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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์อันตรคาถาในยมก
วรรคคั ม ภี ร์ธั ม มปทั ฏฐกถา” มี วั ต ถุป ระสงค์เพื่ อศึ กษาวิ เ คราะห์บ ทตามหลั กไวยากรณ์ และ
ลั ก ษณะฉั น ท์ อั น ตรคาถา ยมกวรรค คั ม ภี ร์ ธั ม มปทั ฏ ฐกถา ท าการศึ ก ษาข้ อ มู ล จากคั ม ภี ร์
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นกัจจายนะ ปทรูปสิทธิ วุตโตทัย
เป็นต้น ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุงแก้ไข เรียบเรียงบรรยายเชิง
พรรณนา จากการศึกษา พบว่า ทุกบทที่นามาวิเคราะห์มีความถูกต้องสอดคล้องระหว่างสูตร
ไวยากรณ์บาลี แต่มีคาแปลเป็นไทยไม่ตรงความหมายหลายบท เช่น ติทส ในบาทคาถาว่า ติ
ทสาน สหพฺยต ปตฺโตติ เรื่องมัฏฐกุณฑลี คาแปลเป็นไทยทุกฉบับคล้อยตามธัมมปทัฏฐกถาแปล
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยว่า (ทากุศลกรรมแล้ว) ถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศ (เทพดา)
เมื่อศึกษาวิเคราะห์แล้วพบว่า คาว่า ติทส ควรแปลว่า “เทวดา” หรือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อันตร
คาถาจัดเป็นคาถาวรรณพฤติ คือ ปัฐยาวัตตคาถา วิปุลาคาถา อุปชาติคาถา จัดเป็นคาถามาตรา
พฤติ คือ ปัฏฐยาอริยาคาถา และ เวตาลียคาถา เมื่อศึกษารายละเอียดแล้ว พบว่า บางคาถา
คลาดเคลื่อนจากคัมภีร์และหลักฉันทลักษณ์ คือ คาถาว่า เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา คาถานี้จัดเป็น
คาถามาตราพฤติ ชื่อ ปัฐยาอริยาคาถา
คาสาคัญ: อันตรคาถา, ยมกวรรค, ธัมมปทัฏฐกถา, ไวยากรณ์บาลี, ฉันทลักษณ์
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Abstract
This article is the part of Dissertation. Objective is to analyze
Antaragatta in aspect of grammar rules and prosody. Method of study was
documentary research. Research data had been collected from primary sources;
Tipitaka, its commentaries, sub-commentaries and other concerned texts such as
Kaccayana, Padarupasiddhi etc. then previewed by supervisor and Buddhist
experts. Finally, researcher corrected and composed in descriptive style. It was
found that all terms which had been taken to be analyzed were mostly correct
and consistent with Pali grammar rules found in various scriptures, but some
terms in Thai-version were unclear such as term ‘Tidasa’ in verse ‘Tidasanam
sahabayatam pattoti’ found in story of Matthakundali. All Thai-translated versions
comply with Dhammapadtthakatha which was translated by
Mahamakutarajvidyalaya foundation as ‘(one who cultivated wholesomeness)
attained the companion-being of Tidasa (Deity).’ Analyzing this verse reveals that
even the term ‘tidasa’ appears similar to Pali word ‘Traithos’ but it should
translate as ‘deity’ only in this verse.
For prosody study, it was found that Antaragatha was classified as
‘gathavannavutti’ or a verse with amount of defined words which were divided
into 3 sub-groups; Pathayavattagatha, Vipulagatha and Upajatigatha. This
Antaragatha also was classified as ‘gathamatavutti’ or a verse with amounts of
defined rules based on span of hard or light articulation divided into 2 subgroups; Pathaya-ariyagatha and Vetaliyagatha. From study of its details, it was
found that there found no concordance of some verses with Tipitaka scripture
and prosody principle in Vuttodaya text. That verse ‘Ye Dhamma Hetuppabhava’
is not Pathyavattagatha but it is ‘Gathamatavutti’ named ‘Pathya-ariyagatha.’
Keywords: Antaragatha, Yamakavagga, Dhammapadatthagatha, Pali Grammar, Pali
Prosody.
บทนา
พระธรรมบท คือพระดารัสที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ เป็นพระดารัสประเภทร้อยกรอง
เรียกว่า คาถา คือคาประเภทร้อยกรองหรือฉันทลักษณ์ พระธรรมสังคีติกาจารย์ รวบรวมไว้ใน
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมบทร้อยกรองธรรมะของพระพุทธองค์จานวน
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๔๒๓ พระคาถา ต่อมามีผู้รู้ความหมายคาสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้อธิบาย
พระคาถาธรรมบท เรียกว่าอรรถกถาพระธรรมบทเพื่ ออธิบายพุทธพจน์ส่วนที่ยากแก่การเข้าใจ
อรรถกถาพระคาถาธรรมบทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์ฝ่ายเถรวาท คือ คัมภีร์ธัมม
ปทัฏฐกถา ผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์ นอกจากคัมภีร์อรรถกถาแล้ว พระคาถาธรรมบทยังมี
คัมภีร์ประกอบสาหรับศึกษาค้นคว้าอีกตามลาดับชั้น คือ คือ ธรรมบทมหาฎีกา ผลงานของ
พระวรสัมโพธิมหาเถร ธรรมปทัฏฐกถาคาถาโยชนา ผลงานของพระสิริสุมังคลมหาเถระ เป็นต้น
คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา นับเป็นวรรณคดีบาลีที่ได้รับความนิยมมากทั้งจากชาวพุทธ และจากผู้ที่
วิ ช าการฝ่ า ยพระพุ ท ธศาสนาโดยเฉพาะผู้ ศึก ษาชาวตะวั น ตก มี ผู้ แ ปลธรรมบทภาษาบาลี นี้
ออกเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาเลี่ยน นอกจากนั้นยังมี
ฉบั บ ภาษาสิ ง หล ภาษาปรากฤต ภาษาสั น สกฤต ภาษาจี น ภาษาธิ เ บต ภาษาพม่ า และ
ภาษาไทย๒
คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา เดิมทีได้ถูกจารจารึกไว้ด้วยภาษาสิงหลในลังกาทวีป หรือ
๓
ตามพปัณณิทวีป แปลว่า เกาะเป็นที่อยู่ของคนผู้มีฝ่ามือแดง พระพุทธโฆสาจารย์ ได้แปล
คัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถาเป็นภาษามคธหรือภาษาบาลี มีคันถารัมภะ คือ คาเริ่มต้นคัมภีร์ หรือ
เรียกว่า ปณามคาถา คือ คาไหว้ครูเป็นเบื้องต้นแล้วมีคาพรรณนาความ หรือ อธิบายความตาม
วรรค กล่าวคือ แต่ละเรื่องในวรรคนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถา เกี่ยวกับเรื่องใดที่เรียกว่า
วัตถุนิทาน ได้ปรารภใครให้เป็นเหตุแล้ว ก็เล่าปรารภเหตุที่เกิดขึ้นไปตามลาดับเรื่อง บางเรื่อง มี
ข้อความที่เป็นฉันทลักษณ์ เรียกว่า อันตรคาถา ซึ่งพระอรรถกถาจารย์ได้นามาจากพระไตรปิฎก
บ้าง ชาดกบ้าง จนกระทั่งสรุปความได้ว่า เมื่อได้สมเหตุสมผลแล้ว จึงได้ตรัสพระคาถาดังกล่าว
๔
จบแล้วได้อธิบายความในพระคาถา ให้เป็นที่เข้าใจ เรียกว่า “แก้อรรถ” คือ ขยายความพระ
คาถาให้พิสดารขึ้น ลงท้ายสรุปว่า เทศนาในครั้งนั้นมีผู้ได้รับประโยชน์ ได้ตรัสรู้มรรคผลจานวน
มาก และมีนิคมนกถาคือคาลงท้ายเป็นที่สุด
อันตรคาถา อันเป็นส่วนประกอบเนื้อหาในการอธิบายเรื่องราวประกอบคัมภีร์ธัมม
ปทั ฏ ฐกถา มี ลั กษณะการประพั น ธ์ เป็ น ฉัน ทลั กษณ์ มี ลั กษณะการใช้ หลั กภาษาที่บั ง คับ ด้ ว ย
ตาแหน่งครุ ลหุ และ มาตราของฉันทลักษณ์ และเมื่อตรวจสอบ อันตรคาถา ระหว่างฉบับมหา
จุฬาอัฏฐกถา ฉบับฉัฏฐสังคีติ หรือฉบับที่ใช้เป็นตาราเรียนของพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย
เป็นต้น ยังพบบทหรือบาทคาถา คลาดเคลื่อนกัน ซึ่งลักษณะการประพันธ์ดังกล่าวนี้ ต้องอาศัย
ความรู้เรื่องหลักไวยากรณ์ และฉันทลักษณ์อย่างละเอียด จึงจะสามารถวินิจฉัยบทพยัญชนะได้
๒

ดูรายละเอียดใน สุภาพรรณ ณ บางช้าง. ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา,
(กรุงเทพมหา นคร : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), หน้า ๗๗ - ๘๕.
๓
ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/ (๒) – (๓).
๔
ดูรายละเอียดใน มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, ธรรมบทและธัมมปทัฏฐกถา. (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๕๑), หน้า (๒๗) – ๒๙.
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ถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา อันตรคาถา ในยมกวรรคคัมภีร์
ธัมมปทัฏฐกถา ในด้านความหมาย ความสาคัญ รวมทั้งวิเคราะห์ ตามหลักคัมภีร์ศัพทศาสตร์
เพื่ อเป็ น การประมวลองค์ความรู้และสงเคราะห์บ ทข้อมู ล เชิ ง วิ ช าการภาษาบาลี อัน จะเป็ น
ประโยชน์ในการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป
๒.วัตถุประสงค์การวิจัย : เพื่อศึกษาวิเคราะห์อันตรคาถาด้านไวยากรณ์และฉันทลักษณ์
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Document Research) โดยมีวิธี
การศึ กษาดั ง นี้ ร วบรวมข้อ มู ล อัน ตรคาถา ที่ ม าอั น ตรคาถา ยมกวรรคคัม ภี ร์ธั ม มปทั ฏ ฐกถา
เทียบเคียงอ้างอิงกับอาคตสถานจากคัมภีร์ระดับต่าง ๆ เลือกบทบาลีวิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์
ไวยากรณ์ ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะฉันท์ในการประพันธ์อันตรคาถาบอกชื่อฉันทลักษณ์ แต่ละ
คาถา ทั้งวรรณพฤติและมาตราพฤติ
๔. ผลการวิจัย
อันตรคาถา ในยมกวรรค ที่นามาศึกษาครั้งนี้ มีจานวนทั้งหมด ๕๒ คาถา๕ ผู้วิจัยได้
ยึดคัมภีร์ ธมฺมปทฏฺ กถา ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา๖ และ ธมฺมปทฏฺ กถา ป โม ภาโค ฉบับมหาม
กุฏราชวิทยาลัย เป็นแบบ ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการศึกษาของนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
จากการศึกษาวิเคราะห์บทโดยอาศัย กฎเกณฑ์สูตรไวยากรณ์ พบว่า ฉบับแปลเป็นภาษาไทยทั้ง
การแปลโดยพยัญชนะและแปลโดยอรรถ ส่วนมากแปลคล้อยตามฉบับธัมมปทัฏฐกถาแปล โดย
แผนกตารามหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อศึกษาวิเคราะห์บทตามสูตรไวยากรณ์บาลีในคัมภีร์ต่าง ๆ
แล้ว พบว่า มีบทต่าง ๆ จานวนมากในอันตรคาถา ยมกวรรค ที่มี การสื่อความหมายในฉบับแปล
เป็นไทย ยังมีคาแปลไม่ชัดเจน ในบทความนี้ ผู้วิจัยขอเสนอเป็นตัวอย่าง ๒ บทคือ
บทว่า ปาลิต๗ ปรากฏในอันตรคาถา เรื่องจักขุปาลเถระ แปลตามศัพท์ไวยากรณ์
ควรแปลว่า แน่ะท่านผู้มีชื่อว่าปาละ ไม่ควรแปลว่า“ปาลิตะ” เพราะท่านชื่อว่าปาละ ไม่ใช่ปาลิตะ

๕

กาหนดหมายเลขจานวนคาถาตามคัมภีร์ ธมฺมปทมหาฎีกาธมฺปทฏฺ กถาคาถาโยชนา,
พิมพ์โดย เสด็ จพระราชกุศ ลในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวิสุทฺ ธาธิบ ดี (สง่ า ปภสฺ สรมหาเถร),
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หน้า ๕ – ๒๗.
๖
ขทฺทกนิกายฏฺ กถาย ธมฺมปทฏฺ กถาวณฺณนา ไทย –รฏฺเ มหาจุฬาลงฺกรณวิทฺยาเลย
ปกาสิตา อนุสฺสรณียา พุทฺธวสฺเส ๒๕๔๙.
๗
คาแปลเป็นไทยในหนังสือวิชาแปลมคธเป็นไทย ชั้นประโยค ๑-๒ ทุกฉบับ แปลว่า แนะ
ปาลิตะ

เวทย์ บรรณกรกุล

~ ๔๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

มาจาก ปาล ศัพท์+อิต ปัจจัยในสัญชาต ตัทธิต ๘ ในอันตรคาถามีรูปเป็น ปาลิต เพื่อให้ครบ
พยางค์ในการประพันธ์ตามลักษณะฉันท์ คัมภีร์โมคคัลลานไวยากรณ์๙ แสดง อิต ปัจจัยในสัญ
ชาตตัทธิตว่า สญฺชาต ตารกาทิตฺวิโต ลง อิต ปัจจัยท้าย ตารกา ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สญฺ
ชาต = เกิดแล้ว สูตรของกัจจายนไวยากรณ์ ให้ลง อิต ปัจจัยท้าย ปาล ศัพท์ ด้วยสูตรว่า ยท
นุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ๑๐ ศัพท์ที่มิได้สาเร็จ[ด้วยสูตร] ย่อมสาเร็จด้วยนิปาตนสูตร คือ ยท
นุปปนฺนา ฯ สูตรนี้
บทว่า ติทส เรื่องมัฏฐกุณฑลี ในบาทคาถาว่า ติทสาน สหพฺยต ปตฺโตติ. คาแปล
เป็นไทยทุกฉบับจะแปลคล้อยตามธัมมปทัฏฐกถาแปล (ภาค ๑) ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยว่า
(ทากุศลกรรมแล้ว) ถึงความเป็นเพื่อนของเหล่าไตรทศ (เทพดา) ซึ่งมีเนื้อหาที่แสดงให้เห็นว่า
มัฏฐกุณฑลี หลังจากตายแล้ว ก็ไปอุบัติเป็นเทวดาในกลุ่มเทวดา ๓๓ ตน ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
วิเคราะห์แล้วพบว่า คาว่า ติทส มี ความหมาย ๒ ประการ คือ ติทส แปลว่า เทวดา และ เทวดา
๓๓ องค์
ตามความหมายแรกว่า “เทวดา”คาว่า ติทส มีศัพท์เดิมมาจาก ติ ศัพท์+ทสา ศัพท์
ที่เป็นอาการันต์ อิตถีลิงค์ ใช้ในความหมายว่า “ระยะกาล” มีรูปวิเคราะห์ว่า ติสฺโส ทสา เยสนฺติ
ติทสา (ติทสา คือ ผู้มีระยะกาล ๓) หมายความว่า มนุษย์มีระยะกาล ๖ อย่าง คือ ๑. การเกิดขึ้น
(ชาติ) ๒. การปรากฏ(สัตตา) ๓. การเจริญเติบโต(วุทธิ) ๔. การเปลี่ยนแปลง (ปริณามะ) ๕. การ
สิ้นไป (ขยะ) ๖. การพินาศไป (วินาสะ) แต่เทวดามีระยะกาล ๓ เท่านั้น คือ การเกิดขึ้น การ
ปรากฏ และการพินาศไป ที่จริงแล้วเทวดาเป็นสัตว์ประเภทโอปปาติกะที่ผุดเกิดขึ้นทันทีมีอายุ
ราว ๒๕ ปี และสิ้นชีพด้วยรูปกายเช่นนั้น ดังข้อความในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาฎีกาว่า ชาติสตฺตา
วินาสสงฺขาตา ติสฺโส ทสา ปริมาณา เอเตสนฺติ ติทสา. เอเต หิ มนุสฺสาทโย วิ ย วุทฺธิปริณามขเยหิ
น ยุชฺชนฺติ. ปญฺจวีสติวสฺสุทฺเทสิยา เอว อุปฺปชฺชนฺติ สนฺติ วินสฺสนฺติ จ. ๑๑ ระยะกาล ๓ กล่าวคือ
การเกิดขึ้น การปรากฏ และการพินาศไป มีอยู่แก่เทวดาเหล่านั้น เหตุนั้นเทวดาเหล่านั้นชื่อว่า

๘

โมคคัลลานไวยากรณ์ แสดง อิต ปัจจัยในสัญชาตตัทธิตว่า สญฺชาต ตารกาทิตฺวิโต (ลง
อิต ปัจจัยท้าย ตารกา ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สญฺชาต = เกิดแล้ว) ตารกา สญฺชาตา อสฺสาติ ตาร
กิต, คคน (ท้องฟ้ามีดวงดาวปรากฏแล้ว) ปุปฺผานิ สญฺช าตานิ อสฺสาติ ปุปฺผิโต, รุกฺโข (ต้นไม้มีดอกเกิด
แ ล้ ว )
ผ ล า นิ ส ญฺ ช า ต า นิ อ สฺ ส า ติ
ผลิโต, รุกฺโข (ต้นไม้มีผลเกิดแล้ว) โมคฺ. ๔/๔๕.
๙
โมคฺ. ๔/๔๕.
๑๐
รู. ๔๒๓, นีติ. ๘๓๐.
๑๑
อภิธาน.ฏีกา ๑๑.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๔๔ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ติทสะ โดยแท้จริงแล้ว เทวดาเหล่านั้นไม่ประกอบด้วยการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง และการ
สิ้นไปเหมือนมนุษย์ มีอายุดุจคนอายุ ๒๕ ปี ย่อมเกิดขึ้น ดารงอยู่ และพินาศไป๑๒
ตามความหมายที่สองว่า “เทวดา ๓๓ องค์” คาว่า ติทส มีศัพท์เดิมมาจาก ติ ศัพท์
+ ทส ศัพท์ มีรูปวิเคราะห์ว่า ตีณิ ทส ปริมาณเมเตสนฺติ ติทสา, เทวา (สามสิบสามเป็นจานวน
ของเทพเจ้าเหล่านั้น เหตุนั้น เทพเจ้าเหล่านั้นชื่อว่า ติทสะ (มีจานวน ๓๓ องค์) ให้แปลงสระ อ
ของ ทส เป็น อ ด้วยสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ว่า กฺวจิ สมาสนฺตคตานมการนฺโต ๑๓ (แปลงสระ
ท้ายซึ่งเป็นที่สุดของสมาสเป็น อ ในบางแห่ง) เพื่อห้ามวิธีสรรพนามของศัพท์นี้คือการแปลง โย
กับ อ ของ ทส เป็น อ ด้วยสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ ว่า ปญฺจาทีนมกาโร ๑๔ (แปลงสระท้ายของ
ปญฺจ ศัพท์เป็นต้นที่แสดงอิตถีลิงค์ ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์ กับวิภัตติเป็น อ อักษร ในเพราะ โย
วิภัตติ) แล้วจึงแปลง โย เป็น อา ตามวิธีของปุริสาทิคณะได้ ดังข้อความว่า ตีณิ ทส ปริมาณเมเต
สนฺติ ติทสา๑๕ เทวา. สมาสนฺตสฺส อตฺต. อิธ ปริมาณสทฺทสฺส สนฺนิธานโต ทสสทฺโท สงฺขฺยาเน วตฺต
เต.๑๖ สามสิ บสามเป็น จานวนของเทพเจ้า เหล่านั้น เหตุนั้น เทพเจ้าเหล่ านั้นชื่อว่า ติทสะ (มี
จานวน ๓๓ องค์) ความเป็น อ ของสระท้ายสมาสย่อมมี ในตัวอย่างนี้ ทส ศั พท์ย่อมเป็นไปใน
สังขยาเพราะอยู่ใกล้ศัพท์ว่า ปริมาณ๑๗
๑๒

แม้คัมภีร์ศัพทัสโตมมหานิธิ (หน้า ๒๐๕) ก็อธิบายเรื่องนี้ว่า ติทส ปุ. ติสฺโส ทสาโย ชา
ติ
ส
ตฺ
ต
า
วินาสาขฺยา, น ตุ วุทฺธิปริณามกฺขยา มจฺจานมิว ทสา เยส, เทเวสุ. (ศพฺท.มหานิธิ หน้า ๒๐๕) ตฺริทศ ปุ.
ตฺ
ริ
สฺ
โ
ร
ทศา ชนฺมสตฺตาวินาศาขฺยา, น ตุ วฤทฺธิปริณามกฺษยา มตฺตฺยรฺานามิว เยษามฺ , เทเวษุ.] ติทส ปุงลิงค์
ระยะกาล ๓ ที่เรียกว่า การเกิดขึ้น การปรากฏ และการพินาศไป มีอยู่แก่เทวดาเหล่าใด มิใช่เหมือน
ระยะกาลที่เป็นการเจริญเติบโต การเปลีย่ นแปลง และการสิ้นไปที่มีอยู่แก่มนุษย์ เหตุนั้น เทวดาเหล่านั้น
ชื่อว่า ติทสา ย่อมเป็นไปในเทวดาทั้งหลาย
๑๓
รู. ๓๕๐, กจฺ. ๓๓๗, โมคฺ. ๑/๔๐, นีติ. ๗๒๒.
๑๔
รู. ๒๕๑, กจฺ. ๑๓๔, โมคฺ. ๒/๑๖๙, นีติ. ๒๔๗.
๑๕
ในประโยคว่า ตีณิ ทส ปริมาณเมเตส (สามสิบสามเป็นจานวนของเทพเจ้าเหล่านั้น)
คาว่า ตีณิ แม้มีเ พียงศัพท์เ ดียว ก็แปลสองครั้งโดยตัน ตนัย ๑๕ คือ นัยที่เ หมือนเส้น ด้าย กล่าวคือ มี
ความหมายสองอย่างซ้อนอยู่ในศัพท์หนึ่ง เหมือนเส้นด้ าย ๒ เส้นที่ทบซ้อนกันไว้ทาให้เห็นเหมือนมีเส้น
เดียว ในที่นี้จึงแปลว่า ตีณิ ทส (สิบสามครั้ง , สามสิบ) ตีณิ (สาม) รวมเป็นเทพเจ้าสามสิบสามองค์ ดู
รายละเอียดเรื่อง ตันตนัย ดูรายละเอียดใน พระวิสุทธาจาระ, เนตติหารัตถทีปนี อุปจาร และ นย, แปล
โดยพระธัมมานันทเถระ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓), ๕๖-๕๗.
๑๖
วุตติ คาอธิบาย รู. ๓๕๒.
๑๗
โมคคัลลานไวยากรณ์ ปรากฏข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ตโย ทส ปริมาณเมส ติทสา.
ก
ถ
ท
ส
สทฺโท สงฺขฺยาเน วตฺตเต. ปริมาณสทฺทสนฺนิธานา, ยถา ปญฺจ ปริมาณเมส ปญฺจกา สกุณาติ . สามสิบ

เวทย์ บรรณกรกุล

~ ๔๕ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับลักษณะฉันท์แล้ว พบว่า ในการ
เรียกชื่อฉันท์ ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนบางประเด็น เช่น คาเรียกที่สับสนระหว่าง “ฉันท์”
และ “คาถา” เรียกคาถาเป็นฉันท์ เช่น ปัฐยาวัตฉันท์ , อินทรวิเชียรฉันท์ เมื่อศึกษาข้อมูลโดย
ละเอียดตามหลักคัมภีร์วุตโตทัย ควรเรียกว่า ปัฐยาวัตคาถา อินทรวิเชียรคาถา เพราะ “ฉันท์”
คือ การกาหนดจานวนพยางค์ในแต่ละบาทคาถา คาว่า “คาถา” คือ การกาหนดวางครุลหุตาม
ตาแหน่งต่าง ๆ ตามบัญญัติแห่งฉันทลักษณ์๑๘ ดังนั้น ฉันท์จึงเป็นเหตุให้เกิดคาถา ส่วนคาถาเป็น
ผลของฉั นท์ ๑๙ เมื่อน าอัน ตรคาถา ในยมกวรรค ธัม มปทั ฏฐกถา จานวน ๕๒ คาถา มาแยก
วิเคราะห์ลักษณะฉันท์แต่ละคาถาแล้ว พบว่า มีลักษณะฉันท์เป็นทั้งวรรณพฤติ และมาตราพฤติ
ได้ ๓ กลุ่ม คือ
๑. คาถาวรรณพฤติ มี ๓ กลุ่ม คือ
๑.๒ กลุ่มปัฐยาวัตตคาถา มีจานวน ๑๗ คาถา
๑.๒ กลุ่มวิปุลาคาถา มีจานวน ๑๓ คาถา
๑.๓ กลุ่มอุปชาติคาถา มีจานวน ๖ คาถา
๒. คาถามาตราพฤติ มี ๒ กลุ่ม คือ
๒.๑ ปัฏฐยาอริยาคาถา มีจานวน ๑ คาถา
๒.๒ เวตาลียคาถา มีจานวน ๘ คาถา
๓. สามัญญคาถา คือ กลุ่มคาถาที่ไม่ปรากฏชื่อในคัมภีร์วุตโตทัย มีจานวน ๗ คาถา
แม้เนื้อหาทุกคาถาจะมีความถูกต้องสอดคล้องกันทุกคัมภีร์ที่นามาประกอบการ
วิเคราะห์เป็นส่วนมาก แต่เมื่อศึกษาในด้านลักษณะฉันท์แล้ว พบว่า มีบางคาถาคลาดเคลื่อนจาก
สามเป็นจานวนของเทพเจ้าเหล่านั้น เหตุนั้นเทพเจ้าเหล่านั้นชื่อว่า ติทสะ (มีจานวน ๓๓ องค์) ถามว่า :
ทส ศัพท์ย่อมเป็นไปในสังขยาได้อย่างไร ตอบว่า : ทส ศัพท์ย่อมเป็นไปในสังขยาได้ เพราะอยู่ใกล้ศัพท์
ว่า ปริมาณ ดังคาว่า ปญฺจ ปริมาณเมส ปญฺจกา, สกุณา (ห้าเป็นจานวนของสัตว์เหล่านั้น เหตุนั้น สัตว์
เหล่านั้นชื่อว่า ปัญจกะ หมายถึง นก) โมคฺ. ๓/๑๗.
๑๘
ปรากฏหลักฐานที่แสดงความแตกต่างกันระหว่างฉันท์และคาถาว่า วณฺณานิยโม ฉนฺ
โท, ครุลหุนิยโม ภเว วุตฺติ. การกาหนดพยางค์ชื่อว่า ฉันท์ ส่วนการกาหนดครุลหุ ชื่อว่า คาถา (นีติ.
๑๕๘.)
อกฺขรนิยโม ฉนฺท
ครุลหุนิยโม ภเว วุตฺติ
ทีโฆ สโยคาทิปุพฺโพ
รสฺโส จ ครุ ลหุ ตุ รสฺโส.
พาลาวตาร. ๑๑
การกาหนดพยางค์ชื่อว่าฉันท์ ส่วนการ
กาหนดครุลหุ ชื่อว่า คาถา ทีฆะสระและ
รัสสะสระต้นสังโยค ชื่อว่า ครุ ส่วนรัสสะ
ชื่อว่า ลหุ.
๑๙
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์, การศึกษาเชิงวิเคราะห์พระคาถาธรรมบท เล่ม ๑, ฉบับ
พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์, ๒๕๕๙), หน้า ๔๗.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๔๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

บาลีพระไตรปิฎก เช่น คาถา เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เป็นต้น ธมฺมปทฏฺ กถา (ป โม ภาโค) ฉบับ
มหามกุฏราชวิทยาลัย (เป็นหนังสือเรียนวิชาแปลมคธเป็นไทย และ แปลไทยเป็นมคธ หลักสูตร
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แม่กองบาลีสนามหลวง) ไม่มี อาห ในบาทที่ ๒ เพิ่ม จ ใน
บาทที่ ๓
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา,
เตส เหตุ ตถาคโต,
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ;
เอววาที มหาสมโณติ.๒๐
จากการศึกษาอาคตสถานของคาถา เย ธมฺมา เป็นต้น ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยขอเสนอ
รูปแบบคาถา เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เป็นต้นนี้ ที่ถูกต้องสอดคล้องกับบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา
และสอดคล้องกับลักษณะฉันท์มาตราพฤติ จะได้รูปแบบที่ถูกต้อง ดังนี้
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา
เตส เหตุ ตถาคโต อาห
เตสญฺจ โย นิโรโธ
เอววาที มหาสมโณ
เมื่อศึกษากฎลักษณะของฉันท์ในคัมภีร์วุตโตทัยแล้ว พบว่าคาถานี้เป็นปัฐยาอริยา
คาถาที่ใช้กฎพิเศษที่รวมคา ๒ พยางค์ว่า เหตุปฺ (๒ ๒) ซึ่งมี ๔ มาตราเป็น ๑ พยางค์และถือว่า
เป็นครุที่มี ๒ มาตรา ก็จะตรงตามลักษณะของปัฐยาอริยาคาถา
บางท่านศึกษาลักษณะฉันท์ที่กาหนดเป็นหลักสูตรให้ศึกษาเพียงวรรณพฤติ ๖ แบบ
มิได้ศึกษาคาถามาตราพฤติกับข้อยกเว้นที่ฉันทลักษณ์อนุญาตไว้ อาจจะเข้าใจว่าคาถาข้างต้นนี้
เป็น คาถา ๘ พยางค์ จึง ถือว่า คาว่า อาห ในบาทที่ ๒ เกิน มา ทั้ งยั งเพิ่ ม จ ศัพ ท์ในบาทที่ ๓
เพื่อให้ครบ ๘ พยางค์ ก็จะได้รูปแบบตามหนังสือที่ใช้เป็นแบบเรียนในหลักสูตรว่า
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา
เตส เหตุ ตถาคโต
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ
เอววาที มหาสมโณติ.
ความเห็นนี้คงเกิดจากการพบว่าพระไตรปิฎกกับอรรถกถาฉบับไทยในบางที่มีวงเล็บ
เป็นรูปว่า (อาห) ผู้ตรวจชาระจัด พิมพ์รุ่นหลัง อาจคิดว่าคาว่า อาห เกินมา และทาการวินิจฉัย
คาถานี้เป็นคาถา ๘ พยางค์ จึงใส่วงเล็บ (อาห) ไว้เป็นเครื่องหมายให้สังเกตว่าคงเกินมา และถือ
ว่าคาว่า ตถาคโต ควรจะแยกเป็นสองคาว่า ตถา (อย่างนั้น) คโต (ตรัสแล้ว) ไม่ใช่บทประธานว่า
ตถาคโต (พระตถาคต) เพราะมี ประธานคือ มหาสมโณ แล้ว ๒๑ และในบาทที่ ๓ เพิ่ม จ ศัพท์
เพื่อให้เป็น ๘ พยางค์๒๒ ทั้งหมดนี้ไม่ถูกต้องตามเหตุผลดังต่อไปนี้
๒๐

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ธมฺมปทฏฺ กถา (ป โม ภาโค), (นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๘๔.
๒๑
คาว่า คโต ที่แปลว่า “ตรัส” มีพบในรูปสมาสว่า ตถาคโต (ผู้ตรัสคาจริง), สุคโต (ผู้ตรัส
ดี) ไม่มีพบในรูปคาเดียว ตามปกติคาว่า คโต แปลว่า “ไป” คานี้สาเร็จรูปมาจาก คมุ ธาตุ + ต ปัจจัย
ส่วนคาว่า คโต ที่แปลว่า “ตรัส” สาเร็จรูปมาจาก คท ธาตุ + ต ปัจจัย แปลง ท เป็น ต โดยใช้ นิรุตตินัย
คือการทาตัวรูปด้วยวิธีลบอักษรเป็นต้นโดยไม่ใช้สูตรทางไวยากรณ์ คาที่ทาตัวรูปด้วยนิรุตตินัยดังกล่าวนี้
เป็นคาเฉพาะไม่ทั่วไปกับรูปคาธรรมดา เมื่อผู้ฟังได้ยินคาว่า คโต จะเข้าใจว่า “ไป” ไม่เข้าใจว่าผู้พูด

เวทย์ บรรณกรกุล

~ ๔๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. พระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับมหาจุฬาฯ และฉบับไทยส่วนใหญ่มีรูปเป็นอริยา
คาถาตามที่แสดงมาแล้ว พระไตรปิฎกฉบับฉัฏฐสังคีติ , สิงหล และโรมันก็มีรูปเหมือนกัน แม้ศิลา
จารึกพระปฐมเจดีย์ (พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๓๐๐) ก็มีรูปเป็นอริยาคาถาเช่นกัน
๒. คัมภีร์อรรถกถาระบุว่ามีคาว่า อาห เป็นกริยาของประธานคือ ตถาคโต ดังนี้ เตส
เหตุ ตถาคโต อาหาติ เตส เหตุ นาม สมุทยสจฺจ, ตญฺจ ตถาคโต อาหาติ ทสฺเสติ.๒๓ พระดารัสว่า
เตส เหตุ ตถาคโต อาห (พระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้น) แสดงข้อความว่า เหตุของธรรม
ที่เป็นเบญจขันธ์เหล่านั้นคือสมุทยสัจ [ตัณหา] พระตถาคตตรัสเหตุนั้นไว้อีก เตส ธมฺมาน เหตุ
การณ ตถาคโต อาห กเถสิ.๒๔ พระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้น
๕. สรุป องค์ความรู้ใหม่และข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุป
การวิ เคราะห์ อัน ตรคาถาในด้ า นไวยากรณ์ แ ละฉัน ทลั ก ษณ์ ดั ง กล่ า วนี้ เป็ น การ
วิเคราะห์โดยอาศัยสูตรกฎเกณฑ์หลักไวยากรณ์ภาษาบาลี มีการอ้างตามลาดับคัมภีร์ คือ ปทรูป
สิทธิ กัจจายนะ โมคคัลลานะ และสัททนีติ บางบทผู้วิจัยได้ให้ความหมายเพิ่มเติม โดยอ้างอิง
คัมภีร์ที่เกี่ยวข้องตามลาดับ คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์ประเภทนิฆัณฑุ เช่น
คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา และคัมภีร์ธาตวัตถสังคหะ เมื่อศึกษาวิเคราะห์บทตามสูตรไวยากรณ์บาลี
ในคั ม ภี ร์ ต่ า ง ๆ แล้ ว พบว่ า มี บ ทต่ า ง ๆ จ านวนมากในอั น ตรคาถา ยมกวรรค มี ก ารสื่ อ
ความหมายในฉบับแปลเป็นไทย ไม่ชัดเจน ในดุษฎีนิพนธ์นี้ เป็นการนาบทต่าง ๆ มาวิเคราะห์โดย
ละเอียดแล้ว ได้เสนอเป็นข้อค้นพบใหม่ เช่น ปาลิต เสนอให้แปลว่า “แนะท่านผู้มีชื่อว่าปาละ”
หรือ ติทส ควรแปลว่า “เทวดา” หรือ “สวรรค์ชั้นดาวดึงส์” ในการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะฉันท์
ในอันตรคาถา ได้ศึกษานิยามความหมาย ฉันท์ คาถา และลักษณะฉันท์ในอันตรคาถาแล้ว พบว่า
ปัจจุบันยังมีคาเรียกที่สับสนระหว่าง “ฉันท์” และ “คาถา” เรียกคาถาเป็นฉันท์ เช่น ปัฐยาวัต
ฉันท์, อินทรวิเชียรฉันท์ แต่จากการศึกษาข้อมูลโดยละเอียดแล้ว ควรเรียกว่า ปัฐยาวัตคาถา
อินทรวิเชียรคาถา โดยผู้ศึกษาได้ยกข้อความจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ เมื่อนาอันตรคาถาในยมกวรรค มาศึกษาวิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์
วุ ต โตทั ย แล้ ว พบว่ า มี ลั ก ษณะฉั น ท์ เป็ น คาถาวรรณพฤติ แ ละมาตราพฤติ บางคาถาในฉบั บ
หมายถึง “ตรัส” ดังนั้น การกล่าวว่า คาว่า คโต แปลว่า “ตรัส” จึงจัดว่าผิดไวยากรณ์ ทั้งยังผิดหลัก
อลังการที่ว่าด้วยกิลิฏฐโทษคือโทษเศร้าหมองเพราะใช้คาที่คนอื่นเข้าใจได้ยาก ดูรายละเอียดใน สุโพธา
ลังการ คาถาที่ ๒๓.
๒๒
การใช้ จ ศัพท์ที่เป็นปาทปูรณนิบาต (นิบาตทาบาทให้เต็ม) ไม่มีความหมายใด ๆ ใน
ประโยค ก็ต้องโทษตามหลักอลังการที่ว่าด้วยอนัตถกโทษคือโทษไม่มีอรรถ ดูรายละเอียดใน สุโพธาลัง
การ คาถาที่ ๓๙.
๒๓
วิ.ม.อ. (บาลี) ๓/๓๐.
๒๔
ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๒๗๘.
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~ ๔๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ภาษาไทยมีรูปแบบที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับบาลีพระไตรปิฎกและหลักฉันท์ เช่น คาถา เย ธมฺมา
เหตุปฺปภวา เป็นต้น
๕.๒ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย
องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยครั้ง คือ แนวทางหรือวิธีการใช้คัมภีร์หลักภาษาเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์บทบาลี โดยในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ได้เสนอแนวการวิเคราะห์บทหรือ
บาทคาถา ประมวลเป็นองค์ความรู้และแนวทางในการวิเคราะห์คัมภีร์อื่น ๆ ดังนี้
๑. อาศัยสูตรหรือกฎไวยากรณ์บาลีจากคัมภีร์หลัก ภาษาประเภทไวยากรณ์ เช่น
คัมภีร์กัจจายนะ ปทรูปสิทธิ โมคคัลลานะ และสัททนีติ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์บท เช่น
บทว่ า ปาลิ ต ฉบั บ แปลเป็ น ไทยทุ กฉบั บ แปลว่ า “ดู ก่อนปาลิ ต ะ” แต่ จ ากการวิ เคราะห์โ ดย
ละเอียดตามคัมภีร์ไวยากรณ์แล้ว ควรแปลว่า “ดูก่อนท่านผู้มีชื่อว่า ปาละ” หรือบทว่า ติทส
ความรู้เดิมจากฉบับแปลเป็นไทยทุกฉบับจะแปลว่า (เทพดา) เหล่าไตรทศ เมื่อศึกษาโดยละเอียด
ตามหลักคัมภีร์ไวยากรณ์และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว ควรแปลว่า เทวดา หรือ เหล่าเทวดา
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
๒. อาศัยสูตรหรือกฎในการประพันธ์ฉันท์ตามคัมภีร์ฉันท์ ได้แก่คัมภีร์วุตโตทัย ทาให้
ทราบว่า อันตรคาถาในยมกวรรค จานวน ๕๒ คาถา ประกอบด้วยวรรณพฤติ มาตราพฤติ และ
คาถาสามัญ นอกจากนั้น ยังได้พบแนวทางการวิเคราะห์ลักษณะฉันท์ในพระไตรปิฎก อรรถกถา
ฎีกา ฉบับภาษาไทยยังมีความคลาดเคลื่อนบางแห่ง และให้ได้องค์ความรู้ใหม่จากดุษฎีนิพนธ์ฉบับ
นี้ คือ คาถา เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เป็นต้น ฉบับแบบเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะ
สงฆ์ไทย มีรูปแบบคาถาคลาดเคลื่อนจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์วุตโตทัย
๓. ในการศึกษาวิเคราะห์องค์ธรรมอันตรคาถาบางคาถา ทาให้พบว่า พระสาวกได้
ฟังภาษิตใดๆ แล้ว บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล ภาษิตนั้น ๆ มีเนื้อหาที่แสดงหลักอริยสัจเป็น
ต้นอยู่ด้วยเสมอ ผู้วิจัยทาการศึกษาคาถาที่มีเนื้อหาแสดงโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรม เช่น คาถา
อนิจฺจา วต สงฺขารา พบว่า คาถานี้จัดเป็นสังเวคคาถา อาคตสถานแต่และแห่งปรากฏเรื่องราวที่
ปรารภถึงความตายแทบทั้งสิ้น และผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์องค์ธรรมของคาถาโดยสัจจะเป็นต้น
พบว่า คาถานี้ มีเนื้อหาแสดงขันธ์ ๕ และอริยสัจ ๔ ไว้อย่างสมบูรณ์ พระมหากาละผู้พิจารณา
ซากศพและเปล่งอุทานคาถานี้ จึงได้บรรลุพระอรหัตในที่สุด
๕.๓ ข้อเสนอแนะ
อันตรคาถา ในคัมภีร์ธัมมปทัฏฐกถา มีจานวนทั้งสิ้น ๒๖ วรรค การศึกษาครั้งนี้ กาหนด
ขอบเขตเพียงวรรคที่ ๑ คือยมกวรรคเท่านั้น มีคาถาจานวนมากในคัมภีร์บาลีพระไตรปิฎก เช่น
เถรคาถา เถรีคาถา อปาทานของพระสาวก ซึ่งมีเนื้อหาแสดงประวัติและการบรรลุธรรมของแต่
ละรูป ควรนามาศึกษาทั้งในด้านหลักภาษาและการวิเคราะห์องค์ธรรม

เวทย์ บรรณกรกุล

~ ๔๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
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