
นิบาต
บทที่ ๑ : ลกัษณะและวธิกีารใชค้าํนิบาต





ความหมายของนิบาต
นิบาต แปลว่า การตกไป, การแทรกเขา้ไป ในที่นี้หมายถึงคําที่ไม่

เปลี่ยนรูปไปจากเดิมเมื่อนําไปใชใ้นประโยค นิบาตเป็นคําที่ไม่อยู่ใน
กลุม่คาํอาขยาต คาํนาม กติก ์สมาส และตทัธติ

รวมความว่า นิบาต หมายถึงคําศพัท ์เช่น หิ, จ, ปน, กิร เป็นตน้ที่
วางไวต้น้ประโยค ท่ามกลางประโยค และทา้ยประโยค เพื่อทาํเนื้อความ
ใหเ้กี่ยวเนื่องกนับา้ง ใชท้กัทายบา้ง ใชบ้อกเวลาบา้ง ใชถ้ามบา้ง

ในจาํนวนนิบาตทัง้หลายนั้น นิบาตบางตวัวางไวต้วัแรกของประโยค
ไม่ไดต้อ้งวางไวล้าํดบัที่ ๒ ของประโยคเท่านั้น 



ลกัษณะของนิบาต
นิบาตเป็นคําโดดกม็ี เป็นคําประสมกม็ี คํานิบาตที่เป็นคําประสมนี้

สาํเรจ็จากการนําคาํนามไปลงปจัจยักม็ี เป็นศพัทท์ี่สาํเรจ็จากตทัธิตโดย
การลง ถา ถ ํปจัจยัก็มี เป็นกิริยากิตกท์ี่สาํเร็จมาจากธาตุโดยลงตูนาทิ
ปจัจยั (คอืตูน, ตวฺา, ตวฺาน) เป็นตน้กม็ี 

คํานิบาตไม่ว่าจะเป็นคําโดดหรือคําประสมก็ตามรูปสาํเร็จที่ปรากฏ
เรยีกว่า อพัยยศพัทท์ ัง้หมด คาํนิบาตแบ่งออกเป็น ๔ ลกัษณะ คอื

๑)นิบาตแทท้ี่เป็นคาํโดด ไม่สามารถแยกศพัทไ์ด ้เช่น ห,ิ จ, ปน, ต,ุ 
กริ, ขล,ุ สทุ ํเป็นตน้



๒)นิบาตที่สาํเรจ็มาจากนามหรอืสพัพนาม โดยการลงปจัจยัในอรรถ
ของวิภตัติ (แปลดว้ยสาํเนียงอายตนิบาตได)้ สามารถแยกศพัทไ์ด ้เช่น 
ตตถฺ (ใน...นั้น) มาจาก ต + ตถฺ ปจัจยัเป็นตน้

๓)นิบาตที่สําเร็จมาจากอพัยยตทัธิต สามารถแยกศพัทไ์ด ้เช่น 
เอกธา (โดยสว่นเดียว) มาจาก เอก + ธา ปจัจยัเป็นตน้

๔)นิบาตที่สาํเร็จมาจากกิริยา สามารถแยกศพัทไ์ด ้เช่น กตฺวา มา
จาก กร + ตวฺา ปจัจยัเป็นตน้

การจดัประเภทนิบาตจะจดัตามหนา้ที่ของนิบาตคาํนั้น ๆ เช่น นิบาต
บอกอาลปนะ, นิบาตบอกกาล เป็นตน้ ทาํหนา้ที่ใดใหส้งัเกตจากคาํแปล



หนา้ที่ของคาํนิบาต
นิบาตไม่ไดแ้สดงความหมายเป็นคน สตัว ์สิง่ของ บคุคล ตวัตน เรา 

เขา ไม่ไดเ้ป็นกิริยา ไม่ไดเ้ป็นคําคุณนาม หน้าที่ของคํานิบาตจดัแบ่ง
ออกเป็นหมวด ๆ ได ้๑๕ หมวด คอื

๑)นิบาตบอกอาลปนะ ใชส้าํหรบัทกัทายบคุคลต่าง ๆ
๒)นิบาตบอกกาล ใชส้าํหรบับอกเวลาที่เกดิเหตกุารณ์
๓)นิบาตบอกที่ ใชส้าํหรบับอกสถานที่เกดิเหตกุารณ์
๔)นิบาตบอกปรจิเฉท ใชส้าํหรบักาํหนดปรมิาณ เวลา เหตผุล
๕)นิบาตบอกอปุมาอปุไมย ใชส้าํหรบัเปรยีบเทยีบใหช้ดัขึ้น



๖)นิบาตบอกประการ ใชส้าํหรบับอกเนื้อความประการต่าง ๆ
๗)นิบาตบอกปฏเิสธ ใชส้าํหรบัปฏเิสธคาํนามและคาํกริยิา
๘)นิบาตบอกความไดย้นิเลา่ลอื ใชส้าํหรบับอกว่าเป็นเรื่องที่ไดย้นิมา
๙)นิบาตบอกปรกิปั ใชส้าํหรบักาํหนดเงือ่นไข
๑๐)นิบาตบอกความถาม ใชส้าํหรบัต ัง้คาํถาม แสดงความสงสยั
๑๑)นิบาตบอกความรบั ใชส้าํหรบัแสดงความยอมรบั เหน็ดว้ย
๑๒)นิบาตบอกความเตอืน ใชส้าํหรบัเตอืนสต ิเชื้อเชิญ
๑๓)นิบาตสาํหรบัผูกศพัทแ์ละประโยคมีอตัถะเป็นอเนก

ใชส้าํหรบัผูกขอ้ความและประโยค



๑๔)นิบาตเป็นเครื่องทาํบทใหเ้ตม็ ใชส้าํหรบัแต่งคาํพดูใหส้ละสลวย
๑๕)นิบาตมีเนื้อความต่าง ๆ ใชส้าํหรบัขยายกริยิาใหว้เิศษขึ้น
ในนิบาตทัง้ ๑๕ หมวดนี้บางหมวดตอ้งแปลก่อนประธานเท่านั้น บาง

หมวดตอ้งแปลหลงัคาํนาม บางหมวดตอ้งแปลหลงัคาํกริยิา 
นิบาตที่ตอ้งแปลกอ่นประธานมี ๖ หมวด คอื
๑)นิบาตบอกอาลปนะ ๒)นิบาตบอกกาล
๓)นิบาตบอกความไดย้นิเลา่ลอื ๔)นิบาตบอกปรกิปั
๕)นิบาตบอกความรบั ๖)นิบาตสาํหรบัผูกศพัทแ์ละประโยค
นิบาต ๖ หมวดนี้บางคร ัง้นิยมเรยีกว่า “นิบาตตน้ขอ้ความ”



นิบาต
บทที่ ๒ : นิบาตบอกอาลปนะ


ใชส้าํหรบัทกัทายผูท้ี่จะสนทนาดว้ย



วธิกีารแปลนิบาตบอกอาลปนะ
๑)ถา้นิบาตบอกอาลปนะมาตวัเดียวแปลเป็นตวัแรกไดเ้ลย

อเิม ม ํภนฺเต ภกิขฺู อกโฺกสนฺต.ิ 
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อ.ภกิษุ ท. เหลา่นี้ ย่อมด่า ซึ่งขา้พระองค.์
ปสฺสถาวโุส. (ปสฺสถ+อาวโุส)
ดูกอ่นท่านผูม้ีอาย ุท. อ.ท่าน ท. จงดู.



๒)ถา้นิบาตบอกอาลปนะมาคู่กบัอาลปนะนาม ใหแ้ปลนิบาตบอกอาลปนะ
เป็นบทขยายอาลปนะนาม เช่น

สตถฺา ต ํอาวโุส อานนฺท อามนฺเตต.ิ 
ดูกอ่นอานนท ์ผูม้ีอาย ุอ.พระศาสดา ย่อมเรยีกหา ซึ่งท่าน.

๓)ถา้อาลปนะนามมาคู่กบันิบาตบอกอาลปนะ ๔ ตวันี้คอื ยคฺเฆ (ขอเดชะ), 
เร (เวย้), อเร (โวย้), เห (เฮอ้) ใหแ้ปลนิบาตบอกอาลปนะกอ่นอาลปนะนาม

ยคเฺฆ เทว ชาเนยยฺาส.ิ 
ขอเดชะ ขา้แต่พระองคผ์ูส้มมตเิทพ อ.พระองค ์พงึทรงทราบ.  



นิบาตบอกอาลปนะ
ยคเฺฆ :ขอเดชะ
วธิใีช้ :ผูม้ีศกัดิ์นอ้ย (คฤหสัถ)์ พดูกบัผูม้ีศกัดิ์ใหญ่ (คฤหสัถ)์

๑)ยคเฺฆ ภนฺเต ชาเนยยฺาส.ิ
ขอเดชะ ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ อ.ท่าน พงึทราบ.
๒)ยคเฺฆ คหปต ิชาเนยยฺาส.ิ
ขอเดชะ ขา้แต่ท่านคฤหบดี อ.ท่าน พงึทราบ.
๓)ยคเฺฆ เทว ชาเนยยฺาส.ิ
ขอเดชะ ขา้แต่พระองคผ์ูส้มมตเิทพ อ.พระองค ์พงึทราบ



ภนฺเต :ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ
ภทนฺเต :ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ
วธิใีช้ :คฤหสัถใ์ชเ้รยีกบรรพชิตดว้ยความเคารพ พระผูม้ีพรรษา

นอ้ยเรยีกพระผูม้ีพรรษมากกว่า
๑)อาจรโิย เม ภนฺเต โหห.ิ
ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ อ.ท่าน เป็นอาจารยข์องขา้พเจา้ จงเป็น
๒)ภนฺเต อยยฺสฺส กริ อกขฺี วาโต วชิฺฌต.ิ
ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ ไดย้นิว่า อ.ลม ย่อมเสยีดแทง ซึ่งตา ท. 
ของพระคณุเจา้ หรอื.



๓)โสตฺถิ ภทนฺเต โหตุ รญฺโญ, โสตฺถิ ชนปทสฺส, เทโว  
ปวสฺสตุ
ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ อ.ความสวสัดี จงมี แก่พระราชา,  
อ.ความสวสัดี จงมี แกช่นบท, อ.ฝน จงตก.
๔)มยมปฺิ ปจฺุฉาม ตวุ ํภทนฺเต.
ขา้แต่ผูเ้จรญิ แม ้อ.ขา้พเจา้ ท. จะถาม ซึ่งท่าน.
๕)ภนฺเต เวลา อปุกฏฐฺา.
ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ อ.เวลา ใกลเ้ขา้มาแลว้.



ภเณ :แน่ะพนาย
วธิใีช้ :ผูม้ีฐานะสูงกว่าเรยีกผูท้ี่อยู่ในความดูแลของตน

๑)หนฺท ภเณ อปุาล ินิวตตฺสฺส.ุ
ดูกอ่นอบุาล ีเอาเถดิ อ.เจา้ จงกลบั. 
(กษตัรยิท์ ัง้หกมีเจา้อนุรุทธ ์เจา้กมุพลิะ เป็นตน้ พดูกบันายอบุาล)ี
๒)เตนห ิ ภเณ  วจินิิตวฺา  อาจกิขฺ.
แนะพนาย ถา้อย่างนั้น อ.เจา้ คน้ดูแลว้ จงบอก.
๓)เตนห ิภเณ ชีวก สกิขฺสฺส.ุ
แน่ะชีวก ผูพ้นาย ถา้อย่างนั้น อ.เจา้ จงศึกษา.



อมโฺภ :แน่ะผูเ้จรญิ
วธิใีช้ :เป็นคาํสาํหรบัเรยีกผูช้ายดว้ยวาจาที่ออ่นหวานเหมือนกบั

ภาษาไทยว่า “สภุาพบรุุษ”
๑)อมโฺภ มา เอว ํวท.
แน่ะท่านผูเ้จรญิ อ.ท่าน จงอย่ากลา่ว อย่างนี้.
๒)เอห ิอมโฺภ, ราชา ต ํปกโฺกสต.ิ
แน่ะท่านผูเ้จรญิ อ.ท่าน จงมา, อ.พระราชา ย่อมเรยีก ซึ่งท่าน.
๓) อมโฺภ กมุภฺการ มา ม ํนาสย.ิ
แน่ะช่างหมอ้ ผูเ้จรญิ อ.ท่าน อย่ายงัเราใหฉ้ิบหายแลว้.



อาวโุส :ดูกอ่นผูม้ีอายุ
วธิใีช ้ :บรรพชิตผูม้ีพรรษามากกว่าเรียกบรรพชิตผูม้ีพรรษา

นอ้ยกว่า หรอืบรรพชิตใชเ้รยีกคฤหสัถท์ ัว่ไป
๑)อาวโุส มา เอว ํกร.ิ
ดูกอ่นท่านผูม้ีอาย ุอ.ท่าน อย่าทาํแลว้ อย่างนี้.
๒)อกขฺี เม อาวโุส วาตา วชิฺฌนฺต.ิ
ดูกอ่นท่านผูม้ีอาย ุท. อ.ลม ท. ย่อมแทง ซึ่งดวงตา ท. ของเรา.
๓)อฏุเฺฐห ิอาวโุส เทวทตตฺ.
ดูกอ่นเทวทตั ผูม้ีอาย ุอ.ท่าน จงลกุขึ้น.



เร :เวย้
อเร :โวย้
วธิใีช้ :เป็นคาํไม่สภุาพ ใชเ้รยีกคนเลวทราม

๑)ตฏิฐฺ เร, ตฏิฐฺ เร
เฮอ้ อ.เจา้จงหยดุ, เฮอ้ อ.เจา้ จงหยดุ. 
๒)อเร ขุชฺเช อตพิหโลฏฐฺกโปล ํเต มขุํ.
เวย้ แน่ะหญิงค่อม อ.ปาก ของเจา้ เป็นอวยัวะมีริมฝี-
ปากอนัหนายิ่ง ย่อมเป็น.



๓)อเร ทฏุฐฺกฏุฐฺ ิก ึวเทส,ิ มาทสิา ขุชฺชา นาม โหต.ิ
เวย้ แน่ะบุคคลผูเ้ป็นโรคเรื้ อนผูอ้นัโทษประทุษรา้ยแลว้ 
อ.เจา้ ย่อมกลา่ว ซึ่งคาํอะไร 
(อเร ทฏุฐฺกฏุฐฺ ิแปลโดยอรรถว่า เวย้ แน่ะเจา้ขี้เรื้อนชัว่)
๔)โน วต เร กญิจฺ ิปาปทาส,ิ ก ึทวิา อฏุฐฺาส.ิ
เวย้ แน่ะนางทาสชีัว่ อ.เหตุ อะไร ๆ มีอยู่ หามิได ้หนอ, 
อ.เจา้ ย่อมตื่น ในเวลาสาย เพราะเหตไุร.



เห :เฮย้
วธิใีช้ :เป็นคาํไม่สภุาพ ใชเ้รยีกคนเลวทรามหรอือนัธพาล

๑)เห เช ก ึเต โส สมโณ อโวจ
เฮอ้ แน่ะแม่สาวใช ้อ.สมณะ นั้น ไดก้ล่าวแลว้ ซึ่งอะไร 
แกเ่จา้.
๒)เห เช กาฬ.ิ
เฮอ้ แน่ะนางกาฬ ีผูเ้ป็นสาวใช.้
(โดยอรรถแปลว่า เฮอ้ อนีางคนใชก้าฬ)ี



เช :แนะแม่, แน่ะแม่สาวใช้
วธิใีช ้ :เป็นคาํเรยีกคนรบัใชท้ี่เป็นหญงิ

๑)ก ึเช ทวิา อฏุฐฺาส.ิ
แน่ะแม่ (สาวใช)้ อ.เจา้ ย่อมตื่น ในเวลาสาย เพราะเหตไุร.
๒)หนฺท เช อมิ ํภณฺฑกิ ํคณฺหาห.ิ 
แน่ะแม่สาวใช ้เอาเถดิ อ.เจา้ จงรบั ซึ่งหอ่มีภณัฑะนี้.
๓)หนฺท เช อาภรณํ ปิฬนฺธสิฺสามิ.
แน่ะแม่สาวใช ้เอาเถดิ อ.เรา จกัประดบั ซึ่งเครื่องประดบั.



นิบาต
บทที่ ๓ : นิบาตบอกกาล


คาํบอกเวลาที่เกดิเหตกุารณ์ต่าง ๆ 
แปลเป็นลาํดบัที่ ๓

ต่อจากนิบาตตน้ขอ้ความ



อถ :คร ัง้นั้น
อถ สตถฺา ปาโตว มหาโมคคฺลลฺานตเฺถร ํอามนฺเตส.ิ
คร ัง้นั้น อ.พระศาสดา ตรสัเรียกแลว้ ซึ่งพระเถระชื่อว่ามหา-
โมคคลัลานะ ในเวลาเชา้เทยีว.

ปาโต :ในเวลาเชา้ (ปาต ํกม็ี)
:ปาโต อทุยนฺเต สรุเิย, มทุธฺา เต สตตฺธา ผลต.ุ
คร ัน้เมื่อพระอาทิตย ์อทุยัอยู่ ในเวลาเชา้, อ.ศีรษะ ของท่าน 
จงแตก โดยสว่นเจด็.



ทวิา :ในเวลากลางวนั, ในเวลาสาย
สสุาเน วสนฺเตน ภกิขฺุนา ทวิา น  นิททฺายติพฺพ.ํ
อนัภกิษุ ผูพ้กัอยู่ ในป่าชา้ ไม่พงึนอน ในเวลากลางวนั.
(นิททฺายติพฺพ ํเป็นภาววาจก มาจาก นิ+ทา+ย+อ+ิตพฺพ)

สายํ :ในเวลาเยน็
สตถฺา สาย ํชมพฺกุาชีวกสฺส สนฺตกิ ํคจฺฉต.ิ
อ.พระศาสดา จะเสด็จไป สูส่าํนกั ของชมัพกุาชีวก ในเวลาเยน็.



สเุว :ในวนัพรุง่นี้
อชฺเชว ปพฺพชิสฺสามิ, โก ชญญฺา, มรณํ สเุว โหต.ิ
อ.เรา จกับวช ในวนันี้นัน่เทียว, อ.ใคร พึงรูว้่า อ.ความตาย 
จะมี ในวนัพรุง่นี้.

สเุว สเุว :ในวนั ๆ (ทกุๆ วนั)
สกุกฺปกเฺข จนฺโท สเุว สเุว วฑฒฺต.ิ
ในสกุกปกัษ ์(ขา้งขึ้น) อ.พระจนัทร ์ย่อมเจรญิขึ้น ในวนั .ๆ
กาฬปกเฺข จนฺโท สเุว สเุว หายต.ิ
ในกาฬปกัษ ์(ขา้งแรม) อ.พระจนัทร ์ย่อมเสือ่มลง ในวนั .ๆ



หยิโฺย, หโีย :ในวนัวาน (เมื่อวาน)
หยิโฺย มหาทคุคฺโต ภรยิาย สทธฺ ึภต ึอกาส.ิ
ในวนัวาน อ.บุคคลผูถ้ึงแลว้ซึ่งยากใหญ่ ไดก้ระทําแลว้ 
ซึ่งการรบัจา้ง กบั ดว้ยภรรยา.
:ตาต หโีย มยา กมุภฺกาโร เอก ํกมมฺ ํอาณตโฺต.
แน่ะพอ่ ในวนัวาน อ.ช่างหมอ้ อนัเรา ส ัง่แลว้ ซึ่งการงาน 
อย่างหนึ่ง.



อถโข :คร ัง้นั้นแล
อถโข เมโฆ อฏุฐฺหติวฺา (วสฺส)ํ ปาวสฺส.ิ
คร ัง้นั้นแล อ.เมฆ ตัง้ขึ้นแลว้ ยงัฝน ใหต้กแลว้.

ตโต :ในลาํดบันั้น, ในกาลภายหลงั
ตโต เทวฺปิ ชนา สญชฺยสฺส สนฺตกิ ํอคมสํ.ุ
ในลาํดบันั้น อ.ชน ท. แมส้อง ไดไ้ปแลว้ สู่ สาํนัก ของปริพาชก 
ชื่อว่าสญัชยั



นิบาต
บทที่ ๔ : นิบาตบอกที่


คาํบอกสถานที่เกดิเหตกุารณ์ต่าง ๆ 
อยู่หนา้กริยิาตวัไหนแปลขยายกริยิาตวันั้น



อทุธฺํ :ในเบื้องบน (ขา้งบน)
:สตถฺา สเินรุมทุธฺนิ ฐตวฺา เทโวโรหเณ ยมกปปฺาฏหิารยิ ํกตวฺา 
อทุธฺ ํโอโลเกส.ิ
อ.พระศาสดา ประทบัยืนแลว้ บนยอดแห่งเขาสิเนรุ กระทําแลว้ 
ซึ่งยมกปาฏหิารยิ ์ทรงแลดูแลว้ ในเบื้องบน.

อปุริ :ในเบื้องบน (ขา้งบน)
:อทุธฺ ํขิตตฺ ํอทุก ํอมนุสฺสานํ อปุร ิปต.ิ
อ.นํ้า อนัอนัพระอานนท ์สาดไปแลว้ ในเบื้องบน ตกแลว้ 
ในเบื้องบน ของอมนุษย ์ท.



อนฺตรา :ในระหว่าง
:วาณิชา สาวตฺถ ึอนุปปฺตฺตา นครสฺส จ วิหารสฺส จ อนฺตรา นิวาส ํ
คณฺหสึ.ุ
อ.พอ่คา้ ท. ถงึโดยลาํดบัแลว้ ซึ่งเมืองสาวตัถ ีถอืเอาแลว้ 
ซึ่งที่เป็นที่พกั ในระหว่าง แหง่เมือง ดว้ย แหง่วหิาร ดว้ย.

ตโิร :ในภายนอก (ขา้งนอก)
:โจรา นครสฺส ตโิร วสนฺต.ิ
อ.โจร ท. ย่อมอยู่ ในภายนอก แหง่เมือง.



พหิ :ในภายนอก (ขา้งนอก)
:พฺราหฺมโณ ปตุตฺ ํนีหรติวฺา พห ิอาลนิฺเท นิปชฺชาเปส.ิ
อ.พราหมณ์ นําออกแลว้ ซึ่งบตุร ยงับตุรนั้น ใหน้อนแลว้ 
ที่ระเบยีง ในภายนอก.

พหทิธฺา :ในภายนอก (ขา้งนอก)
:มม สาสนโต พหทิธฺา มคคฺผลฏโฺฐ สมโณ นาม นตถฺ.ิ
ชื่อ  อ.สมณะ  ผูด้ํารงอยู่ในมรรคและผล  ย่อมไม่มี  ในภายนอก 
จากศาสนา  ของเรา.



พาหริา :ในภายนอก
วธิใีช้ :ไม่นิยมใชแ้บบนิบาต มกัใชเ้ป็นคณุนามมากกว่า

:ภกิขฺเว พาหริา เอตา นทธฺวิรตตฺา (โหต)ิ.
ดูก่อนภกิษุ ท. อ.ชะเนาะเป็นเครื่องผูกและหนังเป็นเครื่องรดั ท. 
เป็นของภายนอก ย่อมเป็น.

อโธ :ในเบื้องตํา่ (ขา้งลา่ง)
:สตถฺา อโธ โอโลเกส,ิ  ยาว อวจีโิต สพฺพ ํฐานํ เอกงฺคณํ อโหส.ิ
อ.พระศาสดา แลดูแลว้ ในเบื้องตํา่, อ.ที่ ทัง้ปวง เป็นสถานที่มีเนิน
เป็นอนัเดียวกนั เพยีงไร แต่นรกชื่ออเวจ ีไดเ้ป็นแลว้.



เหฏฐฺา :ในภายใต ้
:พทุธฺสฺส ห ิเคห ํปวสินกาเล มหาปฐว ีเหฏฐฺา โอคจฺฉต.ิ
จริงอยู่ อ.แผ่นดินใหญ่ ย่อมยุบลง ในภายใต ้ในกาลเป็นที่
เสด็จเขา้ไป สูเ่รอืน แหง่พระพทุธเจา้.
:ปาทา ยาว โคปผฺกา เหฏฐฺา อยปฐว ึปวฏิฐฺา.
อ.เทา้ ท. เขา้ไปแลว้ สู่แผ่นดินอนัทําแลว้ดว้ยเหล็ก ในภายใต ้
เพยีงไร แต่ขอ้เทา้.
:เอกสฺส เม คจฺฉสฺส เหฏฐฺา ปตุโฺต นิปชฺชาปิโต.
อ.บตุร อนัเรา ใหน้อนแลว้ ในภายใต ้แหง่พุม่ไม ้อนัหนึ่ง.



โอรํ :ที่ฝัง่ใน, สูฝ่ัง่ใน
ปารํ :ที่ฝัง่นอก, สูฝ่ัง่นอก

:ราชภโฏ (ปคฺุคล) ภตึ คเหตฺวา มนุสฺเส โอรโต ปาร ํเนติ, 
ปารโต โอร ํอาเนต.ิ
อ.บุคคล ผูอ้นัพระราชาเลี้ ยงแลว้ (ขา้ราชการ) รบัแลว้ 
ซึ่งค่าจา้ง ย่อมนําไป ซึ่งมนุษย ์ท. จากฝัง่ใน สู่ฝัง่นอก, 
ย่อมนํามา ซึ่งมนุษย ์ท. จากฝัง่นอก สูฝ่ัง่ใน.



หรุํ :ในโลกอืน่
:มิจฺฉาทฏิฐฺกิา ชนา อธิ จ หรุ ํจ วฑุฒฺ ึน วนิฺทนฺต.ิ
อ.ชน ท. ผูม้ีความเหน็ผิด ย่อมไม่ประสบ ซึ่งความเจรญิ ในโลกนี้ 
ดว้ย ในโลกอืน่ ดว้ย.



สมมฺขุา :ในที่พรอ้มหนา้, ในที่ต่อหนา้, ต่อหนา้
:สมมฺขุา วทนฺโต อาจรโิย โอวทต ินาม.
อ.อาจารย ์ผูก้ลา่วอยู่ ต่อหนา้ ชื่อว่า ย่อมกลา่วสอน.
:อทิานิ อายสฺมา สารปีตุโฺต ภควโต สมมฺขุา สหีนาท ํนทสิฺสต.ิ
ในกาลนี้ อ.พระสารีบุตร ผูม้ีอายุ จกับนัลือ บนัลือเพียงดงั
สหีะ ในที่พรอ้มหนา้ แหง่พระศาสดา.



ปรมมฺขุา :ในที่ลบัหลงั, ลบัหลงั
:ปรมมฺขุา ทูต ํวา สาสนํ วา เปเสนฺโต อาจรโิย อนุสาสต ินาม.
อ.อาจารย ์ผูส้่งไปอยู่ ซึ่งทูต หรือ หรือว่า ซึ่งข่าวสาสน์ ในที่
ลบัหลงั ชื่อว่า ย่อมตามสอน.

รโห :ในที่ลบั
:พาลา อสโิลกภเยน รโห ปาปํ กโรนฺต.ิ
อ.คนพาล ท. ย่อมทาํ ซึ่งบาป ในที่ลบั เพราะกลวัแต่ความตเิตยีน.

อาวิ :ตวฺ ํปาปก ํกมมฺ ํอาว ิวา รโห วา มา อกาส.ิ
อ.ท่าน อย่าไดท้าํแลว้ ซึ่งกรรม อนัเลว ในที่แจง้ หรือ หรือว่า ใน
ที่ลบั.



อนฺโต :ในภายใน
:มฏฺฐกุณฺฑลี พหิอาลินฺเท นิปนฺนากาเรเนว ตสฺส ญาณชาลสฺส 
อนฺโต ปญญฺาย.ิ
อ.มฏัฐกณุฑลี ปรากฏแลว้ ในภายใน แห่งข่ายคือญาณนั้น โดย
อาการแหง่ตนนอนแลว้ ในภายนอกแหง่ระเบยีงนัน่เทยีว.
:ตสฺมึ ปน สมเย ภควโต  ญาณชาลสฺส อนฺโต ปูติคตฺตติสฺสตฺเถโร 
ปญญฺาย.ิ
ก็ ในสมยั นั้น อ.พระปูติคตัตติสสเถระ ปรากฏแลว้ ในภายใน 
แหง่ข่ายคอืญาณ ของพระผูม้ีพระภาคเจา้.



นิบาต
บทที่ ๕ : นิบาตบอกปรจิเฉท


ใชส้าํหรบักาํหนดปรมิาณ เวลา เหตผุล อาการ



กวี :เพยีงไร
วธิใีช้ :ใชถ้ามระยะเวลา

:กวี จริ ํนุ เม ยกขฺ จกกฺ ํสริส ิฐสฺสติ
ดูกอ่นยกัษ ์อ.กงจกัร จกัต ัง้อยู่ บนศีรษะ ของเรา สิ้นกาล
นาน เพยีงไร หนอ.
:กวี ทโีฆ นุ โข ภนฺเต กปโฺป.
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ อ.กปั เป็นเวลายาวนาน เพยีงไร หนอ แล
ย่อมเป็น.



ยาว :เพยีงใด
ตาว :เพยีงนั้น (โดยอรรถ ยาว-ตาว แปลรวมกนัว่า จนกว่า, ตราบเท่าที่)
วธิใีช้ :ใชคู้่กนัในประโยค ย-ต (สงักรประโยค) ย-ต เป็นประโยคคาบเกี่ยว

ระหว่างของขอ้ความสองตอน เวลาแปลใหแ้ปลประโยค ย กอ่นแลว้
จึงแปลประโยค ต ทีหลงั แมโ้ครงสรา้งประโยคจะวางประโยค ย 
ไวห้ลงัประโยค ต กต็ามในประโยค ย-ต อาจมีประธานเป็นตวัเดียว
กนัหรอืต่างกนักไ็ด ้
:ยาว อทิ ํพนฺธนํ น พนฺธต,ิ ตาวเทว ฉินฺทสิฺสามิ.
อ.เครื่องผูกนี้ จะไม่ผูก เพยีงใด, อ.เรา จกัตดั เพยีงนั้นนัน่เทยีว.



:ยาว อนุรุทโฺธ อคารมชฺเฌ วส,ิ ตาวสฺส เทวตา ทพิฺพปูเว ปหณิึส.ุ
อ.เจา้ชายอนุรุทธะ อยู่แลว้ ในท่ามกลางแห่งเรือน เพียงใด, 
อ.เทวดา ท. ส่งไปแลว้ ซึ่งขนมทิพย ์ท. แก่เจา้ชายอนุรุทธะ นั้น 
เพยีงนั้น.
น ตาวิมํ ปลลฺงฺก ํภนิฺทิสฺสามิ, ยาว เม อนุปาทาย อาสเวห ิ
จติตฺ ํน วมิจฺุจสิฺสต.ิ
อ.จติ ของเรา จกัไม่พน้ จากอาสวะ ท. เพราะไม่เขา้ไปถอืมัน่ 
เพยีงใด, อ.เรา จกัไม่ทาํลาย ซึ่งบลัลงัก ์เพยีงนั้น.



:เตนห ิสามิ อาคเมห ิตาว, ยาวาห ํกจฺุฉิคต ํทารก ํวชิายามิ.
ขา้แต่นาย ถา้อย่างนั้น อ.ดิฉนั จะคลอด ซึ่งเด็ก ผูอ้ยู่ในทอ้ง 
เพยีงใด, อ.ท่าน ยงักาล จงใหม้า (จงรอ) เพยีงนั้น.
:ยาว สาสนสฺส อนฺตรธานํ น โหต;ิ ตาว อตตฺโน ปตฏิฐฺ ํกรสิฺสาม.
อ.ความอนัตรธาน แห่งศาสนา จะไม่มี เพยีงใด, อ.เรา จกักระทํา 
ซึ่งที่พึง่ แกต่น เพยีงนั้น.
:อาคเมห ิตาว สามิ, ยาว อย ํทารโก วยปปฺตโฺต โหต.ิ
ขา้แต่นาย อ.เด็ก นี้ เป็นผูถ้งึแลว้ ซึ่งวยั ย่อมเป็น เพยีงใด, 
อ.ท่าน ยงักาล จงใหม้า (จงรอ) เพยีงนั้น.



ยาว :เพยีงไร (โดยอรรถแปลว่า จนถงึ, กระทัง่ถงึ, จนกระทัง่ถงึ
วธิใีช้ :ใชบ้อกระยะจากตํา่ไปหาสูง, จากนอ้ยไปหามาก ฯลฯ

:อถสฺส สตถฺา ยาว อรหตตฺา กมมฺฏฐฺานํ กเถส.ิ
คร ัง้นั้น อ.พระศาสดา ตรสัแลว้ ซึ่งกมัมฏัฐาน แก่ภกิษุนั้น 
เพยีงไร (จนถงึพระอรหตั) แต่พระอรหตั.
:รถจกกฺ ํยาว นาภโิต ปฐว ึปาวสิ.ิ
อ.ลอ้ของรถ ไดเ้ขา้ไปแลว้ สูแ่ผ่นดิน เพยีงไร (จนถงึดมุ) 
แต่ดมุ.



ตาว :กอ่น 
วธิใีช้ :แปลหลงักิริยาเพื่อขอใหร้ะงบัยบัย ัง้ไวช้ัว่คราว เช่น หยุดก่อน, 

บางกรณีหมายถงึใหล้ว่งหนา้ไป เช่น ไปกอ่น, บอกมากอ่น
:วเทห ิตาว อาวโุส ปาลติ.
ดูกอ่นปาลติ ผูม้ีอาย ุอ.ท่าน จงกลา่ว กอ่น.
:ตฏิฐฺถ ตาว ภนฺเต.
ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ อ.ท่าน ท. จงหยดุ กอ่น.
:นิสทีถ ตาว.
อ.ท่าน ท. จงนัง่ กอ่น.



:กเถห ิตาว เม, ตว อยยฺา ก ึชานนฺต.ิ
อ.ท่าน จงกล่าว แก่เรา ก่อน, อ.พระคุณเจา้ ท. ของท่าน 
ย่อมรู ้ซึ่งอะไร.
:เอตสฺมึ ตาว เม เสฏฐฺเิคเห ปวตตฺ ึกเถห.ิ
อ.ท่าน จงบอก ซึ่งความเป็นไป ในเรือนของเศรษฐ ีนัน่ 
แกเ่รา กอ่น.



ยาวเทว :เพยีงใดนัน่เทยีว
ตาวเทว :เพยีงนั้นนัน่เทยีว
วธิใีช้ :ใชคู้่กนัในประโยค ย-ต (สงักรประโยค-ประโยคคาบเกี่ยว)

:ยาวเทว ห ิกเิลสา สนฺต,ิ ตาวเทว ทกุขฺํ สตตฺานํ อตถฺ.ิ
จรงิอยู่ อ.กเิลส ท. มีอยู่ เพยีงใดนัน่เทียว, อ.ความทกุข ์มีอยู่ 
แกส่ตัว ์ท. เพยีงนั้นนัน่เทยีว.



ตาวเทว :ในขณะนั้นนัน่เทยีว (ทนัใดนั้นเอง, ทนัททีนัใดนั้นเอง)
วธิใีช้ :มาตวัเดียวใชบ้อกเวลาของเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นขณะนั้น

:เตส ํตาวเทว เกสมสฺสูนิ อนฺตรธายสึ.ุ
อ.ผมและหนวด ท. ของชฎลิ ท. เหลา่นั้น หายไปแลว้ 
ในขณะนั้นนัน่เทยีว.
:ตาวเทว สหสฺสมตตฺา ภกิขฺู อนฺตรธายสึ.ุ
อ.ภกิษุ ท. ผูม้ีพนัเป็นประมาณ หายไปแลว้ ในขณะนั้นนัน่เทยีว.
:ตาวเทว อกขฺิ ภชิฺชิ.
อ.ดวงตา แตกแลว้ (บอด) ในขณะนั้นนัน่เทยีว.



ยาวตา :มีประมาณเพยีงไร, กาํหนดกาลเพยีงไร
ตาวตา :มีประมาณเพยีงนั้น, กาํหนดกาลเพยีงนั้น (อาจละไวไ้ม่เขียนกม็ี)
วธิใีช้ :ใชคู้่กนัในประโยค ย-ต (สงักรประโยค)

:ยาวตา ปน ภวปปฺวตตฺ ินาม อตถฺ,ิ สพฺพสตตฺานํ มรณํ โหตเิยว.
ก็ ชื่อ อ.ความเป็นไปแห่งภพ มีอยู่ กาํหนดกาลเพยีงไร, 
อ.ความตาย ย่อมมี แกส่ตัวท์ ัง้ปวง ท. กาํหนดกาลเพยีงนั้น. 
:ยาวตา ปคุลฺโล พห ุภาสต,ิ น ตาวตา ธมมฺธโร โหต.ิ 
อ.บคุคล ย่อมพดู มาก เพราะเหตมุีประมาณเพยีงไร, เป็นผูท้รงไว ้
ซึ่งธรรม เพราะเหตมุีประมาณเพยีงนั้น ย่อมเป็น หามิได.้



กติตฺาวตา :มีประมาณเพยีงนั้น
:กติตฺาวตา ปคุคฺโล ภกิขฺุ นาม โหต.ิ
อ.บคุคล ชื่อว่าเป็นภกิษุ ย่อมเป็น ดว้ยเหตมุีประมาณเพยีงไร.
:กติตฺาวตา นุ โข ภนฺเต ปคุคฺโล อเสโข โหต.ิ
ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ อ.บคุคล เป็นผูไ้ม่ตอ้งศึกษา ย่อมเป็น 
ดว้ยเหตมุีประมาณเพยีงไร.

เอตตฺาวตา:มีประมาณเท่านั้น
:น เอตตฺาวตา สลีเภโท โหต.ิ
อ.ความขาดแหง่ศีล ย่อมมี ดว้ยเหตมุีประมาณเท่านั้น หามิได.้



สมนฺตา :โดยรอบ
:สมนฺตา สตตฺส ุฆเรส ุมนุสฺสา นิททฺ ํน ลภนฺต.ิ 
อ.มนุษย ์ท. ในเรอืน ท. ๗ โดยรอบ ย่อมไม่ได ้ซึ่งการหลบั.
:อชฺช ห ิจตตฺาโร มหาราชาโน สมนฺตา อารกฺข คณฺหสึ.ุ
จริงอยู่ ในวนันี้ อ.ทา้วมหาราช ท. ๔ ถือเอาแลว้ ซึ่งการอารกัขา 
โดยรอบ.
:กฏุมุพฺโิกปิ สมนฺตา รกขฺํ ฐเปตวฺา มนุสฺเส อาห.
แม ้อ.กฎุมุพ ีตัง้ไวแ้ลว้ ซึ่งการรกัษา โดยรอบ กล่าวแลว้ 
กะมนุษย ์ท.



นิบาต
บทที่ ๖ : นิบาตบอกอปุมาอปุไมย


ใชส้าํหรบัเปรยีบเทยีบเนื้อความใหช้ดัเจนขึ้น



วยิ :ราวกะ อ.____ (อปุมาลงิคตัถะ-เปรยีบเทยีบนามกบันาม)
วธิใีช้ :ใชก้บัอปุมาลงิคตัถะ แปลหลงัจากแปลบทอปุไมยจบความแลว้

:ฉิททฺฆฏโต (ปคฆฺรนฺต)ี อทุกธารา วยิ อกขฺีห ิธารา ปคฆฺรนฺต.ิ 
อ.สายนํ้าตา ย่อมไหลออก จากดวงตา ท. ราวกะ อ.สายแห่ง
นํ้า (อนัไหลออกอยู่) จากหมอ้อนัทะล.ุ
:เทวฺ อกขฺีนิ (วชิฺฌายนฺตา) ทปีสขิา วยิ วชิฺฌายสึ.ุ
อ.ดวงตา ท. สอง ดบัไปแลว้ ราวกะ อ.เปลวแหง่ประทปี (ดบัไปอยู่).
-อ.ดวงตา ท. สอง ดบัไปแลว้ เป็นอปุไมย
-ราวกะ อ.เปลวแหป่ระทปี ดบัไปอยู่ เป็นอปุมา



วยิ :ราวกะ อ.____ 
เรยีกว่า อปุมาลงิคตัถะ-เปรยีบเทยีบนามนามกบันามนาม)

วธิใีช้ :ใชก้บัอปุมาลงิคตัถะ แปลหลงัจากแปลบทอปุไมยจบความแลว้
:ฉิททฺฆฏโต (ปคฆฺรนฺต)ี อทุกธารา วยิ อกขฺีห ิธารา ปคฆฺรนฺต.ิ 
อ.สายนํ้าตา ย่อมไหลออก จากดวงตา ท. ราวกะ อ.สายแห่ง
นํ้า (อนัไหลออกอยู่) จากหมอ้อนัทะล.ุ
อปุมา คอืสิง่หรอืขอ้ความที่ยกมาเปรยีบเทยีบ
อปุไมย คือสิ่งหรือขอ้ความที่พงึเปรียบเทียบกบัสิ่งอื่นเพื่อให ้

เขา้ใจแจม่แจง้



:ตาต เอกกขฺิโน อกขฺิ วยิ หทย ํวยิ จ อตปิิโย เม โหห.ิ
แน่ะพอ่ อ.เจา้ เป็นที่รกัยิ่ง ของเรา ย่อมเป็น ราวกะ อ.ดวงตา 
ของบคุคล ผูม้ีดวงตาขา้งเดียว ดว้ย ราวกะ อ.หวัใจ ดว้ย.
:โส โฆสโก เสฏฐฺโิน อกขฺิมหฺ ิกณฺฏโก วยิ ขาย.ิ
อ.นายโฆสกะ นั้น ปรากฏแลว้ เศรษฐี ราวกะ อ.หนาม 
ที่ดวงตา.
-อ.นายโฆสกะ นั้น ปรากฏแลว้ เศรษฐ ี เป็นอปุไมย
-ราวกะ อ.หนาม ที่ดวงตา. เป็นอปุมา



:พาลสฺส หิ ปาปํ อกุสลกมฺมํ กโรนฺตสฺส, ตํ กมฺมํ มธุ วิย 
มธุรรส ํ(วตถฺ)ุ วยิ อฏิฐฺ ํกนฺต ํมนาปํ (วตถฺ)ุ วยิ อปุฏฐฺาต.ิ
จรงิอยู่ เมื่อคนพาล ทาํอยู่ ซึ่งบาป ซึ่งกรรมอนัเป็นอกศุล, 
อ.กรรมนั้น ย่อมปรากฏ ราวกะ อ.นํ้าผึ้ง ราวกะ อ.วตัถ ุ
อนัมีรสอร่อย ราวกะว่า อ.วตัถ ุอนับุคคลปรารถนาแลว้ 
อนับคุคลพงึใคร ่อนัเป็นที่ยงัใจใหเ้อบิอาบ.



วยิ :ผูร้าวกะว่า..., อนัราวกะว่า... 
เรยีกว่า อปุมาวเิสสนะ-เปรยีบเทยีบนามนามกบัคณุนาม

วธิใีช้ :ใชก้บัอปุมาวเิสสนะ แปลหลงัจากแปลนามนามจบความแลว้
:สตถฺ ุสรรีโต สตสหสฺสวชิฺชลุตา วยิ รสํโิย นิกขฺมึส.ุ
อ.รศัมี ท. อนัราวกะว่าสายฟ้าแลบอนัมีแสนสายเป็นประมาณ 
เปลง่ออกแลว้ จากพระสรรีะ ของพระศาสดา.
:ปพฺุเพ เม อส ิสลิาถมภฺ ํวา ขทิรขานุ วา กลรี ํวยิ ฉินฺทต.ิ
ในกาลกอ่น อ.ดาบ ของเรา ย่อมตดั ซึ่งเสาศิลา หรอืว่า ซึ่งตอ
ของตน้ตะเคยีน อนัราวกะว่าตน้กลว้ย.



:กมุาโร ปพฺพเตน วยิ โสกทกุเฺขน อชฺโฌตถฺโฏ อโหส.ิ
อ.กุมาร เป็นผูอ้นัความทุกขค์ือความโศก อนัราวกะว่าภูเขา 
ทบัแลว้ ไดเ้ป็นแลว้.
:ตวฺ ํเคห ํวลิมุปฺิตวฺา เขตตฺ ํกสมาโน วยิ วจิรส.ิ
อ.ท่าน ปลน้แลว้ ซึ่งบา้น ผูร้าวกะว่า ไถอยู่ ซึ่งนา ย่อมเที่ยวไป.
:ปสฺส ปตุตฺ อมิ ํโคณํ วยิ เคหมชฺเฌ ชนฺนุเกห ิวจิรติวฺา วริวนฺต.ํ
แน่ะลูก อ.เจา้ จงดู ซึ่งบิดา นี้ ผูร้าวกะว่า โค ผูเ้ที่ยวไปแลว้ 
ดว้ยเข่า ท. รอ้งอยู่ ในท่ามกลางแหง่เรอืน.



วยิ :เป็นราวกะว่า... (อปุมาวกิตกิตัตา-มาคู่กบักริยิาว่ามี - ว่าเป็น)
เรียกว่าอปุมาวิกติกตัตา เพราะเปรียบเทียบสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็น
เหมือนกบัอกีสิง่หนึ่ง

วธิใีช้ :ใชเ้ปรียบเทียบเนื้อความใหช้ดัเจน มีกิริยามี - เป็น อยู่หลงั 
แปลกอ่นกริยิามี - เป็น นั้น (บางคร ัง้ละกริยิามี - เป็นไว)้
:ภกิขฺเว ภกิขฺุนา นาม ราเธน วยิ สวุเจน ภวติพฺพ.ํ
ดูก่อนภกิษุ ท. ชื่อ อนัภกิษุ เป็นผูอ้นับคุคลพงึว่าไดโ้ดยงา่ย 
ราวกะว่าพระราธะ พงึเป็น.



:นิโคฺรธรุกฺขสฺส สาขาวิฏปปลาสานิ โสวณฺณมยานิ วิย อเหสุ.
อ.กิ่งและคาคบและใบ ท. ของตน้ไทร เป็นราวกะว่าอนับคุคล
ทาํแลว้ดว้ยทอง ไดเ้ป็นแลว้.
:สกฺโก กติปาหจฺจเยน ตสฺสา วีมํสนตฺถาย คนฺตฺวา วาลุกาปิฏฺเฐ 
มตมจฺฉโก วยิ หตุวฺา อตุตฺาโน นิปชฺชิ.
อ.ทา้วสกักะ ไปแลว้ เพื่อตอ้งการแก่การทดลอง ซึ่งนางนกยางนั้น 
โดยอนัลว่งไปแหง่วนัเลก็นอ้ย เป็นราวกะว่า ปลาตวัตายแลว้ เป็น 
ผูน้อนหงาย นอนแลว้.



:มม ภรยิาย สรรีวณฺโณ เอตสฺส สรรีวณฺโณ วยิ ภเวยยฺ.
อ.สีแห่งสรีระ ของภรรยา ของเรา เป็นราวกะว่า สีแห่งสรีระ 
ของพระเถระ นัน่ พงึเป็น.



วยิ :ใหเ้ป็นราวกะว่า... (อปุมาวกิตกิมัมะ)
เรียกว่า อปุมาวิกติกมัมะ ใชเ้ปรียบใหช้ดัเจนว่า ทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งใหเ้ป็นเหมือนกบัอกีสิง่หนึ่ง

วธิใีช้ :มาคู่กบักริยิาว่า “กระทาํ” แปลหลงัจากแปลกริยิาว่า “กระทาํ” 
:วสิาขา สกลนครวาสโิน ญาตเก วยิ อกาส.ิ
อ.นางวิสาขา ไดก้ระทําแลว้ ซึ่งชน ท. ผูอ้ยู่ในเมืองสาวตัถ ี
ใหเ้ป็นราวกะว่าญาติ
ญาตเก วยิ เป็นอปุมาวกิตกิมัมะ 

แปลว่าใหเ้ป็นราวกะว่าญาต ิ(ที่จรงิไม่ใช่ญาต)ิ



:สสฺสุป สสุรํป สามิกํป อคฺคิกฺขนฺธํ วิย อุรคราชานํ วิย จ กตฺวา 

ปสฺสิตุ วฏฏติ.

อ.อันอันเจา เห็น แมซึ่งแมสามี แมซึ่งพอสามี แมซึ่งสามี 

กระทํา ใหเปนราวกะวากองแหงไฟ ดวย ใหเปนราวกะวานาค

ผูพระราชา ดวย ยอมควร.

:สสฺสุ ฺจ สสุร ฺจ สามิก ฺจ เทวต วิย กตฺวา ทฏ ุ วฏฏติ.

อ.อันอันเจา เห็น ซึ่งแมสามี ดวย ซึ่งพอสามี ดวย ซึ่งสามี ดวย 

กระทํา ใหเปนราวกะวา เทวดา ยอมเปนควร.



:อย อิตฺถี ม อตฺตโน ทาส วิย กมฺมกร วิย กตฺวา ปเฬติ.

อ.หญิงนี้ ยอมบีบคั้น ซึ่งเรา กระทํา ใหเปนราวกะวาทาส ใหเปน

ราวกะวาบุคคลผูกระทําซึ่งการงาน ของตน.

:เอโก มาณโว ต ยกฺข ทเมตฺวา เปสนการก วิย กตฺวา  ิโต.
อ.มาณพ คนหนึ่ง ทรมานแลว ซึ่งยักษ นั้น กระทํา ใหเปนราวกะ

วาบุคคลผูกระทําซึ่งการรับใช ดํารงอยูแลว.



:สตฺถา อิทฺธิยา จกฺกมตฺต สุวณฺณปทุม มาเปตฺวา ปตฺเตหิ เจว 

นาเฬน จ อุทกพินฺทูนิ มุ ฺจนฺต วิย อกาสิ

อ.พระศาสดา เนรมิตแลว ซึ่งดอกปทุมทอง อันมีลอเปน

ประมาณ ดวยฤทธิ์ ไดกระทําแลว ใหเปนราวกะวาพนอยู 

ซึ่งหยดน้ํา ท. จากกลีบ ท. ดวย จากกาน ท. ดวย.

:เอว โส อภูตเมว ภูต วิย กตฺวา ราชาน สทฺทหาเปสิ.
อ.ดาบส นั้น กระทําแลว ซึ่งเรื่องอันไมมีแลว นั่นเทียว 

ใหเปนราวกะวามีแลว ยังพระราชา ใหเชื่อแลว.



อวิ :เพยีงดงั (นิยมใชใ้นฉนัทแ์ละลดรูปเหลอืเพยีง ว)
:ผนฺทนํ จปล ํจติตฺ ํ   ทรุกขฺํ ทนฺุนิวารยํ

  อุชุ กโรต ิเมธาว,ี   อสุกุาโรว เตชนํ.
อ.บุคคลผูม้ีปญัญา ย่อมกระทํา ซึ่งจติ อนัดิ้นรน อนักวดัแกว่ง 
อนับคุคลรกัษาไดโ้ดยยาก อนับคุคลหา้มไดโ้ดยยาก ใหเ้ป็นธรรม
ชาติตรง, เพยีงดงั อ.บคุคลผูก้ระทาํซึ่งลูกศร กระทาํอยู่ ซึ่งลูกศร 
ใหเ้ป็นธรรมชาตติรง.
อสุกุาโรว แยกเป็น อสุกุาโร + อวิ



อวิ :เพยีงดงั (นิยมใชใ้นฉนัทแ์ละลดรูปเหลอืเพยีง ว)
:อจริ ํวตย ํกาโย     ปฐว ึอธเิสสฺสติ

          ฉุฑโฺฑ อเปตวญิญฺาโณ,  นิรตถฺวํ กลงิฺคร.ํ
อ.กายนี้ มีวญิญาณไปปราศแลว้ อนั ๆ  บคุคลทิ้ งแลว้ จกันอนทบั 
ซึ่งแผ่นดิน สิ้นกาลไม่นาน หนอ, เพียงดงั อ.ท่อนไม ้อนัมี
ประโยชนอ์อกแลว้.
นิรตถฺวํ แยกเป็น นิรตถฺ ํ+ อวิ



ยถา :ฉนัใด (ใชคู้่กบั ตถา, เอว)ํ ใชใ้นประโยคอปุมา
ตถา :ฉนันั้น (ใชคู้่กบั ยถา) ใชใ้นประโยคอปุไมย
เอวํ :ฉนันั้น (ใชคู้่กบั ยถา) ใชใ้นประโยคอปุไมย
วธิใีช้ :ใชก้บัประโยค ย-ต ใหแ้ปล ยถา กอ่น แปล ตถา, เอว ํทหีลงั

:ยถา วารวิหา ปูรา        ปรปิูเรนฺต ิสาครํ
          เอวเมว อโิต ทนิฺนํ        เปตานํ อปุกปปฺต.ิ
อ.หว้งนํ้า ท. (แม่นํ้า, แหล่งนํ้า, บึง) อนัเต็ม ยงัมหาสมทุร ย่อมใหเ้ต็ม 
ฉนัใด, อ.ทาน อนัอนับคุคลให ้จากโลกนี้ ย่อมสาํเรจ็ แกช่น ท. ผูล้ะไป
แลว้ ฉนันั้นนัน่เทยีว.



:ยถา ขีรํ ทุยฺหมานเมว น ปริณมติ, ตถา กมฺมํ กริยมานเมว 
น วปิจฺจต.ิ
อ.นํ้านม อนับคุคลรดีอยู่ ย่อมไม่แปรไป ฉนัใด, อ.กรรม อนั
บคุคลทาํอยู่นัน่เทยีว ย่อมไม่เผลด็ผล ฉนันั้น.
หมายถงึวบิากกรรมจะสง่ผลหลงัจากทาํกรรม ไม่ไดส้ง่ผล
ขณะที่กาํลงัทํา เหมือนนํ้านมที่รีดเสร็จใหม่ ๆ ยงัเป็นนํ้านม
อยู่ ยงัไม่เปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยวหรอืเนยไปในทนัที



:ยถา อคาร ํทจฺุฉนฺนํ      วฏุฐฺ ิสมตวิชิฺฌต;ิ
        เอว ํอภาวติ ํจติตฺ ํ      ราโค สมตวิชิฺฌต.ิ

อ.ฝน ย่อมร ัว่รด ซึ่งเรือน อนับุคคลมงุแลว้ไม่ดี ฉันใด, อ.ราคะ 
ย่อมเสยีดแทง ซึ่งจติ อนัอนับคุคลไม่ใหเ้จรญิแลว้ ฉนันั้น.



ยถา :ราวกะ
:อยู่ตวัเดียวในฉนัท ์(บทรอ้ยกรอง)
สทุสฺส ํวชฺชมญเฺญส,ํ      อตตฺโน ปน ททุทฺส;ํ

          ปเรส ํห ิโส วชฺชานิ     โอปนุาต ิยถา ภสุ.ํ
อ.โทษ ของชน ท. เหลา่อืน่ เป็นโทษอนับคุคลเหน็ไดโ้ดยงา่ย ย่อมเป็น, 
แต่ว่า อ.โทษ ของตน เป็นโทษอนับคุคลเหน็ได ้โดยยาก ย่อมเป็น, 
เพระว่า อ.บุคคล นั้น ย่อมโปรยลง ซึ่งโทษ ท. ของชน ท. เหล่าอื่น 
ราวกะ อ.บคุคล โปรยลงอยู่ ซึ่งแกลบ.



:อจิฺฉิต ํปตถฺติ ํตยุหฺ ํ      ขิปปฺเมว สมิชฺฌต;ุ
         สพฺเพ ปูเรนฺต ุสงฺกปปฺา,  จนฺโท ปณฺณรโส ยถา

มณิโชตริโส ยถา.
(อ.ผล) อนัอนัท่านปรารถนาแลว้ อนัอนัท่านตัง้ไวแ้ลว้ จงสาํเร็จ 
แก่ท่าน พลนั นัน่เทียว, อ.ความดําริ ท. ทัง้ปวง จงเต็ม, 
ราวกะ อ.พระจนัทร ์อนัมีในดิถีที่ ๑๕, ราวกะ อ.แกว้มณี
ชื่อว่าโชตริส



เสยยฺถา :ฉนัใด (ใชคู้่กบั ตถา, เอว ํฉนันั้น)
:เสยยฺถาปิ สา ภนฺเต ฉินฺนกณฺณนาสนงฺคุฏฺฐา ปลฏฺุฐมกฺกฏ ี
โหต;ิ เอวเมว โข ภนฺเต สากยิานี ชนปทกลยฺาณี โหต.ิ
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ อ.นางลงิลุน่ (หางดว้น) ตวัมีหแูละ
จมูกและหางอนัขาดแลว้ นั้น ย่อมเป็น แมฉ้นัใด, ขา้แต่
พระองคผ์ูเ้จรญิ อ.ชนบทกลัยาณี ผูส้ากยิานี นี้ ย่อมเป็น
ฉนันั้นนัน่เทยีว แล.



ตถา :อย่างนั้น
เอวํ :อย่างนั้น, อย่างนี้
วธิใีช้ :อยู่บทเดียวในรอ้ยแกว้ ใชข้ยายกริยิาเพือ่แสดงอาการ

:กมฺุภกาโร ตํ ตถา อาคจฺฉนฺตํ ทิสฺวา "สามิ มา สทฺทํ กริ, 
กมมฺนฺเต นิปผฺนฺนนฺต ิอาห.
อ.ช่างหมอ้ เห็นแลว้ ซึ่งเศรษฐ ีนั้น ผูม้าอยู่ อย่างนั้น กล่าวแลว้
ว่า ขา้แต่นาย อ.ท่าน อย่ากระทาํแลว้ ซึ่งเสยีง, อ.การงาน ของท่าน 
สาํเรจ็แลว้.



:เสฏฺฐ ีจ ภริยา จ ธีตา จ ตถา ปลายิตฺวา โฆสกเสฏฺฐึ ปสฺสิตุ 
ปตเฺถนฺตา โกสมพฺ ึปฏปิชฺชึส.ุ
อ.เศรษฐ ีดว้ย อ.ภรยิา ดว้ย อ.ธิดา ดว้ย หนีไปแลว้ อย่างนั้น 
ปรารถนาอยู่ เพือ่อนัเหน็ซึ่งโฆสกเศรษฐ ีไปแลว้ สูเ่มืองโกสมัพ.ี
:ยมห ํกโรมิ, ต ํตถา อหตุวฺา อญญฺถาว โหติ
อ.เรา ย่อมกระทาํ ซึ่งกรรม ใด, อ.กรรม นั้น ไม่เป็นแลว้ อย่างนั้น 
ย่อมเป็น โดยประการอืน่ เทยีว.
:มา ภนฺเต เอว ํกรติถฺ.
ขา้แต่ท่านผูเ้จรญิ อ.ท่าน ท. อย่ากระทาํแลว้ อย่างนี้.



นิบาต
บทที่ ๗ : นิบาตบอกประการ


ใชส้าํหรบัแสดงอาการ, วธิกีาร, หลกัการ, เหตผุล



ยถา :โดยประการใด (ใชคู้่กบั ตถา โดยประการนั้น)
ตถา :โดยประการนั้น (ใชคู้่กบั ยถา โดยประการใด)
ตถา :โดยประการนั้น (ใชคู้่กบั ยถา โดยประการใด)

๑)ยถา เม ธนจฺเฉโท น โหต;ิ ตถา กรสิฺสามิ.
อ.ความขาดไปแห่งทรพัย ์ของเรา จะไม่มี โดยประการใด, อ.เรา  
จกักระทาํ โดยประการนั้น.
๒)ยถา ชนา นิสฺสททฺา หตุวฺา คณฺหนฺต,ิ ตถา เม อปุาโย กโต.
อ.ชน ท. เป็นผูม้ีเสยีงออกแลว้ (เงยีบเสยีง) เป็น ย่อมรบัเอา 
โดยประการใด, อ.อบุาย อนัดิฉนั กระทาํแลว้ โดยประการนั้น.



๓)ยถาสฺส กทุทฺาลสฺส ปตติฏฐฺานํ น ปสฺสามิ, ตถา นํ ฉฑเฺฑสฺสามิ.
อ.เรา จะไม่เหน็ ซึ่งที่แหง่จอบนั้นตกแลว้ โดยประการใด, 
อ.เรา จกัทิ้ ง ซึ่งจอบ นั้น โดยประการนั้น.
๔)ยถา สกุณา อุปฺปติตุ น สกฺโกนฺติ; ตถา เตส ํชงฺฆฏฺฐีนิ จ 
ปกขฺฏฐฺนีิ จ ภนิฺทติวฺา ราส ึกตวฺา ฐเปส.ิ
อ.นก ท. จะไม่อาจ เพื่ออนับินขึ้น โดยประการใด, อ.นายพรานนก
นั้น หกัแลว้ ซึ่งกระดูกแห่งแขง้ ท. ดว้ย ซึ่งกระดูกแห่งปีก 
ท. ดว้ย ของนก ท. เหล่านั้น โดยประการนั้น เก็บไวแ้ลว้ กระทํา
ใหเ้ป็นกอง.



ยถา ตถา :โดยประการใด โดยประการนั้น
วธิใีช้ :วางคู่กนั ๒ ตวั ใชใ้นความว่า “ตามมีตามเกดิ, ตามธรรมดา, 

ทกุวถิทีาง”
๑)ภนฺเต อห ํปพฺุเพ ยถา ตถา ชีวติ ํกปเฺปนฺตีปิ กจฺุฉิปูร ํนาม 
นาลตถฺ.ํ
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จรญิ ในกาลก่อน อ.หม่อมฉนั แมส้าํเรจ็อยู่ 
ซึ่งชีวิต โดยประการใด โดยประการนั้น ไม่ไดไ้ดแ้ลว้ ซึ่งอาหาร 
ชื่อว่า อนัยงัทอ้งใหเ้ตม็.



๒)ตฺวํ อมฺเห อโนโลเกตฺวา ยถา ตถา ปลายิตฺวา ชีวนฺโต 
ปุนาคนฺตฺวา, อมฺหาก ํอสุกฏฺฐาเน จตฺตาฬสี ธนโกฏิโย นิทหิตฺวา 
ฐปิตา, ตา อทุธฺรติวฺา ชีวติ ํกปเฺปยยฺาส.ิ
อ.เจา้ ไม่แลดูแลว้ ซึ่งเรา ท. หนีไปแลว้ โดยประการใด 
โดยประการนั้น ดํารงชีพอยู่ มาแลว้ อกี, โกฏิแห่งทรพัย ์ท. 
๔๐ อนัเรา ท. ฝงัเก็บไวแ้ลว้ ในที่โน้น, ขุดขึ้นแลว้ ซึ่งโกฏิ
แหง่ทรพัย ์ท. เหลา่นั้น พงึสาํเรจ็ ซึ่งชีวติ.



นิบาต
บทที่ ๘ : นิบาตบอกปฏเิสธ


ใชส้าํหรบัปฏเิสธคาํนามและคาํกริยิา



น  :ไม่ (ปฏเิสธกริยิา)
๑)อทิานิ อมิ ํอนฺโตวสฺส ํตโย มาเส น นิปชฺชิสฺสามิ.
ในกาลนี้ อ.เรา จกัไม่นอน ตลอดเดือน ท. สาม ตลอดภายใน
แหง่พรรษานี้.
๒)ยเถว ตมุเฺห ต ํน ปสฺสถ; ตถา โสปิ เต ปาเณ น ปสฺสต.ิ 
อ.เธอ ท. ย่อมไม่เห็น ซึ่งจกัขุบาล นั้น ฉันใดนัน่เทียว, 
แม ้อ.จกัขุบาล นั้น ย่อมไม่เหน็ ซึ่งสตัว ์ท. เหลา่นั้น ฉนันั้น.
๓) น ห ิเวเรน เวรานิ   สมมฺนฺตธี กทุาจนํ.
ก ็อ.เวร ท. ในโลกนี้ ย่อมไม่ระงบั ดว้ยเวร ในกาลไหน .ๆ



น :หามิได ้(ปฏเิสธทัง้ประโยค)
๑)น โส อปุาสโก ภกิขฺเว ตมุเฺหห ิสทธฺ ึกเถส.ิ
ดูกอ่นภกิษุ ท. อ.อบุาสก นั้น กลา่วแลว้ กบั ดว้ยเธอ ท. หามิได.้
๒)น ภกิฺขเว อทิาเนว, เทวทตฺเต มเต, มหาชโน ตุสฺสติ, ปุพฺเพปิ 
ตสฺุสเิยว.
ดูก่อนภิกษุ ท., คร ัน้เมื่อพระเทวทตัต ์ตายแลว้, อ.มหาชน 
ย่อมยนิดี ในกาลนี้นัน่เทยีว หามิได,้ อ.มหาชน ยนิดีแลว้ 
แมใ้นกาลกอ่น.



โน :หามิได ้(ปฏเิสธทัง้ประโยค)
๑)โน จ มสุา ภณามิ.
อนึ่ง อ.เรา ย่อมกลา่ว เทจ็ หามิได.้
๒)โน สาโก โหมิ, ตณิํ.
อ.เรา เป็นเจา้ศากยะ หามิได,้ อ.หญา้.
๓)อยญฺจาปิ ภิกฺขุ การโก โหติ, โน อการโก, ปฏิปนฺโน, โน 
อปปฺฏปินฺโน.
อ.อนึ่ง อ.ภกิษุ แมน้ี้ เป็นผูก้ระทาํ ย่อมเป็น, เป็นผูไ้ม่กระทาํ หามิได,้ 
เป็นผูป้ฏบิตัแิลว้ ย่อมเป็น, เป็นผูไ้ม่ปฏบิตั ิย่อมเป็น หามิได.้



มา :อย่า
๑)ภกิขฺเว สมคคฺา โหถ มา ววิทถ.
ดูก่อนภกิษุ ท. อ.เธอ ท. เป็นผูส้ามคัคีกนั จงเป็น, อ.เธอ ท. 
จงอย่าววิาทกนั.
๒)มา วท.
อ.ท่าน จงอย่ากลา่ว.
๓)ตสิฺส มา เอว ํกร.ิ
ดูกอ่นตสิสะ อ.เธอ อย่าไดท้าํแลว้ อย่างนี้.



ว :เทยีว
๑)เตส ํปน ตณิฺณมปฺิ เอโก ว โกฏฐฺาคารโิก, เอโก ว อายตุตฺโก.
ก ็แหง่ชน ท. แมส้าม เหล่านั้นหนา อ.ชน คนหนึ่ง เทียว 
เป็นบุคคลผูร้กัษาซึ่งเรือนคลงั ย่อมเป็น, อ.ชน คนหนึ่ง 
เทยีว เป็นนายเสมียน ย่อมเป็น.
:สารปีตุตฺตเฺถโร จ นาเมส สทาปิ อาจรยิปูชโก ว โหต.ิ
อนึ่ง ชื่อ อ.พระสารีบุตร นัน่ เป็นผูบู้ชา ซึ่งอาจารย ์แม้
ในกาลทกุเมื่อ เทยีว ย่อมเป็น.



เอว :นัน่เทยีว
๑)ตํ สาธุการํ สุตฺวา ตสฺส อนฺเตวาสิกา เจว สทฺธิวิหาริโน จ 
สตถฺาร ํอชฺุฌายสึ.ุ
อ. อนัเตวาสิก ท. ดว้ยนัน่เทียว อ. สทัธิวิหาริก ท. ดว้ย 
ของพระเถระผูเ้รียนซึ่งคมัภรีน์ั้น ฟังแลว้ ซึ่งสาธุการนั้น 
กลา่วโทษแลว้ ซึ่งพระศาสดา.
๒)พทุธฺสาสนเมว ธาเรห.ิ
อ.ท่าน จงทรงไว ้ซึ่งคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน่เทยีว.



วนิา :เวน้
๑)ปตุตฺ ํวนิา ชีวิตุ น สกขฺิสฺสามิ
อ.ดิฉนั เวน้ ซึ่งบตุร จกัไม่อาจ เพือ่อนัดาํรงชีวติอยู่.
๒)มม ธตีา ตหี ิรตเนห ิวนิา วตฺติตุ น สกโฺกต.ิ
อ.ธดิา ของเรา เวน้ จากรตันะ ท. ๓ จะไม่อาจ เพือ่อนัเป็นไป.

อลํ :พอ, อย่าเลย
๑)อล ํเทวทตตฺ, โย อจิฺฉต,ิ โส อารญญฺโก โหต.ุ
ดูกอ่นเทวทตัต ์อ.อย่าเลย, อ.ภกิษุ ใด ย่อมปรารถนา, อ.ภกิษุ 
นั้น เป็นผูอ้ยู่ป่า จงเป็น.



๒)หนฺท ภเณ อปุาล ินิวตตฺสฺส,ุ อล ํเต เอตตฺก ํชีวกิาย.
แน่ะอบุาลี ผูพ้นาย เชิญเถิด อ.เจา้ จงกลบั, อ.ทรพัย ์อนัมี
ประมาณเท่านี้ เพยีงพอ แกเ่จา้ เพือ่อนัเป็นอยู่.



นิบาต
บทที่ ๙ : นิบาตบอกความไดย้นิเลา่ลอื


ใชส้าํหรบับอกว่าเป็นเรื่องเลา่ที่ไดย้นิมาไดฟ้งัมา
นิบาตหมวดนี้วางไวต้วัที่ ๒ ของประโยคเท่านั้น



กริ :ไดย้นิว่า
ตวัอย่าง :สาวตฺถยิ ํกริ มหาสุวณฺโณ นาม (เสฏฐฺ)ี กฏุมุพฺโิก อโหส ิ

อฑโฺฒ มหทธฺโน มหาโภโค อปตุตฺโก.
คาํแปล :ไดย้ินว่า อ.เศรษฐี ชื่อว่ามหาสุวรรณ ในเมืองชื่อว่าสาวตัถ ี

เป็นผูม้ีขุมทรพัยม์าก เป็นผูม้ ัง่ค ัง่ เป็นผูม้ีทรพัยม์าก เป็นผู ้
มีโภคะมาก เป็นผูไ้ม่มีบตุร ไดเ้ป็นแลว้.

นิบาตหมวดนี้ทกุตวัจะวางไวต้วัที่ ๒ ของประโยคเท่านั้น ดงันั้นเวลา
แปลหนังสือใหส้งัเกตว่าถา้มี กิร, ขลุ, สุทํ อยู่แสดงว่าเริ่มตน้ประโยค
ใหม่แลว้ตอ้งขึ้นประธานตวัใหม่มาเสมอ



ขลุ :ไดย้นิว่า
ตวัอย่าง :สมโณ ขล ุโภ โคตโม มหนฺต ํญาตสิงฺฆ ํโอหาย ปพฺพชิโต.
คาํแปล ไดย้ินว่า อ.พระสมณะ ผูโ้คตมะ ผูเ้จริญ ละแลว้ ซึ่งหมู่

แหง่ญาต ิหมู่ใหญ่ บวชแลว้.



สทุํ :ไดย้นิว่า
ตวัอย่าง :ตตรฺ สทุ ํอายสฺมา มหากปปฺิโน รตตฺฏิฐฺานทวิาฏฐฺานาทสีุ
  "อโห สขุํ, อโห สขุนฺต ิอทุานํ อทุาเนนฺโต วจิรต.ิ 
คาํแปล :ไดย้นิว่า ในภกิษุ ท. เหลา่นั้นนา อ.พระมหากปัปินะ ผูม้ีอาย ุ

ย่อมเที่ยวเปลง่อยู่ ซึ่งอทุาน ว่า โอ อ.ความสขุ, โอ อ.ความสขุ 
ดงันี้ ในที่ ท. มีที่เป็นที่พกัในเวลากลางคืนและที่เป็นที่พกั
กลางวนัเป็นตน้



นิบาต
บทที่ ๑๐ : นิบาตบอกปรกิปั


ใชส้าํหรบักาํหนดเงือ่นไขและแสดงการราํพงึ
นิบาตหมวดนี้วางไวต้วัที่ ๑ บา้ง ที่ ๒ บา้งของประโยคเท่านั้น



เจ :หากว่า
ตวัอย่าง :ปญุญฺญเฺจ ปรุโิส กยริา, กยริาเถนํ ปนุปปฺนุํ.
คาํแปล :หากว่า อ.บรุุษ พงึกระทาํ ซึ่งบุญไซร,้ อ.บรุุษ พงึกระทํา 

ซึ่งบญุนั้น บ่อย ๆ.
เจ วางไวเ้ป็นลาํดบัที่ ๒ ของประโยคเท่านั้น ถา้มีนิคคหติอยู่
หนา้ เจ ใหแ้ปลงนิคคหติเป็น ญ ฺแลว้เขียนตดิกนั



ยทิ :ผิว่า (หากว่า)
ตวัอย่าง :ยท ิปน (อย ํปรุโิส) อลภนฺโต น ชีวสิฺสต,ิ ตณีิ สวํจฺฉรานิ มม 

เคเห ภต ึกโรต,ุ เอกมสฺส ภตตฺปาต ึทาเปสฺสามิ.
คาํแปล :ก ็ผิว่า อ.บรุุษ นี้ เมื่อไม่ได ้จกัไม่เป็นอยู่ไซร,้ อ.บรุุษ นี้ จง

กระทํา ซึ่งการรบัจา้ง ในเรือน ของเรา สิ้นปี ท. สาม, อ.เรา 
ยงับคุคล จกัใหใ้ห ้ซึ่งถาดแหง่ภตัร ถาดหนึ่ง แกบ่รุุษ นั้น.
ยท ิใหว้างไวเ้ป็นลาํดบัที่ ๑ ของประโยคเท่านั้น.



สเจ :ถา้ว่า
ตวัอย่าง :ภนฺเต สเจ อยฺยา อมิํ เตมาส ํอธิ วเสยฺยุ; มยํ สรเณสุ ปติฏฺฐาย  

สลีานิ คณฺเหยยฺาม.
คาํแปล :ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ ถา้ว่า อ.พระคุณเจา้ ท. พงึอยู่ ในที่นี้ 

ตลอดเดือนสาม นี้ไซร,้ อ.ขา้พเจา้ ท. ดํารงอยู่แลว้ ในสรณะ ท. 
พงึรบั ซึ่งศีล ท.
สเจ วางไวเ้ป็นลําดบัที่ ๑ ของประโยคเท่านั้นแต่ถา้มีนิบาต
บอกอาลปนะคัน่อยู่หนา้ สเจ จะไม่นบันิบาตบอกอาลปนะนั้น
เป็นลาํดบัที่ ๑ ใหเ้ริ่มนบั ๑ ที่ สเจ



อถ :ถา้ว่า (มีใชน้อ้ย)
:คร ัน้เมื่อความเป็นอย่างนั้น มีอยู่ (ในเลขใน)

ตวัอย่าง :เอโก เม อวชาตปุตฺโต อตฺถิ, ตํ ตว สนฺติกํ เปเสสฺสามิ, อถ 
นํ คพฺภ ํปเวเสตฺวา ติขิณาย วาสยิา ขณฺฑาขณฺฑกิ ํฉินฺทิตฺวา 
จาฏยิ ํปกขฺิปิตวฺา อาวาเป ปเจยยฺาส.ิ
:อ.อวชาตบตุร คนหนึ่ง ของเรา มีอยู่, อ.เรา จกัสง่ไป ซึ่งอวชาตบตุร

นั้น สู่สํานัก ของท่าน, คร ั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้น มีอยู่, อ.ท่าน ยงั
อวชาตบตุรนั้น ใหเ้ขา้ไปแลว้ สูห่อ้ง ตดัแลว้ (กระทาํ) ใหเ้ป็นท่อนและท่อน
อนัเจรญิ ดว้ยมีด อนัคม ใสแ่ลว้ ในตุ่ม พงึเผา ในเตาอบ.



อปเฺปว นาม :ชื่อแมไ้ฉน, ถา้กระไร (บางท)ี
ตวัอย่าง :เตนห ิคหปติ นิสที, อปเฺปว นาม ตฺว ํอธิ นิสนิฺโน อธิ 

นิสนิฺนํ ยส ํ กลุปตุตฺ ํปสฺเสยยฺาส.ิ 
คาํแปล :ดูก่อนคฤหบดี ถา้อย่างนั้น อ.ท่าน จงนัง่, ชื่อแมไ้ฉน 

(บางที) อ.ท่าน นัง่แลว้ ในที่นี้ พงึเหน็ ซึ่งกลุบตุร ชื่อ
ว่ายสะ ผูน้ัง่แลว้ ในที่นี้. 



ยนฺนูน :กระไรหนอ, ไฉนหนอ
ตวัอย่าง :อตฺถิ โน อทิํ กถาปาภตํ, ยนฺนูน มยํ อมิํ ปวตฺตึ ภควโต 

อาโรเจยยฺาม, อปเฺปวนาม ต ํนิสฺสาย สตฺถ ุสณฺหสุขุมํ ธมมฺเทสนํ 
ลเภยยฺาม.

คาํแปล :อ.มูลเหตแุหง่วาจาเป็นเครื่องกลา่ว นี้ ของเรา ท. มีอยู่, กระไรหนอ 
อ.เรา ท. พงึกราบทูล ซึ่งความเป็นไปทัว่ นี้ แกพ่ระผูม้ีพระภาคเจา้, 

ชื่อแมไ้ฉน (บางที) อ.เรา ท. อาศยัแลว้ ซึ่งมูลเหตุแห่งวาจา
เป็นเครื่อง นั้น พงึได ้ซึ่งพระธรรมเทศนา อนัละเอยีดและลุ่มลึก ของ
พระศาสดา.



นิบาต
บทที่ ๑๑ : นิบาตบอกความถาม


ใชส้าํหรบัต ัง้คาํถาม แสดงความสงสยัในประโยคคาํถาม
นิบาตหมวดนี้วางไวล้าํดบัที่ ๑ หรอืที่ ๒ ของประโยคเสมอ



กึ :หรอื
ตวัอย่าง :กนิฺนุ โข อมมฺ อมหฺาก ํรญญฺา ทวฺคิณุํ ปปุผฺมูล ํทนิฺนํ
คาํแปล :แน่ะแม่ อ.ค่าของดอกไม ้อนัคูณดว้ยสอง อนัพระราชา 

พระราชทานแลว้ แกเ่รา ท. หรอื หนอ แล.
กึ ศพัท ์เมื่อมีพยญัชนะอื่นที่อยู่ในวรรคเดียวกนัอยู่หลงั 
นิยมสนธิกบัพยญัชนะตวัหลงั โดยการแปลงนิคคหติเป็น
พยญัชนะที่สดุวรรคของบทหลงั (นฺ)



กถํ :อย่างไร
ตวัอย่าง :ตมุเฺห จ อนฺธา (โหถ), กถ ํอธิ วสสิฺสถ.
คาํแปล :อ.ท่าน ท. เป็นคนตาบอด ย่อมเป็น, อ.ท่าน ท. จกัอยู่ ในที่นี้ 

อย่างไร.
ตวัอย่าง :กถ ํปนสฺส (ตาปสสฺส) ภนฺเต อนฺตราโย น ภเวยยฺ
คาํแปล :ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ ก็ อ.อนัตราย ไม่พึงมี แก่ดาบส นั้น

อย่างไร.
กถํ (อย่างไร) ที่เป็นนิบาตมีรูปเหมือนกบั กถํ (ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าว) ที่เป็น
นามแต่ตาํแหน่งการวางศพัทจ์ะต่างกนั กถ ํอย่างไรจะเรยีงไวต้น้ประโยคเสมอ



กจฺจิ :แลหรอื
ตวัอย่าง :กจฺจ ิอมิสฺมึ นคเร ปพฺพชิตา อตถฺ.ิ
คาํแปล :อ.บรรพชิต ท. ในเมืองนี้ มีอยู่ แลหรอื.

:กจฺจ ิภกิขฺเว อปปฺมตตฺา สมณธมมฺ ํกรติถฺ, กจฺจ ิโว ปพฺพชิต-
กจิฺจ ํมตถฺก ํปตตฺ.ํ

คาํแปล :ดูก่อนภกิษุ ท. อ.เธอ ท. ผูไ้ม่ประมาทแลว้ กระทาํแลว้ ซึ่งสมณ-
ธรรม แลหรอื, อ.กจิแห่งบรรพชิต ของเธอ ท. ถงึแลว้ ซึ่งที่สุด แล
หรอื.



นุ :หนอ
ตวัอย่าง :อตถฺ ินุ โข อญญฺสฺสปิ กสฺสจ ิเอวรูปา สมปฺตตฺ.ิ
คาํแปล :อ.สมบตัิ อนัมีอย่างนี้เป็นรูป ของใคร ๆ แมอ้ื่น มีอยู่ หรือ 

หนอ แล.



นนุ :มิใช่หรอื
ตวัอย่าง :นนุ ภนฺเต ตมุเฺหห ิจตฺตาโร วสฺสเิก มาเส อมหฺาก ํคหติา 

ปฏญิญฺา.
คาํแปล :ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ อ.ปฏิญญา อนัท่าน ท. รบัแลว้ ต่อขา้พเจา้ 

ตลอดเดือน ท. สี ่มิใช่หรอื.
อปิ :บา้งหรอื
ตวัอย่าง :อปิ โว ภนฺเต กญิจฺ ิ(อาหารวตถฺ)ุ ลทธฺ.ํ
คาํแปล :ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ อ.วตัถคุืออาหาร อะไร ๆ  อนัท่าน ท. ไดแ้ลว้ 

บา้งหรอื.



สจฺจํ :จรงิหรอื
ตวัอย่าง :สจฺจ ํกริ ตวฺ ํเอว ํวเทส.ิ
คาํแปล :ไดย้นิว่า อ.พระองค ์ตรสัแลว้ อย่างนี้ จรงิหรอื. 



อทุาหุ :หรอืว่า
ตวัอย่าง :ตาตา กินฺนุ โข อมิสฺมึ โลเก ทนฺธา พหู (โหนฺติ), อทุาห ุ

ปณฺฑติา (พห ูโหนฺต)ิ.
คาํแปล :แน่ะพ่อ ท. อ.คนโง่ ท. ในโลกนี้ เป็นผูม้าก ย่อมเป็น หรือ 

หนอแลว้, หรอืว่า อ.คนฉลาด ท. เป็นผูม้าก ย่อมเป็น.



ตวัอย่าง :สา (วิสาขา) อชฺช ปุตฺตนตฺตปริวุตา คายมานา ปาสาท ํ
อนุปริยายติ, กินฺนุ ขฺวสฺสา (วิสาขาย) ปิตฺตํ กปุิตํ, อทุาห ุ
(สา วสิาขา) อมุมฺตตฺกิา ชาตา.

คาํแปล :ในวนันี้ อ.นางวิสาขา นั้น ผูอ้นับตุรและหลานแวดลอ้มแลว้ 
ขบัรอ้งอยู่ ย่อมเวยีนรอบ ซึ่งปราสาท, อ.ดี ของนางวสิาขานั้น 
กาํเรบิแลว้ หรอื หนอ แล, หรอืว่า อ.นางวิสาขานั้น เป็นหญิง 
เกดิแลว้.



อาทู :หรอืว่า
:เทวตา นุส ิคนฺธพฺโพ อาทู สกโฺก ปรุนิฺทโท,
โก วา ตวฺ ํกสฺส วา ปตุโฺต? กถ ํชาเนม ุต ํมย.ํ

คาํแปล :อ.ท่าน เป็นเทวดา หรอืหนอ หรอืว่า เป็นคนธรรพ ์หรอืว่าเป็นทา้ว
สกักะ ผูใ้หซ้ึ่งทานในกาลกอ่น ย่อมเป็น, อ.ท่าน เป็นใคร 
ย่อมเป็นหรอื หรอืว่า อ.ท่าน เป็นบตุร ของใคร ย่อมเป็น, 
อ.เรา ท. พงึรูจ้กั ซึ่งท่าน อย่างไร.



เสยยฺถทีํ :อย่างไรนี้
ตวัอย่าง :เสยฺยถีทํ สตฺถา อนุปุพฺพีกถํ กเถสีติ (ปุจฺฉา)?. ทานกถํ สีลกถ ํ

สคฺคกถ ํกามานํ อาทีนวํ โอการํ สงฺกิเลส ํเนกฺขมฺเม อานิสสํ ํ
ปกาเสสตี ิ(วสิชฺชนา).
(อ.อนัถาม) ว่า อ.พระศาสดา ตรสัแลว้ ซึ่งวาจาเป็นเครื่อง

กลา่วโดยลาํดบั) อย่างไรนี้ (ดงันี้) ? 
(อ.อนัแก ้ว่า อ.พระศาสดา) ทรงประกาศแลว้ ซึ่งวาจาเป็น

เครื่องกล่าวซึ่งทาน ซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งศีล ซึ่งวาจาเป็นเครื่อง
กลา่วซึ่งสวรรค ์ซึ่งอานิสงส ์ในการออกบวช (ดงันี้) ฯ



นิบาต
บทที่ ๑๒ : นิบาตบอกความรบั


ใชส้าํหรบัตอบแสดงว่ายอมรบั เหน็ดว้ย 
หรอืใชต้อบคาํถามว่า ใช่ หรอืไม่ใช่



อาม :เออ, ขอรบั, พระเจา้ขา้
วธิใีช้ :เวลาแปลนิยมเตมิคาํว่า “เอว-ํ--อ.อย่างนั้น” เพิม่เขา้มาดว้ย

:ชมฺพโุก “กึ ปน ตฺวํ ปพฺพชิโตสีติ ปุจฺฉิ ฯ สตฺถา “อาม, 
ปพฺพชิโตมหฺตี ิอาห ฯ

คาํแปล :อ.ชมัพกุะ ถามแลว้ ว่า ก ็อ.ท่าน เป็นบรรพชิต ย่อมเป็น 
หรอื ดงันี้ ฯ 
อ.พระศาสดา ตรสัแลว้ ว่า เออ (อ.อย่างนั้น), อ.เรา เป็น
บรรพชิต ย่อมเป็น ดงันี้.



:อามาวโุส, (มยา) อมต ํอธคิต.ํ
ดูกอ่นผูม้ีอาย ุเออ อ.อย่างนั้น, อ.อมตะ (ธรรม) อนัเรา บรรลแุลว้.
:อาม ภนฺเต, ปพฺพชิสฺสามิ.
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ พระเจา้ขา้ อ.อย่างนั้น, อ.ขา้พระองค ์
จกับวช.

อามนฺตา :เออ, ขอรบั, พระเจา้ขา้ (มีใชน้อ้ย)



นิบาต
บทที่ ๑๓ : นิบาตบอกความเตอืน


ใชส้าํหรบักระตุน้เตอืนหรอืเชื้อเชิญ



องิฺฆ :เชิญเถดิ
ตวัอย่าง :องิฺฆ ภตตฺ ํคเหตวฺา ภญุชฺ.
คาํแปล :เชิญเถดิ อ.ท่าน รบัแลว้ ซึ่งภตัร จงบรโิภค.

:องิฺฆ เน คณาเปถ.
คาํแปล :เชิญเถดิ อ.พระองค ์ยงับคุคล จงใหน้บั ซึ่งบรุุษ ท. เหลา่นั้น.
ตคฆฺ :เอาเถดิ (มีใชน้อ้ย)



หนฺท :เชิญเถดิ, เอาเถดิ
ตวัอย่าง :อยํ เม สหายิกา อิทานิ พหูปการา, หนฺทาหํ กิญฺจิ ปฏิคุณํ 

กโรมิ.
คาํแปล :อ. หญิงสหาย ของเรา นี้ เป็นผูม้ีอปุการะมาก (ย่อมเป็น) ใน

กาลนี้, เอาเถดิ อ. เรา จะกระทาํ ซึ่งคณุตอบ อะไร ๆ
ถา้พยญัชนะที่อยู่หลงั หนฺท ขึ้นตน้ดว้ยสระ นิยมเอาคําว่า 
หนฺท ไปสนธ-ิ--เชื่อมเขา้กบัพยญัชนะหลงันั้น.

ตวัอย่าง :หนฺท ภเณ อปุาล ินิวตตฺสฺส.ุ
คาํแปล :แน่ะอบุาล ีผูพ้นาย เชิญเถดิ อ.เจา้ จงกลบั.



นิบาต
บทที่ ๑๔ : นิบาตสาํหรบัผูกศพัทแ์ละประโยค


ใชส้าํหรบัเชื่อมขอ้ความหรอืประโยคใหเ้นื่องกนั



จ : ...ดว้ย ...ดว้ย (เท่ากบัจาํนวน จ ศพัท)์ โดยอรรถแปลว่า และ
วธิใีช้ :ใชเ้ชื่อมคาํหรอืประโยคตัง้แต่ ๒ บทขึ้นไปใหอ้ยู่ในกลุม่เดียวกนั 

จ ศพัทจ์ะมีจาํนวนเท่ากบับทที่เชื่อม เชื่อมบทใดวางไวห้ลงับทนั้น 
หรอืลาํดบัที่ ๒ ของกลุ่มคาํที่เชื่อม บางคร ัง้อาจละ จ ศพัทไ์วโ้ดย
เขียนเพยีงแค่คาํเดียว สรุปว่า การเรยีง จ ศพัทม์ี ๓ แบบ คอื

แบบที่ ๑ :เรยีงไวส้ดุทา้ยคาํหรอืทา้ยประโยค
ควบพากย์ : ๐ ๐ ๐ ๐ จ, ๐ ๐ ๐ ๐ จ.
จ (ดว้ย) จะแปลหลงัจากที่แปลประโยคหรอืบทจบแลว้



แบบที่ ๒ :เรยีงไวล้าํดบัที่ ๒ ในทกุประโยค
๐ จ ๐ ๐ ๐, ๐ จ ๐ ๐ ๐.

๐ เจว ๐ ๐ ๐, ๐ จ ๐ ๐ ๐.
แบบที่ ๒ นี้ จ ตวัแรกอาจมี เอว ศพัทม์าสนธิดว้ย แปลว่า 
ดว้ยนัน่เทยีว 

แบบที่ ๓ :เรยีงไวล้าํดบัที่ ๒ ในประโยคสดุทา้ย
ควบพากย์ : ๐ ๐ ๐ ๐, ๐ จ ๐ ๐ ๐.

ควบบท : ๐ ๐ จ .
ถา้มีนิคคหติอยู่หนา้ จ มกัแปลงนิคคหติเป็น ญ ฺแลว้สนธกิบั จ



๑)สตถฺา มหาชนํ สคคฺมคเฺค จ โมกขฺมคเฺค จ ปตฏิฐฺาปยมาโน.
อ.พระศาสดา ยงัมหาชน ใหต้ ัง้อยู่เฉพาะอยู่ ในหนทาง
แหง่สวรรค ์ดว้ย ในหนทางแหง่ความหลดุพน้ ดว้ย.
๒)ตมุเฺห มม วจเนน ทสพลญจฺ อสตีมิหาเถเร จ วนฺทถ.
อ.ท่าน ท. จงไหว ้ซึ่งพระทศพล ดว้ย ซึ่งพระเถระผูใ้หญ่
แปดสบิ ท. ดว้ย ตามคาํ ของขา้พเจา้.
ทสพล+ํจ =ทสพลญจฺ แปลงนิคคหติเป็น ญฺ



๓)อถสฺส (จกฺขุปาลตฺเถรสฺส), มชฺฌิมยาเม อติกฺกนฺตมตฺเต, 
อปพฺุพ ํอจรมิ ํอกขฺีนิ เจว กเิลสา จ ปภชิฺชึส.ุ
จ+เอว =เจว (ลบ อ ที่ จ)
คร ัง้นั้น คร ัน้เมื่อมชัฌมิยาม เป็นกาลสกัว่ากา้วลว่งแลว้ มีอยู่, 
อ.ดวงตา ท. ดว้ยนัน่เทียว อ.กิเลส ท. ดว้ย ของพระเถระชื่อ
ว่าจกัขุบาล นัน่ แตกไปแลว้ ไม่กอ่น ไม่หลงั.



๔)โกสมพฺยิ ํห ิโฆสติาราเม ปญฺจสตปญฺจสตปรวิารา เทฺว 
ภกิขฺู วหิรสึ:ุ วนิยธโร จ ธมมฺกถโิก จ.
ดงัจะกล่าวโดยพสิดาร อ.ภกิษุ ท. สอง คือ อ.ภกิษุผูท้รง
ไวซ้ึ่งพระวินัย ดว้ย (พระวินัยธร) อ.ภกิษุผูก้ล่าวซึ่งธรรม 
ดว้ย (อ.พระธรรมกถกึ) ผูม้ีภกิษุมีรอ้ยหา้และรอ้ยหา้เป็น
ประมาณเป็นบรวิาร อยู่แลว้ ในโฆสติาราม ในเมืองโกสมัพ.ี



๕)ฉินฺนคฺคานิ เจว ติณานิ ขาทามิ, โอภคฺโคภคฺคญฺจ เม 
(เต หตถฺ)ี สาขาภงฺค ํขาทนฺต,ิ อาวลิานิ จ ปานียานิ ปิวามิ
อ.เรา  ย่อมเคี้ ยวกิน  ซึ่งหญา้ ท. มีปลายอนัอนัชา้ง ท. เหล่านั้น 
ตดัแลว้ ดว้ยนัน่เทยีว, (อ. ชา้ง ท.เหลา่นั้น) ย่อมเคี้ยวกนิ 
ซึ่งรุกขาวยัวะอนับุคคลพึงหกัคือกิ่งไม ้อนัอนัเราหกัลงแลว้
และหกัลงแลว้ ดว้ย, อ. เรา ย่อมดื่มซึ่งนํ้าอนับุคคลพงึดื่ม ท. 
อนัขุ่นมวั ดว้ย.



๖)ตุมฺเหหิ เตมาส เอกเกหิ ติฏนฺเตหิ นิสีทนฺเตหิ จ ทุกฺกร กต.

อ.กรรมอันบุคคลทําไดโดยยาก อันพระองค ท. ผูพระองคเดียว 

ผูประทับยืนอยู ดวย ผูประทับนั่งอยู ดวย ตลอดเดือนสาม ทรง

กระทําแลว.

๗)ตาต เอกกฺขิโน อกฺขิ วิย หทย วิย จ อติปโย เม.

แนะพอ อ.เจา เปนที่รักยิ่ง ของเรา ราวกะ อ.ดวงตา ของบุคคล ผู

มีดวงตาขางเดียว ดวย ราวกะ อ.ดวงใจ ดวย.

ในประโยคนี้มี ๒ บทเชื่อมกัน แตวาง จ ศัพทไวเพียงศัพทเดียว.



๘)สพฺพา เทวตา เจว นาคสุปณฺณา จ สาธุการ อทสุ.

อ.เทวดา ท. ดวยนั่นเทียว อ.นาคและครุฑ ท. ดวย ไดใหแลว 

ซึ่งสาธุการ.

๙)เอโก หตฺถิมารโก หตฺถึ มาเรตฺวา ทนฺเต จ ตเจ จ อนฺตานิ จ 

ฆนมส ฺจ อาหริตฺวา วิกฺกีณนฺโต ชีวิต กปฺเปสิ.

อ.บุคคลผูฆาซึ่งชาง คนหนึ่ง ยังชาง ใหตายแลว นํามาแลว 

ซึ่งงา ท. ดวย ซึ่งหนัง ท. ดวย ซึ่งใสใหญ ท. ดวย ซึ่งเนื้อล่ํา 

ดวย ขายอยู สําเร็จแลว ซึ่งชีวิต.



๑๐)วิภายมานาย ปน รตฺติยา, วลาหกวิคโม จ อรุณุคฺคมน ฺจ 

ตสฺสา คพฺภวุฏาน ฺจ เอกกฺขเณเยว อโหสิ.

ก็ เมื่อราตรี สวางอยู, อ.ความหายไปแหงเมฆฝน ดวย อ.การขึ้นไป

แหงอรุณ ดวย อ.การออกแหงสัตวผูเกิดแลวในครรภ ของพระ

เทวี นั้น ดวย ไดมีแลว ในขณะเดียวกันนั่นเทียว. 



๑๑)ตทาป เสฏ ี จ ภริยา จ ธีตา จ ตถา ปลายิตฺวา โฆสกเสฏ ึ 

ปสฺสิตุ ปตฺเถนฺตา โกสมฺพึ ปฏิปชฺชึสุ.

แมในกาลนั้น อ.เศรษฐี ดวย อ.ภริยา ดวย อ.ธิดา ดวย 

หนีไปแลว อยางนั้น ปรารถนาอยู เพื่ออันเห็น ซึ่งโฆสก

เศรษฐี ดําเนินไปแลว สูหนทาง.



๑๒)ตา อิตฺถิโย ตถา กตฺวา สตฺถาร คจฺฉนฺต ฺเจว อาคจฺฉนฺต ฺจ 

โอโลเกตฺวา  วนฺทึสุ  เจว  ปูเชสุ  จ.

อ.หญิง ท. เหลานั้น กระทําแลว อยางนั้น แลดูอยู ซึ่งพระศาสดา 

ผูเสด็จไปอยู ดวยนั่นเทียว ผูเสด็จมาอยู ดวย ไหวแลว ดวย

นั่นเทียว บูชาแลว ดวย.



จ :อนึ่ง, ก,็ จรงิอยู่
วธิใีช้ :มาตวัเดียววางอยู่ลาํดบัที่ ๒ ของประโยค ถา้มาคู่กบั ปน 

เป็น จ ปน ใหแ้ปลว่า กแ็ล
๑)อปุคนฺตวฺา จ ปน (สกโฺก) เถรสฺสาวทิูเร ปทสททฺ ํอกาส.ิ
กแ็ล อ.ทา้วสกักะ คร ัน้เขา้ไปใกลแ้ลว้ ไดก้ระทาํแลว้ ซึ่งเสยีง
แหง่เทา้ ในที่ไม่ไกล แหง่พระเถระ.



๒)กาย นุตฺถ ภกิขฺเว เอตรห ิกถาย สนฺนิสนิฺนา, กา จ ปน โว 
อนฺตรา กถา วปิปฺกตา.
ดูกอ่นภกิษุ ท. อ.เธอ ท. เป็นผูน้ัง่พรอ้มกนัแลว้ ดว้ยวาจา
เป็นเครื่องกลา่ว อะไร หนอ ย่อมมี ในกาลนี้, 
กแ็ล อ.วาจาเป็นเครื่องกลา่ว อะไร อนัเธอ ท. กระทาํคา้ง
ไวแ้ลว้ ในระหว่าง.



๓)พุทฺธา จ นาม ธมฺม เทเสนฺตา สรณสีลปพฺพชฺชาทีน อุปนิสฺสย 

โอโลเกตฺวา อชฺฌาสยวเสน ธมฺม เทเสนฺติ.

อนึ่ง ชื่อ อ.พระพุทธเจา ท. เมื่อทรงแสดง ซึ่งธรรม ทรงตรวจดูแลว 

ซึ่งอุปนิสัย (แหงคุณ ท.)มีสรณะและศีลและบรรพชาเปนตน 

ยอมทรงแสดง ซึ่งธรรม ดวยอํานาจแหงอัธยาศัย.

๔)อิเม จ ภิกฺขู มม วจน น กโรนฺติ.

จริงอยู อ.ภิกษุ ท. เหลานี้ ยอมไมกระทํา ซึ่งคํา ของเรา.



วา :หรือ หรือวา
วธิใีช้ :ใชเ้ชื่อมคําหรือประโยคตัง้แต่ ๒ บทขึ้นไปใหอ้ยู่ในกลุ่ม

เดียวกนั วา ศพัทจ์ะมีจาํนวนเท่ากบับทที่เชื่อม เชื่อมบท
ใด วางไวห้ลงับทนั้น หรือลําดบัที่ ๒ ของกลุ่มคําที่เชื่อม 
การเรยีง จ ศพัทม์ี ๓ แบบเหมือน จ ศพัท์
วา ศพัท ์เชื่อมบท หมายถึงเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได ้
ในจาํนวนที่ วา ศพัทก์าํกบัอยู่
จ ศพัท ์เชื่อมบท หมายถึงการเอามารวมกนัท ัง้หมดเลอืกเอา
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได ้



๑)ปุตฺต วา ธีตร วา ลภิตฺวา ตุมฺหาก มหาสกฺการ กริสฺสามิ.

อ.ขาพเจา ไดแลว ซึ่งบุตรชาย หรือ หรือวา ซึ่งลูกสาว จักกระทํา 

ซึ่งสักการะใหญ แกทาน ท. (ไดลูกชายหรือลูกสาวก็ได)

๒)ปรโลก คจฺฉนฺต (ปุคฺคลํ) ปุตฺตธีตโร วา โภคา วา นานุคจฺฉนฺติ.

อ.บุตรและธิดา ท. หรือ หรือวา อ.โภคะ ท. ยอมไมไปตาม ซึ่ง

บุคคล ผูไปอยู สูปรโลก.

๓)โก วา ตฺว กสฺส วา ปุตฺโต (โหสิ)?

อ.ทาน เปนใคร หรือ หรือวา เปนบุตร ของใคร ยอมเปน.

วา ศัพท มี ๒ ตัว แปลวา ...หรือ หรือวา...



๔)โก วา เต สตฺถา (โหติ), กสฺส วา ตฺว ธมฺม โรเจสิ.

อ.ใคร เปนศาสดา ของทาน ยอมเปน หรือ, หรือวา อ.ทาน 

ยอมชอบใจ ซึ่งธรรม ของใคร.

๕)โคณา วา น (ทารกํ) มทฺทิสฺสนฺติ, จกฺกานิ วา ฉินฺทิสฺสนฺติ.

อ.โค ท. จักเหยียบ ซึ่งเด็ก นั้น หรือ หรือวา อ.ลอ จักตัด.

๖)ต สุนโข วา กาโก วา อมนุสฺโส วา อุปสงฺกมิตุ นาสกฺขิ.

อ.สุนัข หรือ หรือวา อ.กา หรือวา อ.อมนุษย ไมไดอาจแลว 

เพื่ออันเขาไปใกล ซึ่งเด็ก นั้น.

วา ศัพทมี ๓ ตัวแปลวา ....หรือ หรือวา... หรือวา...



หิ :ก็, จริงอยู, เพราะวา, ดังจะกลาวโดยยอ, ดังจะกลาวโดยพิสดาร
วิธีใช :วางไวตัวที่ ๒ ของประโยค เปนเครื่องหมายกําหนดประโยคใหม 

แตถามีอาลปนะอยูหนาไมตองนับอาลปนะ

๑)ตาต มหลฺลกสฺส หิ อตฺตโน หตฺถปาทาป อนสฺสวา โหนฺติ.

แนะพอ จริงอยู แม อ.มือและเทา ท. ของตน ของคนแก 

เปนอวัยวะไมฟงตาม (ไมเชื่อฟง) ยอมเปน.

๒)มย หิ ธรมานสฺส พุทฺธสฺส สนฺติกา กมฺมฏาน คเหตฺวา อาคตา.

เพราะวา อ.เรา  ท.  เรียนเอาแลว  ซึ่งกรรมฐาน  จากสํานัก  

ของพระพุทธเจา  ผูทรงพระชนมอยู  มาแลว.



ตุ :สวนวา, ก็ (มีใชนอย)
ปน :สวนวา, ก็
วิธีใช :วางไวตัวที่ ๒ ของประโยค เปนเครื่องหมายกําหนดประโยค

๑)วิปสฺสนาธุร ปน ปูเรสฺสามิ.

ก็ อ.เรา ยังวิปสสนาธุระ จักใหเต็ม.

๒)อยฺโย ปน ภนฺเต กุหึ  คมิสฺสติ.

ขาแตทานผูเจริญ ก็ อ.พระคุณเจา จักไป ในที่ไหน.

๓)กึ ปน เถโร อาคโต.

ก็ อ.พระเถระ มาแลว หรือ.



๔)อป นุ โข อยฺยาน อิมสฺมึ าเน วสนฺตาน โกจิ อุปทฺทโว อตฺถิ.

อ.อันตราย อะไร ๆ มีอยู แกพระคุณเจา ท. ผูพักอยู ในที่ นี้ 

บางหรือ หนอ แล.

อถวา :อีกอยางหนึ่ง (มีใชนอย)



อปจ :เออก็, อีกอยางหนึ่ง
๑)อปจ โข ปน อผาสุเกน ภิกฺขุนา อาคนฺตฺวา วิหารมชฺเฌ 

คณฺฑิยา ปหตาย, คณฺฑิส ฺาย อาคนฺตฺวา ตสฺส เภสชฺช 

กริสฺสาม.

ก็ อีกอยางหนึ่ง แล ครั้นเมื่อระฆัง อันภิกษุ ผูไมมีความ

ผาสุก มาแลว เคาะแลว ในทามกลางแหงวิหาร, อ.เรา ท. 

มาแลว ดวยสัญญาณแหงระฆัง จักกระทํา ซึ่งยา แกภิกษุ นั้น.

๒)อปจ ปน เต เถโร ขมาปโต.

ก็ อีกอยางหนึ่ง อ.พระเถระ อันทาน ใหอดโทษแลว หรือ.



นิบาต
บทที่ ๑๕ : นิบาตสกัว่าเป็นเครื่องทาํบทใหเ้ตม็


ใชส้าํหรบัตกแต่งขอ้ความในคาถาและทอ้งนิทาน



นุ :หนอ
:กสฺส นุ โข อุปริ สาโป ปติสฺสติ.

อ.คําสาป จักตก ในเบื้องบน แหงใคร หนอ แล.

สุ :สิ, แล
:โก สุ ทานิ อมฺเหหิ ปาปโย (โหติ).
ในกาลนี้ อ.ใคร สิ เปนผูเลวกวา กวาเรา ท. (ยอมเปน) ในราตรี อัน

ปรากฏดุจราตรีนี้.



เว :แล
๑)ป ฺา เว สตฺตม ธนํ (โหติ).

อ.ปญญา แล เปนทรัพย อันที่เจ็ด ยอมเปน.

 ๒)น เว กทริยา (ชนา) เทวโลก วชนฺติ.

อ.ชน ท. ผูตระหนี่ ยอมไป สูเทวโลก หามิได แล.

โว :ไมนิยมใช
โข :โก นุ โข อิธาคจฺฉติ, ปริคฺคณฺหิสฺสามิ น.ํ

อ.ใคร หนอ แล ยอมมา ในที่นี้, อ.เรา จักกําหนดจับ ซึ่งบุคคลนั้น.



วต :อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ.

อ.สังขาร ท. ไมเที่ยง หนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเปน

ธรรมดา เกิดขึ้นแลว ยอมดับไป.

หเว :แล
:พาลา หเว นปฺปสสนฺติ ทาน.

อ.คนพาล ท. แล ยอมไมสรรเสริญ ซึ่งทาน.



นิบาต
บทที่ ๑๖ : นิบาตสาํหรบับอกเนื้อความต่าง ๆ


ใชส้าํหรบัขยายความกริยิา



อฺญทตฺถุ :โดยแท
:เอวรูโป หิ ภิกฺขุ อภพฺโพ มคฺคผเลหิ ปริหานาย (โหติ), 

(อยํ ภิกฺขุ) อฺญทตฺถุ นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก โหติ.

เพราะวา อ. ภิกษุผูมีอยางนี้เปนรูป เปนผูไมควร เพื่อ

อันเสื่อมรอบ จากมรรคและผล ท. (ยอมเปน), 

(อ. ภิกษุนั้น) ยอมมี ในที่ใกล แหงพระนิพพาน โดยแท 

นั่นเทียว.



อทฺธา :แนแท
:คามนิคมชนปทราชธานิโย จรนฺตา อทฺธา โมกฺขธมฺมเทสก ก ฺจิ 

อาจริย ลภิสฺสาม.

อ.เรา ท. เที่ยวไปอยู สูหมูบานและนิคมและชนบทและราชธานี ท. 

จักได ซึ่งอาจารย บางคน ผูแสดงซึ่งโมกธรรม แนแท.



อวสฺสํ :แนแท
๑)อวสฺสํ มยา มริตพฺพํ.

อันเรา พึงตาย แนแท.

๒)อวสฺส อยฺยาน สนฺติเก อาหารมตฺต (วตฺถุ) ลภิสฺสามิ.

อ.เรา จักได ซึ่งวัตถุสักวาอาหาร ในสํานัก ของพระคุณเจา ท. 

แนแท.



อโห :โอ, โอโห
วิธีใช :ใชกับเรื่องที่นาดีใจ และเรื่องที่นาเศราใจ

๑)อโห พาโล อตฺตโน มรณปณฺณ ทุสฺสนฺเต พนฺธิตฺวา วิจรติ.

โอ อ.คนเขลา ผูกแลว ซึ่งจดหมายเปนเหตุตาย แหงตน ที่ชายผา 

ยอมเที่ยวไป.

๒)อโห วตาหป อนาคเต อุปฺปชฺชนกสฺส พุทฺธสฺส สาสเน 

อิมินา สาวเกน ปฏิลทฺธ ธุร ลเภยฺยํ.

โอ หนอ แม อ.เรา พึงได ซึ่งธุระ อันอันพระสาวก นี้ ไดแลว 

ในศาสนา ของพระพุทธเจา ผูอุบัติขึ้น ในอนาคต.



นีจํ :ต่ํา
:วสนเคห ฺจสฺส (มหาทุคฺคตสฺส) นีจ โหติ.

ก็ อ.เรือนเปนที่อยู ของบุคคลผูถึงแลวซึ่งยากใหญ นั้น 

เปนเรือนต่ํา ยอมเปน.

นูน :แน
:อุโปสถทิวเส ปน (โส ตาปโส) อคฺคึ น ชาเลสิ, นูน มโต ภวิสฺสติ.

ก็ อ.ดาบส นั้น ไมยังไฟใหโพลงแลว ในวันเปนแหงอุโบสถ, 

(อ.ดาบส นั้น) เปนผูตายแลว แน จักเปน.



ปจฺฉา :ในภายหลัง
๑)มยฺหํ วุฏฐการณํ ปน เต ปจฺฉา กเถสฺสามิ.

ก็ อ.ดิฉัน จักบอก ซึ่งเหตุ แหงฝนตกแลว เพื่อดิฉัน แกทาน 

ในภายหลัง.

๒)อายสฺมา อนุรุทฺโธ ทิพฺพจกฺขุโก หุตฺวา ปจฺฉา มหาปุริส วิตกฺก-

สุตฺต สุตฺวา อรหตฺต ปาปุณิ.

อ.พระอนุรุทธะ ผูมีอายุ เปนผูมีจักษุอันเปนทิพย เปน ฟงแลว 

ซึ่งมหาปุริสวิตักกสูตร ในภายหลัง บรรลุแลว ซึ่งพระอรหัต.



ปฏฐาย :จําเดิม
ปภูติ :จําเดิม

๑)ปาริเลยฺยก อิโต (ฐานโต) ปฏาย ตยา คนฺตุ น สกฺกา.

ดูกอนปาริไลยก อันเธอ ไมอาจ เพื่ออันไป จําเดิม แตที่นี้.

๒)โจราน ม คเหตฺวา นิกฺขนฺตกาลโต ปภูติ เตส (เถรานํ) เอโกป 

(เถโร) อสฺสูนิ สนฺธาเรตุ นาสกฺขิ.

แหงพระเถระ ท. เหลานั้น หนา อ.พระเถระ แมรูปหนึ่ง 

ไมไดอาจแลว เพื่ออันทรงไวพรอม ซึ่งน้ําตา ท. จําเดิม 

แตกาล แหงโจร ท. จับแลว ซึ่งเรา ออกไปแลว.



อาวี :มีใชนอย
กิฺจาป :แมโดยแท, แมก็จริง
วิธีใช :ใชคูกับ หิ, จ, ปน ศัพทเพื่อแสดงการคัดคาน แปล หิ, จ, ปน วา 

“ถึงอยางนั้น”

:กิ ฺจาป เม หตฺถปาทา อตฺถิ, ยาย ปน ป ฺาย วิจาเรตฺวา อคาร 

กเรยฺย, สา เม ปฺญา นตฺถิ.

อ.มือและเทา ท. ของเรา มีอยู แมโดยแท, ถึงอยางนั้น อ.เรา 

พิจารณาแลว ดวยปญญา ใด พึงกระทํา ซึ่งเรือน, อ.ปญญา 

นั้น ของเรา ยอมไมมี.



มุธา :เปลา
:น สกฺกา (อิมินา ปุริเสน) มุธา ลทฺธุ, ยทิ ปน อลภนฺโต น ชีวิสฺสติ, 

(อยํ ปุริโส) ตีณิ สวจฺฉรานิ มม เคเห ภตึ กโรตุ.

อันบุรุษนี้ ไมอาจ เพื่ออันได เปลา, แตวา ผิวา อ.บุรุษ นี้ 

เมื่อไมได จักไมเปนอยูไซร, อ.บุรุษ นี้ จงกระทํา ซึ่งการ

รับจาง ในเรือน ของเรา สิ้นป ท. ๓.



สกึ :คราวเดียว
:(วิสาขา) ทสกฺขตฺตุ วิชาตาป โข ปน สกึ วิชาตา วิย  อวิคต-

โยพฺพนาว  โหติ.

ก็ อ.นางวิสาขา แมคลอดแลว สิบครั้ง เปนผูราวกะวา

คลอดแลว คราวเดียว เปนผูมีความเปนแหงความเปน

สาวอันไมปราศแลว เทียว ยอมเปน.



ปุน :อีก
๑)ตฺวํ มา ปุน เอวมกาสิ.
อ.เจา อยาไดกระทําแลว อยางนี้ อีก.

๒)ภทฺเท มย ชีวนฺตา ปุน ปุตฺต ลภิสฺสาม, ฉฑฺเฑตฺวา น คจฺฉาม.

แนะนางผูเจริญ อ.เรา ท. เมื่อเปนอยู จักได ซึ่งบุตร อีก, อ.เรา ท. 

ทิ้งแลว ซึ่งบุตร จงไป.

๓)มนุสฺสา กหาปเณ อุจฺจินิตฺวา ปุน ปกฺขนฺทึสุ.

อ.มนุษย ท. เก็บแลว ซึ่งกหาปณะ ท. แลนไปแลว อีก.



ปุนปฺปุนํ :บอย ๆ
๑)ปุนปฺปุน ตสฺเสว (อนุรุทฺธสฺส) ปราชโย โหติ.
อ.ความแพ ยอมมี แกเจาอนุรุทธะ นั้นนั่นเทียว บอย ๆ .
๒)เถโร ตุณฺหี อโหสิ; ปุนปฺปุน (เวชฺเชน) ปุจฺฉิยมาโนป น กเถสิ.
อ.พระเถระ เปนผูนิ่ง ไดเปนแลว, แมอันหมอ ถามอยู บอย ๆ  ไม
กลาวแลว.
๓)ปาป ฺเจ ปุริโส กยิรา,  น น กยิรา ปุนปฺปุนํ.
หากวา อ.บุรุษ พึงกระทํา ซึ่งบาปไซร, พึงไมกระทํา ซึ่งบาป นั้น 
บอย ๆ .



ภิยฺโย :ยิ่ง
:ตานิ (รตนานิ) เม คณฺหนฺเตสุ (ชเนสุ) อาฆาโต นาม นาโหสิ, 

จิตฺต ภิยฺโย ภิยฺโย ปสีทิเยว:

ชื่ออ.ความอาฆาต ในชน ท. ผูถือเอาอยู ซึ่งรัตนะ ท.เหลานั้น 

ของขาพระองค ยอมไมมี, อ.จิต เลื่อมใสแลว ยิ่ง ๆ นั่นเทียว.

ภิยฺโยโส :โดยยิ่ง
:ตุฏมนุสฺสา ภิยฺโยโส มตฺตาย ปสีทึสุ.
อ.มนุษยผูยินดีแลว ท. เลื่อมใสแลว โดยยิ่ง โดยประมาณ.



สทฺธึ :กับ, พรอม
๑)ปรโลก คจฺฉนฺต (ปุคฺคลํ) ปุตฺตธีตโร วา โภคา วา นานุคจฺฉนฺติ, 

สรีรป อตฺตนา สทฺธึ น คจฺฉติ.

อ.บุตรและธิดา ท. หรือ หรือวา อ.โภคะ ท. ยอมไมไปตาม  

ซึ่งบุคคล ผูไปอยู สูโลกอื่น, แม อ.สรีระ ยอมไมไป กับ 

ดวยตน.

๒)มยา สทฺธึ คจฺฉนฺตสฺส ตว ปป ฺโจ ภวิสฺสติ.

อ.ความเนิ่นชา จักมี แกทาน ผูไปอยู กับ ดวยเรา.



๓)สมฺม สิริวฑฺฒ อห ปพฺพชิตฺวา โมกฺขธมฺม คเวสิสฺสามิ, 

ตฺว มยา สทฺธึ ปพฺพชิตุ สกฺขิสฺสสิ.

แนะสิริวัฑฒ ผูมีธุระอันเสมอ อ.เรา บวชแลว จักแสวงหา 

ซึ่งโมกธรรม, อ.ทาน จักอาจ เพื่ออันบวช กับ ดวยขาพเจา หรือ.

๔)เทฺว อคฺคสาวกา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ อาคจฺฉนฺตุ.

อ.พระอัครสาวก ท. สอง จงมา พรอม ดวยหมูแหงภิกษุ.

๕)มยฺห พุทฺเธหิ สทฺธึ ปริจโย นตฺถิ.

อ.ความคุนเคย กับ ดวยพระพุทธเจา ท. ยอมไมมี แกเรา.



สณิกํ :คอย ๆ
๑)(มาคนฺทิยา) ตาเสตฺวา ปุจฺฉิยมานา น กเถสฺสติ, สณิก อุปาเยน 

ปุจฺฉิสฺสามิ.

อ.นางมาคันทิยา นั้น อันเรา ใหสะดุงแลว ถามอยู จักไมกลาว, 

อ.เรา จักถาม โดยอุบาย คอย ๆ .

๒)ตุมฺเห ปาเชนฺตา ปุรโต คจฺฉถ, มย ปจฺฉโต สณิก อาคมิสฺสาม.

อ.ทาน ท. ขับไปอยู จงไป ขางหนา, อ.เรา ท. จักมา ขางหลัง 

คอย ๆ .



สยํ :เอง
๑)อุปาสกา เอโก (ปุคฺคโล) สย ทาน เทติ, ปร น สมาทเปติ

:ดูกอนอุบาสกและอุบาสิกา ท. อ.บุคคล คนหนึ่ง ยอมถวาย 

ซึ่งทาน เอง, ยอมไมชักชวน ซึ่งบุคคลอื่น.

๒)ราชา เตสุ (ปฺจสุ วาหเนสุ) สุปตฺต สย อาโรหติ.

อ.พระราชา ยอมเสด็จขึ้น ในพาหนะ ท. เหลานั้น หนา ซึ่งมาชื่อวา

สุปตตะ เอง.



สห :พรอม, กับ
๑)สพฺเพว (ภิกฺขู) สห ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺต ปาปุณึสุ.

อ.ภิกษุ ท. ทั้งปวง เทียว บรรลุแลว ซึ่งความเปนแหงพระอรหันต 

กับ ดวยปฏิสัมภิทา ท.

๒)ตสฺสา (เสฏฐิภริยาย) สห ทสฺสเนเนว ตสฺมึ ปุตฺตสิเนโห 

อุปฺปชฺชิ.

อ.ความรักเพียงดังบุตร ในนายโฆสกะ นั้น เกิดขึ้นแลว แกภริยา

ของเศรษฐี นั้น พรอม ดวยการเห็นนั่นเทียว.



๓)มหาเสฏ ี สห ภริยาย ภควนฺต อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ.

อ.มหาเศรษฐี พรอม ดวยภริยา เขาไปเฝาแลว ซึ่งพระผู

มีพระภาคเจา ไดยืนแลว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.

๔)เอตฺเถวสฺส ทฺวตฺตึสาย ปุตฺเตหิ สห สีส ฉินฺทิตฺวา อาหรถ

อ.เจา ท. ตัดแลว ซึ่งศีรษะ ของพันธุละ นั้น กับ ดวยบุตร ท. 

สามสิบสอง ในที่นั้นนั่นเทียว จงนํามา.



๕)ตสฺส (เนสาทสฺส) สห ทสฺสเนเนว เสฏ ิธีตร ปุพฺพสิเนโห 

อชฺโฌตฺถริ.

อ.ความรักในกาลกอน ทวมทับแลว ซึ่งธิดาของเศรษฐี 

พรอม ดวยการเห็น ซึ่งนายพราน นั้นนั่นเทียว.



สามํ :เอง
๑)(ตํ กมฺมํ) มยา สาม อกฺขีหิ ทิฏ, กึ ตว สทฺทหิสฺสามิ.

อ.กรรม นั้น อันเรา เห็นแลว เอง, อ.เรา จักเชื่อ ตอเจา ทําไม.

๒)โมคฺคลฺลาน นนุ เต เทวโลเก นนฺทิยสฺส นิพฺพตฺตา ทิพฺพ-

สมฺปตฺติ สาม ทิฏา.

ดูกอนโมคคัลลานะ อ.ทิพยสมบัติ อันบังเกิดแลว แกนันทิยะ 

ในเทวโลก อันเธอ เห็นแลว เอง มิใชหรือ.


