ิสจฺจนฺติ วิสฺสชฺชนคาถาย เอก  สจฺจ  นิโรโธ มคฺโค วา๕๓๓ สองบทว่า เอกํ หิ สจฺจํ ใน
คาถาที่เป็นการวิสัชนา คือสัจจะมีอย่างเดียว ได้แก่ นิโรธหรือมรรค 
 ๓. วิรติ แปลว่า การงดเว้น  
 อุทาหรณ์: สจฺเจ  ิตา สมณพฺราหฺมณา จ๕๓๔ สมณะพราหมณ์ทั้งหลายตั้งอยู่ในการงดเว้น 
 ตตฺถ สาธุตรนฺติ ยสฺมา สพฺเพปิ รสา สตฺตาน  สจฺจกาเลเยว ปณีตา มธุรา โหนฺติ ตสฺมา 
สจฺจ  เตส  สาธุตร  รสาน  ยสฺมา วา วิรติสจฺจวจีสจฺเจ  ิตา ชาติมรณสงฺขาตสฺส เตภูมกวฏฺฏสฺส ปาร     
อมตมหานิพฺพาน  ตรนฺติ ปาปุณนฺติ ตสฺมาปิ ต  สาธุตรนฺติ.๕๓๕ บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สาธุตรํ ความ
ว่า เพราะเหตุที่รสแม้ทั้งหมดย่อมเป็นของประณีตแก่สัตว์ทั้งหลาย ในกาลทุกเมื่อทีเดียว เพราะฉะนั้น 
ความสัตย์ จึงดีกว่ารสเหล่านั้น อีกอย่างหนึ่ง เพราะเหตุที่บุคคลตั้งอยู่ใน วิรัติสัตย์และวจีสัตย์แล้ว 
ย่อมข้ามฝั่งแห่งเตภูมิกวัฏกล่าวคือชาติและมรณะเสียได้ คือถึงอมตะมหานิพพานได้ เพราะฉะนั้น 
ความสัตย์จึงดีกว่ารสเหล่านั้น 
 ๔. สปถะ แปลว่า การสบถ 
 อุทาหรณ์:  อทุฏฺ สฺส ตุว  ทุพฺภิ  ทุพฺภี จ ปิสุโณ จสิ 
     เอเตน สจฺจวชฺเชน  มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธา๕๓๖  
  เจ้าคนผู้มีนิสัยประทุษร้าย เจ้าเป็นคนประทุษร้ายมิตร ผู้ไม่ประทุษร้าย ทั้งเป็น 
  คนพูดจาส่อเสียด ด้วยคําสัตย์นี้ ขอให้ศีรษะของเจ้าจงแตกออกเป็น ๗ เสี่ยง 
 ตสฺสตฺโถ:- อมฺโภ ทุพฺภิ ตฺว  อทุฏฺ สฺส มิตฺตสฺส ทุพฺภี จาสิ ปิสุโณ จาสิ เอเตน สจฺจวชฺเชน 
มุทฺธา เต สตฺตธา ผลตูติ. อิติ นาคราชสฺส สปนฺตสฺเสว อเจลกสฺส สีส  สตฺตธา ผลิ.๕๓๗ ค าอันเป็นคาถา
นั้นมีใจความว่า แน่ะพ่อคนประทุษร้าย พ่อเป็นผู้ประทุษร้ายต่อมิตรซึ่งไม่ประทุษร้าย และกล่าวค า

                                                      

 ๕๓๐ วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๘๕/๒๐๙. 
 ๕๓๑ วิ.อ. (บาลี ๓/๓๖๖/๕๐๕., ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๓๕๒/๒๕๙. 
 ๕๓๒ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๘๙๑/๕๐๘. 
 ๕๓๓ ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๘๙๑/๓๙๗. 
 ๕๓๔ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๘/๔๓๓/๑๑๖. 
 ๕๓๕ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๘/๔๓๓/๔๒๔-๔๒๕. 
 ๕๓๖ ขุ.ชา. (บาลี) ๒๗/๒๙๕/๔๑๘. 
 ๕๓๗ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๗/๒๙๕/๒๓๙. 



 

 

๔๐๐ 

ส่อเสียด ด้วยการกล่าวค าสัตย์นี้ ขอศีรษะของท่านจงแตกโดย ๗ เสี่ยง เม่ือพญานาคสาปแช่งอยู่ดังนี้ 
ศีรษะของชีเปลือยกแ็ตกไปโดย ๗ เสี่ยง 
 ๕. สจฺจภาสิต แปลว่า การกล่าวค าจริงหรือวจีสัตย์ 
 อุทาหรณ์:  สจฺจ  ภเณ น กุชฺเฌยฺย  ทชฺชา อปฺปมฺปิ ยาจิโต 
     เอเตหิ ตีหิ าเนหิ   คจฺเฉ เทวาน สนฺติเก๕๓๘ 
  บัณฑิตควรกล่าวค าสัตย์ ไม่พึงโกรธ แม้เขาขอเพียงเล็กน้อยก็ควรให้ ด้วยเหตุ ๓  
  อย่างนี้ บุคคลพึงไปในเทวโลกได ้  
 ตตฺถ สจฺจํ ภเณติ สจฺจ  ทีเปยฺย โวหเรยฺย สจฺเจ ปติฏฺ เหยฺยาติ อตฺโถ. 
 มุสาวาท  ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม สจฺจวาที สจฺจสนฺโธ๕๓๙ พระสมณะ   
โคดม ละค าเท็จ เว้นขาดจากค าเท็จ ทรงมีปรกติตรัสค าจริง ด ารงค าสัตย์ 
 สจฺจ  วทตีติ สจฺจวาที. สจฺเจน สจฺจ  สนฺทหติ ฆเฏตีติ สจฺจสนฺโธ. น อนฺตรนฺตรา มุสา วทตี
ติ อตฺโถ. โย หิ ปุริโส กทาจิปิ มุสา วทติ, กทาจิ สจฺจ , ตสฺส มุสาวาเทน อนฺตริตตฺตา สจฺจ  สจฺเจน น 
ฆฏียติ, ตสฺมา น โส สจฺจสนฺโธ. อย  ปน น ตาทิโส, ชีวิตเหตุปิ มุสา อวตฺวา สจฺเจน สจฺจ  สนฺทหติเยวาติ 
สจฺจสนฺโธ.๕๔๐ ชื่อว่า สจฺจวาที เพราะพูดค าสัตย์ ชื่อว่า สจฺจสนฺโธ เพราะตั้งมั่น คือ เชื่อมค าสัตย์ด้วย
ค าสัตย์ อธิบายว่า ไม่พูดค าเท็จทุกเวลา แท้จริง บุรุษใดบางคราวพูดค าเท็จ บางคราวพูดค าสัตย์ ไม่
เชื่อมค าสัตย์ด้วยค าสัตย์ เพราะค าสัตย์นั้นมีการพูดเท็จแทรกในระหว่าง เพราะเหตุนั้น บุรุษนั้นจึงไม่
ชื่อว่าด ารงความสัตย์ แต่ผู้นี้หาเป็นผู้เช่นนั้นไม่ ผู้ใดไม่พูดเท็จ แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต ย่อมด ารงค าสัตย์
ด้วยค าสัตย์เท่านั้น เพราะเหตุนั้น ผู้นั้นจึงชื่อว่าด ารงความสัตย์  
 ๖. ตจฺฉ แปลว่า ความจริง 
 อุทาหรณ์: จตฺตาริมานิ ปริพฺพาชกา พฺราหฺมณสจฺจานิ มยา สย  อภิญฺ า สจฺฉิกตฺวา ปเวทิ
ตานิ๕๔๑ ปริพาชกทั้งหลาย สัจจะของพราหมณ์ ๔ ประการนี้ อันเราท าให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
แล้วจึงประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม 
 อิมานิ โข ปริพฺพาชกา จตฺตาริ พฺราหฺมณสจฺจานิ มยา สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวทิ
ตานีติ ยานิ ตุเมฺห โภวาทิพฺราหฺมณาน  สจฺจานิ วเทถ, เตหิ อญฺ านิ มยา อิมานิ พาหิตปาป-            
พฺราหฺมณสฺส จตฺตาริ สจฺจานิ จตูหิ มคฺเคหิ โสฬสวิเธน กิจฺเจน ชานิตฺวา ปจฺจกฺข  กตฺวา ปเวทิตานิ    
เทสิตานิ โชติตานีติ อตฺโถ.๕๔๒ ค าว่า อิมานิ โข ปริพฺพาชกา จตฺตาริ พฺราหฺมณสจฺจานิ มยา สย ํ
อภิญฺ า สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ ความว่า นอกจากสัจจะทั้งหลายของโภวาทิพราหมณ์ที่พวกท่าน
กล่าวถึง เรายังรู้ คือท าให้ประจักษ์สัจจะ ๔ ประการเหล่านี้ของพราหมณ์ผู้ลอยบาปได้แล้ว ด้วยมรรค 
๔ ด้วยกิจ ๑๖ แล้วประกาศ แสดง ท าให้แจ่มแจ้งแล้ว 
 
 

                                                      

 ๕๓๘ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๒๔/๕๖. 
 ๕๓๙ ที.สี. (บาลี) ๙/๙/๔. 
 ๕๔๐ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๙/๗๑. 
 ๕๔๑ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๑๘๕/๒๐๑. 
 ๕๔๒ องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๘๕/๔๐๕. 



 

 

๔๐๑ 

 ๗. อริยสจฺจ แปลว่า อริยสัจ ๔ มีทุกขสัจเป็นต้น 
 อุทาหรณ์: จตุนฺน  อริยสจฺจาน  กติ กุสลา กติ อกุสลา๕๔๓ บรรดาอริยสัจ ๔ อริยสัจเท่าไร
เป็นกุศล เท่าไรเป็นอกุศล 
 ๘. ทิฏฺ  ิ แปลว่า มิจฉาทิฐิ  
 อุทาหรณ์:   กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา  
      ปวาทิยาเส กุสลา วทานา 
      สจฺจานิ สุตานิ พหูนิ นานา 
      อุทาหุ เต ตกฺกมนุสฺสรนฺติ๕๔๔  
      เพราะเหตุไรหนอ สมณะพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิทั้งหลาย 
     ที่กล่าวยกย่องตนว่าเป็นคนฉลาด จึงกล่าวทิฐิต่างกันไป 
     ทิฐิที่สมณพราหมณ์เหล่านั้นเล่าเรียนมา 
     มีหลายอย่างต่าง ๆ กันหรือ 
     หรือว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นพากันนึกตรึกเอาเอง 
 ยมาหูติ ปุจฺฉาคาถาย ย  ทิฏฺ  ิสจฺจ  ตถิยนฺติ เอเก อาหุ.๕๔๕ บทว่า ยมาหุ เป็นคาถาที่เป็น
ค าถามว่า สมณพราหมณ์บางพวกกล่าวทฐิิว่าเป็นความจริงแท้ 
 
 ๔.๑๓.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
      สทฺธีธ วิตฺต  ปุริสสฺส เสฏฺ      
      ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ 
      สจฺจํ หเว สาธุตร  รสาน  
      ปญฺ าชีวี๕๔๖ ชีวิตมาหุ เสฏฺ    
 
 เป็นอินทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค ์ 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

สทฺธีธ วิตฺต  ปุ ริสสฺส เสฏฺ    
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ธมฺโม สุ จิณฺโณ สุ ขมาว หา ติ 

                                                      

 ๕๔๓ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๒๑๖/๑๓๔. 
 ๕๔๔ ขุ.สุ. (บาลี) ๒๕/๘๙๒/๕๐๘. 
 ๕๔๕ ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๘๙๐/๓๙๖. 
 ๕๔๖ ฉ. ปญฺ าชีว.ึ 



 

 

๔๐๒ 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

สจฺจ  ห เว สาธ ุ ตร  ร สา น  
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ปญฺ า ชี วี ชีว ิ ตมาหุ เสฏฺ    

 
 คาถานี้เป็นอินทรวิเชียรคาถา คาถาที่เป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ 
พยางค์ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๒ ในบาทที่ ๑ จะเห็น
ได้จากค าว่า สทฺธีธ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, วิตฺต  ปุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ริสสฺส (๑ ๒ ๑) เป็น ช 
คณะ, ค าว่า เสฏฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า    (๒) เป็น คร ุ
 บาทที่ ๒ ว่า ธมฺโม สุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, จิณฺโณ สุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ขมาว (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า หา (๒) เป็น ครุ และค าว่า ต ิ(๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ) 
 บาทที่ ๓ ว่า สจฺจ  ห (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, เว สาธุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ตร  ร (๑ ๒ ๑) 
เป็น ช คณะ, ค าว่า สา (๒) เป็น ครุ และค าว่า น  (๒) เป็น ครุ 
 บาทที่ ๔ ว่า ปญฺ า ชี (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, วี ชีวิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ตมาหุ (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า เสฏฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า    (๒) เป็น คร ุ
  
 คาถาว่า 
 
     อทุฏฺ สฺส ตุว  ทุพฺภิ  ทุพฺภี จ ปิสุโณ จสิ 
     เอเตน สจฺจวชฺเชน  มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธา  
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา 

ครึ่งคาถาแรก 
ล ต ย ล ค ภ ช ล 
๑ 
อ 

๒ ๒ ๑ 
ทุฏฺ สฺส 

๑ ๒ ๒ 
ตุวํ ทุพ ฺ 

๑ 
ภิ 

๒ 
ทุพฺ 

๒ ๑ ๑ 
ภี จ ป ิ

๑ ๒ ๑ 
สุโณ จ 

๑ 
สิ 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ร ย ล ค ม ช ค 
๒ 
เอ 

๒ ๑ ๒ 
เตน สจฺ 

๑ ๒ ๒ 
จวชฺเช 

๑ 
น 

๒ 
มุทฺ 

๒ ๒ ๒ 
ธา เต ผล 

๑ ๒ ๑ 
สุ สตฺต 

๒ 
ธา 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ ตุว  ทุพ ฺ(๑ ๒ ๒) 



 

 

๔๐๓ 

  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ สุโณ จ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ จวชฺเช (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ สุ สตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
 
     สจฺจ  ภเณ น กุชฺเฌยฺย  ทชฺชา อปฺปมฺปิ ยาจิโต 
     เอเตหิ ตีหิ าเนหิ   คจฺเฉ เทวาน สนฺติเก 
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา 

ครึ่งคาถาแรก 
ค ร ย ล ค ม ช ค 
๒ 
สจฺ 

๒ ๑ ๒ 
จ  ภเณ 

๑ ๒ ๒ 
น กุชฺเฌยฺ  

๑ 
ย 

๒ 
ทชฺ 

๒ ๒ ๒ 
ชา อปฺปมฺ 

๑ ๒ ๑ 
ปิ ยาจิ 

๒ 
โต 

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ร ย ล ค ม ช ค 
๑ 
เอ 

๒ ๑ ๒ 
เตหิ ตี 

๑ ๒ ๒ 
หิ าเน 

๑ 
หิ 

๒ 
คจ ฺ

๒ ๒ ๒ 
เฉ เทวา 

๑ ๒ ๑ 
น สนฺติ 

๒ 
เก 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ น กุชฺเฌยฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ปิ ยาจิ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ หิ าเน (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ น สนฺติ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 
 



 

 

๔๐๔ 

 คาถาว่า 
 
      กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา   
      ปวาทิยาเส กุสลา วทานา 
      สจฺจานิ สุตานิ พหูนิ นานา  
      อุทาหุ เต ตกฺกมนุสฺสรนฺติ 
 
 เป็นอินทรวิเชียรคาถา และอุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค ์ 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นา นา 
ช ต ช ค ค 

อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ปวาท ิ ยาเส กุ สลา ว ทา นา 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

สจฺจานิ สุตานิ พหูนิ นา นา 
ช ต ช ค ค 

อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
อุทาหุ เต ตกฺก มนุสฺส รนฺ ติ 

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑ และ ๓) เข้ากับ 
อุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๒ และ ๔)  
 คาถาที่เป็นเป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาทคาถา 
คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๒ ในบาทที่ ๑ จะเห็นได้จากค าว่า กสฺมา นุ (๒ ๒ 
๑) เป็น ต คณะ, สจฺจานิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, วทนฺติ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า นา (๒) เป็น ครุ 
และค าว่า นา (๒) เป็น ครุ 
 และบาทที่ ๓ ว่า สจฺจานิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, สุตานิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, พหูนิ (๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า นา (๒) เป็น ครุ และค าว่า นา (๒) เป็น คร ุ
 ส่วนบาทที่ ๒ และ ๔ เป็นอุเปนทรวิเชียรคาถา จะมี ช ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของ
ทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ในบาทที่ ๒ จะเห็นจากค าว่า 
ปวาทิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ยาเส กุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า สลา ว (๑ ๒ ๑) เป็น ช 
คณะ ค าว่า ทา (๒) เป็น ครุ และค าว่า นา (๒) เป็น คร ุ
 และบาทที่ ๔ ว่า อุทาหุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, เต ตกฺก (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, มนุสฺส (๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า รน ฺ(๒) เป็น ครุ และค าว่า ติ (๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ) 



 

 

๔๐๕ 

  ๔.๑๓.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
      สทฺธีธ วิตฺต  ปุริสสฺส เสฏฺ      
      ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ  
      สจฺจํ หเว สาธุตร  รสาน   
      ปญฺ าชีวี ชีวิตมาหุ เสฏฺ    
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า สทฺธา ทั้ง ๓ บทเป็นบทประธาน สัมพันธ์เข้ากับ โหติ (โยคมา) 
   ค าว่า วิตฺตํ เป็นบทวิกติกัตตา สัมพันธ์เข้ากับ โหติ (โยคมา) 
   ค าว่า ปุริสสฺส เป็นบทสามีสัมพันธ์ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ เสฏฺ    
   ค าว่า สุจิณฺโณ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ธมโม 
   ค าว่า สุขํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ อาวหาติ 
   ค าว่า สาธุตรํ เป็นบทวิกติกัตตา สัมพันธ์เข้ากับ โหติ (โยคเข้ามา) 
   ค าว่า รสานํ เป็นบทสามีสัมพันธ์ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สาธุตร  
   ค าว่า ชีวิตํ เป็นบทกิริยาวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อาหุ 
   ค าว่า เสฏฺ  ํ เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ ชีวิต   
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า สทฺธีธ วิตฺตํ ปุริสสฺส เสฏฺ  ํ มีครุ ๗ ตัว คือ สทฺ, ธี, วิตฺ, ต , สสฺ, เสฏฺ,    อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, 
อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อี, อิ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ รฺ, ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๑๐ ตัว คือ สฺ,  
ทฺ, ธฺ, ธฺ, ตฺ, ตฺ, สฺ, สฺ, สฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ ปฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษร
ทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ มีครุ ๖ ตัว คือ ธมฺ, โม, จิณฺ, โณ, มา, หา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, ขฺ, อ, อา, อ, หฺ,  
อา, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ จฺ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ณฺ, ณฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ธฺ, 
สฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ มฺ, มฺ, อุ, อุ, มฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ และอักษร
ทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๓ ว่า สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ มีครุ ๗ ตัว คือ สจฺ, จ , เว, สา, ร , สา, น  อยู่ใกล้
กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, อ, หฺ, อ, อา, อ, อ, อ, 
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อา, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ จฺ, จฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ สฺ, สฺ, 
ธฺ, ตฺ, สฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัว
เดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๓ ตัว คือ ( -   ), ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า ปญฺ าชีวี ชีวิตมาหุ เสฏฺ  ํ มีครุ ๘ ตัว คือ ปญฺ, า, ชี, วี, ชี, มา, เสฏฺ, 
   อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อา, อ, อา, หฺ, 

อ, อักษรตาลุฐาน ๘ ตัว คือ ญฺ, ญฺ, ชฺ, อี, อี, ชฺ, อี, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน 
๒ ตัว คือ ตฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, มฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรทัน
โตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า สทฺธีธ วิตฺตํ ปุริสสฺส เสฏฺ  ํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ปญฺ าชีวี ชีวิตมาหุ เสฏฺ  ํ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๗ พยางค์ มี ธี, ธ ใน สทฺธีธ,  ํ ใน เสฏฺ    ในบาทที่ ๑, ธมฺ ใน ธมฺโม, ข ใน สุขมา
วหาติ ในบาทท่ี ๒, ธุ ใน สาธุตร  ในบาทที่ ๓,  ํ ใน เสฏฺ    ในบาทท่ี ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ 
ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรตาลุฐาน ๗ ตัว คือ จฺ, จฺ, จฺ, ญฺ, ญฺ, ชฺ, ชฺ, อักษรมุทธฐาน ๔ ตัว 
คือ ฏฺ, ณฺ, ณฺ, ฏฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ ปฺ, มฺ, มฺ, มฺ, 
ปฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๗ พยางค์ มี ธี, ธ ใน สทฺธีธ,  ํ ใน เสฏฺ    ในบาทที่ ๑, ธมฺ ใน ธมฺโม, ข ใน สุขมาวหาติ 
ในบาทที่ ๒, ธุ ใน สาธุตร  ในบาทที่ ๓,  ํ ใน เสฏฺ    ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียง
ยาก คือบทสนธิในรูปว่า สทฺธีธ (สทฺธา + อิธ) สุขมาวหาติ (สุข  + อาวหาติ) ชีวิตมาหุ (ชีวิต  + อาหุ) 
ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
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  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     อทุฏฺ สฺส ตุว  ทุพฺภิ  ทุพฺภี จ ปิสุโณ จสิ 
     เอเตน สจฺจวชฺเชน  มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธา  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า อทุฏฺ สฺส บทเป็นบทฉัฏฐีกัมมะ สัมพันธ์เข้ากับ ทุพฺภี 
   ค าว่า ทุพฺภี, ปิสุโณ เป็นบทวิกติกัตตา วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อสิ 
   ค าว่า เอเตน เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ สจฺจวชฺเชน 
   ค าว่า มุทฺธา เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ผลตุ 
   ค าว่า เต เป็นบทสามีสัมพันธ์ วางไว้ใกล้กับบททีส่ัมพันธ์กัน คือ มุทฺธา 
   ค าว่า สตฺตธา เป็นตติยาวิเสสน วางไว้ใกล้กับที่สัมพันธ์กัน คือ ผลตุ  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า อทุฏฺ สฺส ตุวํ ทุพฺภิ มีครุ ๔ ตัว คือ ทุฏฺ, สฺ, ว , ทุพฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๑ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ 
อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ทฺ, สฺ, สฺ, ตฺ, ทฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว 
คือ อุ, อุ, อุ, พฺ, ภฺ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า ทุพฺภี จ ปิสุโณ จสิ มีครุ ๓ ตัว คือ ทุพฺ, ภี, โณ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๒ ตัว คือ อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ อี, จฺ, อิ, 
จฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ณฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ทฺ, สฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ อุ, 
พฺ, ภฺ, ปฺ, อุ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๓ ว่า เอเตน สจฺจวชฺเชน มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, เต, สจฺ, วชฺ, เช อยู่ใกล้กัน, อักษร
ในบาทที่ ๓ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว 
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คือ จฺ, จฺ, ชฺ, ชฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, นฺ, สฺ, นฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๓ ตัว คือ เอ, เอ, เอ และ
อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๔ ว่า มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธา มีครุ ๕ ตัว คือ มุทฺ, ธา, เต, สตฺ, ธา อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อา, อ, อ, อ, อ, อา, อักษร  
ทันตฐาน ๙ ตัว คือ ทฺ, ธฺ, ตฺ, ลฺ, ตฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, ธฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, อุ, ผฺ, อุ, และอักษรกณัฐ
ตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า อทุฏฺ สฺส ตุวํ ทุพฺภิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ทุพฺภี จ ปิสุโณ จสิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า เอเตน สจฺจวชฺเชน เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธา เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๖ พยางค์ มี สฺ ใน อทุฏฺ สฺส, ภิ ใน ทุพฺภิ ในบาทที่ ๑, ภี ใน ทุพฺภี ในบาทที่ ๒, 
ธา ใน มุทฺธา, ผ ใน ผลตุ, ธา ใน สตฺตธา ในบาทท่ี ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มีฐานเดียวกัน
จ านวนมาก คือ อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ จฺ, จฺ, จฺ, จฺ, ชฺ, ชฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ณฺ, อักษร 
ทันตฐาน ๑๒ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, ทฺ, ทฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ พฺ, พฺ, ปฺ, มฺ จึงท า
ให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๖ พยางค์ มี สฺ ใน อทุฏฺ สฺส, ภิ ใน ทุพฺภิ ในบาทที่ ๑, ภี ใน ทุพฺภี ในบาทที่ ๒, ธา ใน 
มุทฺธา, ผ ใน ผลตุ, ธา ใน สตฺตธา ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิใน
รูปว่า จสิ (จ + อสิ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 



 

 

๔๐๙ 

  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     สจฺจ  ภเณ น กุชฺเฌยฺย  ทชฺชา อปฺปมฺปิ ยาจิโต 
     เอเตหิ ตีหิ าเนหิ   คจฺเฉ เทวาน สนฺติเก 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า สจฺจํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ภเณ 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ กุชฺเฌยฺย 
   ค าว่า อปฺปมฺป ิเป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ยาจิโต 
   ค าว่า เอเตหิ, ตีหิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ าเนหิ 
   ค าว่า เทวานํ เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ สนฺติเก 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า สจฺจํ ภเณ น กุชฺเฌยฺย มีครุ ๕ ตัว คือ สจฺ, จ , เณ, กุชฺ, เฌยฺ อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, กฺ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๖ ตัว คือ จฺ, จฺ, ชฺ, ฌฺ, ยฺ, ยฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ณฺ , อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ สฺ, นฺ, 
อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ ภฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว 
คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า ทชฺชา อปฺปมฺปิ ยาจิโต มีครุ ๖ ตัว คือ ทชฺ, ชา, อปฺ, ปมฺ, ยา, โต อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อา, อักษร
ตาลุฐาน ๖ ตัว คือ ชฺ, ชฺ, อิ, ยฺ, จฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ,  
ปฺ, มฺ, ปฺ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๓ ว่า เอเตหิ ตีหิ าเนหิ มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, เต, ตี, า, เน อยู่ใกล้กัน, อักษร
ในบาทที่ ๓ นี้ ๑๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ หฺ, หฺ, อา, หฺ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว 
คือ อิ, อี, อิ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน 
๓ ตัว คือ เอ, เอ, เอ 
  บาทที่ ๔ ว่า คจฺเฉ เทวาน สนฺติเก มีครุ ๖ ตัว คือ คจฺ, เฉ, เท, วา, สนฺ, เก อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ คฺ, อ, อา, อ, อ, กฺ, อักษรตาลุ



 

 

๔๑๐ 

ฐาน ๓ ตัว คือ จฺ, ฉฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ทฺ, นฺ, สฺ, นฺ, ตฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๓ ตัว คือ เอ, 
เอ, เอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า สจฺจํ ภเณ น กุชฺเฌยฺย เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ทชฺชา อปฺปมฺป ิยาจิโต เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า เอเตห ิตีห ิ าเนหิ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า คจฺเฉ เทวาน สนฺติเก เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ภ ใน ภเณ, เฌยฺ ใน กุชฺเฌยฺย ในบาทที่ ๑, า ใน าเนหิ ในบาทที่ 
๓, เฉ ใน คจฺเฉ ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษร
กัณฐฐาน ๓ ตัว คือ กฺ, คฺ, กฺ, อักษรตาลุฐาน ๗ ตัว คือ จฺ, จฺ, ชฺ, ชฺ, ชฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๑๐ ตัว 
คือ นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ 
เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ภ ใน ภเณ, เฌยฺ ใน กุชฺเฌยฺย ในบาทที่ ๑, า ใน าเนหิ ในบาทที่ ๓, เฉ 
ใน คจฺเฉ ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า อปฺปมฺปิ (อปฺปํ + 
ปิ) เทวาน สนฺติเก (เทวาน  + สนฺติเก) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 



 

 

๔๑๑ 

 คาถาว่า 
 
      กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา  
      ปวาทิยาเส กุสลา วทานา 
      สจฺจานิ สุตานิ พหูนิ นานา 
      อุทาหุ เต ตกฺกมนุสฺสรนฺติ 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า กสฺมา เป็นบทเหตุ  
   ค าว่า สจฺจานิ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ วทนฺติ 
   ค าว่า นานา เป็นบทนิบาต วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์ คือ วทนฺติ 
   ค าว่า ปวาทิยาเส เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ วทานา 
   ค าว่า กุสลา เป็นบทวิกติกัตตา วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คอื วทานา 
   ค าว่า สจฺจานิ เป็นบทวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สุตานิ 
   ค าว่า พหูนิ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สจฺจานิ 
   ค าว่า นานา เป็นบทนิบาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ สุตานิ 
   ค าว่า ตกฺกํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อนุสฺสรนฺติ  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา มีครุ ๗ ตัว คือ กสฺ, มา, สจฺ, จา, ทนฺ,  
นา, นา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ กฺ, อ, อา, 
อ, อา, อ, อ, อา, อา, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ จฺ, จฺ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๙ ตัว คือ สฺ, นฺ, สฺ, นฺ, ทฺ, 
นฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, อุ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๒ ว่า ปวาทิยาเส กุสลา วทานา มีครุ ๖ ตัว คือ วา, ยา, เส, ลา, ทา, นา อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๒ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, อา, อา, กฺ, อ, อา, 
อ, อา, อา, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, ยฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ทฺ, สฺ, สฺ, ลฺ, ทฺ, นฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๒ ตัว คือ ปฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ
  บาทที่ ๓ ว่า สจฺจานิ สุตานิ พหูนิ นานา มีครุ ๖ ตัว คือ สจฺ, จา, ตา, หู, นา, นา อยู่
ใกล้กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๓ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อา, อา, อ, หฺ, อา, 
อา, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ จฺ, จฺ, อิ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ สฺ, นฺ, สฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, นฺ, นฺ และ
อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ อุ, พฺ, อ ู



 

 

๔๑๒ 

  บาทที่ ๔ ว่า อุทาหุ เต ตกฺกมนุสฺสรนฺติ มีครุ ๕ ตัว คือ ทา, เต, ตกฺ, นุสฺ, รนฺ อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อา, หฺ, กฺ, กฺ, อ, อ, อ, อ, 
อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, 
สฺ, สฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ อุ, อุ, มฺ, อุ และอักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ปวาทิยาเส กุสลา วทานา เป็นเกวลมทุุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สจฺจานิ สุตานิ พหูนิ นานา เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า อุทาหุ เต ตกฺกมนุสฺสรนฺติ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นเกวลมุทุสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกัน โดย
ผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ กฺ, กฺ, กฺ, กฺ, 
อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ จฺ, จฺ, จฺ, จ,ฺ อักษรทันตฐาน ๒๑ ตัว คือ นฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, 
นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, ปฺ, พฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก คือ
อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ กฺ, กฺ, กฺ, กฺ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ จฺ, จฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๒๑ ตัว 
คือ นฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, ปฺ, 
พฺ, มฺ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ตกฺกมนุสฺสรนฺติ (ตกฺก  + อนุสฺสรนฺติ) 
ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 



 

 

๔๑๓ 

 ๔.๑๓.๕ สรุป  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ สจฺจ ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 สจฺจ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สต ธาตุ + ย ปัจจัย, สร ธาตุ + จ ปัจจัย มี
ความหมาย ๘ อย่าง ประกอบด้วย (๑) นิพพาน นิพพาน (๒) มคฺค อริยมรรค (๓) วิรติ วิรติสัจจะ  
(๔) สปถ การสบถ (๕) สจฺจภาสิต การกล่าวค าจริง หรือ วจีสัจจะ (๖) ตจฺฉ ความจริง (๗) อริยสจฺจ 
อริยสัจ ๔ มีทุกขสัจเป็นต้น (๘) ทิฏฺ  ิ มิจฉาทิฐิ อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น มีที่เป็น
ฉันท์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย อินทรวิเชียรคาถา, ปัฐยาวัตตคาถา และอุเปนทรวิเชียรคาถา   
และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ       
(๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
๔.๑๔ วิเคราะห์ โพธิ ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า โพธึ, โพธิราชกุมาโร, โพธิรุกฺขมูเล ที่มี โพธิ ศัพท์ประกอบอยู่ ผู้วิจัยเห็นควร
น ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑๔.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 โพธิ ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า พุธ  (อวคมเน=ตรัสรู้-รู้-บรรลุ) + อิ มี
กระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  พุธ 
  พุธ + อิ   ลง อิ ปัจจัย มุนาทีหิ จิ 
  พุธฺ + อิ   ลบสระ อ ท้าย พุธ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  โพธฺ + อิ   วุทธิ อุ ต้นธาตุ เป็น โอ อญฺเ สุ จ 
  โพธ    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น โพธิ 
  
 ๔.๑๔.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 โพธิ ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๕๔๗ว่า 
 โพธีติ รุกฺโขปิ มคฺโคปิ สพฺพญฺญุต าณมฺป ินิพฺพานมฺปิ. โพธิรุกฺขมูเล ป มาภิสมฺพุทฺโธติ๕๔๘ 
จ อนฺตรา จ โพธึ อนฺตรา คยนฺติ๕๔๙ จ อาคตฏฺ าเนสุ หิ รุกฺโข โพธีติ วุจฺจติ. จตุมคฺเคสุ าณนฺติ๕๕๐ 
อาคตฏฺ าเน มคฺโค. ปปฺโปติ โพธึ วรภูริ เมธโสติ๕๕๑ อาคตฏฺ าเน สพฺพญฺญุต าณ . ปตฺวาน โพธึ อมต  
อสงฺขตนฺติ อาคตฏฺ าเน นิพฺพาน . อิธ ปน ภควโต อรหตฺตมคฺค าณ  อธิปฺเปต . อปเร สพฺพญฺญุตญฺ-     

าณนฺติป ิวทนฺติ. 
                                                      

 ๕๔๗ ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๑๓/๖๐., ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๑/๒๙., ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๗๐/๙๑-๙๒. 
 ๕๔๘ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑/๑., ขุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๑/๙๓. 
 ๕๔๙ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๑/๑๑., ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๘๕/๒๔๖., ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๔๑/๓๒๓.  
 ๕๕๐ ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๑๐๗/๒๒๑, ๑๒๑/๒๔๑. 
 ๕๕๑ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๑๗/๑๓๗. 



 

 

๔๑๔ 

 โพธินฺติ เอตฺถ ปนาย  โพธิ-สทฺโท 
    มคฺเค ผเล จ นิพฺพาเน   รุกฺเข ปญฺ ตฺติย  ตถา 
    สพฺพญฺญุเต จ าณสฺม ึ  โพธิสทฺโท ปนาคโต 
 ตถา หิ ปเนส โพธิ วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณนฺติอาทีสุ๕๕๒ มคฺเค อาคโต . อุปสมาย     
อภิญฺ าย สมฺโพธาย ส วตฺตตีติ๕๕๓ เอตฺถ ผเล. ปตฺวาน โพธึ อมต  อสงฺขตนฺติ๕๕๔ เอตฺถ นิพฺพาเน.     
อนฺตรา จ คย  อนฺตรา จ โพธินฺติ๕๕๕ เอตฺถ อสฺสตฺถรุกฺเข. โพธิ โข ราชกุมาโร โภโต โคตมสฺส ปาเท 
สิรสา วนฺทตีติ๕๕๖ เอตฺถ ปญฺ ตฺติย . ปปฺโปติ โพธึ วรภูริเมธโสติ๕๕๗ เอตฺถ สพฺพญฺญุตญฺ าเณ. อิธาปิ 
สพฺพญฺญุตญฺ าเณ ทฏฺ พฺโพ. อรหตฺตมคฺค าเณป ิวฏฺฏติ๕๕๘  
 อย  ปน โพธิ-สทฺโท รุกฺขมคฺคนิพฺพานสพฺพญฺญุตญฺ าณาทีสุ ทิสฺสติ โพธิรุกฺขมูเล ป มา-
ภิสมฺพุทฺโธติ๕๕๙ จ อนฺตรา จ คย  อนฺตรา จ โพธินฺติ๕๖๐ จ อาคตฏฺ าเน หิ รุกฺโข โพธีติ วุจฺจติ. โพธิ  
วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณนฺติ๕๖๑ อาคตฏฺ าเน มคฺโค. ปตฺวาน โพธึ อมต  อสงฺขตนฺติ๕๖๒ อาคตฏฺ าเน 
นิพฺพาน . ปปฺโปติ โพธึ วรภูริเมธโสติ๕๖๓ อาคตฏฺ าเน สพฺพญฺญุตญฺ าณ . อิธ ปน  ภควโต อรหตฺตมคฺค

าณ  อธิปฺเปต . อปเร สพฺพญฺญุตญฺ าณนฺติป ิวทนฺติ ตสฺส  สมฺโพธิย  อห  เสฏฺโ ติ อตฺโถ. 
 ตตฺถ โพธิ วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณนฺติ เอตฺถ มคฺค าณ  โพธีติ วุตฺต . ปปฺโปติ โพธึ วรภูริ
เมธโสติ เอตฺถ สพฺพญฺญุตญฺ าณ . ตทุภยมฺปิ โพธึ ภควา เอตฺถ ปตฺโตติ รุกฺโขปิ โพธิรุกฺโขตฺเวว นาม  
ลภิ. อถ วา สตฺต โพชฺฌงฺเค พุชฺฌีติ ภควา โพธิ เตน พุชฺฌนฺเตน สนฺนิสฺสิตตฺตา โส รุกฺโขปิ โพธิรุกฺโขติ 
นาม  ลภิ ตสฺส โพธิรุกฺขสฺส.๕๖๔ ในบทว่า โพธิรุกฺขมูเล นั้น มรรคญาณเรียกว่า โพธิ ในประโยคนี้ว่า 
โพธิ วุจจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณ ดังนี้ ฯ สัพพัญญุตญาณ เรียกว่า โพธิ ในประโยคนี้ว่า ปปฺโปติ โพธึ วร
ภูริเมธโส ผู้มีปัญญาดังแผ่นดิน อันประเสริฐบรรลุโพธิญาณ ฯ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรลุโพธิแม้ท้ัง
สองอย่างนี้ที่ต้นไม้นั้น เพราะเหตุนั้น แม้ต้นไม้นั้น ย่อมได้นามว่าโพธิพฤกษ์ ฯ อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มี
พระภาคเจ้าทรงพระนามว่า โพธิ เพราะตรัสรู้โพชฌงค์ ๗ ฯ แม้ต้นไม้นั้น ก็ได้นามว่าโพธิพฤกษ์ 
เพราะพระองค์เม่ือตรัสรู้จ าต้องอาศัยต้นไม้นั้น แห่งโพธิพฤกษ์นั้น 
 

                                                      

 ๕๕๒ ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๑๐๗/๒๒๑, ๑๒๑/๒๔๑. 
 ๕๕๓ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๓/๑๓., ม.มู. (บาลี) ๑๒/๓๓/๒๐., ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๑๖/๒๙๖., ม.อุ. (บาลี) 
๑๔/๓๒๓/๒๙๖., สํ. ม. (บาลี) ๑๙/๑๐๘๑/๓๗๖., ขุ.ป. (บาลี) ๓๑/๓๐/๓๕๘. 
 ๕๕๔ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๓/๖๐. 
 ๕๕๕ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๑/๑๑., ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๘๕/๒๔๖., ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๔๑/๓๒๓. 
 ๕๕๖ วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๖๘/๓๑., ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๒๔/๓๐๕. 
 ๕๕๗ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๑๗/๑๓๗. 
 ๕๕๘ ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๑๓/๖๐., ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๑/๒๙. 
 ๕๕๙ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑/๑., ขุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๑/๙๓. 
 ๕๖๐ วิ.ม. (บาลี) ๔/๑๑/๑๑., ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๘๕/๒๔๖., ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๔๑/๓๒๓. 
 ๕๖๑ ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๑๐๗/๒๒๑, ๑๒๑/๒๔๑. 
 ๕๖๒ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๓/๖๐. 
 ๕๖๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๑๗/๑๓๗. 
 ๕๖๔ ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๑/๒๙. 



 

 

๔๑๕ 

 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๘๐๕ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า   
     โพธิ สพฺพญฺญุตญฺ าเณ- ริยมคฺเค จ นาริยํ; 
     ปญฺ ตฺติยํ ปุเม’สฺสตฺถ-  รุกฺขมฺหิ ปุริสิตฺถิยํ. 
  โพธิศัพท์  อิตถีลิงค์  มีความหมาย  ๒  อย่าง  คือ (๑)  สพฺพญฺญุตญฺ าณ  
  สัพพัญญุตญาณ  (๒) อริยมคฺค อริยมรรค  โพธิศัพท์ ปุงลิงค์  มีความหมาย 
  ว่า ปญฺ ตฺติ นามบัญญัติ เช่น โพธิราชกุมาร โพธิศัพท์ ปุงลิงค์และอิตถีลิงค์  
  มีความหมายว่า อสฺสตฺถรุกฺข ต้นโพธิ์ 
 เมื่อทราบความหมายของ โพธิ ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 สพฺพญฺญุตญฺ าณ  พุชฺฌติ เอตฺถาติ โพธิ ต้นไม้ชื่อว่าโพธิ เพราะเป็นที่ตรัสรู้พระสัพพัญญุต
ญาณ 
 พุชฺฌิ เอตฺถ ปฏิวิชฺฌิ จตฺตาริ อริยสจฺจานีติ โพธิ ต้นไม้ชื่อว่าโพธิ เพราะเป็นที่ตรัสรู้อริยสัจ
สี่ 
 พุชฺฌติ เอตายาติ โพธิ ปัญญาชื่อว่าโพธิ เพราะเป็นเครื่องตรัสรู้ 
 อพุชฺฌิ เอตฺถาติ รุกฺโข โพธิ ต้นไม้ชื่อว่าโพธิ เพราะเป็นที่ตรัสรู้ 
 สย  พุชฺฌติ พุชฺฌนฺติ วา เตน อริยาติ มคฺโค โพธิ มรรคชื่อว่าโพธิ เพราะรู้แจ้งเอง หรือเป็น
เครื่องมือที่พระอริยเจ้าตรัสรู้ 
 สพฺพธมฺเม สพฺพาการโต พุชฺฌติ ปฏิวิชฺฌตีติ สพฺพญฺญุตญฺ าณ  โพธิ พระสัพพัญญุตญาณ 
ชื่อว่าโพธิ เพราะรู้แจ้งธรรมทั้งหมด โดยอาการทั้งปวง 
 พุชฺฌียติ สจฺฉิกรียติ นิพฺพาน  โพธิ๕๖๕ พระนิพพานชื่อว่าโพธิ เพราะถูกพระอริยบุคคลรู้
แจ้ง 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. สพฺพญฺญุตญฺ าณ แปลว่า สัพพัญญุตญาณ 
 อุทาหรณ์:   สเจ จ ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส 
      เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ 
      ป  ฺ าวิสิฏฺ    ลภเต อนุตฺตร   
      ปปฺโปติ โพธึ วรภูริเมธโส”ติ.๕๖๖ 
      ถ้ามหาบุรุษผู้มีลักษณะเช่นนั้นทรงออกผนวช  
     ทรงยินดีในเนกขัมมฉันทะ  
     จะมีพระปรีชาเห็นแจ้ง 
     ทรงได้พระปัญญาอันพิเศษอันยอดเยี่ยม  
     ทรงมีพระปัญญาประเสริฐกว้างขวางดังแผ่นดิน 
     ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ  

                                                      

 ๕๖๕ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๑/๔๓๘. 
 ๕๖๖ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๑๗/๑๓๗. 



 

 

๔๑๖ 

 โพธีติ สมฺมาสมฺโพธิ อรหตฺตมคฺค าณสฺส จ สพฺพญฺญุตญฺ าณสฺส เจต  อธิวจน ๕๖๗ บทว่า 
โพธิ ได้แก่ สัมมาสัมโพธิ ค าว่า โพธิ นี้ เป็นชื่อของอรหัตตมรรคญาณ และเป็นชื่อของพระสัพพัญญุต -
ญาณ 
 ๒. อริยมคฺค แปลว่า อริยมรรค 
 อุทาหรณ์: โพธิ วุจฺจติ จตูสุ มคฺเคสุ าณ  ปญฺ า ปญฺ  ินฺทฺริย  ปญฺ าพล  ฯเปฯ ธมฺม
วิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วีม สา วิปสฺสนา สมฺมาทิฏฺ  ิ๕๖๘ ญาณในมรรคทั้ง ๔ ปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ 
ฯลฯ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิมังสา วิปัสสนา สัมมาทิฏฐิ ตรัสเรียกว่าโพธิ 
 ๓. ปญฺ ตฺติ แปลว่า นามบัญญัติ, ชื่อคน 
 อุทาหรณ์: โพธิ ราชกุมาโร สญฺชิกาปุตฺต  มาณว  อามนฺเตสิ๕๖๙ พระโพธิราชกุมารรับสั่งให้
มาณพสัญชิกาบุตรเข้าเฝ้า 
 โพธิ ภนฺเต ราชกุมาโร ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทติ๕๗๐ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โพธิราชกุมาร 
ย่อมถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเศียรเกล้า 
 ๔. อสฺสตฺถรุกฺข แปลว่า ต้นโพธิ์ 
 อุทาหรณ์: เอก  สมย  ภควา อุรุเวลาย  วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล ป มา-
ภิสมฺพุทฺโธ๕๗๑ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้ครั้งแรก ประทับอยู่ ณ โคนต้นโพธิ์ ใกล้ฝั่ง
แม่น้ าเนรัญชรา ที่ต าบลอุรุเวลา 
 อทฺทสา โข ม  ราชกุมาร อุปโก อาชีวโก อนฺตรา จ คย  อนฺตรา จ โพธึ อทฺธานมคฺค -
ปฏิปนฺน ๕๗๒ ราชกุมาร อาชีวกชื่ออุปกะ ได้พบเราผู้ก าลังด าเนินทางไกลระหว่างแม่น้ าคยาและต้นโพธิ์ 
 ๕. นิพฺพาน แปลว่า พระนิพพาน 
 อุทหรณ์: ปตฺวาน โพธึ อมต  อสงฺขต ๕๗๓ ทรงบรรลุพระนิพพานอันเป็นอมตะอันปัจจัยไม่
ปรุงแต่ง 
 
 ๔.๑๔.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
      สเจ จ ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส  
      เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ 
      ป  ฺ าวิสิฏฺ    ลภเต อนุตฺตร  
      ปปฺโปติ โพธึ วรภูริเมธโส 

                                                      

 ๕๖๗ ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๗๕/๙๖. 
 ๕๖๘ ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๑๐๗/๒๒๑. 
 ๕๖๙ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๒๔/๓๐๕. 
 ๕๗๐ วิ.จู. (บาลี) ๗/๒๖๘/๓๑. 
 ๕๗๑ ขุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๑/๙๓. 
 ๕๗๒ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๓๔๑/๓๒๓. 
 ๕๗๓ ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๑๓/๖๐. 



 

 

๔๑๗ 

 เป็นวังสัฏฐคาถา และอินทรวงศคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะ
กล่าวถึงคาถาโดยตรง ผู้วิจัยขอแสดงกฏเกณฑ์ของวังสัฏฐคาถา (อินทรวงศคาถากล่าวไว้แล้วข้างต้น) 
ก่อน แล้วจะได้วิเคราะห์คาถาต่อไป 
 วังสัฏฐคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๗๔. ว่า วทนฺติ วํสฏฺ มิทํ ชตา ชรา 
       คาถาที่มี ช ต ช ร คณะนี้ ท่านกล่าวว่า วังสัฏฐะ 
 

ช คณะ ต คณะ ช คณะ ร คณะ 
๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ว ทนฺ ติ ว  สฏ ฺ  มิ ท  ช ตา ช รา 

 
 วังสัฏฐคาถา คือ คาถาที่มี ช ต ช ร คณะ อยู่ทุกบาทของคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ 
๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า วทนฺติ  (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ว สฏฺ  (๒ ๒ 
๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า มิท  ช (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และค าว่า ตา ชรา (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ  
 

ช ต ช ร 
วังสัฏฐคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

สเจ จ ปพฺพชฺช มุเปติ ตาทิโส 
ต ต ช ร 

อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  
เนกฺขมฺม ฉนฺทาภิ รโต ว ิ จกฺขโณ 

ต ต ช ร 
อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  

ปญฺ าวิ สิฏฺ    ล ภเต อ นุตฺตร  
ต ต ช ร 

อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  
ปปฺโปติ โพธึ ว รภูริ เมธโส 

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างวังสัฏฐคาถา (บาทที่ ๑) เข้ากับอินทรวงศคาถา 
(บาทที่ ๒, ๓ และ ๔) คาถาที่เป็นวังสัฏฐคาถา จะมี ช ต ช ร คณะ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุ
มีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ ในบาทที่ ๑ จะเห็นได้จากค าว่า สเจ จ  (๑ ๒ ๑) เป็น ช 
คณะ, ค าว่า ปพฺพชฺช (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า มุเปติ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และค าว่า ตาทิโส (๒ 
๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 ส่วนบาทที่ ๒, ๓ และ ๔ เป็นอินทรวงศคาถา จะมี ต ต ช ร คณะ ของทุกบาทคาถา คือ 
เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๑ ๒ ในบาทที่ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า เนกฺขมฺม (๒ ๒ 



 

 

๔๑๘ 

๑) เป็น ต คณะ, ฉนฺทาภิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, รโต วิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า จกฺขโณ (๒ ๑ 
๒) เป็น ร คณะ 
 ในบาทที่ ๓ จะเห็นได้จากค าว่า ปญฺ าวิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, สิฏฺ    ล (๒ ๒ ๑) เป็น ต 
คณะ, ภเต อ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า นุตฺตร  (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 และในบาทที่ ๔ จะเห็นได้จากค าว่า ปปฺโปติ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, โพธึ ว (๒ ๒ ๑) เป็น 
ต คณะ, รภูริ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า เมธโส (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 
 ๔.๑๔.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
      สเจ จ ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส 
      เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ 
      ป  ฺ าวิสิฏฺ    ลภเต อนุตฺตร   
      ปปฺโปติ โพธึ วรภูริเมธโส 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า สเจ เป็นบทนิบาต วางไว้ต้นประโยค 
   ค าว่า ปพฺพชฺชํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ อุเปติ 
   ค าว่า ตาทิโส, เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต, วิจกฺขโณ เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า ป  ฺ าวิสิฏฺ  ํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ลภเต 
   ค าว่า อนุตฺตรํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ป  ฺ าวิสิฏฺ    
   ค าว่า โพธึ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปปฺโปติ 
   ค าว่า วรภูมิเมธโส เป็นบทวิเสสนะ ขยายค าว่า มหาปุริโส (โยคเข้ามา)  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า สเจ จ ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส มีครุ ๖ ตัว คือ เจ, ปพฺ, พชฺ, เป, ตา, โส 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อา, 
อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ จฺ, จฺ, ชฺ, ชฺ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน 
๖ ตัว คือ ปฺ, พฺ, พฺ, มฺ, อุ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว 
คือ โอ 
  บาทที่ ๒ ว่า เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ มีครุ ๗ ตัว คือ เนกฺ, ขมฺ, ฉนฺ, ทา, โต, 
จกฺ, โณ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ กฺ, ขฺ, อ, 
อ, อ, อา, อ, อ, กฺ, ขฺ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ ฉฺ, อิ, อิ, จฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ร,ฺ ณฺ, อักษร



 

 

๔๑๙ 

ทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, มฺ, ภฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ 
เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๓ ว่า ป  ฺ าวิสิฏฺ  ํ ลภเต อนุตฺตรํ มีครุ ๗ ตัว คือ ป , า, สิฏฺ,   , เต, นุตฺ, ร  
อยู่ใกล้กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อ, อ, 
อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ ญฺ, ญฺ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว 
คือ สฺ, ลฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, ภฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษร
ทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า ปปฺโปติ โพธึ วรภูริเมธโส มีครุ ๗ ตัว คือ ปปฺ, โป, โพ, ธึ, ภู, เม, โส อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อักษร
ตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อิ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ธฺ, ธฺ, สฺ,
อักษรโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, ปฺ, พฺ, ภฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน 
๓ ตัว คือ โอ, โอ, โอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ, และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า สเจ จ ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า ป  ฺ าวิสิฏฺ  ํ ลภเต อนุตฺตรํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ปปฺโปติ โพธึ วรภูริเมธโส เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๖ พยางค์ มี ขมฺ, ฉนฺ, ภิ ใน เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต, ข ใน วิจกฺขโณ ในบาทที่ ๒, ภ 
ใน ลภเต ในบาทที่ ๓, ภู ใน วรภูริเมธโส ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกัน
จ านวนมาก คือ อักษรตาลุฐาน ๗ ตัว คือ จฺ, จฺ, ชฺ, ชฺ, จฺ, ญฺ, ญฺ, อักษรทันตฐาน ๑๒ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, ทฺ, 
นฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๑๓ ตัว คือ ปฺ, พฺ, พฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, พฺ, มฺ, จึงท า
ให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๖ พยางค์ มี ขมฺ, ฉนฺ, ภิ ใน เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต, ข ใน วิจกฺขโณ ในบาทที่ ๒, ภ ใน 
ลภเต ในบาทที่ ๓, ภู ใน วรภูริเมธโส ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคท่ีออกเสียงยาก คือบทสนธิ



 

 

๔๒๐ 

ในรูปว่า ปพฺพชฺชมุเปติ (ปพฺพชฺช  + อุเปติ) เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต (เนกฺขมฺมฉนฺท + อภิรโต) ออกเสียง
ง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๑๔.๕ สรุป  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ โพธิ ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 โพธิ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก พุธ ธาตุ + อิ ปัจจัย มีความหมาย ๕ อย่าง 
ประกอบด้วย (๑) สพฺพญฺญุตญฺ าณ สัพพัญญุตญาณ (๒) อริยมคฺค อริยมรรค (๓) ปญฺ ตฺติ นาม
บัญญัติ (๔) อสฺสตฺถรุกฺข ต้นโพธิ์ (๕) นิพฺพาน พระนิพพาน อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมาย
นั้น มีที่เป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย วังสัฏฐคาถา และอินทรวงศคาถา และเป็นสัททาลังการ 
๕ อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
๔.๑๕ วิเคราะห์ ปท ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า ปทปรโม, ปท , มจฺจุโน ปท , วหโต ปท , ปทฏฺ าน , ปเท ปเท ที่มี ปท ศัพท์
ประกอบอยู่ ผู้วิจัยเห็นควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไป
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑๕.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 ปท ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ปท (คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ, ถิเร=ความมั่นคง) 
+ อ มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  ปท 
  ปท + อ   ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  ปท ฺ+ อ   ลบสระ อ ท้าย ปท ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  ปท     น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น ปท 
  
 ๔.๑๕.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 ปท ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๕๗๔ว่า 

                                                      

 ๕๗๔ วิภาวินี. (บาลี) ๒/๗๒๒-๗๒๓. 



 

 

๔๒๑ 

 ปท-สทฺโท การณโกฏฺ าสาทิอเนกตฺถวาจโก ตสฺมา อิธ ปทสทฺโท นิพฺพานวาจโกติ         
าเปนฺโต อาห นิพฺพานปทนฺติ  

 ผุสึสูติ อคฺคมคฺคาธิคเมน อสงฺขต  นิพฺพาน  อธิคจฺฉึสุ.๕๗๕ บทว่า ผุสึสุ ได้แก่ บรรลุพระ
นิพพาน อันปัจจัยอะไร ๆ ปรุงแต่งไม่ได้ เพราะได้บรรลุอรหัตตมรรค 
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๘๑๙ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 
      ปทํ าเน ปริตฺตาเณ  นิพฺพานมฺหิ จ การเณ; 
     สทฺเท วตฺถุมฺหิ โกฏฺ าเส  ปาเท ตลฺลญฺฉเน มตํ.  
  ปทศัพท์  มีความหมาย  ๙  อย่าง คือ (๑) าน ที่ตั้ง (๒) ปริตฺตาณ การ 
  คุ้มครอง (๓) นิพฺพาน นิพพาน (๔) การณ เหตุ (๕) สทฺท ศัพท์ (๖) วตฺถุ 
  สิ่งของ (๗) โกฏฺ าส ส่วน (๘) ปาท เท้า 
 เมื่อทราบความหมายของ ปท ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 อริเยหิ ปฏิปชฺชิตพฺพตฺตา คนฺตพฺพตฺตา ปท  ชื่อว่าปทะ เพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายบรรลุ 
 ปชฺชติ ผลเมเตนาติ ปท  ชื่อว่าปทะ เพราะเป็นเครื่องให้ผลเป็นไป 
 ปชฺชติ คจฺฉติ เอเตนาติ ปท  ชื่อว่าปทะ เพราะเป็นเครื่องเดินไป 
 ปชฺชติ ปาปุณาติ ผล  เอเตน การเณนาติ ปท  ชื่อว่าปทะ เพราะเป็นให้บรรลุผล 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. าน แปลว่า ที่ตั้ง 
 อุทาหรณ์: ตสฺส อีทิสานิ กมฺมานิ วตฺตสีเส ตฺวา กโรนฺตสฺส สา ชานนา สคฺคมคฺคผลาน  
ปทฏฺ านํ น โหตีติ น วตฺตพฺพ .๕๗๖ ความรู้นั้นของภิกษุนั้นผู้ด ารงอยู่ในหัวข้อวัตรกระท ากรรมเช่นนี้อยู่ 
ใคร ๆ ไม่ควรกล่าวว่า ไม่เป็นที่ตั้งแห่งสวรรค์ มรรคและผล 
 ปทฏฺ านํ น โหตีติ น วตฺตพฺพ  นาถกรณธมฺมภาเวน มคฺคผลาธิคมสฺส อุปนิสฺสยภาวโต๕๗๗ 
ค าว่า ปทฏฺ านํ น โหติ ความว่า ไม่ควรกล่าวว่า ไม่เป็นที่ตั้งแห่งสวรรค์ มรรคและผล เพราะเป็น
อุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผล โดยเป็นธรรมที่ท าท่ีพ่ึงได้ 
 ๒. ปริตฺตาณ แปลว่า การคุม้ครอง, การรักษา 
 ๓. นิพฺพาน แปลว่า นิพพาน 
 อุทาหรณ์:   ทพฺโพ จิรรตฺตสมาหิโต 
      อกุหโก นิปโก อปิหาลุ 
      สนฺต  ปท  อชฺฌคมา มุนิ ปฏิจฺจ  
      ปรินิพฺพุโต กงฺขติ กาล ๕๗๘ 
      ภิกษุผู้เป็นบัณฑิต มีจิตมั่นคงมานาน ไม่ลวงโลก 
     มีปัญญาเครื่องบริหาร หมดความทะเยอทะยาน 
                                                      

 ๕๗๕ ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๒/๗๒๕/๓๐๐. 
 ๕๗๖ สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๖๑. 
 ๕๗๗ สํ.ฏีกา (บาลี) ๒/๒๓/๗๙. 
 ๕๗๘ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๒๑๐/๒๒๕. 



 

 

๔๒๒ 

     เป็นมุนี ได้บรรลุนิพพานอันสงบแล้ว รอเวลาอยู่๕๗๙ 
 สนฺตํ ปทนฺติ นิพฺพาน ๕๘๐ บททั้ง ๒ คือ สนฺตํ ปทํ หมายถึงนิพพาน 
      ยทา อโสก  วิรช  อสงฺขต   
      สนฺต  ปท ๕๘๑ สพฺพกิเลสโสธน   
      ภาเวติ สญฺโ ชนพนฺธนจฺฉิท  
      ตโต รตึ ปรมตร  น วินฺทติ๕๘๒  
      เมื่อใด บัณฑิตเจริญนิพพานอันสงบ ซึ่งไม่มีความเศร้าโศก  
     ปราศจากกิเลสดุจธุลี อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ เป็นที่ช าระกิเลสได้หมด 
     ตัดกิเลสเครื่องผูกพันคือสังโยชน์ เมื่อนั้น ย่อมไม่ได้ความยินดีที่ประเสริฐ 
     ยิ่งกว่าความยินดีในวิปัสสนา มรรค และผลนั้น 
 ๔. การณ แปลว่า เหตุ, การณ์ 
 อุทาหรณ์:  อปฺปมาโท อมต  ปท ๕๘๓   ปมาโท มจฺจุโน ปท  
     อปฺปมตฺตา น มียนฺติ   เย ปมตฺตา ยถา มตา. 
  ความไม่ประมาท๕๘๔ เป็นเหตุแห่งพระนิพพาน๕๘๕ ความประมาท เป็นเหตุ 
  แห่งความตาย คนผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตาย คนผู้ประมาทจึงเหมือน 
  คนตายแล้ว๕๘๖ 
 ปทนฺติ อุปาโย มคฺโค. ปมตฺโต หิ ชาตึ นาติวตฺตติ ชาโต ชียติ เจว มียติ จาติ ปมาโท มจฺจุ
โน ปท  นาม โหติ มรณ  อุเปติ.๕๘๗ บทว่า ปทํ คือเป็นอุบาย ได้แก่ เป็นหนทาง. จริงอยู่ ชนผู้ประมาท
แล้ว ย่อมไม่เป็นไปล่วงซึ่งชาติได้, แม้เกิดแล้ว ก็ย่อมแก่ด้วย ย่อมตายด้วยเหตุนั้น ความประมาท จึง
ชื่อว่าเป็นทางแห่งมัจจุ คือย่อมน าเข้า หาความตาย.  
 ปทปจฺเฉทโตติ เอตฺถ คตมคฺโค “ปทนฺ”ติ วุจฺจติ, เยน จ อุปาเยน การเณน กามวิตกฺโก 
อุปฺปชฺชติ, โส ตสฺส คตมคฺโคติ ตสฺส ปจฺเฉโท ฆาโต ปทปจฺเฉโท, ตโต ปทปจฺเฉทโต๕๘๘ หนทางอันเป็น
ที่เกิด ในบทว่า ปทปจฺเฉทโต ท่านเรียกว่า ปทะ แท้จริง กามวิตก เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุอันเป็นอุบายใด 
เหตุอันเป็นอุบายนั้น ชื่อว่าเป็นหนทางที่เกิดแห่งกามวิตกนั้น เพราะฉะนั้น การตัดเหตุอันเป็นอุบาย
เกิดข้ึนแห่งกามวิตกนั้น ชื่อว่า ปทปัจเฉทะ, เพราะตัดเหตุอันเป็นอุบายนั้น 
 
                                                      

 ๕๗๙ ดูเทียบ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๒๒๓-๑๒๒๗/๕๕๙-๕๖๐ 
 ๕๘๐ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๒๑๐/๒๕๗. 
 ๕๘๑ สนฺตปท หมายถึงนิพพาน (ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๒/๕๒๑/๑๘๐) 
 ๕๘๒ ขุ.เถร. (บาลี) ๒๖/๕๒๑/๓๔๖. 
 ๕๘๓ ฉ.ม. อมตปท  
 ๕๘๔ ความไม่ประมาท นี้เป็นช่ือของสติ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๒๑/๑๗๒)  
 ๕๘๕ เหตุแห่งอมตะ หมายถึงอุบายบรรลุอมตะ ค าว่า อมตะ (ไม่ตาย) หมายถึงนิพพาน นิพพานนั้นแล 
ที่ช่ือว่าไม่แก่ ไม่ตาย เพราะไม่เกิด (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๒๑/๑๗๒)   
 ๕๘๖ ดูเทียบ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๓๓๒/๕๘๘ 
 ๕๘๗ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๒๓/๑๗๒. 
 ๕๘๘ ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๔๐๒/๔๓๓.  



 

 

๔๒๓ 

 ๕. สทฺท แปลว่า บท, ศัพท์, ค า 
 อุทาหรณ์ : วาเจยฺยาติ ปเทน วาเจติ ปเท ปเท อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส อกฺขราย วาเจติ 
อกฺขรกฺขราย อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส๕๘๙ ค าว่า วาเจยฺย คือสอนให้กล่าวเป็นบท ๆ ต้องอาบัติปาจิตตีย์
ทุก ๆ บท สอนให้กล่าวเป็นอักษร ๆ ต้องอาบัติปาจิตติย์ทุก ๆ อักษร 
 ยสฺส ปุคฺคลสฺส พหุมฺปิ สุณโต พหุมฺปิ ภณโต พหุมฺปิ คณฺหโต พหุมฺปิ ธารยโต พหุมฺปิ 
วาจยโต น ตาย ชาติยา ธมฺมาภิสมโย โหติ อย  วุจฺจติ ปุคฺคโล ปทปรโม๕๙๐ บุคคลใด ฟังก็มาก กล่าวก็
มาก เรียนก็มาก ทรงจ าก็มาก บอกสอนก็มาก แต่ไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินั้น บุคคลนี้เรียกว่า ผู้
เป็นปทปรมะ๕๙๑ 
 ๖. วตฺถุ แปลว่า พัสดุ 
 ๗. โกฏฺ าส แปลว่า ภาค, ส่วน, ตอน 
 อุทาหรณ์: จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว ธมฺมปทานิ อคฺคญฺ านิ รตฺตญฺ านิ ว สญฺ านิ โปราณานิ, 
อส กิณฺณานิ อส กิณฺณปุพฺพานิ น ส กียนฺติ น ส กียิสฺสนฺติ, อปฺปฏิกุฏฺ านิ สมเณหิ พฺราหฺมเณหิ วิญฺญู-
หิ.๕๙๒ ภิกษุทั้งหลาย ส่วนแห่งธรรม ๔ ประการนี้ที่รู้กันว่าล้ าเลิศ รู้กันมานาน รู้กันว่าเป็นอริยวงศ์ 
เป็นของเก่า ไม่ถูกลบล้างแล้ว ไม่เคยถูกลบล้าง ไม่ถูกลบล้าง จักไม่ถูกลบล้าง ไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้
คัดค้าน 
 ธมฺมปทานีติ ธมฺมโกฏฺ าสา๕๙๓ ค าว่า ธมฺมปทานิ ได้แก่ ส่วนแห่งธรรม 
 สิกฺขิตพฺพ  ปท  สิกฺขาปทํ สิกฺขาโกฏฺ าโสติ อตฺโถ. สิกฺขาย วา ปท  สิกฺขาปท  อธิจิตฺต-    
อธิปญฺ าสิกฺขาย อธิคมุปาโยติ อตฺโถ.๕๙๔ ส่วนที่ต้องศึกษา ชื่อว่าสิกขาบท อธิบายว่า ส่วนแห่งสิกขา 
อีกอย่างหนึ่ง ส่วนแห่งสิกขา ชื่อว่าสิกขาบท อธิบายว่า อุบายเครื่องบรรลุอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญา
สิกขา 
 ๘. ปาท แปลว่า เท้า 
 อุทาหรณ์ : ปุริโส อลคทฺทตฺถิโก อลคทฺทคเวสี อลคทฺทปริเยสน  จรมาโน โส ปสฺเสยฺย 
มหนฺต  อลคทฺท  ตเมน  อชปเทน ทณฺเฑน สุนิคฺคหิต  นิคฺคเณฺหยฺย๕๙๕ บุรุษผู้ต้องการงูพิษ เที่ยวเสาะ
แสวงหางูพิษ เขาพบงูพิษใหญ่ จะพึงใช้ไม้มีง่ามเหมือนขาแพะกดไว้แน่น 
 กุปิโต๕๙๖ อนตฺตมโน อมฺพฏฺ มาณว  ปทสาเยว ปวตฺเตสิ๕๙๗ พราหมณ์โปกขรสาติ โกรธ
เคือง ไม่พอใจ จึงเตะอัมพัฏฐมาณพจนล้มกลิ้ง 

                                                      

 ๕๘๙ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๔๖/๑๓๑. 
 ๕๙๐ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๖๙/๖๕. 
 ๕๙๑ อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๖/๑๔๘–๑๕๑/๑๘๖–๑๘๗ 
 ๕๙๒ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๒๙/๓๔. 
 ๕๙๓ องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๙/๓๒๕. 
 ๕๙๔ ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๓๑๕/๒๒๕. 
 ๕๙๕ ม.มู. (บาลี) ๑๒/๒๓๙/๒๐๑. 
 ๕๙๖ อิ. โส กุปิโต.  
 ๕๙๗ ที.สี. (บาลี) ๙/๒๙๑/๑๐๖. 



 

 

๔๒๔ 

 ปทสาเยว ปวตฺเตสีติ ปาเทน ปหริตฺวา ภูมิย  ปาเตสิ๕๙๘ ค าว่า ปทสาเยว ปวตฺเตสิ ได้แก่ 
เอาเท้าเตะอัมพัฏฐมาณพให้ล้มลงที่พ้ืน 
     มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา   มโนเสฏฺ า มโนมยา 
     มนสา เจ ปทุฏฺเ น   ภาสติ วา กโรติ วา 
     ตโต น  ทุกฺขมนฺเวติ   จกฺก ว วหโต ปทํ๕๙๙ 
  ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า  มีใจเป็นใหญ่  ส าเร็จและด้วยใจ ถ้าบุคคล 
  มีใจร้าย พูดอยู่ก็ดี ท าอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้น เหมือนล้อ 
  หมุนไปตามเท้าโคตัวลากเกวียนไปอยู่ 
 ๙. ตลฺลญฺฉน แปลว่า รอยเท้า 
 อุทาหรณ์: อากาเสว ปท  นตฺถิ๖๐๐ รอยเท้าในอากาศย่อมไม่มี 
      รตฺตสฺส หิ อุกฺกุฏิก  ปทํ ภเว 
      ทุฏฺ สฺส โหติ สหสานุปีฬิต  
      มูฬฺหสฺส โหติ อวกฑฺฒิต  ปทํ 
      วิวฏฺฏจฺฉทสฺส อิทมีทิส  ปทํ๖๐๑ 
      ก็คนเจ้าราคะ พึงมรีอยเท้ากระโหย่ง (เว้ากลาง) 
     คนเจ้าโทสะ ย่อมมีรอยเท้าอันเส้นบีบ (หนักส้น) 
     คนเจ้าโมหะ ย่อมมีรอยเท้าจิกลง (หนักทางปลายนิ้วเท้า) 
     คนมีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้ว มีรอยเท้าเช่นนี้ 
 ๑๐. สรีร แปลว่า ร่างกาย 
 อุทาหรณ์: อาสนฺทิปญฺจมา ปุริสา มต  อาทาย คจฺฉนฺติ ยาว อาฬาหนา ปทานิ ปญฺ า- 
ยนฺติ กาโปตกานิ อฏฺ  ีนิ ภวนฺติ๖๐๒ มนุษย์มีเตียงนอนเป็นที่ ๕ น าศพไป๖๐๓ ร่างกายปรากฏอยู่แค่ป่า
ช้า กลายเป็นกระดูกขาวโพลนดุจสีนกพิราบ 
 ปทานีติ อย  เอว  สีลวา อโหสิ, เอว  ทุสฺสีโลติอาทินา นเยน ปวตฺตานิ คุณปทานิ. สรีรเมว 
วา เอตฺถ ปทานีติ อธิปฺเปต .๖๐๔ ค าว่า ร่างกาย (ปทานิ) ความว่า ร่างกายที่มีคุณ เป็นไปแล้วโดยนัย
เป็นต้นว่า ผู้นี้เป็นผู้มีศีลอย่างนี้ เป็นผู้ทุศีลอย่างนี้ อีกนัยหนึ่ง สรีระนั่นเอง ท่านประสงค์ เอาว่า 
ร่างกาย ในที่นี้ 
 ๑๑. อารมฺมณ แปลว่า อารมณ์ 
 อุทาหรณ์:  กติห  จเรยฺย สามญฺ      จิตฺต  เจ น นิวารเย 

                                                      

 ๕๙๘ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๙๑/๒๔๙. 
 ๕๙๙ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑/๑๕. 
 ๖๐๐ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๒๕๔/๖๑. 
 ๖๐๑ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๕๒. 
 ๖๐๒ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๒๒๕/๑๙๙. 
 ๖๐๓ มีเตียงนอนเป็นที่ ๕ นําศพไป หมายถึงเวลาหามศพจะใช้บุรุษ ๔ คน เดินหามเตียงนอนไป ฉะนั้น 
จึงช่ือว่ามีเตียงนอนเป็นที่ ๕ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๑๗๑/๑๕๐) 
 ๖๐๔ ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๒๕/๑๖๘. 



 

 

๔๒๕ 

     ปเท ปเท วิสีเทยฺย   สงฺกปฺปาน  วสานุโค๖๐๕ 
  คนพาลประพฤติสมณธรรมเป็นเวลานาน หากไม่ห้ามจิต เขาตกอยู่ในอ านาจ 
  แห่งความด าริ ก็จะพึงติดขัดในทุกอารมณ๖์๐๖ 
 ปเท ปเทติ อารมฺมเณ อารมฺมเณ . อารมฺมณญฺหิ อิธ ปทนฺติ อธิปฺเปต . ยสฺมึ ยสฺมึ ห ิ
อารมฺมเณ กิเลโส อุปฺปชฺชติ ตตฺถ ตตฺถ พาโล วิสีทติ นาม. อิริยาปถปทมฺปิ วฏฺฏติ. คมนาทีสุ หิ ยตฺถ 
ยตฺถ กิเลโส อุปฺปชฺชติ ตตฺถ ตตฺเถว วิสีทติ นาม.๖๐๗ ค าว่า ปเท ปเท ได้แก่ ทุกอารมณ์ ก็อารมณ์ ท่าน
ประสงค์เอาว่า บท ในที่นี้ เพราะว่า กิเลสเกิดขึ้นในอารมณ์ใด ๆ คนพาลชื่อว่าจมอยู่ในอารมณ์นั้น ๆ 
แม้บทคืออิริยาบถก็ใช้ได้ เพราะว่ากิเลสเกิดขึ้นในอิริยาบถใด ๆ มีการเดินเป็นต้น คนพาลนั้น ก็ชื่อว่า
จมอยู่ในอิริยาบถนั้น ๆ นั่นแล 
 
 ๔.๑๕.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
      ทพฺโพ จิรรตฺตสมาหิโต 
      อกุหโก นิปโก อปิหาลุ 
      สนฺต  ปท  อชฺฌคมา มุนิ ปฏิจฺจ 
      ปรินิพฺพุโต กงฺขติ กาล  
 
 เป็นอุปัฏฐิตาคาถา ในปันติฉันท์ ๑๐ พยางค์ โทธกคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ และ
อินทรวงศคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะกล่าวถึงคาถาโดยตรง ผู้วิจัยขอแสดง
กฏเกณฑ์ของอุปัฏฐิตาคาถา และโทธกคาถา (อินทรวงศคาถากล่าวไว้แล้วข้างต้น) ก่อน แล้วจะได้
วิเคราะห์คาถาต่อไป 
 อุปัฏฐิตาคาถา ในปันติฉันท์ ๑๐ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๖๒. ว่า โต ชา ครุนายมุปฏฺ  ิตา 
       คาถาที่มี ต ช ช อันประกอบด้วยครุนี้ ชื่อว่า อุปัฏฐิตา 
 

ต คณะ ช คณะ ช คณะ คร ุ
๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 
โต ชา ค ร ุ นา ย มุ ปฏฺ  ิ ตา 

 
 อุปัฏฐิตาคาถา คือ คาถาที่มี ต ช ช คณะ และครุ ๑ พยางค์ต่อท้าย อยู่ทุกบาทของคาถา 
คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ จะเห็นได้จากค าว่า โต ชา ค  (๒ ๒ ๑) เป็น ต 

                                                      

 ๖๐๕ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๗/๘. 
 ๖๐๖ หมายถึงอารมณ์หรืออิริยาบถ คือ ผู้ติดขัดอยู่ในอารมณ์หรืออิริยาบถท่ีจะเกิดกิเลส  
 ๖๐๗ สํ.ส.อ. (บาลี) ๑/๑๗/๓๖. 



 

 

๔๒๖ 

คณะ, ค าว่า รุนาย (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า มุปฏฺ  ิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และค าว่า ตา (๒) เป็น 
คร ุ 
 
 โทธกคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๖๗. ว่า โทธกมิจฺฉติ เจ ภภภา คา 
       คาถาที่มี ภ ภ ภ คณะ และครุ ๒ พยางค์ ทา่นปรารถนาว่า โทธกะ 
 

ภ คณะ ภ คณะ ภ คณะ คร ุ คร ุ
๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 
โท ธ ก มิจ ฺ ฉ ติ เจ ภ ภ ภา คา 

 
 โทธกคาถา คือ คาถาที่มี ภ ภ ภ คณะ และครุ ๒ พยางค์ต่อท้าย อยู่ทุกบาทของคาถา คือ 
เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า โทธก  (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ, 
ค าว่า มิจฺฉติ (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ, ค าว่า เจ ภภ (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ ค าว่า ภา (๒) เป็นครุ และค า
ว่า คา (๒) เป็น คร ุ
 

ต ช ช ค 
อุปัฏฐิตาคาถา ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒  

ทพฺโพ จิ รรตฺต สมาหิ โต 
ภ ภ ภ ค ค 

โทธกคาถา ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒   ๒ 
อกุห โก นิป โก อปิ หา ลุ 
ต ต ช ร 

อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  
สนฺต  ป ท  อชฺฌ คมา มุ นิ ปฏิจฺจ 

ส ย ส ค 
สามญฺ คาถา ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ปรินิพฺ พุโต กงฺ ขติ กา ล  
 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอุปัฏฐิตาคาถา (บาทที่ ๑) เข้ากับโทธกคาถา  
(บาทที่ ๒) และอินทรวงศคาถา (บาทที่ ๓) คาถาที่เป็นอุปัฏฐิตาคาถา จะมี ต ช ช คณะ และครุ ๑ 
พยางค์ต่อท้าย ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ในบาทที่ ๑ จะ
เห็นได้จากค าว่า ทพฺโพ จิ  (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า รรตฺต (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า สมาห ิ(๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ และค าว่า โต (๒) เป็น คร ุ



 

 

๔๒๗ 

 ส่วนบาทที่ ๒ เป็นโทธกคาถา จะมี ภ ภ ภ คณะ และครุ ๒ พยางค์ต่อท้าย อยู่ทุกบาท
ของคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า อกุห  (๒ ๑ ๑) 
เป็น ภ คณะ, ค าว่า โก นิป (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ, ค าว่า โก อปิ (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ ค าว่า หา (๒) 
เป็นครุ และค าว่า ลุ (๒) เป็น ครุ (ปาทันตครุ) 
 และบาทที่ ๓ เป็นอินทรวงศคาถา จะมี ต ต ช ร คณะ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุ
มีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๑ ๒ ในบาทที่ ๓ จะเห็นได้จากค าว่า สนฺต  ป (๒ ๒ ๑) เป็น ต 
คณะ, ท  อชฺฌ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, คมา มุ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า นิ ปฏิจฺจ (๒ ๑ ๒) เป็น ร 
คณะ 
 และในบาทที่ ๔ เป็นสามัญญคาถา จะเห็นได้จากค าว่า ปปฺโปติ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, 
โพธึ ว (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, รภูริ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า เมธโส (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 
 คาถาว่า 
 
      ยทา อโสก  วิรช  อสงฺขต   
      สนฺต  ปท  สพฺพกิเลสโสธน   
      ภาเวติ สญฺโ ชนพนฺธนจฺฉิท   
      ตโต รตึ ปรมตร  น วินฺทติ 
 
 เป็นวังสัฏฐคาถา และอินทรวงศคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค ์ 

ช ต ช ร 
วังสัฏฐคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

ยถา อ โสก  ว ิ รช  อ สงฺขต  
ต ต ช ร 

อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  
สนฺต  ป ท  สพฺพ กิเลส โสธน  

ต ต ช ร 
อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  

ภาเวติ สญฺโ ช นพนฺธ นจฺฉิท  
ช ต ช ร 

วังสัฏฐคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
ตโต ร ตึ ปรม ตร  น วินฺทติ 

  
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างวังสัฏฐคาถา (บาทที่ ๑ และ ๔) เข้ากับอินทรวงศ
คาถา (บาทที่ ๒ และ ๓) คาถาที่เป็นวังสัฏฐคาถา จะมี ช ต ช ร คณะ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุ
ลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ ในบาทที่ ๑ จะเห็นได้จากค าว่า ยทา อ  (๑ ๒ ๑) เป็น ช 



 

 

๔๒๘ 

คณะ, ค าว่า โสก  วิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า รช  อ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และค าว่า สงฺขต  (๒ ๑ 
๒) เป็น ร คณะ 
 บาทที่ ๔ ว่า ตโต ร (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ตึ ปรม (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ตร  
น (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และค าว่า วินฺทติ (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ (ปาทันตครุ) 
สนฺต  ปท  สพฺพกิเลสโสธน   
 ส่วนบาทที่ ๒, และ ๓ เป็นอินทรวงศคาถา จะมี ต ต ช ร คณะ ของทุกบาทคาถา คือ 
เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๑ ๒ ในบาทที่ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า สนฺต  ป (๒ ๒ ๑) 
เป็น ต คณะ, ท  สพฺพ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, กิเลส (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า โสธน  (๒ ๑ ๒) เป็น 
ร คณะ 
 และบาทที่ ๓ ว่า ภาเวติ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, สญฺโ ช (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, น พนฺธ 
(๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า นจฺฉิท  (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 
 คาถาว่า 
     อปฺปมาโท อมต  ปท ๖๐๘   ปมาโท มจฺจุโน ปท  
     อปฺปมตฺตา น มียนฺติ   เย ปมตฺตา ยถา มตา 
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปฐมชการวิปุลาคาถา 
 ชการวิปุลาคาถา ไม่ได้แสดงไว้ในคัมภีร์วุตโตทัยและฉันโทมัญชรี เพราะจัดเข้าในเสตว   
วิปุลาซึ่งมีพยางค์ที่ ๗ ในบาททั้งหมดเป็นลหุ แต่ก็ควรที่จะกล่าวไว้ เพราะมีข้อความในคัมภีร์วฤตต
รัตนากรพยาขยานกล่าวไว้ว่า เอวํ ชวิปุลาปิ อุทาหริยา (แม้ชการวิปุลาก็พึงน ามาเช่นกัน) ทั้งในพระ
บาลีก็มีชการวิปุลาคาถาดังเช่นคาถาข้างต้นนี้ด้วย  
 ลักษณะของชการวิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ที ่๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี (๑, ๓) 
  ๓) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ (๒, ๔) 
 ชการวิปุลาคาถา มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) ปฐมชการวิปุลาคาถา คือ ชการวิปุลาคาถาที่มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาท
ที่ ๑ และมี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เป็น ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ 
มีรูปคณะว่า ช ช ย ช 
  ๒) ตติยชการวิปุลาคาถา คือ ชการวิปุลาคาถาที่มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาท
ที่ ๓ และมี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ ส่วนบาทที่ ๒, ๔ เป็น ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗
มีรูปคณะว่า ย ช ช ช 
  ๓) ชการวิปุลาคาถา คือ ชการวิปุลาคาถาที่มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑, 
๓ และมี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒, ๔ มีรูปคณะว่า ช ช ช ช 

                                                      

 ๖๐๘ ฉ.ม. อมตปท . 



 

 

๔๒๙ 

 ตารางแสดงปฐมชการวิปุลาคาถา  
บาทที่ ๑ บาทที่ ๒ 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 

บาทที่ ๓ บาทที่ ๔ 

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 

ครึ่งคาถาแรก 
ค ต ช ค ล ม ช ค 
๒ 

อปฺป 
๒ ๒ ๑ 
มาโท อ 

๑ ๒ ๑ 
มตํ ป  

๒ 
ท  

๑ 
ป 

๒ ๒ ๒ 
มาโท มจฺ 

๑ ๒ ๑ 
จุโน ป 

๒ 
ท  

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ย ย ล ค ย ช ค 
๒ 
อปฺ 

๑ ๒ ๒ 
ปมตฺตา 

๑ ๒ ๒ 
น มียนฺ 

๑ 
ติ 

๒ 
เย 

๑ ๒ ๒ 
ปมตฺตา 

๑ ๒ ๑ 
ยถา ม 

๒ 
ตา 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค ์ประเภท ปฐมชการวิปุลาคาถา มี ช ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ มต  ป (๑ ๒ ๑) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ จุโน ป (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 



 

 

๔๓๐ 

 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ น มียนฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ ยถา ม (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
 
     มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา   มโนเสฏฺ า มโนมยา 
     มนสา เจ ปทุฏฺเ น   ภาสติ วา กโรติ วา 
     ตโต น  ทุกฺขมนฺเวติ   จกฺก ว วหโต ปทํ 
  
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา 

ครึ่งคาถาแรก 
ล ม ย ค ล ม ช ค 
๑ 
ม 

๒ ๒ ๒ 
โนปุพฺพงฺ 

๑ ๒ ๒ 
คมา ธมฺ  

๒ 
มา 

๑ 
ม 

๒ ๒ ๒ 
โนเสฏฺ า 

๑ ๒ ๑ 
มโนม 

๒ 
ยา 

ครึ่งคาถากลาง 
ล ย ย ล ค ส ช ค 
๑ 
ม 

๑ ๒ ๒ 
นสา เจ 

๑ ๒ ๒ 
ปทุฏฺเ  

๑ 
น 

๒ 
ภา 

๑ ๑ ๒ 
สติ วา 

๑ ๒ ๑ 
กโรติ 

๒ 
วา 

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ร ย ล ค ม ช ค 
๑ 
ต 

๒ ๑ ๒ 
โต น  ทุกฺ 

๑ ๒ ๒ 
ขมนฺเว 

๑ 
ติ 

๒ 
จก ฺ

๒ ๒ ๒ 
ก ว ว 

๑ ๒ ๑ 
หโต ป 

๒ 
ท  

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ คมา ธมฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ มโนม (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถากลาง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ ปทุฏฺเ  (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ กโรติ (๑ ๒ ๑) 
  มี ส อยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว ได้อธิบายไว้ข้างต้นแล้ว 



 

 

๔๓๑ 

 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ ขมนฺเว (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ หโต ป (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
      รตฺตสฺส หิ อุกฺกุฏิก  ปทํ ภเว 
      ทุฏฺ สฺส โหติ สหสานุปีฬิต  
      มูฬฺหสฺส โหติ อวกฑฺฒิต  ปทํ 
      วิวฏฺฏจฺฉทสฺส อิทมีทิส  ปทํ 
 
 เป็นอินทรวงศคาถา และลลิตาคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะ
กล่าวถึงคาถาโดยตรง ผู้วิจัยขอแสดงกฏเกณฑ์ของลลิตาคาถา (อินทรวงศคาถากล่าวไว้แล้วข้างต้น) 
ก่อน แล้วจะได้วิเคราะห์คาถาต่อไป 
 ลลิตาคาถา ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ มีกฎส าหรับท่องจ า คือ 
  คาถาที่ ๘๒. ว่า วุตฺตา วุธีหิ ลลิตา ตภา ชรา 
       คาถาที่มี ต ภ ช ร คณะ ท่านเรียกว่า ลลิตา 
 

ต คณะ ภ คณะ ช คณะ ร คณะ 
๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
วุตฺ ตา วุ ธี ห ิ ล ลิ ตา ต ภา ช รา 

 
 ลลิตาคาถา คือ คาถาที่มี ต ภ ช ร คณะ อยู่ทุกบาทของคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ 
๑, ๒ ๑ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า วุตฺตา วุ (๑ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ธีหิ ล (๒ ๑ ๑) 
เป็น ภ คณะ, ค าว่า ลิตา ต (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และค าว่า ภา ชรา (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ  
 

ต ต ช ร 
อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  

รตฺตสฺส หิ อุกฺกุ ฏิก  ป ท  ภเว 
ต ต ช ร 

อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  
ทุฏฺ สฺส โหติ ส หสานุ ปีฬิต  

ต ต ช ร 
อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  

มูฬฺหสฺส โหติ อ วกฑฺฒิ ต  ปท  
ต ภ ช ร ลลิตาคาถา 



 

 

๔๓๒ 

๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
วิวฏฺฏจฺฉ ทสฺส อ ิ ทมีทิ ส  ปท  

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทรวงศคาถา (บาทที่ ๑, ๒ และ ๓) เข้ากับ 
ลลิตาคาถา (บาทที่ ๔) คาถาท่ีเป็นอินทรวงศคาถา จะมี ต ต ช ร คณะ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุ
ลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๑ ๒ ในบาทที่ ๑ จะเห็นได้จากค าว่า รตฺตสฺส (๒ ๒ ๑) เป็น ต 
คณะ, หิ อุกฺกุ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ฏิก  ป (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ท  ภเว (๒ ๑ ๒) เป็น ร 
คณะ 
 บาทที่ ๒ ว่า ทุฏฺ สฺส (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, โหติ ส (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, หสานุ (๑ ๒ 
๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ปีฬิต  (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 และบาทที่ ๓ ว่า มูฬฺหสฺส (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, โหติ อ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, วกฑฺฒิ 
(๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ต  ปท  (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 ส่วนบาทที่ ๔ คาถาที่เป็นลลิตาคาถา จะมี ต ภ ช ร คณะ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุ
ลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๑ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า วิวฏฺฏจฺฉ  (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค า
ว่า ทสฺส อิ (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ, ค าว่า ทมีทิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และค าว่า ส  ปท  (๒ ๑ ๒) เป็น 
ร คณะ 
  คาถาว่า 
 
     กตหิ  จเรยฺย สามญฺ      จิตฺต  เจ น นิวารเย 
     ปเท ปเท วิสีเทยฺย   สงฺกปฺปาน  วสานุโค 
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ค ร ย ค ค ต ช ค 
๒ 
กติ 

๒ ๑ ๒ 
ห  จเรยฺ 

๑ ๒ ๒ 
ย สามญ ฺ 

๒ 
   

๒ 
จิตฺ 

๒ ๒ ๑ 
ต  เจ น 

๑ ๒ ๑ 
นิวาร 

๒ 
เย 

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ร ย ล ค ม ช ค 
๑ 
ป 

๒ ๑ ๒ 
เท ปเท 

๑ ๒ ๒ 
วิสีเทยฺ 

๑ 
ย 

๒ 
สงฺ 

๒ ๒ ๒ 
กปฺปาน  

๑ ๒ ๑ 
วสานุ 

๒ 
โค 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ ย สามญ ฺ(๑ ๒ ๒) 



 

 

๔๓๓ 

  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ นิวาร (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ วิสีเทยฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ วสานุ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 ๔.๑๕.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
      ทพฺโพ จิรรตฺตสมาหิโต 
      อกุหโก นิปโก อปิหาลุ 
      สนฺต  ปท  อชฺฌคมา มุนิ ปฏิจฺจ  
      ปรินิพฺพุโต กงฺขติ กาล  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ทพฺโพ, จิรรตฺตสมาหิโต เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า อกุหโก, นิปโก, อปิหาลุ เป็นบทวิเสสน วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า สนฺตํ เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ ปท  
   ค าว่า ปทํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ อชฺฌคมา 
   ค าว่า กาลํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ กงฺขต ิ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ทพฺโพ จิรรตฺตสมาหิโต มีครุ ๕ ตัว คือ ทพฺ, โพ, รตฺ, สา, โต อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๒ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อา, หฺ, อักษร
ตาลุฐาน ๓ ตัว คือ จฺ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, ตฺ, สฺ, ตฺ, 
อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ พฺ, พฺ, มฺ และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ 
  บาทที่ ๒ ว่า อกุหโก นิปโก อปิหาลุ มีครุ ๓ ตัว คือ โก, โก, หา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๒ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, กฺ, หฺ, อ, กฺ, อ, กฺ, อ, หฺ, อา, อักษร
ตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ นฺ, ลฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ อุ, ปฺ, ปฺ, อุ และ
อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ  



 

 

๔๓๔ 

  บาทที่ ๓ ว่า สนฺตํ ปทํ อชฺฌคมา มุนิ ปฏิจฺจ มีครุ ๖ ตัว คือ สนฺ, ต , ท , อชฺ, มา, ฏิจฺ 
อยู่ใกล้กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๓๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, 
คฺ, อ, อา, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ ชฺ, ฌฺ, อิ, อิ, จฺ, จฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ฏฺ, อักษรทันต 
ฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, นฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ปฺ, มฺ, มฺ, อุ, ปฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว 
คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า ปรินิพฺพุโต กงฺขติ กาลํ มีครุ ๕ ตัว คือ นิพฺ, โต, กงฺ, กา, ล  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๓ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, กฺ, อ, งฺ, ขฺ, อ, กฺ, อา, อ, 
อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อิ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ตฺ, 
ล, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, พฺ, พฺ, อุ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรนาสิกัฏฐาน
ตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า ทพฺโพ จิรรตฺตสมาหิโต เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า อกุหโก นิปโก อปิหาลุ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สนฺตํ ปทํ อชฺฌคมา มุนิ ปฏิจฺจ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ปรินิพฺพุโต กงฺขติ กาลํ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ฌ ใน อชฺฌคมา ในบาทที่ ๓, ข ใน กงฺขติ ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่
กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ กฺ, กฺ, กฺ, คฺ, กฺ, กฺ, 
อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ชฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๑๒ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ,  
และโอฏฐฐาน ๑๒ ตัว คือ พฺ, พฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, พฺ, พฺ, จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้ง
เสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ฌ ใน อชฺฌคมา ในบาทที่ ๓, ข ใน กงฺขติ ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือ
สังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสมาสในรูปว่า จิรรตฺตสมาหิโต (จิร + รตฺต + สมาหิโต) บทสนธิว่า 
อชฺฌคมา (อธิ + อคมา) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 



 

 

๔๓๕ 

  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ทีย่าก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
  
 คาถาว่า 
 
      ยทา อโสก  วิรช  อสงฺขต   
      สนฺต  ปท  สพฺพกิเลสโสธน   
      ภาเวติ สญฺโ ชนพนฺธนจฺฉิท  
      ตโต รตึ ปรมตร  น วินฺทติ  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า อโสกํ, วิรชํ, อสงฺขตํ, สนฺตํ, สพฺพกิเลสโสธนํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กัน
   ค าว่า ปทํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ ภาเวติ 
   ค าว่า สญฺโ ชนพนฺธนจฺฉิทํ เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน ปท  
   ค าว่า ตโต เป็นบทอปาทาน วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ น วินฺทติ 
   ค าว่า ปรมตรํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ รตึ 
   ค าว่า รตึ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ น วินฺทติ  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ยทา อโสกํ วิรชํ อสงฺขตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทา, โส, ก , ช , สงฺ, ต  อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๓ ตัว คือ อ, อา, อ, กฺ, อ, อ, อ, อ, อ, 
งฺ, ขฺ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ยฺ, อิ, ชฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ  
ทฺ, สฺ, สฺ, ตฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏ
ฐาน ๓ ตัว คือ ( -   ), ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า สนฺตํ ปทํ สพฺพกิเลสโสธนํ มีครุ ๗ ตัว คือ สนฺ, ต , ท , สพฺ, เล, โส, น  อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทท่ี ๒ นี้ ๒๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, กฺ, 
อ, อ, อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรทันตฐาน ๑๐ ตัว คือ สฺ, นฺ, ตฺ, ทฺ, สฺ, ลฺ, สฺ, สฺ, ธ, นฺ, 



 

 

๔๓๖ 

อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, พฺ, พฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว 
คือ โอ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๓ ตัว คือ ( -   ), ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า ภาเวติ สญฺโ ชนพนฺธนจฺฉิทํ มีครุ ๗ ตัว คือ ภา, เว, สญฺ, โ , พนฺ, นจฺ, 
ท  อยู่ใกล้กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อา, อ, อ, อ, อ, 
อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๗ ตัว คือ อิ, ญฺ, ญฺ, ชฺ, จฺ, ฉฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ ตฺ, สฺ, นฺ, นฺ, ธฺ, นฺ, 
ทฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ ภฺ, พฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว 
คือ โอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ, และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า ตโต รตึ ปรมตรํ น วินฺทติ มีครุ ๔ ตัว คือ โต, ตึ, ร , วินฺ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, 
อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อิ, อิ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ รฺ, รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, 
ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ ปฺ, มฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ, อักษรทัน
โตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ, และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า ยทา อโสกํ วิรชํ อสงฺขตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า สนฺตํ ปทํ สพฺพกิเลสโสธนํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า ภาเวติ สญฺโ ชนพนฺธนจฺฉิทํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ตโต รตึ ปรมตรํ น วินฺทติ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ข ใน อสงฺขต  ในบาทที่ ๑, ธ ใน สพฺพกิเลสโสธน  ในบาทที่ ๒, ภา ใน 
ภาเวติ, ธ, ฉิ ใน สญฺโ ชนพนฺธนจฺฉิท  ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกัน
จ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ กฺ, งฺ, ก,อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ ชฺ, ญฺ, ญฺ, ชฺ, จฺ, อักษรทัน
ตฐาน ๑๙ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ 
ปฺ, พฺ, พฺ, พฺ, ปฺ, มฺ, จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ข ใน อสงฺขต  ในบาทที่ ๑, ธ ใน สพฺพกิเลสโสธน  ในบาทที่ ๒, ภา ใน 
ภาเวติ, ธ, ฉิ ใน สญฺโ ชนพนฺธนจฺฉิท  ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบท



 

 

๔๓๗ 

สมาสในรูปว่า สพฺพกิเลสโสธน  (สพฺพ + กิเลส + โสธน ) สญฺโ ชนพนฺธนจฺฉิทํ (สญฺโ ชน + พนฺธน + 
ฉิท ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศพัท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
  
 คาถาว่า 
 
     อปฺปมาโท อมต  ปท    ปมาโท มจฺจุโน ปท  
     อปฺปมตฺตา น มียนฺติ   เย ปมตฺตา ยถา มตา. 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า อปฺปมาโท เป็นบทประธาน วางไว้ต้นประโยค 
   ค าว่า อมตํ เป็นบทสามีสัมพันธ์ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ ปท  
   ค าว่า ปมาโท เป็นบทประธาน วางไว้ต้นประโยค 
   ค าว่า มจฺจุโน เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ปท  
   ค าว่า อปฺปมตฺตา (ชนา) เป็นบทประธสย วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์ คือ มียนฺติ 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ มียนฺติ 
   ค าว่า เย เป็นบทวิเสสนะ ขยายค าว่า ชนา (โยคเข้ามา) วางใกล้กับบทที่สัมพันธ์ 
คือ ปมตฺตา 
   ค าว่า ยถา เป็นบทอุปมา วางไว้ใกล้กับบททีสัมพันธ์กัน คือ มตา  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า อปฺปมาโท อมตํ ปทํ มีครุ ๕ ตัว คือ อปฺ, มา, โท, ต , ท  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, อา, อ, อ, อ, อ, อ, อักษร
ทันตฐาน ๓ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, ทฺ, และอักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, มฺ, ม, ปฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัว
เดียว คือ โอ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 



 

 

๔๓๘ 

  บาทที่ ๒ ว่า ปมาโท มจฺจุโน ปทํ มีครุ ๕ ตัว คือ มา, โท, มจฺ, โน, ท  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน 
๒ ตัว คือ จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ทฺ, นฺ, ทฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ปฺ, มฺ, มฺ, อุ, ปฺ, อักษร
กัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า อปฺปมตฺตา น มียนฺติ มีครุ ๕ ตัว คือ อปฺ, มตฺ, ตา, มี, ยนฺ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๓ ตัว คือ อี, ยฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ และอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, 
มฺ, มฺ 
  บาทที่ ๔ ว่า เย ปมตฺตา ยถา มตา มีครุ ๕ ตัว คือ เย, มตฺ, ตา, ถา, ตา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อา, อ, อา, อ, อา, อักษร
ตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ยฺ, ยฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, ถฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ ปฺ, มฺ, มฺ
และอักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า อปฺปมาโท อมตํ ปทํ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ปมาโท มจฺจุโน ปทํ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อปฺปมตฺตา น มียนฺติ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า เย ปมตฺตา ยถา มตา เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๑ พยางค์ มี ถา ใน ยถา ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐาน
เดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรทันตฐาน ๑๔ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, ทฺ, ทฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ  และ
โอฏฐฐาน ๑๖ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, มฺ, ม, ปฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ 
เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๑ พยางค์ มี ถา ใน ยถา ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบท
สมาสในรูปว่า อปฺปมาโท (น + ปมาโท) อปฺปมตฺตา (น + ปมตฺตา) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วย
สุขุมาลตาคุณ 



 

 

๔๓๙ 

  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า  
    
     มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา   มโนเสฏฺ า มโนมยา 
     มนสา เจ ปทุฏฺเ น   ภาสติ วา กโรติ วา 
     ตโต น  ทุกฺขมนฺเวติ   จกฺก ว วหโต ปทํ 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ธมฺมา เป็นบทประธาน 
   ค าว่า มโนปุพฺพงฺคมา, มโนเสฏฺ า, มโนมยา เป็นบทวิเสสนะของ ธมฺมา 
   ค าว่า ปทุฏฺเ น เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะ คือ มนสา 
   ค าว่า เจ เป็นบทนิบาตที่อยู่หน้าประโยคไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องวางไว้เป็นตัวที่ ๒ 
   ค าว่า ภาสติ, กโรติ เป็นบทกิริยาวางไว้ใกล้กัน  
   ค าว่า วา ศัพท์ เป็นปทวิกัปปัตถะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์คือ ภาสติ, กโรติ 
   ค าว่า ตโต เป็นบทเหตุ จึงวางไว้หน้าประโยค 
   ค าว่า นํ เป็นบทอวุตตกัมม วางไว้ใกล้บทกิริยา คือ อนฺเวติ 
   ค าว่า ทุกฺขํ เป็นบทปธาน วางไว้ใกล้บทกิริยา คือ อนฺเวติ 
   ค าว่า จกฺกํ อิว วหโต ปทํ เป็นบทอุปมานะ วางไว้ใกล้กับค าอุปไมย คือ ตโต น  ทุกฺ
ขมนฺเวติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มีครุ ๖ ตัว คือ โน, ปุพฺ, พงฺ, มา, ธมฺ, มา อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, งฺ, คฺ, อ, อา, อ, อา, 
อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ นฺ, ธฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน ๘ ตัว คือ มฺ, ปฺ, อุ, พฺ, พฺ, มฺ, มฺ, มฺ และอักษร
กัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 



 

 

๔๔๐ 

  บาทที่ ๒ ว่า มโนเสฏ า มโนมยา มีครุ ๕ ตัว คือ โน, เสฏ, า, โน, ยา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อา, อักษรตาลุฐาน
ตัวเดียว คือ ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ นฺ, สฺ, นฺ, มีอักษรโอฏฐฐาน 
๓ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ 
  บาทที่ ๓ ว่า มนสา เจ ปทุฏฺเ น มีครุ ๔ ตัว คือ สา, เจ, ทุฏฺ, เ อยู่ใกล้กัน, อักษรใน
บาทที่ ๓ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อา, อ, อ, อักษรตาลุฐานตัวเดียว 
คือ จฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, สฺ, ทฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว 
คือ มฺ, ปฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ 
  บาทที่ ๔ ว่า ภาสติ วา กโรติ วา มีครุ ๔ ตัว คือ ภา, วา, โร, วา อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๔ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อา, อ, อา, กฺ, อ, อา, อักษรตาลุฐาน 
๒ ตัว คือ อิ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ สฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐานตัว
เดียว คือ ภฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ 
  บาทที่ ๕ ว่า ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ มีครุ ๕ ตัว คือ โต, น , ทุกฺ, มนฺ, เว อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๕ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, กฺ, ขฺ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ อุ, มฺ, 
อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัว
เดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๖ ว่า จกฺกํว วหโต ปทํ มีครุ ๔ ตัว คือ จกฺ, ก , โต, ท  อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๖ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, กฺ, กฺ, อ, อ, อ, หฺ, อ, อ, อ, อักษร
ตาลุฐานตัวเดียว คือ จฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ ตฺ, ทฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ ปฺ, อักษร
กัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ, อักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ     
( -   ), ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า มโนเสฏ า มโนมยา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า มนสา เจ ปทุฏฺเ น เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ภาสติ วา กโรติ วา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๕ ว่า ตโต นํ ทุกฺขมเนฺวติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๖ ว่า จกฺกํว วหโต ปท ํเป็นเกวลมุทุสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ธ ใน ธมฺมา ในบาทที่ ๑, มี า ใน มโนเสฏฺ า ในบาทที่ ๒, มี เ  ใน 
ปทุฏฺเ น ในบาทที่ ๓, มี ภา ใน ภาสติ ในบาทที่ ๔, มี ข ใน ทุกฺขมเนฺวติ ในบาทที่ ๕ และผสมอยู่กับ



 

 

๔๔๑ 

สิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ งฺ, คฺ, กฺ, กฺ, กฺ, กฺ, หฺ, 
อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ จฺ, จ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฏฺ, อักษรทันตฐาน ๑๖ ตัว คือ นฺ, นฺ, นฺ, 
นฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ และโอฏฐฐาน ๑๔ ตัว คือ มฺ, ปฺ, พฺ, พฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, 
ปฺ, มฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๕ พยางค์ มี ธ ใน ธมฺมา ในบาทที่ ๑, มี า ใน มโนเสฏฺ า ในบาทที่ ๒, มี เ  ใน  
ปทุฏฺเ น ในบาทที่ ๓, มี ภา ใน ภาสติ ในบาทที่ ๔, มี ข ใน ทุกฺขมเนฺวติ ในบาทที่ ๕ และไม่มีสนธิ
หรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ทุกฺขมเนฺวติ (ทุกฺข  + อนฺเวติ) ออกเสียงง่าย จึงประดับ
ด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
      รตฺตสฺส หิ อุกฺกุฏิก  ปทํ ภเว 
      ทุฏฺ สฺส โหติ สหสานุปีฬิต  
      มูฬฺหสฺส โหติ อวกฑฺฒิต  ปทํ 
      วิวฏฺฏจฺฉทสฺส อิทมีทิส  ปทํ 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า รตฺตสฺส เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ ปท  
   ค าว่า อุกฺกุฏิกํ เป็นบทวิกติกัตตา วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ ภเว 
   ค าว่า ปทํ เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ ภเว 



 

 

๔๔๒ 

   ค าว่า ทุฏฺ สฺส เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ปท  (โยคมา) 
   ค าว่า สหสานุปีฬิตํ เป็นบทวิกติกัตตา วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ โหติ 
   ค าว่า มูฬฺหสฺส เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ ปท  
   ค าว่า อวกฑฺฒิต ํเป็นบทวิกติกัตตา วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ โหติ 
   ค าว่า วิวฏฺฏจฺฉทสฺส เป็นบทสามีสัมพันธ์ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน ปท  
   ค าว่า อิท,ํ อีทิส ํเป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ ปท   
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า รตฺตสฺส หิ อุกฺกุฏิกํ ปทํ ภเว มีครุ ๖ ตัว คือ รตฺ, ตสฺ, อุกฺ, ก , ท , เว อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ อ, อ, อ, หฺ, กฺ, กฺ, กฺ, 
อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, ฏฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ 
ตฺ, ตฺ, สฺ, สฺ, ทฺ, และอักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ อุ, อุ, ปฺ, ภฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษร
ทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า ทุฏฺ สฺส โหติ สหสานุปีฬิตํ มีครุ ๖ ตัว คือ ทุฏฺ, สฺ, โห, สา, ปี, ต  อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทท่ี ๒ นี้ ๒๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, หฺ, อ, หฺ, อ, อา, 
อ, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อิ, อี, อิ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ ฏฺ, ณฺ, ฬฺ, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ  
ทฺ, สฺ, สฺ, ตฺ, สฺ, สฺ, นฺ, ต, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ อุ, อุ, ปฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และ
อักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า มูฬฺหสฺส โหติ อวกฑฺฒิตํ ปทํ มีครุ ๖ ตัว คือ มูฬฺ, หสฺ, โห, กฑ,ฺ ต , ท  อยู่
ใกล้กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ หฺ, อ, อ, หฺ, อ, อ, กฺ, 
อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ ฬฺ, ฑฺ, ฒฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว 
คือ สฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, อู, ปฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ, อักษรทัน
โตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า วิวฏฺฏจฺฉทสฺส อิทมีทิสํ ปทํ มีครุ ๖ ตัว คือ วฏฺ, ฏจฺ, ทสฺ, มี, ส , ท  อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๓๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, 
อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ อิ, จฺ, ฉฺ, อิ, อี, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฏฺ, อักษรทันตฐาน ๗ 
ตัว คือ ทฺ, สฺ, สฺ, ทฺ, ทฺ, สฺ, ทฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, ปฺ, อักษรทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ และ
อักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า รตฺตสฺส หิ อุกฺกุฏิกํ ปทํ เป็นเกวลมุทสุมตา 



 

 

๔๔๓ 

  บาทที่ ๒ ว่า ทุฏฺ สฺส โหติ สหสานุปีฬิตํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า มูฬฺหสฺส โหติ อวกฑฺฒิตํ ปทํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า วิวฏฺฏจฺฉทสฺส อิทมีทิสํ ปทํ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี สฺ ใน ทุฏฺ สฺส ในบาทที่ ๒, ฒิ ใน อวกฑฺฒิต  ในบาทที่ ๓, ฉ ใน 
วิวฏฺฏจฺฉทสฺส ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษร
กัณฐฐาน ๔ ตัว คือ กฺ, กฺ, กฺ, กฺ, อักษรมุทธฐาน ๖ ตัว คือ ฏฺ, ฏฺ, ณ, ฑฺ, ฏฺ, ฏฺ, อักษรทันตฐาน ๑๔ ตัว 
คือ ตฺ, ตฺ, ทฺ, ทฺ, ตฺ, นฺ, ต, ตฺ, ตฺ, ทฺ, ทฺ, ทฺ, ทฺ, ทฺ, และโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ จึงท าให้
เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๓ พยางค์ มี สฺ ใน ทุฏฺ สฺส ในบาทที่ ๒, ฒิ ใน อวกฑฺฒิต  ในบาทที่ ๓, ฉ ใน วิวฏฺฏจฺ
ฉทสฺส ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า สหสานุปีฬิต  (สหสา 
+ อนุปีฬิต ) อิทมีทิส  (อิท  + อีทิส ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     กติห  จเรยฺย สามญฺ      จิตฺต  เจ น นิวารเย 
     ปเท ปเท วิสีเทยฺย   สงฺกปฺปาน  วสานุโค 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า กติห ํเป็นบทอัจจันตสังโยคะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน จเรยฺย 



 

 

๔๔๔ 

   ค าว่า สามญฺ  ํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ จเรยฺย 
   ค าว่า จิตฺตํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ น นิวารเย 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ นิวารเย 
   ค าว่า ปเท ปเท เป็นบทอาธาร วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ วิสีเทยฺย 
   ค าว่า สงฺกปฺปานํ เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ วสานุโค  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า กติหํ จเรยฺย สามญฺ  ํ มีครุ ๕ ตัว คือ ห , เรยฺ, สา, มญฺ,    อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๒ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ กฺ, อ, หฺ, อ, อ, อ, อา, อ, อ, 
อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ อิ, จฺ, ยฺ, ยฺ, ญฺ, ญฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ 
ตฺ, สฺ, และอักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรนาสิกัฏฐาน 
๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า จิตฺตํ เจ น นิวารเย มีครุ ๕ ตัว คือ จิตฺ, ต , เจ, วา, เย อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, อา, อ, อักษรตาลุฐาน ๕ 
ตัว คือ จฺ, อิ, จฺ, อิ, ยฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, อักษร
กัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ  
( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า ปเท ปเท วิสีเทยฺย มีครุ ๔ ตัว คือ เท, เท, สี, เทยฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรใน
บาทที่ ๓ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, อี, 
ยฺ, ยฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ทฺ, ทฺ, สฺ, ทฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๓ 
ตัว คือ เอ, เอ, เอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ  
  บาทที่ ๔ ว่า สงฺกปฺปานํ วสานุโค มีครุ ๖ ตัว คือ สงฺ, กปฺ, ปา, น , สา, โค อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, งฺ, กฺ, อ, อา, อ, อ, อา, คฺ, 
อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, นฺ, สฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, อุ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว 
คือ โอ, อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า กติหํ จเรยฺย สามญฺ  ํ เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า จิตฺตํ เจ น นิวารเย เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า ปเท ปเท วิสีเทยฺย เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า สงฺกปฺปานํ วสานุโค เป็นเกวลมุทสุมตา 



 

 

๔๔๕ 

 คาถานี้จัดเป็นเกวลมุทุสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกัน โดย
ผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ จฺ, ญฺ, ญฺ, จฺ, จฺ, 
อักษรทันตฐาน ๙ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, และโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ มฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ จึงท า
ให้เกิดความไพเราะ  
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก คือ
อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ กฺ, งฺ, กฺ, คฺ, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ จฺ, ญฺ, ญฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน ๙ ตัว 
คือ ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, และโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ มฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ, ปฺ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่
ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า กติห  (กติ + อห ) วสานุโค (วส + อนุโค) ออกเสียงง่าย จึงประดับ
ด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๑๕.๕ สรุป   
 จากการศึกษาวิเคราะห์ ปท ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 ปท ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ปท ธาตุ + อ ปัจจัย มีความหมาย ๑๑ อย่าง 
ประกอบด้วย (๑) าน ที่ตั้ง (๒) ปริตฺตาณ การคุ้มครอง (๓) นิพฺพาน พระนิพพาน (๔) การณ เหตุ-
การณ์ (๕) สทฺท บท-ศัพท์-ค า (๖) วตฺถุ พัสดุ-สิ่งของ (๗) โกฏฺ าส ภาค-ส่วน-ตอน (๘) ปาท เท้า   
(๙) ตลฺลญฺฉน รอยเท้า (๑๐) สรีร ร่างกาย (๑๑) อารมฺมณ อารมณ์ อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละ
ความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย อุปัฏฐิตาคาถา, โทธกคาถา, อินทรวงศ
คาถา, วังสัฏฐคาถา, ปฐมชการวิปุลาคาถา, ปัฐยาวัตตคาถา และลลิตาคาถา และเป็นสัททาลังการ ๕ 
อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
 
 



 

 

๔๔๖ 

๔.๑๖ วิเคราะห์ โปกฺขร ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า โสวณฺณมย  โปกฺขร , โปกฺขรปตฺเตว, วณฺณโปกฺขรตาย, เสตโปกฺขรสทิโส ที่มี 
โปกฺขร ศัพท์ประกอบอยู่ ผู้วิจัยเห็นควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา 
พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑๖.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 โปกฺขร ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ปุส (โปสเน=เลี้ยง-เลี้ยงดู/วุฑฺฒิมฺหิ=เจริญ-
รุ่งเรือง, เสกเสฺนหปูรเณ=ราด-รด, ติด-เสน่หา, ให้เต็ม, ทยฺหวิภาค=เผา-ไหม้, จ าแนก, อุสฺสคฺเค=สละ) 
+ ขร มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  ปุส 
  ปุส + ขร   ลง ขร ปัจจัย  กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺ ฯ 
  ปุสฺ + ขร   ลบสระ อ ท้าย ปุส ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  โปสฺ + ขร   วุทธิ อุ เป็น โอ อญฺเ สุ จ 
  โปกฺ + ขร   เปลี่ยน สฺ ท้ายธาตุ เป็น กฺ จ-ศัพท์ ใน โก เข จ 
  ส าเร็จรูปเป็น โปกฺขร 
  
 ๔.๑๖.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 โปกฺขร ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาที่ ๘๒๗ ได้กล่าวเป็น
คาถาไว้ว่า  
    โปกฺขรํ ปทุเม เทเห  วชฺชภณฺฑมุเขปิ จ; 
   สุนฺทรตฺเต จ สลิเล  มาตงฺคกรโกฏิยํ.  
 โปกขระศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ (๑) ปทุมะ ดอกบัว (๒) เทหะ ร่างกาย  
 (๓) วัชชภัณฑมุขะ  ช่องพิณและปากกลองเป็นต้น  (๔)  สุนทรัตตะ  ความงาม  
 (๕) สลิละ น้ า (๖) มาตังคกรโกฏิ ปลายงวงช้าง 
 เมื่อทราบความหมายของ โปกฺขร ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูป
วิเคราะห์พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 โปเสติ วฑฺเฒติ สทฺเทติ โปกฺขโร ชื่อว่าโปกขระ เพราะท าให้เสียงดังกังวาน 
 กฏฺ าทีหิ โทณิสณฺ าเนน กต  วชฺชภณฺฑ  โปกฺขโร นาม ชื่อว่าโปกขระ เพราะเขาน าไม้เป็น
ต้นมาท าสัณฐานเป็นช่องของพิณ 
 โปเสติ อเนนาติ โปกฺขโร ชื่อว่าโปกขระ เพราะเป็นเครื่องมือเลี้ยง 
 โปสียติ ชเลนาติ โปกฺขร  ชื่อว่าโปกขระ เพราะถูกน้ าเลี้ยงไว้ 
 โปกฺขเร ชเล ชาตนฺติ โปกฺขร  ชื่อว่าโปกขระ เพราะเกิดในน้ า 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. ปทุม แปลว่า บัว, ดอกบัว 
 อุทาหรณ์:  วาริ โปกฺขรปตฺเตว   อารคฺเคริว สาสโป 



 

 

๔๔๗ 

     โย น ลิมฺปติ๖๐๙ กาเมสุ   ตมห  พฺรูม ิพฺราหฺมณ ๖๑๐ 
  ผู้ใดไม่ติดในกามทั้งหลาย เหมือนน้ าไม่ติดอยู่บนใบบัว เหมือนเมล็ดพันธุ์ 
  ผักกาดไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลม เราเรียกผู้นั้นว่า พราหมณ ์
 โปกฺขรปตฺเต ปติตอุทกพินฺทุ วิย วินิวตฺติตฺวาปิ ปรคลเมว ยาติ๖๑๑ ย่อมล่วงเข้าไปสู่ล าพระ
ศอเหมือนหยาดน้ าที่ตกลงบนใบบัว 
 โปกฺขรสาตีติ๖๑๒ อิท  ตสฺส นาม . กสฺมา โปกฺขรสาตีติ วุจฺจติ ? ตสฺส กิร กาโย เสต-
โปกฺขรสทิโส๖๑๓ ค าว่า โปกฺขรสาติ นี้ เป็นชื่อของพราหมณ์นั้น เพราะเหตุไรจึงเรียกว่า โปกขรสาติ ได้
ทราบว่า กายของพราหมณ์นั้นเป็นเช่นกับกลีบบัวขาว 
 เสตโปกฺขรสทิโสติ เสตปทุมวณฺโณ๖๑๔ บทว่า เสตโปกฺขรสทิโส คือ มีสีเหมือนบัวขาว 
 เตสุ กิร เอโก หิมวนฺตปสฺเส โปกฺขรณิยา ปทุเม นิพฺพตฺโต อญฺ ตโร ตาปโส ต  ปทุม    
คเหตฺวา ตตฺถ สยิต  ทารก  ทิสฺวา ส วฑฺเฒตฺวา รญฺโ  ทสฺเสสิ. โปกฺขเร สยิตตฺตา โปกฺขรสาตีติ จสฺส 
นามมกาสิ.๖๑๕ นัยว่า บรรดาพราหมณ์สองคนนั้น คนหนึ่งเกิดในดอกบัวในสระโบกขรณี ข้างหิมวันต-
ประเทศ ดาบสองค์หนึ่งเก็บดอกบัวนั้น เห็นทารกนอนอยู่ในดอกบัวนั้น เลี้ยงให้เจริญเติบโตแล้ว จึง
น าไปถวายพระราชา เพราะทารกนั้นนอนอยู่ในดอกบัว จึงชื่อว่า โปกฺขรสาติ 
 เต กิร ทฺวีหิ หตฺเถหิ สุวณฺณทณฺฑ  คเหตฺวา เอก  โปกฺขรปตฺต  อกฺกมิตฺวา อนนฺตเร โปกฺขร-
ปตฺเต สุวณฺณทณฺฑ  นิกฺขิปนฺตา วิจรนฺติ.๖๑๖ ได้ยินว่า นกเหล่านั้น เอาเท้าทั้งสองจับกิ่งไม้ทองค าแล้ว
เหยียบใบบัวใบหนึ่ง วางไม้ทองค าลงที่ใบบัวอันไม่มีระหว่างแล้วจึงเที่ยวไป 
 ๒.  เทห แปลว่า ร่างกาย 
 อุทาหรณ์ : ภว  หิ โสณทณฺโฑ อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย  
สมนฺนาคโต๖๑๗ อนึ่ง ท่านโสณทัณฑะ เป็นผู้มีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ถึงพร้อมด้วยความมีผิวพรรณ
และรูปร่างอย่างยิ่ง 
 โปราณา ปนาหุ โปกฺขรนฺติ สรีร  วทนฺติ๖๑๘ โบราณาจารย์กล่าวว่า บัณฑิตทั้งหลายเรียก
ร่างกายว่า โปกขระ 
 ๓. วชฺชภณฺฑมุข แปลว่า ช่องพิณ, รางพิณ 
 อุทาหรณ์: เวฬุวปกฺก  วิย ปณฺฑุวีณ  ตสฺสา กิร โสวณฺณมย  โปกฺขรํ อินฺทนีลมโย ทณฺโฑ   
รชตมยา ตนฺติโย ปวาฬมยา เวทกา วีณาปตฺตก  คาวุต  ตนฺติพนฺธนฏฺ าน  คาวุต  อุปริ ทณฺฑโก 
                                                      

 ๖๐๙ สี.อิ. ลิปฺปติ. 
 ๖๑๐ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๔๐๑/๘๗. 
 ๖๑๑ ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๘๗/๒๘๒. 
 ๖๑๒ สี.,อิ. โปกฺขรสาทีติ. 
 ๖๑๓ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๕๕/๒๑๙. 
 ๖๑๔ ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๒๕๕/๓๕๓. 
 ๖๑๕ ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๒/๕๙๙/๒๙๐. 
 ๖๑๖ ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๒๘๑/๑๖๐. 
 ๖๑๗ ที.สี. (บาลี) ๙/๓๐๓/๑๑๒. 
 ๖๑๘ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๓๐๓/๒๕๓. 
 ๖๑๙ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๔๕/๓๑๔. 



 

 

๔๔๘ 

พิณสีเหลืองเหมือนผลมะตูมสุก เล่ากันว่า ช่องพิณนั้นท าด้วยทอง คันท าด้วยแก้วอินทนิล สายท าด้วย
เงิน กะโหลกท าด้วยแก้วประพาฬ ใบพิณ ๑ คาวุต ชะเนาะ ๑ คาวุต คันท่อนบน ๑ คาวุต 
 ราชา อตฺตโน คมนฏฺ าน  หตฺถิกนฺตวีณ  อาทายเยว คจฺฉติ ตสฺสา โปกฺขเร เอก  ฉิทฺท  
อตฺถิ.๖๒๐ พระราชาทรงถือเอาพิณหัสดีกันต์เทียว เสด็จไปสู่ที่เป็นที่เสด็จไปของพระองค์ ในรางพิณ
มีช่อง ๆ หนึ่ง 
 ๔. สุนฺทรตฺต แปลว่า ความงาม 
 อุทาหรณ์ : ภว  หิ โสณทณฺโฑ อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปรมาย วณฺณโปกฺขรตาย   
สมนฺนาคโต๖๒๑ อนึ่ง ท่านโสณทัณฑะ เป็นผู้มีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีผิวพรรณสวยงามอย่างยิ่ง 
 โปกฺขรตา วุจฺจติ สุนฺทรภาโว วณฺณสฺส โปกฺขรตา วณฺณโปกฺขรตา ตาย วณฺณสมฺปตฺติยา 
ยุตฺโตติ อตฺโถ๖๒๒ ความงาม ท่านเรียกว่า โปกขรตา ความที่ผิวพรรณเป็นของสวยงาม ชื่อว่าวัณณ -
โปกขรตา หมายถึง ประกอบด้วยวรรณสมบัตินั้น 
 วณฺณโปกฺขรตายาติ  วณฺณสุนฺทรตาย.  ฯ เป ฯ   ปรมาย  วณฺณโปกขฺรตาย  สมนฺนาคตา    
ยสฺมา อภิกฺกนฺตา มานุสิวณฺณ  อปฺปตฺตา ทิพฺพวณฺณ .๖๒๓ ค าว่า วณฺณโปกฺขรตาย ได้แก่ ผิวพรรณดี   
ฯ ล ฯ เพราะเหตุที่ผิวพรรณของนางแก้วนั้นงดงามเกินผิวพรรณหญิงมนุษย์ แต่ไม่ถึงผิวพรรณทิพย์ 
 ๕. สลิล แปลว่า น้ า 
 อุทาหรณ์: โปกฺขเร ชเล ชาตนฺติ โปกฺขร  บัวชื่อว่าโปกขระ เพราะเกิดในน้ า 
 ย  วา กุสคฺเคน อุทก  อุพฺภต , ย  วา โปกฺขรณิยา อุทกนฺติ ?๖๒๔ น้ าที่บุรุษใช้ปลายหญ้าคา
วิดขึ้นก็ดี น้ าในสระโบกขรณีก็ด ีอย่างไหนจะมากกว่ากัน 
 โปกฺขรณีติ วาปี๖๒๕ ค าว่า โปกฺขรณี ได้แก่ บึง 
 ชาตา โปกฺขรณี สิวาติ สิวา สีตลา มธุโรทกา โปกฺขรณี นิพฺพตฺตา อปิจ โข โปกฺขร-
สญฺฉนฺนา นทีปิ โปกฺขรณีเยว. ชานํ สีเหน รกฺขิตนฺติ สา โปกฺขรณี สีหปริโภคา สีเหน รกฺขิตา โสปิ น  
สิงฺคาโล สีเหน รกฺขิตา อยนฺติ ชานนฺโตว อปายิ. ต  กึ มญฺ ติ พาโล สิงฺคาโล สีหสฺส อภายิตฺวา ปิเวยฺย 
เอวรูปํ โปกฺขรณินฺติ อยเมตฺถาธิปฺปาโย.๖๒๖ ค าว่า ชาตา โปกฺขรณี สิวา (สระโบกขรณีมีน้ าใส) ความ
ว่า สระโบกขรณี มีน้ าใสคือน้ าเย็นมีรสอร่อยมีอยู่ อีกนัยหนึ่ง หมายถึงแม่น้ าที่ดารดาษไปด้วยบัว ค า
ว่า ชานํ สีเหน รกฺขิตํ (รู้อยู่ว่า ราชสีห์รักษา) ความว่า สระโบกขรณีนั้น ราชสีห์ดื่มรักษาอยู่ แม้สุนัข
จิ้งจอกนั้น ก็รู้อยู่ว่า สระโบกขรณีนี้ราชสีห์รักษาอยู่ แต่ก็ยังดื่มน้ านั้น ท่านจะส าคัญอย่างไร สุนัข
จิ้งจอกเป็นสัตย์พาล ไม่กลัวราชสีห์ ดื่มน้ าในสระโบกขรณีเช่นนั้นหรือ 
 ๖. มาตงฺคกรโกฏิ แปลว่า ปลายงวงช้าง 
 

                                                      

 ๖๒๐ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๖๒. 
 ๖๒๑ ที.สี. (บาลี) ๙/๓๐๓/๑๑๒. 
 ๖๒๒ ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๓๐๓/๒๕๓. 
 ๖๒๓ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๔๙/๒๓๖. 
 ๖๒๔ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๓/๘๙/๑๒๕-๑๒๖. 
 ๖๒๕ สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๗๕/๑๔๖. 
 ๖๒๖ ขุ.ชา.อ. (บาลี) ๓/๘๙/๑๒๖. 



 

 

๔๔๙ 

 ๔.๑๖.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
     วาริ โปกฺขรปตฺเตว   อารคฺเคริว สาสโป 
     โย น ลิมฺปติ กาเมสุ   ตมห  พฺรูม ิพฺราหฺมณ  
 
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ค ช ย ล ค ต ช ค 
๒ 
วา 

๑ ๒ ๑ 
ริ โปกฺข 

๑ ๒ ๒ 
รปตฺเต  

๑ 
ว 

๒ 
อา 

๒ ๒ ๑ 
รคฺเคริ 

๑ ๒ ๑ 
ว สาส 

๒ 
โป 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ช ย ล ล ย ช ค 
๒ 
โย 

๑ ๒ ๑ 
น ลิมฺป 

๑ ๒ ๒ 
ติ กาเม 

๑ 
สุ 

๑ 
ต 

๑ ๒ ๒ 
มห  พฺรู 

๑ ๒ ๑ 
มิ พฺราหฺม 

๒ 
ณ  

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ รปตฺเต (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ว สาส (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ ติ กาเม (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ มิ พฺราหฺม (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 ๔.๑๖.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
     วาริ โปกฺขรปตฺเตว   อารคฺเคริว สาสโป 
     โย น ลิมฺปติ กาเมสุ   ตมห  พฺรูม ิพฺราหฺมณ  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 



 

 

๔๕๐ 

   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า วาริ โปกฺขรปตฺเตว เป็นบทอุปมา วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า อารคฺเคริว สาสโป เป็นบทอุปมา วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า โย (ชโน) เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ น ลิมฺปติ 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ลิมฺปติ 
   ค าว่า กาเมส ุเป็นบทอาธาร วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ น ลิมฺปติ 
   ค าว่า ตํ (ชนํ) เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ พฺรูมิ 
   ค าว่า อห ํเป็นบทประธาน วางไว้ใกบ้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ พฺรูมิ 
   ค าว่า พฺราหฺมณํ เป็นบทสรุป วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน ต   
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า วาริ โปกฺขรปตฺเตว มีครุ ๔ ตัว คือ วา, โปก,ฺ ปตฺ, เต อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๑ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อา, กฺ, ขฺ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน
ตัวเดียว คือ อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, และอักษรโอฏฐฐาน 
๒ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษร    
ทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ 
  บาทที่ ๒ ว่า อารคฺเคริว สาสโป มีครุ ๕ ตัว คือ อา, รคฺ, เค, สา, โป อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อา, อ, คฺ, คฺ, อ, อา, อ, อักษร
ตาลุฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ สฺ, สฺ, อักษรโอฏฐ
ฐานตัวเดียว คือ ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกณัโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษร  
ทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๓ ว่า โย น ลิมฺปติ กาเมสุ มีครุ ๔ ตัว คือ โย, ลิมฺ, กา, เม อยู่ใกล้กัน, อักษรใน
บาทที่ ๓ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ อ, อ, กฺ, อา, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ยฺ, 
อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, ลฺ, ตฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, ปฺ, มฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุ
ฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๔ ว่า ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ มีครุ ๔ ตัว คือ ห , พฺรู, พฺราหฺ, ณ  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๑ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, หฺ, อ, อา, หฺ, อ, อ, อักษร
ตาลุฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ รฺ, รฺ, ณฺ, อักษรทันตฐานตัวเดียว คือ ตฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๖ ตัว คือ มฺ, พฺ, อู, มฺ, พฺ, มฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  (๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         



 

 

๔๕๑ 

  บาทที่ ๑ ว่า วาริ โปกฺขรปตฺเตว เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า อารคฺเคริว สาสโป เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า โย น ลิมฺปต ิกาเมส ุเป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ตมหํ พฺรูม ิพฺราหฺมณํ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๑ พยางค์ มี ข ใน โปกฺขรปตฺเตว ในบาทที่ ๑ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอื่น ๆ ที่มี
ฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๔ ตัว คือ กฺ, ค, ค, กฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, 
ต, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๑๑ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, พฺ, มฺ, พฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมี
ทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๑ พยางค์ มี ข ใน โปกฺขรปตฺเตว ในบาทที่ ๑ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก 
คือบทสนธิในรูปว่า โปกฺขรปตฺเตว (โปกฺขรปตฺเต + อิว) อารคฺเคริว (อารคฺเค + อิว) ตมห  (ต  + อห )
ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๑๖.๕ สรุป   
 จากการศึกษาวิเคราะห์ โปกฺขร ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอ
สรุปดังต่อไปนี้  
 โปกฺขร ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ปุส ธาตุ + ขร ปัจจัย มีความหมาย ๖ อย่าง 
ประกอบด้วย (๑) ปทุมะ ดอกบัว (๒) เทหะ ร่างกาย (๓) วัชชภัณฑมุขะ ช่องพิณและปากกลอง   
เป็นต้น (๔) สุนทรัตตะ ความงาม (๕) สลิละ น้ า (๖) มาตังคกรโกฏิ ปลายงวงช้าง อุทาหรณ์ที่น ามา
อ้างในแต่ละความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์ คือ ปัฐยาวัตตคาถา และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ    
(๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 



 

 

๔๕๒ 

๔.๑๗ วิเคราะห์ เนกฺขมฺม ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า เนกฺขมฺม , เนกฺขมฺเม, เนกฺขมฺมสุข , เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต, เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป, 
เนกฺขมฺมาภิรโต ที่มี เนกฺขมฺม ศัพท์ประกอบอยู่ ผู้วิจัยเห็นควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษา
ตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑๗.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 เนกฺขมฺม ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า นิ + กมุ (ปทวิกฺเขเป=ก้าวไป-ออกไป) + 
ณฺย มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  นิ + กมุ 
  นิ + กมุ + ณฺย ลง ณฺย ปัจจัย ณฺโย จ 
  นิ + กมฺ + ณฺย ลบสระ อุ ท้าย กมุ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  เน + กมฺ + ณฺย วุทธิ อิ เป็น เอ เตสุ วุทฺธิโลปาคมฯ 
  เน + กมฺ + ย  ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
  เน + กมฺม   เปลี่ยน มฺย เป็น มฺม จ-ศัทพ์ ใน มหทเภหิ ฯ 
  เน + ขมฺม  เปลี่ยน ก ต้นธาตุ เป็น ข จ-ศัพท์ ใน โท ธสฺส จ 
  เนกฺ + ขมฺม  ซ้อน กฺ อักษร วคฺเค โฆสาโฆสาน  ฯ 
  ส าเร็จรูปเป็น เนกฺขมฺม 
  
 ๔.๑๗.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 เนกฺขมฺม ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาที่ ๘๓๑ ได้กล่าวเป็น
คาถาไว้ว่า 
      เนกฺขมฺมํ ป มชฺฌาเน  ปพฺพชฺชายํ วิมุตฺติย;ํ 
     วิปสฺสนายํ นิสฺเสส-  กุสลสฺมิญฺจ ทิสฺสติ. 
  เนกฺขมฺมศัพท์   มีความหมาย  ๕  อย่าง คือ  (๑) ป มชฺฌาน  ปฐมฌาน  
  (๒) ปพฺพชฺชา การบรรพชา (๓) วิมุตฺติ อรหัตตผล-นิพพาน (๔) วิปสฺสนา  
  วิปัสสนา (๕) นิสฺเสสกุสล กุศลทุกอย่าง 
 เมื่อทราบความหมายของ เนกฺขมฺม ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูป
วิเคราะห์พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี ้
 สพฺพกิเลเสหิ นิกฺขนฺตตฺตา เนกฺขมฺม  ชื่อว่าเนกขัมมะ เพราะออกไปจากกิเลสทุกอย่าง 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. ป มชฺฌาน แปลว่า ปฐมฌาน 
 อุทาหรณ์: เนกฺขมฺมํ โข ปนสฺส มนสิกโรโต เนกฺขมฺเม จิตฺต  ปกฺขนฺทติ ปสีทติ สนฺติฏฺ ติ    
วิมุจฺจติ๖๒๗ แต่เมื่อเธอมนสิการปฐมฌาน จิตของเธอจึงแล่นไป เลื่อมใส ตั้งอยู่ น้อมไปในปฐมฌาน 

                                                      

 ๖๒๗ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๒๐๐/๒๓๐. 



 

 

๔๕๓ 

 เนกฺขมฺมํ โข ปนาติ อิธ เนกฺขมฺมํ นาม อสุเภสุ ป มชฺฌาน  ตทสฺส มนสิกโรโต จิตฺต  
ปกฺขนฺทติ๖๒๘ ปฐมฌานในอสุภะ ชื่อว่าเนกขัมมะ ในค านี้ เนกฺขมฺม  โข ปน เมื่อภิกษุนั้นใส่ใจถึง
ปฐมฌานนั้น จิตย่อมแล่นไปในปฐมฌานนั้น 
 ยถาห กามานเมต  นิสฺสรณ  ยทิท  เนกฺขมฺมนฺติ.๖๒๙ ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า ธาตุที่สลัดกามคือ
ปฐมฌาน๖๓๐ 
 เนกฺขมฺมนฺติ ป มชฺฌาน ๖๓๑ ค าว่า เนกฺขมฺมํ หมายถึง ปฐมฌาน 
 กามานเมตํ นิสฺสรณํ ยทิทํ เนกฺขมฺมนฺติ เอตฺถ เนกฺขมฺมนฺติ อนาคามิมคฺโค อธิปฺเปโต. โส 
ห ิสพฺพโส กามาน  นิสฺสรณ .๖๓๒ พระเถระประสงค์เอาอนาคามิมรรคว่า เนกขัมมะ ในค านี้ว่า กามาน-
เมตํ นิสฺสรณํ ยทิทํ เนกฺขมฺมํ แท้จริง อนาคามิมรรคนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องสลัดกามทั้งหลาย โดย
ประการทั้งปวง 
 เนกฺขมฺมํ โข ปนาติ อิธ เนกฺขมฺม  นาม ทสสุ อสุเภสุ ป มชฺฌาน ๖๓๓ ในค านี้ว่า เนกฺขมฺมํ 
โข ปน ปฐมฌานในอสุภะ ๑๐ ชื่อว่าเนกขัมมะ 
 ๒. ปพฺพชฺชา แปลว่า การบรรพชา 
 อุทาหรณ์ : เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป อพฺยาปาทสงฺกปฺโป อวิหึสาสงฺกปฺโป อย  วุจฺจติ ภิกฺขเว     
สมฺมาสงฺกปฺโป๖๓๔ ภิกษุทั้งหลาย ความด าริในการออกบวช ความด าริในความไม่พยาบาท ความด าริ
ในความไม่เบียดเบียน นี้เราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะ 
      สเจ จ ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส  
      เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ 
      อคฺโค น โส คจฺฉติ ชาตุ ขมฺภน   
      นรุตฺตโม เอส หิ ตสฺส ธมฺมตา๖๓๕ 
      ถ้าพระกุมารผู้มีพระลักษณะเช่นนั้น  
     ทรงออกผนวช ทรงยินดีในเนกขัมมฉันทะ  
     จะทรงมีพระปรีชาเห็นแจ้ง เป็นอัครบุคคล  
     ไม่มีใคร ๆ ข่มได้แน่นอน เป็นผู้สูงสุดกว่านรชน 
     นี้เป็นธรรมดาของพระกุมารนั้น” 
 เนกฺขมฺมสุขนฺติ เนกฺขมฺม  วุจฺจติ ปพฺพชฺชา ต  อารพฺภ อุปฺปชฺชนกสุข ๖๓๖ ค าว่า เนกฺขมฺม-
สุข ํความว่า บรรพชา ท่านเรียกว่า เนกขัมมะ สุขที่เกิดขึ้นเพราะปรารภบรรพชานั้น 

                                                      

 ๖๒๘ องฺ.ปญฺจก.อ. (บาลี) ๓/๒๐๐/๘๒.  
 ๖๒๙ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๓/๒๔๔., ขุ.อิติ. (บาลี) ๒๕/๗๒/๒๘๖. 
 ๖๓๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๓/๓๗๔., ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๗๒/๔๒๙ 
 ๖๓๑ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๔๔๔. 
 ๖๓๒ ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๓๕๓/๒๕๙. 
 ๖๓๓ ที.ปา.อ. (บาลี) ๓/๓๒๑/๒๓๐. 
 ๖๓๔ ที.ม. (บาลี) ๑๐/๔๐๒/๒๖๖. 
 ๖๓๕ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๒๐๓/๑๒๗. 
 ๖๓๖ องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๖๖/๖๐. 



 

 

๔๕๔ 

 เนกฺขมฺมนฺติ วุจฺจติ ปพฺพชฺชา ฆรพนฺธนโต นิกฺขนฺตตฺตา๖๓๗ บรรพชา ท่านเรียกว่า 
เนกขัมมะ เพราะเป็นเครื่องสลัดออกจากเครื่องผูกคือเรือน 
 ๓. วิมุตฺติ แปลว่า อรหัตตผลและนิพพาน 
 อุทาหรณ์: โส ฉฏฺ านานิ อธิมุตฺโต โหติ เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต โหติ๖๓๘ ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์
นั้น ย่อมน้อมไปในฐานะ ๖ คือ น้อมไปในอรหัตตผล 
 เนกฺขมฺมาธิมุตฺโตติอาทิ สพพ  อรหตฺตวเสน วุตฺต  อรหตฺต  หิ สพฺพกิเลเสหิ นิกฺขนฺตตฺตา 
เนกฺขมฺม ๖๓๙ ค าว่า เนกฺขมฺมาธิมุตฺโต เป็นต้นทุกค า พระโสณโกฬิวิสะกล่าวหมายถึงอรหัตตผล ก็ 
อรหัตตผล ชื่อว่าเนกขัมมะ เพราะออกไปจากกิเลสทุกอย่าง 
 วีตราคตฺตาติ มคฺคปฏิเวเธน ราคสฺส วิคตตฺตาเยว เนกฺขมฺมสงฺขาตํ อรหตฺตํ ปฏิวิชฺฌิตฺวา 
 ิโต โหติ ผลสมาปตฺติวิหาเรน วิหรติ ตนฺนินฺนมานโสเยว โหตีติ อตฺโถ๖๔๐ ค าว่า วีตราคตฺตา หมายถึง 

เป็นผู้บรรลุพระอรหัตกล่าวคือเนกขัมมะแล้วด ารงอยู่ เพราะปราศจากราคะได้ก็โดยการบรรลุมรรค
นั่นเอง อธิบายว่า อยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่คือผลสมาบัติ คือเป็นผู้มีใจน้อมไปในผลสมาบัตินั้น 
 เนกฺขมฺมํ อธิมุตฺตสฺสาติ อรหตฺต  ปฏิวิชฺฌิตฺวา  ิตสฺส๖๔๑ ค าว่า เนกฺขมฺมํ อธิมุตฺตสฺส ความ
ว่า บรรลุอรหัตตผลด ารงอยู่ 
 ๔. วิปสสฺนา แปลว่า วิปัสสนา 
 อุทาหรณ์ : โส เนกฺขมฺม  ภาเวนฺโต รมติ กามจฺฉนฺท  ปชหนฺโต รมติ๖๔๒ เธอเมื่อเจริญ
วิปัสสนา ก็ยินดี เมื่อละกามฉันทะก็ยินดี 
 เนกฺขมฺมนฺติ กาเมหิ นิกฺขนฺตภาวโต เนกฺกมฺมสญฺ  ิต  ป มชฺฌานูปจาร  ฯ เป ฯ ป มชฺ-
ฌานสฺส ปุพฺพภาคภาวนา หิ อิธาธิปฺเปตา๖๔๓ บทว่า เนกฺขมฺมํ ความว่า อุปจาระแห่งปฐมฌาน ชื่อว่า 
เนกขัมมะ เพราะสลัดออกจากกามทั้งหลาย ความจริง ภาวนาเป็นส่วนเบื้องต้นของปฐมฌาน ท่าน 
ประสงค์เอาในบทว่า เนกฺขมฺมํ นี้ 
 ๕. นิสฺเสสกุสล แปลว่า กุศลทุกอย่าง 
 อุทาหรณ์: ปพฺพชฺชา สห อุปจาเรน ป ม  ฌาน  วิปสฺสนา ปญฺ า จ นิพฺพานญฺจ เนกขมฺมํ 
นาม สพฺเพปิ กุสลา ธมฺมา เนกฺขมฺมํ นาม วุตฺตญฺเหต  
     ปพฺพชฺชา ป ม  ฌาน   นิพฺพานญฺจ วิปสฺสนา 
     สพฺเพปิ กุสลา ธมฺมา  เนกฺขมฺมนฺติ ปวุจฺจเรติ 

                                                      

 ๖๓๗ อง.ฺฏีกา (บาลี) ๒/๖๖/๕๙. 
 ๖๓๘ วิ.ม. (บาลี) ๕/๒๔๔/๖. 
 ๖๓๙ วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๔๓/๑๖๔. 
 ๖๔๐ วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๔๓/๑๖๕. 
 ๖๔๑ วิ.อ. (บาลี) ๓/๒๔๓/๑๖๕. 
 ๖๔๒ องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๘/๓๒๑. 
 ๖๔๓ องฺ.ฏีกา (บาลี) ๒/๒๘/๓๔๓. 



 

 

๔๕๕ 

 อิเมส  ปน ปพฺพชฺชาทีน  ตณฺหาโสตสฺส ปฏิโลมโต ปฏิโสตสทิสตา เวทิตพฺพา อวิเสเสน ห ิ
ธมฺมวินโย เนกฺขมฺมํ๖๔๔ บรรพชา ปฐมฌานพร้อมด้วยอุปจาร วิปัสสนาปัญญา และนิพพาน ชื่อว่า
เนกขัมมะ กุศลธรรมแม้ทั้งหมด ก็ชื่อว่าเนกขัมมะ สมดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่า 
  บรรพชา ปฐมฌาน นิพพาน วิปัสสนา และกุศลธรรมแม้ทั้งหมด 
  เราเรียกว่า เนกขัมมะ 
 ก็ผู้ศึกษาพึงทราบความที่บรรพชาเป็นต้นเหล่านี้ เป็นเช่นกับการทวนกระแส โดยการทวน
ต่อกระแสแห่งตัณหา เพราะว่า โดยความไม่แปลกกันแล้ว ธรรมวินัย ชื่อว่าเนกขัมมะ 
 เนกฺขมฺมนฺติ กามจฺฉนฺทสฺส ปฏิปกฺโข อโลโภ๖๔๕ บทว่า เนกฺขมฺมํ ได้แก่ ความไม่โลภอัน
เป็นปฏิปักษ์ต่อกามฉันทะ 
 กาเมหิ นิกฺขนฺตตฺตา เนกฺขมฺมํ อนาคามิมคฺโค วา๖๔๖ ชื่อว่าเนกขัมมะ เพราะออกจากกาม
หรือ ได้แก่ อนาคามิมรรค 
 อกุสเลสุ กามจฺฉนฺท  กุสเลสุ เนกฺขมฺม  วิเสเสตฺวา ทสฺเสตุ อนุปฺปนฺนสฺส กามจฺฉนฺทสฺสาติ
อาทิมาห ตตฺถ กามจฺฉนฺโทติ สมาธิปฺปฏิปกฺโข กามราโค เนกฺขมฺมนฺติ ป มชฺฌานสมาธิ ป มชฺฌาน  วา 
สพฺเพ เอว  วา กุสลา ธมฺมา เนกฺขมฺมํ๖๔๗ พระสารีบุตรกล่าวค ามีว่า อนุปฺปนฺนสฺส กามจฺฉนฺทสฺส    
เป็นต้น เพ่ือแสดงถึงกามฉันทะในอกุศลและเนกขัมมะในกุศลให้พิเศษยิ่งขึ้น ในค าเหล่านั้น ค าว่า 
กามจฺฉนฺโท คือ กามราคะที่เป็นปฏิปักข์ต่อสมาธิ ค าว่า เนกฺขมฺมํ คือ ปฐมสมาธิ หรือ ปฐมฌาน หรือ
กุศลธรรมทั้งหมดนั่นแหละ เป็นเนกขัมมะ 
 
 ๔.๑๗.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
 
      สเจ จ ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส  
      เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ 
      อคฺโค น โส คจฺฉติ ชาตุ ขมฺภน    
      นรุตฺตโม เอส หิ ตสฺส ธมฺมตา 
 
 เป็นวังสัฏฐคาถา และอินทรวงศคาถา 

ช ต ช ร 
วังสัฏฐคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 

สเจ จ ปพฺพชฺช มุเปติ ตาทิโส 
ต ต ช ร อินทรวงศคาถา 

                                                      

 ๖๔๔ ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๐๙/๓๙๓. 
 ๖๔๕ ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๑๘/๑๑๓. 
 ๖๔๖ ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๒๔/๑๓๒. 
 ๖๔๗ ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๘๙/๓๔๒. 



 

 

๔๕๖ 

๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  
เนกฺขมฺม ฉนฺทาภิ รโต ว ิ จกฺขโณ 

ต ต ช ร 
อินทรวงศคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒  

อคฺโค น โส คจฺฉ ติ ชาตุ ขมฺภน  
ช ต ช ร 

วังสัฏฐคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
นรุตฺต โม เอส หิ ตสฺส ธมฺมตา 

 
 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างวังสัฏฐคาถา (บาทที่ ๑ และ ๔) เข้ากับอินทรวงศ
คาถา (บาทที่ ๒ และ ๓) คาถาที่เป็นวังสัฏฐคาถา จะมี ช ต ช ร คณะ ของทุกบาทคาถา คือ เสียงครุ
ลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๑ ๒ ในบาทที่ ๑ จะเห็นได้จากค าว่า สเจ จ (๑ ๒ ๑) เป็น ช 
คณะ, ค าว่า ปพฺพชฺช (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า มุเปติ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และค าว่า ตาทิโส (๒ 
๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 และบาทที่ ๔ ว่า นรุตฺต (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า โม เอส (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค า
ว่า หิ ตสฺส (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ และค าว่า ธมฺมตา (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 ส่วนบาทที่ ๒ และ ๓ เป็นอินทรวงศคาถา จะมี ต ต ช ร คณะ ของทุกบาทคาถา คือ 
เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๑ ๒ ในบาทที่ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า เนกฺขมฺม (๒ ๒ 
๑) เป็น ต คณะ, ฉนฺทาภิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, รโต วิ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า จกฺขโณ (๒ ๑ 
๒) เป็น ร คณะ 
 และบาทที่ ๓ ว่า อคฺโค น (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, โส คจฺฉ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ติ ชาตุ 
(๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ขมฺภน  (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ 
 
 คาถาว่า 
 
     ปพฺพชฺชา ป ม  ฌาน   นิพฺพานญฺจ วิปสฺสนา 
     สพฺเพปิ กุสลา ธมฺมา  เนกฺขมฺมนฺติ ปวุจฺจเร 
  
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา  

ครึ่งคาถาแรก 
ค ต ย ค ค ต ช ค 
๒ 
ปพฺ 

๒ ๒ ๑ 
พชฺชา ป 

๑ ๒ ๒ 
มํ ฌา  

๒ 
น  

๒ 
นิพฺ 

๒ ๒ ๑ 
พานญฺจ 

๑ ๒ ๑ 
วิปสฺส 

๒ 
นา 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ภ ย ค ค ต ช ค 
๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 



 

 

๔๕๗ 

สพ ฺ เพปิ กุ สลา ธมฺ มา เนกฺ ขมฺมนฺติ ปวุจฺจ เร 

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ ม  ฌา (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ วิปสฺส (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ สลา ธมฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ ปวุจฺจ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 ๔.๑๗.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
      สเจ จ ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส  
      เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ 
      อคฺโค น โส คจฺฉติ ชาตุ ขมฺภน   
      นรุตฺตโม เอส หิ ตสฺส ธมฺมตา 
       
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า สเจ เป็นบทนิบาต วางไว้ต้นประโยค 
   ค าว่า ปพฺพชฺชํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อุเปติ 
   ค าว่า ตาทิโส, เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต, วิจกฺขโณ เป็นวิเสสนะ วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า อคฺโค เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสน วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ คจฺฉติ 
   ค าว่า ขมฺภนํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ น คจฺฉติ 
   ค าว่า นรุตฺตโม เป็นบทวิเสสนะ ขยายค าว่า มหาปุริโส (โยคเข้ามา)  
   ค าว่า ตสฺส (มหาปุริสสฺส) เป็นบทสามีสัมพันธ์ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ 
ธมฺมตา 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 



 

 

๔๕๘ 

  บาทที่ ๑ ว่า สเจ จ ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส มีครุ ๖ ตัว คือ เจ, ปพฺ, พชฺ, เป, ตา, โส 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อา, 
อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ จฺ, จฺ, ชฺ, ชฺ, อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, สฺ, อักษรโอฏฐฐาน 
๖ ตัว คือ ปฺ, พฺ, พฺ, มฺ, อุ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว 
คือ โอ 
  บาทที่ ๒ ว่า เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ มีครุ ๗ ตัว คือ เนกฺ, ขมฺ, ฉนฺ, ทา, โต, 
จกฺ, โณ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ กฺ, ขฺ, อ, 
อ, อ, อา, อ, อ, กฺ, ขฺ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ ฉฺ, อิ, อิ, จฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, ณฺ, อักษร
ทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, มฺ, ภฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ 
เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๓ ว่า อคฺโค น โส คจฺฉติ ชาตุ ขมฺภนํ มีครุ ๗ ตัว คือ อค,ฺ โค, โส, คจ,ฺ ชา, ขมฺ, 
น  อยู่ใกล้กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๒ ตัว คือ อ, คฺ, คฺ, อ, คฺ, 
อ, อ, อา, ขฺ, อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ จฺ, ฉฺ, อิ, ชฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, 
อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ อุ, มฺ, ภฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัว
เดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า นรุตฺตโม เอส หิ ตสฺส ธมฺมตา มีครุ ๖ ตัว คือ รุตฺ, โม, เอ, ตสฺ, ธมฺ, ตา 
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, อ, อ, หฺ, อ, อ, 
อ, อ, อา, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๙ ตัว คือ นฺ,  
ตฺ, ตฺ, สฺ, ตฺ, สฺ, สฺ, ธฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ อุ, มฺ, มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ 
และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า สเจ จ ปพฺพชฺชมุเปติ ตาทิโส เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต วิจกฺขโณ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อคฺโค น โส คจฺฉติ ชาตุ ขมฺภนํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า นรุตฺตโม เอส หิ ตสฺส ธมฺมตา เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๗ พยางค์ มี ขมฺ, ฉนฺ, ภิ ใน เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต, ข ใน วิจกฺขโณ ในบาทที่ ๒, ฉ 
ใน คจฺฉติ, ขมฺ, ภ ใน ขมฺภน  ในบาทที่ ๓, ธมฺ ใน ธมฺมตา ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ 
ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ กฺ, กฺ, คฺ, คฺ, คฺ, อักษรตาลุฐาน ๗ ตัว คือ จฺ, 
ชฺ, ชฺ, จฺ, จฺ, ชฺ, อักษรทันตฐาน ๑๖ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, ทฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, และโอฏฐ
ฐาน ๑๒ ตัว คือ ปฺ, พฺ, พฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อน
และแข็งผสมกัน 



 

 

๔๕๙ 

  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๗ พยางค์ มี ขมฺ, ฉนฺ, ภิ ใน เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต, ข ใน วิจกฺขโณ ในบาทที่ ๒, ฉ ใน 
คจฺฉติ, ขมฺ, ภ ใน ขมฺภน  ในบาทท่ี ๓, ธมฺ ใน ธมฺมตา ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคท่ีออกเสียง
ยาก คือบทสนธิในรูปว่า ปพฺพชฺชมุเปติ (ปพฺพชฺช  + อุเปติ) เนกฺขมฺมฉนฺทาภิรโต (เนกฺขมฺมฉนฺท + อภิร
โต) นรุตฺตโม (นร + อุตฺตโม) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
     ปพฺพชฺชา ป ม  ฌาน   นิพฺพานญฺจ วิปสฺสนา 
     สพฺเพปิ กุสลา ธมฺมา  เนกฺขมฺมนฺติ ปวุจฺจเรติ 
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ปพฺพชฺชา เป็นบทประธาน 
   ค าว่า ป มํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ ฌาน  
   ค าว่า นิพฺพานํ เป็นบทประธาน 
   ค าว่า วิปสฺสนา เป็นบทประธาน  
   ค าว่า สพฺเพปิ, กุสลา เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ธมฺมา 
   ค าว่า เนกฺขมฺมํ เป็นบทสรุป ใน อิต ิ
   ค าว่า อิติ เป็นบทสรุป ใน วุจฺจเร 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   



 

 

๔๖๐ 

  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ปพฺพชฺชา ป มํ ฌานํ มีครุ ๖ ตัว คือ ปพฺ, พชฺ, ชา, ม , ฌา, น  อยู่ใกล้ 
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, อา, อ, อ, อ, อา, อ, 
อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ชฺ, ชฺ, ฌฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ฐฺ, อักษรทันตฐานตัวเดียว คือ นฺ, 
อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ปฺ, พฺ, พฺ, ปฺ, มฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๒ ว่า นิพฺพานญฺจ วิปสฺสนา มีครุ ๕ ตัว คือ นิพฺ, พา, นญ,ฺ ปสฺ, นา อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อา, อ, อ, อ, อ, อา, อักษรตาลุ
ฐาน ๔ ตัว คือ อิ, ญฺ, จฺ, อิ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นฺ, นฺ, สฺ, สฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ พฺ, พฺ, 
ปฺ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๓ ว่า สพฺเพปิ กุสลา ธมฺมา มีครุ ๕ ตัว คือ สพฺ, เพ, ลา, ธมฺ, มา อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, กฺ, อ, อา, อ, อา, อักษรตาลุ
ฐานตัวเดียว คือ อิ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, สฺ, ลฺ, ธฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ พฺ, พฺ, ปฺ, อุ, มฺ, 
มฺ และอักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ 
  บาทที่ ๔ ว่า เนกฺขมฺมนฺติ ปวุจฺจเร มีครุ ๕ ตัว คือ เนก,ฺ ขมฺ, มน,ฺ วุจฺ, เร อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ กฺ, ขฺ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๓ ตัว คือ อิ, จฺ, จฺ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, มฺ, ปฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ 
วฺ  
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า ปพฺพชฺชา ป มํ ฌานํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า นิพฺพานญฺจ วิปสฺสนา เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สพฺเพป ิกุสลา ธมฺมา เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า เนกฺขมฺมนฺติ ปวุจฺจเร เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ใน ป ม , ฌา ใน ฌาน  ในบาทที่ ๑, ฉ ใน คจฺฉติ, ธมฺ ใน ธมฺมา ใน
บาทที่ ๓, ขมฺ ใน เนกฺขมฺมนฺติ ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวน
มาก คือ อักษรกัณฐฐาน ๒ ตัว คือ กฺ, กฺ, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คอื ชฺ, ชฺ, ญฺ, จฺ, จฺ, จฺ, อักษรทันตฐาน 
๗ ตัว คือ นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๑๖ ตัว คือ ปฺ, พฺ, พฺ, ปฺ, มฺ, พฺ, พฺ, ปฺ, พฺ, พฺ, ปฺ, มฺ,  มฺ, 
มฺ, มฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
 



 

 

๔๖๑ 

  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ใน ป ม , ฌา ใน ฌาน  ในบาทที่ ๑, ฉ ใน คจฺฉติ, ธมฺ ใน ธมฺมา ในบาท
ที่ ๓, ขมฺ ใน เนกฺขมฺมนฺติ ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า นิพฺ
พานญฺจ (นิพฺพาน  + จ) สพฺเพปิ (สพฺเพ + อปิ) เนกฺขมฺมนฺติ (เนกฺขมฺม  + อิติ) ออกเสียงง่าย จึงประดับ
ด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 ๔.๑๗.๕ สรุป   
 จากการศึกษาวิเคราะห์ เนกฺขมฺม ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอ
สรุปดังต่อไปนี้  
 เนกฺขมฺม ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก นิ เป็นบทหน้า + กมุ ธาตุ + ณฺย ปัจจัย มี
ความหมาย ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ป มชฌฺาน ปฐมฌาน (๒) ปพฺพชชฺา การบรรพชา (๓) วิมุตฺติ 
อรหัตตผล-นิพพาน (๔) วิปสฺสนา วิปัสสนา (๕) นิสฺเสสกุสล กุศลทุกอย่าง อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่
ละความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย วังสัฏฐคาถา, อินทรวงศคาถา และ
ปัฐยาวัตตคาถา และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ    
(๔) สุขุมาลตาคุณ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
๔.๑๘ วิเคราะห์ สนฺต ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า สตญฺจ ธมฺโม, สนฺโต ปณีโต, สนฺตา โหนฺติ สมิตา, สต  สปฺปุริสาน  อริยปุคฺคลาน  
ที่มี สนฺต ศัพท์ประกอบอยู่ ผู้วิจัยเห็นควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา 
พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑๘.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 สนฺต ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สมุ (อุปสเม=สงบ-ระงับ, เขเท=ล าบาก-เหน็ด
เหนื่อย, นิ โรเธ=ดับ) + อนฺต/ต, สท (สตฺตาย =มี-เป็น) + ต, ส ส (ปส สเน=สรรเสริญ) + ต มี
กระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 



 

 

๔๖๒ 

  สมุ 
  สมุ + อนฺต  ลง อนฺต ปัจจัย วตฺตมาเน มานนฺตา 
  สมฺ + อนฺต  ลบสระ อุ ท้าย กมุ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  ส + อนฺต   ลบ มฺ ท้ายธาตุ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺ ฯ 
  สฺ + อนฺต   ลบสระหน้าปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺ ฯ 
  สนฺต    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สนฺต 
  
  สมุ 
  สมุ + ต   ลง ต ปัจจัย  อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
  สมฺ + ต   ลบสระ อุ ท้าย สมุ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  ส + ต > นฺต  ลบ มฺ และเปลี่ยน ต เป็น นฺต ปกฺกมาทีหิ นฺโต จ 
  ส าเร็จรูปเป็น สนฺต 
   
  สท 
  สท + ต   ลง ต ปัจจัย  พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
  สทฺ + ต   ลบสระ อุ ท้าย สท ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  ส + ต > นฺต  ลบ ทฺ และเปลี่ยน ต เป็น นฺต ปกฺกมาทีหิ นฺโต จ 
  ส าเร็จรูปเป็น สนฺต 
  
  ส ส 
  ส ส + ต   ลง ต ปัจจัย  ภาวกมฺเมสุ ต 
  ส สฺ + ต   ลบสระ อุ ท้าย ส ส ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  ส  + ต > นฺต  ลบ สฺ และเปลี่ยน ต เป็น นฺต ปกฺกมาทีหิ นฺโต จ 
  ส + นฺต   ลบ นิคคหิต ( -   ) พฺยญฺชเน จ 
  ส าเร็จรูปเป็น สนฺต 
  
 ๔.๑๘.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 สนฺต ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๖๔๘ว่า 
 สนฺตสทฺทสฺส อจฺจิตวิชฺชมานปสฏฺ าทิอตฺถสฺส วาจกตฺตา สตนฺติมสฺส วิวรณ  สปฺปุริสานนฺติ, 
ปาเปหิ สมนฺตีติ สนฺตา เย ปุคฺคลา ปาเปหิ สมนฺติ อิติ ตสฺมา เต ปุคฺคลา สนฺตา. 
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๘๔๑ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 
      อจฺจิเต วิชฺชมาเน จ  ปสตฺเถ สจฺจสาธุสุ; 
     ขินฺเน จ สมิเต เจว  สนฺโต’ ภิเธยฺยลิงฺคิโก.  

                                                      

 ๖๔๘ วิภาวินี. (บาลี) ๑/๕๖/๑๔๔. 



 

 

๔๖๓ 

  สนฺตศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย ๗ อย่าง  คือ (๑) อจฺจิต การบูชา 
  (๒) วิชฺชมาน สิ่งที่มีอยู่  (๓) ปสตฺถ สิ่งที่ได้รับการสรรเสริญ (๔) สจฺจ  
  ความจริง (๕) สาธุ คนดี  (๖) ขินฺน ผู้ล าบาก-ผู้เหน็ดเหนื่อย (๗) สมิต  
  ผู้สงบจากกิเลส 
 เมื่อทราบความหมายของ สนฺต ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 สนฺตภาวฏฺเ น สนฺต  ชื่อว่าสันตะ เพราะมีความหมายว่าสงบ 
 ราคาทีน  สนฺตกรณตฺตา สนฺต  ชื่อว่าสันตะ เพราะท าให้ราคะเป็นต้นสงบระงับ 
 สมโณปจยสภาโว สนฺโต ชื่อว่าสันตะ เพราะเป็นสภาพที่เกิดจากความสงบ 
 ราคาทโย สเมตีติ สนฺโต ชื่อว่าสันตะ เพราะระงับราคะเป็นต้นได้ 
 สุนฺทโร อนฺโต อวสานเมตสฺสาติ สนฺโต ชื่อว่าสันตะ เพราะมีที่สุดอันงดงาม 
 กิเลเส สเมตีติ สนฺโต ชื่อว่าสันตะ เพราะสงบกิเลส 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. อจฺจิต แปลว่า การบูชา 
 อุทาหรณ์: สตํ สปฺปุริสาน  อริยปุคฺคลาน  ธมฺโม วา สนฺโต วิชฺชมาโน น ติตฺถิยปริกปฺปิโต 
ติตฺถิเยหิ  วิตกฺกิโต อตฺตา วิย ปรมตฺถโต อวิชฺชมาโน ธมฺโม น วา สฺวากฺขาตตาทิคุณโยคโต สนฺโต 
ปสฏฺโ ธมฺโม พาหิรกธมฺโม วิย เอกนฺเตน นินฺทิโต ธมฺโม น อิติ ตสฺมา สทฺธมฺโม๖๔๙ ธรรมของสัตบุรุษ
คนดี คือพระอริยบุคคล หรือธรรม มีปรากฏอยู่ หาใช่ไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์ ดุจอัตตาที่พวกเดียรถีย์พา
กันก าหนด ฉะนั้นไม่ หรือธรรมที่บัณฑิตยกย่องสรรเสริญ เพราะประกอบด้วยคุณมีความเป็นธรรมที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้น หาเป็นธรรมที่น่าติเตียนโดยส่วนเดียวเหมือนธรรมของพาหิรกชน 
ฉะนั้นไม่ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัทธรรม 
 เตน ป มนเย สนฺตสทฺโท สชฺชนตฺถวาจโก ทุติเย วิชฺชมานตฺถวาจโก๖๕๐ เพราะเหตุนั้น ใน
นัยแรก สนฺต ศัพท์ กล่าวถึงความหมายคนดีท่ีถูกบูชา ในนัยที่ ๒ กล่าวหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ 
 ๒. วิชฺชมาน แปลว่า ความมีอยู่ 
 อุทาหรณ์: ปญฺจิเม ภิกฺขเว มหาโจรา สนฺโต ส วิชฺชมานา โลกสฺมึ๖๕๑ ภิกษุทั้งหลาย มหา
โจร ๕ จ าพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก 
 สนฺโต ส วิชฺชมาโน ธมฺโม สทฺธมฺโม๖๕๒ ธรรมที่มีปรากฏอยู่ ชื่อว่า สัทธรรม 
 ๓. ปสตฺถ แปลว่า การสรรเสริญ, นิรุทฺธภาว แปลว่า ความสงบ-ดับ 
 อุทาหรณ์ : อยญฺจ วิตกฺโก อยญฺจ วิจาโร สนฺตา โหนฺติ สมิตา วูปสนฺตา อตฺถงฺคตา 
อพฺภตฺถงฺคตา อปฺปิตา พฺยปฺปิตา โสสิตา วิโสสิตา พฺยนฺติกตา๖๕๓ วิตกและวิจารนี้ เป็นอันสงบระงับ 

                                                      

 ๖๔๙ วิภาวินี. (บาลี) ๑/๕๖/๑๔๓-๑๔๔. 
 ๖๕๐ วิภาวินี. (บาลี) ๑/๕๖/๑๔๔. 
 ๖๕๑ วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๙๕/๑๒๔. 
 ๖๕๒ วิภาวินี. (บาลี) ๑/๒/๑๖. 
 ๖๕๓ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๕๗๒/๓๑๑. 



 

 

๔๖๔ 

สงบเงียบ ดับไป ดับสิ้นไป ถูกท าให้พินาศไป ให้พินาศย่อยยับไป ให้เหือดแห้งไป ให้เหือดแห้งไปด้วยดี 
ให้สิ้นไปแล้ว 
 สนฺโต ปสฏฺโ ธมฺโม สทฺธมฺโม๖๕๔ ธรรมที่บัณฑิตยกย่องสรรเสริฐ ชื่อว่าสัทธรรม 
 ๔.  สจฺจ แปลว่า ความจริง, สนฺต าณโคจร แปลว่า อารมณ์ของญาณอันลึกซ้ึง 
 อุทาหรณ์: อธิคโต โข มฺยาย  ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต๖๕๕ ธรรมที่เรา
บรรลุแล้วนี้ ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก ตามรู้ยาก เป็นอารมณ์ของญาณอันลึกซึ้งและเป็นธรรมประณีต 
 ๕. สาธุ แปลว่า คนดี 
 อุทาหรณ์:   ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา 
      อโถ สรีรมฺปิ ชร  อุเปติ 
      สตญฺจ ธมฺโม น ชร  อุเปติ  
      สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ๖๕๖  
      ราชรถอันวิจิตรงดงาม ยังช ารุดได ้
     แม้แต่ร่างกายนี ้ก็ยังเข้าถึงชราได้ 
     แตธ่รรมของสัตบุรุษ๖๕๗ หาเข้าถึงความคร่ าคร่าไม่  
     สัตบุรุษย่อมสนทนากับสัตบุรุษ 
 สตญฺจาติ พุทฺธาทีน  ปน สนฺตาน  นววิโธ โลกุตฺตรธมฺโม จ กิญฺจิ อุปฆาต  น อุเปตีติ น ชร  
อุเปติ นาม. ปเวทยนฺตีติ เอว  สนฺโต พุทฺธาทโย สพฺภิ ปณฺฑิเตหิ สทฺธึ กเถนฺตีติ อตฺโถ.๖๕๘ บทว่า     
สต  ฺจ ความว่า แต่โลกุตรธรรมมีอย่าง ๙ ของสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมไม่ท าการ
กระทบกระทั่งอะไร ๆ เลย ชื่อว่าไม่เข้าถึงความทรุดโทรม. บทว่า ปเวทยนฺติ ความว่า สัตบุรุษ
ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมสนทนากับสัตบุรุษ คือบัณฑิตทั้งหลายอย่างนี้ 
 ๖.  ขินฺน, กิลนฺตภาว แปลว่า ความล าบากหรือความเหน็ดเหนื่อย 
 อุทาหรณ์: ทีฆา ชาครโต รตฺติ  ทีฆ  สนฺตสฺส โยชน  
     ทีโฆ พาลาน  ส สาโร  สทฺธมฺม  อวิชานต .๖๕๙  
  ราตรีหนึ่งของผู้ตื่นอยู่ช่างยาวนาน ระยะทางโยชน์หนึ่งของผู้เหน็ดเหนื่อย 
  ช่างยาวไกล สังสารวัฏ๖๖๐ของคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งสัทธรรมช่างยาวนาน 
 โยชนนฺติ โยชนมฺปิ จตุคาวุตมตฺตเมว สนฺตสฺส ปน กิลนฺตสฺส ทีฆ  โหติ๖๖๑ บทว่า โยชน  
ความว่า แม้โยชน์ ๑ ประมาณ ๔ คาวุต ก็เป็นระยะทางที่ยาวไกลของคนผู้เหน็ดเหนื่อย 

                                                      

 ๖๕๔ วิภาวินี. (บาลี) ๑/๒/๑๖. 
 ๖๕๕ วิ.ม. (บาลี) ๔/๗/๖. 
 ๖๕๖ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๕๑/๔๔. 
 ๖๕๗ ธรรมของสัตบุรุษ หมายถึงโลกุตตรธรรม ๙ (มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑) (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๑๕๑/
๙๑)  
 ๖๕๘ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๒/๑๕๑/๑๑๑.  
 ๖๕๙ ขุ.ขุ. (บาลี) ๒๕/๖๐/๒๗. 
 ๖๖๐ สังสารวัฏ หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิด (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๖๐/๓๓๙)  
 ๖๖๑ ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๖๐/๓๓๙. 



 

 

๔๖๕ 

 ๗. สมิต, กิเลสวูปสม แปลว่า ความสงบจากกิเลส 
 อุทาหรณ์:   อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต 
      มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต 
      โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน  
      อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโต๖๖๒  
      มุนีผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท ศึกษาทางแห่งความเป็นมุนี๖๖๓  
     ผู้คงที ่สงบ มีสติทุกขณะ ย่อมเป็นผู้ไม่เศร้าโศก”๖๖๔ 
 อุปสนฺตสฺสาติ ราคาทีน  อุปสเมน อุปสนฺตสฺส.๖๖๕ ค าว่า อุปสนฺตสฺส ความว่า ชื่อว่าผู้สงบ 
เพราะกิเลสมีราคะเป็นต้นสงบระงับไป 
 
 ๔.๑๘.๓ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คาถาว่า 
      ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา 
      อโถ สรีรมฺปิ ชร  อุเปต ิ
      สตญฺจ ธมฺโม น ชร  อุเปติ  
      สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺต ิ
 
 เป็นอินทรวิเชียรคาถา และอุเปนทรวิเชียรคาถา ในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค ์ 

ต ต ช ค ค 
อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

ชีรนฺติ เว ราช รถา สุ จิตฺ ตา 
ช ต ช ค ค 

อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
อโถ ส รีรมฺปิ ชร  อุ เป ติ 

ช ต ช ค ค 
อุเปนทรวิเชียรคาถา ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 

สตญฺจ ธมฺโม น ชร  อุ เป ติ 
ต ต ช ค ค 

อินทรวิเชียรคาถา ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ 
สนฺโต ห เส สพฺภิ ปเวท ยนฺ ติ 

                                                      

 ๖๖๒ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๑๕๓/๑๙๐. 
 ๖๖๓ ทางแห่งความเป็นมุนี หมายถึงโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ หรือไตรสิกขา (วิ.อ. (บาลี) ๒/๑๕๓/
๓๓๒) 
 ๖๖๔ ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๓๗/๒๔๕., ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๖๘/๓๒๘ 
 ๖๖๕ วิ.อ. (บาลี) ๒/๑๕๓/๓๓๒. 



 

 

๔๖๖ 

 คาถานี้เป็นอุปชาติคาถา ซึ่งผสมระหว่างอินทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๑ และ ๔) เข้ากับ 
อุเปนทรวิเชียรคาถา (บาทที่ ๒ และ ๓)   
 คาถาที่เป็นเป็นอินทรวิเชียรคาถา จะมี ต ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของทุกบาทคาถา 
คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑ , ๒ ๒ ในบาทที่ ๑ จะเห็นได้จากค าว่า ชีรนฺติ (๒ ๒ ๑) 
เป็น ต คณะ, เว ราช (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, รถา สุ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า จิตฺ (๒) เป็น ครุ 
และค าว่า ตา (๒) เป็น ครุ 
 และบาทที่ ๔ ว่า สนฺโต ห (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, เว สพฺภิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ปเวท 
(๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ยนฺ (๒) เป็น ครุ และค าว่า ต ิ(๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ)  
 ส่วนบาทที่ ๒ และ ๓ เป็นอุเปนทรวิเชียรคาถา จะมี ช ต ช คณะ และครุ ๒ พยางค์ ของ
ทุกบาทคาถา คือ เสียงครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, ๒ ๒ ในบาทที่ ๒ จะเห็นได้จากค าว่า 
อโถ ส (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า รีรมฺปิ (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ค าว่า ชร  อุ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ 
ค าว่า เป (๒) เป็น ครุ และค าว่า ติ (๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ) 
 และบาทที่ ๓ ว่า สตญฺจ (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ธมฺโม น (๒ ๒ ๑) เป็น ต คณะ, ชร  อุ (๑ 
๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า เป (๒) เป็น ครุ และค าว่า ติ (๒) เป็น คร ุ(ปาทันตครุ) 
 
 คาถาว่า 
     ทีฆา ชาครโต รตฺติ  ทีฆ  สนฺตสฺส โยชน  
     ทีโฆ พาลาน  ส สาโร  สทฺธมฺม  อวิชานต  
  
 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่า ตติยมการวิปุลาคาถา 
 ตารางแสดงตติยมการวิปุลาคาถา  
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๔๖๗ 

ภ ภ 
๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

 
ครึ่งคาถาแรก 

ค ต ช ล ค ต ช ค 
๒ 
ที 

๒ ๒ ๑ 
ฆา ชาค 

๑ ๒ ๑ 
รโต รตฺ  

๑ 
ติ 

๒ 
ที 

๒ ๒ ๑ 
ฆ  สนฺต 

๑ ๒ ๑ 
ส โยช 

๒ 
น  

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ม ม ค ค ต ช ค 
๒ 
ที 

๒ ๒ ๒ 
โฆ พาลา 

๒ ๒ ๒ 
นํ สํสา 

๒ 
โร 

๒ 
สทฺ 

๒ ๒ ๑ 
ธมฺม  อ 

๑ ๒ ๑ 
วิชาน 

๒ 
ต  

 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค ์ประเภท ตติยมการวิปุลาคาถา มี ย ช ม ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ รโต รตฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ส โยช (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ม คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ น  ส สา (๒ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ วิชาน (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 
 คาถาว่า 
      อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต 
      มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต 
      โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน  
      อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโต๖๖๖  
 
 ๔.๑๘.๔ วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถาว่า 
 
      ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา 
      อโถ สรีรมฺปิ ชร  อุเปติ 
                                                      

 ๖๖๖ วิ.มหา. (บาลี) ๒/๑๕๓/๑๙๐. 



 

 

๔๖๘ 

      สตญฺจ ธมฺโม น ชร  อุเปติ  
      สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ราชรถา เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ชีรนฺติ 
   ค าว่า สุจิตฺตา เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ราชรถา 
   ค าว่า สรีรมฺป ิเป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อุเปติ 
   ค าว่า ชรํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อุเปติ  
   ค าว่า สตํ เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ธมโฺม 
   ค าว่า ธมฺโม เป็นบทประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ น อุเปติ 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาติบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อุเปติ 
   ค าว่า ชรํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ น อุเปติ 
   ค าว่า สนฺโต เป็นบทประธาน วางไว้ต้นประโยค 
   ค าว่า สพฺภิ เป็นบทกรณะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ปเวทยนฺติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา มีครุ ๗ ตัว คือ ชี, รนฺ, เว, รา, ถา, จิตฺ, ตา 
อยู่ใกล้ กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อา, 
อา, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ ชฺ, อี, อิ, ชฺ, จฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ รฺ, รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๖ 
ตัว คือ นฺ, ตฺ, ถฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และ
อักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๒ ว่า อโถ สรีรมฺปิ ชรํ อุเปติ มีครุ ๕ ตัว คือ โถ, รี, รมฺ, ร , เป อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๒ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ อักษรตาลุฐาน ๔ 
ตัว คือ อี, อิ, ชฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๓ ตัว คือ รฺ, รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ถฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, ปฺ, อุ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ มีครุ ๕ ตัว คือ ตญ,ฺ ธม,ฺ โม, ร , เป อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๔ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๔ ตัว คือ ญฺ, จฺ, ชฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, ตฺ, ธฺ, นฺ, ตฺ, 
อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, มฺ, อุ, ปฺ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัว
เดียว คือ โอ และอักษรนาสิกัฏฐานตัวเดียว คือ ( -   ) 



 

 

๔๖๙ 

  บาทที่ ๔ ว่า สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ มีครุ ๖ ตัว คือ สนฺ, โต, เว, สพฺ, เว, ยนฺ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, หฺ, อ, อ, อ, อ, อ, 
อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, ยฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ สฺ, นฺ, ตฺ, สฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว 
คือ พฺ, ภฺ, ปฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษร
ทันโตฏฐฐาน ๒ ตัว คือ วฺ, วฺ   
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา เป็นเกวลมุทสุมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า อโถ สรีรมฺป ิชรํ อุเปติ เป็นเกวลมุทุสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ธมฺ ใน ธมฺโม ในบาทที่ ๓, ภิ ใน สพฺภิ ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับ
สิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรตาลุฐาน ๗ ตัว คือ ชฺ, ชฺ, จฺ, ชฺ, ญฺ, จฺ, ชฺ, 
อักษรทันตฐาน ๑๓ ตัว คือ นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๘ ตัว คือ มฺ, ปฺ, ปฺ, 
มฺ, มฺ, ปฺ, พฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๒ พยางค์ มี ธมฺ ใน ธมฺโม ในบาทที่ ๓, ภิ ใน สพฺภิ ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือ
สังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า สรีรมฺปิ (สรีร  + ปิ) สตญฺจ (สต  + จ) ออกเสียงง่าย จึง
ประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์



 

 

๔๗๐ 

 คาถาว่า 
 
     ทีฆา ชาครโต รตฺติ  ทีฆ  สนฺตสฺส โยชน  
     ทีโฆ พาลาน  ส สาโร  สทฺธมฺม  อวิชานต  
 
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ทีฆา เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ รตฺติ 
   ค าว่า ชาครโต เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ รตฺติ 
   ค าว่า ทีฆํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โยชน  
   ค าว่า สนฺตสฺส เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ โยชน   
   ค าว่า ทีฆํ เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กัน คือ ส สาโร 
   ค าว่า พาลานํ เป็นบทสามีสัมพันธะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ส สาโร 
   ค าว่า สทฺธมฺมํ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อวิชานต  
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ทีฆา ชาครโต รตฺติ มีครุ ๕ ตัว คือ ที, ฆา, ชา, โต, รตฺ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ ฆฺ, อา, อา, คฺ, อ, อ, อ, อักษร
ตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อี, ชฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ 
และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๒ ว่า ทีฆํ สนฺตสฺส โยชนํ มีครุ ๖ ตัว คือ ที, ฆ , สนฺ, ตสฺ, โย, น  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ ฆฺ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๓ ตัว คือ อี, ยฺ, ชฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ ทฺ, สฺ, นฺ, ตฺ, สฺ, สฺ, นฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว 
คือ โอ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๓ ว่า ทีโฆ พาลานํ สํสาโร มีครุ ๘ ตัว คือ ที, โฆ, พา, ลา, น , ส , สา, โร อยู่
ใกล้กัน, อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ ฆฺ, อา, อา, อ, อ, อา, 
อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อี, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ทฺ, ลฺ, นฺ, สฺ, สฺ, 
อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ พฺ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ 
( -   ), ( -   ) 
  บาทที่ ๔ ว่า สทฺธมฺมํ อวิชานตํ มีครุ ๕ ตัว คือ สทฺ, ธม,ฺ ม , ชา, ต  อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อา, อ, อ, อักษรตาลุฐาน 
๒ ตัว คือ อิ, ชฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, ทฺ, ธฺ, นฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ, อักษรทัน
โตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ และอักษรนาสิกัฏฐาน ๒ ตัว คือ ( -   ), ( -   ) 



 

 

๔๗๑ 

  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า ทีฆา ชาครโต รตฺติ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า ทีฆํ สนฺตสฺส โยชนํ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที ่๓ ว่า ทีโฆ พาลานํ สํสาโร เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า สทฺธมฺมํ อวิชานตํ เป็นมิสสกสมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ฆา ใน ทีฆา ในบาทที่ ๑, ฆํ ใน ทีฆ  ในบาทที่ ๒, โฆ ใน ทีโฆ ในบาท
ที่ ๓, ธมฺ ใน สทฺธมฺม  ในบาทที่ ๔ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ 
อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ชฺ, ชฺ, ชฺ, อักษรทันตฐาน ๑๓ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ ทฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, ทฺ, นฺ, ตฺ, 
และโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ พฺ, มฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ฆา ใน ทีฆา ในบาทที่ ๑, ฆํ ใน ทีฆ  ในบาทที่ ๒, โฆ ใน ทีโฆ ในบาทที่ ๓, 
ธมฺ ใน สทฺธมฺม  ในบาทที่ ๔ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า อวิชานต  (น 
+ วิชานต ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 คาถาว่า 
 
      อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต 
      มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต 



 

 

๔๗๒ 

      โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน  
      อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโต 
       
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า อธิเจตโส, อปฺปมชฺชโต เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ 
มุนิโน 
   ค าว่า โมนปเถสุ เป็นบทภินฺนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ สิกฺขโต 
   ค าว่า โสกา เป็นบทวิกติกัตตา วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ น ภวนฺติ 
   ค าว่า น เป็นบทนิบาตบอกปฏิเสธ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ภวนฺติ  
   ค าว่า ตาทิโน, อุปสนฺตสฺส, สตีมโต เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กัน 
   ค าว่า สทา เป็นบทกาลสัตตมี วางไว้ใกล้กบับทที่สัมพันธ์กัน คือ สตีมโต 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียงคล้อง
จองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต มีครุ ๕ ตัว คือ เจ, โส, อปฺ, มชฺ, โต อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๔ ตัว คือ อิ, จฺ, ชฺ, ชฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ธฺ, ตฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, มฺ, 
อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ, อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ 
  บาทที่ ๒ ว่า มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต มีครุ ๕ ตัว คือ โน, โม, เถ, สิกฺ, โต อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๓ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, กฺ, ขฺ, อ, อักษรตาลุฐาน 
๒ ตัว คือ อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ นฺ, นฺ, นฺ, ถฺ, สฺ, สฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ มฺ, อุ, มฺ,  
ปฺ, อุ, อักษรกัณฐตาลุฐานตัวเดียว คือ เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๓ ตัว คือ โอ, โอ, โอ 
  บาทที่ ๓ ว่า โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน มีครุ ๕ ตัว คือ โส, กา, วนฺ, ตา, โน อยู่ใกล้กัน, 
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ กฺ, อา, อ, อ, อ, อา, อักษรตาลุ
ฐาน ๒ ตัว คือ อิ, อิ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ สฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียว คือ ภฺ, 
อักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ โอ, โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  บาทที่ ๔ ว่า อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโต มีครุ ๕ ตัว คือ สนฺ, ตสฺ, ทา, ตี, โต อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๓ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อา, อ, อ, 
อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ อี, อักษรทันตฐาน ๑๐ ตัว คือ สฺ, นฺ, ตฺ, สฺ, สฺ, สฺ, ทฺ, สฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๓ ตัว คือ อุ, ปฺ, มฺ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 



 

 

๔๗๓ 

  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน         
  บาทที่ ๑ ว่า อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโต เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ธิ ใน อธิเจตโส ในบาทที่ ๑, เถ ใน โมนปเถสุ, ข ใน สิกฺขโต ในบาทที่ 
๒, ภ ใน ภวนฺติ ในบาทที่ ๓ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ อักษร
ตาลุฐาน ๓ ตัว คือ จฺ, ชฺ, ชฺ, อักษรทันตฐาน ๑๗ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, นฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ทฺ, นฺ, นฺ, ตฺ,  
ทฺ, ตฺ, ตฺ, และโอฏฐฐาน ๘ ตัว คือ ปฺ, ปฺ, มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ, มฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียง
อ่อนและแข็งผสมกัน 
  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คื อสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ ในคาถานี้ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมี
ธนิตอักษรอยู่ ๔ พยางค์ มี ธิ ใน อธิเจตโส ในบาทที่ ๑, เถ ใน โมนปเถสุ, ข ใน สิกฺขโต ในบาทที่ ๒, 
ภ ใน ภวนฺติ ในบาทที่ ๓ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า อปฺปมชฺชโต (น 
+ ปมชฺชโต) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษท่ีท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้า ใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
 
 ๔.๑๘.๕ สรุป 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ สนฺต ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 สนฺต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สมุ ธาตุ + อนฺต ปัจจัย, สมุ ธาตุ + ต ปัจจัย, สท 
ธาตุ + ต ปัจจัย, ส ส ธาตุ + ต ปัจจัย มีความหมาย ๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) อจฺจิต การบูชา     
(๒) วิชฺชมาน สิ่งที่มีอยู่-ความมีอยู่ (๓) ปสตฺถ สิ่งที่ได้รับการสรรเสริญ-การสรรเสริญ (๔) สจฺจ ความ



 

 

๔๗๔ 

จริง (๕) สาธุ คนดี (๖) ขินฺน, กิลนฺตภาว ผู้ล าบาก-เหน็ดเหนื่อย, ความล าบาก-เหน็ดเหนื่อย        
(๗) สมิต, กิเลสวูปสม ผู้สงบจากกิเลส อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น มีที่เป็นฉันท์
ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย อินทรวิเชียรคาถา, อุเปนทรวิเชียรคาถา และ ตติยมการวิปุลาคาถา 
และเป็นสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ  
(๕) อัตถพยัตติคุณ 
 
๔.๑๙ วิเคราะห์ อคฺค ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า อคฺคมกฺขายติ, อชฺชตคฺเค, อุจฺฉุคฺค , อมฺพิลคฺค  วา มธุรคฺค  วา ติตฺตกคฺค  วา ที่มี 
อคฺค ศัพท์ประกอบอยู่ ผู้วิจัยเห็นควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา 
พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑๙.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 อคฺค ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า อช (คมเน=ไป-ถึง-บรรลุ, เขปเน=ทิ้ง,  ิติย =
ตั้งอยู่ ) + อ/ค, อชฺช (คมเน=ไป-ถึง-บรรลุ) + อ, อท (อนุภวเน=กิน-เสวย) + อ, อม (หึสาย =
เบียดเบียน) + ณ, อสุ (เขเป=ทิ้ง) + ณ มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  อช 
  อช + อ   ลง อ ปัจจัย  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  อชฺ + อ   ลบสระ อ ท้าย อช ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  อค ฺ+ อ   เปลี่ยน ชฺ ท้ายธาตุ เป็น คฺ กคา จชาน  
  อคฺคฺ + อ   ซ้อน คฺ   ปรเทฺวภาโว าเน 
  อคฺค    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อคฺค 
  
  อช 
  อช + ค   ลง ค ปัจจัย  กาเล วตฺตมานาตีเต ฯ 
  อชฺ + ค   ลบสระ อ ท้าย อช ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  อค ฺ+ ค   เปลี่ยน ชฺ ท้ายธาตุ เป็น คฺ กคา จชาน  
  ส าเร็จรูปเป็น อคฺค 
 
  อชฺช 
  อชฺช + อ   ลง อ ปัจจัย  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  อชฺชฺ + อ   ลบสระ อ ท้าย อชฺช ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  อคฺคฺ + อ   เปลี่ยน ชฺชฺ ท้ายธาตุ เป็น คฺคฺ กคา จชาน  
  ส าเร็จรูปเป็น อคฺค 
  
  อท/อม/อสุ 
  อท/อม/อสุ + อ ลง อ ปัจจัย  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 



 

 

๔๗๕ 

  อท/ฺอมฺ/อสฺ + อ ลบสระธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯ 
  อค ฺ+ อ   เปลี่ยน ทฺ/มฺ/สฺ เป็น ค ฺ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺ ฯ 
  อคฺคฺ + อ   ซ้อน คฺ   ปรเทฺวภาโว าเน 
  อคฺค    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น อคฺค 
 
 ๔.๑๙.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 อคฺค ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๖๖๗ว่า 
 อชฺชตคฺเคติ เอตฺถ อย  อคฺคสทฺโท อาทิโกฏิโกฏฺ าสเสฏฺเ สุ ทิสฺสติ. อชฺชตคฺเค สมฺม      
โทวาริก อาวรามิ ทฺวาร  นิคณฺ าน  นิคณฺ นนฺติอาทีสุ๖๖๘ หิ อาทิมฺหิ ทิสฺสติ. เตน องฺคุลคฺเคน ต        
องฺคุลคฺค  ปรามสติ๖๖๙ อุจฺฉุคฺค  เวฬุคฺคนฺติอาทีสุ โกฏิย . อมฺพิลคฺค  วา มธุรคฺค  วา ติตฺตกคฺค  วา๖๗๐ 
อนุชานามิ ภิกฺขเว วิหารคฺเคน วา ปริเวณคฺเคน วา ภาเชตุนฺติอาทีสุ๖๗๑ โกฏฺ าเส. ยาวตา ภิกฺขเว    
สตฺตา อปทา วา ทฺวิปทา วา ฯเปฯ ตถาคโต เตส  อคฺคมกฺขายตีติอาทีสุ๖๗๒ เสฏฺเ . อิธ ปนาย  อาทิมฺหิ 
ทฏฺ พฺโพ. 
 อคฺคสทฺโท อาทิโกฏิเสฏฺ โกฏฺ าสารมฺมณาทีสุ อเนเกสุ อตฺเถสุ วตฺตติ๖๗๓  
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๘๔๓ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 
     อาทิ โกฏฺ าส โกฏีสุ,  ปุรโต’คฺคํ วเร ติสุ 
  อคฺคศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ (๑) อาทิ เบื้องแรก (๒) โกฏฺ าส ส่วน  
  (๓) โกฏิ ปลายแขน (๔) ปุรโต ข้างหน้า อคฺคศัพท์ ทั้ง ๓ ลิงค์ มีความหมาย 
  ว่า วร สิ่งที่เลิศ-ประเสริฐ 
 เมื่อทราบความหมายของ อคฺค ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 เสฏฺ ภาว  อชติ คจฺฉตีติ อคฺโค ผู้ชื่อว่าอัคคะ เพราะถึงความเป็นผู้ประเสริฐ 
 สีลาทีหิ อชิตพฺโพ อุปคนฺตพฺโพติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะเป็นธรรมที่ผู้มีศีลเป็นต้นพึงไป
ถึง 
 ปุญฺเ น อชฺชิยเตติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะเป็นฐานะที่บุคคลถึงได้ด้วยบุญ 
 นิพฺพานสุข  อทติ ภกฺขตีติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะเป็นผู้เสวยความสุขคือนิพพาน 
 กิเลสเวร  อมติ หึสตีติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะเป็นผู้เบียดเบียนเวรคือกิเลส 

                                                      

 ๖๖๗ วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๔/๑๗๕., ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๕๐/๒๑๒., ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๕๖/๑๔๘., องฺ.
เอกก.อ (บาลี) ๑/๑๘๘/๑๑๒., องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๑๖/๒๕., ขุ.พุทฺธ.อ. (บาลี) ๖๐/๘๔. 
 ๖๖๘ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๗๐/๔๗. 
 ๖๖๙ อภิ.ก. (บาลี) ๓๗/๔๔๑/๓๖๗. 
 ๖๗๐ สํ.ม. (บาลี) ๑๙/๓๗๔/๑๓๐-๑๓๑. 
 ๖๗๑ วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๑๘/๘๙. 
 ๖๗๒ องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓๔/๓๙. 
 ๖๗๓ วิภาวินี. ๑/๒๘๗/๔๒๑. 



 

 

๔๗๖ 

 กิเลเส อสติ เขเปตีติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะละทิ้งกิเลสทั้งหลาย 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. อาทิ แปลว่า เบื้องแรก 
 อุทาหรณ์: อชฺชตคฺเค สมฺม โทวาริก อาวรามิ ทฺวาร  นิคณฺ าน  นิคณฺ  ีน ๖๗๔ นายประตู
เพ่ือนรัก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะปิดประตูกันพวกนิครนถ์ท้ังชายและหญิง 
 ๒. โกฏฺ าส แปลว่า ส่วน 
 อุทาหรณ์: อมฺพิลคฺค  วา มธุรคฺค  วา ติตฺตกคฺค  วา๖๗๕ ส่วนที่มีรสเปรี้ยวจัด มีรสหวานจัด 
มีรสขมจัด 
 อนุชานามิ ภิกฺขเว วิหารคฺเคน วา ปริเวณคฺเคน วา คาเหตุํ๖๗๖ ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ให้ถือส่วนหนึ่งในวิหาร หรือส่วนหนึ่งในบริเวณ 
 ๓. โกฏิ แปลว่า ปลาย 
 อุทาหรณ์: เตน องฺคุลคฺเคน ต  องฺคุลคฺค  ปรามสติ๖๗๗ ย่อมจับต้องปลายนิ้วนั้นด้วยปลาย
นิ้วนั้น 
 ๔. ปุรโต แปลว่า ข้างหน้า 
 ๕. วร/เสฏฺ  แปลว่า ประเสริฐ 
 อุทาหรณ์: ตถาคโต เตส  อคฺคมกฺขายติ อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ๖๗๘ ตถาคตอรหันตสัมมา-
สัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้น 
 ๖. อารมฺมณ แปลว่า อารมณ์ 
 อุทาหรณ์: เอกคฺค  จิตฺต ๖๗๙ จิตมีอารมณ์เดียว 
 
 ๔.๑๙.๓ สรุป  
 จากการศึกษาวิเคราะห์ อคฺค ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 อคฺค ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก อช ธาตุ + อ ปัจจัย, อช ธาตุ + ค ปัจจัย, อชฺช 
ธาตุ + อ ปัจจัย, อท ธาตุ + อ ปัจจัย, อม ธาตุ + อ ปัจจัย, อสุ ธาตุ + อ ปัจจัย มีความหมาย ๖ 
อย่าง ประกอบด้วย (๑) อาทิ เบื้องแรก (๒) โกฏฺ าส ส่วน (๓) โกฏิ ปลายแขน (๔) ปุรโต ข้างหน้า  
(๕) วร สิ่งที่เลิศ-ประเสริฐ (๖) อารมฺมณ อารมณ์ ส่วนอุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น 
เป็นร้อยแก้วทั่วไปจึงไม่ต้องวิเคราะห์ในหลักของฉันทลักษณ์และหลักอลังการ 
 
 

                                                      

 ๖๗๔ ม.ม. (บาลี) ๑๓/๗๐/๔๗. 
 ๖๗๕ สํ.ม. (บาลี) ๑๙/๓๗๔/๑๓๐-๑๓๑. 
 ๖๗๖ วิ.จู. (บาลี) ๗/๓๑๘/๘๙. 
 ๖๗๗ อภิ.ก. (บาลี) ๓๗/๔๔๑/๓๖๗. 
 ๖๗๘ สํ.ม. (บาลี) ๑๙/๑๓๙/๔๐. 
 ๖๗๙ วิภาวินี. (บาลี) ๑/๒๘๗/๔๒๑. 



 

 

๔๗๗ 

๔.๒๐ วิเคราะห์ โสต ศัพท์ที่ปรากฏในบทบาลี ตามคัมภีร์สัททาวิเสส 
 บทบาลีว่า โสเตน, โสตธาตุยา, โสตานิ, ตณฺหาโสโต ทิฏฺ  ิโสโต กิเลสโสโต ทุจฺจริตโสโต 
อวิชฺชาโสโต, นทิยา โสเตน วุยฺหมาน , อธิวจน  ยทิท  โสโต ที่มี โสต ศัพท์ประกอบอยู่ ผู้วิจัยเห็นควร
น ามาศึกษาวิเคราะห์ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ด้านหลักภาษา พจนานุกรมไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 ๔.๒๐.๑ วิเคราะห์ศัพท์ตามหลักภาษา 
 โสต ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สุ (สนฺทเน=ไหล, ชเน=ให้เกิดขึ้น, อิสฺสเร=
เป็นใหญ่, คเต=ไป, ปีฬเน=เบียดเบียน, สวเน=ฟัง) + ต มีกระบวนการสร้างศัพท์ ดังนี้ 
  สุ 
  สุ + ต    ลง ต ปัจจัย  ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ 
  โส + ต   วุทธิ อุ เป็น โอ อญฺเ สุ จ 
  ส าเร็จรูปเป็น โสต 
  
 ๔.๒๐.๒ วิเคราะห์ศัพท์ตามพจนานุกรม 
 โสต ศัพท์มีความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา๖๘๐ ว่า 
 โสตสทฺโท อเนกตฺถปฺปเภโท. ตถา เหส :- 
      ม สวิญฺ าณ าเณสุ  ตณฺหาทีสุ จ ทิสฺสติ;  
      ธาราย  อริยมคฺเค จิตฺตสนฺตติยมฺปิ จฯ  
 โสตายตน  โสตธาตุ โสตินฺทฺริยนฺติอาทีสุ๖๘๑ หิ อย  โสตสทฺโท ม สโสเต ทิสฺสติ. โสเตน สทฺท  
สุตฺวาติอาทีสุ๖๘๒ โสตวิญฺ าเณ. ทิพฺพาย โสตธาตุยาติอาทีสุ๖๘๓ าณโสเต. ยานิ โสตานิ โลกสฺมินฺติ 
ยานิ เอตานิ โสตานิ มยา กิตฺติตานิ ปกิตฺติตานิ อาจิกฺขิตานิ เทสิตานิ ปญฺ ปิตานิ ปฏฺ ปิตานิ วิวริตานิ 
วิภตฺตานิ อุตฺตานีกตานิ ปกาสิตานิ. เสยฺยถิท :- ตณฺหาโสโต ทิฏฺ  ิโสโต กิเลสโสโต ทุจฺจริตโสโต อวิชฺชา-
โสโตติอาทีสุ๖๘๔ ตณฺหาทีสุ ปญฺจสุ ธมฺเมสุ. อทฺทสา โข ภควา มหนฺต  ทารุกฺขนฺธ  คงฺคาย นทิยา โสเตน 
วุยฺหมานนฺติอาทีสุ๖๘๕ อุทกธาราย . อริยสฺเสต  อาวุโส อฏฺ งฺคิกสฺส มคฺคสฺส อธิวจน  ยทิท  โสโตติอาทีสุ 
อริยมคฺเค. ปุริสสฺส จ วิญฺ าณโสต  ปชานาติ อุภยโต อพฺโพจฺฉินฺน  อิธ โลเก ปติฏฺ  ิตญฺจ ปรโลเก   
ปติฏฺ  ิตญฺจาติอาทีสุ๖๘๖ จิตฺตสนฺตติย . อิธ ปนาย  ม สโสเต ทฏฺ พฺโพ.  
 และในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาคาถาท่ี ๑๐๖๔ ได้กล่าวเป็นคาถาไว้ว่า 
    โสตํ กณฺเณ ปโยเวเค,  
  โสตศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) กณฺณ หู  
  (๒) ปโยเวค กระแสน้ า 

                                                      

 ๖๘๐ ขุ.ป.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๔. 
 ๖๘๑ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๑๕๗/๘๐. 
 ๖๘๒ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๖/๒๕๕.  
 ๖๘๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๖/๒๕๖. 
 ๖๘๔ ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๔/๑๒. 
 ๖๘๕ สํ.สฬา. (บาลี) ๑๘/๒๔๑/๑๖๗. 
 ๖๘๖ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๔๙/๙๐. 



 

 

๔๗๘ 

 เมื่อทราบความหมายของ โสต ศัพท์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปจะได้น าเสนอรูปวิเคราะห์
พร้อมอุทาหรณ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไปตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 สุณาติ เอเตนาติ โสโต ชื่อว่าโสตะ เพราะเป็นเครื่องฟังเสียง 
 มหาสมุทฺท  สวติ สนฺทตีติ โสโต ชื่อว่าโสตะ เพราะไหลเข้ามหาสมุทร 
 สุณาตีติ โสต  ชื่อว่าโสตะ เพราะฟังเสียง 
 มีอุทาหรณ์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. มํสโสต/กณฺณ แปลว่า มังสะโสตะ/ห ู
 อุทาหรณ์: โสตายตน  โสตธาตุ โสตินฺทฺริย ๖๘๗ โสตายตนะ โสตธาตุ โสตินทรีย์ 
 ๒. โสตวิญฺ าณ แปลว่า โสตวิญญาณ 
 อุทาหรณ์: อิธาวุโส ภิกฺขุ จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา เนว สุมโน โหติ น ทุมฺมโน , อุเปกฺขโก วิหรติ 
สโต สมฺปชาโน. โสเตน สทฺท  สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธ  ฆายิตฺวา๖๘๘ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปทางตา
แล้ว เป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่ ฟังเสียงทางหูแล้ว ฯ ล ฯ ดมกลิ่นทางจมูก
แล้ว เป็นผู้ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู่  
 ๓. าณ แปลว่า ทิพยโสตญาณ 
 อุทาหรณ์: ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท สุณาติ ทิพฺเพ จ 
มานุเส จ เย ทูเร สนฺติเก จ๖๘๙ ภิกษุนั้นได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกล
และใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 
 ๔. ตณฺหาทิ แปลว่า ธรรมทั้ง ๕ มีตัณหาเป็นต้น 
 อุทาหรณ์: ยานิ โสตานิ โลกสฺมินฺติ ยานิ เอตานิ โสตานิ มยา กิตฺติตานิ ปกิตฺติตานิ อาจิกฺขิ
ตานิ เทสิตานิ ปญฺ ปิตานิ ปฏฺ ปิตานิ วิวริตานิ วิภตฺตานิ อุตฺตานีกตานิ ปกาสิตานิ. เสยฺยถิท :-     
ตณฺหาโสโต ทิฏฺ  ิโสโต กิเลสโสโต ทุจฺจริตโสโต อวิชฺชาโสโต๖๙๐ ค าว่า กระแสเหล่าใดมีอยูในโลก มี
ความหมายว่า กระแสที่เรากล่าวแล้ว บอกแล้ว เล่าแล้ว แดสงแล้ว บัญญัติแล้ว ตั้งไว้แล้ว เปิดเผยแล้ว 
จ าแนกแล้ว ท าให้ประจักษ์แล้ว ประกาศแล้ว หมายถึง กระแสตัณหา กระแสทิฐิ กระแสกิเลส กระแส
ทุจริต กระแสอวิชชา 
 ๕. อุทกธารา/ปโยเวค แปลว่า กระแสน้ า 
 อุทาหรณ์: อทฺทสา โข ภควา มหนฺต  ทารุกฺขนฺธ  คงฺคาย นทิยา โสเตน วุยฺหมาน ๖๙๑ พระผู้
มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่อันกระแสน้ําในแม่น้ าคงคาพัดไปอยู่ 
 ๖. อริยมคฺค แปลว่า อริยมรรค 
 อุทาหรณ์:  โสโต  โสโตติ  หิท   สารีปุตฺต วุจฺจติ, กตโม นุ โข สารีปุตฺต โสโตติ ? อยเมว หิ  
 

                                                      

 ๖๘๗ อภิ.วิ. (บาลี) ๓๕/๑๕๗/๘๐. 
 ๖๘๘ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๖/๒๕๕. 
 ๖๘๙ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๕๖/๒๕๖. 
 ๖๙๐ ขุ.จู. (บาลี) ๓๐/๔/๑๒. 
 ๖๙๑ สํ.สฬา. (บาลี) ๑๘/๒๔๑/๑๖๗. 



 

 

๔๗๙ 

ภนฺเต อริโย อฏฺ งฺคิโก มคฺโค โสโต.๖๙๒ สารีบุตร ที่เรียกว่า โสดา โสดา โสดาเป็นอย่างไร ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ อริยมรรคมีองค ์นี้แลเป็นโสดา 
 ๗. จิตฺตสนฺตติ แปลว่า ความต่อเนื่องของจิต 
 อุทาหรณ์: อติกฺกมฺม จ ปุริสสฺส ฉวิม สโลหิต  อฏฺ  ึ ปจฺจเวกฺขติ, ปุริสสฺส จ วิ  ฺ าณโสตํ 
ปชานาติ อุภยโต อพฺโพจฺฉินฺน ; อิธ โลเก ปติฏฺ  ิต  ฺจ ปรโลเก ปติฏฺ  ิต  ฺจ. อย  ตติยา ทสฺสน -    
สมาปตฺติ.๖๙๓ และก้าวข้ามผิวหนัง เนื้อ และเลือดของบุรุษไปพิจารณากระดูก และรู้กระแสจิตของ
บุรุษที่ตั้งอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าอันไม่ขาดช่วงโดยโลกทั้งสอง นี้เป็นทัสสนสมาบัติประการที่ ๓ 
 
 ๔.๒๐.๓ สรุป   
 จากการศึกษาวิเคราะห์ โสต ศัพท์ตามที่ได้น าเสนอมาตามกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ขอสรุป
ดังต่อไปนี้  
 โสต ศัพท์  เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สุ  ธาตุ + ต ปัจจัย มีความหมาย ๗ อย่าง 
ประกอบด้วย (๑) มํสโสต, กณฺณ หู (๒) โสตวิญฺ าณ โสตวิญญาณ (๓) าณ ทิพยโสตญาณ      
(๔) ตณฺหาทิ ธรรมทั้ง ๕ มีตัณหาเป็นต้น (๕) อุทกธารา, ปโยเวค กระแสน้ า (๖) อริยมคฺค อริยมรรค 
(๗) จิตฺตสนฺตติ ความต่อเนื่องของจิต และอุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น เป็นร้อยแก้ว
ทั่วไปจึงไม่ต้องวิเคราะห์ในหลักของฉันทลักษณ์และหลักอลังการ 
 
๔.๒๑ สรุป 
 จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีทั้ง ๒๐ ศัพท์ มี สมย ศัพท์เป็นต้นดังที่ได้น าเสนอมาตาม
กลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส สรุปได้ดังนี้  
 ๔.๒๑.๑ ด้านหลักภาษา 
 การศึกษาด้านหลักภาษา คือการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยบทบาลีโดยการแยกแยะว่า
บทบาลีที่น ามาเป็นกรณีศึกษานั้นเป็นธาตุ เป็นปัจจัยอะไร ทั้งนี้ ขอสรุปไปทีละบทบาลี ดังนี้ 
  ๑) สมย ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ส  หรือ สม บทหน้า + อิ, เอ, อย, ยา ธาตุ 
+ อ ปัจจัย 
  ๒) วณฺณ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก วณฺณ ธาตุ + อ ปัจจัย 
  ๓) อุโปสถ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก อุป บทหน้า + วส ธาตุ + อถ ปัจจัย, อุ
โปสถ ศัพท์ + ณ ปัจจัย และ อุป บทหน้า + อุส ธาตุ + อถ ปัจจัย 
  ๔) จกฺก ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก จ บทหน้า + กร ธาตุ + กฺวิ ปัจจัย, จกฺก 
ธาตุ + อ ปัจจัย  
  ๕) พฺรหฺมจริย ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก พฺรหฺม (พฺรห ธาตุ, พฺรูห ธาตุ + ม 
ปัจจัย) บทหน้า + จร ธาตุ + อิ อาคม + ณฺย ปัจจัย  

                                                      

 ๖๙๒ สํ.ม. (บาลี) ๑๙/๑๐๐๑/๓๐๐. 
 ๖๙๓ ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๑๔๙/๙๐. 



 

 

๔๘๐ 

  ๖) ธมฺม ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ธร ธาตุ + รมฺม ปัจจัย, ธุ หรือ ธู ธาตุ + 
รมฺม ปัจจัย 
  ๗) อตฺถ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก อร ธาตุ + ถ ปัจจัย, อส ธาตุ + ถ ปัจจัย, 
อตฺถ ธาตุ + อ ปัจจัย 
  ๘) คุณ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก คุณ ธาตุ + อ ปัจจัย, คณ ธาตุ + อ ปัจจัย, 
คุช ธาตุ + ยุ ปัจจัย, คมุ ธาตุ + ณ ปัจจัย, คุ ธาตุ + ยุ ปัจจัย  
  ๙) ภูต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ภู ธาตุ + ต ปัจจัย, ภู ธาตุ + กฺต ปัจจัย  
  ๑๐) สาธุ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สาธ ธาตุ + ณ ปัจจัย  
  ๑๑) สุต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สุ ธาตุ + ต ปัจจัย 
  ๑๒) กปฺป ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก กปฺป ธาตุ + ณ ปัจจัย  
  ๑๓) สจฺจ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สต ธาตุ + ย ปัจจัย, สร ธาตุ + จ 
ปัจจัย  
  ๑๔) โพธิ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก พุธ ธาตุ + อิ ปัจจัย  
  ๑๕) ปท ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ปท ธาตุ + อ ปัจจัย  
  ๑๖) โปกฺขร ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ปุส ธาตุ + ขร ปัจจัย 
  ๑๗) เนกฺขมฺม ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก นิ เป็นบทหน้า + กมุ ธาตุ + ณฺย 
ปัจจัย  
  ๑๘) สนฺต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สมุ ธาตุ + อนฺต ปัจจัย, สมุ ธาตุ + ต 
ปัจจัย, สท ธาตุ + ต ปัจจัย, ส ส ธาตุ + ต ปัจจัย  
  ๑๙) อคฺค ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก อช ธาตุ + อ ปัจจัย, อช ธาตุ + ค 
ปัจจัย, อชฺช ธาตุ + อ ปัจจัย, อท ธาตุ + อ ปัจจัย, อม ธาตุ + อ ปัจจัย, อสุ ธาตุ + อ ปัจจัย  
  ๒๐) โสต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สุ ธาตุ + ต ปัจจัย 
 
 ๔.๒๑.๒ ด้านพจนานุกรม 
 การศึกษาด้านพจนานุกรม คือการศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมบทบาลี 
คือคัมภีร์อภิธานที่ให้ความรู้ต่อการศึกษาทางภาษาศาสตร์เพราะเป็นแหล่งรวมของค าศัพท์ต่าง ๆ ที่
ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ขอสรุปไปทีละบทบาลี ดังนี้ 
  ๑) สมย ศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สมวาย ความถึงพร้อมแห่ง
เหตุ (๒) สมูห หมู่-คณะ (๓) การณ เหตุ (๔) ขณ ขณะ-โอกาส (๕) ปฏิเวธ การแทงตลอด (๖) กาล 
กาลเวลา (๗) ปหาน การละ (๘) ลาภ การได้ (๙) ทิฏฺ  ิ ลัทธิ 
  ๒) วณฺณ ศัพท์ มีความหมาย ๑๒ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สณฺ าน รูปร่าง-สัณฐาน 
(มีต่ าและสูงเป็นต้น) (๒) รูป สี (มีสีแดงและด าเป็นต้น) (๓) ชาติ ตระกูล (มีกษัตริย์เป็นต้น) (๔) ฉวิ 
ผิวพรรณ (๕) การณ เหตุ (๖) ปมาณ ประมาณ (๗) ปสํสา การสรรเสริญ (๘) อกฺขร อักษร (๙) ยส 
ชื่อเสียง (๑๐) คุณ คุณมีศีลเป็นต้น (๑๑) ชาตรูป ทองค า (๑๒) ปุฬิน กองทราย 



 

 

๔๘๑ 

  ๓) อุโปสถ ศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปาติโมกฺขุทฺเทส การสวด
ปาติโมกข์ (๒) ปณฺณตฺติ นามบัญญัติ (๓) อุปวาส การรักษาอุโบสถศีล (๔) อฏฺ งฺค ศีล ๘ (๕) อุโปสถ
ทิน วันอุโบสถ  
  ๔) จกฺก ศัพท์ มีความหมาย ๑๔ อย่าง ประกอบด้วย (๑) รถงฺค ล้อรถ (๒) ลกฺขณ 
ลายลักษณ์ที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้า (๓) ธมฺมจกฺก ธรรมจักร (๔) อุรจกฺก กงจักร (๕) อิริยาปถ 
อิริยาบถ (๖) สมฺปตฺติ สัมปัตติจักร (๗) จกฺกรตน จักรรัตนะ (๘) มณฺฑล มณฑล (๙) พล กองทัพ-พล 
(๑๐) กุลาลภณฺฑ แท่นปั้นของช่างหม้อ-ภมรช่างหม้อ  (๑๑) อาณา อาณาจักร  (๑๒) อายุธ อาวุธ 
คือ จักร (๑๓) ทาน วัตถุทาน (๑๔) ราสิ กองวัสดุ  
  ๕) พฺรหฺมจริย ศัพท์ มีความหมาย ๑๒ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ทาน ทาน (๒) อปฺป-
มญฺ า อัปปมัญญา-พรหมวิหารธรรม (๓) สาสน พระศาสนา (๔) เมถุนารติ การงดเว้นจากเมถุน            
(๕) เวยฺยาวจฺจ การช่วยขวนขวาย (๖) สทารตุฏฺ  ิ ความพอใจยินดีในภรรยาตน (๗) ปญฺจสีล ศีล ๕ 
(๘) อริยมคฺค อริยมรรค (๙) อุโปสถงฺค องค์อุโบสถ (๑๐) ธิติ ความเพียร (๑๑) ธมฺมเทสนา การ
แสดงธรรม (๑๒) อชฺฌาสย อัธยาศัย  
  ๖) ธมฺม ศัพท์ มีความหมาย ๑๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สภาว สภาวธรรม         
(๒) ปริยตฺติ พระปริยัติ (๓) ปญฺ า ปัญญา (๔) าย, ยุตฺติ ความสมเหตุสมผล, ความสมควร      
(๕) สจฺจ สัจจะ  (๖) ปกติ ปรกติ, ธรรมดา (๗) ปุญฺ  บุญ (๘) เ ยฺย เญยยธรรม ๕ อย่าง (คือ 
สังขาร วิการ ลักษณะ นิพพานและบัญญัติ) (๙) คุณ คุณ (๑๐) อาจาร ความประพฤติ (๑๑) สมาธิ 
สมาธิ (๑๒) นิสฺสตฺตตา, สุญฺ ตา สภาวะซึ่งไร้บุคคลตัวตนเราเขา, ความว่างเปล่า (๑๓) อาปตฺติ 
อาบัติ (๑๔) การณ, ปจฺจย เหตุ (๑๕) วิการ ความเปลี่ยนแปลง (๑๖) ปจฺจยุปฺปนฺน ผลที่เกิดจากเหตุ 
(๑๗) วิสย อารมณ์ (๑๘) นิพฺพาน พระนิพพาน (๑๙) ปาลิ พระบาลี (พระธรรมวินัย)  
  ๗) อตฺถ ศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปโยชน ประโยชน์หรือความ
ต้องการ (๒) สทฺทาภิเธยฺย เนื้อความที่ศัพท์กล่าว (๓) วุฑฺฒิ ความเจริญ (๔) ธน ทรัพย์ (๕) วตฺถุ วัสดุ        
(๖) การณ เหตุ (๗) นาส ความพินาศ (๘) หิต ประโยชน์เกื้อกูล (๙) ปจฺฉิมปพฺพต ภูเขาด้านทิศ
ตะวันตก  
  ๘) คุณ ศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปฏล ชั้น (๒) ราสิ กอง-ช่วง        
(๓) อานิสํส อานิสงส์ (๔) พนฺธน เครื่องผูก (๕) อปฺปธาน ศัพท์ขยาย (๖) สีลาทิ คุณมีศีลเป็นต้น   
(๗) สุกฺกาทิ สีมีสีขาวเป็นต้น (๘) ชิยา สายธนู (๙) โกฏฺ าส ส่วน-น้อย  
  ๙) ภูต ศัพท์ มีความหมาย ๑๑ อย่าง ประกอบด้วย (๑) รุกฺขาทิ ต้นไม้เป็นต้น       
(๒) วิชฺชมาน ความมีอยู่ (๓) อรหนฺต พระอรหันต์ (๔) ขนฺธปญฺจก ขันธ์ ๕ (๕) สตฺต สัตว์โลก      
(๖) มหาภูต มหาภูตธาตุ ๔ (๗) อมนุสฺส เทวดา ภูตศัพท์ ที่เป็น ๓ ลิงค์ มีลิงค์ตามบทที่ถูกขยาย มี
ความหมาย ๔ อย่าง ประกอบด้วย (๑) อตีต กาลล่วงไปแล้ว (๒) ชาต สัตว์ที่เกิดมา (๓) ปตตฺ การถึง-
การบรรลุ (๔) สม ความเสมอกัน 
  ๑๐) สาธุ ศัพท์ มีความหมาย ๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สุนทร ความดี (๒) ทฬฺหิ
กมฺม การกระท าให้มั่นคง (๓) อายาจน การอ้อนวอน (๔) สมฺปฏิจฺฉน การรับค า (๕) สชฺชน คนดี  
(๖) สมฺปหํสา ความยินดี (๗) สมฺปสาทน เลื่อมใส  



 

 

๔๘๒ 

  ๑๑) สุต ศัพท์ มีความหมาย ๑๐ อย่าง ประกอบด้วย (๑) คมน การไป (๒) วิสฺสุต 
การปรากฏ (๓) อวธาริต การจดจ า (๔) อุปจิต การสั่งสม-การเลือกเฟ้น (๕) อนุโยค การขวนขวาย-
การถาม (๖) กิลินฺน ความก าหนัด-การเปียกชุ่ม (๗) โสตวิญฺเ ยฺย สัททารมณ์ที่โสตประสาทรู้ได้   
(๘) สตฺถ ศาสตร์คัมภีร์ (๙) ปุตตฺ บุตรชาย (๑๐) ทูต ทูต  
  ๑๒) กปฺป ศัพท์ มีความหมาย ๑๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) กาล กาลเวลา (๒) ยุค 
ยุคทั้ง ๔ มีกตยุคเป็นต้น (๓) เลส อุบายข้ออ้าง (๔) ปญฺ-  ตฺติ นามบัญญัติ-ชื่อ (๕) ปรมายุ การ
ก าหนดช่วงชีวิต หรือ อายุกัป (๖) สทิส ความเหมือนกัน-เปรียบ-เหมือน (๗) สมณโวหาร การท าให้
เหมาะด้วยสมณโวหาร (๘) วินยกฺรยาสงฺขาตกปปฺพินฺทุ การท าเครื่องหมาย-จุด (๙) สมนฺต รอบคอบ-
รอบด้าน (๑๐) อนฺตรกปฺปาทิก กัปมีอันตรกัป (๑ ใน ๘๐ ของมหากัปเป็นต้น) (๑๑) ตกฺก ความคิด 
(๑๒) วิธิ การจัดแจง (๑๓) อภิสนฺทหน เชื่อ-ความเชื่อ (๑๔) เฉทน ตัด (๑๕) วิกปฺป การยกเว้น  
(๑๖) วินิโยค ประกอบเป็นพิเศษ (๑๗) ตณฺหาทิฏฺ  ิ ตัณหาและทิฐิ  
  ๑๓) สจฺจ ศัพท์ มีความหมาย ๘ อย่าง ประกอบด้วย (๑) นิพพาน  นิพพาน        
(๒) มคฺค อริยมรรค (๓) วิรติ วิรติสัจจะ (๔) สปถ การสบถ (๕) สจฺจภาสิต การกล่าวค าจริง หรือ วจี
สัจจะ (๖) ตจฉฺ ความจริง (๗) อริยสจจฺ อริยสัจ ๔ มีทุกขสัจเป็นต้น (๘) ทิฏฺ  ิ มิจฉาทิฐิ  
  ๑๔) โพธิ ศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สพฺพญฺญุตญฺ าณ 
สัพพัญญุตญาณ (๒) อริยมคฺค อริยมรรค (๓) ปญฺ ตฺติ นามบัญญัติ (๔) อสฺสตฺถรุกฺข ต้นโพธิ์       
(๕) นิพฺพาน พระนิพพาน  
  ๑๕) ปท ศัพท์ มีความหมาย ๑๑ อย่าง ประกอบด้วย (๑) าน ที่ตั้ง (๒) ปริตฺตาณ 
การคุ้มครอง (๓) นิพฺพาน พระนิพพาน (๔) การณ เหตุ-การณ์ (๕) สทฺท บท-ศัพท์-ค า (๖) วตฺถุ 
พัสดุ-สิ่งของ (๗) โกฏฺ าส ภาค-ส่วน-ตอน (๘) ปาท เท้า (๙) ตลฺลญฺฉน รอยเท้า (๑๐) สรีร ร่างกาย   
(๑๑) อารมฺมณ อารมณ์ 
  ๑๖) โปกฺขร ศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปทุมะ ดอกบัว        
(๒) เทหะ ร่างกาย (๓) วัชชภัณฑมุขะ ช่องพิณและปากกลองเป็นต้น (๔) สุนทรัตตะ ความงาม    
(๕) สลิละ น้ า (๖) มาตังคกรโกฏิ ปลายงวงช้าง  
  ๑๗) เนกฺขมฺม ศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ป มชฌฺาน ปฐมฌาน         
(๒) ปพฺพชฺชา การบรรพชา (๓) วิมุตฺติ อรหัตตผล-นิพพาน (๔) วิปสฺสนา วิปัสสนา (๕) นิสฺเสสกุสล 
กุศลทุกอย่าง  
  ๑๘) สนฺต  ศัพท์  มีความหมาย ๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) อจฺจิต  การบูชา          
(๒) วิชฺชมาน สิ่งที่มีอยู่-ความมีอยู่ (๓) ปสตฺถ สิ่งที่ได้รับการสรรเสริญ-การสรรเสริญ (๔) สจฺจ ความ
จริง (๕) สาธุ คนดี (๖) ขินฺน, กิลนฺตภาว ผู้ล าบาก-เหน็ดเหนื่อย, ความล าบาก-เหน็ดเหนื่อย        
(๗) สมิต, กิเลสวูปสม ผู้สงบจากกิเลส  
  ๑๙) อคฺค  ศัพท์  มีความหมาย ๖ อย่ าง ประกอบด้วย (๑ ) อาทิ  เบื้ องแรก           
(๒) โกฏฺ าส ส่วน (๓) โกฏิ ปลายแขน (๔) ปุรโต ข้างหน้า (๕) วร สิ่งที่เลิศ-ประเสริฐ (๖) อารมฺมณ 
อารมณ์  



 

 

๔๘๓ 

  ๒๐) โสต ศัพท์ มีความหมาย ๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) มํสโสต, กณฺณ หู (๒) โสต
วิญฺ าณ โสตวิญญาณ (๓) าณ ทิพยโสตญาณ (๔) ตณฺหาทิ ธรรมทั้ง ๕ มีตัณหาเป็นต้น (๕) อุทก
ธารา, ปโยเวค กระแสน้ า (๖) อริยมคฺค อริยมรรค (๗) จิตฺตสนฺตติ ความต่อเนื่องของจิต 
 
 ๔.๒๑.๓ ด้านฉันทลักษณ์ 
 การศึกษาด้านฉันทลักษณ์ คือการศึกษาตามคัมภีร์วุตโตทัยที่แสดงฉันทลักษณ์บาลี ซึ่งว่า
ด้วยกฎระเบียบในการวางศัพท์ที่เป็นครุและลหุ เป็นแบบต่าง ๆ ในการประพันธ์ที่เป็นร้อยกรองซึ่ง
เรียกว่าปัชชะ ดังนั้น อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น จึงเป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
  ๑) อนุฏฐุภาฉันท ์๘ พยางค ์มีคาถาดังนี้ 
   ปัฐยาวัตตคาถา, ปฐมภการวิปุลาคาถา, ตติยนการวิปุลาคาถา, ปฐมมการวิปุลา
คาถา, ตติยมการวิปุลาคาถา, ปฐมสการวิปุลาคาถา, ตติยสการวิปุลาคาถา และปฐมชการวิปุลาคาถา 
  ๒) ปันติฉันท์ ๑๐ พยางค ์มีคาถาดังนี้ 
   อุพภาสกคาถา และอุปัฏฐิตาคาถา 
  ๓) ติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค ์มีคาถาดังนี้ 
   อินทรวิเชียรคาถา, อุเปนทรวิเชียรคาถา, โทธกคาถา, วาโตมมีคาถา และ สวาคตา
คาถา 
  ๔) ชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค ์มีคาถาดังนี้  
   วังสัฏฐคาถา, อินทรวงศคาถา, ลลิตาคาถา, เวสสเทวีคาถา และกมลาคาถา 
 
 ๔.๒๑.๔ ด้านอลังการ 
 การศึกษาด้านอลังการคือการศึกษาหลักการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความ
ไพเราะ โดยเฉพาะคัมภีร์สุโพธาลังการ ดังนั้น อุทาหรณ์ที่น ามาอ้าง เมื่อวิเคราะห์ตามหลักอลังการ
แล้ว จึงได้สัททาลังการ ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุ-
มาลตาคุณ และ (๕) อัตถพยัตติคุณ 
 จากข้อมูลดังกล่าวที่ได้น าเสนอตั้งแต่เบื้องต้น ท าให้ทราบว่า ค าศัพท์ที่มีความหมาย
หลากหลายเป็นการอธิบายตามความหมายของธาตุที่ประกอบเป็นบทบาลีซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรม
ของพระพุทธเจ้าอันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล สมัยที่พระสาวกทั้งหลายทรงจ าสืบต่อพระธรรมวินัยที่
เป็นพระไตรปิฎกด้วยมุขปาฐะ จะต้องทรงจ าทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถาอยู่ในบุคคลคนเดียว แตม่า
แยกจากกันตอนจารึกลงบนใบลาน ภิกษุผู้ที่ศึกษาแล้วน าไปเผยแผ่ตองศึกษาทรงจ าพระไตรปิฎกกับ
อรรถกถา  
 ปัจจุบันคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระไตรปิฎกเป็นต้นมา มีการแปลภาษาบาลีเป็น
ภาษาไทยหลายฉบับด้วยกัน บางส านวนอาจท าให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยในความหมายที่ท่านผู้แปลแต่
ละส านวนแปลถอดความออกมา จ าเป็นต้องใช้ภาษาบาลีตรวจสอบความถูกต้อง ดังนั้น ศาสนทายาท
ทางพระพุทธศาสนาจึงต้องอนุรักษ์สืบทอดคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี
รวมถึงคัมภีร์บริวารด้วย และผู้จะอนุรักษ์สืบทอดคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องนั้น ต้องมี



 

 

๔๘๔ 

ความรู้ความเข้าใจในหลักภาษาบาลีอย่างแตกฉานด้วย ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ศาสนทายาทต้อง
ศึกษาคัมภีร์สัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์เครื่องมือการศึกษาภาษาบาลีแล้วน าความรู้ที่ได้ศึกษาอย่าง
แตกฉานไปประพฤติปฏิบัติและแนะน าสั่งสอนตามที่ได้ศึกษามาอย่างถูกต้อง พระพุทธศาสนาจึงจะ
ด ารงมั่นคงสถาวรโดยมีปริยัติสัทธรรมคือการศึกษาเป็นรากฐาน เพราะเมื่อศาสนทายาทได้ศึกษา
พระไตรปิฎกด้วยคัมภีร์เครื่องมือคือคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นภาษาบาลีแล้ว ย่อมสามารถน าไปปฏิบัติ
และส่งผลให้เกิดปฏิเวธได้ในที่สุด 



๔๘๕ 
 

 

 
บทท่ี ๕ 

 
สรุปผลการวิจัย และขอ้เสนอแนะ 

  
๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
   จากการวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎก ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ (๑) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษาบาลี
พระไตรปิฎก (๒) เพ่ือประมวลสาระของคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษาบาลีพระไตรปิฎก   
(๓) เพ่ือศึกษาลักษณะภาษาบทบาลีในอเนกัตถวรรคที่ปรากฏในคัมภีร์นิฆัณฑุ สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  ๕.๑.๑  เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษาบาลี
พระไตรปิฎก 
  ท าให้ทราบได้ว่า ประวัติความเป็นมาคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์พ้ืนฐาน
การศึกษาพระไตรปิฎก จ าเป็นต้องศึกษาหลักภาษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งตามคัมภีร์หลัก
กลุ่มสัททาวิเสสให้ครบถ้วนเสียก่อน ค าว่า สัททาวิเสส แปลว่า ไวยากรณ์พิเศษ คือ กลุ่มไวยากรณ์
ภาษาบาลีที่เป็นหลักส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฎก ความจริง 
ชื่อว่า สัททาวิเสส คือกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นหลัก แต่ยังมีคัมภีร์อ่ืนที่ว่าด้วยหลักภาษาซึ่งไม่จัดเป็น
ไวยากรณ์ เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักในการศึกษาพระไตรปิฎก อาจแบ่งออกได้ ๔ ประเภท 
คือ 
  ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น 
  ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ (นิฆัณฑุ) มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น 
  ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์วุตโตทัย 
ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
  ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ (เกฏุภะ) มีการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความ
ไพเราะ มีคัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 
 คัมภีร์กัจจายนะ เป็นคัมภีร์สัททาวิเสสที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งมีประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องผู้แต่งคัมภีร์นี้เป็น ๓ ทัศนะ คือ 
 ทัศนะท่ี ๑ เห็นว่า พระมหากัจจายนะผู้ด ารงต าแหน่งมหาสาวกเป็นผู้แต่งในครั้งพุทธกาล 
ทัศนะดังกล่าวปรากฏครั้งแรกในอรรถถาอปทานที่แต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ เป็นความเห็นของ
โบราณาจารย์ฝ่ายเถรวาทตั้งแต่สมัยแต่งคัมภีร์อรรถกถาในพุทธศตวรรษที่ ๑๐ แล้วได้รับการยอมรับ 
ด้วยเหตุที่พระมหากัจจายนเถระได้รับการยกย่องในด้านการอธิบายขยายความ  และท่านเองต้องน า
ค าสอนของพระพุทธเจ้าไปสอนในถิ่นที่คนไม่รู้ภาษาบาลีจึงจ าเป็นต้องอธิบายความหมายของค าแต่ละ
ค าเป็นพิเศษ ท่านจึงเห็นความจ าเป็นในการรวบรวมความรู้ไวยากรณ์บาลีให้เป็นระบบ ดังนั้น ค าสอน

 



๔๘๖ 
 

 

ของท่าน นอกจากการขยายความทางธรรมแล้ว ยังมีการอธิบายความหมายของศัพท์ซึ่งแสดงความ
เป็นนักภาษาของท่านด้วย ดังปรากฏหลักฐานที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในประเทศไทยยังคงสืบทอด
ความเห็นนี้อยู่มาจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏเรื่องผู้แต่งคัมภีร์กัจจายนะในหนังสือแบบเรียนวรรณคดี
ประเภทคัมภีร์ไวยากรณ์ของพระเทพเมธาจารย์ (เช้า  ิตปญฺโ  และในประวัติวรรณคดีบาลีของ ร.อ.
ฉลาด บุญลอย เป็นต้น 
 ทัศนะที่ ๒ เห็นว่าคัมภีร์กัจจายนะเป็นผลงานของบุคคล ๓ ท่าน คือ พระกัจจายนะแต่ง
สูตร พระสังฆนันทีแต่งวุตติ พระพรหมทัตแต่งอุทาหรณ์ ปราชญ์ชาวเมียนม่าร์บางท่านยอมรับ แต่ไม่
เชื่อว่าพระมหากัจจายนะเป็นผู้แต่งสูตร เพียงเชื่อว่าท่านผู้แต่งเป็นพระกัจจายนะรุ่นหลังแต่งสูตรไว้
ก่อน ต่อมาจึงมีผู้รู้แต่งวุตติและอุทาหรณ์เพ่ืออธิบายสูตรให้กระจ่าง เหมือนกับปาณินิ ซึ่งแต่งสูตรของ
คัมภีร์ปาณินิไว้ก่อน ต่อมากาตยายนะจึงแต่งวุตติและอุทาหรณ์เพ่ืออธิบายสูตร ข้อสันนิษฐานนี้ 
ปรากฏในคัมภีร์กัจจายนสุตตัตถะที่แปลและอธิบายคัมภีร์กัจจายนะเป็นภาษาเมียนม่าร์ในพุทธศักราช 
๒๔๔๗ ท่านผู้แต่งเห็นว่ากัจจายนสูตรมีข้อบกพร่องหลายประการ  จึงไม่ควรเป็นผลงานของพระ
อรหันต์ผู้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณ ทั้งวุตติในบางสูตรก็อธิบายความไม่สอดคล้องกับสูตร และอุทาหรณ์
ในบางสูตรก็ไม่ตรงตามสูตรและวุตติ  
 ทัศนะที่ ๓ เห็นว่า พระกัจจายนเถระผู้แต่งคัมภีร์กัจจายนะนั้น มิใช่พระมหากัจจายน
เถระในสมัยพุทธกาล แต่เป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีชื่อตรงกันซึ่งเกิดภายหลังจากพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้วหลายร้อยปี คงจะเป็นชาวสิงหลหรือชาวอินเดียตอนใต้แคว้นโจฬะ ชื่อคัมภีร์ก็เหมือน
ชื่อผู้แต่งเช่นกับคัมภีร์โมคคัลลานะที่ท่านผู้แต่งชื่อว่าโมคคัลลานะ  มีข้อความกล่าวไว้ในค าน าของ
คัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา ที่นักวิชาการชาวเมียนม่าร์กล่าวว่า นักปราชญ์ปัจจุบันนี้กล่าวว่า พระ
มหากัจจายนเถระผู้ได้รับต าแหน่งเอตทัคคะในสมัยพุทธกาล มิได้แต่งคัมภีร์กัจจายนะนี้ แต่เป็นพระ
เถระรูปหนึ่ง ที่มีชื่อเหมือนกับพระมหาสาวกนั้น ซึ่งเป็นชาวสิงหลหรือชาวแคว้นโจฬะแต่งไว้ และอ้าง
เหตุผลอธิบายไว้มากมาย 
 คัมภีร์ปทรูปสิทธิ คือ คัมภีร์ที่น าสูตรของคัมภีร์กัจจายนะมาเรียงล าดับใหม่ให้ประกอบรูป
ศัพท์ง่าย มีค าสรุปสูตรอย่างเป็นระบบ มีล าดับบทที่เรียกว่า ปทมาลา ซึ่งส่งผลให้คัมภีร์นี้เป็นต ารา
เรียนง่าย คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระพุทธัปปิยะ ชาวแคว้นโจฬะแถบอินเดียใต้ จึงปรากฏนามว่า    
โจลิยพุทธัปปิยะ แต่งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ มีความหมาย สมัยที่แต่ง และจุดประสงค์ของ
การแต่ง ดังนี้ 
  ๑) ความหมายของชื่อคัมภีร์ คือ คัมภีร์นี้แสดงวิธีสร้างค าศัพท์ต่าง ๆ ที่ เป็น
องค์ประกอบของประโยค โดยน าสูตรในคัมภีร์ กัจจายนะมาเรียบเรียงใหม่เพ่ือท าตัวรูปได้ง่าย พร้อม
ทั้งจัดหมวดหมู่ เป็นระบบเพ่ือให้เรียนรู้ง่าย  เช่น จ าแนกนามกัณฑ์ออกเป็นปุงลิงค์  อิตถีลิงค์ 
นปุงสกลิงค์ ติลิงค์ และอลิงค์ ทั้งได้จ าแนกตามล าดับการันต์ (สระหรือพยัญชนะท้ายค า) ของลิงค์  
นั้น ๆ มี อ การันต์เป็นต้น ดังนั้น คัมภีร์นี้จึงมีชื่อว่า ปทรูปสิทธิ แปลว่า คัมภีร์แสดงวิธีสร้างรูปค า ให้
ส าเร็จเป็นบท โดยลงวิภัตติปัจจัยท้ายศัพท์เดิมคือลิงค์และธาตุแล้ว  ส าเร็จเป็นบททั้ง ๔ คือ นาม 
อาขยาต อุปสรรค และนิบาต 
  ๒) ผู้แต่งและสมัยที่แต่ง พระพุทธัปปิยะเป็นชาวอินเดียตอนใต้ มีสมญานามอีกชื่อ
หนึ่งว่าพระทีปังกร ท่านเป็นศิษย์ของพระอานันทะผู้แต่งคัมภีร์มูลฎีกา แม้ไม่อาจทราบได้แน่ชัดว่า 
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พระพุทธปิยะเกิดในสมัยใด เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานที่ท่านกล่าวไว้ด้วยตนเอง แต่มีนักวิชาการ
สันนิษฐานจากที่ท่านกล่าวไว้ในนิคมคาถา ว่าท่านเป็นศิษย์ของพระอานันทเถระผู้มีชื่อเสียงใน
ขณะนั้น พระอานันทเถระนั้นเป็นผู้แต่งคัมภีร์มูลฎีกา และได้มีชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ 
เพราะค าลงท้ายของคัมภีร์มูลฎีกาได้กล่าวถึงผู้อาราธนา ให้แต่งคัมภีร์คือพระธรรมมิตตะ (ธมฺมมิตฺต) 
ซึ่งน่าจะเป็นบุคคลเดียวกับที่กล่าวถึงในคัมภีร์มหาวงศ์ว่า พระธรรมมิตตะพักอยู่ ณ วัดสิตถคามในรัช
สมัยพระเจ้ามหินทะ ผู้ครองราชย์ ระหว่างพุทธศักราช ๑๔๙๙ - ๑๕๑๙ จึงพอสรุปว่า พระพุทธัปปิยะ
คงเกิดในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๕ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖  
  ๓) จุดประสงค์ในการแต่งคัมภีร์ปทรูปสิทธิ  ในค าเริ่มคัมภีร์ ผู้แต่งได้กล่าวถึง
จุดประสงค์ในการแต่งไว้ว่า ท่านแต่งปทรูปสิทธิให้ประณีต บรรจง เด่นชัด ล าดับกัณฑ์เรียบร้อยดี 
เหมาะกับผู้เริ่มต้นศึกษา และยังกล่าวเพ่ิมเติมไว้ในสนธิกัณฑ์ว่า ความเป็นผู้ฉลาดในอักษรหรือหลัก
ภาษาเป็นพ้ืนฐานของการเข้าถึงค าสอนของพระพุทธเจ้า 
 สรุปได้ว่า จุดประสงค์ในการแต่งคัมภีร์ปทรูปสิทธิ มี ๒ ประการส าคัญ คือ 
  ๑) เพ่ือให้เรียนบาลีไวยากรณ์ได้ง่ายขึ้น 
  ๒) เพ่ือการเข้าถึงค าสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ 
 คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีสายกัจจายนะ ตามหลักฐานที่พบในปัจจุบัน มี ๑๑ ฉบับ คือ 
  ๑) นยาสะ (นยาส) หรือ มุขมัตตทีปนี (มุขมตฺตทีปนี) ผลงานของพระวชิรพุทธิแห่ง
ลังกา แต่งในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕ อธิบายสูตรคัมภีร์กัจจายนะ โดยเน้นการบอกลักษณะของสูตร 
และแสดงวิธีการประกอบศัพท์ตามกฎที่กล่าวไว้ในสูตรนั้น ๆ 
  ๒) ปทรูปสิทธิ (ปทรูปสิทฺธิ) ผลงานของพระพุทธัปปิยะ ชาวทมิฬ แต่งในช่วงปลาย
พุทธ-ศตวรรษที่ ๑๕ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ณ แคว้นโจฬะทางตอนใต้ของอินเดีย คัมภีร์นี้น าสูตร
ของคัมภีร์กัจจายนะ มาจัดล าดับใหม่เพื่อให้เนื้อหาสาระเป็นหมวดหมู่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  ๓) ปทรูปสิทธิฎีกา (ปทรูปสิทฺธิฎีกา) เป็นงานอธิบายขยายความสาระในคัมภีร์ปทรูป-
สิทธิ พระพุทธัปปิยะเป็นผู้แต่งเอง 
  ๔) พาลาวตาร (พาลาวตาร) ผลงานของพระธรรมกิตติ ท่านเป็นพระนิกายมหาวิหาร 
พ านักอยู่ที่วัดคฑลาเทนิ ใกล้เมืองเสขัณฑเสละ มณฑลมายา แถบภาคกลางของประเทศลังกา ท่าน
เป็นพระสังฆราชปกครองคณะสงฆ์ลังกาในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่  ๒ (พ.ศ. ๑๗๗๙-๑๘๑๑) 
บางต ารา กล่าวว่า ท่านเป็นพระสังฆราชในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) 
ในคัมภีร์ปิฏกัตต่อตะมาย กล่าวว่าท่านเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรเถระผู้แต่งคัมภีร์สารัตถทีปนีเป็นต้น
ในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ 
  ๕) พาลาวตารนวฎีกา (พาลาวตารนวฎีกา) หรือ สุโพธิกา (สุโพธิกา) ผลงานของพระ     
สุมังคละ ผู้อยู่ในสยามนิกาย (นิกายนี้ เป็นนิกายที่พระภิกษุชาวไทยไปสืบพระศาสนาที่ประเทศ ศรี
ลังกา) ท่านเกิดวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๓๔๐ ณ หมู่บ้านหิกกัททุ มณฑลคาล มรณภาพวันที่ ๒๙ 
เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ท่านพ านักอยู่ที่วัดวิชโชทัย เมืองโคลัมโบ 
  ๖) อัตถพยาขยาย (อตฺถพฺยาขยาย) ผลงานของพระจูฬพุทธะ ชาวสิงหล แต่งในพุทธ-
ศตวรรษท่ี ๑๙ อธิบายขยายความคัมภีร์กัจจายนะโดยละเอียด 
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  ๗) กัจจายนธาตุมัญชูสา (กจฺจายนธาตุมญฺชูสา) ผลงานของพระสีลวงศ์ ชาวสิงหล 
แต่งในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ประมวลธาตุในคัมภีร์กัจจายนะมาจัดเป็นหมวดหมู่ 
  ๘) อักขรมาลา (อกฺขรมาลา) ผลงานของพระนาคเสน ชาวสิงหล แต่งในช่วงพุทธ-
ศตวรรษท่ี ๒๓ กล่าวถึงอักขระบาลีและสิงหล ประพันธ์เป็นคาถาภาษาบาลี 
  ๙) นิรุตติสารมัญชูสา (นิรุตฺติสารมญฺชูสา) ผลงานของพระทาฐานาคะ ท่านพ านักอยู่ที่
วัดโภงตาตุลด จังหวัดสะไกย แต่งจบในพุทธศักราช ๒๑๙๒ ท่านเป็นพระราชครูของพระเจ้าตาลวนที่
ทรงพระนามว่าสิรินันทธรรมราช ปวราธิบดี ผู้ทรงครองราชย์ ณ กรุงอังวะ ในพุทธศักราช ๒๑๗๒ 
  ๑๐) กัจจายนวัณณนา (กจฺจายนวณฺณนา) ผลงานของพระมหาวิชิตาวี ในสมัยพุทธ-
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๑๑) กัจจายนสุตตนิเทส (กจฺจายนสุตฺตนิเทส) ผลงานของพระสัทธัมมโชติปาลเถระ ใน
สมัยพุทธศตวรรษที ่๑๙ 
 คัมภีร์โมคคัลลานะ คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระโมคคัลลานะ พระเถระชาวสิงหล ในรัช
สมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) ในนิคมคาถาได้เอ่ยถึงเรื่องที่แต่งในรัชสมัยของ
พระเจ้าปรากรมพาหุ หลังจากที่พระองค์ก าจัดภิกษุใจบาป ประพฤติผิดศีลธรรมและยังพระศาสนา 
ให้ด ารงมั่นในประเทศลังกา 
 ตามประวัติศาสตร์ลังกาที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์เป็นต้น พระราชาดังกล่าวคือ พระเจ้า 
ปรากรมพาหุที่ ๑ ที่ทรงฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา โดยโปรดฯ ให้สึกพระอลัชชีปลอมบวช เพ่ือแสวงหา
ลาภ ยศ แล้วโปรดฯ ให้รวมนิกายสงฆ์ที่แตกแยกกันเป็นเวลานานเข้ามาเป็นหนึ่งเดียว เมื่อพุทธ-
ศักราช ๑๗๐๘ ด้วยเหตุดังกล่าว พระโมคคัลลานะจึงแต่งคัมภีร์โมคคัลลานะนี้หลังพุทธศักราช ๑๗๐๘ 
 ท่านผู้แต่งพักอยู่ที่วัดถูปาราม เมืองอนุราธบุรี เป็นพระภิกษุในนิกายอุตตรมูล ท่านเป็นครู
ของพระสังฆรักขิตะ ผู้แต่งคัมภีร์สุโพธาลังการเป็นต้น เพราะพระสังฆรักขิตะ (สงฺฆรกฺขิต) ได้เอ่ยถึงชื่อ
ครูไว้ในต าราไวยากรณ์ท่ีแต่ง 
 คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีสายโมคคัลลานะ ตามหลักฐานที่พบในปัจจุบัน มี ๑๐ ฉบับ คือ 
  ๑)  โมคคัลลานปัญจิกา (โมคฺคลฺลานปญฺจิกา) ผลงานของพระโมคคัลลานะ เป็นคัมภีร์
ฎีกา ทีอ่ธิบายความของคัมภีร์โมคคัลลานะ 
  ๒)  สารัตถวิลาสินี (สารตฺถวิลาสินี) หรือ โมคคัลลานปัญจิกาฎีกา (โมคคลฺลานปญฺจิ
กาฏีกา) ผลงานของพระสังฆรักขิตะ คัมภีร์นี้เป็นฎีกาของคัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกา 
  ๓) โมคคัลลานปัญจิกาปทีปะ (โมคฺคลฺลานปญฺจิกาปทีป ) ผลงานพระราหุลผู้เป็น
พระสังฆราชในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๖ (พ.ศ. ๑๙๕๕-๒๐๐๗) เป็นฎีกาของคัมภีร์โมคคัล
ลานปัญจิกาฎีกา ส่วนหนึ่งเป็นภาษาสิงหล 
  ๔) ปทสาธนะ (ปทสาธน) ผลงานของพระปิยทัสสี ศิษย์ของพระโมคคัลลานะ เป็น 
งานร่วมสมัย หรือภายหลังคัมภีร์โมคคัลลานะไม่นาน คัมภีร์นี้แต่งประมวลเนื้อหาสาระในคัมภีร์ โมค
คัลลานะ อย่างกระชับ สั้นง่าย โดยน าสูตรมาเรียงล าดับใหม่ตามอุทาหรณ์เพ่ือให้ประกอบรูปศัพท์ ได้
ง่าย คล้ายกับคัมภีร์พาลาวตารที่กล่าวสรุปเนื้อหาของคัมภีร์กัจจายนะ 
  ๕)  ปทสาธนฎีกา (ปทสาธนฎีกา) ผลงานพระราหุลผู้เป็นพระสังฆราชในรัชสมัยพระ
เจ้าปรากรมพาหุที่ ๖ (พ.ศ. ๑๙๕๕-๒๐๐๗) 
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  ๖)  ปโยคสิทธิ (ปโยคสิทฺธิ) ผลงานของพระสังฆรักขิตะ ได้น าเนื้อหาสาระในคัมภีร์โมค-
คัลลานะ มาจัดหมวดหมู่ใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งได้อธิบายขยายความและแสดงอุทาหรณ์เพ่ิม 
เหมือนกับคัมภีร์ปทรูปสิทธิที่ขยายความคัมภีร์กัจจายนะ 
  ๗) สุสัททสิทธิ (สุทฺทสิทฺธิ) ผลงานของพระสังฆรักขิตะ คัมภีร์นี้มีพบในรายชื่อคัมภีร์ที่ 
พระสังฆรักขิตะแต่งไว้ในค าลงท้ายของคัมภีร์สัมพันธจินตา แต่ยังไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเมียนม่าร์ 
หรือ ไทย จึงไม่อาจทราบรายละเอียด 
  ๘) สัมพันธจินตา (สมฺพนฺธจินฺตา) ผลงานของพระสังฆรักขิตะ เป็นผลงานร่วมสมัยกับ 
ปโยคสิทธิ คัมภีร์นี้แต่งอธิบายวาจก ๔ และการก ๖ โดยพิสดาร ตามแนวค าอธิบายของคัมภีร์      
โมคคัลลานะ 
  ๙) สัมพันธจินตาฎีกา (สมฺพนฺธจินฺตาฎีกา) ผลงานของพระสิงหลรูปหนึ่งผู้ไม่ปรากฏ
นาม แต่งอธิบายสัมพันธจินตาโดยย่อ 
  ๑๐) นิรุตติทีปนี (นิรุตฺติทีปนี) ผลงานของพระญาณธชะซึ่งชาวเมียนม่าร์เรียกว่า     
แลดีสยาดอ ตามชื่อวัด แต่งจบในพุทธศักราช ๒๔๔๖ คัมภีร์นี้น าโมคคัลลานไวยากรณ์มาล าดับสูตร
ใหม่และเขียน อธิบายให้เข้าใจง่าย รวมทั้งน าอุทาหรณ์จากพระไตรปิฎกมาแสดงไว้เป็นสาธกของ
กฎไวยากรณ์ ในสูตรนั้น ๆ พระญาณธชะยังแต่งคัมภีร์แปลนิรุตติทีปนีซึ่งแปลเฉพาะศัพท์ยากเท่านั้น 
ชื่อว่า นิรุตติทีปนีนิสสัย ในพุทธศักราช ๒๔๔๘ 
 คัมภีร์สัททนีติ ในนิคมคาถา ตอนท้ายของคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา ท่านผู้แต่งกล่าวว่า 
คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระอัคควงศ์ พระเถระชาวเมียนม่าร์ในสมัยพุกามที่เรียกว่า อริมัททนะ เป็น
บุตรของภคินีของท่านอัคคบัณฑิต ผู้ซึ่งเป็นศิษย์ในส านักของท่านมหาอัคคบัณฑิต 
 ท่านผู้แต่งมีชีวิตอยู่ในรัชสมัยพระเจ้าจะสวา  (พ .ศ. ๑๗๗๗-๑๗๙๓) คัมภีร์นี้อาศัย
ไวยากรณ์สันสกฤตหลายคัมภีร์ อาทิเช่น ปาณินิ, มหาภาษยะ และกาตันตระ รวมทั้งยังอิงอาศัย
แนวคิดของฝ่ายสันสกฤตไว้อีกด้วย 
 คัมภีร์ที่แต่งในประเทศเมียนม่าร์กล่าวถึงเวลาแต่งคัมภีร์สัททนีติไว้ต่างกัน ดังนี้ 
  ๑) คัมภีร์สาสนาลังการและสาสนวังสัปปทีปิกากล่าวว่า  พระอัคควงศ์แต่งคัมภีร์   
สัททนีติ เมื่อพุทธศักราช ๑๖๙๗ ที่เมืองพุกาม ในเวลานั้นมีพระเถระผู้แตกฉานปริยัติธรรม ๓ ท่าน 
คือ พระมหาอัคคบัณฑิต ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ ศิษย์ของท่านนามว่า พระอัคคบัณฑิต จัดเป็นอัคค
บัณฑิตรูปที่สอง และพระอัคควงศ์ผู้เป็นหลานของพระอัคคบัณฑิต จัดเป็นอัคคบัณฑิตรูปที่ ๓ ชาว
สิงหลได้ยินกิตติศัพท์ ในความแตกฉานภาษาบาลีในพุกามก็เดินทางมาพิสูจน์ เมื่อพบสัททนีติปกรณ์ที่
เป็น ผลงานของพระอัคค วงศ์แล้วก็สรรเสริญว่าไวยากรณ์ที่ละเอียดลึกซึ้งเช่นนี้ยังไม่มีในลังกา  ตาม
มตินี้ แสดงว่า พระอัคควงศ์ แต่งสัททนีติปกรณ์ในรัชสมัยพระเจ้าอะลองสีตู (พ.ศ. ๑๖๓๕-๑๗๑๐) 
อย่างไรก็ดี ตามข้อความในคัมภีร์ สาสนวังสัปปทีปิกาที่เรียกว่า ศาสนวงศ์ ในฉบับบาลีไทยไม่ตรงกับ
ฉบับเมียนม่าร์ กล่าวคือ ฉบับเมียนม่าร์มีข้อความว่า สตฺตนวุตาธิเก ฉสเต สหสฺเส จ สมฺปตฺเต (เมื่อถึง
พุทธศักราช ๑๖๙๗) แต่ฉบับไทยมีข้อความคลาดเคลื่อนไปว่า สตฺตตาธิเก ฉสเต สหสฺเส จ สมฺปตฺเต 
(เมื่อถึงพุทธศักราช ๑๖๗๐) ความจริง คัมภีร์สาสนวังสัปปทีปิกาเป็นต าราแปลคัมภีร์สาสนาลังการ
จากภาษาเมียนม่าร์เป็นภาษาบาลี จึงควรมีเนื้อหาตรงกับคัมภีร์ต้นฉบับ ดังนั้น ข้อความตามฉบับไทย
จึงคาดเคลื่อนไปจากฉบับเมียนม่าร์ 
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  ๒) คัมภีร์ปิฏกัตต่อตะมาย กล่าวว่าแต่งในรัชสมัยของพระเจ้าจะสวา (พ.ศ. ๑๗๗๗-
๑๗๙๓) 
 นักวิชาการตะวันตกส่วนใหญ่เชื่อว่าพระอัคควงศ์แต่งคัมภีร์สัททนีติเมื่อพุทธศักราช 
๑๖๙๗ ตามหลักฐานในคัมภีร์สาสนาลังการ แต่นักวิชาการชาวเมียนม่าร์เห็นว่าแต่งในรัชสมัยของพระ
เจ้าจะสวา โดยพิจารณาเนื้อหาคัมภีร์เป็นหลัก มีเหตุผลดังนี้ คือ 
   ๒.๑) คัมภีร์สัททนีติ (ปทมาลา) กล่าวคัดค้านมติของบางคัมภีร์ไว้โดยใช้ศัพท์ว่า 
เกจิ (บางคน) ซึ่งมติดังกล่าวพบในคัมภีร์โมคคัลลานะที่แต่งในรัชสมัยของพระเจ้าปรากรมพาหุ  (พ.ศ. 
๑๖๙๖-๑๗๒๙) 
   ๒.๒) คัมภีร์สัททนีติ (ธาตุมาลา) กล่าวคัดค้านบางมติไว้โดยใช้ศัพท์ว่า เกจิ (บาง
คน) ซึ่งมติดังกล่าวพบในคัมภีร์นยาสัปปทีปิกา ซึ่งแต่งโดยพระราชบุตรเขยของพระเจ้านรปติสีตู ผู้
ทรงครองราชย์ที่เมืองพุกาม ในพุทธศักราช ๑๗๑๗ ท่านผู้แต่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเจ้ากรมท่ีดิน  
 คัมภีร์สัททนีติ มี ๓ ภาคคือ ปทมาลา, สุตตมาลา และธาตุมาลา ท่านผู้แต่งได้แต่ง
คล้ายคลึงกับภาค ๓ ภาคในคัมภีร์ปาณินิคือ สุตตปาฐะ, ธาตุปาฐะ และคณปาฐะ แม้คัมภีร์นี้จะอาศัย
ไวยากรณ์สันสกฤตจ านวนมาก แต่คันถรจนาจารย์ได้เลือกแสดงกฎไวยากรณ์สันสกฤตที่สอดคล้องกับ
พระพุทธพจน์เท่านั้น คัมภีร์นี้เป็นไวยากรณ์ที่ครอบคลุมพระไตรปิฎกและอรรถกถารวมทั้งมติของนัก
ไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต ได้รับการชมเชยว่าเป็นไวยากรณ์บาลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวรรณกรรมบาลี
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 W. Geiger ได้จัดผลงานคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีเป็น ๓ สาย คือ สายกัจจายนะ สายโมค-  
คัลลานะ และสายสัททนีติ แต่นักวิชาการชาวเมียนม่าร์แบ่งเป็น ๔ สาย โดยมีคัมภีร์ สัททสังคหะ
เพ่ิมขึ้นสายหนึ่ง เพราะเห็นว่าการแบ่งสายไวยากรณ์ได้ถือเอาไวยากรณ์ที่ตั้งสูตรเป็นเอกเทศ  ไม่ใช้
สูตรจากไวยากรณ์ที่มีอยู่เดิม คัมภีร์สัททสังคหะก็มีสูตรเป็นเอกเทศกว่า ๔,๐๐๐ สูตร แต่งโดยเจ้า   
โภลาย เจ้าครองนครยอ และเป็นมหาอ ามาตย์ที่ปรึกษาราชการในรัชสมัยพระเจ้ามินดง (พ.ศ. 
๒๓๕๗-๒๔๒๑) คัมภีร์นี้แต่งอาศัยไวยากรณ์สันสกฤตหลายคัมภีร์ โดยเน้นคัมภีร์สิทธานตเกามุที 
(สิทฺธานฺตเกามุท)ี เป็นหลัก มีอยู่ในใบลาน ยังไม่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ 
 คัมภีร์อภิธาน เป็นคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมศัพท์บาลี และมีคัมภีร์ที่ส าคัญ ๆ อธิบาย
ขยายความเพ่ิมเติม เช่น อภิธานัปปทีปิกาฎีกา อภิธานัปปทีปิกาสูจิ อภิธานัปปทีปิกานิสสยะ เป็นต้น 
เป็นคัมภีร์ที่แสดงนามบัญญัติของเนื้อหาทั้งในโลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล เป็นผลงานของ
พระโมคคัลลานมหาเถระ ราชบัณฑิต ณ วัดมหาเชตวัน เกาะลังกา ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๗ ในรัช
สมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ ๑ 
 คัมภีร์ฉันทลักษณ์ ภาษาบาลีที่น ามาจัดการศึกษาอยู่จนถึงปัจจุบัน คือ คัมภีร์วุตโตทัยอัน
เป็นฉันทลักษณ์บาลี เป็นคัมภีร์แสดงฉันทลักษณ์บาลี ว่าด้วยกฎระเบียบในการวางศัพท์ที่เป็นครุและ
ลหุ เป็นแบบต่าง ๆ ในการประพันธ์ที่เป็นร้อยกรอง ที่เรียกว่าปัชชะ โดยอาศัยคัมภีร์วฤตตรัตนากร
เป็นหลัก และเป็นฉันทลักษณ์บาลีฉบับแรกที่เป็นที่นิยมศึกษาท่องจ ามากที่สุด เป็นผลงานของ
พระสังฆรักขิตะ พระเถระชาวสิงหลในราวพุทธศตวรรศที่ ๑๗ ท่านด ารงสมณศักดิ์ที่มหาสามิ (สมเด็จ
พระสังฆราช) เป็นผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติธรรมและภาษาบาลีสันสกฤต มีเกียรติศักดิ์เลื่องลือและเป็น
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พระราชครูของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) ท่านมีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๗ ใน
รัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๓ พ านักอยู่ที่วัดเขามะเดื่อ (อุทุมพรคิริวิหาร) ณ เมืองชัมพุโทณิ 

๕.๑.๒  เพื่อประมวลสาระของคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 
  ท าให้ทราบได้ว่า จากข้อมูลการประมวลสาระเนื้อหาคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสส  ซึ่งมี
เนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 
 ๕.๑.๒.๑ กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะเป็นต้น คือ 
คัมภีร์หลักภาษาหรือคัมภีร์กลุ่มไวยากรณ์เป็นกลุ่มคัมภีร์พ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการศึกษา
บทบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา โยชนา เป็นต้น เป็นกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่แสดงกฎเกณฑ์หลัก
ภาษาบาลีเริ่มตั้งแต่ชนิดของสูตร คือคัมภีร์บาลีไวยากรณ์แบบดั้งเดิม โดยทั่วไปใช้สูตรอธิบายลักษณะ
ทางไวยากรณ์อยู่ ๖ ประเภท คือ สัญญาสูตร ปริภาสาสูตร วิธิสูตร นิยมสูตร อติเทสสูตร และอธิการ-
สูตร ดังนี้  
  ๑) สัญญาสูตร (สญฺ าสุตฺต ) สูตรตั้ งชื่อเรียกเฉพาะ  เช่น  ชื่อว่า อักษร , สระ , 
พยัญชนะ, ครุ, ลหุ, ทีฆะ, รัสสะ ฯลฯ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้เรียกทางไวยากรณ์ เช่น สูตรว่า    
ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺ , ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา, อญฺเ ทีฆา ฯลฯ 
  ๒) ปริภาสาสูตร (ปริภาสาสุตฺต) สูตรแสดงกฎทั่วไป มี ๓ อย่าง คือ 
   ๒.๑) สัญญังคปริภาสาสูตร (สญฺ งฺคปริภาสาสุตฺต) เป็นปริภาสาสูตรที่ตั้งขึ้น 
เพ่ือให้เรียกชื่อในกรณีที่จะน าชื่อต่าง ๆ ทางไวยากรณ์มาใช้ เช่น ปรสมญฺ า ปโยเค สูตรนี้เป็นการ
เปิดโอกาสให้น าชื่อจากคัมภีร์อ่ืนที่ไม่ได้ตั้งไว้ในคัมภีร์กัจจายนะมาใช้ได้  เช่น พยัญชนะที่เป็นธนิต 
สิถิล เป็นต้น แต่เมื่อจะใช้เรียกก็ให้ตั้งได้ด้วยสูตรว่า ปรสมญฺ า ปโยเค 
   ๒.๒) วิธยังคปริภาสาสูตร (วิธฺยงฺคปริภาสาสุตฺต) เป็นปริภาสาสูตร ที่ตั้งขึ้นไว้เพ่ือ 
ให้เป็นองค์ประกอบในการท าตัว เช่น สูตรว่า ลิงฺคญฺจ นิปจฺจเต เป็นสูตรที่ก่อนจะท าตัวนามศัพท์ ให้
นักศึกษาตั้งเป็นลิงค์ก่อน แล้วจึงค่อยลงวิภัตติให้เหมาะสมต่อบทบาลี 
   ๒.๓) อนังคปริภาสาสูตร (อนงฺคปริภาสาสุตฺต ) เป็นปริภาสาสูตร ที่มิใช่องค์ 
ประกอบในการท าตัว เช่น  อตฺโถ อกฺขรสญฺ าโต เป็นสูตรที่บอกว่าการที่จะเข้าใจความหมายได้ ต้อง 
เข้าใจเรื่องอักษรเสียก่อน 
  ๓) วิธิสูตร (วิธิสุตฺต) สูตรที่แสดงวิธีการเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณี เฉพาะกลุ่ม และ 
เฉพาะศัพท ์ซึ่งเป็นวิธีท าให้ส าเร็จรูปเป็นบทต่าง ๆ มีอยู่ ๘ อย่าง คือ 
   ๓.๑) โลปวิธิ สูตรที่ก าหนดให้ลบ เช่น สรา สเร โลปํ (โลปะ (การลบ) ย่อมมีหลัง 
สระ เมื่อมีสระตามหลัง), วา ปโร อสรูปา (สระหลังย่อมถึงการลบได้บ้าง หลังจากสระหน้าต่างวรรณะ
กัน) เป็นต้น โลปวิธิสูตรนี้ หมายเอาการลบทั้งสระและพยัญชนะ 
   ๓.๒) อาเทสวิธิ สูตรก าหนดให้เปลี่ยนหรือแทนที่ เช่น คาว เส (อาว แทนที่ โอ ของ 
โค ศัพท ์เมื่อม ีส วิภัตติอยู่หลัง) เป็นต้น อาเทสวิธินี้หมายเอาการแทนที่ท้ังสระและพยัญชนะ 
   ๓.๓) อาคมวิธิ สูตรที่ก าหนดให้ลงอาคม (ตัวอักษรใหม่) เช่น สาคโม เส (ลง สฺ 
อาคมได้ เมื่อม ีส วิภัตติอยู่หลัง) เป็นต้น อาคมวิธินี้ หมายเอาการลงอาคมทั้งท่ีเป็นสระและพยัญชนะ 
   ๓.๔) ทีฆวิธิ สูตรก าหนดให้ท าเสียงสั้นเป็นเสียงยาว เช่น ทีฆ  (เมื่อสระหน้าถูกลบไป
ให้ทีฆะสระหลัง) เป็นต้น ทีฆวิธินี้ ส าหรับท าเสียงให้ยาวเฉพาะสระเท่านั้น 
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   ๓.๕) รัสสวิธิ (รสฺสวิธิ) สูตรก าหนดให้ท าเสียงยาวเป็นเสียงสั้น เช่น รสฺส  (เมื่อมี 
พยัญชนะอยู่ข้างหลัง สระข้างหน้าที่เป็นเสียงยาวให้รัสสะได้) เป็นต้น รัสสวิธินี้ ส าหรับท าเสียงยาวให้
สั้นเฉพาะสระเท่านั้น 
   ๓.๖) นิเสธวิธิ สูตรที่ห้ามไม่ให้ท าตัวตามสูตรนั้น ๆ เช่น เต น วา อิวณฺเณ (เมื่อมี อิ
วรรณะ คือ อิ อี อยู่ข้างหลัง ห้ามเปลี่ยน อภิ เป็น อพฺภ ห้ามเปลี่ยน อธิ เป็น อชฺฌ) เป็นต้น 
   ๓.๗) วิภัตติวิธิ (วิภตฺติวิธิ) สูตรมีหน้าที่ลงวิภัตติ ทั้งที่เป็นวิภัตตินาม และวิภัตติ 
อาขยาต เช่น กมฺมตฺเถ ทุติยา (ลงทุติยาวภัตติ เมื่อต้องการให้เป็นกรรม) เป็นต้น 
   ๓.๘) ปัจจยวิธิ (ปจฺจยวิธิ) สูตรก าหนดให้ลงปัจจัย เช่น ทิวาทิโต โย (ลง ย ปัจจัย 
หลังธาตุ มี ทิวุ ธาตุเป็นต้น) 
  ๔) นิยมสูตร (นิยมสุตฺต) สูตรที่กล่าวก าหนดเฉพาะเมื่อมีให้เลือกหลายอย่าง เช่น   
วคฺเค โฆสาโฆสาน  ตติยป มา ตัวที่ ๑ ในวรรคแทนอโฆสะ ตัวที่ ๓ ในวรรคแทนที่โฆสะ พยัญชนะที่
เป็นโฆสะ (เฉพาะตัวที่ ๔) ต้องซ้อนพยัญชนะที่ ๓ ในวรรคเดียวกัน พยัญชนะที่เป็นอโฆสะ (เฉพาะตัว
ที่ ๒) ต้องซ้อนด้วยพยัญชนะที่ ๑ ในวรรคเดียวกัน จะเห็นได้ว่า พยัญชนะตัวที่ ๔ ถ้าต้องการท า
เป็นอสทิสเทวภาวะ (อสทิสเทฺวภาว) ต้องซ้อนด้วยพยัญชนะที่ ๓ เท่านั้น และพยัญชนะตัวที่ ๒ ถ้า
ต้องการท าเป็นอสทิสเทวภาวะ ต้องซ้อนด้วยพยัญชนะ ตัวที ่๑ แต่ความเป็นจริงแล้ว พยัญชนะล าดับ
ที่ ๓ ๔ ๕ ในวรรค ต่างก็เป็นโฆสะ แต่ในสูตรนี้ก าหนดเอาเฉพาะพยัญชนะที่ ๔ เท่านั้นเป็นโฆสะ
พยัญชนะอโฆสะ ก็เหมือนกัน คือ พยัญชนะล าดับ ที่ ๑ ที่ ๒ ในวรรค และ ส แต่ในสูตรนี้ก าหนดเอา
เฉพาะพยัญชนะท่ี ๒ เท่านั้นที่เป็นอโฆสะ ลักษณะการก าหนดอย่างนี้ เรียกว่า นิยมสูตร 
  ๕) อติเทสสูตร (อติเทสสุตฺต) สูตรส าหรับชี้แจง มีอยู่ ๖ อย่าง คือ 
   ๕.๑) พยปเทสาติเทสะ (พฺยปเทสาติเทส) สูตรส าหรับชี้แจงชื่อ เช่น สูตรว่า ตทฺธิต 
สมาสกิตกา นาม  วา ตเวตุนาทีสุ จ (ศัพท์ตัทธิต สมาส และกิตก์ พึงทราบว่าเหมือนกับนาม เว้น ตเว 
และ ตุน ปัจจัยเป็นต้น) สูตรนี้ชี้แจงให้รู้ว่าศัพท์ตัทธิต สมาส กิตก ์ได้ชื่อว่าเป็นศัพท์นามเหมือนกัน จึง
ให้มีการลงวิภัตตินามท้ายศัพท์เหล่านี้ได้เช่นเดียวกับค านามทุกประการ เป็นสูตรที่บ่งบอกว่าตัทธิตก็
เป็นนาม สมาสก็เป็นนาม ฯลฯ 
   ๕.๒) นิมิตตาติเทสะ (นิมิตฺตาติเทส) สูตรชี้แจงถึงนิมิตที่เป็นเหตุให้ท าการลบ การ
เปลี่ยน เป็นต้น มี ๒ อย่าง คือ 
    (๑)  สัตตมีนิมิต (สตฺตมีนิมิตฺต) ตัวที่เป็นเหตุบังคับให้กระท าซึ่งลงสัตตมี 
วิภัตติอยู่ ท้ายตัวที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสูตรไวยากรณ์ เช่น สูตรว่า สรา สเร โลปํ (โลปะ (การ
ลบ) ย่อมมีหลังสระ เมื่อมีสระตามหลัง) ในที่นี้ ค าว่า สเร เป็นสัตตมีวิภัตติ ดังนั้น สระที่เป็นนิมิตจึงอยู่
ข้างหลัง 
    (๒)  ปัญจมีนิมิต (ปญฺจมีนิมิตฺต) ตัวที่เป็นเหตุบังคับให้กระท าซึ่งลงปัญจมี
วิภัตติ อยู่หน้าตัวที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสูตรไวยากรณ์ เช่น สูตรว่า วา ปโร อสรูปา (สระหลัง 
ย่อมถึงการลบได้บ้าง หลังจากสระหน้าต่างวรรณะกัน) ค าว่า อสรูปา เป็นปัญจมีนิมิต ดังนั้น สระที่
เป็นนิมิตจึงอยู่ข้างหน้า 
   ๕.๓) ตังรูปาติเทสะ (ต รูปาติเทส) อติเทสสูตรที่ชี้แจงรูปของอีกอันหนึ่งเหมือนกับ
อีกอันหนึ่ง เช่น สูตรว่า อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺมตฺต สข สตฺถุ ปิตาทีหิ สฺมา นาว (เพราะตามหลัง 
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อมฺห ตุมฺห นฺตุ ราช พฺรหฺม อตฺต สข สตฺถุ ปิตุ เป็นต้น ให้เปลี่ยนรูป สฺมา วิภัตติ เหมือน นา วิภัตติ) 
โดยปกติแล้ว หากเปลี่ยนวิภัติหนึ่งเป็นอีกวิภัตติหนึ่ง จะไม่เรียกว่า อาเทศ แต่เรียกว่า อติเทสะ แทน 
ในสูตรนี้จะเห็นได้ว่า ราช ก็ดี อตฺต ก็ดี เมื่อลง สฺมา วิภัตติ มีรูปเหมือนลง นา วิภัตติ คือ ส าเร็จรูป
เป็น รญฺ า และ อตฺตนา เพราะอาศัยการเปลี่ยนรูปของอติเทสสูตรชนิดนี้ 
   ๕.๔) ตังสภาวาติเทสะ (ต สภาวาติเทส) อติเทสสูตรที่ชี้แจงสภาพของบทหนึ่งเป็น
อีกบทหนึ่ง หรือแสดงลิงค์หนึ่งเป็นอีกลิงค์หนึ่ง เช่น จากอิตถีลิงค์ เป็นปุงลิงค์ เป็นต้น ดังสูตรว่า 
อิตฺถิย  ภาสิตปุมิตฺถี ปุมาว เจ (ในพหุพพิหิสมาส เมื่อเป็นปุงลิงค์ตัวปลายเป็นอิตถีลิงค์ อิตถีลิงค์ก็จะ
กลายเป็นปุงลิงค์) สูตรนี้ชี้แจงสภาพของอิตถีลิงค์เปลี่ยนสภาพเป็นปุงลิงค์ เพราะเคยเป็นปุงลิงค์มา
ก่อน เช่นรูปวิเคราะห์ว่า กลฺยาณา ภริยา ยสฺส ปุริสสฺส โสย  กลฺยาณภริโย ปุริโส ในที่นี้ ค าว่า        
กลฺยาณา เป็นค าที่เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ เพราะเป็นคุณศัพท์ ดังนั้น ค าว่า กลฺยาณา ก็เคยเป็นปุงลิงค์มา
ก่อนจึงต้องเปลี่ยนสภาพจากอิตถีลิงค์เป็นปุงลิงค์ได้ โดยไม่ต้องลงปัจจัยประจ าอิตถีลิงค์ (อา อี อินี) 
จึงมีรูปส าเร็จเป็น กลฺยาณภริโย ปุริโส 
   ๕.๕) สุตตาติเทสะ (สุตฺตาติเทส) สูตรที่ชี้แจงวิธีการท าตัวในกรณีที่สูตรนั้น ๆ ไม่ได้
กล่าวไว้โดยตรง เพราะฉะนั้น อติเทสสูตรชนิดนี้จึงเป็นสูตรที่ชี้แจงให้รู้วิธีท าด้วยสูตรที่กล่าวแล้วนั้น ๆ 
เช่น สูตรว่า อนุปทิฏฺ าน  วุตฺตโยคโต (สิ่งที่มิได้แสดงไว้ พึงทราบตามสูตรที่ได้กล่าวมาแล้ว) 
   ๕.๖) การิยาติเทสะ (การิยาติเทส) เป็นอติเทสสูตรส าหรับชี้แจงวิธีการท าตัวให้ 
ส าเร็จรูป เหมือนการท าตัวให้ส าเร็จของสูตรอ่ืน เช่น เสเสสุ นฺตุว (วิธีการท าตัวของ นฺต ในวิภัตติที่
เหลือ เหมือนวิธีการท าตัวของ นฺตุ) ในสูตรนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เปลี่ยน นฺต เป็น นฺตุ จริง ๆ แต่เป็น
อติเทสสูตรที่ชี้แจงวิธีของ นฺต เหมือน นฺตุ เช่น สูตรว่า นฺตุสฺส นฺโต เมื่อมี โย วิภัตติอยู่ข้างหลัง ให้
เปลี่ยน นฺตุ กับ โย เป็น นฺโต ดังนั้น การเปลี่ยน นฺต กับ โย เป็น นฺโต จึงมีได้ สูตรว่า เสเสสุ นฺตุว จึง
จัดเป็นการิยาติเทสะ 
  ๖) อธิการสูตร (อธิการสุตฺต) สูตรหรือบทที่ตามไปเป็นเจ้าหน้าที่อนุญาต ปฏิเสธ และ 
ก าหนดวิธีการขอบข่ายเป็นต้นในสูตรอื่น ๆ อธิการสูตรมี ๓ อย่าง คือ 
   ๖.๑) สีหคตินัย (สีหคตินย) ตามไปแบบราชสีห์ หมายถึงราชสีห์มีคอยาว สามารถ 
ที่จะแลเหลียวไปข้างหน้าและข้างหลังได้ ฉันใด สีหคติกาธิการะก็ฉันนั้น สามารถตามไปเป็นเจ้าหน้าที่ 
มีอ านาจเหนือสูตรก่อน ๆ ที่ผ่านมาแล้วก็ได้ สูตรต่อไปที่ยังไม่ผ่านก็ได้ เช่น สูตรว่า ชินวจนยุตฺต  ห ิ
(สูตร วุตติ และอุทาหรณ์ย่อมสมควรแก่พระพุทธพจน์โดยแท้) 
   ๖.๒) มัณฑูกคตินัย (มณฺฑูกคตินย) ตามไปแบบกบ หมายถึงกบกระโดดไปข้างหน้า 
ได้อย่างเดียว ไม่สามารถกระโดดถอยหลังได้ ฉันใด มัณฑูกคติกาธิการะก็ฉันนั้น สามารถตามไปใน
สูตรข้างหน้าได้อย่างเดียว อาจกระโดดข้าม ๑ สูตรบ้าง ๒ สูตรบ้าง ๓ สูตรบ้าง 
   ๖.๓) ยถานุปุพพิกนัย (ยถานุปพฺพิกนย) หรือ นทีโสตนัย (นทีโสตนย) ตามไปตาม 
ล าดับสูตร หรือตามไปแบบสายน้ า หมายถึงสายน้ าไหลไปตามล าดับของกระแสน้ า ไม่สามารถไหล
ทวนกระแสของน้ าได้ ฉันใด บทที่เป็นอธิการชนิดนี้ก็ฉันนั้น ตามไปตามล าดับของสูตรจนจบวิธีการท า
ตัวของบทนั้น ๆ 
 โดยทั่วไปแล้ว การเขียนไวยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นมีองค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการ คือ 
  ๑) สูตร แสดงกฎหรือข้อบังคับทางไวยากรณ์ 
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  ๒) วุตติ ข้อความอธิบายขยายความหมายของสูตรที่ได้ตั้งไว้ให้สมบูรณ์ข้ึน 
  ๓) อุทาหรณ์ ตัวอย่างที่น ามาอ้างอิงให้สมเหตุสมผลกับกฎที่ได้ตั้งไว้  ซึ่งตัวอย่าง 
ดังกล่าวมักน ามาจากพระไตรปิฎกเป็นหลัก 
 อนึ่ง การอธิบายสูตรในลักษณะของวุตตินั้น มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) สุตตวุตติ (สุตฺตวุตฺติ) ค าอธิบายที่มีข้อความปรากฏอยู่ในสูตรโดยตรง 
  ๒) อนุวัตตนวุตติ (อนุวตฺตนวุตฺติ) ค าอธิบายที่น ามาจากสูตรอื่นที่เป็นอธิการตามมา 
  ๓) ปักขิปนวุตติ (ปกฺขิปนวุตฺติ) ค าอธิบายที่ใส่เพ่ิมเข้ามาให้เนื้อความที่ เป็นวุตติ 
กระจ่างชัดเจนมากข้ึนหรือเพ่ือให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ 
 ขอน าข้อความจากคัมภีร์ปทรูปสิทธิ (สูตร ๘) มาอ้างไว้ในที่นี้ว่า 
  ทีโฆ จ. ทีโฆ จ สโร ครุสญฺโ  โหติ. ยถา- นาวา นท ีวธู เทฺว ตโย. 
  สระเสียงยาว ชื่อว่า ครุ, สระเสียงยาว มีชื่อว่า ครุ เช่น นาวา (เรือ), นที (แม่น้ า), วธู 
(ผู้หญิง), เทฺว (สอง), ตโย (สาม) 
  สูตร ทีโฆ จ. 
  วุตติ ทีโฆ จ สโร ครุสญฺโ  โหติ. 
    -สุตตวุตติ  ทีโฆ จ 
    -อนุวัตตนวุตติ สโร (มาจากสูตรก่อนว่า ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺ ), ครุสญฺโ  
(มาจาก สูตรก่อนว่า ทุมฺหิ คร)ุ 
    -ปักขิปนวุตติ โหติ 
  อุทาหรณ์  ยถา- นาวา นท ีวธู เทฺว ตโย. 
 นอกจากองค์ประกอบของคัมภีร์หลักภาษาอย่างกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์จะมีส่วนหลัก ๓ 
ส่วนดังกล่าวแล้ว คัมภีร์นยาสะยังกล่าวถึงหลักการอธิบายสูตร ๖ อย่างคือ 
  ๑) สัมพันธสังวัณณนา (สมฺพนฺธสํวณฺณนา) คือ การประกอบค าในสูตรเป็นประโยค
เดยีว โดยแสดงค าที่เพ่ิมเข้ามาแปล (ปาฐเสสะ) ค าท่ีอยู่ห่างกันและค าที่สลับกันโดยความเป็นวิเสสนะ  
และวิเสสยะ อีกนัยหนึ่ง คือ การแสดงประโยชน์ของสูตรว่าท่านแต่งข้ึนเพื่อประโยชน์อะไร 
  ๒) ปทสังวัณณนา (ปทสํวณฺณนา) คือ การอธิบายค าด้วยการตัดค าที่ เข้าสนธิ   
(ปทัจเฉทะ) หรือจ าแนกค า (ปทจินตา) โดยความเป็นสัญญา (ชื่อ) และสัญญี (สิ่งที่ได้รับการตั้งชื่อ) 
เป็นต้น 
  ๓) ปทัตถสังวัณณนา (ปทตฺถสํวณฺณนา) คือ อธิบายความหมายของค า มักกล่าวไว้
ในวุตติ ซึ่งเป็นค าอธิบายสูตรต่าง ๆ  
  ๔) ปทวิคคหสังวัณณนา (ปทวิคฺคหสํวณฺณนา) คือ แสดงรูปวิเคราะห์ของค า เพ่ือให้
เข้าใจถึงความหมายของศัพท์อย่างแท้จริง มักกล่าวไว้ต่อจากวุตติ 
  ๕) โจทนาสังวัณณนา (โจทนาสํวณฺณนา) คือ การตั้งค าถามเพ่ือย้ าความเข้าใจ เช่น
ถามว่า กึ (มีประโยชน์อะไร) มักกล่าวไว้ต่อจากอุทาหรณ์ 
  ๖) ปริหารสังวัณณนา (ปริหารสํวณฺณนา) คือ การตอบค าถามตามข้อ ๕ 
 เนื้อหาในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นคัมภีร์หลักไวยากรณ์ภาษาบาลีนั้น เมื่อว่าโดยสรุป
แล้ว มีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็นหลักควรท าความเข้าใจเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
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 ๑) บทสนธิ 
 สนธิ คือ การน าศัพท์ตั้งแต่ ๒ ศัพท์ขึ้นไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกัน เป็นวิธีการต่อศัพท์
และอักษรให้เนื่องกันตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีสันสกฤต เช่น พจน + อนุกรม = พจนานุกรม, ราช 
+ อุปถัมภ์ = ราชูปถัมภ์ เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า สนฺธิยนฺติ เอตฺถ ปทานิ อกฺขรานิ จาติ สนฺธิ ,       
สํหิตปทํ ชื่อว่าสนธิ เพราะเชื่อมบทและอักษร ได้แก่บทที่ถูกเชื่อม อีกนัยหนึ่ง ทฺวินฺนํ ปทานํ อนฺตรํ 
อทสฺเสตฺวา สมฺมา ธียตีติ สนฺธิ ชื่อว่าสนธิ เพราะถูกเชื่อมไว้อย่างสนิทระหว่างบทท้ังสอง  
 สนธินี้มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑.๑) สระสนธิ หมายถึง สนธิที่มีวิธีการเชื่อมโดยอาศัยสระหน้าของบทหลังเป็นนิมิต 
คือการต่อสระเข้ากับสระด้วยกัน เช่น สทฺธา + อิธ เป็น สทฺธีธ เป็นต้น ตัวอย่างนี้ มี อิ ของ อิธ เป็น
เหตุ  
  ๑.๒) พยัญชนะสนธิ หมายถึง สนธิที่มีวิธีการเชื่อมโดยอาศัยพยัญชนะหน้าของบท
หลังเป็นนิมิต คือการต่อพยัญชนะเข้ากับพยัญชนะด้วยกัน เช่น ต  + หิ เป็น ตญฺหิ เป็นต้น ตัวอย่างนี้มี
การเชื่อมโดยอาศัยพยัญชนะหน้าของบทหลังเป็นเหตุแล้วจึงเปลี่ยนนิคหิต เป็น  
  ๑.๓) วุตตสนธิ หมายถึงการสนธิที่มีการลบ การลงอาคมเพ่ือต้องการรักษากฎของ
ฉันทลักษณ์ และเพ่ือต้องการท าให้ถ้อยค าเกิดความสละสลวย เช่น ยนฺต  สนฺต  เป็น ยนฺต สนฺต  เป็นต้น 
ตัวอย่างนี้เป็นบทร้อยกรองของกรณีเมตตสูตร โดยลบนิคหิตออกไปตัวหนึ่ง เนื่องจากท าให้ฉันท
ลักษณ์เสีย มิฉะนั้นแล้ว คาถานี้จะไม่เข้ากับกฎเกณฑ์ของคาถาท่ีต้องการได้ 
 เมื่อว่าโดยสรุปแล้ว การท าสนธิ มีประโยชน์ ๓ ประการ คือ 
  (๑) ย่นอักษรให้น้อยลง 
  (๒) เป็นอุปการะในการแต่งโคลง ฉันท ์กาพย์ กลอน 
  (๓) ท าให้ค าพูดสละสลวย 
 ๒) บทนาม 
 นาม คือ สื่อที่ให้เข้าถึงความหมาย หรือให้ความหมายเข้ามาหาตน ได้แก่ ค าที่ส าหรับใช้
เรียกคน สัตว์ สถานที่ และสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า อตฺถาภิมุขํ นมตีติ นามํ, อตฺตนิ จ 
อตฺถํ นาเมตีติ นามํ ชื่อว่านาม เพราะน้อมไปหาความหมาย คือระบุถึงความหมายตามความประสงค์
ผู้พูด และเพราะให้ความหมายน้อมเข้ามาหาตน คือท าให้เข้าใจความหมาย  
 ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ นามกัณฑ์ สูตรที่ ๖๐ ได้จ าแนกนามออกไปหลายประเภท เมื่อว่าโดย
ความหมาย มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) อันวัตถนาม คือ นามตามความหมาย ได้แก่ นามที่มีความหมายตรงตามสภาพ
ความเป็นจริง เช่น คนมีรูปร่างใหญ่ มีชื่อว่า นายใหญ่ หรือคนมีรูปร่างเล็ก มีชื่อว่า นายเล็ก ดังนี้   
เป็นต้น คือสมชื่อตามรูปร่าง ถือว่ารูปร่างกับชื่อตรงกัน 
  ๒) รูฬหินาม คือ นามท่ีมีความหมายไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น คนชื่อว่า นาย
ใหญ่ แต่มีรูปร่างเล็ก หรือคนมีชื่อว่า นายเล็ก แต่กลับเป็นคนมีรูปร่างใหญ่ ดังนี้เป็นต้น คือ ชื่อกับ
รูปร่างไม่ตรงกัน ถือว่าเป็นคนละเรื่องไม่สมชื่อกัน 
 เมื่อว่าโดยเพศ มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) ปุงลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่าเป็นเพศชาย เช่น ปุริส-บุรุษ เป็นต้น 
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  ๒) อิตถีลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่าเป็นเพศหญิง เช่น นารี-นาง เป็นต้น 
  ๓) นปุงสกลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่า ไม่ใช่ทั้งเพศชายและเพศหญิง เช่น ธน -ทรัพย์ 
เป็นต้น 
 เมื่อว่าโดยลักษณะ มี ๔ ประเภท คือ 
  ๑) สามานยนาม คือนามที่เป็นชื่อทั่วไป โดยอาศัยการสมมุติแต่งตั้งบัญญัติขึ้นจาก
ชาติก าเนิด เช่น รุกฺโข ต้นไม้ เป็นต้น 
  ๒) คุณนาม คือนามที่แสดงลักษณะเฉพาะโดยอาศัยคุณธรรมหรือคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นเหตุ เช่น ติปิฏโก ภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎก วินยธโร ภิกษุผู้ทรงพระวินัย เป็นต้น 
  ๓) กิริยานาม คือนามที่แสดงอาการกิริยา โดยอาศัยการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
เหตุ เช่น ปาจโก ผู้หุง เป็นต้น 
  ๔) ยทิจฉานาม คือนามที่ผู้คนบัญญัติขึ้นตามความประสงค์ โดยไม่ได้อาศัยนิมิตอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง กล่าวขึ้นมาลอย ๆ เท่านั้น เช่น ติสฺโส นายติสสะ เป็นต้น 
 เมื่อว่าโดยวัณณะแล้ว มี ๘ ประเภท คือ 
  ๑) อวัณณันตปกตินาม คือ (๑) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อ เป็นรูปเดิม เช่น ปุริส เป็น
ค านามที่มีสระ อ ลงท้าย และ (๒) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อา เป็นรูปเดิม เช่น กญฺ า เป็นค านามที่มี
สระ อา ลงท้ายเป็นต้น 
  ๒) อิวัณณันตปกตินาม คือ (๓) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อิ เป็นรูปเดิม เช่น มุนิ เป็น
ค านามท่ีมีสระ อิ ลงท้าย และ (๔) นามที่ลงท้ายดว้ยสระ อี เป็นรูปเดิม เช่น เสฏฺ  ี เป็นค านามที่มีสระ  
อี ลงท้ายเป็นต้น 
  ๓) อุวัณณันตปกตินาม คือ (๕) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อุ เป็นรูปเดิม เช่น ครุ เป็น
ค านามที่มีสระ อุ ลงท้าย และ (๖) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อุ เป็นรูปเดิม เช่น วิญฺญู เป็นค านามที่มีสระ 
อู ลงท้ายเป็นต้น 
  ๔) โอการันตปกตินาม คือ (๗) นามที่ลงท้ายด้วยสระ โอ เป็นรูปเดิม เช่น โค เป็น
ค านามท่ีมีสระ โอ ลงท้ายเป็นต้น 
  ๕) นิคคหีตันตปกตินาม คือ (๘) นามท่ีลงท้ายด้วยนิคหิต ( -   ) เป็นรูปเดิม เช่น กึ เป็น
ค านามท่ีลงท้ายด้วยนิคหิตเป็นต้น 
 ๓) บทอัพยยศัพท ์
 อัพยยศัพท์ ศัพท์ที่แจกด้วยวิภัตติไม่ได้เหมือนนามศัพท์ทั่วไป เพราะไม่มีการเสียรูปศัพท์
ไป เนื่องจากมีความคงที่ในเรื่องของลิงค์ วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ยกเว้นการท าสนธิ สมาส และ 
ตัทธิต 
 อัพยยศัพท์ มี ๖ ประเภท คือ 
  ๑) อุปสัค คือค าที่เติมไว้ข้างหน้าค าอ่ืน เพ่ือให้ค านั้นเกิดความสละสลวย หรือมี
ความหมายแปลกออกไปจากเดิม ส าหรับค าที่น าหน้าธาตุ เพ่ือขยายความหมายของธาตุเป็นส่วนมาก 
หรือประกอบหน้าค านาม เพ่ือขยายค านามบ้างเป็นบางครั้ง และเป็นค าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูป ไม่
ว่าจะโดยลิงค์ทั้ง ๓ หรือวิภัตติทั้ง ๗ ในคัมภีร์กัจจายนวรรณนา สูตรที่ ๓๑๙ มีรูปวิเคราะห์ว่า อุเปจฺจ 
อตฺถํ สชฺชนฺตีติ อุปสคฺคา ชื่อว่าอุปสัค เพราะเข้าไปประกอบหน้าธาตุ เพ่ือปรุงแต่งความหมายของ
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ธาตุ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๒ อธิบายว่า อุเปจฺจตฺถํ สชฺเชนฺตีติ อุปสคฺคา หิ ปาทโย ศัพท์
ทัง้หลายมี ป ศัพท์เป็นต้น ชื่อว่าอุปสัค เพราะเข้าไปจัดแต่งเนื้อความ 
  อุปสัค หรือที่เรียกว่าคติ จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
   (๑) ธาตวัตถพาธกะ คือ อุปสัคที่ เบียดเบียนความหมายของธาตุ คือท าให้
ความหมายของธาตุมีความหมายตรงกันข้าม เช่น คจฺฉติ-ย่อมไป อาคจฺฉติ-ย่อมมา ชยติ-ย่อมชนะ 
ปราชยติ-ย่อมแพ้ เป็นต้น 
   (๒) ธาตวัตถานุวัตตกะ คืออุปสัคที่คล้อยตามความหมายของธาตุ หมายความว่า
ไม่ท าให้ความหมายของธาตุเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น คจฺฉติ-ย่อมไป อนุคจฺฉติ-ย่อมไปตาม เสติ-
ย่อมนอน อธิเสติ-ย่อมนอนทับ เป็นต้น 
   (๓) ธาตวัตถวิเสสกะ คืออุปสัคที่ท าให้ความหมายของธาตุแปลกออกไปจากเดิม 
แต่ไม่ถึงกับตรงกันข้าม เช่น ภวติ ย่อมมี, อนุภวติ ย่อมเสวย เป็นต้น 
  ๒) นิบาต คือค าที่ตั้งอยู่ข้างหน้า ท่ามกลาง และท้ายค าอ่ืน และเป็นค าที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปไม่ว่าจะโดยลิงค์ทั้ง ๓ หรือวิภัตติทั้ง ๗ ในคัมภีร์กัจจายนวัณณนา สูตรที่ ๓๑๙ มีรูป
วิเคราะห์ว่า ปทานิ อาทิมชฺฌาวสาเนสุ นิปตนฺตีติ นิปาตา ชื่อว่านิบาต เพราะวางไว้ข้างหน้า ตรง
กลางและทา้ยบท ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๒ อธิบายว่า จาที ปทาทิมชฺฌนฺเต นิปาตา นิปตนฺติ 
ศัพท์ทัง้หลายมี จ ศัพท์เป็นต้น ชื่อว่านิบาต วางไว้ข้างหน้า ตรงกลางและทา้ยบท 
  ๓) อัพยยีภาวสมาส คือสมาสที่มีอัพยยศัพท์ (อุปสัคและนิบาต) อยู่หน้าและเป็น
ประธาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะลิงค์ วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ในคัมภีร์กัจจายนะวัณณนา สูตรที่ 
๓๑๙ แสดงว่า อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก อพฺยยีภาโว นามศัพท์ที่มีอุปสัคและนิบาตวางอยู่หน้า ชื่อ
ว่าอัพยยีภาวสมาส ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๖๙๖ แสดงว่า อพฺยยปุพฺพโก อพฺยยีภาโว 
สมาสที่มีอุปสัคและนิบาตเป็นบทประธาน ชื่อว่าอัพยยีภาวสมาส เช่น นครสฺส สมีปํ อุปนคร  ที่ใกล้
นคร นครสฺส พหิ พหินคร  ภายนอกแห่งนคร เป็นต้น 
  ๔) อัพยยตัทธิต คือตัทธิตที่เป็นอัพยยศัพท์ หมายถึง ตัทธิตที่มีรูปศัพท์คงที่ไม่เปลี่ยน
รูปตามลิงค์และวิภัตติอย่างใด เช่น โส ปกาโร ตถา ประการนั้น ต  ปการ  ซึ่งประการนั้น เตน ปกาเรน 
ตถา โดยประการนั้น เป็นต้น ค าว่า ตถา เป็นอัพยยตัทธิต ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปไปตามประเภทของ
ลิงค์และวิภัตติ 
  ๕) ปัจจัยใช้แทนวิภัตติ มี โต ตฺร ตฺถ ห ธ ธิ หึ ห  หิญฺจน  ว ปัจจัยเป็นต้น 
  ๖) อัพยยปัจจัยกิตก์ คือ ปัจจัยกิตก์ที่เป็นอัพยยศัพท์มี ตูนาทิปัจจัย เป็นต้น มีรูป
เหมือนกันในลิงค์ วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ไมม่ีการเปลี่ยนแปลงรูปศัพทไ์ปตามลิงค์ วจนะ และวิภัตติ  
 ๔) บทสมาส 
 สมาส คือการน าศัพท์ตั้งแต่ ๒ ศัพท์ขึ้นไปมาต่อกัน ให้เป็นศัพท์เดียวกันตามหลัก
ไวยากรณ์ภาษาบาลีสันสกฤต เช่น สุนทร + พจน์ เป็นสุนทรพจน์ รัฐ + ศาสตร์ เป็น รัฐศาสตร์ อุดม 
+ การณ์ เป็นอุดมการณ์ เป็นต้น ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๓๓๑ มีรูปวิเคราะห์ว่า สมสฺสเตติ    
สมาโส ชื่อว่าสมาส เพราะถูกเชื่อมให้เป็นบทเดียวกัน ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๖๙๒ ให้
ความหมายไว้ว่า สมสนํ สมาโส, ปทสงฺเขโป. อถวา สมสิยติ สทฺทวเสน วา อตฺถวเสน วา วิภตฺติ-
โลปํ กตฺวา วา อกตฺวา วา เอกปทตฺตกรเณน สงฺขิปิยตีติ สมาโส, สมสฺสิตปทํ การย่อบท ชื่อว่า
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สมาส หมายถึงการย่อบท เป็นการย่อศัพท์หรือย่ออรรถให้กลายเป็นบทเดียวกันด้วยการลบวิภัตติบ้าง 
ไม่ลบบ้าง 
 สมาสนั้น เมื่อว่าโดยลักษณะ มีลักษณะเดียว คือน าเอาบทนามตั้งแต่ ๒ บทขึ้นไปมาย่อ
เข้าด้วยกนั มี ๒ อย่าง คือ 
  ๑) สัททสมาส สมาสที่มีการย่อศัพท์ เป็นการเชื่อมบทหลายบทให้กลายเป็นบทเดียว  
เพ่ือให้พยัญชนะกระชับขึ้นกว่าเดิม มีในลุตตสมาส (สมาสที่มีการลบวิภัตติ) เช่น คาโว ธน  ยสฺสาติ 
โคธโน ผู้มีทรัพย์คือวัว เป็นต้น 
  ๒) อัตถสมาส สมาสที่มีการย่อเนื้อความ เป็นการเชื่อมข้อความหลายอย่างในบทต่าง 
ๆ ให้กลายเป็นข้อความอันเดียวกัน เพื่อให้เนื้อความกระชับขึ้นกว่าเดิม มีในอลุตตสมาส (สมาสที่ไม่ได้
ลบวิภัตติ) เช่น อุรสิ โลมานิ ยสฺสาติ อุรสิโลโม ผู้มีขนที่อก เป็นต้น 
 แต่เมื่อว่าโดยกิจ มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) ลุตตสมาส สมาสที่มีการย่อโดยมีการลบวิภัตติของบทหน้า เช่น รญฺโ ปุตฺโต ราช-
ปุตฺโต โอรสของพระราชา 
  ๒) อลุตฺตสมาส สมาสที่มีการย่อโดยไม่มีการลบวิภัตติของบทหน้า เช่น ทีปํ กโรตีติ 
ทีปงฺกโร ชื่อว่า ทีปงฺกร เพราะท าที่พ่ึง  
 เมื่อว่าโดยสภาวะ มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) นิจจสมาส สมาสที่มีการย่อแน่นอน คือในพระบาลีมีปรากฏเป็นรูปสมาสเท่านั้นไม่
ปรากฏเป็นอย่างอ่ืน เช่น กุมฺภ  กโรตีติ กุมฺภกาโร ชื่อว่า กุมฺภการ เพราะท าหม้อ 
  ๒) อนิจจสมาส สมาสที่มีการย่อไม่แน่นอน คือในพระบาลีมีปรากฏเป็นได้ทั้งในรูป
สมาสและไม่ใช่สมาส เช่น รญฺโ ปุตฺโต ราชปุตฺโต พระโอรสของพระราชา 
 เมื่อว่าโดยย่อชื่อ มี ๖ ประเภท คือ 
  ๑) อัพยยีภาวสมาส สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาตเป็นบทหน้า และเป็นประธาน เช่น 
นครสฺส สมีเป ปวตฺตติ กถา อิติ อุปนคร  ค าพูดที่เกิดขึ้นใกล้นคร เรียกว่าอุปนคร  เป็นต้น 
  ๒) กัมมธารยสมาส สมาสที่มีบทหน้าขยายบทหลัง และมีบทหลังเป็นประธาน เช่น  
มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส , มหนฺโต จ โส ปุริโส จาติ มหาปุริโส บุรุษผู้ประเสริฐ ชื่อว่ามหาบุรุษ, 
ประเสริฐด้วย ท่านเป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่ามหาบุรุษ เป็นต้น 
  ๓) ทิคุสมาส สมาสที่มีบทหน้าเป็นสังขยาที่แสดงจ านวน บทหลังเป็นนามทั่วไป เช่น 
ตโย โลกา ติโลก  ไตรโลก เป็นต้น 
  ๔) ตัปปุริสสมาส สมาสที่มีบทหน้าลงวิภัตตินาม ๖ ประเภท มีทุติยาวิภัตติเป็นต้น  
และมีบทหลังเป็นประธาน เช่น สุข  ปตฺโต สุขปฺปตฺโต ผู้มีความสุข เป็นต้น 
  ๕) พหุพพีหิสมาส สมาสที่มีความหมายเป็นบทอ่ืน คือ ย ต ศัพท์เป็นต้น และระบุถึง
เป็นประธาน เช่น วีโต ราโค ยสฺมา โส วีตราโค (ภิกฺขุ) ผู้ปราศจากราคะ เป็นต้น 
  ๖) ทวันทสมาส สมาสที่มีบททั้งสองเป็นประธาน และในรูปวิเคราะห์ มี จ ศัพท์อยู่
ด้วย เช่น สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณา สมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย เป็นต้น 
 เมื่อว่าโดยประโยชน์ มี ๓ คือ 
  ๑) ท าพากย์ในภาษาบาลีให้สละสลวยและขจัดความรุงรังด้วยวิภัตติ 
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  ๒) ท าศัพท์ให้น้อยลง คงความไว้เท่าเดิม 
  ๓) ท านามนามให้กลายเป็นคุณนามและเปลี่ยนลิงค์ได้ 
 ๕) บทตัทธิต 
 ตัทธิต คือการเชื่อมค านามกับปัจจัย เป็นการสร้างค าใหม่เพ่ือให้กระชับกว่าการใช้นาม
ล้วน ๆ หรือปัจจัยที่เป็นประโยช์เกื้อกูลแก่ความย่อ เป็นได้ทุกวิภัตติ และเป็นอัพยยศัพท์ ในคัมภีร์  
ปทรูปสิทธิ ตัทธิตกัณฑ์ สูตรที่  ๓๖๑ มีรูปวิเคราะห์ว่า เตสํ นามิกานํ หิตอุปการา ตทฺธิตา ชื่อ
ว่าตัทธิต เพราะเป็นปัจจัยที่มีอุปการะเกื้อกูลแก่นามบทเหล่านั้น ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา ตัทธิต
กัณฑ์สูตรที่ ๗๕๑ ให้ความหมายว่า ตทฺธิตนฺติ อปจฺจาทิอตฺเถสุ ปวตฺตานํ ณาทิปจฺจยานํ นามํ ปริ-
กปฺปาทิวเสน นิปฺผาเทตพฺพสฺส วิธิโนปิ นามํ ตัทธิตเป็นชื่อของกลุ่มปัจจัยมี ณ ปัจจัยเป็นต้นใช้ใน
ความหมายว่า อปจฺจ เป็นต้นและวิธีการประกอบศัพท์โดยอาศัยการอนุมานตามหลักเหตุผลเป็นต้น  
 ตัทธิตนั้น เมื่อว่าโดยลักษณะทั่วไป มีอยู่ลักษณะอย่างเดียว คือใช้ปัจจัยแทนศัพท์ได้ทั่วไป 
เมื่อว่าโดยลักษณะเฉพาะ มีหลายประเภท ตามที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ปทรูปสัทธิ สูตรที่ ๔๒๓ ว่า 
  ตัทธิต มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) สามัญญตัทธิต (สามัญญวุตติตัทธิต) ตัทธิตที่มีรูปศัพท์เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ และใช้
ปัจจัยแทนศัพท์ได้ทั่วไป เช่น วสิฏฺ สฺส อปจฺจ  วาสิฏฺโ  (วาสิฏฺ  ี, วาสิฏฺ   ) เหล่ากอของวสิฏฐะ ชื่อว่า 
วาสิฏ ะ เป็นต้น 
  ๒) ภาวตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ ตฺต ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ ปัจจัย แทน ภาวศัพท์ลงกับนาม
นาม คุณนาม นามกิตก์ กิริยาอาขยาต (อตฺถิ นตฺถิ) 
  ๓) อัพยยตัทธิต ตัทธิตที่ใช้อัพยยศัพท์ ถา ถ  ปัจจัยแทน ปการ (ประการ) 
 ในบรรดา ๓ ประเภทนั้น สามัญญวุตติตัทธิต (ตัทธิตแรก) มี ๔ ประเภท คือ 
  ๑) อปัจจตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ปัจจัยแทน อปจฺจ (เหล่ากอ) ศัพท์ เช่น วสิฏฺ สฺส อปจฺจ      
วาสิฏฺโ เหล่ากอวสิฏฐะ เป็นการใช้ ณ ปัจจัยแทน อปจฺจ ศัพท์ 
  ๒) อเนกัตถตัทธิต ตัทธิตที่มีความหมายหลายประการ เช่น นาวาย ตรตีติ นาวิโก ผู้
ข้ามด้วยเรือ เป็นการใช้ ณิก ปัจจัยแทน ตรติ (ข้าม) ศัพท์, กสาเวน รตฺต  กาสาว  ผ้ากาสาวะ เป็นการ
ใช้ ณ ปัจจัยแทน ราค (ย้อม) ศัพท์ เป็นต้น 
  ๓) อัสสัตถิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ปัจจัยแทน อสฺสตฺถิ (มี) ศัพท์ เช่น คุโณ อสฺส อตฺถีติ    
คุณวา ผู้มีคุณ เป็นการใช้ วนฺตุ ปัจจัย แทน อสฺสตฺถิ ศัพท์ 
  ๔) สังขยาตัทธิต ตัทธิตที่มีการน าสังขยาศัพท์มาย่อเข้าด้วยกัน เช่น ทส จ ทส จ วีสติ 
สิบกับสิบ เป็นยี่สิบ เป็นต้น 
 ส่วนในคัมภีร์ปทวิจาร แสดงว่า ตัทธิตเมื่อว่าโดยย่อมี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) สามัญญตัทธิต ตัทธิตที่มีรูปศัพท์เป็นได้ ๓ ลิงค์ เช่น วาสิฏฺโ , วาสิฏฺ  ี, วาสิฏฺ    
  ๒) อัพยยตัทธิต ตัทธิตที่มีรูปศัพท์ไม่เปลี่ยนแปลงตามลิงค์และวิภัตติ เช่น ตถา 
  ๓) ภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงในความหมายว่า ภาวะ (แปลว่า ความ, การ) 
 
 เมื่อว่าโดยพิสดาร สามัญญตัทธิต มี ๑๕ ประเภท คือ 
  ๑) อปัจจตัทธิต ตัทธิที่ใช้แทน อปจฺจ (เหล่ากอ) ศัพท์  



๕๐๐ 
 

 

  ๒) ตรัตยาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ตรติ (ข้าม) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๓) ราคาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ราค (ย้อม) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๔) ชาตาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ชาต (เกิด) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๕) สมูหตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน สมูห (หมู่) ศัพท ์
  ๖) านตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน าน (ท่ีตั้ง) ศัพท ์
  ๗) อุปมาตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน อุปมา (ราวกะ, เพียงดัง) ศัพท ์
  ๘) นิสสิตตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน นิสฺสิตฺต (อาศัย) ศัพท ์
  ๙) พหุลตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน พหุล (มาก) ศัพท ์
  ๑๐) วิเสสตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน วิเสส (ยิ่งกว่า) ศัพท์  
  ๑๑) อัสสัตถิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน อสฺสตฺถิ (มี) ศัพท ์
  ๑๒) ปกติตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ปกติ หรือ ปกต (ปกติ) ศัพท ์
  ๑๓) ปูรณตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ปูรณ (ล าดับที่) ศัพท์  
  ๑๔) สังขยาตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน สังขยา (จ านวน) ศัพท ์
  ๑๕) วิภาคตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน วิภาค (จ าแนก, แยกส่วน) ศัพท ์
 ภาวตัทธิต มี ๕ ประเภท คือ 
  ๑) ทัพพภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายของภาวะท้ายทัพพศัพท์ เช่น          
วิสาณิสฺส ภาโว วิสาณิตฺต  ความเป็นมาแห่งสัตว์ที่มีเขา ชื่อว่าวิสาณิตตะ เป็นต้น 
  ๒) คุณภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายคุณศัพท์ เช่น สุกฺกสฺส   
ภาโว สุกฺกตฺต  ความเป็นมาแห่งโคสีขาว ชื่อว่าสุกกัตตะ เป็นต้น 
  ๓) กิริยาภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายกิริยาศัพท์ เช่น คนฺตุสฺส   
ภาโว คนฺตุตฺต  ความเป็นมาแห่งผู้ไป ชื่อว่าคันตุตตะ เป็นต้น 
  ๔) ชาติภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายชาติศัพท์ เช่น โคตสฺส   
ภาโว โคตฺต  ความเป็นมาแห่งโค ชื่อว่าโคตตะ เป็นต้น 
  ๕) นามภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายนามบัญญัติ เช่น จิตฺตสฺส   
ภาโว จิตฺตตฺต  ความเป็นมาแห่งจิตต์ ชื่อว่าจิตตัตตะ เป็นต้น 
 ๖) บทอาขยาต 
 อาขยาต คือค าที่เชื่อมธาตุ วิภัตติ ปัจจัยเพ่ือสร้างค าที่แสดงกิริยาหรือศัพท์ที่กล่าวกิริยา 
เพ่ือใช้เป็นกิริยาคุมพากย์ ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๘๖๕ มีรูปวิเคราะห์ว่า กฺริยํ อาขฺยาตีติ  
อาขฺยาตํ, กฺริยาปทํ อาขยาตคือศัพท์ที่แสดงกิริยา (การกระท า) ได้แก่ บทกิริยามี ติ, อนฺติ, สิ, ถ, มิ, ม 
วิภัตติเป็นต้น เช่น ปุริโส มคฺค  คจฺฉติ บุรุษ ย่อมไปสู่หนทาง เป็นต้น (คมุ ธาตุ ติ วิภัตติ)ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ ๘ อย่าง คือ วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก และปัจจัยใน ๘ อย่างนั้น ที่ส าคัญ
ที่สุด คือ 
  ๑) วิภัตติ คือศัพท์ที่แจกแจงความหมายของธาตุ ท าหน้าที่ของตนได้โดยล าพังและ
เป็นที่อาศัยปรากฏขึ้นของ กาล บท วจนะ และบุรุษ 
  ๒) ธาตุ เป็นมูลรากของกิริยา 
  ๓) ปัจจัย เพราะท าหน้าที่ของตนได้โดยล าพัง และเป็นที่อาศัยปรากฏขึ้นของวาจก 



๕๐๑ 
 

 

 วิภัตติ คือศัพท์ที่แจกแจงความหมายของธาตุ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๔๒๔ มีรูป
วิเคราะห์ว่า กาลาทิวเสน ธาตฺวตฺถํ วิภชนฺตีติ วิภตฺติโย ชื่อว่าวิภัตติ เพราะแจกแจงความหมายของ
ธาตุโดยจ าแนกเป็นกาลเป็นต้น ในคัมภีร์ปทวิจาร แสดงวิภัตติไว้ ๘ หมวด ดังนี้ คือ 
  ๑) วัตตมานาวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ก าลังเป็นไปอยู่ แต่ยังไม่เสร็จ เรียกว่าปัจจุบัน, มี
วิภัตติว่า ติ, อนฺติ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ โดยส่วนมากแปลว่า อยู่, ย่อม, จะ ส่วนใน
คัมภีร์กัจจายนะวัณณนาสูตรที่ ๔๑๔ มีรูปวิเคราะห์ว่า วตฺตนฺตีติ วตฺตมานา กาลสงฺขาตา กิริยา 
วตฺตมาโน กาโล เอติสฺสาติ วตฺตมานา ชื่อว่าวัตตมานา เพราะก าลังเป็นไปอยู่ ได้แก่ กิริยาคือกาล 
กาลที่ก าลังเป็นไปของกิริยานั้น เหตุนั้น กิริยานั้น ชื่อว่าวัตตมานา 
  ๒) ปัญจมีวิภัตติ การออกค าสั่งใช้ให้ผู้อ่ืนท า เรียกว่าอาณัตติ การปรารถนาหรือการ
สวดมนต์อ้อนวอนให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้น เรียกว่าอาสิฏฐะ มีวิภัตติว่า ตุ, อนฺตุ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่ง
ประกอบท้ายธาตุเพ่ือแสดงอาณัตติและอาสิฏฐะนั้น ท่านเรียกว่าปัญจมีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า จง
...เถิด, ขอ...จง ส่วนในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๘๘๐ แสดงว่า ปัญจมีวิภัตติ ใช้ในกาลที่ไม่
เจาะจง เหล่านี้ คือ ออกค าสั่ง, ความหวัง, การด่า, การสาปแช่ง, การขอ, การแนะน าหรือบอกวิธี, 
การนิมนต,์ การร้องเรียก, การเชื้อเชิญ, การถาม และความปรารถนา 
  ๓) สัตตมีวิภัตติ การหยั่งลองใจผู้อ่ืน เรียกว่าอนุมัติ (ในที่อ่ืน หมายถึง การอนุญาต
หรือการเห็นด้วย) การร าพึงกับตนเอง เรียกว่าปริกัปปะ มีวิภัตติว่า เอยฺย, เอยฺยุ เป็นต้น ๑๒ ตัว ซึ่ง
ประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอนุมัติและปริกัปปะนั้น  เรียกว่าสัตตมีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า ควร...,  
พึง..., 
  ๔) ปโรกขาวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ส าเร็จไปแล้ว เรียกว่าอดีต มีวิภัตติว่า อ, อุ เป็นต้น 
๑๒ ตัว ซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงกาลหรือกิริยาที่เป็นอดีตนั้น เรียกว่าปโรกขาวิภัตติ  โดย
ส่วนมากแปลว่า...แล้ว 
  ๕) หิยัตตนีวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ผ่านพ้นมาแล้วได้ ๑ วัน เรียกว่าหิยโย (เมื่อวานนี้) 
มีวิภัตติว่า อา, อู เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอดีตกาลนับตั้งแต่เมื่อวานนั้น เรียกว่า 
หิยยัตตนีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า...แล้ว 
  ๖) อัชชัตตนีวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่เป็นไปโดยเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาไป จนถึง
เที่ยงคืนที่ก าลังจะมาถึง เรียกว่าอัชชะ (วันนี้) มีวิภัตติว่า อี, อุ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ 
เพ่ือแสดงอดีตท่ีเพ่ิงท าเสร็จไปภายในวันนี้ เรียกว่าอัชชัตตนีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า...แล้ว 
  ๗) ภวิสสันติวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ยังมาไม่ถึงเรียกว่าอนาคต มีวิภัตติว่า สฺสติ, สสนฺติ  
เป็นต้น ๑๒ ตัว ซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอนาคตนั้น เรียกว่าภวิสสันติวิภัตติ โดยส่วนมาก
แปลว่า จัก..., จะ..., 
  ๘) กาลาติปัตติวิภัตติ ความผิดหวังหรือความผิดพลาดที่ท าให้กิริยาบางอย่างไม่มีสิทธิ
ที่จะเกิดขึ้นได้อีก  เรียกว่ากิริยาติปันนะ  มีวิภัตติว่า สฺสา, สฺส สุ เป็นต้น ๑๒ ตัว  ซึ่งประกอบท้ายธาตุ 
เพ่ือแสดงความเป็นกิริยาติปันนะนั้น เรียกว่ากาลาติปัตติวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า จักได้...แล้ว 
 ๗) บทกิตก์ 
 กิตก์ คือค าเชื่อมธาตุกับปัจจัย เพ่ือสร้างค าที่ท าหน้ าที่ เป็นผู้กระท ากิริยาเป็นต้น 
หมายความว่า เป็นชื่อของปัจจัยกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมาโดยการน าเอาธาตุกับปัจจัยมาประกอบกัน เพ่ือ



๕๐๒ 
 

 

ก าจัดความสงสัยในเรื่องสาธนะ ในคัมภีร์สัททัตถเภทจินตาคาถาที่ ๓๔๖ มีรูปวิเคราะห์ว่า สิสฺสานํ 
กงฺขํ กิรตีติ กิโต ณ ปัจจัยเป็นต้น ชื่อว่ากิตก์ เพราะก าจัดความสงสัยของศิษย์ทั้งหลาย (ลง ณฺวุ ปัจจัย
เป็น กิตโก) คือท าให้เข้าใจหน้าที่ของศัพท์ได้อย่างถูกต้องว่า เป็นสาธนะไหน ดังนี้เป็นต้น เช่น ทายโก 
มาจาก ทา ธาตุ + ณฺวุ ปัจจัย แปลว่า ผู้ให้ เป็นกัตตุสาธนะ, ทาน  มาจาก ทา ธาตุ + ยุ ปัจจัย แปลว่า 
ทานที่ถูกให้ เป็นกัมมสาธนะ ดังนี้เป็นต้น เป็นชื่อของปัจจัยกลุ่มหนึ่งที่ก าจัดความสงสัยของศิษย์ใน
เรื่องสาธนะ ในคัมภีร์กัจจายนะสูตรที่ ๕๔๕-๕๔๖ ได้จ าแนกกิตก์ปัจจัยออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  ๑) กิจจปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัมมสาธนะและภาวสาธนะ มี ๕ ตัว คือ ตพฺพ, อนีย, 
ณฺย, เตยฺย, ริจฺจ ปัจจัยเหล่านี้ สามารถแสดงความหมายว่า อรหะ (สมควร) และสักกะ (สามารถ) 
ท่านจึงบัญญัติให้แปลว่า พึง, ได้ เช่น กาตพฺพ  (อันเขาพึงกระท า, อันเขากระท าได้) เป็นต้น 
  ๒) กิตปัจจัย คือปัจจัยที่มักใช้ในกัตตุสาธนะ ได้แก่ กิตก์ปัจจัยทั้งหมดที่นอกจากกิจจ
ปัจจัย 
 โบราณาจารย์บางท่านจ าแนกกิตก์ปัจจัยออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๑) กิจจปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัมมสาธนะและภาวสาธนะ 
  ๒) กิตปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัตตุสาธนะ 
  ๓) กิจจกิตปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัตตุสาธนะ, กัมมสาธนะ, ภาวสาธนะ 
 ๕.๑.๒.๒ กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ (นิฆัณฑุ) มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น ถือ
ว่าเป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่าด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถให้ความรู้ต่อการ ศึกษาทางภาษาศาสตร์เพราะเป็น
แหล่งรวมของ พจน์ หรือค าพูดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่อนุชนจะต้องศึกษาและให้
ความส าคัญกับการศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ด้วย คัมภีร์อภิธาน แบ่งออกเป็น ๓ กัณฑ์ใหญ่ คือ 
  ๑) สัคคกัณฑ์ แสดงชื่อศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น ศัพท์ที่
เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ชื่อพระนิพพาน พระอรหันต์ และโลกสวรรค์ เป็นต้น 
  ๒) ภูกัณฑ์ แสดงศัพท์ที่เป็นชื่อของสถานที่ พื้นดิน ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ า และล าธารเป็น
ต้น แบ่งออกเป็น ๗ วรรคย่อย คือ 
   (๑) ภูมิวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับแผ่นดิน 
   (๒) ปุรวรรค แสดงชื่อศัพท์เกี่ยวกับเมืองและประเทศ 
   (๓) นรวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับคน 
   (๔) จตุพพรรณวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับวรรณะ ๔ 
   (๕) อรัญญวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับป่าไม้ 
   (๖) เสลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับภูเขา 
   (๗) ปาตาลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับโลกบาดาล 
  ๓) สามัญญกัณฑ์ แสดงนามศัพท์และคุณศัพท์สามัญทั่ว ๆ ไป มีความดีงาม ความ
ประเสริฐ การกระท าเป็นต้น รวมทั้งศัพท์ที่เป็นนิบาตบทและอุปสัคบท แบ่งออกเป็น ๔ วรรคย่อย คือ 
   (๑) วิเสสยาธีนวรรค แสดงศัพท์ที่เป็นบทวิเสสนะที่เก่ียวข้องกับลิงค์ท้ัง ๓ 
   (๒) สังกิณณวรรค แสดงศัพท์เบ็ดเตล็ดทั่วไป 
   (๓) อเนกัตถวรรค แสดงศัพท์ที่มีความหมายหลายอย่าง 
   (๔) อัพยยวรรค แสดงความหมายของอุปสัคและนิบาต 



๕๐๓ 
 

 

 ในกัณฑ์ใหญ่ทั้ง ๓ นั้น ที่ประกอบด้วยวรรคย่อย มีภูมิวรรค และปุรวรรค เป็นต้น เมื่อ
รวมกับปณามคาถา ปฏิญญาคาถา ปริภาสาคาถา และนิคมนคาถา ทั้งหมดแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น 
๑,๒๒๑ คาถาด้วยกัน 
 ลักษณะการแสดงเนื้อหาคัมภีร์อภิธานนั้น เป็นการแสดงกลุ่มศัพท์ที่มีชื่อและลิงค์คล้อย
ตามบาลีพระไตรปิฎก ขอน าการแสดงลักษณะการอธิบายความ โดยแสดงบทประกอบด้วยศัพท์ รูป
วิเคราะห์ และอุทาหรณ์ประกอบโดยสังเขป ดังนี้ 
  ๑) พุทฺธ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ตรัสรู้ 
  รูปวิเคราะห์: พุทฺโธติ เกนตฺเถน พุทฺโธ ถามว่า ค าว่า พุทฺโธ พระพุทธเจ้าทรงพระนาม
ว่าพุทธะ เพราะอรรถว่าอย่างไร, ตอบว่า ทรงพระนามว่าพุทธะ เพราะมีอรรถวิเคราะห์ว่า 
  (๑) พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงตรัสรู้สัจธรรม 
  (๒) โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงให้หมู่สัตว์รู้ตาม 
  (๓) สพฺพญฺญุตาย พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงรู้ธรรมทั้งปวง 
  (๔) สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวง 
  (๕) อภิญฺเ ยฺยตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงรู้ยิ่ง 
  (๖) วิสวิตาย พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงท าพระนิพพานให้แจ้ง 
  (๗) ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงสิ้นอาสวะ 
  (๘) นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากอุปกิเลส 
  (๙) เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากราคะแน่นอน 
  (๑๐) เอกนฺตวีตโทโสติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากโทสะแน่นอน 
  (๑๑) เอกนฺตวีตโมโหติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากโมหะแน่นอน 
  (๑๒) เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงสิ้นกิเลสแน่นอน 
  (๑๓) เอกายนมคฺค  คโตติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะเสด็จไปสู่ทางอันเอก 
  (๑๔) เอโก อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะตรัสรู้
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เพียงพระองค์เดียว 
  (๑๕) อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภตฺตา พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงก าจัด
อวิชชาแล้วตรัสรู้วิชชา 
  (๑๖) พุชฺฌตีติ พุทฺโธ ผู้ตรัสรู้ พระนามว่าพุทธะ (พุธ อวคมเน=ตรัสรู้-รู้-บรรลุ + ต) 
  อุทาหรณ์: เตน สมเย พุทฺโธ ภควา เวรญฺชาย  วิหรติ นเฬรุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุ -
ส เฆน สทฺธึ ปญฺจมตฺเตน ภิกฺขุสเตหิ สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดาอัน
เป็นที่อยู่ของนเฬรุยักข์ เขตเมืองเวรัญชา พร้อมภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ องค ์
  อิติ พุทฺโธ อภิญฺ าย ธมฺมมกฺขาสิ ภิกฺขุน  ทุกฺขสฺสนฺตงฺกโร สตฺถา จกฺขุมา ปรินิพฺพุโต
ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรม แก่ภิกษุท้ังหลายเพื่อความรู้ยิ่ง พระศาสดา ทรงท าที่สุดแห่งทุกข์ 
มีพระจักษุ ปรินิพพานแล้ว 
 อริยา วุจฺจนฺติ พุทฺธา จ พุทฺธสาวกา จ  พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า 
พระอริยะทั้งหลาย 



๕๐๔ 
 

 

 อห  พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ ส ฆญฺจ สรณ  คโต อุปาสกตฺต  เทเสสึ สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน หม่อมฉัน
ได้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะที่พ่ึงแล้ว ได้แสดงตนเป็นอุบาสก ในพระ
ศาสนาแห่งพระศากยบุตรแล้ว 
 สาวกา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ พุทฺธา จ อนุสฺสรนฺติ พระสาวกทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้า
ทั้งหลาย และพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงระลึกได้ 
 พุทฺโธ จ โลเกติ อิท  วินา พุทฺธุปฺปาเทน ส ฆเภทสฺส อภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต  บทว่า พุทฺโธ จ 
โลเก นี้ สกวาทีกล่าวไว้เพ่ือแสดงความไม่มีสังฆเภท โดยเว้นจากการอุบัติของพระพุทธเจ้า 
 อตฺถโต ปน ปารมิตาปริภาวิโต สยมฺภู าเณน สห วาสนาย วิหตวิทฺธ สิตนิรวเสสกิเลโส 
มหากรุณาสพฺพญฺญุตญฺ าณาทิอปริเมยฺยคุณคณาธาโร ขนฺธสนฺตาโน พุทฺโธ ก็โดยความหมาย คือ
พระพุทธเจ้า ผู้ทรงก าจัดกิเลสได้หมดสิ้นพร้อมทั้งวาสนา ด้วยพระสยัมภูญาณ เพราะทรงอบรมบ่ม
พระบารมีมาแล้ว ผู้มีพระขันธสันดานทรงไว้ซึ่งหมู่คุณอันนับประมาณไม่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณและ
พระสัพพัญญุตญาณเป็นต้น 
 ๕.๑.๒.๓ กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์ 
วุตโตทัย ฉันโทมัญชรี เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาที่เป็นหลักในคัมภีร์วุตโตทัย มีคาถาแสดงไว้ ๑๐๘ ชนิดกับ
ฉันท์ ๑๗ ประเภท แบ่งออกเป็น ๖ ปริจเฉท คือ 
  ๑)  สัญญาปริภาสานิเทส ว่าด้วยชื่อและกฎทั่วไป มี ๑๖ คาถา 
  ๒)  มัตตาวุตตินิเทส  ว่าด้วยคาถามาตราพฤติ มี ๒๙ คาถา 
  ๓)  สมวุตตินิเทส  ว่าด้วยสมคาถา มี ๖๑ คาถา 
  ๔)  อัทธสมวุตตินิเทส ว่าด้วยอัทธสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
  ๕)  วิสมวุตตินิเทส ว่าด้วยวิสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
  ๖)  ฉัปปัจจยวิภาค ว่าด้วยนัย ๖ อย่าง มีปัตถารนัยเป็นต้น มี ๙ คาถา 
 ข้อความส่วนใหญ่ในคัมภีร์เป็นทั้งสูตรและอุทาหรณ์ในคาถาเดียวกันมีคาถาทั้งหมด ๑๓๗ 
บท แสดงหลักการประพันธ์ประเภทร้อยกรองที่เรียกว่าปัชชะ ประกอบด้วยคาถา ๒ ประเภท คือ  
  ๑)  มาตราพฤติ คือ คาถาที่นับมาตรา แต่งโดยก าหนดมาตราในแต่ละบาทคาถา มี
ทั้งหมด ๒๖ คาถา คืออริยาชาติ ๖, คีติชาติ ๔, เวตาลียชาติ ๙ และมัตตาสมกชาติ ๗ 
  ๒)  วรรณพฤติ คือ คาถาที่นับพยางค์ แต่งโดยก าหนดพยางค์ในแต่ละบาทคาถา มี
ทั้งหมด ๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, อัทธสมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ 
 ๕.๑.๒.๔ กลุ่มคัมภีร์อลังการ (เกฏุภะ) มีการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามี
ความไพเราะ มีคัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น เนื้อหาของคัมภีร์ประกอบด้วยหลักการตกแต่งภาษา
เพ่ือให้ไพเราะชวนให้น่าฟังเสนาะโสตทั้งอรรถะและพยัญชนะ ซึ่งบทประพันธ์ สามารถจ าแนก
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๑) ปัชชะ ร้อยกรอง หรือคาถา เช่น มงคลสูตรเป็นต้นที่แต่งด้วยคาถาล้วน ๆ  
  ๒) คัชชะ ร้อยแก้ว ความเรียง เรียกว่าจุณณิยะบ้างที่ไม่มีคาถา 
  ๓) วิมิสสะ บทประพันธ์ผสมกันทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว เช่น ธชัคคสูตรเป็นต้น 
 อลังการ หมายถึง เครื่องตกแต่งบทประพันธ์ จ าแนกเป็น ๒ ประเภท โดยถือเอาศัพท์
และความหมายของศัพท์เป็นเกณฑ์ คือ 



๕๐๕ 
 

 

  ๑. สัททาลังการ การตกแต่งเสียง 
  ๒. อัตถาลังการ การตกแต่งความหมาย 
 คัมภีร์เหล่านี้ ท่านผู้แต่งขึ้นต่างมีความรู้ความเชี่ยวชาญแตกฉานในบทบาลีพระไตรปิฎก 
จากนั้น ท่านได้รวบรวมประมวลความรู้การใช้บทบาลีที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมาแต่งประมวลเป็น
กฎเกณฑ์ในการใช้บทบาลีในพระไตรปิฎก ดังนั้น ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎกอัน
เป็นพระพุทธพจน์ที่มีทั้งประเภทคัชช-ร้อยแก้ว และปัชชะ-ร้อยกรอง ตามแนวกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส
นั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจในคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสส เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีกรณีศึกษาที่ได้น าเสนอแล้วข้างต้น 
 ๕.๑.๓  เพื่อศึกษาลักษณะภาษาบทบาลีในอเนกัตถวรรคที่ปรากฏในคัมภีร์นิฆัณฑ ุ 
 คัมภีร์อภิธาน เป็นกลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุดังที่ได้น าเสนอมานั้น แบ่งออกเป็น ๓ กัณฑ์ใหญ่ดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อรวมปณามคาถา ปฏิญญาคาถา ปริภาสาคาถา และนิคมนคาถา ทั้งหมดแล้ว มี
จ านวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๑ คาถา แต่เฉพาะตอนอเนกัตถวรรค มีจ านวน ๓๕๙ คาถา เป็นวรรคที่รวบรวม
ค าศัพท์เฉพาะที่มีความหมายหลายอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น ๘๓๐ ศัพท์ เริ่มตั้งแต่ สมย ศัพท์ที่มี
ความหมาย ๙ อย่าง คือ (๑) สมวายะ ความถึงพร้อมแห่งเหตุ (๒) สมูหะ หมู-่คณะ (๓) การณะ เหตุ 
(๔) ขณะ ขณะ-โอกาส (๕) ปฏิเวธะ การแทงตลอด (๖) กาละ กาลเวลา (๗) ปหานะ การละ (๘) 
ลาภะ การได้ (๙) ทิฏฐิ ลัทธิ จนถึง อาตาปะศัพท์ ที่มีความหมาย ๒ อย่าง คือ (๑) วีริยะ ความเพียร 
(๒) ตาปะ ความเร่าร้อน 
 ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์อภิธานสูจิที่จะน ามาเป็นกรณีศึกษานั้น ผู้วิจัยได้
เลือกเอาบทบาลีมาศึกษาวิเคราะห์เพียง ๒๐ ศัพท์ ซึ่งประกอบด้วย (๑) สมย (๒) วณฺณ (๓) อุโปสถ 
(๔) จกฺก (๕) พฺรหฺมจริย (๖) ธมฺม (๗) อตฺถ (๘) คุณ (๙) ภูต (๑๐) สาธุ (๑๑) สุต (๑๒) กปฺป     
(๑๓) สจฺจ (๑๔) โพธิ (๑๕) ปท (๑๖) โปกฺขร (๑๗) เนกฺขมฺม (๑๘) สนฺต (๑๙) อคฺค และ (๒๐) โสต 
ศัพท์ อันจะท าการศึกษาวิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสสมีด้านหลักภาษา ด้านพจนานุกรม ด้าน
ฉันทลักษณ์ และด้านอลังการ  
 จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีทั้ง ๒๐ ศัพท์ มี สมย ศัพท์เป็นต้นดังที่ได้น าเสนอมาตาม
กลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส สรุปได้ดังนี้  
 ๕.๑.๓.๑ ด้านหลักภาษา 
 การศึกษาด้านหลักภาษา คือการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยบทบาลีโดยการแยกแยะว่า
บทบาลีที่น ามาเป็นกรณีศึกษานั้นเป็นธาตุ เป็นปัจจัยอะไร มีรูปวิเคราะห์แต่ละบทเป็นอย่างไร ทั้งนี้ 
ขอสรุปไปทีละบทบาลี ดังนี้ 
  ๑) สมย ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ส  หรือ สม บทหน้า + อิ, เอ, อย, ยา ธาตุ 
+ อ ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -สหการีการณสนฺนิชฺฌ  สเมติ สมเวตีติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นสภาพที่เป็นไป
ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเป็นเหตุท าผลร่วมกัน 
  -สม  สห วา อวยวาน  อยน  ปวตฺติ อวฏฺ านนฺติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นไปด้วยดี
หรือร่วมกันของส่วนย่อยต่าง ๆ 



๕๐๖ 
 

 

  -ปจฺจยนฺตรสมาคเม เอติ ผล  เอตสฺมา อุปฺปชฺชติ ปวตฺตติ จาติ สมโย ภาวะชื่อว่าสมยะ 
เพราะเป็นแดนที่เกิดขึ้นและเป็นไปแห่งผล เมื่อปัจจัยต่าง ๆ มาประจวบพร้อมกัน  
  -อวเสสปจฺจยาน  สมาคเม เอติ เอตสฺมา อุปฺปชฺชติ ปวตฺตติ จาติ สมโย ชื่อว่าสมยะ 
เพราะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นไป เมื่อปัจจัยที่เหลือมาประจวบพร้อมกัน 
  -สเมติ สมาคจฺฉติ มคฺคพฺรหฺมจริย  เอตฺถ ตทาธารปุคฺคโลติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะ
เป็นโอกาสที่ผู้รองรับข้อประพฤติอันประเสริฐนั้นบรรลุมรรคพรหมจรรย์ 
  - าเณน อภิมุข  สมฺมา เอตพฺโพ อธิคนฺตพฺโพติ อภิสมโย ธมฺมาน  อวิปรีโต สภาโว ชื่อ
ว่าสมยะ เพราะเป็นสภาวะที่บุคคลพึงเข้าถึงเฉพาะหน้าด้วยปัญญาญาณ หมายถึงสภาวะที่ไม่
แปรปรวนแห่งธรรมทั้งหลาย  
  -อภิมุขภาเวน สมฺมา เอติ คจฺฉติ พุชฺฌตีติ อภิสมโย ธมฺมาน  ยถาภูตสภาวาวโพโธ ชื่อ
ว่า สมยะ เพราะเป็นสภาวะรู้เห็นโดยชอบเฉพาะหน้าด้วยปัญญาญาณ หมายถึง ปัญญาญาณรู้เห็น
สภาวะตามความเป็นจริง 
  -สเมนฺติ เอตฺถ เอเตน วา สงฺคจฺฉนฺติ ธมฺมา สหชาตธมฺเมหิ อุปฺปาทาทีหิ วาติ สมโย ชื่อ
ว่าสมยะ เพราะเป็นเวลาที่สภาวธรรมเป็นไปร่วมกับสหชาตธรรมหรือเป็นไปร่วมกับสภาวะมีการ
เกิดข้ึนเป็นต้น  
  -สเมติ เอตฺถ เอเตน วา สงฺคจฺฉติ สตฺโต สภาวธมฺโม วา สหชาตาทีหิ อุปฺปาทีหิ วาติ 
สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นเวลาหรือสภาวธรรมเป็นเครื่องช่วยให้สัตว์เป็นไปพร้อมหรือเกิดขึ้น
ร่วมกัน 
  -ธมฺมปวตฺติมตฺตตาย อตฺถโต อภูโตปิ หิ กาโล ธมฺมปฺปวตฺติยา อธิกรณ  การณ  วิย จ 
ปริปฺป-นามตฺตสิทฺเธน รูเปน โวหรียตีติ สมโย จริงอย่างนั้น กาล ว่าโดยปรมัตถ์แม้จะไม่มีอยู่ เพราะ
เป็นเพียงความเป็นไปแห่งสภาวธรรม แต่ท่านก็ยังกล่าวไว้ประหนึ่งว่าเป็นที่ตั้งและเป็นเหตุแห่งความ
เป็นไปของสภาวธรรมโดยสภาพที่ส าเร็จด้วยการด าริเท่านั้น ฉะนั้น จึงชื่อว่าสมยะ 
  -สมสฺส นิโรธสฺส ยาน  สมฺมา วา ยาน  อปคโม อปฺปวตฺตีติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะ
เป็นการเข้าถึงความสงบหรือเพราะความปราศจากคือไม่เป็นไป โดยชอบ 
  -สมสฺส นิโรธสฺส ยาน  สมฺมา วา ยาน  อปคโมติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะบรรลุถึงความ
สงบหรือเพราะละไปโดยชอบ 
  -สมิติ สงฺคติ สโมธานนฺติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นการประจวบกัน 
  -สเมติ ส โยชนภาวโต สมฺพนฺโธ เอติ อตฺตโน วิสเย ปวตฺตติ ทฬฺหคฺคหณภาวโต วา ต ส 
ยุตฺตา อยนฺติ ปวตฺตนฺติ สตฺตา ยถาภินิเวส  เอเตนาติ สมโย ทิฏฺ  ิสญฺโ ชเนน หิ สตฺตา อติวิย พชฺฌนฺติ 
ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นไปเนื่องกันในอารมณ์ของตน เนื่องจากเป็นสังโยชน์ หรือเพราะท าให้สัตว์
ร่วมกันเป็นไปตามความยึดมั่นนั้น เนื่องจากเป็นสภาวะถือเอาอย่างแน่นแฟ้น จริงอย่างนั้น เหล่าสัตว์
ย่อมยึดติดอย่างเหนียวแน่นด้วยทิฐิสังโยชน์ 
  ๒) วณฺณ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก วณฺณ ธาตุ + อ ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -วณฺณน  ทีฆรสฺสาทิวเสน สณฺ หนนฺติ วณฺโณ สณฺ าน  สัณฐานชื่อว่าวัณณะ เพราะเป็น
การตั้งอยู่โดยความเป็นสภาพยาวและสั้นเป็นต้น  



๕๐๗ 
 

 

  -เอตฺถ จ วณฺณิตพฺโพ “อยมีทิโส”ติ ปกาเสตพฺโพติ วณฺโณ  สณฺ าน . ก็ในค าว่า 
สปฺปราชวณฺณ  นี้ พึงทราบรูปวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ รูปร่างที่ชื่อว่าวัณณะ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงออกว่า นี้ 
เป็นเช่นนี้ 
  -วณฺเณติ วิการมาปชฺชมาน  หทยงฺคตภาว  ปกาเสตีติ วณฺโณ รูปายตน  รูปายตนะ ชื่อว่า
วัณณะ เพราะแสดงสภาพที่เป็นไปในใจเมื่อถึงความเปลี่ยนแปลง 
  -วณฺณียติ อสงฺกรโต ววตฺถปียตีติ วณฺโณ ชาติ ชาติตระกูลชื่อว่าวัณณะ เพราะถูกเขา
ก าหนดไว้โดยไม่ระคนกัน 
  -อยมีทิโสติ วณฺเณติ ปกาเสตีติ วณฺโณ ผิวพรรณที่ชื่อว่าวัณณะ เพราะเป็นสิ่งที่
แสดงออก  
  -อจฺโฉ วิปฺปสนฺโนติอาทินา วณฺณิตพฺพฏฺเ น วณฺโณ, ฉวิ. ฯ เป ฯ ตตฺถ ฉวิยนฺติ ฉวิคตา 
วณฺณธาตุเอว สุวณฺณวณฺโณติ เอตฺถ วณฺณคฺคหเณน คหิตาติ อปเร ผิวพรรณชื่อว่าวัณณะ เพราะเป็น
สิ่งที่คนชื่นชมว่า ผิวผุดผ่อง ฯ ล ฯ ในค าว่า ฉวิย  นั้น อาจารย์บางท่านกล่าวหมายถึงวัณณธาตุ (สี) ที่
เป็นไปในผิวพรรณ ด้วยวัณณะศัพท์ในอุทาหรณ์ว่า สุวณฺณวณฺโณ ผู้มีพระฉวีวรรณดุจสีทองค า 
  -วณฺณียติ ผลเมเตน ยถาสภาวโต วิภาวียตีติ วณฺโณ การณ  เหตุชื่อว่าวัณณะ เพราะ
เป็นเครื่องแสดงผลตามสมควรแก่สภาวะ 
  -วณฺณียติ อปฺปมหนฺตาทิวเสน ปมียตีติ วณฺโณ ปมาณ  ขนาดชื่อว่าวัณณะ เพราะถูก
เขาวัดขนาดไว้โดยความเป็นของน้อยหรือมากเป็นต้น  
  -มหนฺต  ขุทฺทก  มชฺฌิมนฺติ วณฺเณตพฺพโต ปมาเณตพฺพโต วณฺโณ, ปมาณ . ขนาดชื่อว่า
วัณณะ เพราะถูกเขาวัดขนาดไว้ว่าเป็นของใหญ่ เล็ก ปานกลาง  
  -วณฺณน  กิตฺติยา อุคฺโฆสนนฺติ วณฺโณ ปส สา, วณฺณน  คุณส กิตฺตน  วณฺโณ ปส สา. การ
สรรเสริญชื่อว่าวัณณะ เพราะมีการเป่าประกาศเกียรติคุณ 
  -วณฺณียติ ปกาสียติ อตฺโถ อเนนาติ วณฺโณ อกฺขโร อักษรชื่อว่าวัณณะ เพราะเป็น
เครื่องประกาศเนื้อความ 
  -วณฺณียติ ปส สียตีติ วณฺโณ คุโณ คุณชื่อว่าวัณณะ เพราะถูกเขาสรรเสริญ 
  ๓) อุโปสถ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก อุป บทหน้า + วส ธาตุ + อถ ปัจจัย,   
อุโปสถ ศัพท์ + ณ ปัจจัย และ อุป บทหน้า + อุส ธาตุ + อถ ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -อุเปจฺจ วสิตพฺพโต อุโปสโถ ปาติโมกฺขุทฺเทโส การสวดปาติโมกข์ ชื่อว่าอุโปสถะ 
เพราะเป็นวันอันสงฆ์พึงเข้าจ าอยู่ (สวด) 
  -ตถารูเป หตฺถิอสฺสวิเสเส อุโปสโถติ สมญฺ ามตฺตโต อุโปสโถ ปญฺ ตฺติ นามบัญญัติ 
ชื่อว่าอุโปสถะ เพราะเป็นชื่อเรียกช้าง ม้าที่เป็นสัตว์พิเศษ อุโปสถกุเล ชาตตฺตา อุโปสโถ ช้างชื่อว่า    
อุโปสถะ เพราะเป็นช้างที่เกิดในตระกูลอุโปสถะ อุปคนฺตฺวา อรโย อุสตีติ วา อุโปสโถ หรือช้างที่เข้าไป 
(ในสงคราม) แล้ว อดทนต่อข้าศึก จึงชื่อว่า อุโปสถะ 
  -อสนาทิส ยมาทึ วา อุเปจฺจ วสนฺตีติ อุโปสโถ อุปวาโส การรักษาศีล ชื่อว่าอุโปสถะ 
เพราะเข้าจ าอยู่โดยมีการส ารวมในการอดอาหารเป็นต้น 



๕๐๘ 
 

 

  -อุเปเตน สมนฺนาคเตน หุตฺวา วสิตพฺพโต สนฺตาเน วาเสตพฺพโต อุโปสโถ สีล  ศีล ชื่อว่า 
อุโปสถะ เพราะเป็นศีลที่ต้องเข้าจ าอยู่แล้วให้มีอยู่ในสันดาน (ของตน) 
  -อุปวสนฺติ เอตฺถาติ อุโปสโถ, อุปวสนฺตีติ สีเลน วา อนสเนน วา อุเปตา หุตฺวา วสนฺตีติ   
อตฺโถ วัน ชื่อว่าอุโบสถะ เพราะเป็นที่เข้าจ าของคนทั้งหลาย ฯ บทว่า อุปวสนฺติ ความว่า เป็นผู้เข้าจ า
อยู่ด้วยศีล หรือด้วยการอดอาหาร 
  -อุปวสนฺติ เอตฺถาติ อุโปสโถ อุปวสิตพฺพทิวโส. อุปวสนฺตีติ จ สีเลน วา สพฺพโส อา
หารสฺส จ อภุญฺชนสงฺขาเตน อนสเนน วา ขีรปานมธุปานาทิมตฺเตน วา อุเปตา หุตฺวา วสนฺตีติ อตฺโถ 
วัน ชื่อว่าอุโบสถะ เพราะเป็นที่เข้าจ าของคนทั้งหลาย บทว่า อุปวสนฺติ ความว่า เป็นผู้ เข้าจ าอยู่ด้วย
ศีล หรือด้วยการอด คือ ไม่กินอาหาร โดยประการทั้งปวง หรือ ด้วยเพียงการดื่มน้ าปานะ มีน้ านม 
น้ าผึ้ง เป็นต้น 
  ๔) จกฺก ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก จ บทหน้า + กร ธาตุ + กฺวิ ปัจจัย, จกฺก 
ธาตุ + อ ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -กโรติ จ  คมน  อเนนาติ จกฺก  ล้อรถชื่อว่าจักกะ เพราะเป็นเครื่องท าให้เคลื่อนไป จกฺเก
ติ พฺยถติ หึสติ ภูมินฺติ จกฺก  ชื่อว่าจักกะ เพราะเบียดเบียนคือบดแผ่นดิน 
  -จกฺเกติ พฺยถติ หึสติ เอเตนาติ จกฺก  กงจักรชื่อว่าจักกะ เพราะเป็นเครื่องเบียดเบียน 
  -กรียเต วิคฺคโห อเนนาติ จกฺก  กองทัพชื่อว่าจักกะ เพราะเป็นเหตุให้ท าการยึดครองได้  
  ๕) พฺรหฺมจริย ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก พฺรหฺม (พฺรห ธาตุ, พฺรูห ธาตุ + ม 
ปัจจัย) บทหน้า + จร ธาตุ + อิ อาคม + ณฺย ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -มจฺฉริยมลาทิปาปธมฺมวิคมนโต เมตฺตาทิคุณานุพฺรูหนโต จ พฺรหฺม  เสฏฺ    จริยนฺติ         
พฺรหฺมจริย  ทานชื่อว่าพรหมจริยะ เพราะเป็นความประพฤติอันประเสริฐ เพราะปราศจากบาปธรรมมี
ความตระหนี่มลทินเป็นต้นและเพราะเพ่ิมพูนคุณธรรมมีเมตตาเป็นต้น 
  -พฺรหฺม  เสฏฺ    จรนฺติ เอเตนาติ พฺรหฺมจริย  พระศาสนาชื่อว่าพรหมจริยะ เพราะเป็น
เหตุให้ประพฤติสิ่งที่ประเสริฐ 
  -วิเนยฺยาน  พฺรหฺมภาวาวหนโต พฺรหฺม  เสฏฺ    จริย  พฺรหฺมุโน วา ภควโต วาจสิก  จริยนฺติ   
พฺรหฺมจริย  พระธรรมเทศนาชื่อว่าพรหมจริยะ เพราะเป็นความประพฤติอันประเสริฐ เพราะน าความ
เป็นผู้ประเสริฐมาให้แก่เวไนยสัตว์และเป็นพระจริยาทางพระวาจาของผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐ 
  ๖) ธมฺม ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ธร ธาตุ + รมฺม ปัจจัย, ธุ หรือ ธู ธาตุ + 
รมฺม ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -อตฺถโต ปน อตฺตโน สภาว  ธาเรนฺตีติ วา ปจฺจเยหิ ธารียนฺตีติ วา อตฺตโน ผล  ธาเรนฺตีติ  
วา อตฺตโน ปริปูรก  อปาเยสุ อปตมาน  ธาเรนฺตีติ วา สกสกลกฺขเณ ธาเรนฺตีติ วา จิตฺเตน อวธารียนฺตีติ 
วา ยถาโยค  ธมฺมาติ วุจฺจนฺติ. โดยอรรถท่านเรียกว่า ธัมมะ เพราะทรงไว้ซึ่งสภาวะของตน หรืออัน
ปัจจัยทรงไว้หรือย่อมทรงไว้ซึ่งผลของตน หรือผู้ใดบ าเพ็ญธรรมให้บริบูรณ์ก็ทรงผู้นั้นไว้ไม่ให้ตกไปใน
อบายทั้งหลาย หรือทรงไว้ในลักษณะของตน ๆ หรือว่า ย่อมตั้งลงไว้ได้ ด้วยจิตตามสมควร 



๕๐๙ 
 

 

  -อตฺตโน ลกฺขณ  ธาเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่าธัมมะ เพราะเป็นสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของ
ตน 
  -ธรติ สพฺพนฺติ ธมฺม  ชื่อว่าธรรม เพราะทรงความดีทุกอย่างไว้ 
  -อปาเยสฺวปตมาเน อธิคตมคฺคาทิเก สตฺเต ธาเรติ ธรติ เตนาติ ชื่อว่าธัมมะ เพราะเป็น
เครื่องป้องกันบุคคลผู้บรรลุมรรคเป็นต้นไม่ให้ตกไปในอบาย 
  -สลกฺขณ  ธาเรติ ปจฺจเยหิ ธรียตีติ ธมฺโม ชื่อว่าธัมมะ เพราะทรงลักษณะของตนไว้ 
หรือที่ถูกปัจจัยทรงไว้ 
  -อตฺตาน  ธาเรนฺเต อปาเย วฏฺฏทุกฺเข จ อปตมาเน กตฺวา ธาเรตีติ ธมโม ปริยตฺยาทิ ชื่อ
ว่าธัมมะ เพราะทรงผู้มีธรรมไว้ไม่ให้ตกไปในอบายและทุกข์ในวัฏฏะคือปริยัติธรรมเป็นต้น 
  -ธมฺโมติ อเนกวิเธสุ ธมฺเมสุ โลกุตฺตโร อุปฺปาทิโต สจฺฉิกโต จ ค าว่า ธัมมะ หมายถึง 
โลกุตตรธรรมที่เกิดข้ึนและธรรมอีกมากมายที่ต้องท าให้แจ้งชัด 
  -จตูสุ อปาเยสุ ส สาเร วา สตฺเต อปตมาเน ธาเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่าธัมมะ เพราะทรงสัตว์
ไว้ไม่ให้ตกไปในอบาย ๔ หรือในสงสาร 
  -โสตาปนฺนาทีหิ  อริเยหิ  ธาริยติ น ปุถุชฺชเนหีติ ธมฺโม ชื่อว่าธัมมะ เพราะพระ
อริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นทรงไว้ ปุถุชนทรงไว้ไม่ได้ (โลกุตตรธรรม) 
  -จตุภูมิโก สกลกฺขณ  ธาเรตีติ ธมฺโม ชื่อว่าธัมมะ เพราะเป็นธรรมที่มีอยู่ในภูมิ ๔ ที่ทรง
ลักษณะของตนไว้ 
  -กกฺขฬตฺตาทินา ผุสนาทินา สนฺติอาทินา สกสกภาเวน ปณฺฑิเตหิ ธาริยติ สลฺลกฺขียตี
ติปิ ธมฺโม ชื่อว่าธัมมะ เพราะบัณฑิตสังเกตรู้ได้โดยมีสภาพของตน ๆ เป็นต้นว่า หยาบกระด้าง 
กระทบสัมผัส และสงบ 
  -เตปิฏโก ปน ปาฬิธมฺโม สกตฺถปรตฺถาทิเภเท อตฺเถ ธาเรตีติ ธมฺโม ส่วนพระบาฬีคือ
พระไตรปิฎกมีวิเคราะห์ว่า ชื่อว่าธัมมะ เพราะรักษาพระพุทธพจน์ไว้ เพราะทรงประโยชน์ทั้งหลายไว้ 
อันต่างด้วยประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเป็นต้น 
  -เกจิ ตุ วิทู ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ธุนาติ กมฺปติ วิทฺธ เสตีติ ธมฺโม ผู้รู้บางท่านกล่าวว่า 
ชื่อว่าธัมมะ เพราะก าจัดบาปอกุศล 
  ๗) อตฺถ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก อร ธาตุ + ถ ปัจจัย, อส ธาตุ + ถ ปัจจัย, 
อตฺถ ธาตุ + อ ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -อรนฺติ ปวตฺตนฺติ อเนนาติ อตฺโถ ชื่อว่าอัตถะ เพราะเป็นเครื่องด าเนินไปได้ 
  -อตฺถ  อนุปลทฺธึ อทสฺสน  คหนกฺขตฺตาน  กโรตีติ อตฺโถ ชื่อว่าอัตถะ เพราะสร้าง
ประโยชน์อันไม่เคยปรากฏให้แก่ดาวพระเคราะห์ 
  -การเณน อรียติ ปวตฺติยตีติ อตฺโถ ชื่อว่าอัตถะ เพราะให้ด าเนินไปตามการณ์ 
  -อสติ ภวติ เอเตนาติ อตฺโถ ชื่อว่าอัตถะ เพราะเป็นสิ่งให้มีให้เป็น 
  -สทฺโท เอเตน ปวตฺตินิมิตฺเตน อสติ ภวตีติ อตฺโถ ชื่อว่าอัตถะ เพราะเป็นเหตุให้มีศัพท์
ใช้ 



๕๑๐ 
 

 

  -เหตุอนุสาเรน อรียติ อธิคมียตีติ อตฺโถ ชื่อว่าอัตถะ เพราะผู้คนถึงคือได้รับตาม
ครรลองแห่งเหตุ 
  ๘) คุณ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก คุณ ธาตุ + อ ปัจจัย, คณ ธาตุ + อ ปัจจัย, 
คุช ธาตุ + ยุ ปัจจัย, คมุ ธาตุ + ณ ปัจจัย, คุ ธาตุ + ยุ ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -คุณติ ปกาเสติ อตฺตโน การณนฺติ คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะท าให้รู้เหตุของตน 
  -คุณียติ ปริจียติ เสยฺยตฺถิเกหีติ คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ต้องการความเจริญ
พากันสั่งสม 
  -โคณาปียติ อามนฺตาปียติ อตฺตนิ ปติฏฺ  ิโต ปุคฺคโล ทฏฺฐุ โสตุ ปูชิตุญฺจ อิจฺฉนฺเตหิ ชเน
หีติ คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะท าให้บุคคลผู้ตั้งอยู่ในตน (ศีล) ได้รับการร้องเรียก โดยชนผู้ต้องการจะเห็น 
ฟัง และบูชา 
  -อตฺตนา สทฺธึ วิปาก  คุณติ พนฺธตีติ คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะเป็นสิ่งที่ผูกผลไว้กับตน 
  -อตฺตโน หิต  คุชติ ปกาเสตีติ คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะประกาศประโยชน์ของตน 
  -คจฺฉติ สโร อเนนาติ คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะเป็นเครื่องแล่นไปแห่งธนู 
  -ควติ เอเตนาติ คุโณ ชื่อว่าคุณะ เพราะท าให้ธนูมีเสียง  
  ๙) ภูต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ภู ธาตุ + ต ปัจจัย, ภู ธาตุ + กฺต ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -ภวนฺติ พฺรูหนฺติ กถา เอตสฺมาติ ภูโต, โส ภูโต ปิสาจปฺปเภโท อโธมุขาทิ เทวดาผู้เป็น
เหตุให้กล่าวค าพูด ชื่อว่าภูตะ, อโธมุขเทวดาเป็นต้นนั้น ท่านจัดไว้ในจ าพวกปิศาจ 
  -กมฺเมน ภวตีติ ภูต  สัตว์ชื่อว่าภูตะ เพราะเป็นไปตามกรรม 
  -ขนฺธปฺปาตุภาเวน ภวตีติ ภูต  ชื่อว่าภูตะ เพราะยังมีขันธ์ปรากฏอยู่ 
  ๑๐) สาธุ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สาธ ธาตุ + ณ ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -สปรหิต  สาเธตีติ สาธุ, สปฺปุริโส สัตบุรุษ ชื่อว่า สาธุ เพราะท าประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ผู้อ่ืนให้ส าเร็จ 
  -อจฺจนฺต  สาเธตพฺพนฺติ สาธุ, ลทฺธก  สุนฺทร  ทานสีลาทิ ชื่อว่า สาธุ เพราะให้ส าเร็จอย่าง
ยิ่ง หมายถึง สิ่งที่งาม สิ่งที่ดี และคุณธรรมมีทานและศีลเป็นต้น  
  ๑๑) สุต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สุ ธาตุ + ต ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -สุยเตติ สุโต บุตรชื่อว่าสุตะ เพราะมารดาบิดาให้เกิด 
  -สุณาตีติ สุโต ชื่อว่าสุตะ เพราะเชื่อฟัง 
  -สุยฺยเตติ สุโต ชื่อว่าสุตะ เพราะเป็นผู้ที่เขารู้จัก 
  -โสเตน โสตพฺพนฺติ สุต  ชื่อว่าสุตะ เป็นเป็นสิ่งที่พึงใช้หูฟัง 
  ๑๒) กปฺป ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก กปฺป ธาตุ + ณ ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -กปฺปเต ปภวตีติ กปฺโป ชื่อว่ากัปปะ เพราะเป็นคัมภีร์ที่เป็นเบื้องต้น 



๕๑๑ 
 

 

  -อูนสฺส อปฺปกตาย กปฺปียติ เอกาทิวเสน ปริจฺฉิชฺชตีติ กปฺโป ชื่อว่ากัปปะ เพราะเป็นที่
เขาก าหนดด้วยหนึ่งเป็นต้น เหตุท าให้น้อย 
  -กปฺปิยติ ปริจฺเฉทวเสน ปริจฺฉิชฺชิยตีติ กปฺโป ชื่อว่ากัปปะ เพราะถูกเขาก าหนดด้วย
การก าหนดตัดเป็นช่วง 
  -ปริจฺเฉทวเสน กปฺปิยตีติ กปฺโป ชื่อว่ากัปปะ เพราะถูกด าริด้วยสามารถแห่งการ
ก าหนด  
  ๑๓) สจฺจ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สต ธาตุ + ย ปัจจัย, สร ธาตุ + จ 
ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -ราคกฺขยเหตุภาเวน อวิปรีตตฺตา จตุสจฺจปริยาปนฺนโต สจฺจ  ชื่อว่าสัจจะ เพราะเป็น
เหตุให้สิ้นราคะ เนื่องจากเป็นธรรมที่ไม่ผิดจากความเป็นจริง เพราะนับเนื่องในอริยสัจ ๔ 
  -สนฺเตสุ สาธูสุ ภว  สจฺจ  ชื่อว่าสัจจะ เพราะเป็นค าพูดที่มีอยู่ในสัตบุรุษหรือในคนดี
ทั้งหลาย  
  -สรติ อายติ ทุกฺข  หึสตีติ สจฺจ  ชื่อว่าสัจจะ เพราะเป็นความจริงที่เบียดเบียนทุกข์ 
  ๑๔) โพธิ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก พุธ ธาตุ + อิ ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -สพฺพญฺญุตญฺ าณ  พุชฺฌติ เอตฺถาติ โพธิ ต้นไม้ชื่อว่าโพธิ เพราะเป็นที่ตรัสรู้พระ
สัพพัญญุญาณ 
  -พุชฺฌิ เอตฺถ ปฏิวิชฺฌิ จตฺตาริ อริยสจฺจานีติ โพธิ ต้นไม้ชื่อว่าโพธิ เพราะเป็นที่ตรัสรู้
อริยสัจสี่ 
  -พุชฺฌติ เอตายาติ โพธิ ปัญญาชื่อว่าโพธิ เพราะเป็นเครื่องตรัสรู้ 
  -อพุชฺฌิ เอตฺถาติ รุกฺโข โพธิ ต้นไม้ชื่อว่าโพธิ เพราะเป็นที่ตรัสรู้ 
  -สย  พุชฺฌติ พุชฺฌนฺติ วา เตน อริยาติ มคฺโค โพธิ มรรคชื่อว่าโพธิ เพราะรู้แจ้งเอง หรือ
เป็นเครื่องมือที่พระอริยเจ้าตรัสรู้ 
  -สพฺพธมฺเม สพฺพาการโต พุชฺฌติ ปฏิวิชฺฌตีติ สพฺพญฺญุตญฺ าณ  โพธิ พระสัพพัญญุต
ญาณ ชื่อว่าโพธิ เพราะรู้แจ้งธรรมทั้งหมด โดยอาการทั้งปวง 
  -พุชฺฌียติ สจฺฉิกรียติ นิพฺพาน  โพธิ พระนิพพานชื่อว่าโพธิ เพราะถูกพระอริยบุคคลรู้
แจ้ง 
  ๑๕) ปท ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ปท ธาตุ + อ ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -อริเยหิ ปฏิปชฺชิตพฺพตฺตา คนฺตพฺพตฺตา ปท  ชื่อว่าปทะ เพราะพระอริยเจ้าทั้งหลาย
บรรลุ 
  -ปชฺชติ ผลเมเตนาติ ปท  ชื่อว่าปทะ เพราะเป็นเครื่องให้ผลเป็นไป 
  -ปชฺชติ คจฺฉติ เอเตนาติ ปท  ชื่อว่าปทะ เพราะเป็นเครื่องเดินไป 
  -ปชฺชติ ปาปุณาติ ผล  เอเตน การเณนาติ ปท  ชื่อว่าปทะ เพราะเป็นให้บรรลุผล 
  ๑๖) โปกฺขร ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ปุส ธาตุ + ขร ปัจจัย 
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  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -โปเสติ วฑฺเฒติ สทฺเทติ โปกฺขโร ชื่อว่าโปกขระ เพราะท าให้เสียงดังกังวาน 
  -กฏฺ าทีหิ โทณิสณฺ าเนน กต  วชฺชภณฺฑ  โปกฺขโร นาม ชื่อว่าโปกขระ เพราะเขาน าไม้
เป็นต้นมาท าสัณฐานเป็นช่องของพิณ 
  -โปเสติ อเนนาติ โปกฺขโร ชื่อว่าโปกขระ เพราะเป็นเครื่องมือเลี้ยง 
  -โปสียติ ชเลนาติ โปกฺขร  ชื่อว่าโปกขระ เพราะถูกน้ าเลี้ยงไว้ 
  -โปกฺขเร ชเล ชาตนฺติ โปกฺขร  ชื่อว่าโปกขระ เพราะเกิดในน้ า 
  ๑๗) เนกฺขมฺม ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก นิ เป็นบทหน้า + กมุ ธาตุ + ณฺย 
ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -สพฺพกิเลเสหิ นิกฺขนฺตตฺตา เนกฺขมฺม  ชื่อว่าเนกขัมมะ เพราะออกไปจากกิเลสทุกอย่าง  
  ๑๘) สนฺต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สมุ ธาตุ + อนฺต ปัจจัย, สมุ ธาตุ + ต 
ปัจจัย, สท ธาตุ + ต ปัจจัย, ส ส ธาตุ + ต ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -สนฺตภาวฏฺเ น สนฺต  ชื่อว่าสันตะ เพราะมีความหมายว่าสงบ 
  -ราคาทีน  สนฺตกรณตฺตา สนฺต  ชื่อว่าสันตะ เพราะท าให้ราคะเป็นต้นสงบระงับ 
  -สมโณปจยสภาโว สนฺโต ชื่อว่าสันตะ เพราะเป็นสภาพที่เกิดจากความสงบ 
  -ราคาทโย สเมตีติ สนฺโต ชื่อว่าสันตะ เพราะระงับราคะเป็นต้นได้ 
  -สุนฺทโร อนฺโต อวสานเมตสฺสาติ สนฺโต ชื่อว่าสันตะ เพราะมีที่สุดอันงดงาม 
  -กิเลเส สเมตีติ สนฺโต ชื่อว่าสันตะ เพราะสงบกิเลส 
  ๑๙) อคฺค ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก อช ธาตุ + อ ปัจจัย, อช ธาตุ + ค 
ปัจจัย, อชฺช ธาตุ + อ ปัจจัย, อท ธาตุ + อ ปัจจัย, อม ธาตุ + อ ปัจจัย, อสุ ธาตุ + อ ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -เสฏฺ ภาว  อชติ คจฺฉตีติ อคฺโค ผู้ชื่อว่าอัคคะ เพราะถึงความเป็นผู้ประเสริฐ 
  -สีลาทีหิ อชิตพฺโพ อุปคนฺตพฺโพติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะเป็นธรรมที่ผู้มีศีลเป็นต้น
พึงไปถึง 
  -ปุญฺเ น อชฺชิยเตติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะเป็นฐานะที่บุคคลถึงได้ด้วยบุญ 
  -นิพฺพานสุข  อทติ ภกฺขตีติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะเป็นผู้เสวยความสุขคือนิพพาน 
  -กิเลสเวร  อมติ หึสตีติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะเป็นผู้เบียดเบียนเวรคือกิเลส 
  -กิเลเส อสติ เขเปตีติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะละทิ้งกิเลสทั้งหลาย 
  ๒๐) โสต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สุ ธาตุ + ต ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -สุณาติ เอเตนาติ โสโต ชื่อว่าโสตะ เพราะเป็นเครื่องฟังเสียง 
  -มหาสมุทฺท  สวติ สนฺทตีติ โสโต ชื่อว่าโสตะ เพราะไหลเข้ามหาสมุทร 
  -สุณาตีติ โสต  ชื่อว่าโสตะ เพราะฟังเสียง 
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 ๕.๑.๓.๒ ด้านพจนานุกรม 
 การศึกษาด้านพจนานุกรม (นิฆัณฑุ) คือการศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ประเภทพจนานุกรม
บทบาลี คือคัมภีร์อภิธานที่ให้ความรู้ต่อการศึกษาทางภาษาศาสตร์เพราะเป็นแหล่งรวมของค าศัพท์
ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ขอสรุปไปทีละบทบาลี ดังนี้ 
  ๑) สมย ศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สมวาย ความถึงพร้อมแห่ง
เหตุ (๒) สมูห หมู่-คณะ (๓) การณ เหตุ (๔) ขณ ขณะ-โอกาส (๕) ปฏิเวธ การแทงตลอด (๖) กาล 
กาลเวลา (๗) ปหาน การละ (๘) ลาภ การได้ (๙) ทิฏฺ  ิ ลัทธิ 
  ๒) วณฺณ ศัพท์ มีความหมาย ๑๒ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สณฺ าน รูปร่าง-สัณฐาน 
(มีต่ าและสูงเป็นต้น) (๒) รูป สี (มีสีแดงและด าเป็นต้น) (๓) ชาติ ตระกูล (มีกษัตริย์เป็นต้น) (๔) ฉวิ 
ผิวพรรณ (๕) การณ เหตุ (๖) ปมาณ ประมาณ (๗) ปสํสา การสรรเสริญ (๘) อกฺขร อักษร (๙) ยส 
ชื่อเสียง (๑๐) คุณ คุณมีศีลเป็นต้น (๑๑) ชาตรูป ทองค า (๑๒) ปุฬิน กองทราย 
  ๓) อุโปสถ ศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปาติโมกฺขุทฺเทส การสวด
ปาติโมกข์ (๒) ปณฺณตฺติ นามบัญญัติ (๓) อุปวาส การรักษาอุโบสถศีล (๔) อฏฺ งฺค ศีล ๘ (๕) อุโปสถ
ทิน วันอุโบสถ  
  ๔) จกฺก ศัพท์ มีความหมาย ๑๔ อย่าง ประกอบด้วย (๑) รถงฺค ล้อรถ (๒) ลกฺขณ 
ลายลักษณ์ที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้า (๓) ธมฺมจกฺก ธรรมจักร (๔) อุรจกฺก กงจักร (๕) อิริยาปถ 
อิริยาบถ (๖) สมฺปตฺติ สัมปัตติจักร (๗) จกฺกรตน จักรรัตนะ (๘) มณฺฑล มณฑล (๙) พล กองทัพ-พล 
(๑๐) กุลาลภณฺฑ แท่นปั้นของช่างหม้อ-ภมรช่างหม้อ  (๑๑) อาณา อาณาจักร  (๑๒) อายุธ อาวุธ 
คือ จักร (๑๓) ทาน วัตถุทาน (๑๔) ราสิ กองวัสดุ  
  ๕) พฺรหฺมจริย ศัพท์ มีความหมาย ๑๒ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ทาน ทาน (๒) อปฺป-
มญฺ า อัปปมัญญา-พรหมวิหารธรรม (๓) สาสน พระศาสนา (๔) เมถุนารติ การงดเว้นจากเมถุน            
(๕) เวยฺยาวจฺจ การช่วยขวนขวาย (๖) สทารตุฏฺ  ิ ความพอใจยินดีในภรรยาตน (๗) ปญฺจสีล ศีล ๕ 
(๘) อริยมคฺค อริยมรรค (๙) อุโปสถงฺค องค์อุโบสถ (๑๐) ธิติ ความเพียร (๑๑) ธมฺมเทสนา การ
แสดงธรรม (๑๒) อชฺฌาสย อัธยาศัย  
  ๖) ธมฺม ศัพท์ มีความหมาย ๑๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สภาว สภาวธรรม         
(๒) ปริยตฺติ พระปริยัติ (๓) ปญฺ า ปัญญา (๔) าย, ยุตฺติ ความสมเหตุสมผล, ความสมควร      
(๕) สจฺจ สัจจะ  (๖) ปกติ ปรกติ, ธรรมดา (๗) ปุญฺ  บุญ (๘) เ ยฺย เญยยธรรม ๕ อย่าง (คือ 
สังขาร วิการ ลักษณะ นิพพานและบัญญัติ) (๙) คุณ คุณ (๑๐) อาจาร ความประพฤติ (๑๑) สมาธิ 
สมาธิ (๑๒) นิสฺสตฺตตา, สุญฺ ตา สภาวะซึ่งไร้บุคคลตัวตนเราเขา, ความว่างเปล่า (๑๓) อาปตฺติ 
อาบัติ (๑๔) การณ, ปจฺจย เหตุ (๑๕) วิการ ความเปลี่ยนแปลง (๑๖) ปจฺจยุปฺปนฺน ผลที่เกิดจากเหตุ 
(๑๗) วิสย อารมณ์ (๑๘) นิพฺพาน พระนิพพาน (๑๙) ปาลิ พระบาลี (พระธรรมวินัย)  
  ๗) อตฺถ ศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปโยชน ประโยชน์หรือความ
ต้องการ (๒) สทฺทาภิเธยฺย เนื้อความที่ศัพท์กล่าว (๓) วุฑฺฒิ ความเจริญ (๔) ธน ทรัพย์ (๕) วตฺถุ วัสดุ        
(๖) การณ เหตุ (๗) นาส ความพินาศ (๘) หิต ประโยชน์เกื้อกูล (๙) ปจฺฉิมปพฺพต ภูเขาด้านทิศ
ตะวันตก  
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  ๘) คุณ ศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปฏล ชั้น (๒) ราสิ กอง-ช่วง        
(๓) อานิสํส อานิสงส์ (๔) พนฺธน เครื่องผูก (๕) อปฺปธาน ศัพท์ขยาย (๖) สีลาทิ คุณมีศีลเป็นต้น   
(๗) สุกฺกาทิ สีมีสีขาวเป็นต้น (๘) ชิยา สายธนู (๙) โกฏฺ าส ส่วน-น้อย  
  ๙) ภูต ศัพท์ มีความหมาย ๑๑ อย่าง ประกอบด้วย (๑) รุกฺขาทิ ต้นไม้เป็นต้น       
(๒) วิชฺชมาน ความมีอยู่ (๓) อรหนฺต พระอรหันต์ (๔) ขนฺธปญฺจก ขันธ์ ๕ (๕) สตฺต สัตว์โลก      
(๖) มหาภูต มหาภูตธาตุ ๔ (๗) อมนุสฺส เทวดา ภูตศัพท์ ที่เป็น ๓ ลิงค์ มีลิงค์ตามบทที่ถูกขยาย มี
ความหมาย ๔ อย่าง ประกอบด้วย (๑) อตีต กาลล่วงไปแล้ว (๒) ชาต สัตว์ที่เกิดมา (๓) ปตตฺ การถึง-
การบรรลุ (๔) สม ความเสมอกัน 
  ๑๐) สาธุ ศัพท์ มีความหมาย ๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สุนทร ความดี (๒) ทฬฺหิ
กมฺม การกระท าให้มั่นคง (๓) อายาจน การอ้อนวอน (๔) สมฺปฏิจฺฉน การรับค า (๕) สชฺชน คนดี  
(๖) สมฺปหํสา ความยินดี (๗) สมฺปสาทน เลื่อมใส  
  ๑๑) สุต ศัพท์ มีความหมาย ๑๐ อย่าง ประกอบด้วย (๑) คมน การไป (๒) วิสฺสุต 
การปรากฏ (๓) อวธาริต การจดจ า (๔) อุปจิต การสั่งสม-การเลือกเฟ้น (๕) อนุโยค การขวนขวาย-
การถาม (๖) กิลินฺน ความก าหนัด-การเปียกชุ่ม (๗) โสตวิญฺเ ยฺย สัททารมณ์ที่โสตประสาทรู้ได้   
(๘) สตฺถ ศาสตร์คัมภีร์ (๙) ปุตตฺ บุตรชาย (๑๐) ทูต ทูต  
  ๑๒) กปฺป ศัพท์ มีความหมาย ๑๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) กาล กาลเวลา (๒) ยุค 
ยุคทั้ง ๔ มีกตยุคเป็นต้น (๓) เลส อุบายข้ออ้าง (๔) ปญฺ-  ตฺติ นามบัญญัติ-ชื่อ (๕) ปรมายุ การ
ก าหนดช่วงชีวิต หรือ อายุกัป (๖) สทิส ความเหมือนกัน-เปรียบ-เหมือน (๗) สมณโวหาร การท าให้
เหมาะด้วยสมณโวหาร (๘) วินยกฺรยาสงฺขาตกปปฺพินฺทุ การท าเครื่องหมาย-จุด (๙) สมนฺต รอบคอบ-
รอบด้าน (๑๐) อนฺตรกปฺปาทิก กัปมีอันตรกัป (๑ ใน ๘๐ ของมหากัปเป็นต้น) (๑๑) ตกฺก ความคิด 
(๑๒) วิธิ การจัดแจง (๑๓) อภิสนฺทหน เชื่อ-ความเชื่อ (๑๔) เฉทน ตัด (๑๕) วิกปฺป การยกเว้น  
(๑๖) วินิโยค ประกอบเป็นพิเศษ (๑๗) ตณฺหาทิฏฺ  ิ ตัณหาและทิฐิ  
  ๑๓) สจฺจ ศัพท์ มีความหมาย ๘ อย่าง ประกอบด้วย (๑) นิพพาน  นิพพาน        
(๒) มคฺค อริยมรรค (๓) วิรติ วิรติสัจจะ (๔) สปถ การสบถ (๕) สจฺจภาสิต การกล่าวค าจริง หรือ วจี
สัจจะ (๖) ตจฉฺ ความจริง (๗) อริยสจจฺ อริยสัจ ๔ มีทุกขสัจเป็นต้น (๘) ทิฏฺ  ิ มิจฉาทิฐิ  
  ๑๔) โพธิ ศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สพฺพญฺญุตญฺ าณ 
สัพพัญญุตญาณ (๒) อริยมคฺค อริยมรรค (๓) ปญฺ ตฺติ นามบัญญัติ (๔) อสฺสตฺถรุกฺข ต้นโพธิ์       
(๕) นิพฺพาน พระนิพพาน  
  ๑๕) ปท ศัพท์ มีความหมาย ๑๑ อย่าง ประกอบด้วย (๑) าน ที่ตั้ง (๒) ปริตฺตาณ 
การคุ้มครอง (๓) นิพฺพาน พระนิพพาน (๔) การณ เหตุ-การณ์ (๕) สทฺท บท-ศัพท์-ค า (๖) วตฺถุ 
พัสดุ-สิ่งของ (๗) โกฏฺ าส ภาค-ส่วน-ตอน (๘) ปาท เท้า (๙) ตลฺลญฺฉน รอยเท้า (๑๐) สรีร ร่างกาย   
(๑๑) อารมฺมณ อารมณ์ 
  ๑๖) โปกฺขร ศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปทุมะ ดอกบัว        
(๒) เทหะ ร่างกาย (๓) วัชชภัณฑมุขะ ช่องพิณและปากกลองเป็นต้น (๔) สุนทรัตตะ ความงาม    
(๕) สลิละ น้ า (๖) มาตังคกรโกฏิ ปลายงวงช้าง  



๕๑๕ 
 

 

  ๑๗) เนกฺขมฺม ศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ป มชฌฺาน ปฐมฌาน         
(๒) ปพฺพชฺชา การบรรพชา (๓) วิมุตฺติ อรหัตตผล-นิพพาน (๔) วิปสฺสนา วิปัสสนา (๕) นิสฺเสสกุสล 
กุศลทุกอย่าง  
  ๑๘) สนฺต  ศัพท์  มีความหมาย ๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) อจฺจิต  การบูชา          
(๒) วิชฺชมาน สิ่งที่มีอยู่-ความมีอยู่ (๓) ปสตฺถ สิ่งที่ได้รับการสรรเสริญ-การสรรเสริญ (๔) สจฺจ ความ
จริง (๕) สาธุ คนดี (๖) ขินฺน, กิลนฺตภาว ผู้ล าบาก-เหน็ดเหนื่อย, ความล าบาก-เหน็ดเหนื่อย        
(๗) สมิต, กิเลสวูปสม ผู้สงบจากกิเลส  
  ๑๙) อคฺค  ศัพท์  มีความหมาย ๖ อย่ าง ประกอบด้วย (๑ ) อาทิ  เบื้ องแรก           
(๒) โกฏฺ าส ส่วน (๓) โกฏิ ปลายแขน (๔) ปุรโต ข้างหน้า (๕) วร สิ่งที่เลิศ-ประเสริฐ (๖) อารมฺมณ 
อารมณ ์ 
  ๒๐) โสต ศัพท์ มีความหมาย ๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) มํสโสต, กณฺณ หู (๒) โสต
วิญฺ าณ โสตวิญญาณ (๓) าณ ทิพยโสตญาณ (๔) ตณฺหาทิ ธรรมทั้ง ๕ มีตัณหาเป็นต้น (๕) อุทก
ธารา, ปโยเวค กระแสน้ า (๖) อริยมคฺค อริยมรรค (๗) จิตฺตสนฺตติ ความต่อเนื่องของจิต 
 ๕.๑.๓.๓ ด้านฉันทลักษณ์ 
 การศึกษาด้านฉันทลักษณ์ คือการศึกษาตามคัมภีร์วุตโตทัยที่แสดงฉันทลักษณ์บาลี ซึ่งว่า
ด้วยกฎระเบียบในการวางศัพท์ที่เป็นครุและลหุ เป็นแบบต่าง ๆ ในการประพันธ์ที่เป็นร้อยกรองซึ่ง
เรียกว่าปัชชะ ดังนั้น อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น จึงเป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 
  ๑) อนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ มีคาถาดังนี้ 
   ปัฐยาวัตตคาถา, ปฐมภการวิปุลาคาถา, ตติยนการวิปุลาคาถา, ปฐมมการวิปุลา
คาถา, ตติยมการวิปุลาคาถา, ปฐมสการวิปุลาคาถา, ตติยสการวิปุลาคาถา และปฐมชการวิปุลาคาถา 
  ๒) ปันติฉันท์ ๑๐ พยางค์ มีคาถาดังนี้ 
   อุพภาสกคาถา และอุปัฏฐิตาคาถา 
  ๓) ติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ มีคาถาดังนี้ 
   อินทรวิเชียรคาถา, อุเปนทรวิเชียรคาถา, โทธกคาถา, วาโตมมีคาถา และ สวาคตา
คาถา 
  ๔) ชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ มีคาถาดังนี้  
   วังสัฏฐคาถา, อินทรวงศคาถา, ลลิตาคาถา, เวสสเทวีคาถา และกมลาคาถา 
 ๕.๑.๓.๔ ด้านอลังการ 
 การศึกษาด้านอลังการคือการศึกษาหลักการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความ
ไพเราะ โดยเฉพาะคัมภีร์สุโพธาลังการ ดังนั้น อุทาหรณ์ที่น ามาอ้าง เมื่อวิเคราะห์ตามหลักอลังการ
แล้ว จึงได้อลังการ ประเภทสัททาลังการ ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ      
(๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ และ (๕) อัตถพยัตติคุณ 

๕.๒  ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎก ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 

ผู้วิจัยพบว่ายังมีประเด็นที่เป็นสาระส าคัญท่ีน่าสนใจศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 



๕๑๖ 
 

 

  ๑. บทบาลีในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี ปัญจิกา อัตถโยชนา ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส : 
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ 
 ๒. บทบาลีในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี ตามสูตรคัมภีร์สัททาวิเสส: ศึกษาเชิงวิเคราะห์ 



๕๑๗ 
 

บรรณานุกรม  
 
๑. ภาษาบาลี-ไทย: 

 ๑.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร:

 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
______________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร:  
 โรงพมิพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
______________. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอัฏฐกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 
 วิญญาณ, ๒๕๓๙. 
______________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฏีกา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ, 
 ๒๕๓๙. 
 
  ๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 
กรุณา กุศลาสัย - เรืองอุไร กุศลาสัย. ภารตวิทยา. พิมพ์ครั้งที ่๓ กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สยาม  
 บริษัท เคล็ดไทยจ ากัด, ๒๕๓๗. 
ฉลาด บุญลอย. ประวัติวรรณคดีบาลี. ธนบุรี: โรงพิมพ์ประยูรวงศ,์ ๒๕๐๔. 
ชเวอ่อง. ปาณินิ สิทธานตเกามุที ปาฐนิสสัย อธิบาย. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการ ศาสนา,  
 ๒๕๓๓. 
ปตัญชลิ. วยากรณมหาภาษยะ. ปูนา: โรงพิมพ์ภัณฑาการ์ อินสทิทูท, ๑๙๘๔. 
พัฒน์ เพ็งผลา. บาลีสันสกฤตในภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที ่๔. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๓๓.  
ภัฏโฏชิ ทีกษิตะ. สิทธานตเกามุที. เดลฮ:ี โรงพิมพ์เจาขัมภา, ๒๕๔๕.  
พระเกลาสะ. มหาวิสุตารามศาสนวงศ์. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์มหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๑๔. 
พระคันธสาราภิวงศ์. สุโพธาลังการมัญชรี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ หจก. ไทยรายวันการพิมพ์,  
 ๒๕๔๖. 
______________. สังวรรณนามัญชรี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิทักอักษร, ๒๕๔๕. 
______________. วุตโตทยมัญชรี. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พิทักอักษร, ๒๕๔๕. 
______________. วุตโตทยมัญชรี ศึกษาเปรียบเทียบฉันทลักษณ์บาลี. กรุงเทพมหานคร: หจก.  
 ซีเอไอเซ็นเตอร์ จ ากัด, ๒๕๕๑. 
พระญาณาลังการเถระ. ปทวิจาร คัมภีร์ประมวลศัพท์ไวยากรณ์บาลี. กรงุเทพมหานคร: ห้าง 
 หุ้นส่วนจ ากัดไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗. 
พระนันทปัญญะ. จูฬคันธวงศ์. กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิค จ ากัด, ๒๕๔๖.  
พระทาฐานาคะ. นิรุตติสารมัญชูสา. ม.ปท., ม.ป.ป. 

 



๕๑๘ 
 

พระเทพเมธาจารย์ (เช้า  ิตปญฺโ ). แบบเรียนวรรณคดีบาลีประเภทคัมภีร์ไวยากรณ์. ธนบุรี:  
 โรงพิมพ์ประยูรวงศ,์ ๒๕๐๔. 
พระธรรมกิตติมหาเถระ. พาลาวตาโร. ล าปาง: โรงพิมพ์จิตวัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๑. 
พระปัญญาสามิ. สาสนวังสัปปทีปิกา. มัณฑเลย์: โรงพิมพ์โภควตี, ๒๔๖๗. 
พระปิยทัสสีและคณะ ๆ. ปทสาธนะ ปทสาธนฎีกา พาลาวตาร พาลาวตารฎีกา และพาลาวตาร  
 นิสสัย ๗ คัมภีร์. มัณฑเลย์: โรงพิมพ์ธนวตี, ๒๕๑๐. 
พระพุทธโฆสเถระ. วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ป โม ภาโค. พิมพ์ครั้งที ่๘  
 กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
______________. วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ตติโย ภาโค. พิมพ์ครั้งที ่๘.  
 กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎก ตาม
แนวคัมภีร์สัททาวิเสส” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะภาษาบทบาลีในอเนกัตถวรรคที่ปรากฏใน
คัมภีร์นิฆัณฑุ ผลการวิจัยพบว่า คัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์พ้ืนฐานการศึกษาบาลี
พระไตรปิฎก มี ๔ ประเภท ดังนี้ (๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์ (๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์      
(นิฆัณฑุ) (๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ (๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ (เกฏุภะ) ส าหรับคัมภีร์อภิธานเป็นกลุ่ม
คัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ (นิฆัณฑุ) เฉพาะตอนอเนกัตถวรรค มี ๓๕๙ คาถา มีจ านวน ๘๓๐ ศัพท์ เริ่ม
ตั้งแต่ สมย ศัพท์จนถึง อาตาปะศัพท์ ผู้วิจัยได้เลือกเอาบทบาลีมาศึกษาวิเคราะห์เพียง ๒๐ ศัพท์ ตาม
หลักคัมภีร์สัททาวิเสส ๔ กลุ่ม ดังนี้ ๑) ด้านหลักภาษา คือการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยบทบาลีโดย
การแยกบทบาลีเป็นธาตุ ปัจจัย มี สมย = ส /สม + อิ/เอ/อย/ยา + อ เป็นต้น ๒) ด้านพจนานุกรม มี 
สมย ศพัท์ ใช้ในความหมาย ๙ อย่าง ๓) ด้านฉันทลักษณ์ มีอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ที่เป็นปฐมภการ 
วิปุลาคาถา เป็นต้น และ ๔) ด้านอลังการ ๕ อย่าง มีปสาทคุณ เป็นต้น 
ค าส าคัญ บทบาลี พระไตรปิฎก คัมภีร์สัททาวิเสส 

Abstract 
 This article is a parth of research entiled ‘An Analytical Study of Pali Words 
in Tipitaka though Sadavisesa Texts’ aims at study the Pali language found in 
Anekatthavagga in Nighandu scripture. Its findings were that Saddavisesa group texts 
contain the foundational books for study Tipitaka divided into ๔  types; ๑ ) the group 
of grammar entailing principle of language, ๒ ) group of glossaries of vocabulary 
(Nighandu), ๓) group of prosody and ๔) group of rhetoric (Keṭubha). 
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 In Anekatthavagga containing ๓๕๙ verses, it found only ๘๓๐ words, starting 
from Samaya up to Ātāpa word. In this work, the researcher had chosen only ๒ ๐ 
words for analysis done based on Saddavisesa texts ๔  groups; ๑ ) Principle of 
language explores the word analysis by classifying into root, prefix such as Samaya = 
Saṃ/Sama + i/e/aya/yā+ a etc. ๒) Dictionary deals with word’s meaning for example 
Samaya has ๙  meanings etc. ๓ ) Prosody means verse, for example, Anuṭṭhubhā-
chanda with ๘ syllables consisting of Paṭṭhayāvattagāthā etc. ๔) Delicacy or principle 
of rhetoric contains ๕ word embellishments etc.  
Keywords: Pali term, Tipitaka, Saddavisesa texts 

บทน า  

 พระไตรปิฎกอันเป็นพระพุทธพจน์ว่าตามสภาวะของธรรมตามที่ปรากฏแล้ว เป็นธรรมที่
ละเอียดลึกซึ้งเข้าใจได้ยาก มีหลักฐานปรากฏว่า อธิคโต โข มฺยาย  ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ 
สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย๑ ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ ลึกซ้ึง เห็นได้ยาก รู้ตาม
ได้ยาก สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้๒ พระไตรปิฎกเป็นหลักฐาน
ชั้นต้นบรรจุหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกองค์ส าคัญ โดยพระอรหันตสาวก
ทั้งหลายมีพระมหากัสสปเถระเป็นต้นได้รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ ดุจเดียวกับตะกร้าอันเป็นภาชนะ
ส าหรับใส่ของต่าง ๆ ไว้๓ ดังนั้น พระบุรพาจารย์เริ่มตั้งแต่พระอรรถกถาจารย์ผู้รู้อรรถะและพยัญชนะ
ของพระพุทธพจน์ ได้อธิบายพระพุทธพจน์ที่เป็นบทบาลีพระไตรปิฎกในส่วนที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้น
ส าหรับผู้เริ่มศึกษา จึงมีคัมภีร์อธิบายพระพุทธพจน์หลังสมัยพุทธกาลเพิ่มข้ึนอีกมากมาย จัดเป็นล าดับ
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ทีปนี ปกรณ์วิเสส และสัททา -  
วิเสส๔ คัมภีร์เหล่านี้ เป็นคัมภีร์อธิบายพระพุทธพจน์ทั้งรูปศัพท์ของประโยค หลักไวยากรณ์ และ
สภาวธรรม ตลอดถึงเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจพระพุทธพจน์ได้อย่างถูกต้องตรง
ตามพุทธประสงค์ คมัภีร์เหล่านี้ถูกบันทึกไว้ด้วย ภาษามคธ ปัจจุบันเรียกกันว่า ภาษาบาลี  
 ภาษาบาลี เป็นภาษาที่ชาวบ้านแคว้นมคธใช้พูดกันในชีวิตประจ าวัน เมื่อสมัยพุทธกาล
และเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ประกาศศาสนาตามที่พระพุทธโฆสาจารย์กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิ-
มรรคว่า ธมฺมนิรุตฺติสญฺ  ิตาย สภาวนิรุตฺติยา มาคธิกาย สพฺพสตฺตาน  มูลภาสาย ฯ๕ ด้วยภาษา
มคธอันเป็นภาษาดั้งเดิมของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ใช้พูดกันตามปกติเป็นที่รู้กันว่า  พระชินเจ้าทรงใช้
ประกาศพระธรรม ฯ 
                                                           

 ๑ วิ.ม. (บาลี) ๔/๗/๖-๗. 
 ๒ วิ.ม. (ไทย) ๔/๗/๑๑. 
 ๓ เสถียรพงษ์ วรรณปก, ค าบรรยายพระไตรปิฎก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์หอรัตนชัยการพิมพ์, 
๒๕๔๐) หน้า ๗. 
 ๔ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับส าหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑ - ๒๕. 
 ๕ พระพุทธโฆสเถระ, วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ตติโย ภาโค, พิมพ์ครั้งที่ ๘ (กรุงเทพ-    
มหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๘. 



๕๒๔ 
 

 ค าว่า บาลี ตามความเห็นของอาจารย์บางท่านว่า มาจากรากศัพท์เดียวกัน คือ ปา ธาตุ + 
ฬิ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า ปาติ รกฺขตีติ ปาฬิ๖ หมายถึงบันทึกรักษาหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าไว้ 
 รูปวิเคราะห์ที่พระฎีกาจารย์ขยายความในสมันตปาสาทิกาของพระพุทธโฆสาจารย์ มีว่า 
อตฺถ  ปาติ รกฺขตีติ ปาลิ ปาโต ลีติ โมคฺคลฺลานสุตฺเตน ลิปฺปจฺจโย ฯ ปาลิย  อาคโต นโย ปาลินโย    
ปาลินยสฺส อนุรูปา ปาลินยานุรูปา๗ แปลว่า เรียกว่า เป็นบาลี เพราะคงไว้คือรักษาไว้ซึ่งเนื้อความ 
(พระพุทธพจน์) ลง ลิ ปัจจัย ด้วยสูตรในคัมภีร์ไวยากรณ์โมคคัล-ลานะว่า ปาโต ลิ (ลง ลิ ปัจจัย หลัง 
ปา ธาตุ) นัยที่มาในคัมภีร์บาลี เรียกว่า ปาลินัย กถาที่เข้ากันได้กับปาลินัย ชื่อว่า ปาลินยานุรูป 
 ภาษาบาลี  เป็นภาษาบันทึกรักษาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ในรูปคัมภีร์
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ระดับรอง ๆ ลงมา เช่น อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น ดังนั้น ผู้จะศึกษาบทบาลี
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ จ าเป็นจะต้องศึกษาภาษาบาลีให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งก่อน 
การศึกษาหลักภาษาบาลีระดับธรรมดาถือว่ายังไม่เพียงพอที่จะศึกษาพระไตรปิฎกในเชิงวิเคราะห์วิจัย
ได ้แต่ต้องเป็นการศึกษาหลักภาษาบาลีที่มีอยู่ในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ๔ กลุ่ม อันเป็นคัมภีร์ที่ช่วยให้
เกิดความเข้าใจในการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 
 ค าว่า สัททาวิเสส คือ กลุ่มคัมภีร์หลักภาษาบาลีที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาและวินิจฉัย
ข้ออรรถข้อธรรมในบทบาลีพระไตรปิฎก ปัจจุบันในหอสมุดแห่งชาติมีบัญชีรายชื่อกลุ่มคัมภีร์สัททา-  
วิเสส ๑๕๓ คัมภีร์๘ เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นอุปการะในการศึกษาบทบาลีพระไตรปิฎก 
จัดเป็นคัมภีร์สัททาวิเสส ๔ กลุ่ม คือ 
 ๑. กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์ เป็นคัมภีร์ประเภทที่แสดงหลักภาษาบาลี โดยกล่าวถึงรากศัพท์, 
วิธีส าเร็จรูป การเปลี่ยนแปลงศัพท์ ฯลฯ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม มีกลุ่มคัมภีร์กัจจายนะ กลุ่มคัมภีร์โมคคัลลา
นะ และกลุ่มคัมภีร์สัททนีติ  
 ๒. กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ เป็นคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมหรือปทานุกรมศัพท์ภาษาบาลี มี 
คัมภีร์อภิธาน เป็นต้น  
 ๓. กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ เป็นคัมภีร์ประเภทที่แสดงกฎเกณฑ์ วิธีร้อยกรองภาษาบาลี 
เช่น คัมภีร์วุตโตทัย เป็นต้น  
 ๔. กลุ่มคัมภีร์เกฏุภะ เป็นคัมภีร์ประเภทที่แสดงกลวิธีการแต่งภาษาบาลีให้ได้อรรถรส
และสละสลวยทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง เช่น คัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 
 บุคคลผู้ศึกษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสจนแตกฉานดีแล้ว เมือ่ได้ศึกษาบาลีพระไตรปิฎกจะไม่
มีความอึดอัดสงสัยในบทบาลี จะมีแต่ความปลอดโปร่งโล่งใจเกิดความเพลิดเพลินดื่มด่ าในรสพระ
สัทธรรมเหมือนท่องเที่ยวไปในอุทยานที่ดารดาษด้วยไม้ดอกนานาพรรณ ฉะนั้น พระโบราณาจารย์จึง

                                                           

 ๖ พระโมคคัลลานะ, อภิธานปฺปทีปิกา และ อภิธานปฺปทีปิกาสูจิ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา-
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๖๒๕. 
 ๗ พระพุทธโฆสเถระ, สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยฏฺ กถา ตติโย ภาโค, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ (กรุงเทพ-  
มหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๑๓. 
 ๘ พระมหาเวทย์ วรญฺญู, ปทรูปสิทธิเบื้องต้น เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, 
๒๕๓๖), หน้า ๑๑๐ – ๑๑๗. 



๕๒๕ 
 

กล่าวว่า คัมภีร์สัททาวิเสสเป็นคัมภีร์คู่บารมีพระไตรปิฎก เห็นได้จากสูตรที่ ๕๒ ของคัมภีร์กัจจายนะ
ว่า ชินวจนยุตฺต  ห ิสูตรที่แสดงต่อไปนี้ สมควรต่อพระด ารัสของพระพุทธเจ้าผู้ชนะมารทั้ง ๕ เท่านั้น๙  
 การศึกษาคัมภีร์สัททาวิเสส นับเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญยิ่งต่อการศึกษาภาษา 
โดยเฉพาะภาษาโบราณ เช่น ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต นักปราชญ์ในพระพุทธศาสนามักสอนว่าผู้ที่
ไม่รู้ไวยากรณ์ก็คือผู้ไม่รู้หนังสือ ดังนั้น นักปราชญ์ทั้งหลายได้ให้ความส าคัญต่อวิชาไวยากรณ์มาก 
แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสถึงความส าคัญของหลักไวยากรณ์ไว้ในพระไตรปิฎกดังมีปรากฏว่า เทฺวเม 
ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย ส วตฺตนฺติ. กตเม เทฺว. นิกฺขิตฺตญฺจ ปทพฺยญฺชน  
อตฺโถ จ ทุนฺนีโต. ทุนฺนิกฺขิตฺตสฺส ภิกฺขเว ปทพฺยญฺชนสฺส อตฺโถปิ ทุนฺนโย โหติ. อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว 
ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย ส วตฺตนฺติ๑๐ ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้ ย่อม
เป็นไป เพ่ือความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรม ธรรม ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑. บทพยัญชนะที่สืบ
ทอดกันมาไม่ดี ๒. อรรถ ที่สืบทอดขยายความไม่ดี แม้อรรถแห่งบทพยัญชนะที่ตั้งไว้ไม่ดี ก็ชื่อว่าเป็น
การสืบทอดขยายความไม่ดี ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้แล ย่อมเป็นไป เพ่ือความเสื่อมสูญ
หายไปแห่งสัทธรรม๑๑ 
 พระพุทธด ารัสนี้ชี้ให้เห็นว่าการศึกษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก 
เพราะการที่จะเข้าใจพระไตรปิฎกอันลึกซ้ึงสมบูรณ์ด้วยอรรถและงดงามด้วยภาษานั้น เบื้องต้นจะต้อง
อาศัยคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นกุญแจไขเข้าไป จากนั้น จึงค่อยท าการศึกษาค้นคว้านานานยะที่เป็นแก่น
ธรรมต่อไป 
 ค าศัพท์ภาษาบาลีมีความหลากหลายทั้งด้านความหมายและค าศัพท์ที่ใช้ จ าเป็นต้องมี
กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาบาลีพระไตรปิฎกอย่างกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่จะช่วยในการ
ก าหนดความหมายของค าศัพท์ในเนื้อความนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง  
 ด้วยความส าคัญของการศึกษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นความจ าเป็นใน
การศึกษาประมวลความรู้กลุ่มคัมภีร์เครื่องมือก่อนการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก และเลือกบทบาลี
พระไตรปิฎกเพ่ือก าหนดเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาวิเคราะห์ทั้งรูปศัพท์และความหมายมาก าหนด
เป็นประเด็นปัญหาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านคัมภีร์ที่ส่งผลต่อการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีใน
พระไตรปิฎกโดยท าการวิเคราะห์ความหมายของบท อาศัยความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถา 
ฎีกา อภิธานและคัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์การผันแปรรูปศัพท์โดยอาศัยกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์ 
และหากข้อความที่คัดเลือกวิเคราะห์เป็นฉันทลักษณ์ ก็จะท าการวิเคราะห์โดยอาศัยคัมภีร์วุตโตทัย 
อันจะเป็นข้อมูลส าคัญที่จะท าให้เกิดความเข้าใจพุทธพจน์โดยผ่านการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีที่เลือก
ศึกษาวิเคราะห์และเพ่ือพัฒนาการศึกษาภาษาบาลีของพุทธศาสนิกชนคนไทยและสังคมโลกต่อไปด้วย 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  ๑. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 
                                                           

 ๙ พระอัคควังสเถระ, สัททนีติธาตุมาลา คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์, พระธรรมโมลี ตรวจช าระ, 
พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร และจ ารูญ ธรรมดา แปล, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส นครปฐม, (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยรายวันการพิมพ:์ กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๖). หน้า [๑-๒]. 
 ๑๐ องฺ.ทุก. (บาลี) ๒๐/๒๐/๕๘. 
 ๑๑ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๗๒. 



๕๒๖ 
 

 ๒. เพ่ือประมวลสาระของคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 
 ๓. เพ่ือศึกษาลักษณะภาษาบทบาลีในอเนกัตถวรรคที่ปรากฏในคมัภีร์นิฆัณฑุ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎก ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส ผู้
ศึกษาได้ท าการศึกษาประมวลองค์ความรู้เนื้อหาคัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือก่อนการศึกษาพระไตรปิฎก ใช้
วิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้ โดยมี
วิธีด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ศึกษารวบรวมประมวลความรู้คัมภีร์เครื่องมือการศึกษาบาลีพระไตรปิฎกที่แสดง
สาระส าคัญของหลักภาษาบาลี เช่น กัจจายนะ ปทรูปสิทธิ โมคคัลลานะ สัททนีติ อภิธาน วุตโตทัย 
และคัมภีร์ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. คัดเลือกบทบาลีในคัมภีร์อภิธานสูจิที่เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
อภิธาน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ เป็นตัวอย่างประเด็นปัญหาการ
วิเคราะห์รูปศัพท์และความหมายตามลักษณะของกรอบการวิเคราะห์ และท าการวิเคราะห์โดยอาศัย
กลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส 
 ๓. น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาแล้วเรียบเรียงบรรยายเชิง
พรรณนา 

ผลการวิจัย 
  ๑. ประวัติความเป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษาบาลีพระไตรปิฎก  
  คัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์พ้ืนฐานการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก จ าเป็นต้อง
ศึกษาหลักภาษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้ง เป็นหลักส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้า
หลักธรรมในพระไตรปิฎก คัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักในการศึกษาบทบาลีพระไตรปิฎก มี ๔ ประเภท 
ดังนี้ ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะเป็นต้น คัมภีร์กัจจายนะมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องผู้รจนาคัมภีร์นี้เป็น ๓ ทัศนะ คือ (๑) เห็นว่า พระมหากัจจายนะสมัยพุทธกาล
เป็นผู้รจนา (๒) เห็นว่า พระมหากัจจายนะได้แต่งสูตรแล้วต่อมาบุคคลอ่ืนได้แต่งวุตติและอุทาหรณ์ 
เพ่ืออธิบายคัมภีร์ให้ชัดเจนขึ้น (๓) เห็นว่า พระกัจจายนะในสมัยหลังพุทธกาลรจนาในสมัยของพระ
เจ้าสกมันธาตุ ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๖ หรือในระหว่างที่ราชวงศ์ของกษัตริย์พระองค์นี้เรืองอ านาจตั้งแต่
พุทธศตวรรษท่ี ๖ เป็นต้นมาจนถึงพุทธศตรรษท่ี ๙ บางมติกล่าวว่ารจนาช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖, 
กลุ่มคัมภีร์โมคคัลลานะ คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระโมคคัลลานะ พระเถระชาวลังกาได้รจนาในสมัย
พระเจ้าปรักกมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) และกลุ่มคัมภีร์สัททนีติ คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระ  
อัคควงศ์ พระเถระชาวเมียนม่าร์ได้รจนาในสมัยพระเจ้าจะสวา (พ.ศ. ๑๗๗๗-๑๗๙๓) ๒) กลุ่มคัมภีร์
พจนานุกรมศัพท์ (นิฆัณฑุ) มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาเป็นต้น คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระโมคคัลลาน-
มหาเถระ ราชบัณฑิต พักอยู่ ณ วัดมหาเชตวัน เกาะลังกา ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ (พ.ศ. ๑๖๐๐-
๑๗๐๐) สมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ ๑ ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ คัมภีร์ว่าด้วยกฎเกณฑ์วางค าครุ
และลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์วุตโตทัยเป็นต้น คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระสังฆรักขิตะ พระเถระชาว
ลังกา ราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๑๗๐๐) มีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๗ ในรัชสมัยพระเจ้าวิชัยพาหุ



๕๒๗ 
 

ที่ ๓ ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ (เกฏุภะ) คัมภีร์ว่าด้วยการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความ
ไพเราะ มีคัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระสังฆรักขิตะ พระเถระชาวลังกา ราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๗ (พ.ศ. ๑๗๐๐) มีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๗ ในรัชสมัยพระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๓ 
  ๒. การประมวลสาระของคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 
 คัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักในการศึกษาบทบาลีพระไตรปิฎก มีข้อมูลจากการประมวลสาระ
เนื้อหาโดยสรุปมี ๔ ประเภท ดังนี้ ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ 
เป็นต้น เป็นกลุ่มคัมภีร์ที่แสดงกฎเกณฑ์หลักภาษาบาลีโดยมีชนิดของสูตรแบบดั้งเดิมอยู่ ๖ ประเภท 
คือ (๑) สัญญาสูตร (๒) ปริภาสาสูตร (๓) วิธิสูตร (๔) นิยมสูตร (๕) อติเทสสูตร (๖) อธิการสูตร และ
คัมภีร์ไวยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นมีองค์ประกอบส าคัญ ๓ อย่าง คือ (๑) สูตร (๒) วุตติ (๓) อุทาหรณ์    
๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ (นิฆัณฑุ) มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่า
ด้านภาษาศาสตร์ที่ให้ความรู้ต่อการศึกษาทางภาษาศาสตร์เพราะเป็นแหล่งรวมของค าศัพท์ต่าง ๆ ที่
ปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น ๓ กัณฑ์ใหญ่ คือ (๑) สัคคกัณฑ์ (๒) ภูกัณฑ์ (๓) สามัญญกัณฑ์ 
เมื่อรวมกับปณามคาถา ปฏิญญาคาถา ปริภาสาคาถา และนิคมนคาถาทั้งหมดแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น 
๑,๒๒๑ คาถา ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ คัมภีร์ว่าด้วยกฎเกณฑ์การวางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ 
มีคัมภีร์วุตโตทัยเป็นต้น ซึ่งเนื้อหาที่เป็นหลักในคัมภีร์วุตโตทัย มีคาถาแสดงไว้ ๑๐๘ ชนิดกับฉันท์ ๑๗ 
ประเภท แบ่งออกเป็น ๖ ปริจเฉท คือ (๑) สัญญาปริภาสานิเทส (๒) มัตตาวุตตินิเทส (๓) สมวุตติ-   
นิเทส (๔) อัทธสมวุตตินิเทส (๕) วิสมวุตตินิเทส (๖) ฉัปปัจจยวิภาค ซ่ึงข้อความส่วนใหญ่ในคัมภีร์เป็น
ทั้งสูตรและอุทาหรณ์ในคาถาเดียวกันมีคาถาทั้งหมด ๑๓๗ บท แสดงหลักการประพันธ์ประเภทร้อย
กรองที่เรียกว่า ปัชชะ ประกอบด้วยคาถา ๒ ประเภท คือ (๑) มาตราพฤติ คือ คาถาที่นับมาตรา แต่ง
โดยก าหนดมาตราในแต่ละบาทคาถา มีทั้งหมด ๒๖ คาถา (๒) วรรณพฤติ คือ คาถาที่นับพยางค์ แต่ง
โดยก าหนดพยางค์ในแต่ละบาทคาถา มีทั้งหมด ๘๒ คาถา และ ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ (เกฏุภะ) 
คัมภีร์ว่าด้วยการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความไพเราะ มีคัมภีร์สุโพธาลังการเป็นต้น  
เนื้อหาของคัมภีร์ประกอบด้วยหลักการตกแต่งภาษาเพ่ือให้ไพเราะชวนให้น่าฟังเสนาะโสตทั้งอรรถะ
และพยัญชนะ จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) ปัชชะ ร้อยกรอง หรือคาถา (๒) คัชชะ ร้อยแก้ว 
ความเรียง เรียกว่าจุณณิยะบ้างที่ไม่มีคาถา (๓) วิมิสสะ บทประพันธ์ผสมกันทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว 
อลังการ หมายถึง เครื่องตกแต่งบทประพันธ์ จ าแนกเป็น ๒ ประเภท โดยถือเอาศัพท์และความหมาย
ของศัพท์เป็นเกณฑ์ คือ (๑) สัททาลังการ การตกแต่งเสียง (๒) อัตถาลังการ การตกแต่งความหมาย 
  ๓. ลักษณะภาษาบทบาลีในอเนกัตถวรรคที่ปรากฏในคัมภีร์นิฆัณฑ ุ
  คัมภีร์อภิธาน เป็นกลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ เฉพาะตอนอเนกัตถวรรค มีจ านวน ๓๕๙ คาถา เป็น
วรรคที่รวบรวมค าศัพท์ที่มีความหมายหลายอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น ๘๓๐ ศัพท์ เริ่มตั้งแต่ สมย ศัพท์
จนถึง อาตาปะศัพท์ แต่ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเอาบทบาลีมาศึกษาวิเคราะห์
เพียง ๒๐ ศัพท์ ซึ่งประกอบด้วย ๑) สมย ๒) วณฺณ ๓) อุโปสถ ๔) จกฺก ๕) พฺรหฺมจริย ๖) ธมฺม       
๗) อตฺถ ๘) คุณ ๙) ภูต ๑๐) สาธุ ๑๑) สุต ๑๒) กปฺป ๑๓) สจฺจ ๑๔) โพธิ ๑๕) ปท ๑๖) โปกฺขร   
๑๗) เนกฺขมฺม ๑๘) สนฺต ๑๙) อคฺค และ ๒๐) โสต ศัพท์ ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสสมีด้านหลักภาษา 
ด้านพจนานุกรม ด้านฉันทลักษณ์ และด้านอลังการ สรุปได้ดังนี้  
 



๕๒๘ 
 

 ๑. ด้านหลักภาษา 
 การศึกษาด้านหลักภาษา คือการแยกแยะให้เห็นที่มาของรูปศัพท์หรือบทบาลี แสดงการ
ประกอบของธาตุ ปัจจัย สรุปได้ดังนี้ ๑) สมย ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ส /สม + อิ/เอ/อย/ยา 
ธาตุ + อ ปัจจัย ๒) วณฺณ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก วณฺณ ธาตุ + อ ปัจจัย ๓) อุโปสถ ศัพท์ 
เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก อุป + วส ธาตุ + อถ ปัจจัย, อุโปสถ ศัพท์ + ณ ปัจจัย และ อุป + อุส 
ธาตุ + อถ ปัจจัย ๔) จกฺก ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก จ + กร ธาตุ + กฺวิ ปัจจัย, จกฺก ธาตุ + 
อ ปัจจัย ๕) พฺรหฺมจริย ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก พฺรหฺม (พฺรห ธาตุ, พฺรูห ธาตุ + ม ปัจจัย) + 
จร ธาตุ + อิ อาคม + ณฺย ปัจจัย ๖) ธมฺม ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ธร ธาตุ + รมฺม ปัจจัย, 
ธุ/ธู ธาตุ + รมฺม ปัจจัย ๗) อตฺถ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก อร ธาตุ + ถ ปัจจัย, อส ธาตุ + ถ 
ปัจจัย, อตฺถ ธาตุ + อ ปัจจัย ๘) คุณ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก คุณ ธาตุ + อ ปัจจัย, คณ ธาตุ 
+ อ ปัจจัย, คุช ธาตุ + ยุ ปัจจัย, คมุ ธาตุ + ณ ปัจจัย, คุ ธาตุ + ยุ ปัจจัย ๙) ภูต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่
ส าเร็จรูปมาจาก ภู ธาตุ + ต ปัจจัย, ภู ธาตุ + กฺต ปัจจัย ๑๐) สาธุ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก 
สาธ ธาตุ + ณ ปัจจัย ๑๑) สุต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สุ ธาตุ + ต ปัจจัย ๑๒) กปฺป ศัพท์ 
เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก กปฺป ธาตุ + ณ ปัจจัย ๑๓) สจฺจ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สต 
ธาตุ + ย ปัจจัย, สร ธาตุ + จ ปัจจัย ๑๔) โพธิ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก พุธ ธาตุ + อิ ปัจจัย 
๑๕) ปท ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ปท ธาตุ + อ ปัจจัย ๑๖) โปกฺขร ศัพท์ เป็นศัพท์ที่
ส าเร็จรูปมาจาก ปุส ธาตุ + ขร ปัจจัย ๑๗) เนกฺขมฺม ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก นิ + กมุ ธาตุ 
+ ณฺย ปัจจัย ๑๘) สนฺต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สมุ ธาตุ + อนฺต ปัจจัย, สมุ ธาตุ + ต 
ปัจจัย, สท ธาตุ + ต ปัจจัย, ส ส ธาตุ + ต ปัจจัย ๑๙) อคฺค ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก อช ธาตุ 
+ อ ปัจจัย, อช ธาตุ + ค ปัจจัย, อชฺช ธาตุ + อ ปัจจัย, อท ธาตุ + อ ปัจจัย, อม ธาตุ + อ ปัจจัย, อสุ 
ธาตุ + อ ปัจจัย ๒๐) โสต ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก สุ ธาตุ + ต ปัจจัย 
 ๒. ด้านพจนานุกรม 
 การศึกษาด้านพจนานุกรม (นิฆัณฑุ) คือการศึกษาค้นคว้าความหมายของบทบาลีจาก
คัมภีร์ประเภทพจนานุกรมมีคัมภีร์อภิธานเป็นต้นพร้อมอุทาหรณ์ประกอบ สรุปได้ดังนี้  
  ๑) สมย ศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สมวาย ความถึงพร้อมแห่งเหตุ  
(๒) สมูห หมู่-คณะ (๓) การณ เหตุ (๔) ขณ ขณะ-โอกาส (๕) ปฏิเวธ การแทงตลอด (๖) กาล 
กาลเวลา (๗) ปหาน การละ (๘) ลาภ การได้ (๙) ทิฏฺ  ิ ลัทธิ  
  ๒) วณฺณ ศัพท์ มีความหมาย ๑๒ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สณฺ าน รูปร่าง-สัณฐาน (มีต่ า
และสูงเป็นต้น) (๒) รูป สี (มีสีแดงและด าเป็นต้น) (๓) ชาติ ตระกูล (มีกษัตริย์ เป็นต้น) (๔) ฉวิ 
ผิวพรรณ (๕) การณ เหตุ (๖) ปมาณ ประมาณ (๗) ปส สา การสรรเสริญ (๘) อกฺขร อักษร (๙) ยส 
ชื่อเสียง (๑๐) คุณ คุณมีศีลเป็นต้น (๑๑) ชาตรูป ทองค า (๑๒) ปุฬิน กองทราย           
  ๓) อุโปสถ ศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปาติโมกฺขุทฺเทส การสวด
ปาติโมกข์  (๒) ปณฺณตฺติ นามบัญญัติ (๓) อุปวาส การรักษาอุโบสถศีล (๔) อฏฺ งฺค ศีล ๘ (๕) อุโปสถ-
ทิน วันอุโบสถ  
  ๔) จกฺก ศัพท์ มีความหมาย ๑๔ อย่าง ประกอบด้วย (๑) รถงฺค ล้อรถ (๒) ลกฺขณ ลาย
ลักษณ์ที่ฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้า (๓) ธมฺมจกฺก ธรรมจักร (๔) อุรจกฺก กงจักร (๕) อิริยาปถ 
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อิริยาบถ (๖) สมฺปตฺติ สัมปัตติจักร (๗) จกฺกรตน จักรรัตนะ (๘) มณฺฑล มณฑล (๙) พล กองทัพ-พล            
(๑๐) กุลาลภณฺฑ แท่นปั้นของช่างหม้อ-ภมรช่างหม้อ (๑๑) อาณา อาณาจักร  (๑๒) อายุธ อาวุธ คือ 
จักร (๑๓) ทาน วัตถุทาน (๑๔) ราสิ กองวัสดุ  
  ๕) พฺรหฺมจริย ศัพท์ มีความหมาย ๑๒ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ทาน ทาน (๒) อปฺป-  
มญฺ า อัปปมัญญา-พรหมวิหารธรรม (๓) สาสน พระศาสนา (๔) เมถุนารติ การงดเว้นจากเมถุน   
(๕) เวยฺยาวจฺจ การช่วยขวนขวาย (๖) สทารตุฏฺ  ิ ความพอใจยินดีในภรรยาตน (๗) ปญฺจสีล ศีล ๕ 
(๘) อริยมคฺค อริยมรรค (๙) อุโปสถงฺค องค์อุโบสถ (๑๐) ธิติ ความเพียร (๑๑) ธมฺมเทสนา การแสดง
ธรรม (๑๒) อชฺฌาสย อัธยาศัย  
  ๖) ธมฺม ศัพท์ มีความหมาย ๑๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สภาว สภาวธรรม (๒) ปริยตฺติ 
พระปริยัติ (๓) ปญฺ า ปัญญา (๔ าย, ยุตฺติ ความสมเหตุสมผล, ความสมควร (๕) สจฺจ สัจจะ      
(๖) ปกติ ปรกติ, ธรรมดา (๗) ปุญฺ บุญ (๘) เ ยฺย เญยยธรรม ๕ อย่าง (คือ สังขาร วิการ ลักษณะ 
นิพพานและบัญญัติ) (๙) คุณ คุณ (๑๐) อาจาร ความประพฤติ (๑๑) สมาธิ สมาธิ (๑๒) นิสฺสตฺตตา,  
สุญฺ ตา สภาวะซึ่งไร้บุคคลตัวตนเราเขา, ความว่างเปล่า (๑๓) อาปตฺติ อาบัติ (๑๔) การณ, ปจฺจย 
เหตุ (๑๕) วิการ ความเปลี่ยนแปลง (๑๖) ปจฺจยุปฺปนฺน ผลที่ เกิดจากเหตุ (๑๗) วิสย อารมณ์      
(๑๘) นิพฺพาน พระนิพพาน (๑๙) ปาลิ พระบาลี (พระธรรมวินัย)       
  ๗) อตฺถ ศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปโยชน ประโยชน์หรือความ
ต้องการ (๒) สทฺทาภิเธยฺย เนื้อความที่ศัพท์กล่าว (๓) วุฑฺฒิ ความเจริญ (๔) ธน ทรัพย์ (๕) วตฺถุ วัสดุ 
(๖) การณ เหตุ (๗) นาส ความพินาศ (๘) หิต ประโยชน์เกื้อกูล (๙) ปจฺฉิมปพฺพต ภูเขาด้านทิศ
ตะวันตก  
  ๘) คุณ ศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปฏล ชั้น (๒) ราสิ กอง-ช่วง       
(๓) อานิส ส อานิสงส์ (๔) พนฺธน เครื่องผูก (๕) อปฺปธาน ศัพท์ขยาย (๖) สีลาทิ คุณมีศีลเป็นต้น       
(๗) สุกฺกาทิ สีมีสีขาวเป็นต้น (๘) ชิยา สายธนู (๙) โกฏฺ าส ส่วน-น้อย  
  ๙) ภูต ศัพท์ มีความหมาย ๑๑ อย่าง ประกอบด้วย (๑) รุกฺขาทิ ต้นไม้เป็นต้น (๒) วิชฺช-
มาน ความมีอยู่ (๓) อรหนฺต พระอรหันต์ (๔) ขนฺธปญฺจก ขันธ์ ๕ (๕) สตฺต สัตว์โลก (๖) มหาภูต 
มหาภูตธาตุ ๔ (๗) อมนุสฺส เทวดา ภูตศัพท์ ที่เป็น ๓ ลิงค์ มีลิงค์ตามบทที่ถูกขยาย มีความหมาย ๔ 
อย่าง ประกอบด้วย (๑) อตีต กาลล่วงไปแล้ว (๒) ชาต สัตว์ที่เกิดมา (๓) ปตฺต การถึง-การบรรลุ    
(๔) สม ความเสมอกัน  
  ๑๐) สาธุ ศัพท์ มีความหมาย ๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สุนทร ความดี (๒) ทฬฺหิกมฺม 
การกระท าให้มั่นคง (๓) อายาจน การอ้อนวอน (๔) สมฺปฏิจฺฉน การรับค า (๕) สชฺชน คนดี (๖) สมฺปห 
สา ความยินดี (๗) สมฺปสาทน เลื่อมใส  
  ๑๑) สุต ศัพท์ มีความหมาย ๑๐ อย่าง ประกอบด้วย (๑) คมน การไป (๒) วิสฺสุต การ
ปรากฏ (๓) อวธาริต การจดจ า (๔) อุปจิต การสั่งสม-การเลือกเฟ้น (๕) อนุโยค การขวนขวาย-การ
ถาม (๖) กิลินฺน ความก าหนัด-การเปียกชุ่ม (๗) โสตวิญฺเ ยฺย สัททารมณ์ที่โสตประสาทรู้ได้ (๘) สตฺถ 
ศาสตร์-คัมภีร์ (๙) ปุตฺต บุตรชาย (๑๐) ทูต ทูต  
  ๑๒) กปฺป ศัพท์ มีความหมาย ๑๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) กาล กาลเวลา (๒) ยุค ยุคทั้ง 
๔ มีกตยุคเป็นต้น (๓) เลส อุบายข้ออ้าง (๔) ปญฺ ตฺติ นามบัญญัติ-ชื่อ (๕) ปรมายุ การก าหนดช่วง
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ชีวิต หรือ อายุกัป (๖) สทิส ความเหมือนกัน-เปรียบ-เหมือน (๗) สมณโวหาร การท าให้เหมาะด้วย
สมณโวหาร (๘) วินยกฺริยาสงฺขาตกปฺปพินฺทุ การท าเครื่องหมาย-จุด (๙) สมนฺต รอบคอบ-รอบด้าน        
(๑๐) อนฺตรกปฺปาทิก กัปมีอันตรกัป (๑ ใน ๘๐ ของมหากัปเป็นต้น) (๑๑) ตกฺก ความคิด (๑๒) วิธิ 
การจัดแจง (๑๓) อภิสนฺทหน เชื่อ-ความเชื่อ (๑๔) เฉทน ตัด (๑๕) วิกปฺป การยกเว้น (๑๖) วินิโยค 
ประกอบเป็นพิเศษ (๑๗) ตณฺหาทิฏฺ  ิ ตัณหาและทิฐิ 
  ๑๓) สจฺจ ศัพท์ มีความหมาย ๘ อย่าง ประกอบด้วย (๑) นิพฺพาน นิพพาน (๒) มคฺค 
อริยมรรค (๓) วิรติ วิรติสัจจะ (๔) สปถ การสบถ (๕) สจฺจภาสิต การกล่าวค าจริง หรือ วจีสัจจะ     
(๖) ตจฺฉ ความจริง (๗) อริยสจฺจ อริยสัจ ๔ มีทุกขสัจเป็นต้น (๘) ทิฏฺ  ิ มิจฉาทิฐิ  
  ๑๔) โพธิ ศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สพฺพญฺญุตญฺ าณ สัพพัญญุต-
ญาณ (๒) อริยมคฺค อริยมรรค (๓) ปญฺ ตฺติ นามบัญญัติ (๔) อสฺสตฺถรุกฺข ต้นโพธิ์ (๕) นิพฺพาน      
พระนิพพาน 
  ๑๕) ปท ศัพท์ มีความหมาย ๑๑ อย่าง ประกอบด้วย (๑ าน ที่ตั้ง (๒) ปริตฺตาณ การ
คุ้มครอง (๓) นิพฺพาน พระนิพพาน (๔) การณ เหตุ-การณ์ (๕) สทฺท บท-ศัพท์-ค า (๖) วตฺถุ พัสดุ-
สิ่งของ (๗) โกฏฺ าส ภาค-ส่วน-ตอน (๘) ปาท เท้า (๙) ตลฺลญฺฉน รอยเท้า (๑๐) สรีร ร่างกาย        
(๑๑) อารมฺมณ อารมณ์  
  ๑๖) โปกฺขร ศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปทุม ดอกบัว (๒) เทห 
ร่างกาย (๓) วชฺชภณฺฑมุข ช่องพิณและปากกลองเป็นต้น (๔) สุนทรตฺต ความงาม (๕) สลิล น้ า       
(๖) มาตงคฺกรโกฏิ ปลายงวงช้าง  
  ๑๗) เนกฺขมฺม ศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ป มชฺฌาน ปฐมฌาน      
(๒) ปพฺพชฺชา การบรรพชา (๓) วิมุตฺติ อรหัตตผล-นิพพาน (๔) วิปสฺสนา วิปัสสนา (๕) นิสฺเสสกุสล 
กุศลทุกอย่าง  
  ๑๘) สนฺต ศัพท์ มีความหมาย ๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) อจฺจิต การบูชา (๒) วิชฺชมาน 
สิ่งที่มีอยู่-ความมีอยู่ (๓) ปสตฺถ สิ่งที่ได้รับการสรรเสริญ-การสรรเสริญ (๔) สจฺจ ความจริง (๕) สาธุ 
คนดี (๖) ขินฺน, กิลนฺตภาว ผู้ล าบาก-เหน็ดเหนื่อย, ความล าบาก-เหน็ดเหนื่อย (๗) สมิต, กิเลสวูปสม 
ผู้สงบจากกิเลส  
  ๑๙) อคฺค ศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง ประกอบด้วย (๑) อาทิ เบื้องแรก (๒) โกฏฺ าส 
ส่วน (๓) โกฏิ ปลายแขน (๔) ปุรโต ข้างหน้า (๕) วร สิ่งที่เลิศ-ประเสริฐ (๖) อารมฺมณ อารมณ์  
  ๒๐) โสต ศัพท์ มีความหมาย ๗ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ม สโสต, กณฺณ หู (๒) โสต-      
วิญฺ าณ โสตวิญญาณ (๓ าณ ทิพยโสตญาณ (๔) ตณฺหาทิ ธรรมทั้ง ๕ มีตัณหาเป็นต้น (๕) อุทก-
ธารา, ปโยเวค กระแสน้ า (๖) อริยมคฺค อริยมรรค (๗) จิตฺตสนฺตติ ความต่อเนื่องของจิต 
 ๓. ด้านฉันทลักษณ์ 
 การศึกษาด้านฉันทลักษณ์ คือการศึกษาฉันทลักษณ์บทบาลีตามคัมภีร์วุตโตทัยเป็นต้น 
อุทาหรณ์บทบาลีที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายตามคัมภีร์อภิธานนั้นเป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ สรุปได้
ดังนี้ คือ  
  ๑) อนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ มีคาถาที่เป็น ปัฐยาวัตตคาถา, ปฐมภการวิปุลาคาถา, ตติย- 
นการวิปุลาคาถา,  ปฐมมการวิปุลาคาถา,  ตติยมการวิปุลาคาถา,  ปฐมสการวิปุลาคาถา,  ตติยสการ-     
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-วิปุลาคาถา และปฐมชการวิปุลาคาถา  
  ๒) ปันติฉันท์ ๑๐ พยางค์ มีคาถาที่เป็น อุพภาสกคาถา และ อุปัฏฐิตาคาถา  
  ๓) ติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ มีคาถาที่เป็น อินทรวิเชียรคาถา, อุเปนทรวิเชียรคาถา,  
โทธกคาถา, วาโตมมีคาถา และ สวาคตาคาถา  
  ๔) ชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ มีคาถาที่เป็น วังสัฏฐคาถา, อินทรวงศคาถา, ลลิตาคาถา, 
เวสส-เทวีคาถา และกมลาคาถา 
 ๔. ด้านอลังการ 
 การศึกษาด้านอลังการคือการศึกษาหลักการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความ
ไพเราะ ตามคัมภีร์สุโพธาลังการ อุทาหรณ์ที่น ามาอ้าง เมื่อวิเคราะห์ตามหลักอลังการแล้ว จึงได้
อลังการประเภทสัททาลังการ ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ    
(๔) สุขุมาลตาคุณ และ (๕) อัตถพยัตติคุณ 

สรุป 
 การศึกษาบทบาลีพระไตรปิฎกได้อย่างเข้าใจและตรงตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า
นั้นต้องศึกษาหลักภาษาในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส มี ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็น
ไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ (นิฆัณฑุ) มี
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ 
มีคัมภีร์วุตโตทัย เป็นต้น และ ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ (เกฏุภะ) มีการตกแต่งเสียงและความหมายให้
ภาษามีความไพเราะ มีคัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเอา
บทบาลีมาศึกษาวิเคราะห์เพียง ๒๐ ศัพท์ ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสสทั้ง ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านหลัก
ภาษา คือการแยกแยะให้เห็นที่มาของรูปศัพท์หรือบทบาลี แสดงการประกอบของธาตุ ปัจจัย มี สมย 
= ส /สม + อิ/เอ/อย/ยา + อ เป็นต้น ๒) ด้านพจนานุกรม มี สมย ศัพท์ ใช้ในความหมาย ๙ อย่าง 
เป็นต้น ๓) ด้านฉันทลักษณ์ มีอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ที่เป็นปฐมภการวิปุลาคาถา เป็นต้น และ    
๔) ด้านอลังการ ๕ อย่าง มีปสาทคุณ เป็นต้น ซึ่งการศึกษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสดังกล่าว เป็นการ
เลือกบทบาลีพระไตรปิฎกมาก าหนดเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์การผันแปร
รูปศัพท์ ความหมาย ฉันทลักษณ์ และอลักงการ อันจะเป็นข้อมูลส าคัญที่จะท าให้เกิดความเข้าใจพุทธ
พจน์โดยผ่านการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีที่เลือกศึกษาวิเคราะห์ดังที่ได้น าเสนอมาแล้ว 
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ภาคผนวก ข 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 ๑. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา   
 ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎกครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีที่
น ามาเป็นอุทาหรณ์ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา ตอน อเนกัตถวรรค โดยน าบทบาลีทั้ง ๒๐ บทที่อยู่ใน
รูปคาถาบ้าง ร้อยแก้วบ้าง มาท าการวิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสส เริ่มตั้งแต่ สมย ศัพท์ในคาถา
ว่า มหาสมโย ปวนสฺมึ เทวกายา สมาคตา เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์บทเหล่านี้  จะเป็นตัวอย่าง
กรณีศึกษาการท าตัวรูปศัพท์ ความหมาย ฉันทลักษณ์ และอลังการ ดังนี้ 
  -ด้านหลักภาษา ได้เลือกบทบาลี ๒๐ บท ส าหรับเป็นตัวอย่างในการท าตัวรูปโดยอ้าง
สูตรก ากับ มี สมย ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ส /สม + อิ/เอ/อย/ยา ธาตุ + อ ปัจจัย และ 
วณฺณ ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก วณฺณ ธาตุ + อ ปัจจัย เป็นต้น พร้อมอ้างสูตรจากคัมภีร์    
กัจจายนะ เป็นต้น เช่น กระบวนการสร้างศัพท์ว่า สมย ดังนี้ 
  ส  + อิ    
  ส  + อิ + อ  ลง อ ปัจจัย  สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
  ส  + เอ + อ  พฤทธิ์ อิ เป็น เอ อญฺเ สุ จ 
  ส  + อย + อ  เปลี่ยน เอ เป็น อย เอ อย 
  สมฺ + อย + อ เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) เป็น ม ฺ มทา สเร 
  สมฺ + อยฺ + อ ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺฯ 
  สมย    น าพยัญชนะประกอบกับสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
  ส าเร็จรูปเป็น สมย 
  -ด้านพจนานุกรม ได้เลือกบทบาลี ๒๐ บท ที่มีความหมายหลากหลาย มีสมย ศัพท์ มี
ความหมาย ๙ อย่าง และ วณฺณ ศัพท์ มีความหมาย ๑๒ อย่าง เป็นต้น พร้อมอุทาหรณ์ท่ีมาอ้างอิงใน
แต่ละความหมายก ากับอยู ่เช่น อุทาหรณ์ของ สมย ศัพท์ว่า 
  ๑.  สมวาย แปลว่า ความถึงพร้อมแห่งเหตุ, ความพร้อมเพรียง 
  อุทาหรณ์: อกาโล โข มาณวก อตฺถิ เม อชฺช เภสชฺชมตฺตา ปีตา อปฺเปวนาม เสฺวปิ อุป-
สงฺกเมยฺยาม กาลญฺจ สมยญฺจ อุปาทาย พ่อหนุ่ม เวลานี้ ไม่เหมาะ วันนี้ อาตมาดื่มยาถ่ายเข้าไปแล้ว 
ถ้ากระไร เอาไว้พรุ่งนี้เถิด เมื่อมีเวลาและมีความพร้อมแล้วอาตมาจะเข้าไปเยี่ยม 
  -ด้านฉันทลักษณ์ ได้เลือกบทบาลี ๒๐ บท ที่เป็นฉันทลักษณ์ มี อนุฏฐุภาฉันท์ ๘ 
พยางค์ มีคาถาที่เป็น ปัฐยาวัตตคาถา, ปฐมภการวิปุลาคาถา, ตติยนการวิปุลาคาถา, ปฐมมการวิปุลา
คาถา, ตติยมการวิปุลาคาถา, ปฐมสการวิปุลาคาถา, ตติยสการวิปุลาคาถา และปฐมชการวิปุลาคาถา 
เป็นต้น เช่น คาถาที่มี สมย ศัพท์ประกอบด้วย คือ 
     ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ  โย จตฺโถ สมฺปรายิโก  
     อตฺถาภิสมยา ธีโร   ปณฺฑิโตติ ปวุจจติ  
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 เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่าปัฐยาวัตตคาถา  
ครึ่งคาถาแรก 

ค ม ย ค ค ม ช ค 
๒ 
ทิฏฺ 

๒ ๒ ๒ 
เ ธมฺเม 

๑ ๒ ๒ 
จ โย อตฺ  

๒ 
โถ 

๒ 
โย 

๒ ๒ ๒ 
จตฺโถ สมฺ 

๑ ๒ ๑ 
ปรายิ 

๒ 
โก 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ภ ย ค ค ช ช ล 
๒ 
อตฺ 

๒ ๑ ๑ 
ถาภิส 

๑ ๒ ๒ 
มยา ธี 

๒ 
โร 

๒ 
ปณ ฺ

๑ ๒ ๑ 
ฑิโตติ 

๑ ๒ ๑  
ปวุจฺจ 

๑ 
ติ 

 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ จ โย อตฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ปรายิ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๕ คือ มยา ธี (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๖ คือ ปวุจฺจ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
  -ด้านอลังการ ได้เลือกบทบาลี ๒๐ บท ที่เป็นฉันทลักษณ์มาวิเคราะห์ด้านอลังการ
ประเภทสัททาลังการ ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตาคุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาล
ตาคุณ และ (๕) อัตถพยัตติคุณ ของแต่ละคาถา ที่เป็นฉันท์ประเภทต่าง ๆ เช่น คาถาว่า 
     ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ  โย จตฺโถ สมฺปรายิโก  
     อตฺถาภิสมยา ธีโร   ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ  
 ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  (๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบทสัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า ทิฏฺเ  เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะว่า ธมฺเม 
   ค าว่า จ เป็นบทนิบาตใช้ในความหมายสมุจจยัตถะ 
   ค าว่า โย สมฺปรายิโก เป็นบทวิเสสนะของ อตฺโถ 
   ค าว่า อตฺถาภิสมยา เป็นบทเหตุ 
   ค าว่า ธีโร เป็นประธานวางไว้ใกล้กับกิริยาคุมพากย์ คือ ปวุจฺจติ  
   ค าว่า ปณฺฑิโตติ ศัพท์ สรุปในกิริยาคุมพากย์ คือ ปวุจฺจติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
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  (๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาวและสั้น) เหมือน 
กันไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
  บาทที่ ๑ ว่า ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ มีครุ ๗ ตัว คือ ทิฏฺ, เ ธมฺ, เม, โย, อตฺ, โถ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ อ, อ, อ, อักษรตาลุ
ฐาน ๓ ตัว คือ อิ, จฺ, ยฺ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ทฺ, ธฺ, ตฺ, ถฺ, อักษร
โอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ, อักษรกัณฐตาลุฐาน ๒ ตัว คือ เอ, เอ และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๒ ตัว คือ  
โอ, โอ 
  บาทที่ ๒ ว่า โย จตฺโถ สมฺปรายิโก มีครุ ๖ ตัว คือ โย, จตฺ, โถ, สมฺ, รา, โก อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, ก,ฺ อักษรตาลุฐาน 
๔ ตัว คือ ยฺ, จฺ, ยฺ, อิ, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ตฺ, ถฺ, สฺ, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, ปฺ และอักษรกัณโฐฏฐฐาน ๓ ตัว คือ โอ, โอ, โอ 
  บาทที่ ๓ ว่า อตฺถาภิสมยา ธีโร มีครุ ๕ ตัว คือ อตฺ, ถา, ยา, ธี, โร อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๓ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อา, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว 
คือ อิ, ยฺ, อี, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ถฺ, สฺ, ธฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๒ 
ตัว คือ ภฺ, มฺ และอักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ 
  บาทที่ ๔ ว่า ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ มีครุ ๖ ตัว คือ ปณฺ, โต, วุจฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๔ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๓ ตัว คือ อ, อ, อ, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ อิ, อิ, 
จฺ, จฺ, อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ณฺ, ฑฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว 
คือ ปฺ, ปฺ, อุ, อักษรกัณโฐฏฐฐานตัวเดียว คือ โอ และอักษรทันโตฏฐฐานตัวเดียว คือ วฺ 
  (๓) สมตาคุณ  รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อน (สิถิล) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็ง (ธนิต) ฐานเดียวกันจ านวนมาก 
  ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะสิถิลและธนิตผสมกัน 
  บาทที่ ๑ ว่า ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๒ ว่า โย จตฺโถ สมฺปรายิโก เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๓ ว่า อตฺถาภิสมยา ธีโร เป็นมิสสกสมตา 
  บาทที่ ๔ ว่า ปณฺฑิโตติ ปวุจจติ เป็นเกวลมุทสุมตา 
 คาถานี้จัดเป็นมิสสกสมตา เพราะประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนและเสียงแข็งผสมกัน 
คือ มีธนิตอักษรอยู่ ๖ พยางค์ มี เ , ธ ใน ทิฏฺเ ธมฺเม, โถ ใน อตฺโถ ในบาทที่ ๑, มี โถ ใน จตฺโถ ใน
บาทที่ ๒, มี ถา ใน อตฺถาภิสมยา, ธี ใน ธีโร ในบาทที่ ๓ และผสมอยู่กับสิถิลอักษรอ่ืน ๆ ที่มีฐาน
เดียวกันจ านวนมาก คือ อักษรกัณฐฐานตัวเดียว คือ กฺ, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ จฺ, จฺ, จฺ, จฺ, อักษร
มุทธฐาน ๓ ตัว คือ ฏฺ, ณฺ, ฑฺ, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ ทฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๗ ตัว 
คือ มฺ, มฺ, มฺ, ปฺ, มฺ, ปฺ, ปฺ จึงท าให้เกิดความไพเราะ เพราะมีทั้งเสียงอ่อนและแข็งผสมกัน 
 



๕๓๕ 
 

  (๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะสิถิลจ านวนมาก, ไม่
มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือสนธิ,  
สมาส และ สังโยคท่ีประกอบไว้ไม่ดี 
  ข. อัตถสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก โดยมีธนิตอักษร
อยู่ ๖ พยางค์ มี เ , ธ ใน ทิฏฺเ ธมฺเม, โถ ใน อตฺโถ ในบาทที่ ๑, มี โถ ใน จตฺโถ ในบาทที่ ๒, มี ถา 
ใน อตฺถาภิสมยา, ธี ใน ธีโร ในบาทที่ ๓ และไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า 
จตฺโถ (จ + อตฺโถ) อตฺถาภิสมยา (อตฺถ + อภิสมยา), ปณฺฑิโตติ (ปณฺฑิโต + อิติ) ออกเสียงง่าย จึง
ประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ 
  (๕) อัตถพยัตติคุณ  รสค าที่มีความหมายชัดเจนโดยศัพท์และเนื้อความ ไม่ท าให้
ตีความหมายได้หลายอย่าง เพราะปราศจากพยากิณณโทษที่ท าให้บทสับสน ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ
ได้ทันที คือไม่ใช่ศัพท์ที่ยาก (มีบทสมาสที่ยาว) และมีความหมายหลายนัย มี ๒ ประเภท คือ 
  ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
  ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยเนื้อความ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์ 
 สถาบันการศึกษาสามารถน าองค์ความรู้และกระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี โท เอก ในรายวิชา ภาษาบาลี อภิธาน ฉันทลักษณ์เบื้องต้น และ
อลังการบาลีเบื้องต้น ประกอบด้วยสถานศึกษาเหล่านี้ คือ 
  -มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ที่จัดการเรียนทางด้านพระพุทธศาสนาและภาษาบาลี สามารถน าชุด
ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย คือ คัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์บทบาลี แนวทางการวิเคราะห์บท
บาลีในพระไตรปิฎก และบทบาลีในคัมภีร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถน าผลการศึกษามาก าหนด
เป็นนโยบายในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 
  -แม่กองบาลีสนามหลวง และส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวงของ
คณะสงฆ์ สามารถน าชุดความรู้จากการวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม 
มีคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา เป็นต้น ทัง้นี้ก าหนดให้นักเรียนมีการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้หลักไวยากรณ์บาลี 
พจนานุกรมศัพท์บาลี ฉันทลักษณ์ และอลังการ อันเป็นกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส 
  -นักวิชาการและบุคคลทั่วไป สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์บทบาลี
พระไตรปิฎก หลักไวยากรณ์บาลี พจนานุกรมศัพท์บาลี ฉันทลักษณ์ และอลังการน าไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
 ๒. กิจกรรมด้านวิชาการ  
  -ปัจจุบันมีปรากฏบทบาลีในพระไตรปิฎกที่แปลกันอยู่หลายส านวน บางฉบับแปลทับ
ศัพท์ เช่น ค าว่า พฺรหฺมจริย มีความหมาย ๑๒ อย่าง มี (๑) ทาน ทาน (๒) อปฺปมญฺ า อัปปมัญญา-
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พรหมวิหารธรรม เป็นต้น ในอุทาหรณ์ของ พฺรหฺมจริย ศัพท์ที่หมายถึง ทาน ก็ยังแปลทับศัพท์ว่า 
พรหมจรรรย์ ซึ่งความเป็นจริงควรแปลว่า ทาน ตามที่ท่านได้อธิบายขยายความไว้ให้ ฉะนั้น จึงเป็น
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะต้องทราบความเป็นมาและความส าคัญ
ของบทบาลีที่น ามาจากพระไตรปิฎกฉบับบาลี ดังนั้น ในรายงานวิจัยนี้ จึงได้ท าการวิเคราะห์และ
วินิจฉัยบทบาลีเหล่านี้ โดยใช้คัมภีร์หลักภาษาจากคัมภีร์สัทททาวิเสส มีคัมภีร์ไวยากรณ์ พจนานุกรม 
วุตโตทัย และสุโพธาลังการเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว 
  - มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับนิสิตในระดับปริญญาโท  และ เอก ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา 
การอนุรักษ์คัมภีร์บาลีสัททาวิเสสเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ตระหนักถึงพระธรรมค าสอน   
ต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปของบทบาลีพระไตรปิฎก เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้ว ผู้สนใจจะได้ศึกษาค้นคว้าง่าย
และสะดวกยิ่งข้ึน 
  - มีการหารือและรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพระเถรานุเถระ ผูบริหาร
และบุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางการ
อนุรักษ์คัมภีร์บาลีสัททาวิเสส โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับบทบาลีพระไตรปิฎกใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
  



๕๓๗ 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  
และกิจกรรมที่ได้ด าเนนิการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๑. ศึกษาประวัติ
ความเป็นมา
คัมภีร์สัททา    
วิเสสที่เป็น
เครื่องมือศึกษา
บาลี
พระไตรปิฎก 
   

ทราบถึงประวัติความเป็นมา
คัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอัน
เป็นคัมภีร์พ้ืนฐานการศึกษา
พระไตรปิฎก ทั้ง ๔ ประเภท  
๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์  
๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรม
ศัพท์  
๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์  
๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ 

ข้อที่ ๑ ท าให้ทราบประวัติความ
เป็นมาคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททา
วิเสสอันเป็นคัมภีร์พ้ืนฐาน
การศึกษาพระไตรปิฎกทั้ง ๔ 
ประเภท มีคัมภีร์กัจจายนะ 
อภิธาน วุตโตทัย และ
สุโพธาลังการ เป็นต้น 

๒. ประมวล
สาระของ
คัมภีร์สัททา    
วิเสสที่เป็น
เครือ่งมือศึกษา
บาลี
พระไตรปิฎก 
 

ทราบถึงคัมภีร์ที่เป็นหลักใน
การศึกษาบทบาลี
พระไตรปิฎก มีการประมวล
สาระเนื้อหาโดยสรุปมี ๔ 
ประเภท ดังนี้  
 ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็น
ไวยากรณ์แสดงหลักภาษา 
เป็นกลุ่มคัมภีร์ที่แสดง
กฎเกณฑ์หลักภาษาบาลีโดยมี
ชนิดของสูตรแบบดั้งเดิมอยู่ ๖ 
ประเภท  
และคัมภีร์ไวยากรณ์ที่สมบูรณ์
แบบนั้นมีองค์ประกอบส าคัญ 
๓ อย่าง  
 ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรม
ศัพท์ เป็นแหล่งรวมของ
ค าศัพท์ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 
๓ กัณฑ ์ 
 ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ 

ข้อที่ ๒ ท าให้ทราบถึงสาระเนื้อหา
โดยสรุปมี ๔ ประเภท ดังนี้  
 ๑) กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์ 
มีชนิดของสูตร ๖ ประเภท 
คือ (๑) สัญญาสูตร (๒) ปริ
ภาสาสูตร (๓) วิธิสูตร     
(๔) นิยมสูตร (๕) อติเทส
สูตร (๖) อธิการสูตร และมี
องคป์ระกอบของแต่ละสูตร 
๓ อย่าง คือ (๑) สูตร       
(๒) วุตติ (๓) อุทาหรณ์     
 ๒) กลุ่มคัมภีร์
พจนานุกรมศัพท์ มี ๓ 
กัณฑ์ใหญ่ คือ (๑) สัคค
กัณฑ์ (๒) ภูกัณฑ ์         
(๓) สามัญญกัณฑ์ มีจ านวน 
๑,๒๒๑ คาถา  
 ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันท
ลักษณ์ มีคาถาแสดงไว้ 



๕๓๘ 
 

เนื้อหาที่เป็นหลักในคัมภีร์    
วุตโตทัย มีคาถาแสดงไว้ 
๑๐๘ ชนิดกับฉันท์ ๑๗ 
ประเภท ซ่ึงข้อความส่วนใหญ่
ในคัมภีร์เป็นทั้งสูตรและ
อุทาหรณ์ในคาถาเดียวกันมี
คาถาทั้งหมด ๑๓๗ บท แสดง
หลักการประพันธ์ประเภท
ร้อยกรองที่เรียกว่า ปัชชะ 
ประกอบด้วยคาถา ๒ 
ประเภท  
 ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ มี
เนื้อหาของคัมภีร์ประกอบ 
ด้วยหลักการตกแต่งภาษา
เพ่ือให้ไพเราะชวนให้น่าฟัง
เสนาะโสตทั้งอรรถะและ
พยัญชนะ จ าแนกออกเป็น ๓ 
ประเภท อลังการ หมายถึง
เครื่องตกแต่งบทประพันธ์ 
จ าแนกเป็น ๒ ประเภท  

๑๐๘ ชนิดกับฉันท์ ๑๗ 
ประเภท ข้อความส่วนใหญ่
ในคัมภีร์เป็นทั้งสูตรและ
อุทาหรณ์ในคาถาเดียวกัน 
แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ  
(๑) มาตราพฤติ คือ คาถาท่ี
นับมาตรา มีทั้งหมด ๒๖ 
คาถา (๒) วรรณพฤติ คือ 
คาถาที่นับพยางค์ มีทั้งหมด 
๘๒ คาถา  
 ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ 
จ าแนกเนื้อหาออกเป็น ๓ 
ประเภท คือ (๑) ปัชชะ ร้อย
กรอง หรือคาถา (๒) คัชชะ 
ร้อยแก้ว ความเรียง เรียกว่า
จุณณิยะบ้างที่ไม่มีคาถา  
(๓) วิมิสสะ บทประพันธ์
ผสมกันทั้งร้อยกรองและ
ร้อยแก้ว อลังการจ าแนก
เป็น ๒ ประเภท โดยถือเอา
ศัพท์และความหมายของ
ศัพท์เป็นเกณฑ ์คือ        
(๑) สัททาลังการ การ
ตกแต่งเสียง (๒) อัตถาลัง
การ การตกแต่งความหมาย 

๓. ศึกษา
ลักษณะภาษา
บทบาลี
ในอเนกัตถวรรค
ที่ปรากฏใน
คัมภีร์นิฆัณฑุ 

ทราบถึงลักษณะภาษาบท
บาลีในอเนกัตถวรรคที่ปรากฏ
ในคัมภีร์นิฆัณฑ ุคือคัมภีร์
อภิธาน เฉพาะ
ตอนอเนกัตถวรรค มีจ านวน 
๓๕๙ คาถา เป็นวรรคที่
รวบรวมค าศัพท์ที่มี
ความหมายหลายอย่างมี
จ านวนทั้งสิ้น ๘๓๐ ศัพท์ เริ่ม
ตั้งแต่ สมย ศัพท์จนถึงอาตา
ปะศัพท์ แต่ในการศึกษา

ข้อที่ ๓ ท าให้ทราบลักษณะภาษา
บทบาลีในอเนกัตถวรรค 
ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสส
ทั้ง ๔ ด้าน คือ  
 ๑) ด้านหลักภาษา คือ
การแยกแยะให้เห็นที่มาของ
รูปศัพท์ แสดงการประกอบ
ของธาตุ ปัจจัย มี สมย = 
ส /สม + อิ/เอ/อย/ยา + อ 
เป็นต้น  
 ๒) ด้านพจนานุกรม มี 
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วิเคราะห์บทบาลีนี้ เลือกมา
ศึกษาวิเคราะห์เพียง ๒๐ 
ศัพท์ ประกอบด้วย ๑) สมย 
๒) วณฺณ ๓) อุโปสถ ๔) จกฺก 
๕) พฺรหฺมจริย ๖) ธมฺม       
๗) อตฺถ ๘) คุณ ๙) ภูต    
๑๐) สาธุ ๑๑) สุต ๑๒) กปฺป 
๑๓) สจฺจ ๑๔) โพธิ ๑๕) ปท         
๑๖) โปกฺขร ๑๗) เนกฺขมฺม   
๑๘) สนฺต ๑๙) อคฺค และ   
๒๐) โสต ศัพท์ โดยศึกษาตาม
หลักคัมภีร์สัททาวิเสสมีด้าน
หลักภาษา ด้านพจนานุกรม 
ด้านฉันทลักษณ์ และด้าน
อลังการ 

สมย ศัพท์ ใช้ในความหมาย 
๙ อย่าง เป็นต้น  
 ๓) ด้านฉันทลักษณ์ มี
อนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ที่
เป็นปฐมภการวิปุลาคาถา 
เป็นต้น 
 ๔) ด้านอลังการ ๕ 
อย่าง มีปสาทคุณ เป็นต้น 

๔. ข้อเสนอแนะ
อ่ืน 

ทราบถึงแนวทางการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคัมภีร์
บาลีสัททาวิเสส อันเป็นข้อมูล
ที่จ าเป็นต่อการวิจัย 
   

ข้อที่ ๓ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้คัมภีร์บาลี  
สัททาวิเสสอันเป็นมรดกทาง
พระพุทธศาสนาที่เก่ียวกับ
คัมภีร์พื้นฐานการศึกษาบาลี
พระไตรปิฎกที่ส าคัญยิ่ง   
พระโบราณาจารย์จึงกล่าว
ว่าเป็นคัมภีร์คู่บารมี
พระไตรปิฎกและรักษา
พระไตรปิฎกไว้ 

๕. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ที่
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยทั้ง ๓ ข้อ คือ 
๑. เพ่ือศึกษาประวัติความ
เป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็น
เครื่องมือศึกษาบาลี
พระไตรปิฎก 
๒. เพ่ือประมวลสาระของ
คัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็น
เครื่องมือศึกษาบาลี

ข้อ ๑-๒-๓ 
 
 

 

ได้รายงานการวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้คัมภีร์
บาลีสัททาวิเสสอันเป็น
มรดกทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับคัมภีร์พ้ืนฐาน
การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 
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พระไตรปิฎก 
๓. เพ่ือศึกษาลักษณะภาษา
บทบาลีในอเนกัตถวรรคที่
ปรากฏในคัมภีร์นิฆัณฑุ 

 



๕๔๑ 
 

ภาคผนวก ง 
 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
สัญญาเลขที่ ว.๑๕๘ / ๒๕๖๐ MCU RS 610760158 
ชื่อโครงการ ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎก ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
หัวหน้าโครงการ พระมหาโกมล กมโล อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โทรศัพท์ ๐๙๓-๒๙๒๖๙๔๑  
 Email : Pali.2015Kamaro@gmail.com 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
            หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อสมัยพุทธกาลมีค าเรียกหลายประการ เช่น 
พรหมจรรย์ ตอนส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรก พระพุทธเจ้าตรัสถึงพรหมจรรย์ มี
ปรากฏว่า มุตฺตาห  ภิกฺขเว สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา เย จ มานุสา ตุมฺเหปิ ภิกฺขเว มุตฺตา สพฺพปาเสหิ 
เย ทิพฺพา เย จ มานุสา จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย   
สุขาย เทวมนุสฺสาน  มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺม  อาทิกลฺยาณ  มชฺเฌกลฺยาณ  
ปริโยสานกลฺยาณ  สาตฺถ  สพฺยญฺชน  เกวลปริปุณฺณ  ปริสุทฺธ  พฺรหฺมจริย  ปกาเสถ ภิกษุทั้งหลาย เรา
พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง 
ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชน
จ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ อย่า
ไปโดยทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความ
งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์  บริบูรณ์ครบถ้วน ตรัส
เรียกว่า สาสนะ ตอนประทานโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์ ดังพระพุทธพจน์ว่า 
     สพฺพปาปสฺส อกรณ  กุสลสฺสูปสมฺปทา 
     สจิตฺตปริโยทปน  เอต  พุทธานสาสน  
   การไม่ท าบาปทั้งปวง การท ากุศลให้ถึงพร้อม การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 
   นี้คือค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
และตรัสเรียกว่าธรรมวินัย มีปรากฏว่า โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺ ตฺโต โส 
โว มมจฺจเยน สตฺถา ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากเราล่วงลับไป
แล้วก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษามคธประกาศพระพุทธพจน์ คือ
พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกเป็นหลักฐานชั้นต้นบรรจุหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าและพระ
สาวกองค์ส าคัญ โดยพระอรหันตสาวกทั้งหลายมีพระมหากัสสปเถระเป็นต้นได้รวบรวมไว้เป็น
หมวดหมู่ ดุจเดียวกับตะกร้าอันเป็นภาชนะส าหรับใส่ของต่าง ๆ ไว้ พระไตรปิฎกเป็นที่ประมวลพระ
พุทธพจน์และเป็นที่รวมไว้ซึ่งหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่า นวังคสัตถุศาสน์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
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 พระพุทธพจน์ว่าตามสภาวะของธรรมตามที่ปรากฏแล้ว เป็นธรรมที่ละเอียดลึกซ้ึงเข้าใจ
ได้ยาก มีหลักฐานปรากฏว่า อธิคโต โข มฺยาย  ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต     
อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ 
ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้ ดังนั้น พระบุรพาจารย์เริ่มตั้งแต่พระอรรถ
กถาจารย์ผู้รู้อรรถะและพยัญชนะของพระพุทธพจน์ ได้อธิบายพระพุทธพจน์ที่เป็นบาลีพระไตรปิฎก
ในส่วนที่ยากให้เข้าใจง่ายขึ้นส าหรับผู้เริ่มศึกษา จึงมีคัมภีร์อธิบายพระพุทธพจน์หลังสมัยพุทธกาล
เพ่ิมขึ้นอีกมากมาย จัดเป็นล าดับคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุ -
ฎีกา ทีปนี ปกรณ์วิเสส และสัททาวิเสส คัมภีร์เหล่านี้ เป็นคัมภีร์อธิบายพระพุทธพจน์ทั้งรูปศัพท์
ของประโยค หลักไวยากรณ์ และสภาวธรรม ตลอดถึงเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
พระพุทธพจน์ได้อย่างถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์ คัมภีร์เหล่านี้ถูกบันทึกไว้ด้วย ภาษามคธ 
ปัจจุบันเรียกกันว่า ภาษาบาลี  
 ภาษาบาลี เป็นภาษาที่ชาวบ้านแคว้นมคธใช้พูดกันในชีวิตประจ าวัน เมื่อสมัยพุทธกาล
และเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ประกาศศาสนาตามที่พระพุทธโฆษาจารย์กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิ
มรรคว่า ธมฺมนิรุตฺติสญฺ  ิตาย สภาวนิรุตฺติยา มาคธิกาย สพฺพสตฺตาน  มูลภาสาย ฯ ด้วยภาษา
มคธอันเป็นภาษาดั้งเดิมของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ใช้พูดกันตามปกติเป็นที่รู้กันว่า พระชินเจ้าทรงใช้
ประกาศพระธรรม ฯ 
 ค าว่า บาลี ตามความเห็นของอาจารย์บางท่านว่า มาจากรากศัพท์เดียวกัน คือ ปา ธาตุ 
+ ฬิ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า ปาติ รกฺขตีติ ปาฬิ หมายถึงบันทึกรักษาหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าไว้ 
 รูปวิเคราะห์ที่พระฎีกาจารย์ขยายความในสมันตปาสาทิกาของพระพุทธโฆษาจารย์ มีว่า 
อตฺถ  ปาติ รกฺขตีติ ปาลิ ปาโต ลีติ โมคฺคลฺลานสุตฺเตน ลิปฺปจฺจโย ฯ ปาลิย  อาคโต นโย ปาลินโย 
ปาลินยสฺส อนุรูปา ปาลินยานุรูปา แปลว่า เรียกว่า เป็นบาลี เพราะคงไว้คือรักษาไว้ซึ่งเนื้อความ 
(พระพุทธพจน์) ลง ลิ ปัจจัย ด้วยสูตรในคัมภีร์ไวยากรณ์โมคคัลลานะว่า ปาโต ลิ (ลง ลิ ปัจจัย หลัง 
ปา ธาตุ) นัยที่มาในคัมภีร์บาลี เรียกว่า ปาลินัย กถาที่เข้ากันได้กับปาลินัย ชื่อว่า ปาลินยานุรูป 
 ภาษาบาลีเป็นภาษาบันทึกรักษาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าในรูปคัมภีร์
พระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ระดับรอง ๆ ลงมา เช่น อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น ดังนั้น ผู้จะศึกษาบาลี
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ จ าเป็นจะต้องศึกษาภาษาบาลีให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งก่อน 
การศึกษาหลักภาษาบาลีระดับธรรมดาถือว่ายังไม่เพียงพอที่จะศึกษาพระไตรปิฎกในเชิ งวิเคราะห์
วิจัยได้ แต่ต้องเป็นการศึกษาหลักภาษาบาลีที่มีอยู่ในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ๔ กลุ่ม อันเป็นคัมภีร์ที่
ช่วยให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 
 ค าว่า สัททาวิเสส คือ กลุ่มคัมภีร์หลักภาษาบาลีที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาและวินิจฉัย
ข้ออรรถข้อธรรมในบาลีพระไตรปิฎก ปัจจุบันในหอสมุดแห่งชาติมีบัญชีรายชื่อกลุ่มคัมภีร์สัททา -    
วิเสส ๑๕๓ คัมภีร์ เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นอุปการะในการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก จัดเป็น
คัมภีร์สัททาวิเสส มี ๔ กลุ่ม คือ 
 ๑. กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์ เป็นคัมภีร์ประเภทที่แสดงหลักภาษาบาลี โดยกล่าวถึงราก
ศัพท์, วิธีส าเร็จรูป, การเปลี่ยนแปลงศัพท์ ฯลฯ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มคัมภีร์กัจจายนะ, กลุ่ม



๕๔๓ 
 

คัมภีร์โมคคัลลานะ และกลุ่มคัมภีร์สัททนีติ 
 ๒. กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ เป็นคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมหรือปทานุกรมศัพท์ภาษาบาลี 
เช่น คัมภีร์อภิธาน, คัมภีร์เอกักขรโกสะ เป็นต้น 
 ๓. กลุ่มคัมภีร์ฉันท์ เป็นคัมภีร์ประเภทที่แสดงกฎเกณฑ์ วิธีร้อยกรองภาษาบาลี เช่น    
วุตโตทัย, ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
 ๔. กลุ่มคัมภีร์เกฏุภะ เป็นคัมภีร์ประเภทที่แสดงกลวิธีการแต่งภาษาบาลีให้ได้อรรถรส
และสละสลวยทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง เช่น สุโพธาลังการ เป็นต้น 
 บุคคลผู้ศึกษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสจนแตกฉานดีแล้ว เมื่อได้ศึกษาบาลีพระไตรปิฎกจะ
ไม่มีความอึดอัดสงสัยในบทบาลี จะมีแต่ความปลอดโปร่งโล่งใจเกิดความเพลิดเพลินดื่มด่ าในรสพระ
สัทธรรมเหมือนท่องเที่ยวไปในอุทยานที่ดารดาษด้วยไม้ดอกนานาพรรณ ฉะนั้น พระโบราณาจารย์
จึงกล่าวว่า คัมภีร์สัททาวิเสสเป็นคัมภีร์คู่บารมีพระไตรปิฎก เห็นได้จากสูตรที่  ๕๒ ของคัมภีร์      
กัจจายนะว่า ชินวจนยุตฺต  หิ สูตรที่แสดงต่อไปนี้ สมควรต่อพระด ารัสของพระพุทธเจ้าผู้ชนะมารทั้ง 
๕ เท่านั้น 
 การศึกษาคัมภีร์สัททาวิเสส นับเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญยิ่งต่อการศึกษาภาษา 
โดยเฉพาะภาษาโบราณ เช่น ภาษาบาลี, ภาษาสันสกฤต นักปราชญ์ในพระพุทธศาสนามักสอนว่าผู้
ที่ไม่รู้ไวยากรณ์ก็คือผู้ไม่รู้หนังสือ ดังนั้น นักปราชญ์ทั้งหลายได้ให้ความส าคัญต่อวิชาไวยากรณ์มาก 
แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสถึงความส าคัญของหลักไวยากรณ์ไว้ในพระไตรปิฎกดังมีปรากฏว่า เทฺว
เม ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย ส วตฺตนฺติ. กตเม เทฺว. นิกฺขิตฺตญฺจ 
ปทพฺยญฺชน  อตฺโถ จ ทุนฺนีโต. ทุนฺนิกฺขิตฺตสฺส ภิกฺขเว ปทพฺยญฺชนสฺส อตฺโถปิ ทุนฺนโย โหติ. อิเม 
โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย ส วตฺตนฺติ ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ 
ประการนี้ ย่อมเป็นไป เพ่ือความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรม ธรรม ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ     
๑. บทพยัญชนะที่สืบทอดกันมาไม่ดี ๒. อรรถที่สืบทอดขยายความไม่ดี แม้อรรถแห่งบทพยัญชนะ
ที่ตั้งไว้ไม่ดี ก็ชื่อว่าเป็นการสืบทอดขยายความไม่ดี ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้แล ย่อมเป็นไป 
เพ่ือความเสื่อมสูญหายไปแห่งสัทธรรม 
 พระพุทธด ารัสนี้ชี้ให้เห็นว่าการศึกษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสนั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก 
เพราะการที่จะเข้าใจพระไตรปิฎกอันลึกซึ้งสมบูรณ์ด้วยอรรถและงดงามด้วยภาษานั้น เบื้องต้น
จะต้องอาศัยคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นกุญแจไขเข้าไป จากนั้น จึงค่อยท าการศึกษาค้นคว้านานานยะที่
เป็นแก่นธรรมต่อไป 
 คัมภีร์อภิธานเป็นหนึ่งในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่แสดงบทบาลีไว้มากมายโดยรวมแล้วจะ
มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
  ๑. กลุ่มค าที่มีศัพท์เดียวแต่มีความหมายหลากหลาย เช่น สมย, ปท, พฺรหฺมจริย, 
ธมฺม, อตฺถ, รส และ สนฺต เป็นต้น 
  ๒. กลุ่มค าที่มีความหมายอย่างเดียวกัน แต่มีหลายศัพท์ เช่น พระนามพระพุทธเจ้า, 
นิพพาน, ดวงอาทิตย์, ดวงจันทร์, บุญ, บาป, สัตว์, ค าพูด, นักปราชญ์, พระราชา, ทองค า, คณะ 
และ น้ า เป็นต้น 
 ด้วยเหตุที่ค าศัพท์ภาษาบาลีมีความหลากหลายทั้งด้านความหมายและค าศัพท์ที่ใช้ 
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จ าเป็นต้องมีกลุ่มคัมภีร์ที่เป็นเครื่องมือในการศึกษาบาลีพระไตรปิฎกอย่างกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่
จะช่วยในการก าหนดความหมายของค าศัพท์ในเนื้อความนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง ดังอุทาหรณ์ท่ียกข้ึน
มาแสดงพอเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป คือ 
  ๑. สมย ศัพท์ในบทบาลีว่า สมฺมา มานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺส แปลว่า ได้ท า
ที่สุดแห่งทุกข์ เพราะรู้แจ้งมานะได้โดยชอบ ส่วนในคัมภีร์อภิธาน ท่านได้กล่าวถึงความหมายของ 
สมยศัพท์ ในคาถาที่ ๗๗๘ ว่า 
     สมโย สมวาเย จ สมูเห การเณ ขเณ 
     ปฏิเวเธ สิยา กาเล ปหาเน ลาภทิฏฺ  ิสุ 
  สมยศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง คือ (๑) สมวาย ความถึงพร้อมแห่งเหตุ  
  (๒) สมูห หมู่-คณะ  (๓) การณ เหตุ  (๔) ขณ ขณะ-โอกาส  (๕) ปฏิเวธ  
  การแทงตลอด  (๖) กาล กาลเวลา  (๗) ปหาน การละ  (๘) ลาภ การได้  
  (๙) ทิฏฺ  ิ ลัทธิ 
 คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาสูจิอธิบายไว้ว่า สมฺมา มานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺสาติ     
อาทีสุ ปหาเน. โดยได้ยกอุทาหรณ์ของสมยศัพท์ที่ใช้ในความหมายของปหาน-การละ ว่า สมฺมา-  
มานาภิสมยา อนฺตมกาสิ ทุกฺขสฺส ท าท่ีสุดแห่งทุกข์ได้ เพราะละมานะได้โดยชอบ  
  ๒. พฺรหฺมจริย ศัพท์ในบทบาลีว่า ต  เม วต  ต  ปน พฺรหฺมจริย  ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย       
วิปาโก แปลว่า ทานที่ได้ถวายโดยความเคารพนั้นเป็นวัตรของเรา และการสมาทานวัตรนั้นเป็น
พรหมจรรย์ของเรา นี้เป็นผลแห่งวัตรและพรหมจรรย์นั้นที่เราประพฤติดีแล้ว ส่วนในคัมภีร์
อภิธาน ท่านได้กล่าวถึงความหมายของ พฺรหฺมจริย ศัพท์ ในคาถาที่ ๗๘๓ ว่า 
     ทานสฺมึ พฺรหฺมจริย  อปฺปมญฺ าสุ สาสเน 
     เมถุนารติย  เวยฺยา- วจฺเจ สทารตุฏฺ  ิย  
    ปญฺจสีลาริยมคฺโค- โปสถงฺคธิตีสุ จ 
  พฺรหฺมจริยศัพท์ มีควาหมาย  ๑๐ อย่าง  คือ (๑) ทาน ทาน (๒) อปฺปมญฺ า  
  อัปปมัญญา-พรหมวิหารธรรม  (๓) สาสน พระศาสนา  (๔) เมถุนารติ การงด 
  เว้นจากเมถุน  (๕) เวยฺยาวจฺจ การช่วยขวนขวาย  (๖) สทารตุฏฺ  ิ ความพอใจ 
  ยินดีในภรรยาตน (๗) ปญฺจสีล ศีล ๕ (๘) อริยมคฺค อริยมรรค (๙) อุโปสถงฺค 
  องค์อุโบสถ (๑๐) ธิติ ความเพียร 
 คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาสูจิอธิบายไว้ว่า พฺรหฺมจริยสทฺโท. ต  เม วต  ต  ปน พฺรหฺมจริย  
ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย  วิปาโกติ อิมสฺมึ วิธูรปณฺฑิตชาตเก ทานสฺมึ อาคโต โดยได้ยกอุทาหรณ์ของ     
พฺรหฺมจริยศัพท์ในความหมายของทาน-ทาน ว่า ต  เม วต  ต  ปน พฺรหฺมจริย  ตสฺส สุจิณฺณสฺส อย      
วิปาโก นั้นเป็นวัตรของเรา นั้นเป็นทานของเรา นี้เป็นวิบากแห่งวัตรและทานนั้น อันเราประพฤติ
ดีแล้วนั้น 
  ๓. ปท ศัพท์ในบทบาลีว่า ปมาโท มจฺจุโน ปท  แปลว่า ความประมาทเป็นทางแห่ง
ความตาย ส่วนในคัมภีร์อภิธาน ท่านได้กล่าวถึงความหมายของ ปท ศัพท์ ในคาถาที่ ๘๑๙ ว่า  
      ปท  าเน ปริตฺตาเณ นิพฺพานมฺหิ จ การเณ 
      สทฺเท วตฺถุมฺหิ โกฏฺ าเส ปาเท ตลฺลญฺฉเน มต . 
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  ปทศัพท์  มีความหมาย  ๙  อย่าง คือ (๑) าน ที่ตั้ง (๒) ปริตฺตาณ การ 
  คุ้มครอง (๓) นิพฺพาน นิพพาน (๔) การณ เหตุ (๕) สทฺท ศัพท์ (๖) วตฺถุ 
  สิ่งของ (๗) โกฏฺ าส ส่วน (๘) ปาท เท้า 
 คัมภีร์อภิธานวรรณนาอธิบายอุทาหรณ์ของปทศัพท์ที่ใช้ในความหมายของการณะ-เหตุ 
ว่า ปมาโท มจฺจุโน ปท  ความประมาทเป็นเหตุแห่งความตาย 
 จากบทบาลีที่ยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์แสดงอ้างให้เห็นนั้น เราจะเห็นความส าคัญของ
คัมภีร์กลุ่มสัททาวิเสสที่ช่วยให้เกิดความกระจ่างในการตัดสินความหมายของค าศัพท์ที่มีความหมาย
หลายอย่าง 
 บทบาลีในพระไตรปิฎกทั้ง ๓ บท คือ มานาภิสมยา, พฺรหฺมจริย  และ ปท  นอกจากจะ
พิจารณาความถูกต้องตามที่ปรากฏในบาลีพระไตรปิฎกแล้ว ต้องใช้กลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส คือ หลัก
ภาษาจากกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์ หลักฉันทลักษณ์จากคัมภีร์วุตโตทัย และความหมายของบทจาก
คัมภีร์อภิธานเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยและพิจารณาความถูกต้อง 
 ด้วยความส าคัญของการศึกษากลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นความจ าเป็นใน
การศึกษาประมวลความรู้กลุ่มคัมภีร์เครื่องมือก่อนการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก และเลื อกบทบาลี
พระไตรปิฎกเพ่ือก าหนดเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาวิเคราะห์ทั้งรูปศัพท์และความหมายมา
ก าหนดเป็นประเด็นปัญหาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านคัมภีร์ที่ส่งผลต่อการศึกษาวิเคราะห์บท
บาลีในพระไตรปิฎกโดยท าการวิเคราะห์ความหมายของบท อาศัยความหมายที่ปรากฏในคัมภีร์
อรรถกถา ฎีกา อภิธานและคัมภีร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์การผันแปรรูปศัพท์โดยอาศัยกลุ่ม
คัมภีร์ไวยากรณ์ และหากข้อความที่คัดเลือกวิเคราะห์เป็นฉันทลักษณ์ ก็จะท าการวิเคราะห์โดย
อาศัยคัมภีร์วุตโตทัย อันจะเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาการศึกษาภาษาบาลีของพุทธศาสนิกชน
คนไทยและสังคมโลกต่อไป 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสสที่ เป็นเครื่องมือศึกษาบาลี
พระไตรปิฎก 
 ๒. เพ่ือประมวลสาระของคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 
 ๓. เพ่ือศึกษาลักษณะภาษาบทบาลีในอเนกัตถวรรคที่ปรากฏในคัมภีร์นิฆัณฑุ 

ผลการวิจัย 
             จากการวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎก ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ ๑. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษา
บาลีพระไตรปิฎก ๒. เพ่ือประมวลสาระของคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 
๓. เพ่ือศึกษาลักษณะภาษาบทบาลีในอเนกัตถวรรคที่ปรากฏในคัมภีร์นิฆัณฑุ สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  ๑.  เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษาบาลี
พระไตรปิฎก 
  ท าให้ทราบได้ว่า ประวัติความเป็นมาคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์พ้ืนฐาน
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การศึกษาพระไตรปิฎก จ าเป็นต้องศึกษาหลักภาษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งตามคัมภีร์หลัก
กลุ่มสัททาวิเสสให้ครบถ้วนเสียก่อน ค าว่า สัททาวิเสส แปลว่า ไวยากรณ์พิเศษ คือ กลุ่มไวยากรณ์
ภาษาบาลีที่เป็นหลักส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฎก ความ
จริง ชื่อว่า สัททาวิเสส คือกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นหลัก แต่ยังมีคัมภีร์อ่ืนที่ว่าด้วยหลักภาษาซึ่งไม่
จัดเป็นไวยากรณ์ เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักในการศึกษาพระไตรปิฎก อาจแบ่งออกได้ ๔ 
ประเภท คือ 
  ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ เป็นต้น 
  ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ (นิฆัณฑุ) มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น 
  ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์    
วุตโตทัย ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
  ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ (เกฏุภะ) มีการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความ
ไพเราะ มีคัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 

๒.  เพื่อประมวลสาระของคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นเครื่องมือศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 
  ท าให้ทราบได้ว่า จากข้อมูลการประมวลสาระเนื้อหาคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิ เสส ซึ่งมี
เนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 
  ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่ เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะเป็นต้น คือ 
คัมภีร์หลักภาษาหรือคัมภีร์กลุ่มไวยากรณ์เป็นกลุ่มคัมภีร์พื้นฐานที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการศึกษา
บทบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา โยชนา เป็นต้น เป็นกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่แสดงกฎเกณฑ์
หลักภาษาบาลีเริ่มตั้งแต่ชนิดของสูตร คือคัมภีร์บาลีไวยากรณ์แบบดั้งเดิม โดยทั่วไปใช้สูตรอธิบาย
ลักษณะทางไวยากรณ์อยู่ ๖ ประเภท คือ สัญญาสูตร ปริภาสาสูตร วิธิสูตร นิยมสูตร อติเทสสูตร 
และอธิการ 
 โดยทั่วไปแล้ว การเขียนไวยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบนั้นมีองค์ประกอบส าคัญ ๓ ประการ 
คือ 
   (๑.๑) สูตร แสดงกฎหรือข้อบังคับทางไวยากรณ์ 
   (๑.๒) วุตติ ข้อความอธิบายขยายความหมายของสูตรที่ได้ตั้งไว้ให้สมบูรณ์ขึ้น 
   (๑.๓) อุทาหรณ์ ตัวอย่างที่น ามาอ้างอิงให้สมเหตุสมผลกับกฎที่ได้ตั้งไว้  ซึ่ง
ตัวอย่าง ดังกล่าวมักน ามาจากพระไตรปิฎกเป็นหลัก 
  ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ (นิฆัณฑุ) มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เป็นต้น ถือว่า
เป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่าด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถให้ความรู้ต่อการ ศึกษาทางภาษาศาสตร์เพราะเป็น
แหล่งรวมของ พจน์ หรือค าพูดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่อนุชนจะต้องศึกษาและให้
ความส าคัญกับการศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ด้วย คัมภีร์อภิธาน แบ่งออกเป็น ๓ กัณฑ์ใหญ่ คือ 
   (๒.๑) สัคคกัณฑ์ แสดงชื่อศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น 
ศัพท์ที่เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ชื่อพระนิพพาน พระอรหันต์ และโลกสวรรค์ เป็นต้น 
   (๒.๒) ภูกัณฑ์ แสดงศัพท์ที่เป็นชื่อของสถานที่ พ้ืนดิน ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ า และ 
ล าธารเป็นต้น แบ่งออกเป็น ๗ วรรคย่อย คือ 
    -ภูมิวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับแผ่นดิน 
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    -ปุรวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับเมืองและประเทศ 
    -นรวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับคน 
    -จตุพพรรณวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับวรรณะ ๔ 
    -อรัญญวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับป่าไม้ 
    -เสลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับภูเขา 
    -ปาตาลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับโลกบาดาล 
   (๒.๓) สามัญญกัณฑ์ แสดงนามศัพท์และคุณศัพท์สามัญทั่ว ๆ ไป มีความดีงาม 
ความประเสริฐ การกระท าเป็นต้น รวมทั้งศัพท์ที่เป็นนิบาตบทและอุปสัคบท แบ่งออกเป็น ๔ วรรค
ย่อย คือ 
    -วิเสสยาธีนวรรค แสดงศัพท์ที่เป็นบทวิเสสนะที่เก่ียวข้องกับลิงค์ท้ัง ๓ 
    -สังกิณณวรรค แสดงศัพท์เบ็ดเตล็ดทั่วไป 
    -อเนกัตถวรรค แสดงศัพท์ที่มีความหมายหลายอย่าง 
    -อัพยยวรรค แสดงความหมายของอุปสัคและนิบาต 
 ในกัณฑ์ใหญ่ทั้ง ๓ นั้น ที่ประกอบด้วยวรรคย่อย มีภูมิวรรค และปุรวรรค เป็นต้น เมื่อ
รวมกับปณามคาถา ปฏิญญาคาถา ปริภาสาคาถา และนิคมนคาถา ทั้งหมดแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น 
๑,๒๒๑ คาถาด้วยกัน 
  ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์  กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์        
วุตโตทัย ฉันโทมัญชรี เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาที่เป็นหลักในคัมภีร์วุตโตทัย มีคาถาแสดงไว้ ๑๐๘ ชนิดกับ
ฉันท์ ๑๗ ประเภท แบ่งออกเป็น ๖ ปริจเฉท คือ 
    -สัญญาปริภาสานิเทส ว่าด้วยชื่อและกฎทั่วไป มี ๑๖ คาถา 
    -มัตตาวุตตินิเทส   ว่าด้วยคาถามาตราพฤติ มี ๒๙ คาถา 
    -สมวุตตินิเทส  ว่าด้วยสมคาถา มี ๖๑ คาถา 
    -อัทธสมวุตตินิเทส  ว่าด้วยอัทธสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
    -วิสมวุตตินิเทส  ว่าด้วยวิสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
    -ฉัปปัจจยวิภาค  ว่าด้วยนัย ๖ อย่าง มีปัตถารนัยเป็นต้น มี ๙ คาถา 
 ข้อความส่วนใหญ่ในคัมภีร์เป็นทั้งสูตรและอุทาหรณ์ในคาถาเดียวกันมีคาถาทั้งหมด 
๑๓๗ บท แสดงหลักการประพันธ์ประเภทร้อยกรองที่เรียกว่าปัชชะ ประกอบด้วยคาถา ๒ ประเภท 
คือ 
    -มาตราพฤติ คือ คาถาที่นับมาตรา แต่งโดยก าหนดมาตราในแต่ละบาท
คาถา มีทั้งหมด ๒๖ คาถา คืออริยาชาติ ๖, คีติชาติ ๔, เวตาลียชาติ ๙ และมัตตาสมกชาติ ๗ 
    -วรรณพฤติ คือ คาถาที่นับพยางค์ แต่งโดยก าหนดพยางค์ในแต่ละบาท
คาถา มีทั้งหมด ๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, อัทธสมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ 
  ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ (เกฏุภะ) มีการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความ
ไพเราะ มีคัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น เนื้อหาของคัมภีร์ประกอบด้วยหลักการตกแต่งภาษาเพ่ือให้
ไพเราะชวนให้น่าฟังเสนาะโสตทั้งอรรถะและพยัญชนะ ซึ่งบทประพันธ์ สามารถจ าแนกออกเป็น ๓ 
ประเภท คือ 
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    -ปัชชะ ร้อยกรอง หรือคาถา เช่น มงคลสูตรเป็นต้นที่แต่งด้วยคาถาล้วน ๆ  
    -คัชชะ ร้อยแก้ว ความเรียง เรียกว่าจุณณิยะบ้างที่ไม่มีคาถา 
    -วิมิสสะ บทประพันธ์ผสมกันทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว เช่น ธชัคคสูตร 
เป็นต้น 
 อลังการ หมายถึง เครื่องตกแต่งบทประพันธ์ จ าแนกเป็น ๒ ประเภท โดยถือเอาศัพท์
และความหมายของศัพท์เป็นเกณฑ์ คือ 
    -สัททาลังการ การตกแต่งเสียง 
    -อัตถาลังการ การตกแต่งความหมาย 
 คัมภีร์เหล่านี้ ท่านผู้แต่งขึ้นต่างมีความรู้ความเชี่ยวชาญแตกฉานในบทบาลีพระไตรปิฎก 
จากนั้น ท่านได้รวบรวมประมวลความรู้การใช้บทบาลีที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมาแต่งประมวลเป็น
กฎเกณฑ์ในการใช้บทบาลีในพระไตรปิฎก ดังนั้น ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในพระไตรปิฎกอัน
เป็นพระพุทธพจน์ที่มีทั้งประเภทคัชช-ร้อยแก้ว และปัชชะ-ร้อยกรอง ตามแนวกลุ่มคัมภีร์สัททา-    
วิเสสนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจในคัมภีร์บาลีกลุ่มสัททาวิเสส เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีกรณีศึกษาที่ได้น าเสนอแล้วข้างต้น 
 ๓.  เพื่อศึกษาลักษณะภาษาบทบาลีในอเนกัตถวรรคที่ปรากฏในคัมภีร์นิฆัณฑุ  
 คัมภีร์อภิธาน เป็นกลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุดังที่ได้น าเสนอมานั้น แบ่งออกเป็น ๓ กัณฑ์ใหญ่
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อรวมปณามคาถา ปฏิญญาคาถา ปริภาสาคาถา และนิคมนคาถา ทั้ง
หมดแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๑ คาถา แต่เฉพาะตอนอเนกัตถวรรค มีจ านวน ๓๕๙ คาถา เป็น
วรรคที่รวบรวมค าศัพท์เฉพาะที่มีความหมายหลายอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น ๘๓๐ ศัพท์ เริ่มตั้งแต่ สมย 
ศัพท์ที่มีความหมาย ๙ อย่าง คือ (๑) สมวายะ ความถึงพร้อมแห่งเหตุ (๒) สมูหะ หมู่-คณะ       
(๓) การณะ เหตุ (๔) ขณะ ขณะ-โอกาส (๕) ปฏิเวธะ การแทงตลอด (๖) กาละ กาลเวลา         
(๗) ปหานะ การละ (๘) ลาภะ การได้ (๙) ทิฏฐิ ลัทธิ จนถึง อาตาปะศัพท์ ที่มีความหมาย ๒ อย่าง 
คือ (๑) วีริยะ ความเพียร (๒) ตาปะ ความเร่าร้อน  
 ในการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์อภิธานสูจิที่จะน ามาเป็นกรณีศึกษานั้น ผู้วิจัยได้
เลือกเอาบทบาลีมาศึกษาวิเคราะห์ เพียง ๒๐ ศัพท์  ซึ่ งประกอบด้วย (๑) สมย (๒) วณฺณ           
(๓) อุโปสถ (๔) จกฺก (๕) พฺรหฺมจริย (๖) ธมฺม (๗) อตฺถ (๘) คุณ (๙) ภูต (๑๐) สาธุ (๑๑) สุต   
(๑๒) กปฺป (๑๓) สจฺจ (๑๔) โพธิ (๑๕) ปท (๑๖) โปกฺขร (๑๗) เนกฺขมฺม (๑๘) สนฺต (๑๙) อคฺค 
และ (๒๐) โสต ศัพท์ อันจะท าการศึกษาวิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสสมีด้านหลักภาษา ด้าน
พจนานุกรม ด้านฉันทลักษณ์ และด้านอลังการ  
 จากการศึกษาวิเคราะห์บทบาลีทั้ง ๒๐ ศัพท์ มี สมย ศัพท์เป็นต้นดังที่ได้น าเสนอมาตาม
กลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส สรุปได้ดังนี้  
  ๑) ด้านหลักภาษา 
  การศึกษาด้านหลักภาษา คือการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยบทบาลีโดยการแยกแยะ
ว่าบทบาลีที่น ามาเป็นกรณีศึกษานั้นเป็นธาตุ เป็นปัจจัยอะไร มีรูปวิเคราะห์แต่ละบทเป็นอย่างไร 
ทั้งนี้ ขอสรุปเฉพาะบทบาลีว่า สมย ดังนี้ 
  (๑) สมย ศัพท์ เป็นศัพท์ที่ส าเร็จรูปมาจาก ส  หรือ สม บทหน้า + อิ, เอ, อย, ยา 
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ธาตุ + อ ปัจจัย 
  รูปวิเคราะห์ว่า 
  -สหการีการณสนฺนิชฺฌ  สเมติ สมเวตีติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นสภาพที่เป็นไป
ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยเป็นเหตุท าผลร่วมกัน 
  -สม  สห วา อวยวาน  อยน  ปวตฺติ อวฏฺ านนฺติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นไป
ด้วยดีหรือร่วมกันของส่วนย่อยต่าง ๆ 
  -ปจฺจยนฺตรสมาคเม เอติ ผล  เอตสฺมา อุปฺปชฺชติ ปวตฺตติ จาติ สมโย ภาวะชื่อว่าสม
ยะ เพราะเป็นแดนที่เกิดขึ้นและเป็นไปแห่งผล เมื่อปัจจัยต่าง ๆ มาประจวบพร้อมกัน  
  -อวเสสปจฺจยาน  สมาคเม เอติ เอตสฺมา อุปฺปชฺชติ ปวตฺตติ จาติ สมโย ชื่อว่าสมยะ 
เพราะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นและเป็นไป เมื่อปัจจัยที่เหลือมาประจวบพร้อมกัน 
  -สเมติ สมาคจฺฉติ มคฺคพฺรหฺมจริย  เอตฺถ ตทาธารปุคฺคโลติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะ
เป็นโอกาสที่ผู้รองรับข้อประพฤติอันประเสริฐนั้นบรรลุมรรคพรหมจรรย์ 
  - าเณน อภิมุข  สมฺมา เอตพฺโพ อธิคนฺตพฺโพติ อภิสมโย ธมฺมาน  อวิปรีโต สภาโว ชื่อ
ว่าสมยะ เพราะเป็นสภาวะที่บุคคลพึงเข้าถึงเฉพาะหน้าด้วยปัญญาญาณ หมายถึงสภาวะที่ไม่
แปรปรวนแห่งธรรมทั้งหลาย  
  -อภิมุขภาเวน สมฺมา เอติ คจฺฉติ พุชฺฌตีติ อภิสมโย ธมฺมาน  ยถาภูตสภาวาวโพโธ ชื่อ
ว่า สมยะ เพราะเป็นสภาวะรู้เห็นโดยชอบเฉพาะหน้าด้วยปัญญาญาณ หมายถึง ปัญญาญาณรู้เห็น
สภาวะตามความเป็นจริง 
  -สเมนฺติ เอตฺถ เอเตน วา สงฺคจฺฉนฺติ ธมฺมา สหชาตธมฺเมหิ อุปฺปาทาทีหิ วาติ สมโย 
ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นเวลาที่สภาวธรรมเป็นไปร่วมกับสหชาตธรรมหรือเป็นไปร่วมกับสภาวะมีการ
เกิดข้ึนเป็นต้น  
  -สเมติ เอตฺถ เอเตน วา สงฺคจฺฉติ สตฺโต สภาวธมฺโม วา สหชาตาทีหิ อุปฺปาทีหิ วาติ 
สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นเวลาหรือสภาวธรรมเป็นเครื่องช่วยให้สัตว์เป็นไปพร้อมหรือเกิดขึ้น
ร่วมกัน 
  -ธมฺมปวตฺติมตฺตตาย อตฺถโต อภูโตปิ หิ กาโล ธมฺมปฺปวตฺติยา อธิกรณ  การณ  วิย จ 
ปริปฺป-นามตฺตสิทฺเธน รูเปน โวหรียตีติ สมโย จริงอย่างนั้น กาล ว่าโดยปรมัตถ์แม้จะไม่มีอยู่ เพราะ
เป็นเพียงความเป็นไปแห่งสภาวธรรม แต่ท่านก็ยังกล่าวไว้ประหนึ่งว่าเป็นที่ตั้งและเป็นเหตุแห่ง
ความเป็นไปของสภาวธรรมโดยสภาพที่ส าเร็จด้วยการด าริเท่านั้น ฉะนั้น จึงชื่อว่าสมยะ 
  -สมสฺส นิโรธสฺส ยาน  สมฺมา วา ยาน  อปคโม อปฺปวตฺตีติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะ
เป็นการเข้าถึงความสงบหรือเพราะความปราศจากคือไม่เป็นไป โดยชอบ 
  -สมสฺส นิโรธสฺส ยาน  สมฺมา วา ยาน  อปคโมติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะบรรลุถึง
ความสงบหรือเพราะละไปโดยชอบ 
  -สมิติ สงฺคติ สโมธานนฺติ สมโย ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นการประจวบกัน 
  -สเมติ ส โยชนภาวโต สมฺพนฺโธ เอติ อตฺตโน วิสเย ปวตฺตติ ทฬฺหคฺคหณภาวโต วา 
ต ส ยุตฺตา อยนฺติ ปวตฺตนฺติ สตฺตา ยถาภินิเวส  เอเตนาติ สมโย ทิฏฺ  ิสญฺโ ชเนน หิ สตฺตา อติวิย 
พชฺฌนฺติ ชื่อว่าสมยะ เพราะเป็นไปเนื่องกันในอารมณ์ของตน เนื่องจากเป็นสังโยชน์ หรือเพราะท า
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ให้สัตว์ร่วมกันเป็นไปตามความยึดมั่นนั้น เนื่องจากเป็นสภาวะถือเอาอย่างแน่นแฟ้น จริงอย่างนั้น 
เหล่าสัตว์ย่อมยึดติดอย่างเหนียวแน่นด้วยทิฐิสังโยชน์ 
 บทบาลีทุกบทที่น ามาเป็นกรณีศึกษาทั้ง ๒๐ บทนั้น จะด าเนินการวิเคราะห์เหมือนกับ
บทบทบาลีว่า สมย ศัพท์ทุกประการ ซึ่งทุกบทบาลีจะวิธีการสร้างรูปศัพท์และรูปวิเคราะห์ประกอบ
ทุกบทไป 
  ๒) ด้านพจนานุกรม 
  การศึกษาด้านพจนานุกรม (นิฆัณฑุ) คือการศึกษาค้นคว้าจากคัมภีร์ประเภท
พจนานุกรมบทบาลี คือคัมภีร์อภิธานที่ให้ความรู้ต่อการศึกษาทางภาษาศาสตร์เพราะเป็นแหล่งรวม
ของค าศัพทต่์าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ขอสรุปเฉพาะบทบาลีว่า สมย ดังนี้ 
  (๑) สมย ศัพท์ มีความหมาย ๙ อย่าง ประกอบด้วย (๑) สมวาย ความถึงพร้อมแห่ง
เหตุ (๒) สมูห หมู-่คณะ (๓) การณ เหตุ (๔) ขณ ขณะ-โอกาส (๕) ปฏิเวธ การแทงตลอด (๖) กาล 
กาลเวลา (๗) ปหาน การละ (๘) ลาภ การได้ (๙) ทิฏฺ  ิ ลัทธิ 
  ๓) ด้านฉันทลักษณ์ 
  การศึกษาด้านฉันทลักษณ์ คือการศึกษาตามคัมภีร์วุตโตทัยที่แสดงฉันทลักษณ์บาลี 
ซึ่งว่าด้วยกฎระเบียบในการวางศัพท์ที่เป็นครุและลหุ เป็นแบบต่าง ๆ ในการประพันธ์ที่เป็นร้อย
กรองซึ่งเรียกว่าปัชชะ ดังนั้น อุทาหรณ์ที่น ามาอ้างในแต่ละความหมายนั้น จึงเป็นฉันท์ประเภทต่าง 
ๆ ประกอบด้วย 
  (๑) อนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ มี ปัฐยาวัตตคาถา, ปฐมภการวิปุลาคาถา, ตติยน-  
การวิปุลาคาถา, ปฐมมการวิปุลาคาถา, ตติยมการวิปุลาคาถา, ปฐมสการวิปุลาคาถา, ตติยสการ-   
วิปุลาคาถา และปฐมชการวิปุลาคาถา 
  (๒) ปันติฉันท์ ๑๐ พยางค์ มี อุพภาสกคาถา และอุปัฏฐิตาคาถา 
  (๓) ติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ มี อินทรวิเชียรคาถา, อุเปนทรวิเชียรคาถา, โทธก
คาถา, วาโตมมีคาถา และสวาคตาคาถา 
  (๔) ชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ มี วังสัฏฐคาถา, อินทรวงศคาถา, ลลิตาคาถา, เวสสเทวี
คาถา และกมลาคาถา 
  ๔) ด้านอลังการ 
  การศึกษาด้านอลังการคือการศึกษาหลักการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามี
ความไพเราะ โดยเฉพาะคัมภีร์สุโพธาลังการ ดังนั้น อุทาหรณ์ที่น ามาอ้าง เมื่อวิเคราะห์ตามหลัก
อลังการแล้ว จึงได้อลังการ ประเภทสัททาลังการ ๕ อย่าง ประกอบด้วย (๑) ปสาทคุณ (๒) มธุรตา
คุณ (๓) สมตาคุณ (๔) สุขุมาลตาคุณ และ (๕) อัตถพยัตติคุณ 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
             ๑) น าต้นฉบับงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแปล และวิเคราะห์แล้วทราบเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา เนื้อหา จุดมุ่งหมายในการแต่ง ลักษณะการประพันธ์ และภาษาในคัมภีร์
แหล่งที่มาของเนื้อหาไปประยุกต์ใช้กับสังคมไทยปัจจุบัน 
              ๒) คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการศึกษาภาษา
บาลีมีความตระหนักถึงคุณค่าของคัมภีร์สัททาวิเสส และเป็นอุปการะแก่การศึกษาบาลีพระไตรปิฎก 



๕๕๑ 
 

มีความรับผิดชอบต่อการศึกษาพระธรรมค าสอน และสามารถน าผลวิจัยบทบาลีต่าง ๆ มาอธิบาย
ธรรมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจถึงเนื้อหาอันเป็นแก่นสารของบทบาลีนั้น ๆ เมื่อแปลเป็นภาษาไทย
แล้ว ผู้สนใจจะได้ศึกษาค้นคว้าง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 

๓) ส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจ าจังหวัดทั่วประเทศ 
๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ศูนย์ ห้องเรียนในสังกัด 
๕) ฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๖) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน

วิชาพระพุทธศาสนา 
๗) พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่สนใจ 

 

การประชาสัมพันธ์ 
            จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุดความรู้เรื่องคัมภีร์สัททาวิเสสอันเป็นคัมภีร์คู่บารมี
บาลีพระไตรปิฎก 
 

 
 
 



๕๕๒ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

๑. ชื่อ – นามสกุล  : พระมหาโกมล กมโล (แก้วดึง)  
    (PhramahaKomon Kamalo (Kaeodueng))  
๒. การศึกษา         : ๑. เปรียญธรรม ๘ ประโยค 
    ๒. ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
    นครปฐม 
    ๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)  
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    ๔. ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาสันสกฤต 
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๓. ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
๔. ผลงานทางวิชาการ : 
     งานต ารา/เอกสารวิชาการเกี่ยวกับภาษาบาลี 
     พระมงคลปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส ชุด รู้ศัพท์ รู้ธรรม 
     พระรตนปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส ชุด รู้ศัพท์ รู้ธรรม ๒ 
     บทความวิชาการ 
     สัมภเวส:ี บริบทและนัยของภาษาบาลีในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนไป 
     ภาษาบาลี พื้นฐานทางการศึกษาพระพุทธศาสนา 
     ปเหฬีในค าว่าอกตัญญูที่ควรรู้ 
     อนัตตา: ภาษาท่ีพระพุทธเจ้าใช้พัฒนาจิตเพ่ือรู้แจ้งรูปนาม 
๕. สถานที่ท างาน   : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
      นครปฐม ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐    
      โทรศัพท์/โทรสาร ๐๓๔-๒๙๙๓๕๖ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๓-๒๙๒๖๙๔๑ 


