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タイ語の非現実モダリティマーカー
高橋清子
1.

はじめに

非現実ムード irrealis mood は現実ムード realis mood と対立する概念であ
る。屈折などの形態的標示によって両者を必ず区別しなければならない言語
では、文法範疇としての非現実ムードと現実ムードの対立があると言ってよ
い。「ムード」とは、ある特定の値が必ず形態的あるいは統語的に標示され
なければならない「時制」（過去、現在、未来）、「格」（主格、対格、与格な
、
「性」
ど）、「人称」（１人称、２人称、３人称など）、「数」（単数、複数など）
（男性、女性、中性など）といった概念と同様、文法範疇概念のひとつであ
る。ひとつの文法範疇にはいくつかの決まった値があり、それらの値は互
いに対立関係にある（その対立的パラダイムのあり方は個別言語ごとに異な
る）。しかしタイ語のように非現実性・現実性の区別をマークすることが必
須でない言語では、非現実性・現実性という概念は、文法範疇のムードでは
なく、他の機能的意味一般と大きく変わるところはない（そもそも文法範疇
概念の値の特定化が義務的な言語にだけ文法範疇は存在する）
。そうしたタ
イ語の非現実性を表す非必須マーカーを扱う本稿では、文法範疇概念を表す
「ムード mood」という用語ではなく、モーダル概念全般に適用可能な「モダ
リティ modality」という用語を用いることにする。非現実性を表す用語には、
文法範疇の非現実ムードを表すときによく用いられる irrealis（あるいは印欧
語の subjunctive）の他、non-factivity（Lyons 1977: 795）
、non-actual（Chung &
Timberlake 1985: 241）、non-assertion（Bybee et al. 1994: 239）
、irrealis-assertion
(being asserted with doubt, as hypotheses; being weekly asserted)（Givón 1982: 24;
1994: 268）などがあるが、本稿では便宜的に言語学用語としてもっとも定着
している irrealis という用語を採用する。
非現実性とは具体的に何を意味するのか。尾上（1999: 101）は「非現実事
態」を「話者の現実世界に存在していない事態」すなわち「話者の立ってい
る現実世界で話者が経験的に把握していない事態」と定義し、
「推量、希求（意
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志、命令、要請・願望）、未実現、可能性、妥当性、反語、仮想、一般化し
た事態」などを非現実事態の下位分類として挙げる。日本語の「未然形＋ム」
という形式は専らこれらの非現実事態を表す形式だったという。この概念は、
Johnson（1981）が “the situation […] being part of some projected course of events
which has not yet been actualized”, “projected situations”, “hyphothesized states of
affair”, “non-historical facts”, “imminent action” (ibid.: 146, 157) といった言葉を
使って説明した非現実の概念と一致する。Johnson は the existential status of
situation（事態の存在性）を現実と非現実に二分し、非現実の事態とは「ある
人間（観察者）が現実に起こった事態であると認識していない事態」である
と説明する。
本稿がタイ語の非現実モダリティマーカーとして想定しているのは、現代
タイ語の จะ とその起源語であろうと考えられている จั ก である（現代タイ語
では จั ก は形式的な慣用表現以外には使われない）。文法化の度合いの高い จะ
は単独では生起しない（すなわち本動詞として機能することはない）
。必ず動
詞句の前に生起しその動詞句の表す事態の非現実性をマークする機能を持つ。
ただし、非現実性の標示に特化した機能語であるとはいえ、あくまでも非必
須マーカーであるので（文法範疇概念の値を特定化する必須マーカーとは異
なり）その使用に文法的な制約はない。発話状況や文脈に基づいた話者の判
断によって随意的に使用されたりされなかったりする。
จะ の文法化については、すでに Diller（1988, 2001）が仮説を提示している。
Diller（1988: 286）によると、จะ の起源語は ‘intend, consider’ という意味の動詞
จัก だという。彼は จะ を非現実モダリティあるいは未来時制のマーカーとみな
しているが、そうした機能語としての使用は 14 世紀半ばから見られるという。
さらに Diller（2001: 158）は、จะ の起源語である ‘desire, intend’ という意味の動
詞 จัก は原・汎タイ語（Proto-Tai）では ‘recognize, know’ という意味を表してい
ただろうと推測し、จะ の文法化を漸進的文法化の典型例として紹介している。
13 世紀末から 14 世紀半ばにかけては จั ก しか使われていなかったのが、15 世
紀半ばから 16 世紀半ばになると จะ のほうが圧倒的に多くなる。つまり จั ก と
จะ の使用頻度は 15 世紀頃から変化し、16 世紀に逆転したのである。Bybee et
al.（1991: 32）が主張する未来時制マーカーの文法化経路になぞらえ、Diller
（2001: 159）は จะ の文法化経路を次のように想定する。
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desire > intention > future > irrealis > (irrealis-complement formative)
筆者は上記の จะ の文法化についての仮説を自分なりに検証したいと考えて
いる。本稿の目的は、通時的言語資料（13 世紀末から現代までの約 700 年間
に刻まれたタイ語石碑文）から จั ก と จะ の使用例を集め、今後取り組む予定
の จะ の文法化に関する研究に資する基礎データを作成することにある。จัก や
จะ を含む表現が生起するディスコース文脈を考察し、それらの表現の統語形
式や意味機能がどのように歴史的に変遷したのかを概観することで、Diller
の仮説の妥当性を検討していきたい。

２．
『石碑文集』から拾った จัก、จะ を含む表現
タイ語の古い時代のディスコース資料はその多くが石碑文の形で残されて
いる。タイで出版された『石碑文集』（本稿末の資料リストを参照）にはタイ
国内およびその周辺で発見された石碑に刻まれた文章の原文およびその現代
タイ語訳が収録されている。その第１巻、第３巻、第４巻、第５巻、第６巻
第１号、第６巻第２号、第７巻にあったタイ語石碑文の中から จั ก あるいは
จะ を含む表現（現代タイ語訳）を拾った。以下にそのすべてを転記する。先
頭に付された３つの数字は、１つ目が石碑の登録番号を示し、２つ目が第何
、３つ目がその面の何行
面に書かれているかを示し（１面しかない場合は 0）
目に書かれているかを示す。
『石碑文集第１巻』
1-1-20
1-1-21
1-1-34
1-2-17
1-2-19
1-2-20
1-2-23
1-4-16

ใครจักใครคาชาง คา
ใครจักใครคามา คา
ใครจักใครคาเงือนคาทอง คา
มันจักกลาวเถืงเจาเถืงขุนบไร
เมื่อจักเขามาเวียง เรียงกันแตอรัญญิกพูนเทาหัวลาน
ใครจักมักเลน เลน
ใครจักมักหัว หัว
ใครจักมักเลื่อน เลื่อน
เมืองสุโขทัยนี้ มีดั่งจักแตก
หาคนจักเสมอมิได
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2-1-20
2-1-43
2-1-64
2-2-8
2-2-23
2-2-25
2-2-58
2-2-61
2-2-81
3-1-26
3-1-27
3-1-29
3-1-32
3-1-35
3-1-39
3-1-42
3-1-44
3-1-46
3-1-50
3-1-52
3-1-54
3-1-55
3-1-56
3-1-58
3-1-61
3-1-77
3-1-78
3-2-41
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…จักกนม…
บคิดแคนจักใหแกทาน…
…จักแลกหมอนแพรแทน
ใครใจจักใหเปนธรรมบูรา
เมื่อจักสทายปูนในกลางปา…
…กูแลยังจักไดตรัสแกสรรเพญเดญาณเปนพระพุทธจริงวาไซร จุงใหพบปูน…
ปาฏิหาริยแตแดดอุนเถิงสองชั้นฉายจักใกลเที่ยง
กูโอยทานใหชีวิตขาดวาจักสทำศาสนาในลังกาทีป
จักฟงคำพระเปนเจาทุกอันแล
เพื่อจักใหสำแดงแกคนทั้งหลายใหไปชวยยอธรรมในลังกาทวีปเปนมหากุศลอันใหญ
ผิจักนับดวยป ไดพันเการอยสี่สิบหกป
ผิจักนับดวยเดือน ไดญิบหมื่นสี่พันหกสิบเดือน
ผิจักนับดวยวัน ไดเจ็ดแสนหมื่นสี่รอยหกสิบแปดวัน
ผิมีคนถามศาสนาพระเปนเจายังเทาใดจักสิ้นอั้น ใหแกวาดังนี้
อันวาพระปฎกไตรนีจ้ ักหายแล
หาคนจักรูแทแลมิไดเลย
พระปฏฐานแลพระยมก ก็จักหายเมื่อนั้นแล
อันวาฝูงชีจักทรงผาจีวรหามิไดเลย
อันวาจักรูจักผาจีวร
จักรูจักสมณะนอยหนึ่งหามิไดเลย
เมื่อปอันจักสิ้นศาสนาพระพุทธเปนเจาที่สุดทั้งหลายอั้น
แลวจึงจักเหาะไปอยูในตนพระศรีมหาโพธิที่พระพุทธเปนเจาตรัสแกสรรเพชุตญาณ
เปนพระพุทธเมื่อกอนอั้น
จึงจักกาลไฟไหมพระธาตุทั้งอั้นสิ้นแล
เปลวพุงขึ้นคงพรหมโลกศาสนาพระพุทธจักสิ้นในวันดังกลาวอั้นแล
แตนั้นเมื่อหนา ฝูงคนอันจักรูบุญธรรมมหามิไดหลายเลย
ยอมจักกระทำบาปกรรม
แลจักเอาตนไปเกิดในนรถไซร
ชั่วเราบัดนี้มีบุญหนักหนา จึงจักไดมาเกิดทันศาสนาพระเปนเจาไซร
ผิผู ใดไดปรารถนาดวยใจศรัทธาดังอั้น ซือจักปรารถนาไปเกิดในเมืองฟา…
ดาวไซรจักเปน…จักลมจักไฟจัก…ม
จักเปน…ปากดัง…ขึ้นจักดู…
ผิวาตางบานตางเมืองก็จักมาพึ่งมาอิงตน…
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5-1-25
และจักใหเถิงที่ลมที่ตายดังอั้นก็ดี บหอนฆาหอนตีสักคาบ
5-1-29
ซือจักนับก็แลมิถวน
5-1-31
เพื่อจัก…จุงเปนพระพระพุทธ
5-1-32
จุงจักเอาฝูงสัตวทั้งหลายขามสงสารทุกขนี้
5-1-34
อยาวา จักฆาผูฆาคนเลย
5-3-5
ผิจักเปรียบไปดูหนทางนั้นงามดังหนทางในเมืองฟา
จักนับก็แลมิถวน
5-3-18
5-3-20
ลูก…มาชวยจักนับแลมิได
จักนับก็แลมิถวน
5-3-21
5-3-37
เมื่อจัก…ศีลนั้น
5-3-39
จึงจักยืนยอมือนบพระพุทธทองนบทั้งพระปฏกไตร…
5-3-42
จึงจักอธิษฐานวาดังนี้ดวย
7-4-4
ในชั่วหนาไซร จักไดไปในนรกนั้นสักอัน
7-4-8
แตนี้เมื่อหนาวาไซร ยอมจักเถิงแก…อันตรายแล
7-4-17
ในปเถาะปหนไทยกัดเมาจักอมริดถสัญญาเมื่อนั้นแล
7-4-23
ตางคนตางจัก…
8-1-20
เมื่อที่แลวก็จักได…เปนสมบัตินั้นแล
8-1-25
อันวาสมบัติทั้งสามอันนี…
้ จักไดแลมิอยาเลย
8-2-23
พอดังอินจักหลมอั้นไซร
9-1-23
และเราจักไวอาวาสธรรมารณอันมี…แกผู ใดควรเปน
9-2-4
มหาสมณเถร จักใครมา…นนหนึ่ง
จักใครมานบมาเห็นเราบาง
9-2-5
10-2-14
สา …
ิ หาหมื่นเฝาพระจัก…
10-2-20
ทานเจาพันกระทำเพื่อจะ ฺ ยังโพธิสัตวไซร
『石碑文集第３巻』
จักใครขัดพระราชสีมานี้ดังมนุษยธรรม
38-1-12
38-1-22
…เลยวาทานจัก…ดวยในขนาดในราชศาสตรธรรมศาสตรแล
38-1-23
และทานจักทอดสินไหม ดุจดังขโมยอันลักคนทานและไปทันเอาออกจากเมืองนั้นแล
38-1-32
…เมือง…จักบังคับใหเจาขานั้นภัยอันกลัวพระ…
38-1-35
ทานจักใหไหมแลวันแลหมื่นพันไปจุงเถิงหาวัน
38-1-37
ทานจักทอดสินไหมแกมันผูนั้น
38-1-39
…ทานจักไหมตนขูทานโดยศักดิ์
38-1-40

ในบานผูจักกลาวนี้แล

5

神田外語大学紀要

38-2-1
38-2-9
38-2-20
38-2-21
38-2-22
38-2-23
38-2-24
38-2-50
38-2-51
40-0-7
46-0-9
46-0-12
49-0-5
49-0-10
49-0-12
62-1-18
62-1-21
62-1-38
62-2-2
62-2-13
62-2-29
64-1-12
65-0-11
65-0-12
67-1-16
68-1-11
71-2-10
71-2-13
74-1-5
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ผิผูชอยขโมยจักไปและไดดวยขโมยผูนั้นไซร
ทานจักใหโทษดังขนาดผูลักและขนาดอำลัก อันมีในพระราชศาสตรดังฤาไซร
ทานจักเอาโทษโดยนั้นแล
ทานจักใหโทษดุจลักชายา
และทานจักให ใชจงุ สิ้นหนี้สินดังทานจักไหมขโมยนั้น
ทานจักทอดให ใชสิ้นจาง
และจักไหมตนขูมันโดยศักดิยศ
และเพื่อฤา จักใหดังอั้น
และตนจะสงไปใหโดยประสงคสินชื่อฤาก็ดี
ทานจักใหพนอาชญาทานดังอั้น
คือวาพระราชภักดีจักชอยหอมบานหอมเมืองแก…
อันทานเจาไทยจักมักใหผิดและไหมแก…
อนึ่ง เพลาเมื่อใดสมเด็จเจาพระยาจักใครใจมาไหวสมเด็จพระมหาธาตุก็ดี
จึงจักใหนิมนตตนสมเด็จพระมหาศรีกิรติเจาเหงาพุทธางกูรดรุณพันลอกฝูงอริยะจาก
สถานสถิระ
จักถวายอัญชุลีนอมนตนมัสการคำนับ
วาจะสรางอารามถวายพระราชกุศลแกพออยูหัวเจาธ
จะนิมนตพระมหาเถรเจาไปเอาพรรษาในที่นั้น
และจะใหพระมหาเถรเจาธมาอยูเอาพรรษาในนี้
และผู ใดจักจมไปในจตุราบายนรกไซร
วันทานเปนเจาจักเถิงวันนั้น
จัก…ธ…ชน
ฉลองรองตีนภายใต ใหไปกลาวพิจารณาการอันจักกระทำพระนั้น
เมื่อจักใกลรงุ
ผิจักอุปมาไปดังมหาไพชยนตปราสาทนั้นดายแล
ผิจักมีหิญริพยานใดวา เรามักมากทานใหมาก เรามักนอยทานใหนอย
ทาวธจักปราถนาเปนพระพุทธตนหนึ่ง
ในกาลอันจักมาภายหนานอ
เพื่อจักหื้ออารามอันนี้มั่นตอเทาศาสนาพระเจาหาพันป
เมื่อจะตายมันหยาดน้ำไวขามัน
ใครจักเปรียบไดทุกกำเนิดเปนดุจกัลปพฤกษแกสกลชนเทพคณา
บควรจักคณนา
ยามแตร จักใกลเที่ยงวัน
6
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จักไผแกนัย
76-1-21
81-0-4
ราชทัณฑอันหนักนัก คือจักเถิงแกอันนี้แทจริงแล
81-0-6
ไหเปนที่อยูศีลบาล ยังจักรักษาปานั้น
81-0-8
ทัณฑอันหนักนัก คือจักเถิงแกอันนี้แทจริงแล
81-0-10
ไหเปนที่อยูศีลบาล ยังจักรักษาปานั้น
81-0-13
ไหเปนที่อยูศีลบาล ยังจักรักษาปานั้น
83-1-5
เราบจงจักใหบังเกิดมีเลย
83-1-7
และเราไดรเู ราก็จักชอยนาเราใหมีสุขซูประการ
84-1-2
เราจะสั่งไวแกเขาแกพี่เรา
『石碑文集第４巻』
40-2-17
แมจะวาสวรูปลวงอุดมไซรเปนปรากฏรูทุก…
40-2-21
ทานจึงจักดำกลแผน…อันนี้
86-1-6
แลวกูจึงจะตั้งศักราชมาสเกณฑ ป เดือน วัน คืนฤกษพานาที ดิถี ศุภมหุรดิ
จักเอาราชการบมิได
86-1-9
86-1-18
มีศรัทธาจะใครสรางอาราม
จะมาภายพางหนาโพน
86-2-21
86-2-22
และจะเอาสัตวทั้งหลายขามพนจากโอฆสงสาร
86-2-27
เพราะเจาไทยจะเอาสัตวทั้งหลายเขาสูนิพพาน
86-2-30
ปลูกไมไผรอบตนตาลลอน ไมสาลสรรพทุกอัน จะพรรณนาบอมิไดเลย
88-0-7
เพื่อจักใหขัดศาสนาพระพุทธเจาใหรุงเริงเมื่อหนา
จักดูชาวเจาสมณพราหมณพระจารยตนเปนสรมูดสุภาพรสิกขากามแท
88-0-12
88-0-14
ก็ใหแจงฝูงใดเปนโจรสงฆ จักใหศึก
88-0-26
หากจักไปไหม ในนรก…
88-0-28
หากโทษ…ลงไดมีอันจักไป…
จะไปสูอบายทุกขเสียเปลา
91-0-16
92-0-6
แลใหสังหารผลาญชีวิตเอาบุคคลซึ่งคิดอานจะยักยายจะฉอเอาขาของพระไปและจะ
ใหพนจากขาพระ
92-0-9
ซึ่งจะฉอขาของพระไปแลวนั้น
จักมักเลือกสัตวออกจากสงสารไซร
94-0-2
95-0-12
จึงจักกระทำมหจังหันอุกฤษฏหนาทานกับเจาสงฆทั้งหลาย
95-0-15
แลวลูกจึงจะตาย
จักฉลองถือดอกไมเงินไมทองได๕ดวง
95-0-18
95-0-20
ผูเปนผัวจึงจักตายจาก
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95-0-21
แลวจึงจักกระทำพระพุทธรูปปรูกพระศรีมหาโพธิ
98-0-31
อันตนไดเพื่อจะไวเปนเสบียงอันอุดมชุสมบัติทั้งสามแหง
99-0-7
จึงจักหื้อบานหื้อหมากหื้อนา๓ขาว คา๙๐๐๐เบ
102-1-17
…จักใครกระทำพระพิหารสถานพระพุทธรูปเจาจุง…
106-1-7
เพื่อจักใครขามจากสงสาร เมือเนียรพานที่มั่น
106-1-32
พนมรำเพิงอันจักเปนบุญคุณ
108-0-3
ผิจักคณนาแตอันพนไปแลว สองพันสี่สิบหา
115-0-10
ทรัพยเงินทองอยูใตฐานพระปฏิมากรเจาจะอยูนั้น
115-0-11
หามไมใหผู ใดจะปรารถนาเอาเงินทองนั้น
115-0-13
ทานผูนั้นจะไปรื้อสิ่งสรรคมา
『石碑文集第５巻』
กัญจนขัณฑชาดก (แผนที่ 68)-0-3 ผิจักยกขึ้นบมิไดภายลุน
『石碑文集第６巻第１号』
131-0-29
ใชพระไทยจะปราถนาสมบัติบรมจักรจุลจักรทาวพญาสามลราช
แลสมบัติอินทพรหมหามิไดตั้งพระไทยหมายมั่น
พระบรมโพธิญาณในอนาคตกาลจะรื้อสัตว ใหพนจากสงสารทุกข
136-0-4
136-0-5
136-0-7
137-0-12

137-0-13
137-0-14
137-0-15
138-0-6
138-0-7

138-0-8
138-0-9

เราจะประพฤติสุจริตธรรมทำบุญรักษาศิลตั้งจิตรปราถนาพระนิพานธรรม
จะไดเปนกังวลดวยการซึ่งจะบำรุงกายแลกิจทีจ่ ะบริโภคนั้นหามิได
แตเมื่อนายนกเผาตัวนั้นจะไดบอกกลาวแกญาติมิตรผู ใดผูหนึ่งใหรห
ู ามิได
กระทำเปน พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ไว ในพระพุทธสาศนาเพื่อประโยชนจะแลก
เอาพระนิพพาน
ใหสำเรธิ์
แลวจะไดเปนที่ไหวที่บูชาแกเทพามะนุษย
สรรพสัตวทังปวงแลวจะใหเปนที่เลาเรียนพระประริยัติธรรมวิปศนาธรรม
ซึ่งมีศรัทธาแลวจะไดเปนที่ทำบุญใหทาน
พระหฤทัยตั้งหวังจะเกียดกันกำจัดซึ่งสิ่งสรรพอุปะทะวันตะราย
อันจะเกิดแกไพรฟาประชากรใหราษฎรอยูเยนเปนศุข
เพื่อจะมิใหหมูประจามิตรเขามาย่ำยีพระบวรพุทธะสาศนา
แลจะมิใหมีภัยแกสมณะพราหมณอะนาประชาราษฎรในแวนแควนแดนพระราช
อาณาจักรได
เปนที่สมควรจะถาปะนาพระมะหาเจดียะถานบันจุพระบรมธาตุไว
หวังจะใหเปนที่ไหวสะการะบูชาแกนานาประเทศ
อันมาสูพ
 ระบรมโพทธิสมภารเปนการพระราชกุศลโกษฐาษสืบไปกวาจะสิน
้ กัละปาวะสาน
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138-0-18
138-0-19
138-0-25
139-0-7
139-0-10
139-0-11
139-0-12
140-0-6
140-0-7
140-0-8
140-0-9
140-0-10
140-0-11
140-0-12
140-0-30
140-0-32
140-0-33
143-0-9
143-0-10
143-0-11
144-0-2
144-0-5
147-0-1
148-0-1
148-0-2

149-0-2
149-0-4
153-0-4
157-0-4

ปลงพระไทยแตจะใหสำเรจ
แกพระสรรเพชญโพทธิญาณจะรื้อขนสัตวใหพนจากสงสารทุกข
จะไดตริตรองกระทำกองการกุศล
จะไดไปมนัศการอะนุโมทะนาสวนกุสํน
จึ่งคอยไปเที่ยวตามอัทยาไสยก็จะไดผลานิสํงษอะเนกอะนันตนัก
จะนับมากกวามาก ทาจะไปก็จนยางทาวกาวไป
กุสลก็ไดทุกๆกาวกวาจนจะถึงเขานะมัศการ
บันดาที่จะไดไปมานมัศการพระพุทธปฏมานี้
แลวจะไดอนุโมทนาสวนกุศล
ก็จะไดผลานิสงษแตกองบุญอันสำเรจในเขตรอนพิเสศ
เปนอเนกอนันตนักจะนับจะประมาณมิได
ตั้งแตคิดวาจะไปแลวยางทาวกาวไปกุศลก็จะไดทุกๆกาวเจริญขึ้นจนจะถึงเขามนัศการ
เมื่อไดบูชานมัศการแลวผลานิสงษแหงกุศลก็จะเปนยอดยิ่งวิเสศประเสริฐนัก
การจะเปนดังนี้หามิไดเลยทีเดียว
ถาสงไสยคิดจะขุดก็จะเหนื่อยแรงเสียบาปเสียเปลาเปนมั่นคง
หวังพระหฤทัยจะใหเปนที่บูชาของเทพดา มนุษยแลพระภิกษุสงฆสามเณรสัปรุษทั้งปวง
ยังจะคงประดิศฐานอยู ฤาจะชำรุดซุดโทรมทำรายหายหักไปเสียแลวประการใด
จึ่งไดทำไวเปนแตแทนปูนไมสงู ามดีแลจะไมถาวรยั่งยืนนาน
ครั้นจะประดับประดาใหประณีตมากไป ก็เปนของอยูไกลเปลี่ยนนักไมมีผใู ดรักษา
ไหทรางเมืองกอกำแพงขึ้นใวจะไดเปนชานพระณคอร
เขือนเพชเขือนขันมันคงไวแหงนึงแลวจะไดปองกันสมณชิยพหรามอนาประชาราษฎร
พระพุทสาศนาจะไดถาวรทอนหาพรรพระวษา
หามีอันใดทีจกำบงรูบพระปติมากอนใม
หามีผูไดทีจะปาตีสงขระณะไมทารพระอาจารดีกับทานครวดำวัดจันกบฯขาฯ
แตวาอยูไกลคนจะไปยาก ดวยวาทางที่จะไปนั้นกรงก็มีออมก็มี
แตวาจะไปใหถึงฝงนั้นยาก
ยากที่จะหวายขามใหถึงฝงได
จึ่งมีบุรุษหนึ่งฉลาดในการทีจ่ ะแตงเรือ
ไดมีความเอนดูแกหมูคนจะใหขามถึงฝงสำราน
ไมมีอุบายทีจะหาเงินทองเลี้ยงชีวิตร
แลวประทานธรรมเทศนาขอประฏิบัติเปนอุบายที่จะใหสัวตนั้นพนจากสงสารวัฏ
พระองคเปนพนักงานจะรักษาใหหายได
รถเปรียบเหมือนขอสัมมาปฏิบัติ อันจะนำสรรพสัตวไปสูถิ่นที่เกษมจากโยคธรรม
9

神田外語大学紀要

第 19 号

158-0-4

จึงเที่ยวดูหาที่ไชยภูม์ิ ใหสํมควน ทีจ่ ะตั้งปอมแลปราการเมือง
เห็นที่เนินวงเปนที่ไชยพูมควนจะสรางเปนเมือง

160-0-1

เราผูมีพินิหาน ชำนานในอุปเทษ วิเสศในคดีโลกคดีธรรมสรรพจะรอบรูทุกสิ่ง ปัญญา
ยิ่งทุกอยาง
ถึงจะใบพรางวางขุมทรัพย
จะฤกลับฉันใดก็ดี ถึงจะมีก็แจงใจ ถึงจะหาไมก็รู
ไฟณรคจะเผาผลาญ ยมพบาลจะทำโทษ พระจะโปรดก็บอได
สัปรุษผูม
 สี ทาชวยซอมแซมอยาใหฝาผนังหลังคาแตกราวชำรุดรัว่ จะไดถาวอรไปหาพันปฯ
จะขอบุรณะปฏิสังขรณสืบตอไป ขอบุญญาบารมีมหาบพิตรเปนที่พึ่ง
สรางไวสำหรับพระพุทธศาสนา กวาจะถวนหาพัน…
จะขอปญญาสืบตอไปในพายภาคหนา
แลใครๆทั้งปวงที่มาถึงที่นี้ ฤๅจะอยูในที่นี้ใหทราบวา
ควรที่พระสงฆสามเณรที่อยูในพระอารามนีจ้ ะปรพฤดิ์ตาม
แลวจะขึ้นไปบนพระตำหนักนี้นั้น อยาเลยทีเดียวหามเปนอันขาด
ถาใครไมเชื่อ ก็จะวาขาพระเจาปด ถึงจะวาอยางนั้นก็ตามแตจะวา
แตเหนวาเกลีอกจะเปนคุณเปนประโยชน
ถึงจะไมเครงครัดนักก็ดี
ถึงจะทำกระทงกระทอก
เอาอะสุจิออก ฤๅจะจูบจะกอดลวงเกีนขางในขางนอกอยางไรก็ดี
ใหวิตกไปวาใครจะมาอยูขางนาจะเหนทีเปนทวงที
แลวจะทำเลนตามความปราฐนาตามประสาเถนๆวัดๆระยำมัง
ทรงพระราชดำริหจะใหเริ่มมหกรรมการฉลองในเดือน๗ขางขึ้น
ควรจะเปนที่ชื่นชมยินดี
เรื่องตนเดิมที่จะทรงพระปรารภสรางพระพุทธรรูปนี้
ควรจะยุบหลอมไปซื้อจายเปนอาณาประโยชน
ควรทีอ่ า ยผูร า ยจะลักพระพุทธรูปองคนน
้ั ไปก็พเอินใหแคลวคลาดถึงสองครัง้ ทัง้ ผูท
 ข
่ี ด
ุ ได
ควรจะมีสิ่งซึ่งเปนที่สำคัญสำหรับเปนที่ระฤกสืบไป
ผูซึ่งมาถึงตำบลนี้ไดเหนพระพุทธรูปนิรันตราย
 วั สืบไปฯ
จะไดรฦกถึงพระเดช พระคุณ พระเกียรติยศ ในพระบาทสมเดจพระจอมเกลาอยูห

160-0-2
160-0-5
160-0-11
162-0-6
162-0-7
168-0-3
168-0-7
168-0-11
174-0-2
174-0-3
174-0-5
174-0-8
174-0-9
174-0-10
176-0-8
178-0-5
179-0-8
179-0-12
179-0-16
179-0-23
179-0-34
180-0-9
180-0-17
180-0-18

ฤาจะเรียกใหตองตามพระนามวา
ใชจะมีพระราชหฤไทยเลื่อมไสนับถือสาสนาอื่นนอกจากพระพุทธสาสนานั้นหามิได
พระราชดำริห ในพระราชประสงค จะทรงบูชาพระพุทธสาสนาดวยของแปลกประหลาดแล
เพื่อจะใหอาณาประชาราษฎรทั้งปวงชมเลนเปนของประหลาด
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180-0-19
180-0-23
183-0-10
186-0-8
186-0-9
186-0-11
186-0-21
186-0-22

187-0-4
187-0-7
187-0-11
187-0-12
187-0-13
187-0-30
188-0-19
188-0-30
189-0-8
189-0-11
189-0-17
190-0-2
190-0-4
190-0-6
190-0-7
190-0-8
190-0-9
190-0-11
190-0-12
190-0-14

มีโรงที่ทำบุญฤาจะเรียกวาการเปรียญหลังหนึ่ง
เพื่อใหราษฎรชาวนาจะไดบูชานมัศการตั้งสัตยาธิษฐานขอฝนในตนดูทำนา
จัดการตั้งพระราชพิธีทจี่ ะหลอพระพุทธชินราชขึ้นใหม
ควรจะตั้งตรงทิศนา ทิศหลัง พระอุโบสก
ตอเวลามีผต
ู องการจะอธิษฐานบูชา
จะเชิญมาตั้งตามทิศบนเตียงตั่งฤาอาสนอันใดก็ได
สำหรับพระสงฆสามเณรในพระอารามนีจ้ ะไดเลนเรียนพระปริยัติธรรม
ซึ่งจะมาอยูในพระอารามนี้๘รูป
บันดาที่จะไดเปนอุปกาโรปนิไสย
อุดหนุนใหไดชองโอกาศเพื่อจะเสดจบันลุถึงที่สุดสังสารทุกข โดยงาย โดยเร็ว
ความทุกขทั้งปวงจะดับสนิท
ซึ่งเปนเหตุจะใหเนิ่นชาอยูในสังสารทุกข จงอยาไดมี
ถึงจะมีบางก็ใหพลันอันตรธานหายโดยเรวเทอญ
ฤาซึ่งจะมาแตจาตุรทิศทั้งสี่สืบไปภายนา
ขาพเจาคิดจะใครสรางเปนพระอารามนอยๆ
ดวยมีความประสงคจะบูชาพระพุทธสาสนา
เพื่อจะใหอาณาประชาราษฎรทั้งปวงชมเลน
ใชจะนิยมยินดีเลื่อมไสลัทธิสาสนาอื่นนอกจากพระพุทธสาสนานั้นหามิได
ฤาซึ่งจะมาแตจาตุรทิศทั้ง๔
เมื่อวันซึ่งจะไดตรัสแกอนุตรสัมโพธิญาณนาตักยาว๕นิ้ว๓กระเบียด สูง๑๒นิ้วทั้งถาน
ควรจะมีสิ่งซึ่งสำหรับระฤกถึงพระเกียรติยศอยูในเกาะบางปอินนี้
ซึ่งอยูในพระอารามนี้ ฤาซึ่งจะมาแตจาตุรทิศทั้งสี่
ดวยมีพระราชประสงคจะใหเปนพระอารามสำหรับพระราชวัง
ซึ่งมาแลวแลจักมาแตจาตุรทิศทั้งสี่ในภายนาไดอาไศรยกระทำสังฆกรรมนอยใหญ
สังเขตเวลาพระสงฆจะลงสวดมนต ในโบถ
ซึ่งเปนวันพระสงฆจะทำอุโบสถกรรม
ฤาเวลาบายเมื่อจะมีเทศอีกคราวหนึ่ง
ตามที่จะวาตอไปขางลางนี้
ผูท
 จ่ี ะตีระฆัง ใหพงึ กำหนดวา ถาจะตีระฆังเวลาพระสงฆจะลงสวดมนต เชาก็ดเี ยนคำ่ ก็ดี
ใหชักระฆังเตือนเสียคราวหนึ่ง กอนนาเวลาทีจ่ ะลงสวดมนตครึ่งชั่วโมง
ซึ่งพระสงฆจะสวดปาฏิโมกข
ถาจะชักเวลาจวนรุงแลเวลาพระอาทิตยตกใหชักเปนระยะ๓คราวทั้ง๒เวลา
ใบใหญจะชักในวันธรรมสวะนะเวลา เชา บาย ใหชักเตือนลวงนาคราวหนึ่ง
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190-0-18
ถาคนไมพอชักทั้ง๓ใบ จะชักแตใบใหญเหมือนวันธรรมสวะนะทั้งเวลา เชา ค่ำ ก็ไดฯ
『石碑文集第６巻第２号』
จะทำบุญแลว
191-0-14
จะพูดเทจ ใหเปนบาปทำไม
191-0-15
ดวยสำคัญวาจะไดทองเงินของมีราคาเลย
191-0-16
เพื่อจะไดจำเริญกุศลราสีเทอญฯ
จะไดทรงปฎิญญาณวา
191-0-24
191-0-27
บันดาที่จะไดเปนอุปการุปนิสไสยอุดหนุนใหไดชองโอกาศ
เพื่อจะเสดจถึงที่สุดสงสารทุกขภัยทั้งปวงโดยเรวโดยงาย
191-0-28
191-0-29
192-0-7
192-0-8
192-0-10
192-0-11
192-0-12
192-0-13
192-0-14
192-0-17
192-0-19
192-0-21
193-0-7
193-0-9
193-0-11
193-0-13
193-0-19
193-0-20

ความทุกขทั้งปวงจะดับดวยประการใดขอจงไดดังนั้น
สรรพวิบัติทั้งปวง ซึ่งเปนเหตุจะใหเนิ่นชาอยูในสงสารทุกขจงอยาไดมี
ถึงจะมีบางก็ใหพลนัอันตรธานหายเทอญ
ถาจะเลาเรียนวาฯ
จะวาดังนี้ก็ได
เหนจะไดมาแตในแผนดินมัชฌิมประเทศคราวเดียวกันกับพระบรมธาตุ
เพื่อจะใหเปนประโยชนแกมนุษยทั้งหลายตอไปภายนา
ถาจะแปลเอาความก็ไดทั้งสองอยาง
เปนของโบราณไมควรจะนับถือ
จะวาที่จริงที่แทคนโบราณทานใกลเคียงตอพระพุทธเจาแล
ควรที่ทานทั้งหลายจะเลาจะเรียนใหจำไวจะไดสวดมนตภาวนา
จะมีอานิสงษคุณในประจุบับแลอนาคตเปนบุญเปนกุศลมาก
ถาจะอธิบายวา
จะตัดใหเหนเปนสองสวน
ถาทานผูใดจะใครทราบพระคาถาพระปฏิจจสมุปบาท จงดูเอาในที่นี้เทอญฯ
จะทำบุญใหทานก็ยากไป
มีความปราฐนาจะใครไดพระสงฆคณะธรรมยุตนิกายนั้นมา
แลวจะใหสมประสงคทานทั้งหลายชายหญิงทั้งปวงถือชอบใจดังวาแลวนั้นดวย
้ ใหมดวย
ควรจะปลูกสรางขึน
จึงไดคิดจะทำเจดียสฐานแลธรรมสภาแลวิหาร
ไมควรจะยกเอามาถวายเฉพาะเปนของพระสงฆคณะธรรมยุตติกนิกายเปนที่พิเศศได
เหนวาจะเปนทำใหเสียประโยชนแผนดินไป
เพื่อวาในที่กำหนดไวจะสรางพระเจดีย
แลที่ตั้งพระปฏิมากร เนื้อที่เทาใด พระเจดียแลชุกระชีรอบจะไดตั้งลงที่เทาใด
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193-0-23
193-0-26
193-0-27
193-0-28
193-0-29
193-0-30
193-0-32
193-0-33
193-0-34
193-0-48
193-0-50
193-0-52
193-0-54
193-0-61

193-0-64
193-0-67
193-0-68
193-0-69
193-0-70
193-0-71
193-0-72
193-0-73
193-0-74
204-0-5
205-0-6
205-0-8
205-0-9

ชุกระชีแทนพระพุทธรูปจะไดตั้งลงที่เทานั้น
ก็ผจู ะไดอยูไดบริโภคยที่นี้ตอไปนั้น
จะอยูในที่นี้ไมได
ใครจะใครจำศีลภาวนา ก็จงมาจำศีลภาวนาตามควร
ถายังยืนยังคงชีพอยู ก็จะอุสาหสรางทำพระเจดีย
จนบริบูรณทุกอยางเตมตามประโยชนที่พระสงฆจะบริโภคยอาไศรย
ถาพระเจาแผนดินในอนาคตไมโปรดจะตองประสงฆที่นี้ใช ในราชการแผนดิน
ซึ่งควรจะเอาที่นี้เปนที่หลวงใชในราชการได
ถาจะโปรดใหเปนวัดที่อยูพระสงฆพวกอื่นเหลาอื่นก็เหมือนกัน
จึ่งจะเปลี่ยนใหพระสงฆพวกอื่นหมูอื่นอยูได
ก็จะเปนปสัยหาวหารอทินนาทานไป
จะหำบุญใหทานก็ยากไป
มีความปราฐนาจะใครไดพระสงฆคณะธรรมยุติกนิกายนั้นมา
ควรจะปลูกสรางขึ้นใหมดวย
ไมควรจะควรจะยกเอามาถวายเฉพาะเปนของสงฆคณะธรรมยุตติกนิกายเปนที่พิเศศ
ไดเหนวาจะเปนทำใหเสียประโยชนแผนดินไป
เพื่อวาในที่กำหนดไวจะสรางพระเจดีย
เนื้อที่เทาใดพระเจดียแลชุกระชีรอบจะไดตั้งลง
ที่เทาใดชุกระชีแทนพระพุทธรูปจะไดตั้งลงที่เทานั้น
ก็ผจู ะไดอยูไดบริโภคยที่นี้ตอไปนั้น
จะอยูในที่นี้ไมได
ใครมีศัรทธาจะปฏิบัตินมัศการพระเจดีย ก็ลงมาปฏิบัติมนัศการเถิด
ใครจะใครจำศิลภาวนาก็จงมาจำศิลภาวนาควรแกความเลื่อมไสยเทอญ
จะวาวัดสำหรับพระสงฆทั้งแผนดินไมได
จะผูกในบานก็ไดที่ของใครๆก็ได
เพื่อจะใหเปนนิมิตรมหาพัทธสิมา
เพื่อจะใหเปนสังเกตที่สวดสมนติในทามกลางรวม๑๐ตนนี้
เพื่อจะใหเปนนิมิตรในทิศทั้งแปด
เพื่อจะไดสมมตสิมา
จึงดำริหวาจะไดภาชนะอันใดรับ
แลวทุสิมารคิดจะใหภิกษุพุทธบรรสัชแปรปรวนดวยโลภะโทษะ
ทุสิมารไมไดชองจะประทุษฐราย
ในภัทธกัลปนี้เขมภิกษุจะไดเปนพระพุทธโคดมแล
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207-0-2
207-0-9
209-0-2
209-0-4
210-0-8
211-0-8
212-0-1
212-0-2
212-0-3
212-0-4
212-0-6
213-0-4
214-0-1
214-0-3
214-0-6
215-0-3
215-0-5
216-0-5
217-0-5
217-0-6
219-0-5
221-0-5
222-0-2
222-0-3
222-0-5
223-0-4
225-1-18
225-1-23
225-1-27
225-1-28
225-1-29
225-1-32
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คิดจะออกบรรพชา
โชติบาลภิกษุจะไดเปนพระพุทธเจาทรงพระนามวาพระโคดมแล
เพื่อจะประฏิบัติถวายทานแกพระพุทธวิปสสิกับทั้งพระสงฆสาวกสามป
ในกัลปที่๙๑พระยาอดุลนาคราชนีจ้ ะไดเปนพระพุทธเจา
ในกัลปที่๓๑พระเจาอรินทมจะไดเปนพระพุทธเจา
ในกัลปที่๓๑พระสุทัศนภิกษุนจี้ ะไดตรัสเปนพระพุทธเจา
ภิกษุผจู ะถือปงสุกุลพึ่งสะมาทานวา
ถาจะถืออยางอุกกฤษนั้นเกบผาปาชามาทำไตรจีวรก็ได
แลกองยากเยื่อควรจะทำ
นำมาไวแทบทาวก็ควรจะทำไตรจีวรไดฯ
ก็ไมควรแกภิกษุจะพึ่งรับ
จะสงน้ำหาที่กำบังละอายดวยซุมน้ำ
ภิกษุผจู ะถือปณฑิปาติกธุดงค
เพื่อจะใสบาตรก็รับโดยสมควรเสกขิยบัญญัติ
ถาหามวันหลังไมควรจะอยู
เรือนนาเรือนหลังจะใสทานไมรับฯ
ทายกเรือนนั้นจะรับเอาบาตรไปก็ควรฯ
เขาจะไปใสบาตรในอารามก็ไมควรรับ
มีผเู อาของมาเพิ่มใหก็ควรรับฉันไปกวาจะสำเรทธิ์
ของที่ออนควรจะดวยมีมือขางหนึ่งไดก็ควรฉันไดฯ
ของมีอยูในบาตรเทาใด ก็ควรจะหักบีออกฉันไดเทานั้นแลฯ
เมื่ออยูปาจะมาฟงธรรมจะเอาอะรุณขึ้นก็ควร
ผิวาฝนตกในระหวางทางจะเขาอาไศรยรมไมศาลาฤาที่ตางๆก็ควรรแล
ทานจะไดชวย
เมือจะไปนั้นถึงมัชฌิมะยามจึงไปเขาปจฉิมะยามพึงมาสูอาวาศ
กลางคือจะไดไปไมมีความสดุงหวาดเสียว
ที่จะไปแลวก็ไปอยูตามลำดับพรรษาฯ
จึ่งทรงพระราชดำริหจะใครสถาปนาขึ้นใหม
แลจะไดเปนปจจัยทีจ่ ะใหอุปบัติพบปะกันสืบไปเบื้องนา
แลเปนโอกาศอันดีทจี่ ะไดทรงสนองพระคุณ
ซึ่งจะเปนประโยชนความศุขแดพระองคทานในภพนี้แลภพนา
จะทรงปฏิสังขรณพระอารามนี้เปนแนแลว
จะไดบำเพญพระกุศล
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225-3-7
225-3-10
225-3-13
225-4-32
225-4-37
227-2-10
227-2-11
227-2-13
227-4-2
232-0-7
233-0-2
233-0-5
233-0-7
233-0-14
233-0-15
236-0-1
238-0-4
239-0-1
243-1-17
243-2-11
244-0-12
244-0-18
245-0-3
245-0-15
245-0-18
245-0-19
246-0-32
247-0-7
247-0-26
247-0-41

ทรงรับจะปฏิสังขรณพระอารามนี้ฯ
ซึ่งจะทำมหกรรมฉลองพระอาราม แลจะขยายพัทธสีมา
มอบถวายใหทรงจัดการมหกรรมทีจ่ ะฉลองทั้งปวงทั่วไป
ซึ่งนายชางยังจะทำขาดคางไวอันใดบาง
ยังตองเวียนวนอยูในสงสารศาครจะเสดจอุบัติ
กวาจะไดลองพนเขตรมฤตยุราช
ไมรไู มเที่ยงธรรม จะถึงทัน ณ วันได
ธรรมดาสามัญมรรค จะจำเปนจะจำไป
จอมภพทรงปราถนา จะไวที่ระฤกวาง
จะดำรงคสฤษดิ์ที่รฤกมี
จนกอนนาจะสิ้นพระชนม๗วัน
อนุสสาวรียนี้ บิดามีฤดีถวิล สฤดิไวจะไวจิน คนานุสร
อุบัติมจี ะมาดับ
กระนั้นรูก็ยังหวัง จะใหยั้งบดวนดาย
จะเหลือแตเสนห ใน อุราพอบแผกผัน
จะฦกรักฉลักโศก สถิตยไวคนึงวัน
เพื่อจะไดเปนที่ไหวที่บูชาแกเทพดาแลมหาชนสัปปุรุษทั่วไปทั้ง๕ทิศ
จะไดนำสัตว ใหขามวัฏสงสารใหถึงอมตมหานิพพาน
แลการซึ่งเปนราชประเพณีอันควรจะยกมาทำในวันนี้ ได
จึงทรงพระราชดำริหจะสรางทองพระโรงขึ้นใหมแทนทองพระโรงฝายบูรพทิศ
การทีจ่ ะสรางพระที่นั่งอนันตสมาคมนี้
แตเหนจะคอนไปขาง๑๒๗๖มากกวา
ไมควรจะมีเวลาเสด็จออกมาประพาศเหมือนในชั้นตนๆ
ในทางที่จะทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรใหสถิตยสถาพร
ก็อาจจะทรงสละแลกความสุขสำราญพระราชทานไพรฟาขาแผนดินได
จะไดไมหมายแตวามีใจมุง
แตจะลืมมีศรีหอนได
จักอางอันใด
สิ่งซึ่งคงจะดีกวาแลว
แลความทุกขอันจักเกิดขึ้นในทุคคติอบายนั้น
แตจะไดถายเดียว
สมควรทีจ่ ะไดรับทรัพยมฤดก
ก็ควรจะปฏิบัติเจาดวยสถานทั้ง๔บาง
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247-0-45
247-0-47
248-0-2
248-0-3
248-0-13
248-0-19
248-0-20
248-0-39
249-0-3
249-0-5
249-0-6
249-0-7
249-0-11
250-0-6
250-0-18
251-0-3
251-0-4
251-0-6
251-0-10
251-0-11
251-0-13
251-0-14
251-0-15
251-0-18
251-0-24
252-0-3
252-0-6
252-0-7
253-0-7
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ก็ควรจะอนุเคราหคฤหัสถดวยสถานทั้ง๖บาง
บอกทางทีจ่ ะดำเนินถึงที่มีอารมณอันดี
จักแสดงในบรมัตถวาดวยสมะถะแลวิปสนา
สาธุชนจะพึงบำเพ็ญใหเกิด มี ขึ้นไดดวยภาวนาอันใด
ตัวจำจะตองวิโยคพรัดพรากจากสัตว
กุลบุตรผูมีศรัทธาจะเจริญวิสนา
บัดนี้จะแสดงธรรมที่เปนอารมณของวิปสนาแลวิธีทจี่ ะเจริญวิปสนานั้น
ก็คงจะติดสันดานตอไปในเบื้องนา
อยากจะใหตนฤาผูที่เปนที่รักของตนไดคความศุขอยางเดียวเทานั้น
ผูที่ประพฤดิ์จึงจะไดความศุข
ถึงความศุขจะเกิดขึ้นบางก็แตศุขที่อยางต่ำอยางเลว
แลความศุขนั้นก็คงจะไมควรยืดยาวเปนไปนาน ภายหลังก็จะหายกลายกลับเปนทุกขไป
ถาจะวาโดยแทแลว
์ ั่วนั้นก็คงจะไมไดความศุขเลย จะไดแตทุกขสวนเดียวเปนแท
ผูที่ประพฤดิช
จะเปนประโยชนความดีความเจริญแกตน
จึ่งจะเหนโทษแหงบาปอกุศลที่ตนกระทำ
เพราะมนุษยมีวิสัยทีจ่ ะแสวงหาวิทยาความรูเปนที่พึ่งแกตนได
สัตวเดียรฉานไมมีวิสัยทีจ่ ะแสวงหาวิทยาความรูเปนที่พึ่งแกตน
ก็แทบจะเอาตัวรอดไมได
ผูที่เปนมนุษยควรจะเรียนใหรวู ิทยาเปนที่พึ่งแกตนไว
ควรจะเรียนใหรห
ู นังสือแลเลขในภาษาของตนกอน
จะไดทราบเรื่องตางๆแลวิทยาตางๆโดยงาย
อนึ่งพึงรูจักสิ่งควรจะทำแลไมควรจะทำ
ทำสิ่งไรจะไดเดือดรอน ณ ภายนา สิ่งนั้นไมควรจะทำ
ทำสิ่งไรจะไมเดือดรอน ณ ภายนา สิ่งนั้นควรจะทำ
พึงเวนสิ่งไมควรจะทำนั้นเสีย ทำแตสิ่งซึ่งควรจะทำนั้น
อนึ่งพึงรูตนวา จะตองรับผลแหงบุญแลบาปที่ตนไดทำไวโดยแทแลว
จะวาแตนามรูปเปนตัวอยาง
เปนชองทีจ่ ะเรียนวิทยาเปนที่พึ่งแกตนได
แตจะวาถูกตรงทีเดียวก็วาไมได
จะวาถูกตรงก็วาไมได
จากเครื่องโสโครกทีจ่ ะทำสันดานใหเศราหมอง
ดังบุคคลกลาวคำเท็จเพื่อจะสอเสียดใหผูที่รวมรักผิดใจกันเปนตน
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เพราะจะทำใหขาดความสามัคคีแกกันและกัน
ผูนั้นก็จะละความชั่วประพฤติแตความดี
ถึงผูนั้นจะเชื่อตามคำจริงนั้น
ถึงจะมีประโยชนไดบาง
คำเท็จนั้นก็จะไมเปนประโยชนแกผูนั้นตอไป คือ ผูนั้นจะกลับทำความชั่วไดอีก
จะพึงใชปญญาใครครวญตามเหตุผลที่ประกอบดวยประโยชนอยางเดียว
จึ่งจะชอบ
ควรจะเชื่อได
ความเชื่อนั้นจะใหผลเปนทุกขบางเปนศุขบาง
ควรที่ผแ
ู สวงหาความศุขจะใครครวญดวยปญญาวา
ก็จะเปนที่พึ่งแหงความศุขในเบื้องนาฯ
ควรจะแสวงหาความจริง
เพราะไมสามารถจะหามไดจริง
ควรจะยินดีแลวตั้งอยูในความจริงนี้ จะพนจากทุกขสิ้นไดจริง
ก็ไมมีใครอยากจะไดยิน
ก็แตไมใครจะมีใครคิดขวนขวายหาอุบายเพื่อจะกำจัดทุกข
ความดับทุกขจะพึงมีดวยอุบายอยางไรจึงมาหลงแสวงหาความศุขในกองทุกข
เมื่อเปนอยางนีจ้ ะไดคความศุขมาแตไหน ซ้ำจะไดความทุกขทวีมากขึ้นเสียอีก
จะพึงศึกษาใหรูจักที่เกิดของทุกขแลเหตุแหงทุกขแลความดับทุกขแลหาอุบายเครื่องดับ
ทุกข ใหถวนแท
จึ่งจะไดความศุขดังความปราดถนา
กวาจะสิ้นความหวัง
จะพึงศึกษาใหรท
ู ั่วถึง
จึ่งจะประสบศุขอันไพบูลยดังความประสงค
ซึ่งจะมาแสวงหาความศุขในกองทุกขนั้นไมไดเลยเปนแน
้ โดยแท
ซำ้ จะทวีทุกข ใหเกิดมากขึน
้
จะทวี
ซำ
ทุกข ใหเกิดมากขึ้นโดยแท
มาพยายามเกาดวยเล็บดวยประสงคจะใหหายคัน
แลคิดจะหลบหนีความทุกขดวยกันทุกคน
แตศุขที่ยังไมมาถึง จะไมมาถึงตน
ที่มาถึงตนไดเสวยอยูแลวนั้น จะเคลื่อนพนจากตนไปเสีย
แลสดุงใจคิดจะหลบหนีทุกขที่ยังไมถึง
ไมอยากจะใหมาถึงตน
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ที่มาถึงตนไดเสวยอยูแลวนั้น อยากจะใหสาบสูญพนจากตนไปเสียโดยเร็ว
ก็แตเมื่อจะรวมความถือของประชุมชนลง คงเปนสองอยางเทานั้น
เราจะไดศุขไดทุกขก็เพราะพระเจาบันดานใหทั้งสิ้น
ผูที่ทำดีก็จะไดรับศุขซึ่งเปนผลของความดี
ผูที่ทำชั่วจะตองรับทุกขซึ่งเปนผลของความชั่ว
เราจะไดศุขไดทุกข ก็เพราะความประพฤดิของตนเอง
จึ่งจะเปนการดีการชอบ
จะหยิบยกแบงปนใหผูอื่นบาง
ควรจะเคารพนับถือพระพุทธเจา
จึ่งจะเปนทางมาของความศุข และจะหลบหนีทุกขไดจริงแลฯ
มีความตองการดวยฝน จะใหตกตองตามฤดูกาล
คำสำหรับอธิฐานนั้นจะมีอยูในแผนอื่นตอไป
ดวยอำนาจรตนัตยานุภาพแลความสัตยของตนก็จะบันดานฝนใหตกตองตามฤดูกาล
แตนี้จะกลาววิธีบูชาแลอธิฐานตามที่ไดทำกันมา
ถาวันที่จะอธิฐานเปนวันอาทิตย ใชเครื่องสักการสิ่งละ๖
บุคคลผูท
 จ่ี ะมาตัง้ สัตยาธิฐาน อาจจะจัดเครือ่ งสักการไดตามกำลังวันอยางนีไ้ ซร ก็เปนการดี
ฤาถาตนมีศรัทธาเลือ่ มใสในพระรัตนไตรยมาก จะบูชามากกวานีก้ ต็ ามอัทยาไศรยของตน
อนึ่งคนที่มีกำลังไมอาจจะจัดเครื่องสักการใหครบตามกำลังวันได
จะมีแตดอกไมธูปเทียนตามที่หาไดมาบูชาก็ควรตามขัดสน
ฤาบุคคลที่ยากไรไมอาจจะหาเครื่องสักการมาไดก็จงตั้งใจนมัศการโดยเคารพ
ก็จะบันดานใหสำเรจความประสงคบางในกาลบางคราว
ถาอาจสามารถจะอธิฐานดวยคาถาบทใดบทหนึ่งใหครบไดแลวก็เปนการดี
ถาไมอาจสามารถไดแลวจะอธิฐานเพียงแตจบเดียวก็ตามแตอัทยาไศรยเถิด
ถาจะหาผู ใดที่อานหนังสือสำหรับอธิฐานนี้ไมได ก็จงตั้งใจโดยเคารพในพระรัตนไตรย
ก็จะสำเรจไดตามความประสงคบางในกาลบางคราว
ควรจะรับบูชาของสัตวโลกยตรัสรูชอบโดยลำพังพระองคแลว
เทพยดาองคหนึ่งทูลวาของรักซึ่งจะเสมอดวยบุตรไมมี
สรัพยสิ่งซึ่งมนุษยจะพึงถนอม
ซึ่งจะเสมอดวยโคไมมี
แสงสวางซึ่งจะเสมอดวยพระอาทิตยไมมี
ของซึ่งจะเสมอดวยตนไมมี
ทรัพยสิ่งของที่มนุษยจะพึงถนอม
ซึ่งจะเสมอดวยเขาเปลือกไมมี
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จะหามิตรเหมือนเจาที่ไหนได
จะนั่งนอนยืนเดินไมเหินหาง
จะผิดอยูแตเพียงพูดไมได
เปนคนจริงฤาจะปราศซึ่งปรานี
แทบจะมวยชีวังสิ้นสังขาร จะหาเพื่อนเหมือนเจาที่ไหนมา
ถึงจะมีหมาอื่นมาแทนที่ กูก็รักเพื่อนนี้เปนปฐมที่ไหนเลาจะสนิทและชิมชม
ที่ไหนเลาจะนิยมเทาเพื่อนรักถึงแมจะไมมีรูปนี้ไว
มาทรงปรารภพรอมกันวาสมควรจะทรงบำเพ็ญพระกุศลพิเศษอิกสวน๑
เมือ่ ทรงพระปรารภหาฤากันวาจะควรสรางสิง่ ใด ซึง่ จะเปนประโยชนแกสยามราชอาณาจักร
ถาพรอมกันทรงบริจาคทรัพยสรางโรงพยาบาลสภากาชาดขึ้น
ก็จะเปนการพระกุศลอันประกอบดวยถาวรประโยชน
้ เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกนารถนี้
โรงพยาบาลสภากาชาดซึ่งจะสรางขึน

ถาและจะเปนประโยชนอุปการใหการ โรงพยาบาลนี้สำเร็จไดดวยประการใด
ก็เต็มพระราชหฤทัยที่จะให ใชเงินนั้นไดดวย
280-0-41
ถาขอใดๆอาจจะปฏิบัติตามได ใหเปนเยี่ยงอยางในสกุลวงษของตนก็ดี
หรือเพียงแตจะอนุโลมตามคณานุรูปไดเฉภาะตนก็ดี
281-0-15
ควรแตจะมุงหมาย
282-0-2
เดิมคงจะมีหนังสือเรื่องอะไรจาฤกแผนศิลาติดไว
282-0-5
จึงทรงตั้งปนิธานดวยกันวา จะหาศิลาจาฤกโคลงนั้นมาติดไวอยางเดิม
จักกั้นอันตรายแก
282-0-27
283-0-31
ออกประกาศเรียกคนอาสาทีจ่ ะไปงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโหรป
『石碑文集第７巻』
288-3-21
เมื่อจักไดต…
จักเกิดแหงใดแหงหนึ่งก็ดี
290-1-11
291-1-7
จึงจักเขามาบวชในศาสนาพระพุทธเปนเจาไดแปดพรรษา
291-1-21
เมื่อจักเถิงใหซวยเนื้อ มีตนซวยตีนมือ
291-1-31
ก็จักไดดูดังใจปรารถนาแลฯ
จะรูปรานี
297-0-2
297-0-20
เมื่อจักเกิด
จะตั้งแตอาทิ
301-1-5
301-1-13
จึงจะพุลเกิดมาไดสิบสามป
301-1-15
ทั้งมหาเทวีผูแมจึงจะไดราชาภิเษกเอกจุฬา
301-1-23
อันพระราชแมลูกไซรจะใครแทนคุณปูน
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305-4-35
306-1-12
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318-1-8
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318-2-5
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จึงจะใหมาเสวยสมบัติพิพัสถาน
บจงอันจะประวิงสิลจายโพระ
จะหวายหนายังสวรรคดายกลาย
จึงจะใหไปถามซื้อที่แหงเจามหาราช มหาเทวี
จึงจะหลั่งน้ำสูเหนืออุทกตกแผนดิน
จึงจะอบประกาสใหนาแกพระสุวรรณวิหาร
ผิจะเขาเปนคา วาได๔๖๘ ๖๐๐๐ แล
แมจะนับหมากไซร ไดหมื่นล้ำคำ
จะนับจะ(จับ)บาน ไซรได๑๘๗บาน
ผิจะนับเรินวาไซรได๒๔๖เริน
ผิจะนับลูกวัดไซรได๔๒
แมคนตนใดจะใครรวู าดังนี้
ผิจะถวิลดวยปไท ไซรปรวงเหมา เขามาในเดิน๑๑ออก๖ค่ำวันจันทร
แมจะนับศาสนาอันพนไปได๑๙๕๔ป
แมจะกลาวศาสนา
เพื่อจักใหไดบุญแกชาวเจาทั้งหลายอันไดเขามาเสวยพระราชสมบัติในเมืองนี้
จึงจะเขาไปบวชในสำนักเจาธรรมคัมภีรอีกโสด
จึ่งจะถามพระยาสิริทีฆา
จึ่งจะใหดูกฏหมายทั้งหลาย จึงจะเอาหินมาเปนนิมิตในทิศทั้งแปดแหง
จึงจักกลาวแกพระยาศรีสัทธรรมราชจุฬามณีดวย
จึงจักให…ในหองทองพระเจดียที่จักใสธาตุพระเปนเจานี้
ควรอันจะจุธาตุพระเปนเจาตนผูเหงากษัตรา
เมื่อประดิษฐานธาตุพระเปนเจาดังนี้แลจักแปรคืนหืลเลาดวยพระเจดีย
แลมีใจชื่นในศาสนา จุงจักนำพากอเฮดงาม
กูจะไดสรางสมภาร
อันนี้จักกลาวคำปรารถนาแหงพระยาศรีสัทธรรมราชจุฬามณี
อันจักตรัสสัพพัญญุเปนพระพุทธ
อันเปนสังฆนายกะผาขาวจะใครหื้อวัดพระเปนเจามั่นคง
จักเลิกศาสนาพระเจามิไดไวเปนสาธารณดาย
กูขาจักใสอักษรอันประวรไหว
ก็เพื่อจักใหศาสนาพระเปนเจามั่นคงอยู
…งามหนักหนาควรแกตาจะเล็งดูแลใหใจใส
เพื่อจักใหอารามพระเปนเจาอยูเสถียรดาย
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เพื่อจักใหรักษาอารามเพื่อจักใหเปนของบูชาแกพระเปนเจา
จักไดเปนพระพุทธตนหนึ่ง
…ธเปนเจาในกาลจักมาภาย…

３．おわりに
タイ語の非現実モダリティマーカー จะ の文法化について、本稿を基礎資料
として、これから詳しく考察していこうと思う。通時的なディスコース資料
（過去の実際の言語使用）を分析することによって、それぞれの時期にそれぞ
れの意味変化を促した統語的・意味的環境がはっきりするのではないかと期
待する。その結果、歴史的な意味変化の流れをある程度具体的に辿ることが
でき、タイ語動詞の文法化（歴史的意味変化）全般に適用し得る何らかの原理・
原則を発見することができればいいと思う。今後、こうしたタイ語動詞の文
法化に関する事例研究を積み上げていくことで、言語類型論の志向性を持っ
た文法化理論の発展に寄与することができれば嬉しいことである。
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