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ค�ำน�ำ
ค�ำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วยองค์ ๙ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ
คาถา อุทาน อิตวิ ตุ ตกะ ชาดก อัพภูตะ และเวทัลละ ซึง่ ค�ำสัง่ สอนเหล่านี้ พระพุทธองค์ ทรงสัง่ สอน
เวไนยสัตว์ ด้วยภาษามคธ หรือภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์
พุทธศาสนิกชนผูส้ นใจจะศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์ ซึง่ ประกอบด้วยองค์ ๙ ประการ
ดังกล่าว จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องศึกษาหลักการทางภาษาเสียก่อน อันได้แก่ไวยากรณ์ เพือ่ น�ำ
ไปเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับศึกษาพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ
ไวยากรณ์บาลีนั้น แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) ไวยากรณ์อย่างย่อ เช่น ไวยากรณ์
บาลีสนามหลวง (๒) ไวยากรณ์ปานกลาง เช่น คัมภีรก์ จั จายนะ คัมภีรโ์ มคคัลลานะ คัมภีรป์ ทรูปสิทธิ
เป็นต้น และ(๓) ไวยากรณ์อย่างพิสดาร เช่น สัททนีติปกรณ์
การเลือกศึกษาไวยากรณ์ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้น ก็มีความส�ำคัญกับบุคคลแต่ละกลุ่ม
ทัง้ ในเรือ่ งของเนือ้ หาสาระ ระยะเวลา เป็นต้น เช่น การศึกษาในกลุม่ ไวยากรณ์อย่างย่อ เหมาะส�ำหรับ
ศึกษาในเบื้องต้น เพื่อปูพื้นฐานส�ำหรับในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป คือในระดับปานกลาง
กับระดับพิสดาร
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหนังสือเรียนภาษาบาลีในระดับ
พื้นฐานส�ำหรับชาวไทย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนภาษาบาลีเป็นประเพณี หวังว่าหนังสือ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นเล่มนี้จะช่วยให้คนไทยมีความรู้ภาษาบาลีในระดับพื้นฐานเป็นอย่างดี
อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาภาษาบาลีในระดับทีส่ งู ขึน้ รวมทัง้ การศึกษาค้นคว้าพระพุทธพจน์
คือพระไตรปิฎก อรรถกถา ฏีกา สืบต่อไป
พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโ
สิงหาคม ๒๕๕๖
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อนุโมทนากถา
มหาบาลีวิชชาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อชวนคนไทยเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณี ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช ๒๕๕๕ เน้นสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาบาลีแก่ชาวพุทธทุกระดับทั้งกลุ่มเยาวชน
กลุ่มคนท�ำงานและผู้เกษียณอายุ ด้วยเชื่อว่า การเรียนภาษาบาลีจะเป็นพื้นฐานช่วยให้ผู้
เรียนสามารถอ่าน เขียนและแปลภาษาบาลีได้อย่างถูกต้อง ท�ำให้ผู้เรียนมีศรัทธาที่มั่นคงและ
มีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาและปฏิบัติธรรมต่อไป กุศลเจตนานี้นับเป็นการสืบสานพระพุทธวจนะ
ได้เป็นอย่างดียิ่ง
มหาบาลีวิชชาลัยได้ด�ำเนินการเปิดการเรียนการสอนภาษาบาลีส�ำหรับบุคคลทั่วไป
หลายหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายตามอัธยาศัยของผู้เรียน ในการเรียนการสอนภาษาบาลีนั้น
จ�ำเป็นต้องมีหลักสูตรและหนังสือเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ในวาระโอกาสที่
มหาบาลีวิชชาลัยชวนคนไทยเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณีนี้ พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโ
วัดพิกลุ ทอง จังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความเมตตาต่อการด�ำเนินงานของมหาบาลีวชิ ชาลัย โดยอนุญาต
ให้น�ำหนังสือไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นที่ท่านรวบรวมเรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้เป็นหนังสือเรียนส�ำหรับ
หลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้นของมหาบาลีวิชชาลัยต่อไป
ขออนุโมทนาแด่พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโ ที่มีอุตสาหะรวบรวมเรียบเรียงหนังสือ
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นเล่มนี้ ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาพอเหมาะพอควร เหมาะส�ำหรับผู้สนใจ
เรียนภาษาบาลีในระดับเริ่มต้นเป็นอย่างดียิ่ง
ขออนุโมทนาทุกท่านที่สนใจเรียนภาษาบาลีและทุกท่านที่ร่วมท�ำบุญและมีส่วนร่วม
ในการจัดพิมพ์หนังสือไวยากรณ์บาลีเบื้องต้นเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จัก
อ�ำนวยหิตประโยชน์แก่ผู้สนใจตามสมควรแก่ฐานะ ขอความสุขและความเจริญในธรรมจงบังเกิด
มีแก่ทุกท่านตลอดไป
พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์)
ประธานบริหารมหาบาลีวิชชาลัย
เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวิหาร
อาจารย์ใหญ่ส�ำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
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ชาวไทยพึงเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณี
"เทฺว เม ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส สมฺโมสาย อนฺตรธานาย สํวตฺตนฺติ. กตเม เทฺว.
ทุนฺนิกฺขิตฺตญฺจ ปทพฺยญฺชนํ อตฺโถ จ ทุนฺนีโต, ทุนฺนิกฺขิตฺตสฺส ภิกฺขเว ปทพฺยญฺชนสฺส
อตฺโถปิ ทุนฺนโย โหติ.
เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา สทฺธมฺมสฺส ิติยา อสมฺโมสาย อนนฺตรธานาย สํวตฺตนฺติ.
กตเม เทฺว. สุนิกฺขิตฺตญฺจ ปทพฺยญฺชนํ อตฺโถ จ สุนีโต, สุนิกฺขิตฺตสฺส ภิกฺขเว ปทพฺยญฺชนสฺส
อตฺโถปิ สุนโย โหติ." (องฺ.ทุก. ๒๐/๒๐-๒๑/๕๘ มหาจุฬาฯ)
"ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสลาย เพื่อ
ความอันตรธานไปแห่งพระสัทธรรม ธรรม ๒ อย่างอะไรบ้าง คือ บทพยัญชนะที่น�ำมา
ไม่ถกู ต้อง และเนือ้ ความทีเ่ ข้าใจไม่ถกู ต้อง เมือ่ บทพยัญชนะน�ำมาไม่ถกู ต้อง แม้เนือ้ ความ
ก็ย่อมเข้าใจไม่ถูกต้องเช่นกัน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ อย่างเหล่านี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความตั้งมั่น ไม่เสื่อมสลาย
ไม่อันตรธานไปแห่งพระสัทธรรม ธรรม ๒ อย่างอะไรบ้าง คือ บทพยัญชนะที่น� ำมา
ถูกต้อง และเนื้อความที่เข้าใจถูกต้อง เมื่อบทพยัญชนะน�ำมาถูกต้อง แม้เนื้อความ
ก็ย่อมเข้าใจถูกต้องเช่นกัน"
พระสัทธรรมคือค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้าจะเสือ่ มสลายไป หากไม่มคี นเรียนภาษาบาลี
ไม่มีคนเข้าใจบทพยัญชนะ ไม่มีคนเข้าใจเนื้อความที่พระพุทธองค์ตรัสบอกไว้ ไม่มีคนสืบต่อ
บทพยัญชนะอย่างถูกต้อง ในฐานะชาวพุทธเราต้องช่วยกันเรียนรู้ เผยแผ่และรักษาพระสัทธรรม
ให้คงอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกสืบไปตลอดกาลนาน
ด้วยเหตุดังนี้ มหาบาลีวิชชาลัย จึงได้ชวนชาวไทยเรียนภาษาบาลีให้เป็นประเพณี
เพื่อให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธรรมมั่นคงยาวนาน และในการส่งเสริมให้ชาวไทยเรียน
ภาษาบาลีเป็นประเพณีนั้น มหาบาลีวิชชาลัย ได้เตรียมหนังสือเรียนไวยากรณ์บาลีในระดับ
เบื้องต้นไว้ ๘ เล่มด้วยกัน นั่นคือ
๑. ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
๒. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๑ หลักการแปลพื้นฐาน
๓. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒ หลักการสัมพันธ์
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๔. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓ โครงสร้างลักษณะต่าง ๆ ของภาษาบาลี ๑
๕. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔ โครงสร้างลักษณะต่าง ๆ ของภาษาบาลี ๒
๖. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕ การแปลอรรถกถา
๗. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๖ วิธีแต่งประโยคภาษาบาลี
๘. ฉันทลักษณ์บาลีเบื้องต้น
หนังสือเรียนไวยากรณ์บาลีชุดนี้ ถือได้ว่ าเป็นหนังสือเรียนภาษาบาลีที่ดีที่สุดและ
มีความเหมาะสมที่สุดชุดหนึ่งส�ำหรับชาวพุทธไทย ควรมีไว้ประจ�ำทุกบ้านเรือนทั้งประเทศ
เพื่อการเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณีของชาวไทย
กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโ พระอาจารย์และคณาจารย์
ทุกท่านที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงหนังสือเรียนไวยากรณ์บาลีชุดนี้
ขออนุโมทนาผู้สนใจเรียนภาษาบาลีทุกท่าน ขอขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านที่ร่วม
ท� ำ บุ ญ เป็ น เจ้ า ภาพพิ ม พ์ ห นั ง สื อ เรี ย นบาลี ชุ ด นี้ แ ละได้ ท� ำ บุ ญ อุ ป ถั ม ภ์ ก ารด� ำ เนิ น งานของ
มหาบาลีวิชชาลัยตลอดมาและในโอกาสต่อ ๆ ไป
จิรํ ติฏฺ ตุ สทฺธมฺโม ขอพระสัทธรรม จงตัง้ อยูย่ งั่ ยืนนาน เพือ่ ประโยชน์เพือ่ ความสุข
แก่ชาวโลกทั้งมวลสืบไป

ธฤญเดชา ลิภา
บรรณาธิการ
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บทที่ ๑
สัญญาวิธาน ว่าด้วยวิธีการตั้งชื่ออักษร
บุคคลสามารถที่จะรู้เนื้อความ(อรรถ)ทั้งปวงได้ก็ด้วยอักษร เมื่ออักษรวิบัติแล้วก็เข้าใจ
เนื้อความได้ยาก อรรถหรือเนื้อความที่ว่านั้น มี ๓ ประการ คือ
(๑) โลกิยตฺถ เนื้อความอันเป็นโลกิยะ
ได้แก่ โลกิยจิต ๘๑ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘
(๒) โลกุตฺตรตฺถ เนื้อความอันเป็นโลกุตตระ
ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
(๓) โวหารตฺถ หรือ ปญฺญตฺตอิ ตฺถ เนือ้ ความอันเป็นค�ำเรียก หรือเป็นบัญญัตขิ องชาวโลก
ได้แก่ มนุษย์ เทวดา พรหม ชาย หญิง เป็นต้น

อักษรภาษาบาลี ๔๑ ตัว

ค�ำว่า “อกฺขร” แปลว่า วัณณะที่ไม่เสียหายไป
อักษร มีวิเคราะห์ว่า “นกฺขรนฺตีติ อกฺขรา” - ชื่อว่าอักษร เพราะไม่เสียหายไป
(น + ขร ธาตุ + อ ปัจจัย)
หมายความว่า อักษรในภาษาบาลีทงั้ ๔๑ ตัว เราจะใช้อย่างไร ก็ไม่เสียหายไป เพราะเป็น
บัญญัติ ดังมีพทุ ธพจน์ทวี่ า่ “รูปํ ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ น ชีรติ” - รูปขันธ์ของสัตว์ทงั้ หลาย ย่อม
ฉิบหายไป ส่วนบัญญัติ คือชือ่ และโคตร ย่อมไม่ฉบิ หายไป หรือค�ำว่า ไม่หมดสิน้ ไป หมายความว่า
เราจะใช้อกั ษรมากมายเท่าไร อักษรก็ยงั คงมีอยูเ่ ท่าเดิม คือใช้ไม่รจู้ กั หมดสิน้ ไป
อักษรในภาษาบาลีนั้น มี ๔๑ ตัว คือ
อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ,
ก ข ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ ญ,
ฏ  ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น,
ป ผ พ ภ ม,
ย ร ล ว ส ห ฬ อํ

สระ ๘ ตัว

ค�ำว่า “สร” แปลว่า เป็นไปเอง คือออกเสียงได้ด้วยตัวเอง หรือยังพยัญชนะให้เป็นไป
คือช่วยให้พยัญชนะออกเสียงได้เต็มเสียง มีรูปวิเคราะห์ว่า “สรนฺติ คจฺฉนฺตีติ สรา” แปลว่า
ย่อมเป็นไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า สระ หมายความว่า สระทุกตัวสามารถที่จะออกเสียงเองได้
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โดยไม่ตอ้ งอาศัยพยัญชนะช่วยออกเสียง หรือวิเคราะห์วา่ “พฺยญฺชเน สาเรนฺตตี ปิ ิ สรา” แปลว่า
ยังพยัญชนะทั้งหลาย ย่อมให้เป็นไป เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า สระ (สร ธาตุ + อ ปัจจัย)
หมายความว่า เป็นที่พึ่งพิงของพยัญชนะในด้านการออกเสียง เพราะล�ำพังตัวพยัญชนะเอง
มีเสียงเพียงครึ่งมาตราเท่านั้น ไม่สามารถที่จะออกเสียงได้เต็มที่ด้วยตัวเอง ต้องอาศัยสระช่วย
ในการออกเสียง สระนั้นมี ๘ ตัว คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
สระที่มีเสียงสั้น (มาตราเบา) เรียกว่า รัสสสระ มี ๓ ตัว คือ อ อิ อุ
สระที่มีเสียงยาว (มาตราหนัก) เรียกว่า ทีฆสระ มี ๕ ตัว คือ อา อี อู เอ โอ
สระนั้น จัดเป็นคู่ได้ ๓ คู่ คือ อ อา เรียกว่า อ วัณณะ, อิ อี เรียกว่า อิ วัณณะ และ อุ อู
เรียกว่า อุ วัณณะ เพราะเกิดในฐานเดียวกัน
ส่วน เอ กับ โอ เป็น สังยุตตสระ คือประกอบด้วยเสียงสระสองตัว ได้แก่ อ กับ อิ
ผสมกันเป็น เอ และ อ กับ อุ ผสมกันเป็น โอ

พยัญชนะ ๓๓ ตัว
ค�ำว่า “พฺยญฺชน” แปลว่า แสดงเนือ้ ความให้ปรากฏชัด มีวเิ คราะห์วา่ “พฺยญฺชยี ติ เอเตหิ
อตฺโถติ พฺยญฺชนา” - ชื่อว่าพยัญชนะ เพราะแสดงเนื้อความ พยัญชนะมี ๓๓ ตัว คือ ก ข ค ฆ
ง, จ ฉ ช ฌ , ฏ  ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม, ย ร ล ว ส ห ฬ อํ
พยัญชนะ ๓๓ ตัวนี้ จัดเป็น ๒ พวก คือ วรรค และ อวรรค ส�ำหรับ พยัญชนะวรรค
จัดเป็น ๕ วรรค มี ๒๕ ตัว ดังนี้
(๑) ก ข ค ฆ ง
เรียกว่า ก วรรค
(๒) จ ฉ ช ฌ		 เรียกว่า จ วรรค
(๓) ฏ  ฑ ฒ ณ
เรียกว่า ฏ วรรค
(๔) ต ถ ท ธ น
เรียกว่า ต วรรค
(๕) ป ผ พ ภ ม
เรียกว่า ป วรรค
พยัญชนะทั้ง ๒๕ ตัวนี้ เรียกว่า วรรค เพราะเกิดในฐานและกรณ์เดียวกัน
ส่วนพยัญชนะอีก ๘ ตัวที่เหลือ คือ ย, ร, ล, ว, ส, ห, ฬ, อํ เรียกว่า อวรรค เพราะไม่เป็น
พวกเดียวกัน ตามฐานและกรณ์ที่เกิด

พยัญชนะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
(นิคหิต)

(๑) ปุพฺพาสยพฺยญฺชน คือพยัญชนะที่อาศัยสระข้างหน้าออกเสียง มีหนึ่งตัว คือ อํ

สัญญาวิธาน ว่าด้วยวิธีตั้งชื่ออักษร
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(๒) ปราสยพฺยญฺชน คือพยัญชนะที่อาศัยสระข้างหลังออกเสียง มี ๓๒ ตัว คือ ก ข
ค ฆ ง, จ ฉ ช ฌ , ฏ  ฑ ฒ ณ, ต ถ ท ธ น, ป ผ พ ภ ม, ย ร ล ว ส ห ฬ

ฐาน ๖
ค�ำว่า “ฐาน” แปลว่า สถานที่อันเป็นที่เกิดของอักษร(เสียง) มีวิเคราะห์ว่า “ติฏฺฐติ
เอตฺถาติ านํ” - อักษรย่อมเกิดขึ้นในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า าน (า ธาตุ + ยุ ปัจจัย)
มี ๖ ฐาน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. เอกชฐาน อักษรที่เกิดฐานเดียว มีดังนี้
(๑) กณฺฐฐาน (คอ) ได้แก่ อ วัณณะ ก วรรค และ ห อักษร
		 = อวณฺณ กวคฺค หการา กณฺชา
(๒) ตาลุาน (เพดาน) ได้แก่ อิ วัณณะ จ วรรค และ ย อักษร
		 = อิวณฺณ จวคฺค ยการา ตาลุชา
(๓) มุทฺธาน (ปุ่มเหงือก) ได้แก่ ฏ วรรค ร อักษร และ ฬ อักษร
		 = ฏวคฺค รการ ฬการา มุทฺธชา
(๔) ทนฺตาน (ฟัน) ได้แก่ ต วรรค ล อักษร และ ส อักษร
		 = ตวคฺค ลการ สการา ทนฺตชา
(๕) โอฏฺาน (ริมฝีปาก) ได้แก่ อุ วัณณะ และ ป วรรค
		 = อุวณฺณ ปวคฺคา โอฏฺชา
(๖) นาสิกาาน (จมูก) ได้แก่ นิคหิต
		 = นิคฺคหีตํ นาสิกฏฺานชํ
๒. ทฺวิชฐาน อักษรที่เกิดสองฐาน มีดังนี้
เอ อักษร เกิดที่ คอ และเพดาน เรียกว่า กณฺตาลุช
		 = เอกาโร กณฺตาลุโช
โอ อักษร เกิดที่คอ และริมฝีปาก เรียกว่า กณฺโฏฺช
		 = โอกาโร กณฺโฏฺโช
ว อักษร เกิดที่ฟัน และริมฝีปาก เรียกว่า ทนฺโตฏฺ ช
		 = วกาโร ทนฺโตฏฺ โช
ง  ณ น ม อักษร เกิดที่ฐานของตนและที่จมูกเรียกว่า สกฏฐฺ านนาสิกฏฐฺ านช
		 = งณนมา สกฏฺฐานชา นาสิกฏฺฐานชา จ
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กรณ์ ๔
ค�ำว่า “กรณ์” แปลว่า เครือ่ งกระท�ำเสียง มีวเิ คราะห์วา่ “กรียนฺติ อุจฺจารียนฺเต เอเตนาติ
กรณํ” - อักษรทั้งหลาย ย่อมถูกออกเสียง ด้วยท่ามกลางลิ้นเป็นต้นนี้ เพราะเหตุนั้น ท่ามกลาง
ลิ้นเป็นต้นนี้ ชื่อว่ากรณ์ (กร ธาตุ + ยุ ปัจจัย) กรณ์นั้น มี ๔ อย่าง คือ
(๑) ชิวฺหามชฺฌ (ท่ามกลางลิ้น) ได้แก่ อักษรที่เกิดตาลุฐาน
= ชิวฺหามชฺฌํ ตาลุชานํ
(๒) ชิวฺโหปคฺค (ใกล้ปลายลิ้น) ได้แก่ อักษรที่เกิดมุทธฐาน
= ชิวฺโหปคฺคํ มุทฺธชานํ
(๓) ชิวฺหคฺค (ปลายลิ้น) ได้แก่ อักษรที่เกิดทันตฐาน
= ชิวฺหคฺคํ ทนฺตชานํ
(๔) สกฏฺฐาน (ฐานของตน) ได้แก่ อักษรที่เหลือ
= เสสา สกฏฐฺ านกรณา

ปยตนะ ๔
ค�ำว่า “ปยตน” แปลว่า ความพยายามในการเปล่งเสียง มี ๔ อย่าง คือ
(๑) สํวุตปยตน ความพยายามในการปิดฐานและกรณ์ ได้แก่ อ อักษร
= สํวุตํ อการสฺส
(๒) วิวฏปยตน ความพยายามในการเปิดฐานและกรณ์ ได้แก่ สระ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
ส อักษร และ ห อักษร
= เสสสรานํ สการหการานญฺจ
(๓) ผุฏฺฐปยตน ความพยายามในการท�ำให้ฐานและกรณ์กระทบกันหนักๆ ได้แก่
พยัญชนะวรรคทั้ง ๒๕ ตัว
= ผุฏฺ ํ วคฺคานํ
(๔) อีสผํ ฏุ ฐฺ ปยตน ความพยายามในการท�ำให้ฐานและกรณ์กระทบกันเล็กน้อย ได้แก่
ย ร ล และ ว อักษร
= อีสํผุฏฐฺ ํ ยรลวานํ

สัญญาวิธาน ว่าด้วยวิธีตั้งชื่ออักษร
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ค�ำเรียกชื่อของสระและพยัญชนะ
(๑) นิสฺสย ได้แก่สระทั้ง ๘ ตัว เพราะสระเป็นที่อาศัยของพยัญชนะในการออกเสียง
(๒) นิสฺสิต ได้แก่พยัญชนะ ๓๓ ตัว เพราะเป็นผู้อาศัยสระในการออกเสียง

เสียงของอักษร
มาตราของอักษร มีดังนี้คือ สระเสียงสั้น มีหนึ่งมาตรา, สระเสียงยาว มีสองมาตรา,
พยัญชนะทั้งหมด มีกึ่งมาตรา
โฆสะ ได้แก่อักษรที่มีเสียงก้อง มี ๒๑ ตัว คือ
ค ฆ ง, ช ฌ , ฑ ฒ ณ, ท ธ น, พ ภ ม, ย ร ล ว ห ฬ
มีบาลีว่า “วคฺคานํ ตติยจตุตฺถปญฺจมา ย-ร-ล-ว-ห-ฬา จาติ เอกวีสติ โฆสา”
(ส�ำหรับจ�ำ : สาม สี่ ห้า ย-ร-ล-ว-ห-ฬ =โฆสะ)
อโฆสะ ได้แก่อักษรที่มีเสียงไม่ก้อง มี ๑๑ ตัว คือ
ก ข, จ ฉ, ฏ  , ต ถ, ป ผ, ส
มีบาลีว่า “วคฺคานํ ปมทุติยา สกาโร จ อโฆสา”
(ส�ำหรับจ�ำ : หนึ่ง สอง ส = อโฆสะ)
สิถิละ ได้แก่อักษรที่มีเสียงอ่อนนุ่ม เสียงเบา มี ๑๐ ตัว คือ
ก ค, จ ช, ฏ ฑ, ต ท, ป พ
มีบาลีว่า “สิถิลํ นาม ปญฺจสุ วคฺเคสุ ปมตติยํ”
อักษรตัวที่หนึ่งและสามในวรรคทั้งห้า ชื่อว่า สิถิละ
(ส�ำหรับจ�ำ : หนึ่ง สาม = สิถิละ)
ธนิตะ ได้แก่อักษรที่มีเสียงแข็ง เสียงดัง มี ๑๐ ตัว คือ
ข ฆ, ฉ ฌ,  ฒ, ถ ธ, ผ ภ
มีบาลีว่า “ธนิตํ นาม เตเสฺวว ทุติยจตุตฺถํ”
อักษรตัวที่สองและสี่ในวรรคทั้งห้าเหล่านั้น ชื่อว่า ธนิตะ
(ส�ำหรับจ�ำ : สอง สี่ = ธนิตะ)
สังโยคะ ได้แก่พยัญชนะตั้งแต่สองตัวขึ้นไปอยู่ติดกันโดยไม่มีสระมาคั่น
มีบาลีว่า “สรานนฺตริตานิ พฺยญฺชนานิ สํโยโค”
พยัญชนะทั้งหลายที่ไม่มีสระคั่นในระหว่าง เรียกว่า สังโยค เช่น ทตฺวา ระหว่าง ตฺ กับ วฺ
เป็นสังโยคกัน

อุ วณ
ั ณะ

อิ วณ
ั ณะ

อ วณ
ั ณะ

อู

เอ

อุ

สงัยตุตะ

ววิฏะ
เปิดฐานกรณ

โอ

อี

อา

อิ

อ

ทฆีะ

ป วรรค

พ

ภ

ผฏุฐะ
ฐานกรณกระทบหนกั

ผ

ม

น

ว

ล

ร

ย
ฬ

โฆสะ

อสีงัผฏุฐะ
ฐานกรณ
กระทบ
เลก็นอย
ปยตนะ ความพยายามในการออกเสยีง ๔

ป

ธ

ถ

ต

ต วรรค

ท

ฑ ฒ ณ

ฐ

ฏ

ง

ฏ วรรค

ฆ

ช ฌ ญ

ค

ฉ

ข

จ

ก

จ วรรค

ก วรรค

พยญ
ั ชนะ ๓๓ (นสิสติะ)
วรรค ๒๕
อโฆสะ
โฆสะ
สถิลิะ ธนติะ สถิลิะ ธนติะ วมิตุตะ
๒
๓
๔ ๕
๑

อีสังผุฏฐะ

สระ ๘ (นสิสยะ)
รสัสะ

สงัวตุะ
ปดิฐานกรณ

ผังอักษรภาษาบาลี

ฐานกรณ์กระทบกันเล็กน้อย

ส

ววิฏะ
เปดิฐานกรณ

ห

อวรรค ๘
อโฆสะ
กณ
ั ฐฺชะ
คอ
ตาลชุะ
เพดาน
มทุธชะ
ปมุเหงอืก
ทนัตชะ
ฟนั
โอฏฐชะ
รมิฝปีาก
กัณฐตาลชุะ
คอ+เพดาน
กณ
ั โฐฏฐชะ
คอ+รมิฝปีาก
ทนัโตฏฐชะ
ฟนั+รมิฝปีาก
อำ นาสกิจฏัมฐกูานชะ
ตาม อ อิ อุ

วมิตุตะ
สกฏัฐานะ
ฐานตน
ชวิหามชัฌะ
ทามกลางลนิ
ชวิโหปคัคะ
ถดัปลายลนิ
ชวิหคัคะ
ปลายลนิ
สกฏัฐานะ
ฐานตน
สกฏัฐานะ
ฐานตน
สกฏัฐานะ
ฐานตน
สกฏัฐานะ
ฐานตน
สกฏัฐานะ
ฐานตน

เอกชะ

ทวชิะ

เอกชะ

กรณ
เ
ค
ร
ื

อ
งทำาเสยีง เกดิ ๑ หรอื
ฐานเกดิเสียง
๔
๖
๒ ฐาน
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บทที่ ๒
สนธิวิธาน ว่าด้วยวิธีการเชื่อมบท
สนธิ คือ การเชือ่ มค�ำ การต่อค�ำ (Combination) มีวเิ คราะห์วา่ “สนฺธยิ นฺติ เอตฺถ ปทานิ
อกฺขรานิ จาติ สนฺธิ, สํหิตปทํ” บทและอักษรย่อมถูกเชื่อมในบทนี้ เพราะเหตุนั้น บทนี้ ชื่อว่า
สนธิ ได้แก่บทที่ถูกเชื่อม หรือวิเคราะห์ว่า “สนฺธียตีติ สนฺธิ” - ย่อมถูกต่อด้วยดี เพราะเหตุนั้น
ชือ่ ว่า สนธิ “สนฺทธาตีติ สนฺธ”ิ - ย่อมต่อด้วยดี เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า สนธิ (สํ + ธา ธาตุ + อิ ปัจจัย)
ศัพท์ที่จะน�ำมาท�ำสนธิกันได้นั้น มี ๒ ประเภท คือ
(๑) ศัพท์ที่มีวิภัตติ เช่น จตฺตาโร + อิเม ต่อสนธิเป็น จตฺตาโรเม
(๒) สนธิในบทสมาส เช่น กต + อุปกาโร ต่อสนธิเป็น กโตปกาโร
ส�ำหรับประโยชน์ของสนธินั้น เพื่อย่นอักษรให้น้อยลง เป็นอุปการะในการแต่งฉันท์ และ
ท�ำค�ำพูดให้สละสลวย

สนธิ มี ๔ ประเภท
(๑) สรสนธิวิธาน คือวิธีของสรสนธิ เป็นการเชื่อมระหว่างสระกับสระหรือเชื่อมใน
เพราะสระ มีวเิ คราะห์วา่ “สรานํ สนฺธิ สรสนฺธ”ิ - บททีถ่ กู เชือ่ มระหว่างสระกับสระ ชือ่ ว่า สรสนธิ
หรือวิเคราะห์ว่า “สเรสุ สนฺธิ สรสนฺธิ” - บทที่ถูกเชื่อม ในเพราะสระทั้งหลาย ชื่อว่า สรสนธิ
(๒) ปกติสนธิวิธาน คือวิธีของปกติสนธิ เพราะพยัญชนะหรือสระหลัง สระทั้งหลายมี
รูปคงเดิม
(๓) พยัญชนสนธิวิธาน คือวิธีของพยัญชนสนธิ เป็นการเชื่อมระหว่างพยัญชนะ
กับสระ หรือในเพราะพยัญชนะ มีวิเคราะห์ว่า “พฺยญฺชนานํ สนฺธิ พฺยญฺชนสนฺธิ” - บทที่
ถูกเชื่อมระหว่าง พยัญชนะกับสระ ชื่อว่า พยัญชนสนธิ หรือวิเคราะห์ว่า “พฺยญฺชเนสุ สนฺธิ
พฺยญฺชนสนฺธิ” - บทที่ถูกเชื่อม ในเพราะพยัญชนะทั้งหลาย ชื่อว่า พยัญชนสนธิ
(๔) นิคหิตสนธิวิธาน คือวิธีของนิคหิตสนธิ เป็นการใช้นิคหิตในการเชื่อมบท มี
วิเคราะห์ว่า นิคฺคหีตานํ สนฺธิ นิคฺคหีตสนฺธิ - การเชื่อมแห่งนิคหิตทั้งหลายชื่อว่า นิคหิตสนธิ

สนธิกิริโยปกรณ์ ๘
สนธิกิริโยปกรณ์ คืออุปกรณ์หรือวิธีในการท�ำสนธิทั้ง ๔ ประเภทนั้น มี ๘ ประการ คือ
(๑) โลป การลบ
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(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

อาเทส การแปลงอักษร
อาคม การลงอักษรใหม่
วิการ การเปลี่ยนแปลง การกลับหน้ากลับหลัง (วิปรีตะ หรือวิปริยยะ)
ปกติ การคงอักษรไว้ตามเดิม
ทีฆ การท�ำสระเสียงสั้น ให้เป็นสระเสียงยาว
รสฺส การท�ำสระเสียงยาว ให้เป็นสระเสียงสั้น และ
สญฺโญค การซ้อนพยัญชนะ หรือการเทวภาวะ

วิธีท�ำสนธิ มี ๘ วิธี
โลปาเทโส จ อาคโม
วิกาโร ปกตีปิ จ
ทีโฆ รสฺโส สญฺโญโคติ
สนฺธิเภทา ปกาสิตา
ประเภทของสนธิ ท่านกล่าวว่ามี ๘ ประการ คือ โลป การลบ, อาเทส การแปลงอักษร,
อาคม การลงอักษรใหม่, วิการ การเปลี่ยนแปลง การกลับหน้ากลับหลัง (วิปรีตะ หรือวิปริยยะ),
ปกติ การคงอักษรไว้ตามเดิม, ทีฆ การท�ำสระเสียงสั้นให้เป็นสระเสียงยาว, รสฺส การท�ำสระ
เสียงยาวให้เป็นสระเสียงสั้น, สญฺโญค การซ้อนพยัญชนะ หรือการเทวภาวะ

๑. โลปวิธิ วิธีการลบ

๑.๑ ปุพฺพสฺสรโลป ลบสระหน้า เช่น
			 โลกคฺคปุคฺคโล
โลก + อคฺคปุคฺคโล
๑.๒ ปรสฺสรโลป ลบสระหลัง เช่น
			 ยสฺสทานิ		
ยสฺส + อิทานิ
			 กตนฺติ		
กตํ + อิติ
๑.๓ พฺยญฺชนโลป ลบพยัญชนะ เช่น
			 เอวํส		
เอวํ + อสฺส
			 วุตฺยสฺส		
วุตฺติ + อสฺส
๑.๔ นิคฺคหีตโลป ลบนิคหิต เช่น
			 ตาสาหํ		
ตาสํ + อหํ	
			 พุทฺธาน สาสนํ	
พุทฺธานํ + สาสนํ	

๒. อาเทสวิธิ วิธีการแปลง หรืออาเทศ

๒.๑ สราเทส แปลงสระ เช่น
			 มฺยายํ		
เม + อยํ	
			 กฺวตฺโถ		
โก + อตฺโถ

สนธิวิธาน ว่าด้วยวิธีการเชื่อมบท
			 พฺยญฺชนํ		
วิ + อญฺชนํ	
			 ติยนฺตํ		
ติ + อนฺตํ	
			 ควาชินํ		
โค + อชินํ	
			 ปุถุชฺชโน		
ปุถ + ชโน
			 โอกาโส		
อว + กาโส
			 มโนมยํ		
มน + มยํ	
๒.๒ พฺยญฺชนาเทส แปลงพยัญชนะ เช่น
			 โนนีตํ		
นว + นีตํ
		 ชจฺจนฺโธ		
ชาติ + อนฺโธ
			 นิพฺพานํ		
นิ + วานํ	
			 ปลิโพโธ		
ปริ + โพโธ
			 ทุกฺกฏํ		
ทุ + กตํ	
			 นิยโก		
นิยโต
			 นิยํปุตฺตํ		
นิชํปุตฺตํ	
			 กุลูปโก		
กุลูปโค
			 ปณิธานํ		
ปนิธานํ
๒.๓ สพฺพาเทส แปลงทั้งตัว เช่น
			 อจฺจนฺตํ		
อติ + อนฺตํ	
			 อพฺภกฺขานํ	
อภิ + อกฺขานํ	
			 อชฺฌคมา		
อธิ + อคมา
			 ปฏคฺคิ		
ปติ + อคฺคิ
๒.๔ นิคฺคหีตาเทส แปลงนิคหิต เช่น
			 ตณฺหงฺกโร		
ตณฺหํ + กโร
			 ปจฺจตฺตญฺเญว
ปจฺจตฺตํ + เอว
			 สญฺโญโค 		
สํ + โยโค
			 ตมหํ		
ตํ + อหํ	
			 เอวํ วุตฺเต
เอวํ + วุตฺเต

๓. อาคมวิธิ วิธีการลงอักษรใหม่

๓.๑ สราคม ลงสระอาคม เช่น
			 เอส ธมฺโม
เอโส + ธมฺโม
			 ปโรสตํ		
ปร + สตํ	
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๓.๒ พฺยญฺชนาคม ลงพยัญชนะอาคม เช่น
			 ยถยิทํ		
ยถา + อิทํ	
			 ติวงฺคุลํ		
ติ + องฺคุลํ	
			 ลหุเมสฺสติ		
ลหุ + เอสฺสติ
			 อุทโย		
อุ + อโย
			 อิโต นายติ
อิโต + อายติ
			 ตสฺมา ติห
ตสฺมา + อิห
			 นิรนฺตรํ		
นิ + อนฺตรํ	
			 สฬายตนํ		
ฉ + อายตนํ	
			 อติปฺปโค โข ตาว
อติปฺป + โข ตาว
			 สุหุชู จ 		
สุ + อุชู จ
			 ปุถเคว		
ปุถ + เอว
			 ปเคว		
ปา + เอว
๓.๓ นิคฺคหีตาคม ลงนิคหิตอาคม เช่น
			 จกฺขุํ อุทปาทิ
จกฺขุ + อุทปาทิ

๔. วิการวิธิ วิธีการวิการ หรือเปลี่ยนอักษร (วิปริต, วิปริยยะ)
๔.๑ สรวิการ เปลี่ยนแปลงสระ เช่น		
		 โนเปติ		
น + อุเปติ
			 อุคฺคเต		
อว + คเต
๔.๒ พฺยญฺชนวิการ สลับที่พยัญชนะ เช่น
			 ปยิรุทาหาสิ
ปริยุทาหาสิ

๕. ปกติวิธิ วิธีปกติ (ไม่เปลี่ยนแปลง คงเดิม)

๕.๑ เพราะสระหลัง ปกติสระหน้า เช่น
			 จานนฺท อนิจฺจสญฺญา จานนฺท อนิจฺจสญฺญา
๕.๒ เพราะพยัญชนะหลัง ปกติสระหน้า เช่น
			 ภาสติ วา กโรติ วา
ภาสติ วา กโรติ วา

๖. ทีฆวิธิ วิธีทีฆสระ (ท�ำสระเสียงสั้น ให้เป็นสระเสียงยาว)
๖.๑ ปุพฺพสฺสรทีฆ ทีฆสระหน้า เช่น
			 กึสูธ		
กึสุ + อิธ
๖.๒ ปรสฺสรทีฆ ทีฆสระหลัง เช่น
			 สทฺธีธ 		
สทฺธา + อิธ
			 ตฺยาสฺส		
เต + อสฺส

สนธิวิธาน ว่าด้วยวิธีการเชื่อมบท
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๗. รสฺสวิธิ วิธีรัสสสระ (ท�ำสระเสียงยาว ให้เป็นสระเสียงสั้น)
๗.๑ ปุพฺพสฺสรรสฺส รัสสสระหน้า เช่น
			 ยถริว		
ยถา + เอว
			 โภวาทิ นาม
โภวาที + นาม

๘. สญฺโควิธิ วิธีการซ้อนพยัญชนะ หรือ เทฺวภาว

๘.๑ สทิสเทฺวภาว ซ้อนพยัญชนะตัวที่เหมือนกัน เช่น
			 อิธปฺปมาโท
อิธ + ปมาโท
			 มหพฺพลํ		
มห + พลํ
			 วิญฺาณํ		
วิ + าณํ
๘.๒ อสทิสเทฺวภาว ซ้อนพยัญชนะตัวที่ไม่เหมือนกัน เช่น
			 รูปกฺขนฺโธ		
รูป + ขนฺโธ
			 ปคฺฆรติ		
ป + ฆรติ

๒.๑ วิธีของสรสนธิ
สรสนธิวธิ าน คือวิธขี องสรสนธิ เป็นการเชือ่ มระหว่างสระกับสระหรือเชือ่ มในเพราะสระ
มีสระเป็นนิมิต มีวิเคราะห์ว่า “สรานํ สนฺธิ สรสนฺธิ” - บทที่ถูกเชื่อมระหว่างสระกับสระ ชื่อว่า
สรสนธิ หรือ “สเรสุ สนฺธิ สรสนฺธิ” - บทที่ถูกเชื่อม ในเพราะสระ ชื่อว่าสรสนธิ
วิธีของสรสนธินี้ มี ๖ วิธี คือ (๑) โลปวิธิ วิธีการลบ (๒) อาเทสวิธิ วิธีการแปลง
(๓) อาคมวิธิ วิธีการลงอักษรตัวใหม่ (๔) วิการวิธิ วิธีการเปลี่ยนอักษร (๕) ทีฆวิธิ วิธีการ
ท�ำสระเสียงสั้น ให้เป็นสระเสียงยาว และ (๖) รสฺสวิธิ วิธีการท�ำสระเสียงยาว ให้เป็นสระ
เสียงสั้น ดังนี้

๑. โลปวิธิ วิธีการลบ

๑.๑ ปุพฺพโลป เพราะสระหลัง ลบสระหน้า เช่น
			 โลกคฺคปุคฺคโล
มาจาก “โลก + อคฺคปุคฺคโล”
			 ภิกฺขุโนวาโท
มาจาก “ภิกฺขุนี + โอวาโท”
			 จกฺขายตนํ
มาจาก “จกฺขุ + อายตนํ”
๑.๒ ปรโลป หลังจากอสรูปสระ ลบสระหลัง เช่น
			 อิติปิ 		
มาจาก “อิติ + อปิ”,
			 จกฺขุนฺทฺริยํ
มาจาก “จกฺขุ + อินฺทฺริยํ”
			 สญฺญาติ 		
มาจาก “สญฺา + อิติ”
			 โสหํ 		
มาจาก “โส + อหํ”
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๑.๓ เพราะสระหลัง ลบสระหน้า และลง อ อาคม เช่น
			 เอส อตฺโถ
มาจาก “เอโส + อตฺโถ”
			 เอส อาโภโค
มาจาก “เอโส + อาโภโค”
			 เอส อิทานิ
มาจาก “เอโส + อิทานิ”

๒. อาเทสวิธิ วิธีการแปลงอักษร

๒.๑ เพราะสระหลัง แปลง เอ เป็น ยฺ เช่น
			 มฺยายํ 		
มาจาก
			 ตฺยาหํ 		
มาจาก
			 ยฺยาสฺส 		
มาจาก
			 ปพฺพตฺยาหํ
มาจาก
๒.๒ เพราะสระหลัง แปลง อุ เป็น วฺ เช่น
			 อนฺวทฺธมาสํ
มาจาก
			 อเนฺวติ 		
มาจาก
			 สฺวาคตํ 		
มาจาก
			 จกฺขฺวาปาถํ
มาจาก
๒.๓ เพราะสระหลัง แปลง โอ เป็น วฺ เช่น
			 อถ ขฺวสฺส
มาจาก
			 เสฺวว 		
มาจาก
			 กฺวตฺโถ 		
มาจาก
			 ยตฺวาธิกรณํ
มาจาก
๒.๔ เพราะสระหลัง แปลง อิ เป็น ยฺ เช่น
			 พฺยากโต 		
มาจาก
			 พฺยญฺชนํ 		
มาจาก
			 วุตฺยสฺส 		
มาจาก
			 นทฺยาสนฺโน
มาจาก
๒.๕ เพราะสระหลัง แปลง ติ เป็น จฺ เช่น
			 อจฺจนฺตํ 		
มาจาก
			 ปจฺจโย 		
มาจาก
			 ปจฺจตฺตํ 		
มาจาก
			 อิจฺจาทิ 		
มาจาก

“เม + อยํ”
“เต + อหํ”
“เย + อสฺส”
“ปพฺพเต + อหํ”
“อนุ + อทฺธมาสํ”
“อนุ + เอติ”
“สุ + อาคตํ”
“จกฺขุ + อาปาถํ”
“อถ โข + อสฺส”
“โส + เอว”
“โก + อตฺโถ”
“ยโต + อธิกรณํ”
“วิ + อากโต”,
“วิ + อญฺชนํ”,
“วุตฺติ + อสฺส”,
“นที + อาสนฺโน”
“อติ + อนฺตํ”
“ปติ + อโย”
“ปติ + อตฺตํ” 		
“อิติ + อาทิ”

สนธิวิธาน ว่าด้วยวิธีการเชื่อมบท
๒.๖ เพราะสระหลัง แปลง อภิ เป็น อพฺภฺ เช่น
			 อพฺภกฺขานํ
มาจาก “อภิ + อกฺขานํ”
			 อพฺภุคฺคจฺฉติ
มาจาก “อภิ + อุคฺคจฺฉติ”
			 อพฺโภกาโส
มาจาก “อภิ + โอกาโส”
๒.๗ เพราะสระหลัง แปลง อธิ เป็น อชฺฌฺ เช่น
			 อชฺฌคมา 		
มาจาก “อธิ + อคมา”,
			 อชฺโฌคาเหตฺวา
มาจาก “อธิ + โอคาเหตฺวา”
			 อชฺฌาหรติ
มาจาก “อธิ + อาหรติ”
๒.๘ เพราะสระหลัง แปลง ธ เป็น ท เช่น
			 เอกมิทาหํ
มาจาก “เอกํ + อิธ + อหํ”
๒.๙ เพราะสระหลัง แปลง เอ เป็น ริ และรัสสะสระหน้า เช่น
			 ยถริว 		
มาจาก “ยถา + เอว”
			 ตถริว 		
มาจาก “ตถา + เอว”
๒.๑๐ เพราะสระหลัง แปลง อิ เป็น อิยฺ เช่น
			 ติยทฺธํ 		
มาจาก “ติ + อทฺธํ”
			 อคฺคิยาคาเร
มาจาก “อคฺคิ + อคาเร”
			 สตฺตมิยตฺเถ
มาจาก “สตฺตมี + อตฺเถ”
๒.๑๑ เพราะสระหลัง แปลง อุ ที่ชื่อ ล เป็น อุวฺ เช่น
			 ภิกฺขุวาสเน
มาจาก “ภิกฺขุ + อาสเน”
			 ทุวงฺคิกํ 		
มาจาก “ทุ + องฺคิกํ”
			 ปุถุวาสเน
มาจาก “ปุถุ + อาสเน”
๒.๑๒ เพราะสระหลัง แปลง โอ ของ โค ศัพท์ เป็น อวฺ เช่น
			 ควาชินํ 		
มาจาก “โค + อชินํ”
			 คเวฬกํ 		
มาจาก “โค + เอฬกํ”

๓. อาคมวิธิ วิธีการลงอักษรตัวใหม่
๓.๑ เพราะสระหลัง ลง คฺ อาคม
			 ปุถเคว 		
			 ปเคว 		
๓.๒ เพราะสระหลัง ลง ยฺ อาคม
			 ยถยิทํ 		
			 มายิทํ 		

เช่น
มาจาก
มาจาก
เช่น
มาจาก
มาจาก

“ปุถ + เอว”
“ปา + เอว”
“ยถา + อิทํ”
“มา + อิทํ”
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			 นวยิเม ธมฺมา
			 ปริโยสานํ
๓.๓ เพราะสระหลัง ลง วฺ อาคม
			 ติวงฺคุลํ 		
			 ติวงฺคิกํ 		
			 ปาคุญฺญวุชุตา
			 ปวุจฺจติ 		
๓.๔ เพราะสระหลัง ลง มฺ อาคม
			 อิธมาหุ 		
			 ครุเมสฺสติ
			 ภทฺโร กสามิว
			 ภายติเมว
๓.๕ เพราะสระหลัง ลง ทฺ อาคม
			 อุทปาทิ 		
			 อุทโย 		
			 สกิเทว 		
			 เกนจิเทว 		
๓.๖ เพราะสระหลัง ลง นฺ อาคม
			 อิโต นายติ
			 จิรํ นายติ 		
๓.๗ เพราะสระหลัง ลง ตฺ อาคม
			 อชฺชตคฺเค
			 ยสฺมาติห 		
			 ตสฺมาติห 		
๓.๘ เพราะสระหลัง ลง รฺ อาคม
			 นิรนฺตรํ 		
			 นิราลโย 		
			 ปาตุรโหสิ
			 ปุนเรติ 		
๓.๙ เพราะสระหลัง ลง ลฺ อาคม
			 ฉฬภิญฺญา
			 สฬายตนํ 		

มาจาก
มาจาก
เช่น
มาจาก
มาจาก
มาจาก
มาจาก
เช่น
มาจาก
มาจาก
มาจาก
มาจาก
เช่น
มาจาก
มาจาก
มาจาก
มาจาก
เช่น
มาจาก
มาจาก
เช่น
มาจาก
มาจาก
มาจาก
เช่น
มาจาก
มาจาก
มาจาก
มาจาก
เช่น
มาจาก
มาจาก

“นว + อิเม ธมฺมา”
“ปริ + โอสานํ”
“ติ + องฺคุลํ”
“ติ + องฺคิกํ”
“ปาคุญฺ + อุชุตา”
“ป + อุจฺจติ”
“อิธ + อาหุ”
“ครุ + เอสฺสติ”
“ภทฺโร กสา + อิว”
“ภายติ + เอว”
“อุ + อปาทิ”
“อุ + อโย”
“สกิ + เอว”
“เกนจิ + เอว”
“อิโต + อายติ”
“จิรํ + อายติ”
“อชฺช + อคฺเค”
“ยสฺมา + อิห”
“ตสฺมา + อิห”
“นิ + อนฺตรํ”
“นิ + อาลโย”
“ปาตุ + อโหสิ”
“ปุน + เอติ”
“ฉ + อภิญฺา”
“ฉ + อายตนํ”

สนธิวิธาน ว่าด้วยวิธีการเชื่อมบท
			
			

ฉฬงฺคํ 		
ฉฬาสีติ 		

มาจาก
มาจาก
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“ฉ + องฺคํ”
“ฉ + อสีติ”

๔. วิการวิธิ วิธกี ารเปลีย่ นแปลงสระ วิการ อิ, อี เป็น เอ และ อุ เป็น โอ
๔.๑ เมื่อลบ อสรูปสระหลังแล้ว วิการสระหน้า เช่น
			 โสตฺถิ 		
มาจาก “สุ + อตฺถิ”
๔.๒ เมื่อลบ อสรูปสระหน้าแล้ว วิการสระหลัง เช่น
			 อุเปกฺขติ 		
มาจาก “อุป + อิกฺขติ”
			 ชิเนริตํ 		
มาจาก “ชิน + อีริตํ”
			 จนฺโททโย
มาจาก “จนฺท + อุทโย”
			 ยโถทเก 		
มาจาก “ยถา + อุทเก”

๕. ทีฆวิธิ วิธกี ารท�ำสระเสียงสัน้ ให้เป็นสระเสียงยาว
๕.๑ เมื่อลบสระหน้าแล้ว ทีฆะสระหลัง เช่น
			 พุทฺธานุสฺสติ
มาจาก
			 ยานีธ ภูตานิ
มาจาก
			 พหูปการํ 		
มาจาก
๕.๒ เมื่อลบสระหลังแล้ว ทีฆะสระหน้า เช่น
			 โลกสฺสาติ
มาจาก
			 สาธูติ 		
มาจาก
			 เทวาติ 		
มาจาก
			 สงฺฆาฏีปิ 		
มาจาก

“พุทฺธ + อนุสฺสติ”
“ยานิ + อิธ ภูตานิ”
“พหุ + อุปการํ”
“โลกสฺส + อิติ”
“สาธุ + อิติ”
“เทว + อิติ”
“สงฺฆาฏิ + อปิ”

๖. รสฺสวิธิ วิธกี ารท�ำสระเสียงยาว ให้เป็นสระเสียงสัน้

- หลังจากทีฆะสระ แปลง เอ เป็น ริ และรัสสะสระหน้า เช่น
			 ยถริว 		
มาจาก “ยถา + เอว”
			 ตถริว 		
มาจาก “ตถา + เอว”
- เพราะสระหลัง ลง คฺ อาคม และรัสสะ ปา นิบาต เช่น
			 ปเคว 		
มาจาก “ปา +เอว”

๒.๒ วิธีของปกติสนธิ
ปกติรูป มีได้ใน ๓ ฐานะ
(๑) ฉนฺทเภทฏฺฐาน ในคาถา เมื่อมีการลบหรือการแปลงเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
แล้ว จะท�ำให้ฉันทลักษณะเสียไป ในที่เช่นนี้ให้คงไว้ตามปกติได้ เช่นในคาถาว่า “ปีติภกฺขา
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ภวิสฺสามิ เทวา อาภสฺสรา ยถา” ตรงค�ำว่า “เทวา อาภสฺสรา” ถ้าแยก-ลบ-รวมแล้ว จะมีรูปเป็น
“เทวาภสฺสรา ยถา” เหลือเพียง ๗ พยางค์ ท�ำให้อนุฏฐภาฉั
ุ นท์ซึ่งก�ำหนดให้มีบาทละ ๘ พยางค์
เสียไป ฉะนั้น จึงต้องคงไว้ตามเดิม
(๒) อสุขุจฺจารณฏฺฐาน ในจุณณิยะก็ดี ในคาถาก็ดี เมื่อมีการลบหรือการแปลง
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ท�ำให้ออกเสียงยาก สวดไม่สะดวก ในที่เช่นนี้ให้คงไว้ตามปกติได้ เช่น
ในค�ำว่า “คาถา อชฺฌภาสิ” ถ้าแยก-ลบ-รวม เป็น “คาถชฺฌภาสิ” แล้วจะท�ำให้ออกเสียงยาก
สวดไม่สะดวก ฉะนั้น จึงต้องคงไว้ตามเดิม
(๓) สนธิจฺฉารหิตฏฺฐาน ในที่ไม่ต้องการท�ำสนธิ ก็ให้คงไว้ตามปกติได้ เช่น ในที่
ต้องการแสดงการตัดบท เป็นต้นว่า “สญฺา อิติ, ฉายา อิว” และในที่ต้องการแสดงรูปวิเคราะห์
เป็นต้นว่า “ชิตานิ อินฺทฺริยานิ เยน”
๑. เพราะสระหลัง สระทั้งหลายมีรูปเป็นปกติ บ้าง
(๑) อาลปนนฺเตสุ บทที่มีอาลปนะเป็นที่สุด ให้เป็นปกติสนธิ เช่น
กตมา จานนฺท อนิจฺจสญฺญา
= ดูก่อนอานนท์ อนิจจสัญญา เป็นไฉน ?
ภิกฺขุ อโรคํ ตว สีลํ = ดูก่อนภิกษุ ศีลของเธอ เป็นสภาพไม่มีโรค
(๒) อสมาเส ปทนฺตทีเฆสุ ทีฆะสระที่เป็นที่สุดบทที่ไม่ใช่สมาส ให้เป็นปกติสนธิ เช่น
อายสฺมา อานนฺโท = พระอานนท์ผู้มีอายุ
เอโก เอกาย
= สองต่อสอง (ชายกับหญิง)
จตฺตาโร โอฆา
= โอฆะทั้งสี่
- นิปาเตสุปิ แม้ในบทนิบาต ก็ให้เป็นปกติสนธิ เช่น
อโห อจฺฉริโย
= โอ น่าอัศจรรย์
อถ โข อายสฺมา
= ครั้งนั้นแล ท่านผู้มีอายุ
(๓) นามปทนฺตอิการุกาเรสุ = ใน อิ อักษรและ อุ อักษรที่เป็นที่สุดของนามบทที่มี
อตีตกิรยิ าอยู่หลัง ให้เป็นปกติสนธิ เช่น
คาถาหิ อชฺฌภาสิ = ได้ตรัสแล้ว ด้วยคาถาทั้งหลาย
ปุปฺผานิ อาหรึสุ
= น�ำมาแล้ว ซึ่งดอกไม้ทั้งหลาย
สตฺถุ อทาสิ		
= ได้ถวายแล้ว แด่พระพุทธเจ้า
๒. เพราะพยัญชนะหลัง สระทั้งหลายมีรูปเป็นปกติ
ภาสติ วา กโรติ วา = ย่อมกล่าว หรือ หรือว่าย่อมกระท�ำ
เวทนากฺขนฺโธ
= เวทนาขันธ์
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17

๒.๓ วิธีของพยัญชนสนธิ
พยัญชนสนธิวิธาน คือ วิธีของพยัญชนสนธิ เป็นการเชื่อมระหว่างพยัญชนะกับ
สระ หรือการเชื่อมในเพราะพยัญชนะ มีพยัญชนะเป็นนิมิต มีวิเคราะห์ว่า “พฺยญฺชนานํ สนฺธิ
พฺยญฺชนสนฺธ”ิ - บททีถ่ กู เชือ่ มระหว่างพยัญชนะกับสระ ชือ่ ว่า พยัญชนสนธิ หรือวิเคราะห์วา่
“พฺยญฺชเนสุ สนฺธิ พฺยญฺชนสนฺธิ” - บทที่ถูกเชื่อมในเพราะพยัญชนะ ชื่อว่าพยัญชนสนธิ
วิธีของพยัญชนสนธิ มี ๖ วิธี คือ (๑) โลปวิธิ วิธีการลบ (๒) อาเทสวิธิ วิธีการแปลง
(๓) อาคมวิธิ วิธีการลงอักษรตัวใหม่ (๔) ทีฆวิธิ วิธีการท�ำสระเสียงสั้น ให้เป็นสระเสียงยาว
(๕) รสฺสวิธิ วิธีการท�ำสระเสียงยาว ให้เป็นสระเสียงสั้น และ (๖) สญฺโควิธิ วิธีการซ้อน
พยัญชนะ ดังนี้
๑. โลปวิธิ วิธีการลบสระ
- เพราะพยัญชนะ ลบสระหน้า เช่น
		 เอส ธมฺโม
มาจาก “เอโส + ธมฺโม”
		 เอส ปตฺโตสิ มาจาก “เอโส + ปตฺโตสิ”
		 ส สีลวา
มาจาก “โส + สีลวา”
		 ส มุนิ
มาจาก “โส + มุนิ”
๒. อาเทสวิธิ วิธีการแปลงอักษร
๒.๑ แปลง ตฺย เป็น จ เช่น
		 ชจฺจนฺโธ
มาจาก “ชาติ + อนฺโธ”
๒.๒ แปลง ลฺย เป็น ล เช่น
		 วิปลฺลาโส
มาจาก “วิปริ + อาโส”
๒.๓ แปลง นฺย เป็น  เช่น
		 อญฺญาโย
มาจาก “อนิ + อาโย”
๒.๔ แปลง ทฺย เป็น ช เช่น
		 ยชฺเชวํ
มาจาก “ยทิ + เอวํ”
๒.๕ แปลง สฺย เป็น ส เช่น
		 โปริสํ 		
มาจาก “ปุริส + ณฺย”
๒.๖ แปลง ก วรรค กับ ย เป็น ก วรรค เช่น
		 เนปกฺกํ
มาจาก “นิปก + ณฺย”
๒.๗ แปลง จ วรรค กับ ย เป็น จ วรรค เช่น
		 วาณิชฺชํ
มาจาก “วาณิช + ณฺย”
๒.๘ แปลง ป วรรค กับ ย เป็น ป วรรค เช่น
		 อปฺเปกจฺเจ
มาจาก “อปิ + เอกจฺเจ” เป็นต้น
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๒.๙ แปลง ถฺย เป็น ฉ เช่น
		 ตจฺฉํ 		
มาจาก “ตถ + ณฺย”
๒.๑๐ แปลง ธฺย เป็น ฌ เช่น
		 โพชฺฌงฺคา
มาจาก “โพธิ + องฺคา”
๒.๑๑ แปลง ณฺย เป็น  เช่น
		 สามญฺญํ
มาจาก “สมณ + ณฺย”
๒.๑๒ แปลง ว เป็น พ เช่น
		 กุพฺพนฺโต
มาจาก “กุ + วนฺโต”
		 อุทยพฺพยํ
มาจาก “อุทย + วยํ”
		 นิพฺพินฺทติ
มาจาก “นิ + วินฺทติ”
		 ปพฺพชติ
มาจาก “ป + วชติ”
๒.๑๓ แปลง ร เป็น ล เช่น
		 ปลฺลงฺกํ
มาจาก “ปริ + องฺกํ”
		 ปลิโพโธ
มาจาก “ปริโพโธ”
		 ปลิปนฺโน
มาจาก “ปริปนฺโน”
๒.๑๔ แปลง ต เป็น ฏ เช่น
		 ทุกฺกฏํ
มาจาก “ทุกฺกตํ”
		 สุกฏํ 		
มาจาก “สุกตํ”
		 ปหโฏ
มาจาก “ปหโต”
		 ปตฺถโฏ
มาจาก “ปตฺถโต”
		 วิสโฏ
มาจาก “วิสโต”
๒.๑๕ แปลง ต เป็น ก เช่น
		 นิยโก
มาจาก “นิยโต”
๒.๑๖ แปลง ช เป็น ย เช่น
		 นิยํปุตฺตํ
มาจาก “นิชํปุตฺตํ”
๒.๑๗ แปลง ค เป็น ก เช่น
		 กุลูปโก
มาจาก “กุลูปโค”
๒.๑๘ แปลง น เป็น ณ เช่น
		 ปณิธานํ
มาจาก “ปนิธานํ”
๒.๑๙ เพราะพยัญชนะ แปลง ปติ เป็น ปฏิ เช่น
		 ปฏคฺคิ
มาจาก “ปติ + อคฺคิ”
		 ปฏิหญฺญติ
มาจาก “ปติ + หญฺติ”
		 ปฏิปตฺติ
มาจาก “ปติ + ปตฺติ”
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๒.๒๐ เพราะพยัญชนะ แปลง อ ที่สุดของ ปุถ นิบาต เป็น อุ เช่น
		 ปุถุชฺชโน
มาจาก “ปุถ + ชโน”
		 ปุถุภูตํ
มาจาก “ปุถ + ภูตํ”
๒.๒๑ เพราะพยัญชนะ แปลง อว เป็น โอ เช่น
		 โอกาโส
มาจาก “อว + กาโส”
		 โอวทติ
มาจาก “อว + วทติ”
		 โอสานํ
มาจาก “อว + สานํ”
		 โอนทฺโธ
มาจาก “อว + นทฺโธ”
๒.๒๒ เพราะพยัญชนะ แปลง อว เป็น อุ เช่น
		 อุคฺคเต
มาจาก “อว + คเต”
		 อุคฺคจฺฉติ
มาจาก “อว + คจฺฉติ”
		 อุคฺคเหตฺวา มาจาก “อว + คเหตฺวา”
๒.๒๓ แปลง อ เป็น โอ ท่ามกลางสมาสและตัทธิต เช่น
		 เตโชกสิณํ
มาจาก “เตช + กสิณ”
		 อโหรตฺตํ
มาจาก “อห + รตฺตํ”
		 อาโปธาตุ
มาจาก “อาป + ธาตุ”
		 มโนมยํ
มาจาก “มน + มยํ”
		 อโยมยํ
มาจาก “อย + มย”

๓. อาคมวิธิ วิธีการลงอักษรใหม่

- เพราะพยัญชนะ ลง โอ อาคม เช่น
		 ปโรสตํ
มาจาก “ปร + สตํ”
		 ปโรสหสฺสํ
มาจาก “ปร + สหสฺสํ”

๔. ทีฆวิธิ วิธีการท�ำสระเสียงสั้น ให้เป็นสระเสียงยาว
- เพราะพยัญชนะ ทีฆะสระหน้า เช่น
		 ตฺยาสฺส 		
มาจาก
		 สฺวากฺขาโต 		
มาจาก
		 ขนฺตี ปรมํ ตโป ติติกฺขา
มาจาก

“เต + อสฺส”
“สุ + อกฺขาโต”
“ขนฺติ ปรมํ ตโป ติติกฺขา”

๕. รสฺสวิธิ วิธีการท�ำสระเสียงยาว ให้เป็นสระเสียงสั้น
- เพราะพยัญชนะ รัสสะสระหน้า เช่น
		 ยิฏฐฺ วํ หุตํว โลเก
มาจาก
		 วสิมฺหิ 		
มาจาก

“ยิฏฺ ํ วา หุตํ วา โลเก”
“วสี + อมฺหิ”
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ยถาภาวิ คุเณน โส

มาจาก

“ยถาภาวี คุเณน โส”

๖. สญฺโควิธิ วิธีการซ้อนพยัญชนะ

๖.๑ ซ้อนพยัญชนะตัวที่เหมือนกัน เรียกว่า สทิสเทฺวภาว ได้แก่การซ้อน
พยัญชนะ ตัวที่ ๑ ข้างหน้าพยัญชนะตัวที่ ๑ พยัญชนะตัวที่ ๓ ซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่ ๓ และ
พยัญชนะตัวที่ ๕ ซ้อนหน้าพยัญชนะตัวที่ ๕ ในวรรคทั้งห้า เช่น
		 ยถากฺกมํ
มาจาก “ยถา + กมํ”
		 อนุคฺคโห
มาจาก “อนุ + คโห”
		 วิญญ
ฺ าณํ
มาจาก “วิ + าณํ”
๖.๒ ซ้อนพยัญชนะตัวที่ไม่เหมือนกัน เรียกว่า อสทิสเทฺวภาว ได้แก่การซ้อน
พยัญชนะ ตัวที่ ๑ ข้างหน้าพยัญชนะตัวที่ ๒ ซ้อนพยัญะตัวที่ ๓ ข้างหน้าพยัญชนะตัวที่ ๔ ใน
วรรคทั้งห้า เช่น
		 รูปกฺขนฺโธ
มาจาก “รูป + ขนฺโธ”
		 ปคฺฆรติ
มาจาก “ป + ฆรติ”

๒.๔ วิธีของนิคหิตสนธิ
นิคคหีตสนธิวิธาน คือวิธีของนิคหิตสนธิ ใช้นิคหิตในการเชื่อมต่อบท มีวิเคราะห์ว่า
“นิคฺคหีตานํ สนฺธิ นิคฺคหีตสนฺธิ - การเชื่อมแห่งนิคหิตทั้งหลาย ชื่อว่านิคหิตสนธิ”
วิธีของนิคหิตสนธิ มี ๓ วิธี คือ (๑) โลปวิธิ วิธีการลบ (๒) อาเทสวิธิ วิธีการแปลง และ
(๓) อาคมวิธิ วิธีการ ลงนิคหิตอาคม ดังนี้

๑. โลปวิธิ วิธีการลบอักษร
๑.๑
		
		
		
		
๑.๒
		
		
		

เพราะสระหลัง ลบนิคหิต เช่น
ตาสาหํ
มาจาก “ตาสํ + อหํ”
อทาสาหํ
มาจาก “อทาสึ + อหํ”
เอวาหํ
มาจาก “เอวํ + อหํ”
กฺยาหํ
มาจาก “กึ + อหํ”
เพราะพยัญชนะ ลบนิคหิต เช่น
เอตํ พุทฺธาน สาสนํ
มาจาก “เอตํ พุทฺธานํ สาสนํ”
อริยสจฺจาน ทสฺสนํ
มาจาก “อริยสจฺจานํ ทสฺสนํ”
คนฺตุกาโม 		
มาจาก “คนฺตุํ + กาโม”
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๑.๓
		
		
		
		
		
๑.๔
		
		

หลังจากนิคหิต ลบสระหลัง เช่น
กตนฺติ
มาจาก “กตํ + อิติ”
จกฺกํว
มาจาก “จกฺกํ + อิว”
ตฺวํสิ 		
มาจาก “ตฺวํ + อสิ”
อิทมฺปิ
มาจาก “อิทํ + อปิ”
สทิสํว
มาจาก “สทิสํ + เอว”
เมือ่ ลบสระหลังแล้ว หลังจากนิคหิต ลบพยัญชนะสังโยค เช่น
เอวํส 			
มาจาก
“เอวํ + อสฺส”
ปุปฺผํสา อุปฺปชฺชิ
มาจาก
“ปุปฺผํ + อสฺสา อุปฺปชฺชิ”

๒. อาเทสวิธิ วิธีการแปลงนิคหิต
๒.๑
		
		
		
		
๒.๒
		
		
		
		
		
		
๒.๓
		
		
		
		
๒.๔
		
		
		

เพราะพยัญชนะวรรค แปลงนิคหิตเป็นที่สุดวรรค เช่น
สงฺคโห
มาจาก “สํ + คโห”
ชุตินฺธโร
มาจาก “ชุตึ + ธโร”
ธมฺมญฺจเร
มาจาก “ธมฺมํ + จเร”
สมฺภูโต
มาจาก “สํ + ภูโต”
เพราะ ล แปลงนิคหิต เป็น ลฺ เช่น
ปฏิสลฺลีโน
มาจาก “ปฏิสํ + ลีโน”
ปุลฺลิงฺคํ
มาจาก “ปุํ + ลิงฺคํ”
สลฺลกฺขณา
มาจาก “สํ + ลกฺขณา”
สลฺเลโข
มาจาก “สํ + เลข”
สลฺลาโป
มาจาก “สํ + ลาโป”
ปฏิสลฺลาโน มาจาก “ปฏิสํ + ลาโน”
เพราะ เอ และ ห แปลงนิคหิต เป็น ฺ เช่น
ปจฺจตฺตญฺเญว มาจาก
“ปจฺจตฺตํ + เอว”
ตญฺเว
มาจาก “ตํ + เอว”
ตญฺหิ ตสฺส
มาจาก “ตํ + หิ ตสฺส”
เอวญฺหิ
มาจาก “เอวํ + หิ”
เพราะ ย แปลง นิคหิต กับ ย เป็น ฺ เช่น
สญฺโญโค
มาจาก “สํ + โยโค”
สญฺญาจิกาย มาจาก “สํ + ยาจิกาย”
สญฺโญชนํ
มาจาก “สํ + โยชนํ”
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๒.๕
		
		
		
		
๒.๖
		
		
		
		
๒.๗
		
		
		

เพราะสระหลัง แปลงนิคหิต เป็น มฺ เช่น
ตมหํ มาจาก “ตํ + อหํ”
ยมาหุ
มาจาก “ยํ + อาหุ”
ธนเมว
มาจาก “ธนํ + เอว”
กิเมตํ
มาจาก “กึ + เอตํ”
เพราะสระหลัง แปลงนิคหิต เป็น ทฺ เช่น
เอตทโวจ
มาจาก “เอตํ + อโวจ”
ยทนิจฺจํ
มาจาก “ยํ + อนิจฺจํ”
ตทนตฺตา
มาจาก “ตํ + อนตฺตา”
เอตเทว
มาจาก “เอตํ + เอว”
เพราะพยัญชนะ แปลงนิคหิต เป็น อํ เช่น
เอวํ วุตฺเต 		
มาจาก “เอวํ + วุตฺเต”
ตํ สาธุ 		
มาจาก “ตํ + สาธุ”
เอกํ สมยํ ภควา
มาจาก “เอกํ + สมยํ + ภควา”

๓. อาคมวิธิ วิธีการลงนิคหิตอาคม
๓.๑
		
๓.๒
		
		
		
		
		
		

เพราะสระ ลงนิคหิตอาคม เช่น
จกฺขุํ อุทปาทิ มาจาก “จกฺขุ อุทปาทิ”
เพราะพยัญชนะ ลงนิคหิตอาคม เช่น
อวํสิโร
มาจาก “อว + สิโร”
อณุํถูลานิ
มาจาก “อณุ + ถูลานิ”
ยาวญฺจิธ ภิกฺขเว มาจาก “ยาว + จ + อิธ ภิกฺขเว”
ตํขเณ
มาจาก “ต + ขเณ”
ตํสภาโว
มาจาก “ต + สภาโว”
ตํสมฺปยุตฺตา มาจาก “ต + สมฺปยุตฺตา”

บทที่ ๓
นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
ความหมายของนาม
ค�ำว่า “นาม” แปลว่า ชื่อ (Noun) เป็นชื่อของคน สัตว์ ที่ สิ่งของ เป็นต้น มีวิเคราะห์ว่า
“อตฺถํ นมตีติ นามํ - ชื่อว่านาม เพราะน้อมไปสู่ความหมาย” ตามวิเคราะห์นี้ ดังตัวอย่าง เช่น
ปุริสศัพท์ ย่อมน้อมไปสู่ทัพพะ คือ บุรุษ หมายความว่า เมื่อกล่าวค�ำว่า “ปุริส” ก็ท�ำให้นึกถึง
รูปร่าง ลักษณะ ของผู้ชาย หรือวิเคราะห์ว่า “อตฺตนิ อตฺถํ นาเมตีติ นามํ (นมุ+ณ) - ชื่อว่า
นาม เพราะยังความหมาย ให้น้อมมาในตน” ตามวิเคราะห์นี้ เป็นการกล่าวกลับกันอีกนัยหนึ่ง
ดังตัวอย่างเช่น ปุริส ศัพท์นี้ ดึงเอาความหมายของบุรุษมาไว้ในตน หมายความว่า ค�ำว่า
“ปุริส” นี้ สามารถอธิบายความหมาย หรือค�ำจ�ำกัดความทั้งหมดที่มีอยู่ใน “ปุริส ศัพท์”

๑. นามมี ๒ ประเภท คือ
(ก) อนฺวตฺถนาม คือนามที่เป็นไปตามอรรถ หรือตามความเป็นจริง เช่น ปุริโส
ค�ำว่า“ปุริโส”นี้ แปลว่า “บุรุษ,ผู้ชาย” มีวิเคราะห์ว่า “มาตาปิตูนํ หทยํ ปูเรตีติ ปุริโส - บุคคลใด
ย่อมยังใจ ของบิดามารดาให้เต็ม เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่าปุริส (บุรุษ)” จริงอย่างนั้น
พ่อแม่ย่อมอิ่มเอิบใจเมื่อได้ลูกชาย ฉะนั้น ค�ำว่า “ปุริโส” จึงเป็นอนวัตถนาม
(ข) รุฬฺหีนาม คือนามที่ตั้งขึ้นมาส�ำหรับเรียกขานเท่านั้น โดยไม่ค�ำนึงถึงความหมาย
เช่น สิริวฑฺโฒ ชื่อสิริวัฑฒ์ แปลว่า ผู้เจริญด้วยสิริ แต่เป็นชื่อของคนใช้

๒. นามมี ๓ ประเภท คือ

(ก) ปุลฺลิงฺคนาม
นามที่บ่งถึงเพศชายของศัพท์ เช่น รุกฺโข ต้นไม้
(ข) อิตถฺ ิลิงฺคนาม นามที่บง่ ถึงเพศหญิงของศัพท์ เช่น มาลา ระเบียบ
(ค) นปุงฺสกลิงฺคนาม นามที่ไม่ระบุเพศชายและเพศหญิงของศัพท์ เช่น ธนํ ทรัพย์

๓. นามมี ๓ ประเภท คือ

คือ

๓.๑ สุทฺธนาม หรือ นามนาม คือนามที่ล้วนๆ ที่ใช้เป็นประธานของประโยค มี ๒ อย่าง
(ก) สาธารณนาม นามทั่วไปไม่เจาะจง เช่น นครํ เมือง
(ข) อสาธารณนาม นามที่ไม่ทั่วไปเจาะจง เช่น สาวตฺถี เมืองสาวัตถี
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๓.๒ คุณนาม นามที่แสดงลักษณะพิเศษของสุทธนามหรือนามนาม ว่าดีหรือชั่ว ขาว
หรือด�ำ เป็นต้น มี ๓ ชั้น คือ
๓.๒.๑ ชั้นปกติ เช่น ปาโป ผู้ชั่ว
๓.๒.๒ ชั้นวิเศษ เช่น ปาปตโร, ปาปิโย, ปาปิสิโก ผู้ชั่วกว่า
๓.๓.๓ ชั้นอติวิเศษ เช่น ปาปตโม, ปาปิฏฺโฐ ผู้ชั่วที่สุด
๓.๓ สพฺพนาม นามที่ใช้แทนชื่อคน สัตว์ ที่ สิ่งของที่กล่าวมาแล้ว มี ๒ อย่าง คือ
(ก) ปุริสสพฺพนาม นามที่ใช้เป็นประธานในประโยคได้ มี ๓ บุรุษ คือ
		 ๑) ปฐมบุรุษ หมายถึง บุคคลที่เรากล่าวถึง ได้แก่ ต ศัพท์ (เขา, นั้น)
		 ๒) มัชฌิมบุรษุ หมายถึง บุคคลทีเ่ ราพูดด้วย ได้แก่ ตุมหฺ ศัพท์ (ท่าน)
		 ๓) อุตตมบุรุษ หมายถึง ตัวเราเอง ได้แก่ อมฺห ศัพท์ (ข้าพเจ้า)
(ข) วิเสสนสพฺพนาม สัพพนามที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวขยายสุทธนาม มี ๒๕ ตัว คือ
สพฺพ, กตร, กตม, อุภย, อิตร, อญฺญ, อญฺญตร, อญฺญตม, ปุพฺพ, ปร, อปร, ทกฺขิณ, อุตฺตร, อธร,
ย, ต, เอต, อิม, อมุ, กึ, เอก, อุภ, ทฺวิ, ติ และ จตุ ศัพท์
[หมายเหตุ :- เฉพาะ ต ศัพท์ เป็นได้ทั้งปุริสสัพพนามและวิเสสนสัพพนาม และ กึ ศัพท์
มีใช้เป็นประธานได้]

๔. นามมี ๔ ประเภท คือ

(ก) สามญฺฺญนาม คือนามที่มีสภาพเหมือนๆ กัน หรือชื่อทั่วไป เช่น รุกฺโข ต้นไม้
(ข) คุณนาม คือนามที่แสดงลักษณะพิเศษของคน สัตว์ สิ่งของเป็นต้น ในด้าน
คุณลักษณะบ้าง เช่น ดี ชั่ว รูปทรงสัณฐานบ้าง เช่น สูง ต�่ำ หรือสีสัน เช่น ขาว ด�ำ เป็นต้น เช่น
นีโล สีเขียว
(ค) กิริยานาม คือนามที่แสดงกิริยาอาการ เช่น ปาจโก ผู้หุง
(ง) ยทิจฺฉานาม คือนามที่ตั้งขึ้นมาตามความพอใจ มิได้มุ่งเอาความหมาย เช่น
สิริวฑฺโฒ ชื่อทาสรับใช้ว่าสิริวัฑฒ์

ลิงค์
ลิงค์ คือเพศของศัพท์ หรือปกติศัพท์ เข้าไปอยู่ในทุกๆ บทที่เป็นนาม ดังมีวิเคราะห์ว่า
“ลิงฺเคติ คเมติ โพเธตีติ ลิงฺคํ” - ย่อมให้รู้ว่าเป็นผู้ชายเป็นต้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าลิงค์
ลิงค์นั้นมี ๓ ประเภท คือ
๓.๑ ปุงลิงค์ ได้แก่ เพศชาย เช่น ปุริโส ผู้ชาย เป็นต้น
๓.๒ อิตถีลิงค์ ได้แก่ เพศหญิง เช่น อิตฺถี ผู้หญิง เป็นต้น
๓.๓ นปุงสกลิงค์ ได้แก่ ไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิง เช่น กุลํ ตระกูล เป็นต้น
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การจัดลิงค์ของศัพท์ มี ๒ เกณฑ์ คือ
๑. ลิงค์ตามความเป็นจริง เช่น ปุริโส แปลว่า บุรุษ เป็นปุงลิงค์ เป็นต้น
๒ ลิงค์โดยสมมติ เช่น ทาโร แปลว่า ภรรยา สมมติให้เป็นปุงลิงค์, ธนํ ทรัพย์ สมมติให้
เป็น นปุงสกลิงค์ เป็นต้น

การันต์

ค�ำว่า “การันต์” มาจาก “การ + อนฺต” การ แปลว่า อักษร อนฺต แปลว่า ที่สุด ได้แก่
อักษรที่สุดของศัพท์มี ๘ การันต์ คือ
(๑) อการนฺต นามที่มี อ อักษรเป็นที่สุด เช่น ปุริส ศัพท์
(๒) อาการนฺต นามที่มี อา อักษรเป็นที่สุด เช่น สา ศัพท์
(๓) อิการนฺต นามที่มี อิ อักษรเป็นที่สุด เช่น อคฺคิ ศัพท์
(๔) อีการนฺต นามที่มี อี อักษรเป็นที่สุด เช่น ทณฺฑี ศัพท์
(๕) อุการนฺต นามที่มี อุ อักษรเป็นที่สุด เช่น ภิกฺขุ ศัพท์
(๖) อูการนฺต นามที่มี อู อักษรเป็นที่สุด เช่น อภิภู ศัพท์
(๗) โอการนฺต นามที่มี โอ อักษรเป็นที่สุด เช่น โค ศัพท์
(๘) นิคฺคหีตนฺต นามที่มี นิคหิต เป็นที่สุด ได้แก่ กึ ศัพท์
จัดการันต์ตามลิงค์ทั้งสาม ดังนี้
๑. ปุลลิงคนาม มี ๗ การันต์ คือ
๑.๑ อ การันต์ มี ปุริส ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า ปุริสาทิคณ
๑.๒ อา การันต์ มี สา ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า สาทิคณ
๑.๓ อิ การันต์ มี อคฺคิ ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า อคฺคิยาทิคณ
๑.๔ อี การันต์ มี ทณฺฑี ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า ทณฺฑิยาทิคณ
๑.๕ อุ การันต์ มี ภิกฺขุ ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า ภิกฺขฺวาทิคณ
๑.๖ อู การันต์ มี อภิภู ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า อภิภาทิคณ
๑.๗ โอ การันต์ ได้แก่ โคศัพท์
๒. อิตถีลิงคนาม มี ๖ การันต์ คือ
๒.๑ อา การันต์ มี กญฺญา ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า กญฺญาทิคณ
๒.๒ อิ การันต์ มี รตฺติ ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า รตฺติยาทิคณ
๒.๓ อี การันต์ มี อิตฺถี ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า อิตฺถิยาทิคณ
๒.๔ อุ การันต์ มี ยาคุ ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า ยาคุอาทิคณ
๒.๕ อู การันต์ มี ชมฺพู ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า ชมฺพูอาทิคณ
๒.๖ โอ การันต์ ได้แก่ โค ศัพท์

26

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

๓. นปุงสกลิงคนาม มี ๗ การันต์ คือ
๓.๑ อ การันต์ มี จิตฺต ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า จิตฺตาทิคณ
๓.๒ อา การันต์ มี อสฺสทฺธา ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า อสฺสทฺธาทิคณ
๓.๓ อิ การันต์ มี อฏฺ ิ ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า อฏฐฺ ฺยาทิคณ
๓.๔ อี การันต์ มี สุขการี ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า สุขการิยาทิคณ
๓.๕ อุ การันต์ มี อายุ ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า อายาทิคณ
๓.๖ อู การันต์ มี โคตฺรภู ศัพท์ เป็นแม่แบบในการแจกปทมาลา เรียกว่า โคตฺรภาทิคณ
๓.๗ โอ การันต์ ได้แก่ จิตฺตโค ศัพท์

วิภัตติ
ค� ำ ว่ า “วิ ภั ต ติ ” แปลว่ า จ� ำ แนก หรื อ แจกแจงอรรถของลิ ง ค์ [ นาม/ปาฏิ ป ทิ ก บท]
มีอรรถกรรม เป็นต้น และความเป็นเอกวจนะ หรือพหูวจนะ มีวิเคราะห์ว่า “กมฺมาทิวเสน
เอกตฺตาทิวเสน จ ลิงฺคตฺถํ วิภชนฺตีติ วิภตฺติโย ย่อมจ�ำแนกอรรถของลิงค์ มีกรรมเป็นต้น
และมี ค วามเป็ น ของสิ่ ง เดี ย ว เป็ น ต้ น เพราะเหตุ นั้ น จึ ง ชื่ อ ว่ า วิ ภั ต ติ ” หรื อ วิ เ คราะห์ ว ่ า
“ปาฏิปทิกตฺโถ วิภชฺชเต เอตายาติ วิ ภ ตฺ ติ เนื้ อ ความของปาฏิ ป ทิ ก บท ย่ อ มถู ก จ� ำ แนก
ด้วยวิภัตตินี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วิภัตติ” ได้แก่ วิภัตตินาม ๑๔ ตัว คือ สิ โย, อํ โย, นา หิ,
ส นํ, สฺมา หิ, ส นํ, สฺมึ สุ

วิภตั ติ

ล�ำดับที่

ปฐมา
ที่ ๑
ทุติยา
ที่ ๒
ตติยา
ที่ ๓
จตุตถี
ที่ ๔
ปัญจมี
ที่ ๕
ฉัฏฐี
ที่ ๖
สัตตมี
ที่ ๗
อาลปนะ ค�ำร้องเรียก

วิภัตติ ๗ หมวดและค�ำแปล
เอกวจนะ พหุวจนะ อายตนิบาต (ค�ำแปลซึง่ เป็นค�ำเชือ่ มต่อศัพท์)
สิ
อํ
นา
ส
สฺมา
ส
สฺมึ
สิ

โย
โย
หิ
นํ
หิ
นํ
สุ
โย

อันว่า..... (อ.), อันว่า....ทั้งหลาย (อ..... ท.)
ซึ่ง, สู่, ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ
ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้ง
แก่, เพื่อ, ต่อ
แต่, จาก, กว่า, เหตุ, เพราะ
แห่ง, ของ, เมื่อ
ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บน, ณ
แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่

หมายเหตุ : อายตนิบาตฝ่ายพหุวจนะ ให้เติมค�ำว่า “ท. (ทั้งหลาย).....” ต่อท้ายค�ำแปล เช่น
ซึ่ง......ท., สู่...........ท. ฯลฯ

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
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วจนะ หรือพจน์
ค�ำว่า “วจนะ” หรือ “พจน์” เป็นค�ำพูดที่แสดงจ�ำนวนของสิ่งที่พูดถึงว่ามีจำ� นวนมาก
หรือน้อย มี ๒ อย่าง คือ
(๑) เอกวจนะ หรือ เอกพจน์ แสดงจ�ำนวนของสิ่งที่พูดว่ามีอย่างเดียว
(๒) พหุวจนะ หรือ พหูพจน์ แสดงจ�ำนวนของสิง่ ทีพ่ ดู มีจำ� นวนมาก ตัง้ แต่สองอย่างขึน้ ไป
การที่เราจะทราบบทนามนั้นๆ ว่าเป็นเอกวจนะ หรือพหุวจนะได้นั้น อาศัยวิภัตตินาม
ทั้ง ๑๔ ตัว เป็นตัวบอกให้ทราบ

๓.๑ ปุลลิงคนาม

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อ การันต์ ปุงลิงค์ ปุริสสทฺทปทมาลา (บุรุษ, บุคคล)
เอกวจนะ 		
พหุวจนะ
ปุริโส			
ปุริสา
โภ ปุริส ปุริสา			
ภวนฺโต ปุริสา
ปุริสํ			
ปุริเส
ปุริเสน			
ปุริเสหิ ปุริเสภิ
ปุริสสฺส [ปุริสาย ปุริสตฺถํ]		
ปุริสานํ
ปุริสา ปุริสมฺหา ปุริสสฺมา		
ปุริเสหิ ปุริเสภิ
ปุริสสฺส			
ปุริสานํ
ปุริเส ปุริสมฺหิ ปุริสสฺมึ		
ปุริเสสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. หลังจาก อ การันต์ในปุงลิงค์ แปลง สิ เป็น โอ, แปลง โย ปฐมา เป็น อา และลบ
อ หน้า
๒. เพราะสิ (ค) แปลงที่สุด เป็น อา, รัสสะ อา เป็น อ บ้าง และลบ สิ (ค) วิภัตติ
๓. คง อํ วิภัตติไว้, แปลง โย ทุติยา เป็น เอ และลบ อ หน้า
๔. หลังจาก อ การันต์ ในปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ แปลง นา เป็น เอน และลบ อ หน้า
และเพราะ หิ และ สุ วิภัตติ แปลง อ เป็น เอ
๕. เพราะ ส วิภัตติ ลง สฺ อาคม, หลังจาก อ การันต์ แปลง ส จตุตถีวิภัตติ เป็น อาย
และ ตฺถํ บ้าง
๖. เพราะ นํ วิภัตติ ทีฆะ อ เป็น อา
๗. แปลง สฺมา เป็น มฺหา และ อา บ้าง และลบ อ หน้า
๘. แปลง สฺมึ เป็น มฺหิ และ เอ บ้าง และลบ อ หน้า
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สุร
อุรค
คนฺธพฺพ
ปิสาจ
สีห
กจฺฉป
อสฺส
โลก
จาค
คาม
ธมฺม
โอฆ
วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

เทวดา
งู
คนธรรพ์
ปีศาจ
ราชสีห์
เต่า
ม้า
โลก
การสละ
หมู่บ้าน
ธรรม, บุญกุศล
ห้วงน�้ำ

ศัพท์แจกตาม ปุริส มีดังนี้
อสุร อสูร
นร
นาค พญานาค, ช้าง
ยกฺข
กินฺนร กินนร
มนุสฺส
เปต
เปรต
มาตงฺค
พฺยคฺฆ เสือโคร่ง
อจฺฉ
ตรจฺฉ หมาป่า
มิค
โสณ สุนัข
อาโลก
นิลย บ้าน
อนิล
โยค
การประกอบ, สูตร
วายาม
นิคม นิคม, ต�ำบล
อาคม
กาม กาม, ความใคร่
สํฆ
โฆส
เสียงก้อง
ปฏิฆ

คน
ยักษ์, เทวดา
มนุษย์
ช้าง
หมี
เนื้อ
แสงสว่าง
ลม
ความพยายาม
การมา, พระปริยตั ธิ รรม
พระสงฆ์, หมู่
ความเคียดแค้น

มนสทฺทปทมาลา (ใจ)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
มโน
มนา
เห มน มนา
เห มนา
มนํ	
มเน
มนสา มเนน
มเนหิ มเนภิ
มนโส มนสฺส
มนานํ
มนา มนมฺหา มนสฺมา
มเนหิ มเนภิ
มนโส มนสฺส
มนานํ
มนสิ มเน มนมฺหิ มนสฺมึ
มเนสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. มโนคณะ มีการแจกปทมาลาที่แตกต่างออกไป ๔ วิภัตติ
คือ นา ตติยา, ส วิภัตติทั้งจตุตถีและฉัฏฐี และ สฺมึ สัตตมีวิภัตติ
๒. แปลง นา ตติยา เป็น อา และลง สฺ อาคม
๓. แปลง ส วิภัตติ [จตุตถีและฉัฏฐี] เป็น โอ และลง สฺ อาคม
๔. แปลง สฺมึ สัตตมี เป็น อิ และลง สฺ อาคม
๕. รูปที่เหลือ มีวิธีท�ำตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือน ปุริส ศัพท์ทุกประการ

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
คาถาแสดงมโนคณศัพท์
มโน วโจ วโย เตโช
ตโป เจโต ตโม ยโส
อโย ปโย สิโร ฉนฺโท
สโร อุโร รโห อโห
ศัพท์แจกตาม มน เรียกว่า มโนคณะ มีดังนี้
ค�ำพูด
วย
วัย
เตช
เดช
ตบะ,ความเพียร เจต
ใจ
ตม
ความมืด
ยศ
อย
เหล็ก
ปย
น�้ำนม
ศีรษะ
ฉนฺท คัมภีร์ฉันท์, ความพอใจ, อ�ำนาจ
สระน�้ำ
อุร
อก
รห
ที่ลับ
วัน

วจ
ตป
ยส
สิร
สร
อห

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.
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คุณวนฺตุสทฺทปทมาลา (ผู้มีคุณ)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
คุณวา
คุณวนฺโต คุณวนฺตา
โภ คุณวํ คุณว คุณวา
ภวนฺโต คุณวนฺโต คุณวนฺตา
คุณวนฺตํ	
คุณวนฺเต
คุณวตา คุณวนฺเตน
คุณวนฺเตหิ คุณวนฺเตภิ
คุณวโต คุณวนฺตสฺส
คุณวตํ คุณวนฺตานํ
คุณวตา คุณวนฺตา 		
คุณวนฺตมฺหา คุณวนฺตสฺมา
คุณวนฺเตหิ คุณวนฺเตภิ
คุณวโต คุณวนฺตสฺส
คุณวตํ คุณวนฺตานํ
คุณวติ คุณวนฺเต คุณวนฺตมฺหิ
คุณวนฺตสฺมึ
คุณวนฺเตสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. เพราะ สิ วิภตั ติ แปลง นฺตุ ปัจจัยกับ สิ วิภตั ติ เป็น อา, แปลง นฺตุ กับ โย เป็น นฺโต
๒. เพราะ โย, อํ, นา, หิ, นํ, สฺมา, สฺมึ และ สุ วิภัตติ แปลง อุ ของ นฺตุ เป็น อ
๓. เพราะ สิ อาลปนะ (ค) แปลง นฺตุ กับ สิ วิภัตติ เป็น อํ, อ และ อา
๔. เพราะ นา วิภัตติ แปลง นฺตุ กับ นา เป็น ตา
๕. เพราะ ส วิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น โต, เพราะ ส วิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น
นฺตสฺส และเพราะ นํ วิภัตติ แปลง นฺตุ กับ นํ เป็น ตํ
๖. แปลง สฺมา เป็น นา
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๗. เพราะ สฺมึ วิภัตติ แปลง นฺตุ กับ สฺมึ เป็น ติ
๘. รูปที่เหลือ มีวิธีท�ำตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือน ปุริส ศัพท์ทุกประการ
ศัพท์แจกตาม คุณวนฺตุ มีดังนี้
คณวนฺตุ ผู้มีหมู่ กุลวนฺตุ
ผู้มีตระกูลดี พลวนฺตุ ผู้มีก�ำลัง
ยสวนฺตุ ผู้มียศ ธนวนฺตุ
ผู้มีทรัพย์
ผลวนฺตุ ต้นไม้อันมีผล
สีลวนฺตุ ผู้มีศีล ปญฺวนฺตุ ผู้มีปัญญา
ภควนฺตุ พระผูม้ พี ระภาค, ผูม้ โี ชค
สุตวนฺตุ ผู้มีการได้ยินได้ฟังมาก 		

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.
๑.
๒.
สติมนฺตุ
มติมนฺตุ
ชุติมนฺตุ
ถุตมิ นฺตุ
สุจิมนฺตุ
กสิมนฺตุ
จกฺขุมนฺตุ
เสตุมนฺตุ

หิมวนฺตุสทฺทปทมาลา (ภูเขาหิมพานต์)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
หิมวา หิมวนฺโต 		
หิมวนฺโต หิมวนฺตา
เห หิมวํ หิมว หิมวา		
เห หิมวนฺโต หิมวนฺตา
หิมวนฺตํ		
หิมวนฺเต
หิมวตา หิมวนฺเตน		
หิมวนฺเตหิ หิมวนฺเตภิ
หิมวโต หิมวนฺตสฺส		
หิมวตํ หิมวนฺตานํ
หิมวตา หิมวนฺตา 		
หิมวนฺตมฺหา หิมวนฺตสฺมา 		
หิมวนฺเตหิ หิมวนฺเตภิ
หิมวโต หิมวนฺตสฺส		
หิมวตํ หิมวนฺตานํ
หิมวติ หิมวนฺเต หิมวนฺตมฺหิ หิมวนฺตสฺมึ
หิมวนฺเตสุ
วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
เพราะ อํ วิภัตติและ ส วิภัตติ แปลง นฺตุ เป็น อ
รูปที่เหลือ มีวิธีท�ำตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือน คุณวนฺตุ ศัพท์ทุกประการ
ศัพท์แจกตาม หิมวนฺตุ มีดังนี้
ผู้มีสติ
ธิติมนฺตุ ผู้มีความตั้งมั่น คติมนฺตุ ผู้มีปัญญา
ผู้มีปัญญา
มุติมนฺตุ ผู้มีปัญญา
มุตฺติมนฺตุ ผู้มีปัญญา
ผู้มีรัศมีรุ่งเรือง สิริมนฺตุ ผู้มีสิริ
หิริมนฺตุ ผู้มีความละอาย
ผูม้ กี ารสรรเสริญ รติมนฺตุ ผูม้ คี วามยินดี
ยติมนฺตุ ผูม้ คี วามเพียร
ผูม้ คี วามสะอาด กลิมนฺตุ ผู้มีโทษ
พลิมนฺตุ ผู้มีพลีกรรม
ผู้มีการไถ
รุจิมนฺตุ ผู้มีความชอบใจ พุทฺธิมนฺตุ ผู้มีปัญญา
ผู้มีปัญญาจักษุ พนฺธุมนฺตุ ผู้มีพวกพ้อง
เหตุมนฺตุ ผู้มีเหตุ
ผู้มีสะพาน
เกตุมนฺตุ ผู้มีธง
ราหุมนฺตุ ผู้มีราหู

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
ภาณุมนฺตุ ผูม้ แี สงสว่าง

ขาณุมนฺตุ ป่าอันมีตอ
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วิชชฺ มุ นฺตุ ท้องฟ้าอันมีสายฟ้า

หมายเหตุ :- เฉพาะ สติมนฺตุ และ พนฺธุมนฺตุ ศัพท์ ใน อํ ทุติยาวิภัตติและ ส วิภัตติ
ให้แปลง นฺตุ ปัจจัยทั้งตัว เป็น อ ส�ำเร็จรูปเป็น สติมํ สติมนฺตํ, พนฺธุมํ พนฺธุมนฺตํ, สติมสฺส
สติมโต สติมนฺตสฺส, พนฺธุมสฺส พนฺธุมโต พนฺธุมนฺตสฺส วิภัตติที่เหลือแจกเหมือนกับ หิมวนฺตุ
ศัพท์ทุกประการ

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

๑.
๒.
๓.
มหนฺต
ททนฺต
ปจนฺต
จวนฺต
กุพฺพนฺต

คจฺฉนฺตสทฺทปทมาลา (ผู้ไปอยู่)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
คจฺฉํ คจฺฉนฺโต		 คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺตา
โภ คจฺฉํ คจฺฉ คจฺฉา		 ภวนฺโต คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺตา
คจฺฉนฺตํ		 คจฺฉนฺเต
คจฺฉตา คจฺฉนฺเตน		 คจฺฉนฺเตหิ คจฺฉนฺเตภิ
คจฺฉโต คจฺฉนฺตสฺส		 คจฺฉตํ คจฺฉนฺตานํ
คจฺฉตา คจฺฉนฺตา		
คจฺฉนฺตมฺหา คจฺฉนฺตสฺมา		 คจฺฉนฺเตหิ คจฺฉนฺเตภิ
คจฺฉโต คจฺฉนฺตสฺส		 คจฺฉตํ คจฺฉนฺตานํ
คจฺฉติ คจฺฉนฺเต 		
คจฺฉนฺตมฺหิ คจฺฉนฺตสฺมึ		 คจฺฉนฺเตสุ
วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
เพราะ สิ วิภัตติ แปลง นฺต เป็น อํ และลบ สิ วิภัตติ
ให้ตั้ง นฺต เหมือน นฺตุ ปัจจัย แล้ววิธีการท�ำตัวรูป ก็ให้ท�ำเหมือน คุณวนฺตุ ศัพท์
รูปที่เหลือ มีวิธีท�ำตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือน คุณวนฺตุ ศัพท์ทุกประการ
ศัพท์แจกตาม คจฺฉนฺต มีดังนี้
ผู้บูชาอยู่
จรนฺต ผู้เที่ยวไปอยู่
ติฏฺนฺต
ผู้ยืนอยู่
ผู้ให้อยู่
ภุญฺชนฺต ผู้บริโภคอยู่
สุณนฺต
ผู้ฟังอยู่
ผู้หุงอยู่
ชยนฺต ผู้ชนะอยู่
ชีรนฺต
ผู้แก่อยู่
ผู้ตายอยู่, เคลื่อน มียนฺต ผู้ตายอยู่
สรนฺต
ผู้ระลึกถึงอยู่
ผู้กระท�ำอยู่
ชปนฺต ผู้สวดอยู่
วชนฺต
ผู้ไปอยู่
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วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ภวนฺตสทฺทปทมาลา (ผู้เจริญ, ท่าน)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ภวํ		
โภนฺโต ภวนฺโต ภวนฺตา
โภ ภนฺเต โภนฺต โภนฺตา		
โภนฺโต ภวนฺโต ภวนฺตา
ภวนฺตํ		
โภนฺเต ภวนฺเต
โภตา ภวตา ภวนฺเตน		
ภวนฺเตหิ ภวนฺเตภิ
โภโต ภวโต ภวนฺตสฺส		
ภวตํ ภวนฺตานํ
โภตา ภวตา ภวนฺตา 		
ภวนฺตมฺหา ภวนฺตสฺมา		
ภวนฺเตหิ ภวนฺเตภิ
โภโต ภวโต ภวนฺตสฺส		
ภวตํ ภวนฺตานํ
ภวติ ภวนฺเต ภวนฺตมฺหิ ภวนฺตสฺมึ		
ภวนฺเตสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. เพราะ โย วิภัตติ แปลง ว ของ ภวนฺต ศัพท์ เป็น โอ
๒. เพราะ สิ อาลปนะ (ค) แปลง ภวนฺต ศัพท์ เป็น โภ, ภนฺเต, โภนฺต, โภนฺตา
๓. เพราะ นา วิภัตติและ ส วิภัตติ แปลง ว ของ ภวนฺต ศัพท์ เป็น โอ
๔. รูปที่เหลือ มีวิธีท�ำตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือน คุณวนฺตุ ศัพท์ทุกประการ

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

สนฺตสทฺทปทมาลา (มีอยู่, สัตบุรุษ, ผู้สงบ, ผู้อ่อนล้า)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
สํ สนฺโต			
สนฺโต สนฺตา
โภ สํ ส สา			
ภวนฺโต สนฺโต สนฺตา
สนฺตํ			
สนฺเต
สตา สนฺเตน			
สนฺเตหิ สพฺภิ
สโต สนฺตสฺส			
สตํ สนฺตานํ
สตา สนฺตา สนฺตมฺหา สนฺตสฺมา			
สนฺเตหิ สพฺภิ
สโต สนฺตสฺส			
สตํ สนฺตานํ
สติ สนฺเต สนฺตมฺหิ สนฺตสฺมึ			
สนฺเตสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. เพราะ ภ แปลง สนฺตศัพท์ เป็น ส และลง พฺ อาคม
๒. รูปที่เหลือ มีวิธีท�ำตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือน คุณวนฺตุ ศัพท์ทุกประการ

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.
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ราชสทฺทปทมาลา (พระราชา)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ราชา		 ราชาโน
โภ ราช ราชา		 ภวนฺโต ราชาโน
ราชานํ ราชํ		 ราชาโน
รญฺญา ราเชน		 ราชูหิ ราชูภิ ราเชหิ ราเชภิ
รญฺโญ ราชิโน		 รญฺญํ ราชูนํ ราชานํ
รญฺญา		 ราชูหิ ราชูภิ ราเชหิ ราเชภิ
รญฺโญ ราชิโน		 รญฺญํ ราชูนํ ราชานํ
รญฺเญ ราชินิ		 ราชูสุ ราเชสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. หลังจาก พฺรหฺม, อตฺต, สข และ ราช ศัพท์เป็นต้น แปลง สิ เป็น อา
๒. หลังจาก พฺรหฺม, อตฺต, สข และ ราช ศัพท์เป็นต้น แปลง โย เป็น อาโน
๓. หลังจาก พฺรหฺม, อตฺต, สข และ ราช ศัพท์เป็นต้น แปลง อํ เป็น อานํ
๔. เพราะ นา วิภัตติ แปลง ราช กับ นา เป็น รญฺา บ้าง
๕. เพราะ สุ, นํ และ หิ วิภัตติ แปลง ราช เป็น ราชุ บ้าง
๖. เพราะ ส วิภัตติ แปลง ราช กับ ส เป็น รญฺโญ และ ราชิโน
๗. เพราะ นํ วิภัตติ แปลง ราช กับ นํ เป็น รญฺญํ บ้าง
๘. หลังจาก อมฺห, ตุมฺห, นฺตุ, ราช, พฺรหฺม, อตฺต, สข, สตฺถุ และ ปิตุ ศัพท์ เป็นต้น
แปลง สฺมา เป็น นา
๙. เพราะ สฺมึ วิภัตติ แปลง ราช กับ สฺมึ เป็น รญฺเญ และ ราชินิ
วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

พฺรหฺมสทฺทปทมาลา (พรหม)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
พฺรหฺมา
พฺรหฺมาโน
โภ พฺรหฺเม
ภวนฺโต พฺรหฺมาโน
พฺรหฺมานํ พฺรหฺมํ	
พฺรหฺมาโน
พฺรหฺมุนา
พฺรหฺเมหิ พฺรหฺเมภิ
พฺรหฺมุโน พฺรหฺมสฺส
พฺรหฺมานํ พฺรหฺมูนํ
พฺรหฺมุนา
พฺรหฺเมหิ พฺรหฺเมภิ
พฺรหฺมุโน พฺรหฺมสฺส
พฺรหฺมานํ พฺรหฺมูนํ
พฺรหฺมนิ
พฺรหฺเมสุ
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วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. แปลง สิ อาลปนะ (ค) เป็น เอ
๒. เพราะ นา วิภัตติ ส วิภัตติ และ นํ วิภัตติแปลง อ ที่สุดของ พฺรหฺม ศัพท์ เป็น อุ
๓. หลังจาก อิ วัณณะ และ อุ วัณณะ แปลง ส เป็น โน บ้าง
๔. หลังจาก พฺรหฺม ศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น นิ

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อตฺตสทฺทปทมาลา (ตน/จิต/กุศล/ปรมาตมัน)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อตฺตา
อตฺตาโน
โภ อตฺต อตฺตา
ภวนฺโต อตฺตาโน
อตฺตานํ อตฺตํ	
อตฺตาโน
อตฺตนา อตฺเตน
อตฺตเนหิ อตฺตเนภิ
อตฺตโน
อตฺตานํ
อตฺตนา
อตฺตเนหิ อตฺตเนภิ
อตฺตโน
อตฺตานํ
อตฺตนิ
อตฺเตสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. เพราะ หิ วิภัตติ แปลงที่สุดของ อตฺต ศัพท์ เป็น อน
๒. หลังจาก อตฺต ศัพท์ แปลง ส เป็น โน
๓. หลังจาก อตฺต ศัพท์ แปลง สฺมา เป็น นา
๔. หลังจาก อตฺต ศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น นิ
วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา .
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อา การันต์ ปุงลิงค์ สาสทฺทปทมาลา (สุนัข)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
สา
สา
เห ส สา
เห สา
สํ	
เส
เสน
สาหิ สาภิ
สสฺส สาย
สานํ
สา สมฺหา สสฺมา
สาหิ สาภิ
สสฺส
สานํ
เส สมฺหิ สสฺมึ
สาสุ

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
๑.

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.
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วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
เพราะวิภัตติฝ่ายเอกวจนะและ โย วิภัตติ เว้น อา การันต์ในอิตถีลิงค์ รัสสะ อา
เป็น อ, อี เป็น อิ และ อู เป็น อุ
อิ การันต์ ปุงลิงค์ อคฺคิสทฺทปทมาลา (ไฟ)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อคฺคินิ อคฺคิ
อคฺคี อคฺคโย
เห อคฺคิ
เห อคฺคี อคฺคโย
อคฺคึ
อคฺคี อคฺคโย
อคฺคินา
อคฺคีหิ อคฺคีภิ อคฺคิหิ อคฺคิภิ
อคฺคิโน อคฺคิสฺส
อคฺคีนํ อคฺคินํ
อคฺคินา อคฺคิมฺหา อคฺคิสฺมา
อคฺคีหิ อคฺคีภิ อคฺคิหิ อคฺคภิ ิ
อคฺคิโน อคฺคิสฺส
อคฺคีนํ อคฺคินํ
อคฺคิมฺหิ อคฺคิสฺมึ
อคฺคีสุ อคฺคิสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. เพราะ สิ วิภัตติ แปลงที่สุดของ อคฺคิ ศัพท์ เป็น อินิ และลบ สิ วิภัตติ บ้าง
๒. ลบ โย วิภัตติ บ้าง เพราะ โย วิภัตติที่แปลงเป็น นิ แล้ว และที่ถูกลบแล้ว ทีฆะ อิ
เป็น อี และ อุ เป็น อู และเพราะ โย วิภัตติ แปลง อิ หรือ อี (ชื่อ ฌ) เป็น อ
๓. แปลง อํ วิภัตติ และ ม อักษร เป็น นิคหิต
๔. ศัพท์แจกตามเหล่านี้ ในปฐมาไม่มีการแปลง สิ วิภัตติเป็น อินิ ที่เหลือแจกตาม
อคฺคิ ศัพท์ทุกประการ
ศัพท์แจกตาม อคฺคิ ศัพท์ มีดังนี้
โชติ ไฟ
ปาณิ ฝ่ามือ
คณฺฐิ ศัพท์ยาก,ปม
มุฏฺฐิ ก�ำมือ
กุจฺฉิ ท้อง
วตฺถิ กระเพาะปัสสาวะ
สาลิ ข้าวสาลี
วีหิ
ข้าวเปลือก
พฺยาธิ โรค
โอธิ เขตแดน
โพธิ
ต้นโพธิ์
สนฺธิ การต่อ
ราสิ กอง, หมู่
เกสิ
คนฝึกม้าชื่อเกสี สาติ
ภิกษุชื่อว่าสาติ
ทีปิ
เสือดาว
อิสิ
ฤาษี
มุนิ
พระมุนี, ภิกษุ
มณิ แก้วมณี
ธนิ
เสียง
ยติ
ภิกษุ
คิริ
ภูเขา
รวิ
ดวงอาทิตย์
กวิ
กวี, บัณฑิต
กปิ
ลิง
อสิ
ดาบ
มสิ
น�้ำหมึก
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อริ
พลิ
อธิปติ
อติถิ
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ขุมทรัพย์
หนอน
ศัตรู
พลีกรรม
อธิบดี
แขกผู้มาเยือน

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ธมฺมี
หตฺถี
ทาฐี
มาลี
ภาคี
สามี
สสี

วิธิ
ปติ
ติมิ
ชลธิ
อญฺชลิ
สมาธิ

วิธี
สามี, เจ้านาย
ปลาใหญ่ชื่อติมิ
มหาสมุทร
กระพุ่มมือ
ความตั้งมั่น

อหิ
หริ
กลิ
คหปติ
สารถิ

งู
ทองค�ำ
โทษ, บาป
คหบดี
นายสารถี

อี การันต์ ปุงลิงค์ ทณฺฑีสทฺทปทมาลา (ผู้มีไม้เท้า)
เอกวจนะ 		 พหุวจนะ
ทณฺฑี		 ทณฺฑี ทณฺฑิโน
โภ ทณฺฑิ		 ภวนฺโต ทณฺฑี ทณฺฑิโน
ทณฺฑินํ ทณฺฑึ		 ทณฺฑี ทณฺฑิโน
ทณฺฑินา 		 ทณฺฑีหิ ทณฺฑีภิ
ทณฺฑิโน ทณฺฑิสฺส		 ทณฺฑีนํ
ทณฺฑินา ทณฺฑิมฺหา ทณฺฑิสฺมา		 ทณฺฑีหิ ทณฺฑีภิ
ทณฺฑิโน ทณฺฑิสฺส		 ทณฺฑีนํ
ทณฺฑินิ ทณฺฑิมฺหิ ทณฺฑิสฺมึ		 ทณฺฑีสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. แปลง โย วิภัตติ เป็น โน
๒. เพราะ สิ อาลปนะ (ค) รัสสะ อี เป็น อิ และ อู เป็น อุ
๓. หลังจากที่ท�ำรัสสะแล้ว แปลง อํ เป็น นํ บ้าง
๔. หลังจากที่ท�ำรัสสะแล้ว แปลง สฺมึ เป็น นิ บ้าง
ศัพท์แจกตาม ทณฺฑี มีดังนี้
ผู้มีธรรม
สํฆี
ผู้มีหมู่
ญาณี
ช้างผู้มีงวง
จกฺกี
ผู้มีจักร
ปกฺขี
สัตว์ผู้มีเขี้ยว
รฏฺฐี
ผู้มีแว่นแคว้น
ฉตฺตี
ผู้มีพวงมาลัย วมฺมี
ผู้มีเสื้อเกราะ
โยคี
ผู้มีส่วน
โภคี
ผู้มีโภคทรัพย์
กามี
ผู้มีทรัพย์
ธชี
ผู้มีธง
คณี
ดวงจันทร์
กุฏฺฐี
ผู้มีโรคเรื้อน
ชฏี

ผู้มีญาณ
นกผู้มีปีก
ผู้มีร่ม
ผู้มีความเพียร
ผู้มีความใคร่
ผู้มีคณะ
ฤาษีผู้มีชฎา
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ยานี
ทนฺตี
จาคี
พลี

ผู้มียาน
ช้างผู้มีงา
ผู้มีการบริจาค
ผู้มีก�ำลัง

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

สุขี
มนฺตี
กุสลี
ปาปการี

ผู้มีความสุข
ผู้มีการปรึกษา
ผู้มีกุศล
ผู้ท�ำบาปเป็นปกติ

สิขี
กรี 		
มุสลี
ธมฺมจารี

นกยูงผู้มีหงอน
ช้างผู้มีงวง
ผู้มีสาก
ผูป้ ระพฤติธรรมโดยปกติ

อุ การันต์ ปุงลิงค์ ภิกฺขุสทฺทปทมาลา (ภิกษุ)
เอกวจนะ 		 พหุวจนะ
ภิกฺขุ 		 ภิกฺขู ภิกฺขโว
โภ ภิกฺขุ		 ภวนฺโต ภิกฺขู ภิกฺขเว ภิกฺขโว
ภิกฺขุํ		 ภิกฺขู ภิกฺขโว
ภิกฺขุนา		 ภิกฺขูหิ ภิกฺขูภิ ภิกฺขุหิ ภิกฺขุภิ
ภิกฺขุโน ภิกฺขุสฺส		 ภิกฺขูนํ ภิกฺขุนํ
ภิกฺขุนา ภิกฺขุมฺหา ภิกฺขุสฺมา		 ภิกฺขูหิ ภิกฺขูภิ ภิกฺขุหิ ภิกขฺ ุภิ
ภิกฺขุโน ภิกฺขุสฺส		 ภิกฺขูนํ ภิกฺขุนํ
ภิกฺขุมฺหิ ภิกฺขุสฺมึ		 ภิกฺขูสุ ภิกฺขุสุ
วิธีเปลี่ยนวิภัตติ

๑. แปลง โย เป็น โว บ้าง
๒. เพราะ เว และ โววิภัตยาเทศ แปลง อุ เป็น อ
๓. หลังจากรัสสะโดยปกติ แปลง โย อาลปนะ เป็น เว และ โว
ศัพท์แจกตาม ภิกฺขุ มีดังนี้
เสตุ
สะพาน, เขื่อน
เกตุ
ธง
ราหุ
อสูรชื่อว่าราหู
ภาณุ พระอาทิตย์
ปงฺคุ
คนเปลี้ย
อุจฺฉุ อ้อย
เวฬุ
ไม้ไผ่
มจฺจุ
ความตาย
สินฺธุ มหาสมุทร
พนฺธุ พวกพ้อง
เนรุ
ภูเขาสิเนรุ
เมรุ
ภูเขาสิเนรุ
สตฺตุ ศัตรู
การุ
นายช่าง
เหตุ
เหตุ
ชนฺตุ สัตว์
รุรุ
กวาง
ปฏุ
คนฉลาด
หมายเหตุ :- เหตุ ศัพท์ และ ชนฺตุ ศัพท์ ใน โย ปฐมาวิภัตติและทุติยา มีรูปเป็น
เหตุโย, ชนฺตุโย เฉพาะ ชนฺตุ ศัพท์ แปลง โย วิภัตติ เป็น โน มีรูปเป็น ชนฺตุโน ที่เหลือเหมือน
ภิกฺขุ ศัพท์
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วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

เหตุสทฺทปทมาลา (เหตุ)
เอกวจนะ 		 พหุวจนะ
เหตุ 		 เหตู เหตโว เหตุโย
โภ เหตุ		 ภวนฺโต เหตู เหตเว เหตโว
เหตุํ		 เหตู เหตโว เหตุโย
เหตุนา		 เหตูหิ เหตูภิ เหตุหิ เหตุภิ
เหตุโน เหตุสฺส		 เหตูนํ เหตุนํ
เหตุนา เหตุมฺหา เหตุสฺมา		 เหตูหิ เหตูภิ เหตุหิ เหตุภิ
เหตุโน เหตุสฺส		 เหตูนํ เหตุนํ
เหตุมฺหิ เหตุสฺมึ		 เหตูสุ เหตุสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ชนฺตุสทฺทปทมาลา (สัตว์)
เอกวจนะ 		 พหุวจนะ
ชนฺตุ 		 ชนฺตู ชนฺตโว ชนฺตุโน
โภ ชนฺตุ		 ภวนฺโต ชนฺตู ชนฺตเว
ชนฺตุํ		 ชนฺตู ชนฺตโว ชนฺตุโน
ชนฺตุนา		 ชนฺตูหิ ชนฺตูภิ ชนฺตุหิ
ชนฺตุโน ชนฺตุสฺส		 ชนฺตูนํ ชนฺตุนํ
ชนฺตนุ า ชนฺตมุ หฺ า ชนฺตสุ มฺ า		 ชนฺตูหิ ชนฺตูภิ ชนฺตุหิ
ชนฺตุโน ชนฺตุสฺส		 ชนฺตูนํ ชนฺตุนํ
ชนฺตุมฺหิ ชนฺตุสฺมึ		 ชนฺตูสุ ชนฺตุสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

สตฺถุสทฺทปทมาลา (พระศาสดา, ครู)
เอกวจนะ 		 พหุวจนะ
สตฺถา		 สตฺถาโร
โภ สตฺถ สตฺถา 		 ภวนฺโต สตฺถาโร
สตฺถารํ		 สตฺถาเร สตฺถาโร
สตฺถารา สตฺถุนา		 สตฺถาเรหิ สตฺถาเรภิ
สตฺถุ สตฺถุโน สตฺถุสฺส		 สตฺถารานํ สตฺถานํ
สตฺถารา		 สตฺถาเรหิ สตฺถาเรภิ
สตฺถุ สตฺถุโน สตฺถุสฺส		 สตฺถารานํ สตฺถานํ
สตฺถริ		 สตฺถาเรสุ

ชนฺตุโย
ชนฺตโว
ชนฺตุโย
ชนฺตุภิ
ชนฺตุภิ
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วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. เพราะ สิ วิภัตติ แปลงที่สุดของ สตฺถุ, ปิตุ, มาตุ, ภาตุ, ธีตุ และ กตฺตุ ศัพท์
เป็นต้น เป็น อา และลบ สิ วิภัตติ
๒. เพราะวิภัตติอื่นจาก สิ วิภัตติ แปลงที่สุดของ สตฺถุ และ ปิตุ ศัพท์เป็นต้น
เป็น อาร
๓. หลังจาก อารอาเทศ แปลง โย วิภัตติ เป็น โอ
๔. หลังจาก อารอาเทศ แปลง นา วิภัตติ เป็น อา
๕. เพราะ ส วิภัตติ แปลงที่สุดของ สตฺถุ และ ปิตุ ศัพท์ เป็นต้น เป็น อุ และลบ ส
วิภัตติ
๖. เพราะ นํ วิภัตติ แปลงที่สุดของ สตฺถุ และ ปิตุ ศัพท์ เป็นต้น เป็น อ
๗. หลังจากอารอาเทศ แปลง สฺมึ วิภัตติ เป็น อิ.
๘. เพราะ อิวิภัตยาเทศ รัสสะ อารอาเทศ เป็น อร

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

กตฺตุสทฺทปทมาลา (ผู้กระท�ำ)
เอกวจนะ 		 พหุวจนะ
กตฺตา		 กตฺตาโร
โภ กตฺต กตฺตา		 ภวนฺโต กตฺตาโร
กตฺตารํ		 กตฺตาเร กตฺตาโร
กตฺตารา		 กตฺตาเรหิ กตฺตาเรภิ
กตฺตุ กตฺตุโน กตฺตุสฺส		 กตฺตารานํ กตฺตานํ กตฺตนู ํ กตฺตนุ ํ
กตฺตารา		 กตฺตาเรหิ กตฺตาเรภิ
กตฺตุ กตฺตุโน กตฺตุสฺส		 กตฺตารานํ กตฺตานํ กตฺตนู ํ กตฺตนุ ํ
กตฺตริ 		 กตฺตาเรสุ กตฺตูสุ กตฺตุสุ

ศัพท์แจกตาม กตฺตุศัพท์ มีดังนี้
ภตฺตุ
ผู้เลี้ยง, สามี วตฺตุ
ผู้กล่าว
โสตุ
ผู้ฟัง
ญาตุ
ผู้รู้
เฉตฺตุ
ผู้ตัด
เภตฺตุ
ผู้ผ่า, ผู้ท�ำลาย
ธาตุ
ผู้ทรงไว้
นตฺตุ
หลาน
วิญฺญาเปตุ ผู้ให้รู้
กาเรตุ ผู้ให้ท�ำ

เนตุ
เชตุ
ทาตุ
โพทฺธุ
สาเวตุ

ผู้น�ำไป
ผู้ชนะ
ผู้ให้
ผู้รู้
ผู้ให้ฟัง
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วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ปิตุสทฺทปทมาลา (บิดา)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปิตา
ปิตโร
โภ ปิต ปิตา
ภวนฺโต ปิตโร
ปิตรํ
ปิตเร ปิตโร
ปิตรา ปิตุนา
ปิตเรหิ - ภิ, ปิตูหิ - ภิ, ปิตุหิ - ภิ
ปิตุ ปิตุโน ปิตุสฺส
ปิตรานํ ปิตานํ ปิตูนํ ปิตุนํ
ปิตรา
ปิตเรหิ - ภิ, ปิตูหิ - ภิ, ปิตุหิ - ภิ
ปิตุ ปิตุโน ปิตุสฺส
ปิตรานํ ปิตานํ ปิตูนํ ปิตุนํ
ปิตริ
ปิตเรสุ ปิตูสุ ปิตุสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. รัสสะ อารอาเทศของ ปิตุ, มาตุ, ภาตุ ศัพท์เป็นต้น เป็น อร
๒. รูปที่เหลือ มีวิธีท�ำตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือน กตฺตุ ศัพท์ทุกประการ

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อู การันต์ ปุงลิงค์ อภิภูสทฺทปทมาลา (ผู้เป็นใหญ่)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อภิภู
อภิภู อภิภุโว
โภ อภิภุ
ภวนฺโต อภิภู อภิภุโว
อภิภุํ	
อภิภู อภิภุโว
อภิภุนา
อภิภูหิ อภิภูภิ
อภิภุโน อภิภุสฺส
อภิภูนํ
อภิภุนา อภิภุมฺหา อภิภุสฺมา
อภิภูหิ อภิภูภิ
อภิภุโน อภิภุสฺส
อภิภูนํ
อภิภุมฺหิ อภิภุสฺมึ
อภิภูสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. ลบ โย วิภัตติ, แปลง โย เป็น โว และรัสสะ อู เป็น อุ
๒. รัสสะ อู เป็น อุ และแปลง ส วิภัตติ เป็น โน
๓. แปลง สฺมา วิภัตติ เป็น นา
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ศัพท์แจกตาม อภิภู มีดังนี้
สยมฺภู ผู้เป็นเอง, พระพุทธเจ้า
เวสฺสภู พระเวสสภูพุทธเจ้า
ปราภิภู ผู้ปกครองบุคคลอื่น
สหภู ธรรมอันเป็นไปด้วยกัน (เฉพาะ สหภู ศัพท์ แปลง โย วิภัตติ เป็น โว และ โน)
วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.
มคฺคญฺญู
อตฺถญฺญู
รตฺตญฺญู
กตญฺญู
วิญฺญู
เวทคู
วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

สพฺพญฺญูสทฺทปทมาลา (พระสัพพัญญูพุทธเจ้า)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
สพฺพญฺญู
สพฺพญฺญู สพฺพญฺญุโน
โภ สพฺพญฺญุ
โภนฺโต สพฺพญฺญู สพฺพญฺญุโน
สพฺพญฺญุํ	
สพฺพญฺญู สพฺพญฺญุโน
สพฺพญฺญุนา
สพฺพญฺญูหิ สพฺพญฺญูภิ
สพฺพญฺญุโน สพฺพญฺญุสฺส
สพฺพญฺญูนํ
สพฺพญฺญุนา สพฺพญฺญุมฺหา สพฺพญฺญุสฺมา
สพฺพญฺญูหิ สพฺพญฺญูภิ
สพฺพญฺญุโน สพฺพญฺญุสฺส
สพฺพญฺญูนํ
สพฺพญฺญุมฺหิ สพฺพญฺญุสฺมึ
สพฺพญฺญูสุ
ศัพท์แจกตาม สพฺพญฺญู มีดังนี้
ผู้รู้มรรค, ผู้รู้หนทาง
ธมฺมญฺญู ผู้รู้ธรรม, ผู้รู้เหตุ
ผู้รู้อรรถ, ผู้รู้ผล
กาลญฺญู
ผู้รู้กาลอันสมควร
ผู้รู้ราตรี (ผู้มีอายุมาก)
มตฺตญฺญู ผู้รู้ประมาณ
ผู้รู้คุณที่ผู้อื่นท�ำแล้ว
ตถญฺญู
ผู้รู้ความจริง
ผู้รู้แจ้ง, ผู้รู้เดียงสา
วิทู
ผู้รู้, บัณฑิต
ผู้ถึงฝั่งแห่งพระเวท
ปารคู
ผู้ถึงฝั่ง (ผู้เชี่ยวชาญ)
โอ การันต์ ปุงลิงค์ โคสทฺทปทมาลา (วัว)
เอกวจนะ 				
โค		
เห โค		
คาวุํ คาวํ ควํ		
คาเวน คเวน		
คาวสฺส ควสฺส		
คาวา คาวมฺหา คาวสฺมา ควา ควมฺหา ควสฺมา 		
คาวสฺส ควสฺส		
คาเว คาวมฺหิ คาวสฺมึ คเว ควมฺหิ ควสฺมึ 		

พหุวจนะ
คาโว คโว
เห คาโว คโว
คาโว คโว
โคหิ โคภิ
ควํ คุนฺนํ โคนํ
โคหิ โคภิ
ควํ คุนฺนํ โคนํ
คาเวสุ คเวสุ โคสุ
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วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. เพราะ โย วิภัตติ แปลง โอ ของ โค เป็น อาว และแปลง โย เป็น โอ
๒. เพราะ อํ วิภัตติ และ ส วิภัตติ แปลง โอ ของ โค เป็น อาว และ อว
๓. เพราะ โย, นา, ส, สฺมา, สฺมึ และ สุ วิภัตติ แปลง โอ ของ โค เป็น อว
๔. เพราะ อํ วิภัตติ แปลง อ ของ อาว ที่แปลงมาจาก โอ ของ โค เป็น อุ บ้าง
ปุริโส คุณวา ราชา 		
สตฺถาภิภู จ สพฺพญฺญู

ปุลลิงคสังคหคาถา

สาคฺคิ ทณฺฑี จ ภิกฺขุ จ
โคติ ปุลฺลิงฺคสงฺคโห

๓.๒ อิตถีลิงคนาม
วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

สทฺธา
วิชฺชา
วีณา
มุจฺฉา

อาการันต์ อิตถีลิงค์ กญฺญาสทฺทปทมาลา (สาวน้อย)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
กญฺญา
กญฺญา กญฺญาโย
โภติ กญฺเญ
โภติโย กญฺญา กญฺญาโย
กญฺญํ
กญฺญา กญฺญาโย
กญฺญาย
กญฺญาหิ  กญฺญาภิ
กญฺญาย
กญฺญานํ
กญฺญาย
กญฺญาหิ  กญฺญาภิ
กญฺญาย
กญฺญานํ
กญฺญาย  กญฺญายํ
กญฺญาสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. แปลง สิ อาลปนะ (ค) เป็น เอ
๒. หลังจาก อา การันต์ในอิตถีลิงค์ แปลงวิภัตติฝ่ายเอกวจนะ ตั้งแต่ นา ตติยา
ถึง สฺมึ สัตตมี (นา, ส, สฺมา, ส, สฺมึ) เป็น อาย
๓. หลังจากการันต์ทั้งปวงในอิตถีลิงค์ แปลง สฺมึ เป็น ยํ บ้าง
ศัพท์แจกตาม กญฺญา มีดังนี้
ความเชื่อ
เมธา ปัญญา
ปญฺญา ปัญญา
ความรู้
จินฺตา ความคิด
มนฺตา ความรู้
พิณ
ตณฺหา ตัณหา
อิจฺฉา ความต้องการ
ความหลง
เอชา ตัณหา
มายา มารยา

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
เมตฺตา
ภิกฺขา
ชิวฺหา
อาสา
คาถา
สาลา
ปูชา
เวทนา
ตสินา
วฏฺฏกา
ปริสา
สิขา
สาขา
ชฏา
โสณฺฑา
วนิตา
นิทฺทา
ทิสา
ปภา
ชายา
สุรา
สิลา
เอลา
วฬวา

เมตตา
อาหาร
ลิ้น
ความหวัง, ตัณหา
คาถา, ร้อยกรอง
ศาลา
การบูชา
การเสวยอารมณ์
ตัณหา
นกคุ้ม
บริษัท
ยอด, หงอน
กิ่งไม้
ชฎา
งวงช้าง
หญิงสาว
ความหลับ
ทิศ
รัศมี
ภรรยา
สุรา, เหล้า
ศิลา, หิน
น�้ำลาย
ม้าตัวเมีย

มตฺตา
ชงฺฆา
วาจา
คงฺคา
เสนา
มาลา
ขิฑฺฑา
สญฺญา
ปชา
โคธา
สภา
วิสาขา
วจา
ฆฏา
วาสนา
ลตา
สุธา
สึสปา
สีมา
ขตฺติยา
โทลา
ลีลา
วสุธา
มูสา

ประมาณ
แข้ง
ค�ำพูด
แม่น�้ำคงคา
กองทัพ
พวงมาลัย
การเล่น
ความจ�ำ, ชื่อ
หมู่สัตว์
เหี้ย, ตะกวด
สภา, ที่ประชุม
ดาววิสาขา
ว่านน�้ำ
หม้อ
วาสนา
เถาวัลย์
อาหารทิพย์, ปูนขาว
ต้นประดู่ลาย
สีมา, เขตแดน
นางกษัตริย์
ชิงช้า
การเยื้องกราย
แผ่นดิน, พสุธา
เบ้า

สิกฺขา
คีวา
ฉายา
นาวา
เลขา
เวลา
ปิปาสา
เจตนา
เทวตา
พลากา
วาลิกา
วิสิขา
วญฺฌา
เชฏฺฐา
กรุณา
กถา
นาสา
ปปา
ขมา
สกฺขรา
ตุลา
ลาลา
กลา
คุหา
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ข้อที่ควรศึกษา
คอ
เงา
เรือ
รอยขีดเขียน
เวลา
ความกระหาย
ความจงใจ
เทวดา
นกยาง
ทราย
ถนน
หญิงหมัน
ดาวช้างใหญ่
ความสงสาร
ค�ำพูด
จมูก
น�้ำประปา, บ่อน�้ำ
ความอดทน
ก้อนกรวด
ตราชั่ง
น�้ำลาย
ส่วน
ถ�้ำ
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วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ปตฺติ
กิตฺติ
ขนฺติ
ตนฺติ
อิทฺธิ
โพธิ
ปีติ
สนฺธิ
ทิฏฺิ
ยฏฺฺิ
นาฬิ
มติ
ธิติ
รติ

อิ การันต์ อิตถีลิงค์ รตฺติสทฺทปทมาลา (ราตรี, กลางคืน)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
รตฺติ		 รตฺตี รตฺติโย รโตฺย
เห รตฺติ		 เห รตฺตี รตฺติโย
รตฺตึ		 รตฺตี รตฺติโย
รตฺติยา 		 รตฺตีหิ รตฺตีภิ รตฺติหิ รตฺติภิ
รตฺติยา		 รตฺตีนํ รตฺตินํ
รตฺติยา รตฺยา		 รตฺตีหิ รตฺตีภิ รตฺติหิ รตฺตภิ ิ
รตฺติยา		 รตฺตีนํ รตฺตินํ
รตฺติยา รตฺยา รตฺยํ รตฺตึ รตฺโต รตฺติยํ		 รตฺตีสุ รตฺติสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. หลัง อิ วัณณะ และ อุ วัณณะในอิตถีลิงค์ แปลงวิภัตติฝ่ายเอกวจนะ
ตั้งแต่ นา ตติยา ถึง สฺมึ สัตตมี (นา, ส, สฺมา, ส, สฺมึ) เป็น ยา
๒. แปลง สฺมา เป็น อา และแปลง สฺมึ เป็น อํ บ้าง
๓. เพราะสระที่แปลงมาจากวิภัตติ แปลง อิ เป็น ย
๔. แปลง สฺมึ วิภัตติ เป็น โอ บ้าง
ศัพท์แจกตาม รตฺติ มีดังนี้
ส่วนบุญ
ยุตฺติ ความสมควร
วุตฺติ
ค�ำอธิบายสูตร
ชื่อเสียง
มุตฺติ ความหลุดพ้น
ติตฺติ ความอิ่ม
ความอดทน
กนฺติ ความชอบใจ
สนฺติ พระนิพพาน
แบบแผน
สิทฺธิ ความส�ำเร็จ
สุทฺธิ
ความบริสุทธิ์
ความส�ำเร็จ, ฤทธิ์ วุทฺธิ ความเจริญ
พุทฺธิ ความรู้
โพธิญาณ
ภูมิ
แผ่นดิน
ชาติ
การเกิด
ปีติ, ความอิ่มใจ
สูติ
การเกิด
นนฺทิ ความเพลิดเพลิน
การปฏิสนธิ
สาณิ ผ้าม่าน
โกฏิ
โกฎิ, ปลาย
ความเห็น
วุฑฺฒิ ความเจริญ
ตุฏฺิ
ความยินดี
ไม้เท้า
ปาฬิ ล�ำดับ, แถว
อาฬิ
ฝั่งน�้ำ
ทะนาน
เกฬิ การเล่น
สติ
ความระลึกได้
ความรู้
คติ
การไป
จุติ
ตาย, เคลื่อน
ความเพียร
ยุวติ หญิงสาว
วิกติ
การเปลี่ยนแปลง
ความยินดี
รุจิ
ควมชอบใจ, รัศมี อสนิ สายฟ้า
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วสนิ
ธุลิ
อฏวิ

ผ้า
ธุลี, ฝุ่นละออง
ป่าดง

โอสธิ ดาวประจ�ำรุ่ง
ทุนฺทุภิ กลองใหญ่
ฉวิ
ผิวหนัง

องฺคุลิ
โทณิ

นิ้วมือ
รางไม้

หมายเหตุ :- ศัพท์แจกตาม รตฺติ ศัพท์ เว้นปฐมาวิภัตติ รูปว่า “รโตฺย” ปัญจมีวิภัตติ
รูปว่า “รตฺยา” และสัตตมีวิภัตติ รูปว่า “รตฺยา, รตฺยํ, รตฺตึ, รตฺโต” ที่เหลือแจกเหมือน รตฺติ ศัพท์
ทุกประการ

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อี การันต์ อิตถีลิงค์ อิตฺถีสทฺทปทมาลา (หญิง)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อิตฺถี
อิตฺถี อิตฺถิโย
โภติ อิตฺถิ
โภติโย อิตฺถี อิตฺถิโย
อิตฺถิยํ อิตฺถึ
อิตฺถี อิตฺถิโย
อิตฺถิยา
อิตฺถีหิ อิตฺถีภิ
อิตฺถิยา
อิตฺถีนํ
อิตฺถิยา
อิตฺถีหิ อิตฺถีภิ
อิตฺถิยา
อิตฺถีนํ
อิตฺถิยา อิตฺถิยํ	
อิตฺถีสุ

มหี
ปาฏลี
นารี
วารุณี
คนฺธพฺพี
เทวี
มิคี
กุกฺกุฏี

ศัพท์แจกตาม อิตฺถี มีดังนี้
เวตรณี
แม่น�้ำเวตรณี
กทลี
ต้นกล้วย
กุมารี
เด็กหญิง
พฺราหฺมณี พราหมณี
กินฺนรี
นางกินนรี
ยกฺขี
นางยักษ์
วานรี
นางลิง
หํสี
นางหงส์

แผ่นดิน
ต้นแคฝอย
ผู้หญิง
แม่มด
หญิงคนธรรพ์
พระราชินี
แม่เนื้อ
แม่ไก่

วาปี
ฆฏี
ตรุณี
สขี
นาคี
อชี
สูกรี
กากี

บึง
หม้อน�้ำ
หญิงสาว
เพื่อนหญิง
นางนาค
แม่แพะ
แม่หมู
แม่กา
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วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

คุณวตีสทฺทปทมาลา (หญิงผู้มีคุณ)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
คุณวตี
คุณวตี คุณวติโย
โภติ คุณวติ
โภติโย คุณวตี คุณวติโย
คุณวติยํ คุณวตึ
คุณวตี คุณวติโย
คุณวติยา
คุณวตีหิ คุณวตีภิ
คุณวติยา
คุณวตีนํ
คุณวติยา
คุณวตีหิ คุณวตีภิ
คุณวติยา
คุณวตีนํ
คุณวติยา คุณวติยํ
คุณวตีสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

คุณวนฺตีสทฺทปทมาลา (หญิงผู้มีคุณ)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
คุณวนฺตี
คุณวนฺตี คุณวนฺติโย
โภติ คุณวนฺติ
โภติโย คุณวนฺตี คุณวนฺติโย
คุณวนฺติยํ คุณวนฺตึ
คุณวนฺตี คุณวนฺติโย
คุณวนฺติยา
คุณวนฺตีหิ คุณวนฺตีภิ
คุณวนฺติยา
คุณวนฺตีนํ
คุณวนฺติยา
คุณวนฺตีหิ คุณวนฺตีภิ
คุณวนฺติยา
คุณวนฺตีนํ
คุณวนฺติยา คุณวนฺติยํ
คุณวนฺตีสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ภิกฺขุนีสทฺทปทมาลา (ภิกษุณี)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ภิกฺขุนี
ภิกฺขุนี ภิกฺขุนิโย
โภติ ภิกฺขุนิ
โภติโย ภิกฺขุนี ภิกฺขุนิโย
ภิกฺขุนึ
ภิกฺขุนี ภิกฺขุนิโย
ภิกฺขุนิยา
ภิกฺขุนีหิ ภิกฺขุนีภิ
ภิกฺขุนิยา
ภิกฺขุนีนํ
ภิกฺขุนิยา
ภิกฺขุนีหิ ภิกฺขุนีภิ
ภิกฺขุนิยา
ภิกฺขุนีนํ
ภิกฺขุนิยา ภิกฺขุนิยํ	
ภิกฺขุนีสุ
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วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.
ธาตุ
ททฺทุ
รชฺชุ
สสฺสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.
ธีตุ

อุ การันต์ อิตถีลิงค์ ยาคุสทฺทปทมาลา (ข้าวต้ม)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ยาคุ
ยาคู ยาคุโย
เห ยาคุ
เห ยาคู ยาคุโย
ยาคุํ	
ยาคู ยาคุโย
ยาคุยา
ยาคูหิ ยาคูภิ ยาคุหิ ยาคุภิ
ยาคุยา
ยาคูนํ ยาคุนํ
ยาคุยา
ยาคูหิ ยาคูภิ ยาคุหิ ยาคุภิ
ยาคุยา
ยาคูนํ ยาคุนํ
ยาคุยา ยาคุยํ	
ยาคูสุ ยาคุสุ
ธาตุ
โรคกลาก
เชือก
แม่ยาย แม่ผัว

ศัพท์แจกตาม ยาคุ มีดังนี้
เธนุ
แม่โคนม
กาสุ
กจฺฉุ โรคหิด
กณฺฑุ
กเรณุ ช้างพัง
ปิยงฺคุ

หลุม
โรคเกลื้อน
ต้นประยงค์

มาตุสทฺทปทมาลา (มารดา)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
มาตา
มาตโร
โภติ มาต มาตา
โภติโย มาตโร
มาตรํ	
มาตเร มาตโร
มาตรา มาตุยา มตฺยา
มาตเรหิ - ภิ, มาตูหิ - ภิ,
มาตุ มาตุสฺส มาตุยา
มาตรานํ มาตานํ มาตูนํ
มาตรา มาตุยา
มาตเรหิ - ภิ, มาตูหิ - ภิ,
มาตุ มาตุสฺส มาตุยา
มาตรานํ มาตานํ มาตูนํ
มาตริ
มาตเรสุ มาตูสุ มาตุสุ
ลูกสาว, ธิดา

ศัพท์แจกตาม มาตุ มีดังนี้
ทุหิตุ ลูกสาว, ธิดา

มาตุหิ - ภิ
มาตุนํ
มาตุหิ - ภิ
มาตุนํ
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วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อูการันต์ อิตถีลิงค์ ชมฺพูสทฺทปทมาลา (ต้นหว้า)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ชมฺพู
ชมฺพู ชมฺพุโย
เห ชมฺพุ
เห ชมฺพู ชมฺพุโย
ชมฺพุํ	
ชมฺพู ชมฺพุโย
ชมฺพุยา
ชมฺพูหิ ชมฺพูภิ
ชมฺพุยา
ชมฺพูนํ
ชมฺพุยา
ชมฺพูหิ ชมฺพูภิ
ชมฺพุยา
ชมฺพูนํ
ชมฺพุยา ชมฺพุยํ	
ชมฺพูสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. เพราะเอกวจนะวิภัตติ เว้น สิวิภัตติ รัสสะ อู เป็น อุ
๒. เพราะเอกวจนะวิภัตติ ตั้งแต่ตติยาวิภัตติ ถึงสัตตมีวิภัตติ แปลงวิภัตติ เป็น ยา
๓. แปลง สฺมึ วิภัตติ เป็น ยํ บ้าง
ศัพท์แจกตาม ชมฺพู มีดังนี้
วธู หญิงสาว,สะใภ้
สรภู แม่น�้ำสรภู สรพู
สุตนู หญิงผู้มีร่างกายงดงาม
จมู กองทัพ
วามูรู
วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ตุ๊กแก, จิ้งจก
หญิงผู้มีขาอ่อนงาม

โอ การันต์ อิตถีลิงค์ โคสทฺทปทมาลา (วัวตัวเมีย)
เอกวจนะ				
พหุวจนะ
โค
คาโว คโว
เห โค
เห คาโว คโว
คาวุํ คาวํ ควํ	
คาโว คโว
คาเวน คเวน
โคหิ โคภิ
คาวสฺส ควสฺส
ควํ คุนฺนํ โคนํ
คาวา คาวมฺหา คาวสฺมา ควา ควมฺหา ควสฺมา
โคหิ โคภิ
คาวสฺส ควสฺส
ควํ คุนฺนํ โคนํ
คาเว คาวมฺหิ คาวสฺมึ คเว ควมฺหิ ควสฺมึ
คาเวสุ คเวสุ โคสุ

หมายเหตุ :- โค ศัพท์ เป็น โอ การันต์ อิตถีลิงค์ มีวิธีท�ำตัวรูปและแจกปทมาลา
เหมือน โค ศัพท์ ในปุงลิงค์ทุกประการ
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อิตถีลิงคสังคหคาถา
กญฺา รตฺติ นที อิตฺถี
มาตุลานี จ ภิกฺขุนี
ทณฺฑินี ยาคุ มาตา จ
ชมฺพู โคติตฺถิสงฺคโห

๓.๓ นปุงสกลิงคนาม
อ การันต์ นปุงสกลิงค์ จิตฺตสทฺทปทมาลา (จิต)
วิภัตติ
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปฐมา.
จิตฺตํ
จิตฺตา จิตฺตานิ
อาลปนะ. เห จิตฺต
เห จิตฺตา จิตฺตานิ
ทุติยา. จิตฺตํ	
จิตฺเต จิตฺตานิ
ตติยา. จิตฺเตน
จิตฺเตหิ จิตฺเตภิ
จตุตถี. จิตฺตสฺส
จิตฺตานํ
ปัญจมี. จิตฺตา จิตฺตมฺหา จิตฺตสฺมา
จิตฺเตหิ จิตฺเตภิ
ฉัฏฐี.
จิตฺตสฺส
จิตฺตานํ
สัตตมี. จิตฺเต จิตฺตมฺหิ จิตฺตสฺมึ
จิตฺเตสุ
วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. หลังจาก อ การันต์ในนปุงสกลิงค์ แปลง สิ ปฐมาวิภัตติ เป็น อํ
๒. แปลง โย วิภัตติ เป็น นิ และแปลง นิ ปฐมา เป็น อา, แปลง นิ ทุติยา เป็น เอ บ้าง
๓. เพราะ โย วิภัตติที่แปลงเป็น นิ แล้ว ทีฆะ อ เป็น อา
๔. รูปตั้งแต่ตติยาวิภัตติจนถึงสัตตมีวิภัตติ เหมือนใน อ การันต์ ปุงลิงค์ทุกประการ
ศัพท์แจกตาม จิตฺต มีดังนี้
ปุญฺ บุญ
ปาป
บาป
ผล
ผล
รูป
รูป
สาธน ความส�ำเร็จ
โสต
หู
ฆาน จมูก
สุข
สุข
ทุกฺข
ทุกข์
การณ เหตุ
ทาน
ทาน
สีล
ศีล
ธน
ทรัพย์
โลจน ดวงตา
มูล
มูล, ราก, มูลค่า
กูล
ฝั่งน�้ำ	
พล
ก�ำลัง
ชาล
ข่าย
มงฺคล มงคล
นฬิน
ดอกบัว
ลิงฺค
ลิงค์, เพศ
มุข
ปาก, หน้า
องฺค
ส่วน, อวัยวะ
ชล
น�้ำ	
อมฺพุช ดอกบัว
ปุลิน
ทราย
ธญฺญ
ข้าวเปลือก
หิรญฺญ เงิน
ปท		
บท, เหตุ, เท้า
อมต
พระนิพพาน
ปทุม ดอกบัวแดง ปณฺณ ใบไม้, หนังสือ
สุสาน
ป่าช้า
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วน
จีวร
อินฺทฺริย
ยาน
ปาน
โลห
อณฺฑ
มรณ
อรญฺ
นคร
ฉิทฺท

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
ป่า, น�้ำ
จีวร
อินทรีย์
ยาน
น�้ำดื่ม
เหล็ก
ไข่
ความตาย
ป่า
เมือง
รู, ช่อง, โพรง

อายุธ
วตฺถ
นยน
อุทาน
ภวน
อลาต
ปี
าณ
ตาณ
ตีร		

อาวุธ
ผ้า
ดวงตา
ค�ำอุทาน
บ้าน
ดุ้นไฟ
ตั่ง
ญาณ, ปัญญา
พระนิพพาน
ฝั่งน�้ำ	

หทย
กุล
วทน
โสปาน
ภุวน
ตุณฺฑ
กรณ
อารมฺมณ
จรณ
ฉตฺต

หัวใจ
ตระกูล
ปาก
บันได
โลก
จะงอยปาก
เครื่องมือ
อารมณ์
การประพฤติ
ร่ม

กมฺมสทฺทปทมาลา (กรรม, การงาน, การกระท�ำ)
วิภัตติ
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปฐมา.
กมฺมํ	
กมฺมา กมฺมานิ
อาลปนะ. เห กมฺม
เห กมฺมา กมฺมานิ
ทุติยา. กมฺมํ	
กมฺเม กมฺมานิ
ตติยา. กมฺมุนา กมฺมนา กมฺเมน
กมฺเมหิ กมฺเมภิ
จตุตถี. กมฺมุโน กมฺมสฺส
กมฺมานํ
ปัญจมี. กมฺมุนา กมฺมา กมฺมมฺหา กมฺมสฺมา
กมฺเมหิ กมฺเมภิ
ฉัฏฐี.
กมฺมุโน กมฺมสฺส
กมฺมานํ
สัตตมี. กมฺมนิ กมฺเม กมฺมมฺหิ กมฺมสฺมึ
กมฺเมสุ
คุณวนฺตุสทฺทปทมาลา (ผู้มีคุณ) (นปุงสกลิงค์)
วิภัตติ
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปฐมา.
คุณวํ	
คุณวนฺติ คุณวนฺตานิ
อาลปนะ. โภ คุณวํ คุณว คุณวา
ภวนฺโต คุณวนฺติ คุณวนฺตานิ
ทุติยา. คุณวนฺตํ	
คุณวนฺเต คุณวนฺตานิ
ตติยา. คุณวตา คุณวนฺเตน
คุณวนฺเตหิ คุณวนฺเตภิ
จตุตถี. คุณวโต คุณวนฺตสฺส
คุณวตํ คุณวนฺตานํ
ปัญจมี. คุณวตา คุณวนฺตา คุณวนฺตมฺหา คุณวนฺตสฺมา
คุณวนฺเตหิ คุณวนฺเตภิ
ฉัฏฐี.
คุณวโต คุณวนฺตสฺส
คุณวตํ คุณวนฺตานํ
สัตตมี. คุณวติ คุณวนฺเต คุณวนฺตมฺหิ คุณวนฺตสฺมึ
คุณวนฺเตสุ
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คจฺฉนฺตสทฺทปทมาลา (ผู้ไปอยู่)
วิภัตติ
เอกวจนะ
ปฐมา.
คจฺฉํ คจฺฉนฺตํ	
อาลปน. เห คจฺฉนฺต
ทุติยา. คจฺฉนฺตํ	
ตติยา. คจฺฉตา คจฺฉนฺเตน
จตุตถี. คจฺฉโต คจฺฉนฺตสฺส
ปัญจมี. คจฺฉตา คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตมฺหา คจฺฉนฺตสฺมา
ฉัฏฐี.
คจฺฉโต คจฺฉนฺตสฺส
สัตตมี. คจฺฉติ คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺตมฺหิ คจฺฉนฺตสฺมึ

พหุวจนะ
คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตานิ
เห คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตานิ
คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺตานิ
คจฺฉนฺเตหิ คจฺฉนฺเตภิ
คจฺฉตํ คจฺฉนฺตานํ
คจฺฉนฺเตหิ คจฺฉนฺเตภิ
คจฺฉตํ คจฺฉนฺตานํ
คจฺฉนฺเตสุ

อา การันต์ นปุงสกลิงค์ อสฺสทฺธาสทฺทปทมาลา (ผู้ไม่มีศรัทธา)
วิภัตติ
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปฐมา.
อสฺสทฺธํ	
อสฺสทฺธา อสฺสทฺธานิ
อาลปนะ. เห อสฺสทฺธ อสฺสทฺธา
เห อสฺสทฺธา อสฺสทฺธานิ
ทุติยา. อสฺสทฺธํ	
อสฺสทฺเธ อสฺสทฺธานิ
ตติยา. อสฺสทฺเธน
อสฺสทฺเธหิ อสฺสทฺเธภิ
จตุตถี. อสฺสทฺธสฺส
อสฺสทฺธานํ
ปัญจมี. อสฺสทฺธา อสฺสทฺธมฺหา อสฺสทฺธสฺมา
อสฺสทฺเธหิ อสฺสทฺเธภิ
ฉัฏฐี.
อสฺสทฺธสฺส
อสฺสทฺธานํ
สัตตมี. อสฺสทฺเธ อสฺสทฺธมฺหิ อสฺสทฺธสฺมึ
อสฺสทฺเธสุ
วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. ให้รัสสะ อา เป็น อ ทุกวิภัตติ
๒. เมื่อรัสสะแล้ว มีวิธีท�ำตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือน จิตฺต ศัพท์ทุกประการ
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วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
อิ การันต์ นปุงสกลิงค์ อฏฺิสทฺทปทมาลา (กระดูก)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อฏฺฐิ
อฏฺฐ  ี อฏฺฐนี ิ
เห  อฏฺฐิ
เห  อฏฺฐ  ี อฏฺฐนี ิ
อฏฺฐึ
อฏฺฐ  ี อฏฺฐนี ิ
อฏฺฐนิ า
อฏฺฐหี   ิ อฏฺฐภี   ิ อฏฺฐหิ   ิ อฏฺฐภิ ิ
อฏฺฐโิ น  อฏฺฐสิ ฺส
อฏฺฐนี ํ  อฏฺฐนิ ํ
อฏฺฐนิ า  อฏฺฐมิ ฺหา  อฏฺฐสิ ฺมา
อฏฺฐหี   ิ อฏฺฐภี   ิ อฏฺฐหิ   ิ อฏฺฐภิ ิ
อฏฺฐโิ น  อฏฺฐสิ ฺส
อฏฺฐนี ํ  อฏฺฐนิ ํ
อฏฺฐมิ ฺห  ิ อฏฺฐสิ ฺม ึ
อฏฺฐสี   ุ อฏฺฐสิ ุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. ลบ โย วิภัตติ แล้วทีฆะ อิ เป็น อี, แปลง โย เป็น นิ แล้วทีฆะ อิ เป็น อี
๒. ตั้งแต่ตติยาวิภัตติ จนถึงสัตตมีวิภัตติ ฝ่ายพหุวจนะ จะมีได้ ๒ รูป คือ รูปรัสสะ
และรูปทีฆะ
ศัพท์แจกตาม อฏฺฐิ มีดังนี้
สตฺถิ ขาอ่อน
ทธิ
นมส้ม
วาริ
น�้ำ	
อกฺขิ นัยน์ตา
อจฺฉิ นัยน์ตา
อจฺจิ เปลวไฟ
อี การันต์ นปุงสกลิงค์ สุขการีสทฺทปทมาลา (อันกระท�ำซึง่ ความสุขโดยปกติ)
วิภัตติ
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปฐมา.
สุขการิ
สุขการี สุขการีนิ
อาลปนะ.
เห สุขการิ
เห สุขการี สุขการีนิ
ทุติยา.
สุขการินํ สุขการึ
สุขการี สุขการีนิ
ตติยา.
สุขการินา
สุขการีหิ สุขการีภิ
จตุตถี.
สุขการิโน สุขการิสฺส
สุขการีนํ
ปัญจมี.
สุขการินา สุขการิมฺหา สุขการิสฺมา
สุขการีหิ สุขการีภิ
ฉัฏฐี.
สุขการิโน สุขการิสฺส
สุขการีนํ
สัตตมี.
สุขการินิ สุขการิมฺหิ สุขการิสฺมึ
สุขการีสุ
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วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.
จกฺขุ
ทารุ
หิงฺคุ
ชตุ
วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อุ การันต์ นปุงสกลิงค์ อายุสทฺทปทมาลา (อายุ, ชีวิต)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อายุ			
อายู อายูนิ
เห อายุ			
เห อายู อายูนิ
อายุํ			
อายู อายูนิ
อายุสา อายุนา			
อายูหิ อายูภิ อายุหิ อายุภิ
อายุโน อายุสฺส			
อายูนํ อายุนํ
อายุนา อายุมฺหา อายุสฺมา			
อายูหิ อายูภิ อายุหิ อายุภิ
อายุโน อายุสฺส			
อายูนํ อายุนํ
อายุมฺหิ อายุสฺมึ			
อายูสุ อายุสุ
นัยน์ตา
ไม้, ฟืน
มหาหิงคุ์
ครั่ง

ศัพท์แจกตาม อายุ มีดังนี้
วสุ
ทรัพย์
ติปุ
แร่ดีบุก
สิคฺคุ ต้นมะรุม
อมฺพุ น�้ำ	

ธนุ
มธุ
วตฺถุ
อสฺสุ

ธนู
น�้ำผึ้ง
เรื่อง, สิ่งของ
น�้ำตา

อู การันต์ นปุงสกลิงค์ โคตฺรภูสทฺทปทมาลา (โคตรภูจิต)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
โคตฺรภุ
โคตฺรภู โคตฺรภูนิ
เห โคตฺรภุ
เห โคตฺรภู โคตฺรภูนิ
โคตฺรภุํ	
โคตฺรภู โคตฺรภูนิ
โคตฺรภุนา
โคตฺรภูหิ โคตฺรภูภิ
โคตฺรภุโน โคตฺรภุสฺส
โคตฺรภูนํ
โคตฺรภุนา โคตฺรภุมฺหา โคตฺรภุสฺมา
โคตฺรภูหิ โคตฺรภูภิ
โคตฺรภุโน โคตฺรภุสฺส
โคตฺรภูนํ
โคตฺรภุมฺหิ โคตฺรภุสฺมึ
โคตฺรภูสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. วิภัตติฝ่ายเอกวจนะ ให้รัสสะทุกวิภัตติ
๒. ลบ โย วิภัตติ, แปลง โย วิภัตติ เป็น นิ บ้าง
ศัพท์แจกตาม โคตฺรภู มีดังนี้
อภิภู (จิต) ผู้เป็นใหญ่ สยมฺภู (จิต) ผู้รู้เอง
ธมฺมญฺญู (จิต) ผู้รู้ธรรม
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วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

โอ การันต์ นปุสกลิงค์ จิตฺตโคสทฺทปทมาลา (วัวด่าง)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
จิตฺตคุ
จิตฺตคู จิตฺตคูนิ
เห จิตฺตคุ
เห จิตฺตคู จิตฺตคูนิ
จิตฺตคุํ	
จิตฺตคู จิตฺตคูนิ
จิตฺตคุนา
จิตฺตคูหิ จิตฺตคูภิ จิตฺตคุหิ จิตฺตคุภิ
จิตฺตคุโน จิตฺตคุสฺส
จิตฺตคูนํ จิตฺตคุนํ
จิตฺตคุนา จิตฺตคุมฺหา จิตฺตคุสฺมา
จิตฺตคูหิ จิตฺตคูภิ จิตฺตคุหิ จิตตฺ คุภิ
จิตฺตคุโน จิตฺตคุสฺส
จิตฺตคูนํ จิตฺตคุนํ
จิตฺตคุมฺหิ จิตฺตคุสฺมึ
จิตฺตคูสุ จิตฺตคุสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. ให้รัสสะ โอ เป็น อุ ทุกวิภัตติ
๒. เมื่อรัสสะแล้ว ให้ท�ำตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือน อุ การันต์ในนปุงสกลิงค์
ทุกประการ
นปุงสกลิงคสังคหคาถา
จิตฺตํ กมฺมญฺจ อสฺสทฺธมถฏฺฺฐิ สุขการิ จ
อายุ โคตฺรภุ ธมฺมญฺญุ
จิตฺตคูติ นปุํสเก

R
ฉนฺทวโต กึ นาม กมฺมํ น สิชฺฌติ
วีริยวโต กึ นาม กมฺมํ น สิชฺฌติ
จิตฺตวโต กึ นาม กมฺมํ น สิชฺฌติ
ปญฺวโต กึ นาม กมฺมํ น สิชฺฌติ
ไม่มีสิ่งใด
ไม่มีสิ่งใด
ไม่มีสิ่งใด
ไม่มีสิ่งใด

ที่ผู้มีฉันทะ จะทำ�ไม่สำ�เร็จ
ที่ผู้มีความเพียร จะทำ�ไม่สำ�เร็จ
ที่ผู้มีความใส่ใจ จะทำ�ไม่สำ�เร็จ
ที่ผู้มีปัญญา จะทำ�ไม่สำ�เร็จ

(พระอาจารย์ภัททันตะ ธัมมานันทะมหาเถระ (อู))

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
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๓.๔ สัพพนาม
ค�ำว่า “สัพพนาม” หมายความว่า นามที่ใช้แทนนามนามที่กล่าวมาแล้วทั้งสามลิงค์
มีวเิ คราะห์วา่ “สพฺเพสํ อิตถฺ ปิ มุ นปุสํ กานํ นามานิ สพฺพนามานิ แปลว่า “อ.ชือ่ ท. ของอิตถีลงิ ค์
ปุงลิงค์ และนปุงสกลิงค์ ท. ทั้งปวง ชื่อว่าสัพพนาม. สัพพนามนั้นมีทั้งหมด ๒๗ ตัว คือ สพฺพ,
กตร, กตม, อุภย, อิตร, อญฺญ, อญฺญตร, อญฺญตม, ปุพฺพ, ปร, อปร, ทกฺขิณ, อุตฺตร, อธร,
ย, ต, เอต, อิม, อมุ, กึ, เอก, อุภ, ทฺวิ, ติ, จตุ, ตุมฺห และ อมฺห ศัพท์
สัพพนามนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ปุริสสัพพนาม และวิเสสนสัพพนาม ดังนี้
(๑) ปุริสสัพพนาม ได้แก่ สัพพนามที่ใช้แทนชื่อบุคคล ใช้เป็นประธานในประโยคได้
มี ๓ ตัว คือ ต, ตุมฺห และ อมฺห ศัพท์ แบ่งออกเป็น ๓ บุรุษ ดังนี้
๑. ปฐมบุรุษ หมายถึง บุคคลที่เรากล่าวถึง ได้แก่ ต ศัพท์ (เขา, นั้น)
๒. มัชฌิมบุรุษ หมายถึง บุคคลที่เราพูดด้วย ได้แก่ ตุมฺห ศัพท์ (ท่าน, เธอ, คุณ)
๓. อุตตมบุรุษ หมายถึง ตัวเราเอง ได้แก่ อมฺห ศัพท์ (ข้าพเจ้า, ผม, ดิฉัน)
(๒) วิเสสนสัพพนาม ได้แก่ สัพพนามทีใ่ ช้แทนค�ำพูดทีก่ ล่าวมาแล้ว หรือใช้เป็นตัวขยาย
สุทธนามให้พิเศษขึ้น ไม่สามารถเป็นประธานได้ ต้องประกอบด้วยสุทธนามเสมอ มี ๒๕ ตัว คือ
สพฺพ = ทั้งปวง		
กตร = ไหน
กตม = ไหน		
อุภย = ทั้งสอง
อิตร = นอกนี้		
อญฺญ = อื่น
อญฺญตร = อย่างใดอย่างหนึ่ง
อญฺญตม = อย่างใดอย่างหนึ่ง
ปุพฺพ = ก่อน,ข้างหน้า
ปร = อื่น, หลัง
อปร = อื่นอีก		
ทกฺขิณ = ใต้, ขวา
อุตฺตร = เหนือ, บน 		
อธร = ภายใต้, เบื้องล่าง
ย = ใด		
ต = นั้น
เอต = นั่น (นี้)		
อิม = นี้
อมุ = โน้น		
กึ = อะไร, ใคร, ไหน
เอก = หนึ่ง		
อุภ = ทั้งสอง
ทฺวิ = สอง		
ติ = สาม
จตุ = สี่
หมายเหตุ :- เฉพาะ ต ศัพท์ เป็นได้ทั้งปุริสสัพพนามและวิเสสนสัพพนาม และ กึ ศัพท์
มีใช้เป็นประธานในประโยคได้
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วิธีแจกปุริสสัพพนาม (อลิงคนาม)
วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ตุมฺหสทฺทปทมาลา (ท่าน, เธอ, คุณ)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ตฺวํ ตุวํ	
ตุมฺเห โว
ตวํ ตํ ตฺวํ ตุวํ	
ตุมฺหากํ ตุมฺเห โว
ตยา ตฺวยา เต
ตุมฺเหหิ ตุมฺเหภิ โว
ตุมฺหํ ตว ตุยฺหํ เต
ตุมฺหํ ตุมฺหากํ โว
ตยา
ตุมฺเหหิ ตุมฺเหภิ
ตุมฺหํ ตว ตุยฺหํ เต
ตุมฺหํ ตุมฺหากํ โว
ตยิ ตฺวยิ
ตุมฺเหสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. ตุมหฺ ศัพท์ เมือ่ ลงวิภตั ติแล้วผิดไปจากรูปเดิม พึงแปลง ตุมหฺ กับวิภตั ตินนั้ เป็นอย่างนัน้ ๆ
๒. หลังจาก ตุมฺห และ อมฺห แปลง โย ทุติยา เป็น อากํ บ้าง
๓. แปลง ต ของ ตยา และ ตยิ เป็น ตฺว บ้าง
๔. แปลง ส วิภัตติ เป็น อํ บ้าง
๕. หลัง ตุมฺห และ อมฺห ให้แปลง นํ เป็น อํ และ อากํ
๖. เต, โว เมื่อมีบทอื่นน�ำหน้า จึงใช้เรียงในประโยคได้
วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อมฺหสทฺทปทมาลา (ข้าพเจ้า, ผม, ดิฉัน)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อหํ	
มยํ อมฺเห โน
มํ มมํ	
อมฺหากํ อมฺเห โน
มยา เม
อมฺเหหิ อมฺเหภิ โน
อมฺหํ มม มยฺหํ มมํ เม
อมฺหํ อมฺหากํ อสฺมากํ โน
มยา
อมฺเหหิ อมฺเหภิ
อมฺหํ มม มยฺหํ มมํ เม
อมฺหํ อมฺหากํ อสฺมากํ โน
มยิ
อมฺเหสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ

๑. แปลง อมฺห กับวิภัตตินั้น เป็นรูปนั้นๆ
๒. เม, โน เมื่อมีบทอื่นน�ำหน้า จึงเรียงไว้ได้
๓. แปลง อมฺห เป็น อสฺม และแปลง นํ เป็น อากํ

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม

วิเสสนสัพพนาม
วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

สพฺพสทฺทปทมาลา (ทั้งปวง) ปุงลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
สพฺโพ
สพฺเพ
เห สพฺพ สพฺพา
เห สพฺเพ
สพฺพํ	
สพฺเพ
สพฺเพน
สพฺเพหิ สพฺเพภิ
สพฺพสฺส
สพฺเพสํ สพฺเพสานํ
สพฺพมฺหา สพฺพสฺมา
สพฺเพหิ สพฺเพภิ
สพฺพสฺส
สพฺเพสํ สพฺเพสานํ
สพฺพมฺหิ สพฺพสฺมึ
สพฺเพสุ.

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

สพฺพาสทฺทปทมาลา (ทั้งปวง) อิตถีลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
สพฺพา
สพฺพา สพฺพาโย
เห สพฺเพ
เห สพฺพา สพฺพาโย
สพฺพํ	
สพฺพา สพฺพาโย
สพฺพาย
สพฺพาหิ สพฺพาภิ
สพฺพสฺสา สพฺพาย
สพฺพาสํ สพฺพาสานํ
สพฺพาย
สพฺพาหิ สพฺพาภิ
สพฺพสฺสา สพฺพาย
สพฺพาสํ สพฺพาสานํ
สพฺพสฺสํ สพฺพายํ	
สพฺพาสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

สพฺพสทฺทปทมาลา (ทั้งปวง) นปุงสกลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
สพฺพํ	
สพฺพานิ
เห สพฺพ
เห สพฺพานิ
สพฺพํ	
สพฺพานิ
สพฺเพน
สพฺเพหิ สพฺเพภิ
สพฺพสฺส
สพฺเพสํ สพฺเพสานํ
สพฺพมฺหา สพฺพสฺมา
สพฺเพหิ สพฺเพภิ
สพฺพสฺส
สพฺเพสํ สพฺเพสานํ
สพฺพมฺหิ สพฺพสฺมึ
สพฺเพสุ
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กตร
อิตร
อญฺญตม

ศัพท์แจกตาม สพฺพ ศัพท์ทั้งสามลิงค์ มีดังนี้
ไหน
กตม
ไหน
อุภย
ทั้งสอง
นอกนี้
อญฺญ อื่น
อญฺญตร อย่างใดอย่างหนึ่ง
อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ปุพฺพสทฺทปทมาลา (ข้างหน้า, ก่อน) ปุงลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปุพฺโพ
ปุพฺเพ ปุพฺพา
เห ปุพฺพ
เห ปุพฺเพ ปุพฺพา
ปุพฺพํ	
ปุพฺเพ
ปุพฺเพน
ปุพฺเพหิ ปุพฺเพภิ
ปุพฺพสฺส
ปุพฺเพสํ ปุพฺเพสานํ
ปุพฺพา ปุพฺพมฺหา ปุพฺพสฺมา
ปุพฺเพหิ ปุพฺเพภิ
ปุพฺพสฺส
ปุพฺเพสํ ปุพฺเพสานํ
ปุพฺเพ ปุพฺพมฺหิ ปุพฺพสฺมึ
ปุพฺเพสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ปุพฺพาสทฺทปทมาลา (ข้างหน้า, ก่อน) อิตถีลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปุพฺพา
ปุพฺพา ปุพฺพาโย
เห ปุพฺเพ
เห ปุพฺพา ปุพฺพาโย
ปุพฺพํ	
ปุพฺพา ปุพฺพาโย
ปุพฺพาย
ปุพฺพาหิ ปุพฺพาภิ
ปุพฺพสฺสา ปุพฺพาย
ปุพฺพาสํ ปุพฺพาสานํ
ปุพฺพาย
ปุพฺพาหิ ปุพฺพาภิ
ปุพฺพสฺสา ปุพฺพาย
ปุพฺพาสํ ปุพฺพาสานํ
ปุพฺพสฺสํ ปุพฺพายํ	
ปุพฺพาสุ

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
วิภัตติ
ปฐมา.
อาลปนะ.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.
ปร
อุตฺตร
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ปุพฺพสทฺทปทมาลา (ข้างหน้า, ก่อน) นปุงสกลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปุพฺพํ	
ปุพฺพานิ
เห ปุพฺพ
เห ปุพฺพานิ
ปุพฺพํ	
ปุพฺพานิ
ปุพฺเพน
ปุพฺเพหิ ปุพฺเพภิ
ปุพฺพสฺส
ปุพฺเพสํ ปุพฺเพสานํ
ปุพฺพา ปุพฺพมฺหา ปุพฺพสฺมา
ปุพฺเพหิ ปุพฺเพภิ
ปุพฺพสฺส
ปุพฺเพสํ ปุพฺเพสานํ
ปุพฺเพ ปุพฺพมฺหิ ปุพฺพสฺมึ
ปุพฺเพสุ
ศัพท์แจกตาม ปุพฺพ ศัพท์ทั้งสามลิงค์ มีดังนี้
อื่น,หลัง
อปร
อื่นอีก
ทกฺขิณ ใต้, ขวา
เหนือ, บน
อธร
ภายใต้, เบื้องล่าง

หมายเหตุ : ศัพท์ตั้งแต่ ปุพฺพ - อธร เป็นศัพท์กล่าวเกี่ยวกับกาลเวลา ทิศ และสถานที่
วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ยสทฺทปทมาลา (ใด) ปุงลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
โย
เย
ยํ	
เย
เยน
เยหิ เยภิ
ยสฺส
เยสํ เยสานํ
ยมฺหา ยสฺมา
เยหิ เยภิ
ยสฺส
เยสํ เยสานํ
ยมฺหิ ยสฺมึ
เยสุ
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ยาสทฺทปทมาลา (ใด) อิตถีลิงค์
พหุวจนะ
ยา ยาโย
ยา ยาโย
ยาหิ ยาภิ
ยาสํ ยาสานํ
ยาหิ ยาภิ
ยาสํ ยาสานํ
ยาสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

เอกวจนะ
ยา
ยํ	
ยาย
ยสฺสา ยาย
ยาย
ยสฺสา ยาย
ยสฺสํ ยายํ	

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ยสทฺทปทมาลา (ใด) นปุงสกลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ยํ	
ยานิ
ยํ	
ยานิ
เยน
เยหิ เยภิ
ยสฺส
เยสํ เยสานํ
ยมฺหา ยสฺมา
เยหิ เยภิ
ยสฺส
เยสํ เยสานํ
ยมฺหิ ยสฺมึ
เยสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ตสทฺทปทมาลา (นั้น) ปุงลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
โส
เน เต
นํ ตํ	
เน เต
เนน เตน
เนหิ เนภิ เตหิ เตภิ
อสฺส นสฺส ตสฺส
เนสํ เนสานํ เตสํ เตสานํ
อสฺมา นสฺมา ตสฺมา นมฺหา ตมฺหา
เนหิ เนภิ เตหิ เตภิ
อสฺส นสฺส ตสฺส
เนสํ เนสานํ เตสํ เตสานํ
อสฺมึ นสฺมึ ตสฺมึ นมฺหิ ตมฺหิ
เนสุ เตสุ
วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. เพราะ สิ วิภตั ติ แปลง ต ของ ต ศัพท์และ เอต ศัพท์ ในปุงลิคแ์ ละอิตถีลงิ ค์ เป็น ส
๒. แปลง ต เป็น น บ้าง

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
๓.
๔.
วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.
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เพราะ ส, สฺมา, สฺมึ, สํ(สฺมึ), สา(สฺมา) แปลง ต เป็น อ
หลังจากสัพพนาม แปลง นํ เป็น สํ และ สานํ และแปลง อ เป็น เอ
ตาสทฺทปทมาลา (นั้น) อิตถีลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
สา
นา ตา นาโย ตาโย
นํ ตํ	
นา ตา นาโย ตาโย
นาย ตาย
นาหิ นาภิ ตาหิ ตาภิ
ติสฺสาย ตสฺสาย อสฺสาย นสฺสาย ติสฺสา
ตสฺสา อสฺสา นสฺสา นาย ตาย
นาสํ นาสานํ ตาสํ ตาสานํ
นาย ตาย
นาหิ นาภิ ตาหิ ตาภิ
ติสฺสาย ตสฺสาย อสฺสาย นสฺสาย ติสฺสา
ตสฺสา อสฺสา นสฺสา นาย ตาย
นาสํ นาสานํ ตาสํ ตาสานํ
ติสฺสํ ตสฺสํ อสฺสํ นสฺสํ นายํ ตายํ	
นาสุ ตาสุ

วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. แปลง ส วิภัตติ เป็น สฺสาย และ สา พร้อมกับลง สฺ อาคม
๒. เพราะ ส วิภัตติที่แปลงเป็น สา และ สฺมึ วิภัตติที่แปลงเป็น สํ แปลงที่สุดของ
ตา ศัพท์ เป็น อิ
๓. เพราะ ส วิภัตติที่แปลงเป็น สา และ สฺมึ วิภัตติที่แปลงเป็น สํ รัสสะที่สุดของ
ตา ศัพท์ เป็น อ บ้าง

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ตสทฺทปทมาลา (นั้น) นปุงสกลิงค์
เอกวจนะ			
พหุวจนะ
นํ ตํ		 นานิ ตานิ
นํ ตํ		 นานิ ตานิ
เนน เตน		 เนหิ เนภิ เตหิ เตภิ
อสฺส นสฺส ตสฺส 		 เนสํ เนสานํ เตสํ เตสานํ
อสฺมา นสฺมา ตสฺมา นมฺหา ตมฺหา		 เนหิ เนภิ เตหิ เตภิ
อสฺส นสฺส ตสฺส		 เนสํ เนสานํ เตสํ เตสานํ
อสฺมึ นสฺมึ ตสฺมึ นมฺหิ ตมฺหิ		 เนสุ เตสุ
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วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

เอตสทฺทปทมาลา (นั่น) ปุงลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
เอโส
เอเต
เอตํ	
เอเต
เอเตน
เอเตหิ เอเตภิ
เอตสฺส
เอเตสํ เอเตสานํ
เอตมฺหา เอตสฺมา
เอเตหิ เอเตภิ
เอตสฺส
เอเตสํ เอเตสานํ
เอตมฺหิ เอตสฺมึ
เอเตสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

เอตาสทฺทปทมาลา (นั่น) อิตถีลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
เอสา
เอตา เอตาโย
เอตํ	
เอตา เอตาโย
เอตาย
เอตาหิ เอตาภิ
เอติสฺสาย เอติสฺสา เอตาย
เอตาสํ เอตาสานํ
เอตาย
เอตาหิ เอตาภิ
เอติสฺสาย เอติสฺสา เอตาย
เอตาสํ เอตาสานํ
เอติสฺสํ เอตาย
เอตาสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

เอตสทฺทปทมาลา (นั่น) นปุงสกลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
เอตํ	
เอตานิ
เอตํ
เอตานิ
เอเตน
เอเตหิ เอเตภิ
เอตสฺส
เอเตสํ เอเตสานํ
เอตมฺหา เอตสฺมา
เอเตหิ เอเตภิ
เอตสฺส
เอเตสํ เอเตสานํ
เอตมฺหิ เอตสฺมึ
เอเตสุ
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นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อิมสทฺทปทมาลา (นี้) ปุงลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อยํ	
อิเม
อิมํ	
อิเม
อเนน อิมินา
เอหิ เอภิ อิเมหิ อิเมภิ
อสฺส อิมสฺส
เอสํ เอสานํ อิเมสํ อิเมสานํ
อสฺมา อิมสฺมา อิมมฺหา
เอหิ เอภิ อิเมหิ อิเมภิ
อสฺส อิมสฺส
เอสํ เอสานํ อิเมสํ อิเมสานํ
อสฺมึ อิมสฺมึ อิมมฺห
เอสุ อิเมสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อิมาสทฺทปทมาลา (นี้) อิตถีลิงค์
เอกวจนะ			
อยํ	
อิมํ	
อิมาย
อสฺสาย อิมิสฺสาย อสฺสา อิมิสฺสา อิมาย
อิมาย
อสฺสาย อิมิสฺสาย อสฺสา อิมิสฺสา อิมาย
อสฺสํ อิมิสฺสํ อิมิสฺสา อิมายํ	

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อิมสทฺทปทมาลา (นี้) นปุงสกลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อิทํ อิมํ	
อิมานิ
อิทํ อิมํ	
อิมานิ
อเนน อิมินา
เอหิ เอภิ อิเมหิ อิเมภิ
อสฺส อิมสฺส
เอสํ เอสานํ อิเมสํ อิเมสานํ
อสฺมา อิมสฺมา อิมมฺหา
เอหิ เอภิ อิเมหิ อิเมภิ
อสฺส อิมสฺส
เอสํ เอสานํ อิเมสํ อิเมสานํ
อสฺมึ อิมสฺมึ อิมมฺหิ
เอสุ อิเมสุ

พหุวจนะ
อิมา อิมาโย
อิมา อิมาโย
อิมาหิ อิมาภิ
อิมาสํ อิมาสานํ
อิมาหิ อิมาภิ
อิมาสํ อิมาสานํ
อิมาสุ
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วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. เพราะ สิ ปฐมาวิภัตติ (ปุงลิงค์และอิตถีลิงค์) แปลง อิม เป็น อยํ และลบ สิ วิภัตติ
๒. เพราะ สิ ปฐมาและ อํ ทุติยาวิภัตติ (นปุงสกลิงค์) แปลง อิม กับวิภัตติ เป็น อิทํ
๓. เพราะ นา ตติยาวิภัตติ (ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์) แปลง อิม เป็น อน และ อิมิ
๔. เพราะ สุ, นํ และ หิ วิภัตติ (ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์) แปลง อิม เป็น เอ
๕. เพราะ ส, สฺมา, สฺมึ, สํ และ สา วิภัตติ แปลง อิม เป็น อ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อสุกสทฺทปทมาลา (โน้น) ปุงลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อสุโก
อสุกา
อสุกํ	
อสุเก
อสุเกน
อสุเกหิ อสุเกภิ
อสุกสฺส
อสุกานํ
อสุกา อสุกมฺหา อสุกสฺมา
อสุเกหิ อสุเกภิ
อสุกสฺส
อสุกานํ
อสุเก อสุกมฺหิ อสุกสฺมึ
อสุเกสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
ตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อสุกาสทฺทปทมาลา (โน้น) อิตถีลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อสุกา
อสุกา อสุกาโย
อสุกํ	
อสุกา อสุกาโย
อสุกาย
อสุกาหิ อสุกาภิ
อสุกาย
อสุกานํ
อสุกาย
อสุกาหิ อสุกาภิ
อสุกาย
อสุกานํ
อสุกายํ
อสุกาสุ

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อสุกสทฺทปทมาลา (โน้น) นปุงสกลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อสุกํ	
อสุกา อสุกานิ
อสุกํ	
อสุเก อสุกานิ
อสุเกน
อสุเกหิ อสุเกภิ
อสุกสฺส
อสุกานํ
อสุกา อสุกมฺหา อสุกสฺมา
อสุเกหิ อสุเกภิ
อสุกสฺส
อสุกานํ
อสุเก อสุกมฺหิ อสุกสฺมึ
อสุเกสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อมุสทฺทปทมาลา (โน้น) ปุงลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อสุ
อมู
อมุํ	
อมู
อมุนา
อมูหิ อมูภิ อมุหิ อมุภิ
อมุสฺส อทุสฺส
อมูสํ อมูสานํ อมุสํ อมุสานํ
อมุมฺหา อมุสฺมา
อมูหิ อมูภิ อมุหิ อมุภิ
อมุสฺส อทุสฺส
อมูสํ อมูสานํ อมุสํ อมุสานํ
อมุมฺหิ อมุสฺมึ
อมูสุ อมุสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อมุสทฺทปทมาลา (โน้น) อิตถีลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อสุ
อมู อมุโย
อมุํ	
อมู อมุโย
อมุยา
อมูหิ อมูภิ
อมุสฺสา อมุยา
อมูสํ อมูสานํ
อมุยา
อมูหิ อมูภิ
อมุสฺสา อมุยา
อมูสํ อมูสานํ
อมุสฺสํ อมุยํ อมุยา
อมูสุ
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วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อมุสทฺทปทมาลา (โน้น) นปุงสกลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
อทุํ	
อมู อมูนิ
อทุํ	
อมู อมูนิ
อมุนา
อมูหิ อมูภิ อมุหิ อมุภิ
อมุสฺส อทุสฺส
อมูสํ อมูสานํ อมุสํ อมุสานํ
อมุมฺหา อมุสฺมา
อมูหิ อมูภิ อมุหิ อมุภิ
อมุสฺส อทุสฺส
อมูสํ อมูสานํ อมุสํ อมุสานํ
อมุมฺหิ อมุสฺมึ
อมูสุ อมุสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

กึสทฺทปทมาลา (ใคร, อะไร, ไหน) ปุงลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
โก
เก
กํ
เก
เกน
เกหิ เกภิ
กสฺส กิสฺส
เกสํ เกสานํ
กมฺหา กสฺมา
เกหิ เกภิ
กสฺส กิสฺส
เกสํ เกสานํ
กมฺหิ กิมฺหิ กสฺมึ กิสฺมึ
เกสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

กาสทฺทปทมาลา (ใคร, อะไร, ไหน) อิตถีลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
กา
กา กาโย
กํ	
กา กาโย
กาย
กาหิ กาภิ
กสฺสา กาย
กาสํ กาสานํ
กาย
กาหิ กาภิ
กสฺสา กาย
กาสํ กาสานํ
กสฺสํ กายํ	
กาสุ

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

กึสทฺทปทมาลา (อะไร, ไหน) นปุงสกลิงค์
เอกวจนะ
พหุวจนะ
กึ
กานิ
กึ
กานิ
เกน
เกหิ เกภิ
กสฺส กิสฺส
เกสํ เกสานํ
กมฺหา กสฺมา
เกหิ เกภิ
กสฺส กิสฺส
เกสํ เกสานํ
กมฺหิ กิมฺหิ กสฺมึ กิสฺมึ
เกสุ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

กึ + จิ สทฺทปทมาลา (ปุงลิงค์)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
โกจิ
เกจิ
กญฺจิ
เกจิ
เกนจิ
เกหิจิ
กสฺสจิ
เกสญฺจิ
กสฺมาจิ
เกหิจิ
กสฺสจิ
เกสญฺจิ
กสฺมิญฺจิ กิสฺมิจิ
เกสุจิ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

กา + จิ สทฺทปทมาลา (อิตถีลิงค์)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
กาจิ
กาจิ
กญฺจิ
กาจิ
กายจิ
กาหิจิ
กายจิ กสฺสาจิ
กาสญฺจิ
กายจิ
กาหิจิ
กายจิ กสฺสาจิ
กาสญฺจิ
กายจิ
กาสุจิ
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วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

กึ + จิ สทฺทปทมาลา (นปุงสกลิงค์)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
กิญฺจิ
กานิจิ
กิญฺจิ
กานิจิ
เกนจิ
เกหิจิ
กสฺสจิ
เกสญฺจิ
กสฺมาจิ
เกหิจิ
กสฺสจิ
เกสญฺจิ
กสฺมิญฺจิ กิสฺมิจิ
เกสุจิ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ย + กึ + จิ สทฺทปทมาลา (ปุงลิงค์)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
โย โกจิ
เย เกจิ
ยํ กญฺจิ
เย เกจิ
เยน เกนจิ
เยหิ เกหิจิ
ยสฺส กสฺสจิ
เยสํ เกสญฺจิ
ยสฺมา กสฺมาจิ
เยหิ เกหิจิ
ยสฺส กสฺสจิ
เยสํ เกสญฺจิ
ยสฺมึ กสฺมิญฺจิ
เยสุ เกสุจิ

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ยา + กึ + จิ สทฺทปทมาลา (อิตถีลิงค์)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ยา กาจิ
ยา กาจิ
ยํ กญฺจิ
ยา กาจิ
ยาย กายจิ
ยาหิ กาหิจิ
ยาย กายจิ
ยาสํ กาสญฺจิ
ยาย กายจิ
ยาหิ กาหิจิ
ยาย กายจิ
ยาสํ กาสญฺจิ
ยาย กายจิ
ยาสุ กาสุจิ

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.
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ย + กึ + จิ สทฺทปทมาลา (นปุงสกลิงค์)
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ยํ กิญฺจิ
ยานิ กานิจิ
ยํ กิญฺจิ
ยานิ กานิจิ
เยน เกนจิ
เยหิ เกหิจิ
ยสฺส กสฺสจิ
เยสํ เกสญฺจิ
ยสฺมา กสฺมาจิ
เยหิ เกหิจิ
ยสฺส กสฺสจิ
เยสํ เกสญฺจิ
ยสฺมึ กสฺมิญฺจิ
เยสุ เกสุจิ

ข้อควรจ�ำเกี่ยวกับ กึ ศัพท์
(๑) กึ ศัพท์ที่มี จิ ต่อท้าย มีอรรถ อปฺป = น้อย แปลว่า อะไร ๆ, ใคร ๆ เช่น อตฺถิ
โกจิ อาปุจฺฉิตพฺพยุตฺตโก แปลว่า อ.ญาติไร ๆ เป็นผู้อันท่านควรอ�ำลา มีอยู่หรือ?
(๒) กึ ศัพท์ทมี่ ี ย น�ำหน้า จิ ต่อท้าย มีอรรถ สกล = ทัง้ หมด แปลว่า อย่างใดอย่างหนึง่ ,
เหล่าใดเหล่าหนึ่ง, ทั้งปวง เช่น เย เกจิ กุสลา ธมฺมา แปลว่า อ.ธรรม ท. อันเป็นกุศล เหล่าใด
เหล่าหนึ่ง
(๓) กึ ศัพท์ล้วน ๆ มีอรรถ ปุจฺฉา = การถาม แปลว่า ใคร, อะไร, ไหน เช่น
โก นินฺทิตุมรหติ แปลว่า อ.ใคร ย่อมควร เพื่ออันติเตียน

สังขยาคุณนาม
สังขยา คือค�ำส�ำหรับนับนามนาม แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ (๑) ปกติสังขยา นับตาม
ปกติ (๒) ปูรณสังขยา นับจ�ำนวนที่เต็มหรือนับตามล�ำดับ
วิธีนับปกติสังขยา มีดังนี้
เอก
จตุ
สตฺต
ทส
เตรส
โสฬส
เอกูนวีสติ, อูนวีส
ทฺวาวีสติ, พาวีสติ
ปญฺจวีสติ

๑
๔
๗
๑๐
๑๓
๑๖
๑๙
๒๒
๒๕

ทฺวิ
ปญฺจ
อฏฺฐ
เอกาทส
จตุทฺทส, จุทฺทส, โจทฺทส
สตฺตรส
วีส, วีสติ
เตวีสติ
ฉพฺพีสติ

๒
๕
๘
๑๑
๑๔
๑๗
๒๐
๒๓
๒๖

ติ
ฉ
นว
ทฺวาทส, พารส
ปญฺจทส, ปณฺณรส, ปนฺนรส
อฏฐฺ ารส
เอกวีสติ
จตุวีสติ
สตฺตวีสติ

๓
๖
๙
๑๒
๑๕
๑๘
๒๑
๒๔
๒๗
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อฏฺ วีสติ
๒๘
เอกตฺตึส
๓๑
จตุตฺตึส
๓๔
สตฺตตฺตึส
๓๗
จตฺตาฬีส, ตาลีส
๔๐
เตจตฺตาฬีส
๔๓
ฉจตฺตาฬีส
๔๖
เอกูนปญฺาส, อูนปฺาส ๔๙ 		
สตฺตติ
๗๐
สตํ
๑๐๐
สตสหสฺสํ, ลกฺขํ ๑๐๐,๐๐๐

เอกูนตึส, อูนตึส
๒๙
ทฺวตฺตึส, พาตฺตึส
๓๒
ปญฺจตฺตึส
๓๕
อฏฺ ตฺตึส
๓๘
เอกจตฺตาฬีส
๔๑
จตุจตฺตาฬีส
๔๔
สตฺตจตฺตาฬีส
๔๗
ปฺาส, ปณฺณาส
๕๐
อสีติ
๘๐
สหสฺสํ
๑,๐๐๐
ทสสตสหสฺสํ
๑,๐๐๐,๐๐๐

ตึส, ตึสติ
๓๐
เตตฺตึส
๓๓
ฉตฺตึส
๓๖
เอกูนจตฺตาฬีส, อูนจตฺตาฬีส ๓๙
เทฺวจตฺตาฬีส
๔๒
ปญฺจจตฺตาฬีส
๔๕
อฏฺ จตฺตาฬีส
๔๘
สฏฺิ
๖๐
นวุติ
๙๐
ทสสหสฺสํ
๑๐,๐๐๐
โกฏิ
โกฏิ

ข้อควรจ�ำ
๑. ปกติสังขยา จัดลงในนาม ลิงค์ และวจนะ ได้ดังนี้
๑.๑ จัดปกติสังขยาลงในนาม ๓ ดังนี้
		
ตั้งแต่ เอก ถึง จตุ เป็นสัพพนาม
		
ตั้งแต่ ปญฺจ ถึง อฏฐฺ นวุติ เป็นคุณนาม
		
ตัง้ แต่ เอกูนสตํ (๙๙) ขึน้ ไป เป็นนามนาม แปลออกส�ำเนียงอายตนิบาตแห่ง
วิภตั ติได้
		
ส่วน ตั้งแต่ เอก ถึง อฏฐฺ นวุติ (๙๘) เป็นคุณนามและสัพพนามนั้น แปลออก
ส�ำเนียงอายตนิบาตแห่งวิภัตติไม่ได้
๑.๒ จัดปกติสังขยาลงในลิงค์ทั้ง ๓ ดังนี้
		
ตั้งแต่ เอก ถึง อฏฺฐารส เป็นได้ ๓ ลิงค์
		
ตั้งแต่ เอกูนวีสติ ถึง อฏฺฐนวุติ เป็นอิตถีลิงค์อย่างเดียว
		
ตั้งแต่ เอกูนสตํ ขึ้นไป เป็นนปุงสกลิงค์อย่างเดียว เฉพาะ โกฏิ เป็นอิตถีลิงค์
๑.๓ จัดปกติสังขยาลงในวจนะ ๒ ดังนี้
		
เอกสังขยา เป็นเอกวจนะอย่างเดียว
		
ตั้งแต่ ทฺวิ ถึง อฏฺฐารส เป็นพหุวจนะอย่างเดียว
		
ตั้งแต่ เอกูนวีสติ ถึง อฏฺฐนวุติ เป็นเอกวจนะอย่างเดียว
		
ตั้งแต่ เอกูนสตํ ขึ้นไป เป็นได้ ๒ วจนะ
๒. ปู ร ณสั ง ขยาทั้ ง ปวง เป็ น คุ ณ นาม เป็ น ได้ ทั้ ง ๓ ลิ ง ค์ แต่ เ ป็ น เอกวจนะ
อย่างเดียว
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นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
คาถาแสดงการจ�ำแนกสังขยาโดยลิงค์และวจนะ
ทฺวาทโย อฏฺฐารสนฺตา
ติลิงฺเค พหุวาจกา
วีสตฺยาที นวุตฺยนฺตา		
อิตฺถิลิงฺเคกวาจกา
สตาที อสงฺเขฺยยฺยนฺตา
นปุํสกา ทฺวิวาจกา
โกฏิตฺตยมกฺโขภิณี
อิตฺถิลิงฺคา ทฺวิวาจกา
ตั้งแต่ ทฺวิ (๒) ถึง อฏฐฺ ารส (๑๘) 		
ตั้งแต่ เอกูนวีสติ (๑๙) ถึง อฏฺฐนวุติ (๙๘)
ตั้งแต่ เอกูนสตํ (๙๙) ถึง อสงฺเขฺยยฺย 		
โกฏิ, ปโกฏิ, โกฏิปฺปโกฏิ, อกฺโขภิณี 		

เป็น ๓ ลิงค์ พหุวจนะ
เป็นอิตถีลิงค์ เอกวจนะ
เป็นนปุงสกลิงค์ ๒ วจนะ
เป็นอิตถีลิงค์ ๒ วจนะ

ลิงค์
วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

เอกสทฺทปทมาลา (หนึ่ง)
ปุงลิงค์
อิตถีลิงค์
เอกวจนะ
เอกวจนะ
เอโก
เอกา
เอกํ	
เอกํ	
เอเกน
เอกาย
เอกสฺส
เอกิสฺสา เอกาย
เอกมฺหา เอกสฺมา
เอกาย
เอกสฺส
เอกิสฺสา เอกาย
เอกมฺหิ เอกสฺมึ
เอกิสฺสํ เอกายํ	

วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

อุภสทฺทปทมาลา (ทั้งสอง) สามลิงค์
พหุวจนะ
อุโภ อุเภ
อุโภ อุเภ
อุโภหิ อุโภภิ อุเภหิ อุเภภิ
อุภินฺนํ
อุโภหิ อุโภภิ อุเภหิ อุเภภิ
อุภินฺนํ
อุโภสุ อุเภสุ

นปุงสกลิงค์
เอกวจนะ
เอกํ
เอกํ
เอเกน
เอกสฺส
เอกมฺหา เอกสฺมา
เอกสฺส
เอกมฺหิ เอกสฺมึ
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วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. แปลง โย เป็น โอ และ เอ บ้าง
๒. เพราะ หิ วิภัตติและ สุ วิภัตติ แปลง อ เป็น เอ แล้วแปลง เอ เป็น โอ บ้าง
๓. หลัง อุภ ศัพท์เป็นต้น แปลง นํ วิภัตติ เป็น อินฺนํ

ทฺวิสทฺทปทมาลา (สอง) ทั้ง ๓ ลิงค์
วิภัตติ
พหุวจนะ
ปฐมา.
เทฺว ทุเว
ทุติยา.
เทฺว ทุเว
ตติยา.
ทฺวีหิ ทฺวีภิ
จตุตถี.
ทฺวินฺนํ ทุวินฺนํ
ปัญจมี.
ทฺวีหิ ทฺวีภิ
ฉัฏฐี.
ทฺวินฺนํ ทุวินฺนํ
สัตตมี.
ทฺวีสุ
วิธีเปลี่ยนวิภัตติ
๑. แปลง ทฺวิ กับ โย เป็น เทฺว และ ทุเว
๒. เพราะ นํ วิภัตติ ลง นฺ อาคม, เพราะ นํ วิภัตติ แปลง ทฺวิ เป็น ทุวิ บ้าง
วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

ติสทฺทปทมาลา (สาม) พหุวจนะ
ปุงลิงค์
อิตถีลิงค์
ตโย
ติสฺโส			
ตโย
ติสฺโส			
ตีหิ ตีภิ
ตีหิ ตีภิ			
ติณฺณํ ติณฺณนฺนํ	
ติสฺสนฺนํ			
ตีหิ ตีภิ
ตีหิ ตีภิ			
ติณฺณํ ติณฺณนฺนํ	
ติสฺสนฺนํ			
ตีสุ
ตีสุ				

นปุงสกลิงค์
ตีณิ
ตีณิ
ตีหิ ตีภิ
ติณฺณํ ติณฺณนฺนํ
ตีหิ ตีภิ
ติณฺณํ ติณฺณนฺนํ
ตีสุ
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วิภัตติ
ปฐมา.
ทุติยา.
ตติยา.
จตุตถี.
ปัญจมี.
ฉัฏฐี.
สัตตมี.

จตุสทฺทปทมาลา (สี่) พหุวจนะ
ปุงลิงค์
อิตถีลิงค์
จตฺตาโร จตุโร
จตสฺโส
จตฺตาโร จตุโร
จตสฺโส
จตูหิ จตูภิ จตุพฺภิ
จตูหิ จตูภิ จตุพฺภิ
จตุนฺนํ	
จตสฺสนฺนํ	
จตูหิ จตูภิ จตุพฺภิ
จตูหิ จตูภิ จตุพฺภิ
จตุนฺนํ	
จตสฺสนฺนํ	
จตูสุ
จตูสุ
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จตฺตาริ
จตฺตาริ
จตูหิ จตูภิ จตุพฺภิ
จตุนฺนํ
จตูหิ จตูภิ จตุพฺภิ
จตุนฺนํ
จตูสุ

ปูรณสังขยา
ปูรณสังขยา คือ ปกติสังขยาที่ประกอบด้วยปัจจัยในปูรณตัทธิต ๕ ตัว คือ ติย, , ถ,
ม และ อี ปัจจัย ส�ำเร็จแล้วเรียกว่าปูรณสังขยา เป็นการนับจ�ำนวนเต็มหรือนับตามล�ำดับแปลว่า
“ที่...” เป็นคุณนามล้วน เป็นได้ ๓ ลิงค์ มีเฉพาะฝ่ายเอกวจนะอย่างเดียว ดังนี้
ปุงลิงค์
อิตถีลิงค์
นปุงสกลิงค์
ค�ำแปล
ปฐโม
ปฐมา
ปฐมํ	
ที่ ๑
ทุติโย
ทุติยา
ทุติยํ	
ที่ ๒
ตติโย
ตติยา
ตติยํ	
ที่ ๓
จตุตฺโถ
จตุตฺถา, จตุตฺถี
จตุตฺถํ	
ที่ ๔
ปญฺจโม
ปญฺจมา, ปญฺจมี
ปญฺจมํ	
ที่ ๕
ฉฏฺโฐ
ฉฏฺฐา, ฉฏฺฐี
ฉฏฺฐํ
ที่ ๖
สตฺตโม
สตฺตมา, สตฺตมี
สตฺตมํ	
ที่ ๗
อฏฺฐโม
อฏฺฐมา, อฏฺฐมี
อฏฺฐมํ
ที่ ๘
นวโม
นวมา, นวมี
นวมํ	
ที่ ๙
ทสโม
ทสมา, ทสมี
ทสมํ	
ที่ ๑๐
เอกาทสโม
เอกาทสมา, เอกาทสี
เอกาทสมํ	
ที่ ๑๑
ทฺวาทสโม, พารสโม
ทฺวาทสี, พารสี
ทฺวาทสมํ, พารสมํ	
ที่ ๑๒
เตรสโม
เตรสี
เตรสมํ	
ที่ ๑๓
จตุทฺทสโม
จตุทฺทสมา, จตุทฺทสี
จตุทฺทสมํ	
ที่ ๑๔
ปณฺณรสโม
ปณฺณรสมา, ปณฺณรสี
ปณฺณรสมํ	
ที่ ๑๕
โสฬสโม
โสฬสี
โสฬสมํ	
ที่ ๑๖
สตฺตรสโม
สตฺตรสี
สตฺตรสมํ	
ที่ ๑๗
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อฏฺฐารสโม
เอกูนวีสติโม
วีสติโม
ตึสติโม
จตฺตาฬีสติโม
ปญฺญาสโม
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อฏฺฐารสี
เอกูนวีสติมา
วีสติมา
ตึสติมา
จตฺตาฬีสติมา
ปญฺญาสมา

อฏฺฐารสมํ
เอกูนวีสติมํ	
วีสติมํ	
ตึสติมํ	
จตฺตาฬีสติมํ	
ปญฺญาสมํ

ที่ ๑๘
ที่ ๑๙
ที่ ๒๐
ที่ ๓๐
ที่ ๔๐
ที่ ๕๐

ข้อควรทราบ
๑. ลง ติย ปัจจัย หลัง ทฺวิ และ ติ สังขยา แล้วให้แปลง ทฺวิ เป็น ทุ และแปลง ติ เป็น ต
๒. ลง  ปัจจัย หลัง ฉ สังขยาศัพท์เดียว แล้วซ้อน ฏฺ
๓. ลง ถ ปัจจัย หลัง จตุ สังขยาศัพท์เดียว แล้วซ้อน ตฺ
๔. ลง ม ปัจจัย หลังสังขยาศัพท์ที่เหลือ
๕. ลง อี ปัจจัย หลังสังขยาศัพท์จ�ำนวน ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ และ ๑๘
เท่านั้น รูปส�ำเร็จเป็นอิตถีลิงค์อย่างเดียว สังขยาศัพท์จ�ำนวนตั้งแต่ ๑๓ ถึง ๑๘ ถ้าเป็นลิงค์อื่น
จากอิตถีลิงค์ ให้ลง ม ปัจจัย
๖. ถ้าประสงค์จะท�ำสังขยาศัพท์ให้เป็นอิตถีลิงค์ ให้ลงอิตถีลิงคโชตกปัจจัย ๓ ตัว คือ
อา, อี หรือ อินี ตัวใดตัวหนึ่งตามที่มีใช้ในพระบาลี

R
โย นิรุตฺตึ น สิกฺเขยฺย
ปเท ปเท วิกงฺเขยฺย		

สิกฺขนฺโต ปิฏกตฺตยํ
วเน อนฺธคโช ยถา
(โมคคัลลานปัญจิกาฎีกา)

บุคคลใดศึกษาพระไตรปิฎก แต่ไม่เรียนรู้ไวยากรณ์ (บาลี)
เขาพึงสงสัยในทุกบทๆ เหมือนช้างตาบอดเที่ยวไปในป่า
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๓.๕ อัพยยศัพท์
อัพยยศัพท์ คือศัพท์ที่แจกด้วยวิภัตติเหมือนนามนามไม่ได้ คงรูปอยู่อย่างเดิม แบ่งเป็น
๓ พวก คือ (๑) ปัจจัย (๒) อุปสัค และ (๓) นิบาต
๓.๕.๑ วิภัตติปัจจยวิธาน
วิภตั ติปจั จยวิธาน คือวิธขี องปัจจัยทีล่ งท้ายนามศัพท์ เป็นเครือ่ งหมายวิภตั ติ มี ๑๕ ตัว
คือ โต, ตฺร, ถ, ห, ธ, ธิ, หึ, หํ, หิญฺจนํ, ว, ทา, ทานิ, รหิ, ธุนา และ ทาจนํ มีวิธีการใช้
ดังนี้
โต ปัจจัย ลงหลังจากนามนามบ้าง หลังสัพพนามบ้าง
(๑) เป็นเครื่องหมายตติยาวิภัตติ แปลว่า “ข้าง..., โดย...”
(๒) เป็นเครื่องหมายปัญจมีวิภัตติ แปลว่า “แต่..., จาก...., กว่า...”
(๓) เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ แปลว่า “ใน..., บน...”เป็นต้น ถ้าหลังนามนาม
แปลออกส�ำเนียงอายตนิบาตของวิภัตติได้เลย ส่วนลงหลังวิเสสนสัพพนาม เวลาแปล ต้องโยค
สุทธนามเข้ามาก่อน จึงจะแปลได้ ดังนี้
อนิจฺจโต
= อนิจฺจ + โต
โดยความเป็นของไม่เที่ยง
ทุกฺขโต
= ทุกฺข + โต
โดยความเป็นทุกข์
โรคโต
= โรค + โต
โดยความเป็นโรค
คณฺฑโต
= คณฺฑ + โต
โดยความเป็นฝี
สพฺพโต
= สพฺพ + โต
แต่...ทั้งปวง
อญฺโต
= อฺ + โต
แต่...อื่น
อฺตรโต = อฺตร + โต
แต่...อันใดอันหนึ่ง
อิตรโต
= อิตร + โต
แต่...นอกนี้
ปุริสโต
= ปุริส + โต
แต่บุรุษ
ราชโต
= ราช + โต
แต่พระราชา
โจรโต
= โจร + โต
จากโจร
อิตฺถิโต
= อิตฺถี + โต
จากหญิง (รัสสะ อี เป็น อิ)
เอกโต
= เอก + โต
ข้างเดียว, โดยความเป็นอันเดียวกัน
อุภโต
= อุภ + โต
สองข้าง
ปรโต
= ปร + โต
ข้างอื่น
ปุรโต
= ปุร + โต
ข้างหน้า
ตโต
= ต + โต
แต่...นั้น
เอตฺโต, อโต = เอต + โต
แต่...นั่น (แปลง เอต เป็น เอ และ อ)
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อิโต
= อิม + โต
แต่...นี้ (แปลง อิม เป็น อิ)
อปรโต
= อปร + โต
ข้างอื่นอีก
ปจฺฉโต
= ปจฺฉา + โต
ข้างหลัง (รัสสะ อา เป็น อ)
ทกฺขิณโต
= ทกฺขิณ + โต
ข้างขวา, แต่ทิศใต้
วามโต
= วาม + โต
ข้างซ้าย
อุตฺตรโต
= อุตฺตร + โต
ข้างบน, แต่ทิศเหนือ
ยโต
= ย + โต
แต่...ใด
กุโต
= กึ + โต
แต่...ไหน (แปลง กึ เป็น กุ)
อาทิโต
= อาทิ + โต
ในเบื้องต้น
มชฺฌโต
= มชฺฌ + โต
ในท่ามกลาง
สีสโต
= สีส + โต
บนศีรษะ
ปัจจัย ๙ ตัวเหล่านี้ คือ ตฺร, ถ, ห, ธ, ธิ, หึ, หํ, หิญฺจนํ และ ว ปัจจัย ลงหลังสัพพนาม
เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ ดังนี้
สพฺพตฺร = สพฺพ + ตฺร
ใน...ทั้งปวง
สพฺพตฺถ = สพฺพ + ถ
ใน...ทั้งปวง
สพฺพธิ = สพฺพ + ธิ
ใน...ทั้งปวง
อญฺญตฺร = อญฺ + ตฺร ใน...อื่น
อฺตฺถ = อฺ + ถ
ใน...อื่น
ยตฺร
= ย + ตฺร
ใน...ใด
ยตฺถ
=ย+ถ
ใน...ใด
ยหึ
= ย + หึ
ใน...ใด
ยหํ
= ย + หํ	
ใน...ใด
ตตฺร
= ต + ตฺร
ใน...นั้น
ตตฺถ
=ต+ถ
ใน...นั้น
ตหึ
= ต + หึ
ใน...นั้น
ตหํ
= ต + หํ	
ใน...นั้น
กตฺร
= กึ + ตฺร
ใน...ไหน
กตฺถ
= กึ + ถ
ใน...ไหน
กุหึ
= กึ + หึ
ใน...ไหน
กุหํ
= กึ + หํ	
ใน...ไหน
กหํ
= กึ + หํ	
ใน...ไหน
กุหิญฺจนํ = กึ + หิญฺจนํ	
ใน...ไหน
กฺว
= กึ + ว
ใน...ไหน
อตฺร
= เอต + ตฺร
ใน...นั่น
อตฺถ
= เอต + ถ
ใน...นั่น
เอตฺถ
= เอต + ถ
ใน...นั่น (นี้)
อิธ
= อิม + ธ
ใน...นี้
อิห
= อิม + ห
ใน...นี้
อุภยตฺถ = อุภย + ถ
ใน...ทั้งสอง
ปัจจัย ๕ ตัวเหล่านี้ คือ ทา, ทานิ, รหิ, ธุนา และ ทาจนํ ปัจจัย ลงหลังสัพพนาม เป็น
เครื่องหมายสัตตมีวิภัตติ ในอรรถกาล (กาลสัตตมี) ดังนี้
สพฺพทา = สพฺพ + ทา ในกาลทั้งปวง
สทา = สพฺพ + ทา ในกาลทุกเมื่อ
เอกทา = เอก + ทา ในกาลหนึ่ง
ยทา = ย + ทา
ในกาลใด
ตทา
= ต +ทา
ในกาลนั้น
กทา = กึ + ทา
ในกาลไร
กทาจิ
= กึ + ทา + จิ ในกาลบางคราว อิทานิ = อิม + ทานิ ในกาลนี้
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เอตรหิ
กุทาจนํ

= อิม + รหิ ในกาลนี้
= กึ + ทาจนํ	 ในกาลไหน

อธุนา = อิม + ธุนา
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๓.๕.๒ อุปสัคบท
ค�ำว่า “อุปสัค” แปลว่าเข้าไปจัดแจงอรรถของธาตุ มีวิเคราะห์ว่า “อุเปจฺจ อตฺถํ
สชฺ ช นฺ ตี ติ อุ ป สคฺ ค า, ปาทโย” เข้ า ไปอยู ่ ข ้ า งหน้ า ธาตุ แ ล้ ว ย่ อ มจั ด แจงอรรถของธาตุ
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าอุปสัค ได้แก่ ป เป็นต้น (อุป + สชฺช + ณ), “อุปสคฺคเมว โอปสคฺคิกํ” อุป
สัคนัน่ แหละ ชือ่ ว่าโอปสัคคิกะ (อุปสคฺค + ณิก) หมายความว่า อุปสัคเกือบจะทัง้ หมด จะประกอบ
อยู่ข้างหน้าธาตุ ยกเว้น อปิ อุปสัค ตัวเดียว ที่อยู่ข้างหน้าธาตุก็มี อยู่ข้างหลังธาตุก็มี และ
อุปสัคบางตัวอยู่ตัวเดียวโดดๆ ก็มีบ้าง ส่วนมากอยู่หน้าธาตุ ที่ได้ชื่อว่าเข้าไปจัดแจงอรรถของ
ธาตุ เพราะอุปสัคนั้นมีอรรถมาก ธาตุตัวเดียว เมื่อมีอุปสัคตัวต่างๆ ไปอยู่ข้างหน้า ความหมาย
ก็จะเปลี่ยนไป เช่น
ธา ธาตุ มีอรรถว่า “ทรงไว้” แต่ถ้ามี นิ อุปสัคเป็นบทหน้า มีอรรถว่า “ฝังไว้” มีรูปเป็น
“นิธยี ติ” ย่อมถูกฝังไว้ มี วิ อุปสัคเป็นบทหน้า มีอรรถว่า “กระท�ำ” มีรปู เป็น “วิธยี ติ” ย่อมถูกกระท�ำ,
มี สํ อุปสัคเป็นบทหน้า มีอรรถว่า “ตัง้ ไว้” มีรปู ว่า “สมาหิโต” ตัง้ มัน่ แล้ว, มี อภิ อุปสัคเป็นบทหน้า มี
อรรถว่า “กล่าว” มีรปู เป็น “อภิหติ ”ํ ถูกกล่าวแล้ว, มี ปริ อุปสัคเป็นบทหน้า มีอรรถว่า “นุง่ ห่ม” มีรปู เป็น
“ปริทหติ” ย่อมนุ่งห่ม, มี อปิ อุปสัคเป็นบทหน้า มีอรรถว่า “ปิด” มีรูปเป็น “ปิทหติ” ย่อมปิด
เป็นต้น
อุปสัค มี ๒๐ ตัว คือ ป, ปรา, นิ, นี, อุ, ทุ, สํ, วิ, อว, อนุ, ปริ, อธิ, อภิ, ปติ,
สุ, อา, อติ, อปิ, อป, อุป
บาลี (ส�ำหรับท่อง) : ป, ปรา, นิ, นี, อุ, ทุ, สํ, วิ, อว, อนุ, ปริ, อธิ, อภิ, ปติ, สุ,
อา, อติ, อปิ, อป, อุป อิติ วีสติ อุปสคฺคา

อุปสัค มีอรรถ ๓ อย่าง
(๑) ธาตฺวตฺถพาธก เบียดเบียนอรรถของธาตุ เช่น คจฺฉติ แปลว่า ย่อมไป ใส่
อา อุปสัค เข้าไปข้างหน้าธาตุ มีรูปว่า อาคจฺฉติ แปลว่า ย่อมมา, ชยติ แปลว่า ย่อมชนะ
ใส่ ปรา อุปสัคเข้าไป ข้างหน้าธาตุ มีรูปว่า ปราชยติ แปลว่า ย่อมพ่ายแพ้
(๒) ธาตฺวตฺถานุวตฺตก คล้อยตามอรรถของธาตุ เช่น จรติ แปลว่า ย่อมประพฤติ ใส่
อา อุปสัค เข้าไปข้างหน้าธาตุ มีรูปว่า อาจรติ แปลว่า ย่อมประพฤติ มีความหมายเหมือนอรรถ
ของธาตุ
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(๓) ธาตฺวตฺถวิเสสก ท�ำอรรถของธาตุให้พิเศษขึ้น เช่น ภวติ แปลว่า ย่อมมี, ย่อมเป็น
ใส่ อนุ อุปสัค เข้าไปข้างหน้าธาตุ มีรูปว่า อนุภวติ แปลว่า ย่อมเสวย
คาถาสรุป อรรถของอุปสัค ๓ อย่าง
ธาตฺวตฺถํ พาธเต โกจิ
โกจิ ตมนุวตฺตเต
ตเมวญฺโ วิเสเสติ		
อุปสคฺคคตี ติธา
อุปสัค มีอรรถ ๓ อย่าง คือ อุปสัคบางตัว ย่อมเบียดเบียนอรรถของธาตุ อุปสัคบางตัว
ย่อมคล้อยตามอรรถของธาตุ และอุปสัคบางตัวย่อมยังอรรถของธาตุให้พิเศษขึ้น

อุปสัค ๒๐ ตัว และอรรถของอุปสัค
(๑) ป ทั่ว, ข้างหน้า, ก่อน, ออก, ประการ, แยก, ใส, ปรารถนา
- ปการ
ประการ, ต่างๆ เช่น ปฺา ความรู้โดยประการต่างๆ (ป+า+อ)
- อาทิกมฺม เบื้องต้น เช่น วิปฺปกตํ การงานอันถูกระท�ำเบือ้ งแรกยังไม่สำ� เร็จ (วิ+ป+กร+ต)
- ปธาน
ประธาน
เช่น ปณีตํ ความประณีต (ป+นี+ต)
- อิสฺสริย
ความเป็นใหญ่
เช่น ปภู อยํ เทสสฺส อ.ผู้นี้ เป็นใหญ่ แห่งสถานที่ (ป + ภู)
- อนฺโตภาว ความเป็นภายใน เช่น ปกฺขิตฺตํ ถูกใส่แล้ว (ป+ขิป+ต)
- วิโยค
การแยกกัน
เช่น ปวาสี ผู้จากไปอยู่ต่างถิ่น, ผู้พลัดพราก
			
(ป + วส + ณี)
- ตปฺปร
ประเสริฐกว่านั้น เช่น ปาจริโย อาจารย์ของอาจารย์ (ป + อาจริย)
- ภุสตฺถ
อรรถยิ่ง
เช่น ปวุทฺธกาโย ผู้มีกายใหญ่ยิ่ง (ป + วุทฺธกาย)
- สมฺภว
การเกิดเบื้องแรก เช่น หิมวตา คงฺคา ปภวติ (ป + ภู + อ+ ติ)
		
อ.แม่นำ�้ คงคา ย่อมเกิดขึน้ เบือ้ งแรก จากภูเขาหิมพานต์
- ติตฺติ
เต็มหรืออิ่ม
เช่น ปหูตมนฺนํ อ.ข้าว อันเพียงพอ (ป + หู + ต)
- อนาวิล
ไม่ขุ่นมัว
เช่น ปสนฺนมุทกํ อ.น�้ำ อันใส (ป + สท + ต)
- ปตฺถน
ความปรารถนา เช่น ปณิหิตํ ปรารถนาแล้ว (ป + นิ + ธา + ต)
(๒) ปรา กลับความ, ที่อยู่, ความพยายาม, จับต้อง
- ปริหานิ
ความเสื่อม
เช่น ปราภโว ความเสื่อม (ปรา + ภว)
- ปราชย
พ่ายแพ้
เช่น ปราชิโต พ่ายแพ้แล้ว (ปรา + ชิ + ต)
- คติ
ที่อยู่, ที่ไป
เช่น ปรายนํ ที่อยู่อาศัย, ที่ไป (ปรา + อย + ยุ)
- วิกฺกม
ความพยายาม
เช่น ปรกฺกมติ ย่อมบากบั่น (ปรา + กมุ + อ + ติ)
- อามสน
การจับต้อง
เช่น องฺคสฺส ปรามสนํ อ.การลูบคล�ำ ซึ่งอวัยวะ
			
(ปรา+อา+มส+ยุ)
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(๓) นิ เข้า, ลง, ไม่มี, ออก, ห้าม, ตัดสิน, เปรียบเทียบ, จบ, ละเอียด
- นิสฺเสส
ไม่มีเหลือ
เช่น นิรุตฺติ การกล่าวโดยไม่มีเหลือ (นิ+วจ+ติ)
- นิคฺคต
การออก
เช่น นิกฺกิเลโส ผู้มีกิเลสออกแล้ว, ผู้ปราศจากกิเลส
			
(นิ+กิเลส) นิยฺยาติ ย่อมออกไป (นิ + ยา + อ + ติ)
- นิหรณ
การน�ำออก
เช่น นิทฺธารณํ การถอนออก (นิ + ธร + ยุ)
- อนฺโตปเวส การใส่เข้าข้างใน เช่น นิขาโต ฝังแล้ว (นิ + ขนุ + ต)
- อภาว
ความไม่มี
เช่น นิมฺมกฺขิกํ ไม่มีแมลงวัน (นิ + มกฺขิกา)
- นิเสธ
การห้าม
เช่น นิวาเรติ ย่อมห้าม (นิ + วร + เณ + ติ)
- นิกฺขนฺต การพ้น
เช่น นิพฺพโน ผู้พ้นจากดงกิเลส (นิ + วน)
			
นิพฺพานํ สภาพหลุดพ้นจากตัณหา (นิ + วาน)
- ปาตุภาว ความมีปรากฏ
เช่น นิมฺมิตํ ถูกเนรมิตแล้ว, ถูกสร้างแล้ว (นิ + มา + ต)
- อวธารณ การตัดสิน
เช่น นิจฺฉโย การตัดสิน (นิ + จิ + อ)
- วิภชน
การจ�ำแนก
เช่น นิทฺเทโส การแสดงโดยพิสดาร (นิ + ทิสี + อ)
- อุปมา
การเปรียบเทียบ เช่น นิทสฺสนํ ตัวอย่างเป็นเครื่องแสดง (นิ + ทิส + ยุ)
- อวสาน
การจบ
เช่น นิฏฺ ิตํ จบแล้ว (นิ + ฐา + ต)
- เฉก
ฉลาด
เช่น นิปุโณ ผู้ฉลาด (นิ + ปุณ + อ)
(๔) นี ออก, ห้าม
- นีหรณ
การน�ำออก
- อาวรณ
การห้าม

เช่น นีหรติ ย่อมน�ำออก (นี + หร + อ + ติ)
เช่น นีวรณํ ธรรมอันกั้น (นี + วร + ยุ)

(๕) อุ ขึน้ , นอก, ประเสริฐ, พลัดพราก, เกิดขึน้ , ความสามารถ, การกล่าวโดยสรุป
- อุคฺคต
การขึ้น
เช่น อุคฺคจฺฉติ ย่อมขึ้นไป (อุ + คมุ + อ + ติ)
- อุทฺธกมฺม กระท�ำข้างบน
เช่น อาสนา อุฏฺิโต ลุกขึ้นแล้ว จากอาสนะ (อุ + ฐา + ต)
		
อุกฺเขโป การยกขึ้น (อุ + ขิป + อ)
- ปธาน
ความประเสริฐ
เช่น อุตฺตโม ผู้ประเสริฐสูงสุด (อุ + ตม)
			
โลกุตฺตโร ธรรมอันเหนือโลก (โลก + อุตฺตร)
- วิโยค
การแยกจากกัน เช่น อุพฺพาสิโต ผู้ถูกให้แยกจากกัน (อุ + วส + เณ + ต)
- สมฺภว
การเกิดขึ้น
เช่น อุพฺภูโต เกิดขึ้นแล้ว (อุ + ภู + ต)
- อตฺถลาภ การได้ซึ่งสภาพ เช่น อุปฺปนฺนํ าณํ อ.ญาณ อันเกิดขึ้นแล้ว (อุ + ปท + ต)
- สตฺติ
ความสามารถ
เช่น อุสฺสหติ คนฺตุํ ย่อมสามารถ เพื่ออันไป (อุ+สห+อ+ติ)
- สรูปกถน การกล่าวโดยสรุป เช่น อุทฺทิสติ สุตฺตํ ย่อมสวด ซึ่งพระสูตร (อุ+ทิส+อ+ติ)
(๖) ทุ ชั่ว, ยาก, ไม่มี, น่าเกลียด, ผิดปกติ
- อโสภน
ความไม่งาม
เช่น ทุคฺคนฺโธ กลิ่นเหม็น (ทุ + คนฺธ)
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- อภาว
ความไม่มี
เช่น
- กุจฺฉิต
ความน่าเกลียด เช่น
- อสมิทฺธิ
ความไม่บริบูรณ์ เช่น
- กิจฺฉ
ความยากล�ำบาก เช่น
- วิรูปตา
ความมีรูปผิดปกติ เช่น
			

ทุพฺภิกฺขํ ความขาดแคลนอาหาร (ทุ + ภิกฺขา)
ทุกฺกฏํ กรรมอันกระท�ำโดยน่าเกลียด (ทุ + กร + ต)
ทุสฺสสฺสํ ข้าวกล้าอันไม่บริบูรณ์ (ทุ + สสฺส)
ทุกฺกรํ กรรมอันกระท�ำได้โดยยาก (ทุ + กร + ข)
ทุพฺพณฺโณ ผู้มีผิวพรรณไม่งาม (ทุ + วณฺณ)
ทุมฺมุโข ผู้มีใบหน้าไม่งาม (ทุ + มุข)

(๗) สํ ดี, งาม, ง่าย, การต่อ, การย่อ, เสมอกัน, ร่วมกัน, เบื้องแรก, รวบรวม, ปิด
- สโมธาน การรวม
เช่น สนฺธิ การต่อ (สํ + ธา + อิ)
- สมฺมา
ด้วยดี
เช่น สมาธิ ความตั้งไว้ด้วยดีในอารมณ์ (สํ + อา + ธา + อิ)
- สม
เสมอกัน
เช่น สมฺปยุตฺโต ประกอบโดยเสมอกัน (สํ + ป + ยุช + ต)
- สมนฺตภาว ความเป็นโดยรอบ เช่ สํกิณฺณา เกลื่อนกล่นแล้ว (สํ + กิร + ต)
			
สมุลฺลปนา การพูดเลียบเคียง (สํ + อุ + ลป + ยุ)
- สงฺคต
การร่วม
เช่น สงฺคโม การร่วมกัน, สังคม (สํ + คมุ + อ)
- สงฺเขป
การย่อ
เช่น สมาโส การย่อ (สํ + อสุ + ณ)
- ภุสตฺถ
แรง
เช่น สารตฺโต ก�ำหนัดอย่างแรง (สํ + รนฺช + ต)
- สหตฺถ
อรรถ สห ศัพท์ เช่น สํวาโส การอยู่ด้วยกัน (สํ + วส + อ)
- อปฺปตฺถ อรรถน้อย
เช่น สมคฺโฆ มีราคาถูก (สํ + อคฺฆ)
- ปภว
การเกิดเบื้องแรก เช่น สมฺภโว ที่เกิดเบื้องแรก, เหตุ (สํ + ภู + อ)
- อภิมุขภาว ความเป็นเฉพาะหน้า เช่น สมฺมุขํ เฉพาะหน้า (สํ + มุข)
- สงฺคห
การรวบรวม
เช่น สงฺคณฺหาติ ย่อมรวบรวม (สํ + คห + ณฺหา + ติ)
- ปิธาน
การปิด
เช่น สํวุตํ การปิด (สํ + วร + ต)
- ปุนปฺปุนกรณ กระท�ำบ่อยๆ
เช่น สนฺธาวติ ย่อมแล่นไปบ่อยๆ (สํ + ธาวุ + อ + ติ)
- สมิทฺธิ
บริบูรณ์
เช่น สมฺปนฺโน สมบูรณ์แล้ว, ถึงพร้อมแล้ว (สํ + ปท + ต)
(๘) วิ วิเศษ, แจ้ง, ต่าง, ตรงกันข้าม, ปราศจาก, แยกจากกัน, ผิดปกติ
- วิเสส
พิเศษ
เช่น วิมุตฺติ การพ้นโดยพิเศษ (วิ + มุจ + ติ)
			
วิสิฏฺโ พิเศษ (วิ + เสส + ต)
- วิวิธ
ประการต่างๆ
เช่น วิมติ ความรู้โดยอย่างต่างๆ, ความสงสัย (วิ+มน+ติ)
			
วิจิตฺรํ วิจิตร (วิ + จินฺต + ตรณฺ)
- วิรุทฺธ
ตรงกันข้าม
เช่น วิวาโท การทะเลาะกัน (วิ + วท + อ)
- วิคต
ปราศจาก
เช่น วิมลํ ปราศจากมลทิน (วิ + มล + อ)
- วิโยค
แยกจากกัน
เช่น วิปฺปยุตฺโต ไม่ประกอบ (วิ + ป+ ยุช + ต)
- วิรูปตา
ความมีรูปผิดปกติ เช่น วิรูโป ผู้มีรูปผิดแปลก (วิ + รูป)
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(๙) อว (โอ) ลง, แยกจากกัน, รู้, บริสุทธิ์, ตัดสิน, สถานที่, การลักขโมย
- อโธภาค ส่วนภายใต้
เช่น อวกฺขิตฺตจกฺขุ ผู้มีตาอันทอดลง (อว + ขิป + ต + จกฺขุ)
- วิโยค
การแยกจากกัน เช่น โอมุกฺกอุปาหโน ผู้มีรองเท้าอันถอดออกแล้ว
		
(อว+มุ จ +ต), อวโกกิ ลํ วนํ อ.ป่ า อั น นกดุ เ หว่ า
			
ทอดทิ้งแล้ว (อว + โกกิล)
- ปริภว
การดูหมิ่น
เช่น อวชานนํ การดูหมิ่น (อว + า + ยุ)
			
อวมฺติ ย่อมดูหมิ่น (อว + มน + ย + ติ)
- ชานน
การรู้
เช่น อวคจฺฉติ ย่อมรู้ (อว + คมุ + อ + ติ)
			
อวคมนํ การรู้ (อว + คมุ + ยุ)
- สุทฺธิ
ความบริสุทธิ์
เช่น โวทานํ ความหมดจด (วิ + อว + ทา + ยุ)
- นิจฺฉย
การตัดสิน
เช่น อวธารณํ การก�ำหนด (อว + ธร + ยุ)
- เทส
สถานที่
เช่น อวกาโส สถานที่ (อว + กาส + อ)
- เถยฺย
การขโมย
เช่น อวหาโร การลักขโมย (อว + หร + อ)
(๑๐) อนุ น้อย, ภายหลัง, ตาม, ไม่ขาดสาย, แรง, เหมือนกัน, ส่วน, กล่าวซ�้ำ
- อนุคต
การไปตาม
เช่น อเนฺวติ ย่อมไปตาม (อนุ + อิ + อ + ติ)
- อนุปจฺฉินฺน ความไม่ขาด
เช่น อนุสโย กิเลสอันนอนเนือ่ งอยูใ่ นสันดาน (อนุ + สิ + อ)
- ปจฺฉาสทฺทตฺถ อรรถ ปจฺฉา ศัพท์ เช่น อนุรถํ ภายหลังรถ (อนุ + รถ)
- ภุสตฺถ
อรรถแรง
เช่น อนุรตฺโต ก�ำหนัดอย่างแรง (อนุ + รนฺช + ต)
- สาทิสฺส
เหมือนกัน
เช่น อนุรูปํ สมควร (อนุ + รูป)
- หีน
ต�่ำต้อย
เช่น อนุ สาริปุตฺตํ ปฺวนฺโต
			
อ.ผู้มีปัญญา ท. ด้อยกว่าพระสารีบุตร
- ตติยตฺถอรรถ ตติยาวิภัตติ
เช่น นทิมนฺววสิตา เสนา
			
อ.กองทัพ อยู่ติดเนื่องแล้ว กับด้วยแม่น�้ำ
- ลกฺขณ
ลักขณะ
เช่น รุกฺขํ อนุ วิชฺโชตเต วิชฺชุ
			
อ.สายฟ้า ย่อมส่องแสง กระทบต้นไม้
- อิตถฺ มฺภตู กฺขาน กล่าวความพิเศษ เช่น สาธุ เทวทตฺโต มาตรํ อนุ
			
อ.เทวทัต ปฏิบัติดี ในมารดา
- ภาค
ส่วน
เช่น ยเทตฺถ มํ อนุ สิยา, ตํ ทียตุ
			
ในทรัพย์ ท.เหล่านี้หนา อ.ทรัพย์ใด เป็นส่วนของเรา
			
พึงมี, อ.ทรัพยนั้น อันท่าน จงให้
-วิจฺฉา
กล่าวซ�้ำ	
เช่น รุกฺขํ รุกฺขํ อนุ วิชฺโชตเต จนฺโท
			
อ.พระจันทร์ ย่อมส่องแสง ที่ต้นไม้ทุกต้น
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(๑๑) ปริ รอบ, ก�ำหนด, เว้น, กอด, นุ่ง, บูชา, การให้บริโภค, ดูหมิ่น, กล่าวโทษ
- สมนฺตโตภาว ความเป็นโดยรอบ เช่น ปริวุโต ถูกแวดล้อมแล้ว (ปริ + วร + ต)
- ปริจฺเฉท การก�ำหนด
เช่น ปริญฺเยฺยํ ธรรมอันควรก�ำหนดรู้ (ปริ + า + ณยฺ)
- วิชฺชน
การเว้น
เช่น ปริหรติ ย่อมเว้น ย่อมหลีก (ปริ + หร + อ + ติ)
- อาลิงฺคน การกอด
เช่น ปริสฺสชติ ย่อมกอด (ปริ + สช + อ + ติ)
- นิวาสน
การนุ่ง
เช่น วตฺถํ ปริธสฺสติ จักนุ่ง ซึ่งผ้า (ปริ + ธา + สฺสติ)
- ปูชา
การบูชา
เช่น ปาริจริยา การรับใช้ (ปริ + จร + ณฺย)
- โภชน
การให้บริโภค
เช่น ภิกขฺ ุํ ปริวสิ ติ ย่อมอังคาส ซึง่ ภิกษุ (ปริ + วิส + อ + ติ)
- อวชานน การดูหมิ่น
เช่น ปริภวติ ย่อมดูหมิ่น (ปริ + ภู + อ + ติ)
- โทสกฺขาน การกล่าวโทษ
เช่น ปริภาสติ ย่อมกล่าวโทษ ย่อมด่า (ปริ + ภาส + อ + ติ)
- ลกฺขณ
ลักขณะ
เช่น รุกฺขํ ปริ วิชฺโชตเต วิชฺชุ
			
อ.สายฟ้า ย่อมส่องแสง กระทบต้นไม้
(๑๒) อธิ ยิ่ง, ใหญ่, ทับ, ข้างบน, ครอบง�ำ, สวด, อธิษฐาน, ตัดสิน, ถึง
- อธิก
ยิ่ง
เช่น อธิสีลํ ศีลอันยิ่ง (อธิ + สีล)
- อิสฺสร
เป็นใหญ่
เช่น อธิปติ ผู้เป็นใหญ่ อธิบดี (อธิ + ปติ)
- อุปริภาว ความเป็นข้างบน เช่น อธิโรหติ ย่อมขึ้นข้างบน (อธิ + รุห + อ + ติ)
			
ปถวึ อธิเสสฺสติ จักนอนทับ บนแผ่นดิน (อธิ + สิ + สฺสติ)
- อธิภวน
อรรถครอบง�ำ	
เช่น อธิภวติ ย่อมครอบง�ำ (อธิ + ภู + อ + ติ)
- อชฺฌายน อรรถการสวด
เช่น พฺยากรณมธีเต ย่อมสวด ซึ่งคัมภีร์ไวยากรณ์ 		
			
(อธิ+อิ+เต)
- อธิฏฐฺ าน การอธิษฐาน
เช่น ภูมกิ มฺปาทึ อธิฏฺ าติ (อธิ + า + อ + ติ) ย่อมอธิษฐาน
			
ซึ่งวิธีมีการหวั่นไหว แห่งแผ่นดินเป็นต้น
- นิจฺฉย
การตัดสิน
เช่น อธิโมกฺโข การตัดสิน (อธิ + มุจ + อ)
- ปาปุณน การถึง หรือได้
เช่น โภคกฺขนฺธํ อธิคจฺฉติ ย่อมได้ ซึ่งกองแห่งโภคะ
			
(อธิ+คมุ+อ+ติ)
(๑๓) อภิ ยิ่ง, ใหญ่, จ�ำเพาะ, ข้างหน้า, พิเศษ, เหมาะสม, กราบไหว้
- อภิมุขภาว ความเป็นเฉพาะหน้า เช่น อภิมุโข ผู้อยู่เฉพาะหน้า (อภิ + มุข)
					
อภิกกฺ มติ ย่อมก้าวไปข้างหน้า (อภิ + กมุ + อ + ติ)
- วิสิฏฐฺ 		
พิเศษ		
เช่น อภิธมฺโม ธรรมอันพิเศษกว่าพระสูตรคืออภิธรรม
					
(อภิ+ธมฺม)
- อธิก		
ยิ่ง		
เช่น อภิวสฺสติ ย่อมตกหนัก (อภิ + วสฺส + อ + ติ)
- อุทฺธกมฺม
กระท�ำข้างบน
เช่น อภิรุหติ ย่อมขึ้น (อภิ + รุห + อ + ติ)

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
- กุล		
- สารุปฺป
- วนฺทน		

ตระกูล		
เช่น
มีสภาพเหมาะสม เช่น
การกราบไหว้
เช่น
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อภิชาโต ผู้เกิดมาในตระกูลดี (อภิ + ชน + ต)
อภิรูโป ผู้มีรูปงาม (อภิ + รูป)
อภิวาเทติ ย่อมกราบไหว้ (อภิ + วท + เณ + ติ)

(๑๔) ปติ (ปฏิ) เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลับ, เหมือนกัน, ถือเอา, รู้ตลอด, อาศัย
- ปติคต		
การอาศัย		
เช่น ปจฺจกฺขํ อารมณ์อันอาศัยอินทรีย์ ๕ (ปติ + อกฺข)
- ปฏิโลม
ทวนกลับ		
เช่น ปฏิโสตํ ทวนกระแส (ปติ + โสต)
- ปตินิธิ		
เหมือน, ตัวแทน เช่น อาจริยโต ปติ สิสฺโส อ.ศิษย์ เหมือนกับอาจารย์
- ปติทาน
การให้แทน
เช่น เตลตฺถิกสฺส ฆตํ ปติ ททาติ ย่อมให้แทน
					
ซึ่งเนยใส แก่บุคคล ผู้ต้องการน�้ำมัน
- นิเสธ		
การห้าม		
เช่น ปฏิเสธนํ การปฏิเสธ (ปติ + เสธ + ยุ)
- นิวตฺตน
การกลับ
เช่น ปฏิกฺกมติ ย่อมก้าวกลับ ย่อมถอยหลัง
					
(ปติ + กมุ + อ + ติ)
- สาทิสฺส
ความเหมือนกัน เช่น ปติรูปกํ ของเทียม (ปติ + รูปก)
- ปติกรณ
การเยียวยา
เช่น ปติกาโร การเยียวยา (ปติ + กร + ณ)
- อาทาน
การถือเอา
เช่น ปติคคฺ ณฺหาติ ย่อมถือเอา ย่อมรับ (ปติ+คห+ณฺหา+ติ)
- ปติโพธ
การรู้ตลอด
เช่น ปฏิเวโธ การแทงตลอด ปฏิเวธ (ปติ + วิธ + อ)
- ปฏิจฺจ		
การอาศัย		
เช่น ปจฺจโย อาศัยแล้วเป็นไป ปัจจัย (ปติ + อิ + อ)
(๑๕) สุ ดี, งาม, ง่าย, ด้วยดี, บริบูรณ์
- โสภน		
งาม		
เช่น
- สุฏฺฐุ		
ดี		
เช่น
					
- สมฺมา		
ด้วยดี		
เช่น
					
					
- สมิทฺธิ		
บริบูรณ์		
เช่น
- สุขตฺถ		
ความง่าย
เช่น

สุคนฺโธ กลิ่นหอม (สุ + คนฺธ)
สุฏฐฺ ุ คโต สุคโต เสด็จไปแล้ว ด้วยดี (เพราะเหตุนนั้ )
ชื่อว่าสุคต ผู้เสด็จไปด้วยดี (สุ + คต)
สมฺ ม า คโตติ ป ิ สุ ค โต เสด็ จ ไปแล้ ว โดยชอบ
แม้เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าสุคต ผู้เสด็จไปโดยชอบ
(สุ + คมุ + ต)
สุภิกฺขํ ความบริบูรณ์แห่งอาหาร (สุ + ภิกฺขา)
สุกโร การงานอันบุคคลกระท�ำได้โดยง่าย (สุ+กร+ข)

(๑๖) อา ทั่ว, ยิ่ง, กลับความ, เขตแดน, ถึง, เริ่มต้น, กอด, ถือเอา, ใกล้, เรียก
- อภิมุขภาว ความเป็นเฉพาะหน้า เช่น อาคจฺฉติ ย่อมมา (อา + คมุ + อ + ติ)
- อุทฺธกมฺม
กระท�ำข้างบน
เช่น อาโรหติ ย่อมขึ้น (อา + รุห + อ + ติ)
- มริยาท
เขตแดน		
เช่น อาปพฺพตา เขตฺตํ อ.นา ถึงภูเขา
- อภิวิธิ		
การแผ่ไป		
เช่น อากุมารํ ยโส กจฺจายนสฺส
					
อ.ชื่อเสียง ของพระกัจจายนเถระ ถึงเด็กน้อย
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- ปตฺติ		
การถึง		
เช่น
- อิจฺฉา		
ความปรารถนา เช่น
- ปริสฺสชน
การกอด		
เช่น
- อาทิกมฺม
กระท�ำเบื้องแรก เช่น
- คหณ		
การถือเอา
เช่น
					
- นิวาส		
การอยู่		
เช่น
- สมีป		
ใกล้		
เช่น
- อวฺหาน
การเรียก		
เช่น

อาปตฺตึ อาปนฺโน ต้องแล้ว ซึง่ อาบัติ (อา + ปท + ต)
อากงฺขา ความหวัง (อา + กขิ + อ + อา)
อาลิงฺคนํ การกอด (อา + ลคิ + ยุ)
อารมฺโภ การเริ่มต้น (อา + รภ + อ)
อาทียติ ย่อมถูกถือเอา (อา + ทา + ย + เต)
อาลมฺพติ ย่อมหิ้ว (อา + ลพิ + อ + ติ)
อาวสโถ ที่อยู่อาศัย (อา + วส + ถ)
อาสนฺนํ ใกล้ (อา + สท + ต)
อามนฺเตสิ เรียกแล้ว (อา + มนฺต + เณ + สฺ + อี)

(๑๗) อติ ยิ่ง, เกิน, ล่วง, แรง
- อติกฺกมน
การล่วงเลย
เช่น
					
					
- อติกฺกนฺต
เกินไป		
เช่น
- อติสย		
ยิ่ง		
เช่น
- ภุสตฺถ		
อรรถแรง		
เช่น
					

อติโรจติ อมฺเหหิ ย่อมรุ่งโรจน์กว่า กว่าเรา ท.
(อติ +รุจ + อ + ติ) อตีโต กาลอันล่วงไปแล้ว (อติ + อิ
+ ต)
อจฺจนฺตํ เกินซึ่งขอบเขต, โทษ (อติ + อนฺต)
อติกุสโล ฉลาดยิ่ง (อติ + กุสล)
อติกฺโกโธ โกรธอย่างแรง, โกรธจัด (อติ + โกธ)
อติวุทฺธิ เจริญมาก (อติ + วุทฺธิ)

(๑๘) อปิ ใกล้, บน, มองหา, รวบรวม, ติเตียน, ค�ำถาม (มีการลบ อ ของ อปิ อุปสัคบ้าง)
- สมฺภาวนา การสรรเสริญ
เช่น อปิ ทิพฺเพสุ กาเมสุ แม้ในกาม ท. อันเป็นทิพย์
					
เมรุมฺปิ วินิวิชฺฌิตฺวา คจฺเฉยฺย เจาะแล้ว แม้ซึ่ง
					
ภูเขาสิเนรุ พึงไป
- อเปกฺขา
การมองหา
เช่น อยมฺปิ ธมฺโม อนิยโต แม้ อ.อาบัตินี้ ก็ไม่แน่นอน
- สมุจฺจย
การรวบรวม
เช่น อิติปิ อรหํ แม้เพราะเหตุนี้ ทรงเป็นพระอรหันต์
					
อนฺตมฺปิ อนฺตคุณมฺปิ อาทาย ถือเอาแล้ว ซึง่ ใส้ใหญ่
					
ด้วย ซึ่งใส้น้อยด้วย
- ครห		
การติเตียน
เช่น อปิ อมฺหากํ ปณฺฑิตก แน่ะบัณฑิตผู้น่าเกลียดของ
					
เรา ท.
- ปณฺห		
ค�ำถาม		
เช่น อปิ ภนฺเต ภิกฺขํ ลภิตฺถ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ อ.ท่าน
					
ได้แล้ว ซึ่งอาหาร บ้างหรือ?
(๑๙) อป ปราศ, หลีก, ติเตียน, บูชา, ประทุษร้าย
- อปคต		
ปราศจาก		
เช่น อปมาโน ผู้มีมานะไปปราศแล้ว (อป + มาน)
					
อเปโต ไปปราศแล้ว (อป + อิ + ต)

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
- ครห		
การติเตียน
เช่น
- วชฺชน		
การเว้น		
เช่น
					
- ปูชา		
การบูชา		
เช่น
					
- ปทุสฺสน
การประทุษร้าย เช่น
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อปคพฺโภ ผู้มีครรภ์อันเลว (อป + คพฺภ)
อปสาลาย อายนฺติ วาณิชา อ.พ่อค้า ท. หลีกเว้น
จากศาลา ย่อมมา
วุทฺธาปจายี ผู้มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่
(วุทฺธ + อป + จิ + ณี)
อปรชฺฌติ ย่อมประพฤติผิด (อป+ราธ+ย+ติ)

(๒๐) อุป เข้าไป, ใกล้, มั่น, กล่าวโทษ, ชื่อ, กระท�ำข้างหน้า, การบูชา
- อุปคมน
เข้าไปใกล้
เช่น นิสินฺนํ วา อุปนิสีเทยฺย พึงเข้าไปนั่งใกล้ ซึ่งบุคคล
					
ผู้นั่งแล้ว ก็ดี (อุป + นิ + สท + เอยฺย)
- สมีป		
ใกล้		
เช่น อุปนครํ ใกล้แห่งเมือง (อุป + นคร)
- อุปปตฺติ
การเข้าถึง
เช่น สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชติ ย่อมเข้าถึง ซึ่งโลกสวรรค์
					
(อุป + ปท + ย + ติ)
		
หรือแปลว่า สมควร เช่น อุปปตฺตโิ ต อิกขฺ ตีติ อุเปกฺขา ย่อมดู โดยความสมควร
					
เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่าอุเปกฺขา (อุป + อิกขฺ + อ + อา)
- สาทิสฺส
ความเหมือนกัน เช่น อุปมานํ อุปมา อ.การเปรียบเทียบ ชือ่ ว่าอุปมา (อุป+มา)
- อธิก		
ยิ่ง		
เช่น อุป ขาริยํ โทโณ อ.ทะนาน ยิ่งเกิน กว่าขารี
- อุปริภาว
ความเป็นข้างบน เช่น อุปสมฺปนฺโน ผู้ถึงความเป็นภิกษุอันสูง
					
(อุป+สํ+ปท+ต)
- อนสน		
การไม่กินอาหาร เช่น อุปวาโส การอยู่โดยไม่กินอาหาร (อุป + วส + ณ)
- โทสกฺขาน การกล่าวโทษ
เช่น ปรํ อุปวทติ ย่อมว่าร้าย ซึง่ บุคคลอืน่ (อุป+วท+อ+ติ)
- สฺา
ชื่อ		
เช่น อุปธา ชื่อว่าอุปธา (อุป + ธา)
					
อุปสคฺโค อุปสัคบท (อุป + สชฺช + ณ)
- ปุพฺพกมฺม กระท�ำข้างหน้า เช่น อุปกฺกโม การก้าวไปข้างหน้า, ความบากบั่น
					
(อุป + กมุ + อ) อุปกาโร กระท�ำคุณก่อน, 		
					
อุปการะ (อุป + กร + ณ)
- ปูชา		
การบูชา
เช่น พุทฺธุปฏฺาโก ผู้อุปัฏฐากพระพุทธเจ้า
					
(พุทฺธ + อุปฏฺ าก) มาตุปฏฺ านํ การบ�ำรุงมารดา
					
(มาตุ + อุปฏฺาน)
- คยฺหาการ อาการอันควรถือเอา เช่น โสเจยฺยปฺปจฺจุปฏฺ านํ ความปรากฏโดยความเป็น
					
บุคคล ผู้สะอาด (โสเจยฺย + ปติ + อุปฏฺาน)
- ภุสตฺถ		
อรรถแรง		
เช่น อุปาทานํ การยึดมั่น (อุป + อา + ทา + ยุ)
					
อุปายาโส ความล�ำบากอย่างหนัก (อุป + อายาส)
					
อุปนิสฺสโย ที่อาศัยใหญ่ (อุป + นิ + สิ + อ)
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๓.๕.๓ นิบาตบท
ค�ำว่า “นิบาต” แปลว่า ศัพท์ทตี่ กไป คือถูกวางไว้ขา้ งหน้าบ้าง ท่ามกลางบ้าง หรือทีส่ ดุ
ของบทบ้าง มีวิเคราะห์ว่า “ปทานํ อาทิมชฺฌนฺเตสุ นิปตนฺตีติ นิปาตา” ย่อมตกไป
ในเบื้ อ งต้ น ท่ ามกลาง และที่สุดของบททั้ง หลาย เพราะเหตุ นั้ น ชื่ อ ว่ า นิ บ าต (นิ + ปต+อ),
นิปาตเมว เนปาติกํ นิบาตนั่นแหละ ชื่อว่าเนปาติกะ (นิปาต + ณิก) นิบาตนี้เป็นบท ๆ หนึ่ง
ในบท ๔ คือ นามบท อุปสัคบท นิบาตบท และอาขยาตบท ส�ำหรับนิบาตนีเ้ ป็นบททีไ่ ม่เปลีย่ นแปลง
ในเรื่องของวิภัตติ หมายความว่า จะลงวิภัตตินามอะไรมาก็ตาม จะต้องถูกลบทิ้งทั้งหมด
นิบาตเป็นศัพท์โดด ๆ ก็มี เป็นศัพท์ที่ส�ำเร็จมาจากนามโดยลงปัจจัยในอรรถของ
วิ ภั ต ติ ก็ มี เป็ น ศั พ ท์ ที่ ส� ำ เร็ จ มาจากตั ท ธิ ต ที่ เ ป็ น อั พ ยยตั ท ธิ ต ก็ มี และเป็ น ศั พ ท์ กิ ริ ย ากิ ต ก์
(ตเวตุนาทิปัจจยันตนัย) ที่ส�ำเร็จมาจากธาตุปัจจัยโดยเฉพาะที่มี ตเว, ตุํ, ตุน, ตฺวาน และ ตฺวา
ปัจจัยเป็นที่สุดก็มี รูปส�ำเร็จเป็นนิบาต เรียกว่าอัพยยศัพท์ทั้งหมด ดังนี้
(๑) นิบาตแท้ๆ เป็นค�ำศัพท์โดดๆ ไม่สามารถแยกศัพท์ได้ เช่น หิ, จ, ปน, ตุ เป็นต้น
(๒) นิบาตที่ส�ำเร็จมาจากนามหรือสัพพนาม โดยการลงปัจจัยในอรรถของวิภัตติ
สามารถแยกศัพท์ได้ เช่น เอตฺถ มาจาก “เอต + ถ ปัจจัย” เป็นต้น
(๓) นิบาตที่ส�ำเร็จมาจากอัพยยตัทธิต สามารถแยกศัพท์ได้ เช่น เอกธา มาจาก
“เอก + ธา ปัจจัย” เป็นต้น
(๔) นิบาตทีส่ ำ� เร็จมาจากกิตก์ สามารถแยกศัพท์ได้ เช่น กตฺวา มาจาก “กร ธาตุ + ตฺวา
ปัจจัย” เป็นต้น
การจั ด ประเภทของนิ บ าต สามารถจั ด ได้ ต ามหน้ า ที่ ข องนิ บ าตนั้ น ๆ เช่ น นิ บ าต
ต้นข้อความ นิบาตบอกอาลปนะ นิบาตบอกความปริกัปป์ และนิบาตที่เป็นกาลสัตตมี เป็นต้น

๑. นิบาตบอกอาลปนะ (ค�ำร้องเรียก)

อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ เช่น
			
อมฺโภ แน่ะท่านผู้เจริญ
เช่น
			
			
หมฺโภ แน่ะท่านผู้เจริญ
เช่น
			
			
เร
เฮ้ย, เว้ย
เช่น

น ตํ ภายามิ อาวุโส ดูก่อนท่านผู้มีอายุ อ.เรา
ย่อมไม่กลัว ซึ่งท่าน
อมฺโภ ปุริส กึ ตุยฺหิมินา ปาปเกน ทุชฺชีวิเตน
แน่ะบุรุษผู้ เจริญ อ.ประโยชน์อะไร ด้วยชีวิตที่ไม่ดี
อันเลวทรามนี้ แก่ท่าน
หมฺโภ ปุพฺเพ ฉ สตฺถาโร มยํ อรหนฺตามฺหาติ วิจรึสุ
แน่ะท่านผู้เจริญ อ.ครู ท. หก ในกาลก่อน กล่าวแล้วว่า
อ.เรา ท. เป็นพระอรหันต์ ย่อมเป็น ดังนี้ เที่ยวไปแล้ว
วิกกฺ ม เร มหามิคา แน่ะกวางใหญ่เอ๋ย อ.ท่าน จงขวนขวายเถิด

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
อเร
เฮ้ย, เว้ย
เช่น
หเร
เฮ้ย, เว้ย
เช่น
			
เช
แน่ะแม่สาวใช้
เช่น
			

อเร ทุฏฐฺ โจรา เฮ้ย โจรผู้ชั่วช้า ท.
หเร สขา กิสฺส นุ มํ ชหาสิ เฮ้ย เพื่อน อ.ท่าน ย่อมทิ้ง
ซึ่งเรา เพราะเหตุอะไรหนอ?
สเจ เช ตฺวํ สจฺจํ ภณสิ แน่ะแม่สาวใช้ ถ้าว่า อ.เธอ
ย่อมพูด ซึ่งความจริงไซร้

๒. นิบาตบอกกาล (กาลสัตตมี)

สมฺปติ บัดเดี๋ยวนี้, ในกาลนี้ เช่น
			
			
อายติ ในกาลต่อไป
เช่น
			
อชฺช ในวันนี้
เช่น
			
อปรชฺชุ ในวันอื่นอีก
เช่น
			
			
สุเว
ในวันพรุ่งนี้
เช่น
เสฺว
ในวันพรุ่งนี้
เช่น
			
			
ปรสุเว ในวันมะรืนนี้
เช่น
			
			
หิยฺโย ในวันวาน
เช่น
			
ปเร
ในวันอื่น
เช่น
			
สชฺชุ ในวันมีอยู่, ในวันนี้ เช่น
			
สายํ ในเวลาเย็น
เช่น

87

สมฺปติ ชาตสฺส โพธิสตฺตสฺส เทวา ฉตฺตํ ธารยึสุ
อ.เทวดา ท. กั้นแล้ว ซึ่งร่ม แก่พระโพธิสัตว์ ผู้เกิดแล้ว
ในบัดเดี๋ยวนี้
อายตึ โทสํ นาฺาย โย กาเม ปฏิเสวติ อ.บุคคลใด
ย่อมเสพ ซึ่งกาม ท. เพราะไม่รู้ ซึ่งโทษ ในกาลต่อไป
ตฺยชฺช ปุตฺเต น ปสฺสามิ อ.เรา ย่อมไม่เห็น ซึ่งบุตร ท.
เหล่านั้น ในวันนี้
มม กสิผลํ ภุญฺชิตฺวา อปรชฺชุ เอว ฉาโต โหติ อ.บุคคล
บริโภคแล้ว ซึง่ ผลของการหว่านไถ ของเรา เป็นผูห้ วิ แล้ว
ในวันอื่นอีกนั่นเทียว ย่อมเป็น
โก ชญฺา มรณํ สุเว อ.ใคร พึงรู้ ซึง่ ความตาย ในวันพรุง่ นี้
ภนฺเต เสฺว อมฺหากํ ภิกฺขํ คณฺหถ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
อ.พระองค์ ขอจงรับ ซึ่งภิกษา ของข้าพระองค์ ท.
ในวันพรุ่งนี้
สุเว วา ปรสุเว วา มรณํ วา ชีวิตํ วา โก ชาเนยฺย อ.ใคร
พึงรู้ ซึ่งความตาย หรือ หรือว่าซึ่งชีวิต ในวันพรุ่งนี้ หรือ
หรือว่า ในวันมะรืนนี้
หิยฺโยปิ ปเรปิ ตยาเวตํ านํ สมฺมชฺชิตํ อ.ที่นั่น อันเธอ
นั่นเทียว กวาดแล้ว แม้ในวันวาน แม้ในวันอื่นหรือ?
หิยฺโยปิ ปเรปิ ตยาเวตํ ฐานํ สมฺมชฺชิตํ อ.ที่นั่น อันเธอ
นั่นเทียว กวาดแล้ว แม้ในวันวาน แม้ในวันอื่นหรือ?
สชฺชุ ปาณหรํ มมฺเม ตาฬนํ อ.การน�ำไปซึ่งสัตว์
เป็นการชก ในจุดที่ส�ำคัญของเรา ในวันนี้
สายํ นิโคฺรธุปาคมึ อ.เรา ได้เข้าไปแล้ว สูต่ น้ ไทร ในเวลาเย็น
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ปาโต ในเวลาเช้า
เช่น
			
กาลํ ในเวลารุ่งสาง
เช่น
			
กลฺลํ ในความสมควร
เช่น
			
ทิวา ในเวลากลางวัน
เช่น
			
			
นตฺตํ ในเวลากลางคืน
เช่น
			
			
นิจฺจํ แน่นอน, เป็นนิจ
เช่น
			
สตตํ แน่นอน, เป็นประจ�ำ	 เช่น
อภิณฺหํ เนืองๆ
เช่น
อภิกฺขณํ เนืองๆ
เช่น
มุหุํ
เนืองๆ, บ่อยๆ
เช่น
			
มุหุตฺตํ เพียงชั่วครู่
เช่น
			
ภูตปุพฺพํ ในอดีตกาล
เช่น
ปุรา ในกาลก่อน
เช่น
			
ยทา ในกาลใด
เช่น
			
ตทา ในกาลนั้น
เช่น
			
กทา ในกาลไหน
เช่น

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
ปาโต ปิณฺฑาย จรนฺติ อ.ภิกษุ ท. ย่อมเที่ยวไป
เพื่อบิณฑบาต ในเวลาเช้า
นายํ กาลํ อกาลํ วา อภิชานาติ กุกกฺ โุ ฏ อ.ไก่นี้ ย่อมไม่รวู้ า่
เวลารุ่งสาง หรือไม่ใช่เวลารุ่งสาง
อกลฺลํ มํ พฺราหฺมณา อ.พราหมณ์ ท. ย่อมถาม ซึ่งเรา
ในสิ่งที่ไม่สมควร
ทิวา วา รตฺโต วา หรนฺติ เย พลึ อ.ชน ท.เหล่าใด
ย่อมน�ำไป ซึ่งพลีกรรม ในเวลากลางวัน หรือ หรือว่า
ในเวลากลางคืน
นตฺตํ รตฺติยํ มาลา ยสฺสาติ นตฺตมาโล อ.ระเบียบ
ของต้นไม้ใด มีอยู่ ในเวลากลางคืน เพราะเหตุนั้น 		
อ.ต้นไม้นั้น ชื่อว่า นตฺตมาล (ต้นกุ่ม, ไม้กะเช้า)
ธมฺเมสุ นิจฺจํ อนุธมฺมจารี. อ.บุคคลผู้มีปกติประพฤติ
ตามซึ่งธรรม ในธรรม ท. เป็นนิจ
สตตนฺติ นิรนฺตรํ บทว่า สตตํ ได้แก่ ตลอดไป
อภิณฺหํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ อันภิกษุ พึงพิจารณา เนืองๆ
อภิกฺขณํ ปรชฺชติ ย่อมยินดี เนืองๆ
กึ มํ มุหุํ เปกฺขสิ หฏฺโลโม อ.ท่าน เป็นผู้มีขนอันลุกแล้ว
เป็น ย่อมมองดู ซึ่งเรา เนืองๆ เพราะอะไร?
มุหุตฺตมปิ เจ วิญฺญู, ปณฺฑิตํ ปยิรุปาสติ หากว่า อ.ผู้รู้
ย่อมเข้าไปนั่งใกล้ ซึ่งบัณฑิต แม้เพียงชั่วครู่
ภูตปุพพฺ ํ ภิกขฺ เว ดูกอ่ นภิกษุ ท. ในอดีตกาล (เคยมีมาแล้ว)
ทนฺเต อิเม ฉินฺทีติ ปุรา มรามิ อ.นายพราน ตัดแล้ว
ซึง่ งา ท.เหล่านี้ เพราะเหตุนนั้ อ.เรา ย่อมตาย ในกาลก่อน
ยทา เต วิวทิสฺสนฺติ อ.ชน ท.เหล่านั้น จักทะเลาะกัน
ในกาลใด
ตทา ปณฺณรสุโปสโถ อโหสิ อ.วันนัน้ เป็นวันอุโบสถ ๑๕ ค�ำ่
ได้เป็นแล้ว ในกาลนั้น
กทา อาคโตสิ อ.ท่าน เป็นผู้มาแล้ว ในกาลไหน ย่อมเป็น

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม

๓. นิบาตบอกสถานที่

สมนฺตา ในที่โดยรอบ
เช่น
			
			
			
สามนฺตา ในทีใ่ กล้, ในทีโ่ ดยรอบ เช่น
			
ปริโต
ในที่โดยรอบ
เช่น
อภิโต
ในภายใน
เช่น
สมนฺตโต ในที่รอบๆ
เช่น
เอกชฺฌํ ในส่วนหนึ่ง
เช่น
เอกมนฺตํ ในที่สมควรข้างหนึ่ง เช่น
เหฏฺา ในภายใต้
เช่น
อุปริ
ในเบื้องบน
เช่น
อุทฺธํ
ในเบื้องบน
เช่น
อโธ
ในเบื้องล่าง
เช่น
ติริยํ
ในด้านขวาง
เช่น
			
สมฺมุขา ในที่เฉพาะหน้า เช่น
			
ปรมฺมุขา ในที่ลับหลัง
เช่น
			
อาวิ
ในทีแ่ จ้ง, แจ่มแจ้ง เช่น
รโห
ในที่ลับ
เช่น
ติโร
ในฝั่งข้างนอก
เช่น
อุจฺจํ
ในที่สูง
เช่น
นีจํ
ในที่ต�่ำ	
เช่น
อนฺโต
ในภายใน
เช่น
อนฺตรา ในระหว่าง
เช่น
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สมนฺตา จกฺกวาเฬสุ อตฺราคจฺฉนฺตุ เทวตา สทฺธมฺมํ
มุนริ าชสฺส สุณนฺตุ สคฺคโมกฺขทํ อ.เทวดา ท. ในจักวาฬ ท.
ในที่โดยรอบ ขอจงมา ในที่นี้ จงฟัง ซึ่งพระสัทธรรม
อันให้ซึ่งสวรรค์ และนิพพาน ของพระจอมมุนี
ราชคหสฺส สามนฺตา เวปุลลฺ ปพฺพตพฺภนฺตเร ในระหว่าง
แห่งภูเขาเวปุลละ ในที่ใกล้ แห่งเมืองราชคฤห์
ปริโต คามํ วสติ ย่อมอยู่ ในที่โดยรอบ แห่งหมู่บ้าน
มุจลินฺทํ สรํ อภิโต ในภายใน แห่งสระมุจลินท์
อคฺยาคารํ สมนฺตโต แวดล้อมแล้ว ซึ่งโรงไฟ ในที่รอบๆ
เอกชฺฌํ สนฺนิปตึสุ ประชุมกันแล้ว ในส่วนหนึ่ง
เอกมนฺตํ อฏฺ าสิ ได้ยืนอยู่แล้ว ในที่สมควรข้างหนึ่ง
มญฺจสฺส เหฏฺ า ในภายใต้ แห่งเตียง
ปาทตลโต อุปริ ในเบื้องบน จากชั้นแห่งพื้น
อุทฺธํ ปาทตลา ในเบื้องบน จากชั้นแห่งพื้น
อโธ เกสมตฺถกา ในเบื้องล่าง จากปลายแห่งผม
นาโค คนฺตฺวา คตมคฺเค ติริยํ อฏฺ าสิ อ.ช้างพลาย
ไปแล้ว ได้ยืนแล้วขวาง ในทางเป็นที่เสด็จไป
โส ตํปิ สมฺมขุ า ิตํ ทิสวฺ า อ.เขา เห็นแล้ว ซึง่ บุคคลแม้นนั้
ผู้ยืนแล้ว ในที่เฉพาะหน้า
กถํ ปรมฺมุขา วิกปฺปนา โหตีติ อ.การใคร่ครวญ ย่อมมี
ในที่ลับหลัง ได้อย่างไร?
อาวิ ภวิสฺสติ จักมี อย่างแจ่มแจ้ง
รโห ติฏฺ ติ ยืนอยู่ ในที่ลับ
ติโรปากาเร ในฝั่งข้างนอกแห่งก�ำแพง
อุจฺจํ นิปนฺโน นอนแล้ว ในที่สูง
นีจํ นิสีทิ นั่งแล้ว ในที่ต�่ำ
อนฺโตกุฏเฺ ฏ ปทีโป วิย ราวกะ อ.ประทีบ ในภายใน แห่งฝา
อนฺตรา จ ราชคหํ อนฺตรา จ นาฬนฺทํ อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺโน
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ด�ำเนินไป สู่หนทางไกล
ในระหว่างแห่งเมืองราชคฤห์ด้วยในระหว่างแห่งเมือง
นาฬันทาด้วย ย่อมเป็น
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อชฺฌตฺตํ ในภายใน
เช่น
			
			
			
			
พหิทฺธา ในภายนอก
เช่น
พาหิรา ในภายนอก
เช่น
พาหิรํ
ในภายนอก
เช่น
พหิ
ในภายนอก
เช่น
โอรํ
ในฝั่งนี้, ที่ฝั่งใน เช่น
ปารํ
ในฝั่งโน้น, ที่ฝั่งนอก เช่น
			
อารา
ในที่ห่างไกล
เช่น
			
อารกา ในที่ห่างไกล
เช่น
ปจฺฉา
ในภายหลัง
เช่น
ปุเร
ในกาลก่อน
เช่น
หุรํ
ในโลกอื่น
เช่น
เปจฺจ
ในโลกหน้า
เช่น

ยงฺกิญฺจิ รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา
พหิทฺธา วา... อภิสญฺญูหิตฺวา อภิสงฺขิปิตฺวา...
อ.รูป อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต อนาคต และ		
ปัจจุบัน ย่อแล้ว สรุปแล้ว ซึ่งรูปนั้น ในส่วนหนึ่ง
ในภายใน หรือ หรือว่า ในภายนอก...
พหิทฺธา ธมฺมา อ.ธรรม ท. ในภายนอก
พาหิรา อาลินฺเท นิสีทิ นั่งแล้ว ที่ระเบียง ในภายนอก
พาหิรํ อาลินเฺ ท นิปนฺโน นอนแล้ว ทีร่ ะเบียง ในภายนอก
พหิ อาลินฺเท นิปนฺโน นอนแล้ว ที่ระเบียง ในภายนอก
โอรํ สมุททฺ สฺส อติตตฺ รูโป มีรปู อันไม่อมิ่ แห่งสมุทร ในฝัง่ ใน
ปารํ สมุทฺทสฺสปิ ปตฺถเยถ พึงปรารถนา แม้แห่งสมุทร
ที่ฝั่งนอก
อารา สิงฺฆามิ วาริชํ อ.เรา ย่อมสูดกลิ่น ซึ่งปลา
ในที่ห่างไกล
อารกา ปริวชฺเชหิ อ.ท่าน จงเว้น ในที่ห่างไกล
ปจฺฉา น หาเยถ ไม่พึงเสื่อม ในภายหลัง
อหํ ปุเร สญฺมิสฺสํ อ.เรา จักส�ำรวม ในกาลก่อน
อิธ วา หุรํ วา ในโลกนี้ หรือ หรือว่า ในโลกอื่น
ส เว เปจฺจ น โสจติ อ.เขาแล ย่อมไม่เศร้าโศก ในโลกหน้า

๔. นิบาตบอกปริจเฉท (การก�ำหนด)

ยาว
เพียงใด
เช่น
			
ตาว
เพียงนั้น
เช่น
			
ยาวตา เพียงใด
เช่น
			
ตาวตา เพียงนั้น
เช่น
			
			

ยาวสฺส กาโย สฺสติ อ.พระวรกาย ของพระผูม้ พี ระภาคนัน้
จักด�ำรง อยู่เพียงใด?
ตาว นํ ทกฺขนฺติ เทวมนุสฺสา อ.เทวดาและมนุษย์ ท.
ย่อมเห็น ซึ่งพระวรกายนั้น เพียงนั้น
ยาวตา ภิกขฺ เว กาสิโกสลา ดูกอ่ นภิกษุ ท. อ.แคว้นกาสี
และแคว้นโกศล ท. มีอยู่ เพียงใด?
ตาวตา ตฺวํ ภวิสฺสสิ อิสิ วา อิสิตฺถาย วา ปฏิปนฺโน 		
อ.เธอ เป็นฤาษี หรือ หรือว่า เป็นผูป้ ฏิบตั ิ เพือ่ ความเป็น
ฤาษี เพียงนั้น

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
กิตฺตาวตา มีประมาณเพียงไร เช่น
			
			
เอตฺตาวตา มีประมาณเพียงนี้ เช่น
			
			
กีว
เพียงไร
เช่น
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กิตตฺ าวตา นุ โข ภนฺเต อุปาสโก โหตีติ ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ อ.บุคคล ชื่อว่าเป็นอุบาสก ด้วยเหตุมี		
ประมาณเท่าไร? ดังนี้
เอตฺตาวตา โข มหานาม อุปาสโก โหตีติ ดูกอ่ นมหานามะ
อ.บุคคล ชื่อว่าเป็นอุบาสก ด้วยเหตุมีประมาณเพียงนี้
ดังนี้
กีว ทูโร คาโม อ.หมู่บ้าน ไกล เพียงไร?

๕. นิบาตบอกอุปมา-อุปไมย
ยถา
ฉันใด
เช่น
			
			
ตถา
ฉันนั้น
เช่น
			
ยเถว
ฉันใดนั่นเทียว
เช่น
			
ตเถว
ฉันนั้นนั่นเทียว
เช่น
			
			
เอวํ
ฉันนั้น
เช่น
			
			
			
เอวเมว ฉันนั้นนั่นเทียว
เช่น
			
เอวเมวํ ฉันนั้นนั่นเทียว
เช่น
			
			
เอวมฺปิ แม้ฉันนั้น
เช่น
			
ยถาปิ
แม้ฉันใด, ฉันใด เช่น
			

นครํ ยถา ปจฺจนฺตํ คุตตฺ ํ สนฺตรพาหิรํ อ.เมือง อันตัง้ อยู่
ในที่สุด ปลายแดน อันบุคคล คุ้มครองแล้ว ในภายใน
และในภายนอก ฉันใด
ตถูปมํ สปฺปุริสํ วทามิ อ.เรา ย่อมกล่าว ซึ่งสัตบุรุษ ว่า
ไม่หวั่นไหว อันมีเสาเขื่อนเป็นเครื่องเปรียบ ฉันนั้น
ยเถว ตฺยาหํ วจนํ อ.เรา จะท�ำ ซึ่งค�ำ ของท่าน ฉันใด
นั่นเทียว
ตเถว สทฺโธ สุตวา อภิสงฺขจฺจ โภชนํ อ.บุคคลผูม้ ศี รัทธา
เป็นพหูสูตร ปรุงแต่งแล้ว ซึ่งโภชนะ ย่อมเลี้ยงดู
ให้อิ่มหน�ำ เหมือนอย่างนั้นนั่นเทียว
เอวํ วิชิตสงฺคามํ สตฺถวาหํ, อนุตฺตรํ อ.สาวก ท.
ย่อมบ�ำรุง ซึ่งพระผู้มีพระภาค ผู้ยอดเยี่ยม
เป็นดุจนายกองเกวียน ผู้มีสงครามอันชนะแล้ว
เหมือนอย่างนั้น
เอวเมว ตฺวมฺปิ ปมุญฺจสฺสุ สทฺธํ แม้ อ.เธอ จงปล่อย
ซึ่งศรัทธา เหมือนอย่างนั้น
เอวเมวํ โภตา โคตเมน อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต
อ.พระธรรม อันพระโคดม ผู้เจริญ ทรงประกาศแล้ว
โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นนั่นเทียว
เอวมฺปิ โย เวทคู ภาวิตตฺโต อ.บุคคลใด ผู้มีตน
อันอบรมแล้ว เป็นผู้ถึงซึ่งพระนิพพาน แม้ฉันนั้น
ยถาปิ รหโท คมฺภีโร วิปฺปสนฺโน อนาวิโล อ.ห้วงน�้ำ
อันลึก อันใสสะอาดแล้ว ไม่ขุ่นมัว แม้ฉันใด
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เสยฺยถาปิ แม้ฉันใด
เช่น
			
เสยฺยถาปิ นามชื่อแม้ฉันใด
เช่น
			
วิย
ราวกะ, ดุจ
เช่น
			
อิว
เพียงดัง, เหมือน เช่น
			
ยถริว
ฉันใดนั่นเทียว
เช่น
ตถริว
ฉันนั้นนั่นเทียว
เช่น
ยถานาม ชื่อฉันใด
เช่น
			
			
ตถานาม ชื่อฉันนั้น
เช่น
ยถาหิ
ฉันใด
เช่น
ตถาหิ
ฉันนั้น
เช่น
ยถาจ
ฉันใด
เช่น
ตถาจ
ฉันนั้น
เช่น

เสยฺยถาปิ ภิกขฺ เว มหารุกโฺ ข ดูกอ่ นภิกษุ ท. อ.ต้นไม้ใหญ่
แม้ฉันใด
เสยฺยถาปิ นาม มหตี นงฺคลสีสา อ.งอนไถ อันใหญ่
ชื่อแม้ฉันใด
หตฺถปิ ปฺ ภินนฺ ํ วิย องฺกสุ คฺคโห ราวกะ อ.นายควาญช้าง
ปราบอยู่ ซึ่งช้างตัวตกมัน
ตูลํ ภฏฺ ํว มาลุโต เพียงดัง อ.ลม พัดไปอยู่ ซึ่งปุยนุ่น
ให้ลอยไป
ยถริว โภตา โคตเมน ด้วยพระโคดมผู้เจริญ ฉันใดนั่นเทียว
ตถริว ภควา อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า ฉันนั้นนั่นเทียว
ยถานาม วิปฺปวาสา อาคตํ ปุตฺตํ มาตา สกึ อภินนฺทติ
อ.มารดา ผู้อยู่ปราศจาก เห็นแล้ว ซึ่งบุตร ผู้มาแล้ว
ย่อมยินดียิ่ง ครั้งหนึ่ง ชื่อฉันใด
ตถานาม ภควา เหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า
ยถาหิ เมโฆ ถนยํ อ.เมฆ ค�ำรามอยู่ ฉันใด
ตถาหิ ภควา เหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า
ยถาจ มหาราช ข้าแต่มหาบพิตร ...ฉันใดนั่นเทียว
ตถาจ ภควา เหมือนพระผู้มีพระภาคเจ้า

๖. นิบาตบอกประการ

เอวํ
ด้วยประการฉะนี้ เช่น
			
ยถา
โดยประการใด
เช่น
			
ตถา
โดยประการนั้น เช่น

เอวํ ปสํสยิ ภาวํ อาปชฺชิ อ.บุรษุ นัน้ ถึงแล้ว ซึง่ ความเป็น
แห่งบุคคลผู้อันบัณฑิตพึงสรรเสริญ ด้วยประการฉะนี้
ยถา สา ราชานํ น ปสฺสิสฺสติ อ.หญิงนั้น จักไม่เห็น
ซึ่งพระราชา โดยประการใด
ตถาหํ กริสฺสามิ อ.เรา จักกระท�ำ โดยประการนั้น

๗. นิบาตบอกปฏิเสธ
น
ไม่		
เช่น น วาหํ ปณฺณํ ภุญฺชามิ อ.เรา จะไม่กิน ซึ่งผัก แน่นอน
โน
ไม่		
เช่น สุภาสิตํว ภาเสยฺย โน จ ทุพฺภาสิตํ ภเณ อ.บุคคล
				
ควรพูด ซึ่งค�ำอันเป็นสุภาษิตเทียว อนึ่ง ไม่ควรพูด
				
ซึ่งค�ำอันเป็น ทุพภาสิต

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
มา
อย่า		
เช่น
อ
ไม่		
เช่น
				
				
อลํ
อย่าเลย, พอละ เช่น
หลํ
อย่าเลย, ไม่ควร เช่น
เอว, ว
นั่นเทียว, เท่านั้น เช่น
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มา เอวมกตฺถ อ.ท่าน ท. อย่าได้กระท�ำแล้ว อย่างนี้
อญฺาตํ อสุตํ อทิฏฺ ํ อวิทิตํ อสจฺฉิกตํ อปสฺสิตํ
ปฺาย อันเรา ไม่รู้แล้ว ไม่ได้ยินแล้ว ไม่เห็นแล้ว
ไม่เข้าใจแล้ว ไม่กระจ่างแล้ว ไม่บรรลุแล้ว ด้วยปัญญา
อลํ เต อิธ วาเสน อย่าเลย ด้วยการอยู่ ในที่นี้ แก่ท่าน
หลํ ทานิ ปกาสิตุํ ไม่ควร เพื่ออันแสดง ในกาลนี้
ปุพฺเพว เม ภิกฺขเว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส 		
โพธิสตฺตสฺเสวสโต เอตทโหสิ อ.ความปริวติ กนี้ ได้มแี ล้ว
แก่เรา ผู้มิได้ตรัสรู้ สัมโพธิญาณ ผู้เป็นพระโพธิสัตว์
นัน่ เทียว มีอยู่ ในกาลก่อน นัน่ เทียว แต่กาลเป็นทีต่ รัสรู้

๘. นิบาตบอกความได้ยินเล่าลือ

กิร
ได้ยินว่า
เช่น
ขลุ
ได้ยินว่า
เช่น
			
สุทํ
ได้ยินว่า
เช่น
			

เอวํ กิร อกาสิ ได้ยนิ ว่า อ.เธอ ได้กระท�ำแล้ว อย่างนีห้ รือ?
สมาโน ขลุ โภ โคตโม ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ได้ยินว่า
อ.พระสมณะ ผู้โคดม มีอยู่
โส สุทํ เถโร มหลฺลกกาเล ปพฺพชิ ได้ยนิ ว่า อ.พระเถระนัน้
บวชแล้ว ในกาลแห่งตนเป็นคนแก่

๙. นิบาตบอกความปริกัป (ก�ำหนดเงื่อนไข)

เจ
หากว่า
เช่น
สเจ
ถ้าว่า
เช่น
			
ยทิ
ผิว่า
เช่น
			
อถ
ถ้าว่า
เช่น
			
อปฺเปว ไฉนหนอ
เช่น
			
อปฺเปว นาม ชื่อแม้ไฉน, ไฉนหนอ เช่น
			
			
			

มํ เจ ตฺวํ นิกขฺ ณํ วเน หากว่า อ.ท่าน ฝังไว้ ซึง่ เรา ในป่าไซร้
สจาหํ อปฺปมตฺโต ภเว ถ้าว่า อ.เรา เป็นผูไ้ ม่ประมาทแล้ว
พึงเป็นไซร้
ยทิมสฺส โลกนาถสฺส, วิรชฺฌสิ สฺ าม สาสนํ ผิวา่ อ.เรา ท.
จักผิด ซึ่งค�ำสอน ของพระโลกนาถนั้นไซร้
อถาหํ ปมวเย ปพฺพเชยฺยํ ถ้าว่า อ.เรา พึงบวช
ในปฐมวัย ไซร้
อปฺเปว มํ ภควา อฏฐฺ ิกํ โอวเทยฺย ไฉนหนอ
อ.พระผู้มี พระภาค พึงสั่งสอน ซึ่งเรา ด้วยดี
อปฺเปวนาม อยมายสฺมา อนุโลมิกานิ เสนาสนานิ 		
ปฏิเสวมาโน อฺมาราเธยฺย ไฉนหนอ?
อ.ท่านผู้มีอายุนี้ ใช้สอยอยู่ ซึ่งเสนาสนะ ท.
อันสัปปายะ พึงบรรลุ ซึ่งพระอรหันต์
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นุ
หนอ
เช่น
ยนฺนูน ไฉนหนอ, กระไรหนอ เช่น
			

กึ นุ โขสฺม,ิ กถํ นุ โขสฺมิ อ.เรา จะเป็นอะไรหนอแล ย่อมเป็น
ยนฺนูนาหํ เอโกว วเสยฺยามิ ไฉนหนอ อ.เรา
ผู้เดียวเทียว พึงอยู่

๑๐. นิบาตบอกความถาม (ปุจฺฉนตฺถ)

กจฺจิ
หรือ, แลหรือ
เช่น
			
			
นุ
หรือ, หนอ
เช่น
			
			
กินฺนุ
หรือหนอ, เหตุใด เช่น
กถํ
อย่างไร
เช่น
กึสุ
อะไรสิ
เช่น
			
กึ
อะไร
เช่น
			
นนุ
มิใช่หรือ
เช่น
			
			

กจฺจิ ภิกฺขเว ขมนียํ, กจฺจิ ยาปนียํ ดูก่อนภิกษุ ท. 		
อ.อัตภาพ อันเธอ ท. ยังพอทนได้หรือ, อ.อัตภาพ
อันเธอ ท. ยังพอ ให้เป็นไปได้หรือ?
โก นุ โข ภนฺเต เหตุ สิตสฺส ปาตุกมฺมาย
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ.อะไรหนอแล เป็นเหตุ
แห่งการแย้ม ท�ำให้ปรากฏ
กินนฺ ุ สนฺตรมาโนว รีบเร่งอยูเ่ ทียว เพราะเหตุอะไรหนอ?
กถํ สุ ตรติ โอฆํ ย่อมข้าม ซึง่ โอฆะ (ห้วงน�ำ้ ) ได้อย่างไร?
กึสุ เฉตฺวา สุขํ เสติ อ.บุคคล ตัดแล้ว ซึ่งอะไรสิ
ย่อมนอน เป็นสุข
กึ เสวมาโน ลภตีธ ปญฺํ อ.บุคคล ในโลกนี้ เสพอยู่
ซึ่งอะไร ย่อมได้ ซึ่งปัญญา
นนุ จ โภ สทฺทกฺกมานุรูเปน อตฺเถน ภวิตพฺพํ
แน่ะท่านผู้เจริญ ก็ อันอรรถ พึงมี ตามสมควรแก่
ล�ำดับของศัพท์ มิใช่หรือ?

๑๑. นิบาตบอกความรับ (สมฺปฏิจฺฉนตฺถ)

เอวํ
อย่างนั้น
เช่น
			
			
สาหุ
ดีแล้ว
เช่น
ลหุ
เบา, ไม่เป็นไร
เช่น
โอปายิกํ เหมาะสม
เช่น
ปติรูปํ
สมควร
เช่น
อาม
ครับ, ค่ะ
เช่น
สาธุ
ดีละ, ครับ, ค่ะ
เช่น
			

เอวํ ภนฺเตติ โข เต ภิกขฺ ู ภควโต ปฏิสสฺ ตุ วฺ า อ.ภิกษุ ท.
เหล่านัน้ รับแล้ว ซึง่ พระด�ำรัส ของพระผูม้ พี ระภาค ว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ.อย่างนั้น
สาหูติ รับแล้วว่า อ.ดีละ ดังนี้
ลหูติ รับแล้วว่า ไม่เป็นไร ดังนี้
โอปายิกนฺติ รับแล้วว่า เหมาะสมแล้ว ดังนี้
ปติรูปนฺติ รับแล้วว่า สมควรแล้ว ดังนี้
อามาวุโส ชานามิ ดูก่อนผู้มีอายุ ครับ อ.ผม ย่อมรู้
สาธุ สุฏฐฺ ุ ภนฺเต สํวริสฺสามิ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ดีละ
อ.กระผม จักส�ำรวม ด้วยดี
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๑๒. นิบาตบอกความเตือน (โจทนตฺถ)

อิงฺฆ
เชิญเถอะ, เอาเถอะ เช่น
			
หนฺท
เชิญเถิด, เอาเถอะ เช่น
			
			
			
			

จ
วา
หิ
ตุ
นุ
สุ
เว
โว

อิงฺฆ เม ตฺวํ อานนฺท ปานียํ อาหร ดูก่อนอานนท์ 		
เอาเถอะ อ.เธอ จงน�ำมา ซึ่งน�้ำดื่ม แก่เรา
หนฺท ทานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว, วยธมฺมา สงฺขารา,
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ ดูก่อนภิกษุ ท. เอาเถอะ
ในกาลนี้ อ.เรา ขอเตือน ซึ่งเธอ ท., อ.สังขาร ท.
มีความเสื่อมไป เป็นธรรมดา, อ.เธอ ท. ยังกิจ จงให้
ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด

๑๓. นิบาตส�ำหรับผูกศัพท์และประโยคมีอรรถเป็นอเนก

ด้วย, อนึ่ง, ก็, จริงอยู่		
หรือ, บ้าง, ด้วย			
ก็, จริงอยู่, เพราะว่า			
ส่วนว่า, ก็			

ปน		
อปิ		
อปิจ		
อถวา		

ส่วนว่า, ก็
แม้, บ้าง
เออก็
อีกอย่างหนึ่ง

๑๔. นิบาตสักว่าเป็นเครื่องท�ำบทให้เต็ม (ปทปูรณะ)

หนอ
สิ
เว้ย
เว้ย

โข		
วต 		
หเว		

แล
หนอ
เว้ย, แล

๑๕. นิบาตมีเนื้อความต่างๆ
(๑) อตฺถิ, สกฺกา, ลพฺภา ใช้ในอรรถ ปฐมาวิภัตติ
อตฺถิ
มีอยู่
เช่น ปุตฺตา มตฺถิ. อ.บุตร ท. ของเรา มีอยู่
สกฺกา
อาจ, สามารถ
เช่น สกฺกา ภิกฺขเว อกุสลํ ปชหิตุํ กุสลํ ภาเวตุํ ดูก่อนภิกษุ ท.
			
อันบุคคล อาจ เพือ่ อันละ ซึง่ อกุศล เพือ่ อันยังกุศล ให้เจริญ
ลพฺภา
ได้
เช่น ลพฺภา ภิกฺขเว ปถวี เกตุํ วิกฺเกตุํ าเปตุํ โอจินิตุํ วิจินิตุํ
			
ดูกอ่ นภิกษุ ท. อ.แผ่นดิน อันบุคคล พึงได้ เพือ่ อันซือ้
			
เพื่ออันขาย เพื่ออันจ�ำนอง เพื่ออันตรวจสอบ เพื่ออัน
			
เลือกเฟ้น
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(๒) ทิวา, ภิยฺโย, นโม ใช้ในอรรถของ ปฐมาวิภัตติ และ ทุติยาวิภัตติ
ทิวา
เวลากลางวัน
เช่น รตฺตึเยว สมานํ ทิวาติ สญฺชานนฺติ อ.หมู่ชน ย่อมส�ำคัญ
			
ซึ่งเวลากลางคืนนั่นเทียว ว่าเป็นเวลากลางวัน
ภิยฺโย
ยิ่ง
เช่น อุปฺปชฺชติ สุขํ, สุขา ภิยฺโย โสมนสฺสํ อ.ความสุข
			
ย่อมเกิดขึ้น, อ.ความโสมนัส อันยิ่ง กว่าความสุข
			
ย่อมเกิดขึ้น
นโม
ความนอบน้อม
เช่น นโม เต พุทฺธวีรตฺถุ ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้กล้าหาญ
			
อ.ความนอบน้อม ขอจงมี แด่พระองค์ (อรรถปฐมา
			
วิภัตติ) นโม กโรหิ นาคสฺส อ.ท่าน จงกระท�ำ
			
ซึ่งการนอบน้อม แก่พระอรหันต์ (อรรถทุติยาวิภัตติ)
(๓) สยํ, สามํ, สํ, สมฺมา, กินฺติ ใช้ในอรรถของ ตติยาวิภัตติ
สยํ
ด้วยตนเอง
เช่น สยํ อภิญฺาย กมุทฺทิเสยฺยํ อ.เรา ตรัสรู้แล้ว
			
ด้วยตนเอง พึงอ้าง ซึ่งใคร?
สามํ
ด้วยตนเอง
เช่น สามํ สจฺจานิ อภิสมฺพชุ ฌ
ฺ ติ วฺ า ตรัสรูย้ งิ่ แล้ว ซึง่ สัจจะ ท.
			
ด้วยพระองค์เอง
สํ
ด้วยตนเอง
เช่น สมฺพุทฺโธ ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง
สมฺมา
โดยชอบ
เช่น เย เอวํ ชานนฺติ, เต สมฺมา ชานนฺติ อ.ชน ท.เหล่าใด
			
ย่อมรู้ อย่างนี้, อ.ชน ท.เหล่านั้น ย่อมรู้ โดยชอบ
กินฺติ
อย่างไร
เช่น กินตฺ ิ เม สาวกา สทฺธาย วฑฺเฒยฺยุํ อ.สาวก ท. ของเรา
			
พึงเจริญ ด้วยศรัทธา อย่างไร?
(๔) บทที่ลง โส, โต และ ธา ปัจจัย เป็นที่สุด ลงในอรรถ ตติยาวิภัตติ
สุตฺตโส โดยสูตร
เช่น สุตตฺ โส ธมฺมํ วาเจยฺย ยังอนุปสัมบัน พึงให้กล่าว ซึง่ ธรรม
			
โดยสูตร
ปทโส
โดยบท, โดยส่วน เช่น ปทโส ธมฺมํ วาเจยฺย ยังอนุปสัมบัน พึงให้กล่าว ซึง่ ธรรม
			
โดยบท
อนิจฺจโต โดยความไม่เที่ยง เช่น อนิจฺจโต สมฺมสติ ย่อมพิจารณา โดยความเป็นสภาพ
			
ไม่เที่ยง
ทุกฺขโต โดยความเป็นทุกข์ เช่น ทุกฺขโต สมฺมสติ ย่อมพิจารณา โดยความเป็นทุกข์
เอกธา โดยส่วนเดียว
เช่น เอเกน วิภาเคน เอกธา โดยส่วนหนึ่ง ชื่อว่า เอกธา
ทฺวิธา
โดยสองส่วน
เช่น ทฺวีหิ วิภาเคหิ ทฺวิธา โดยส่วน ท. สอง ชื่อว่า ทฺวิธา
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(๕) บทที่ลง ตเว และ ตุํ ปัจจัย เป็นที่สุด ใช้ในอรรถ จตุตถีวิภัตติ
กาตเว เพื่ออันกระท�ำ	
เช่น ปฺุานิ กาตเว เพื่ออันกระท�ำ ซึ่งบุญ ท.
ทาตเว เพื่ออันให้
เช่น ทานานิ ทาตเว เพื่ออันให้ ซึ่งทาน ท.
กาตุํ
เพื่ออันกระท�ำ	
เช่น ปฺุานิ กาตุํ เพื่ออันกระท�ำ ซึ่งบุญ ท.
กาเรตุํ เพื่ออันยัง...ให้ท�ำ	 เช่น วิหารํ กาเรตุํ เพื่ออันยังช่างให้สร้าง ซึ่งวิหาร
ทาตุํ
เพื่ออันให้
เช่น ทานานิ ทาตุํ เพื่ออันให้ ซึ่งทาน ท.
ทาเปตุํ เพื่ออันยัง... ให้ให้ เช่น ทานํ ทาเปตุํ เพื่ออันยังบุคคลนั้นให้ถวาย ซึ่งทาน
(๖) บทที่ลง โส และ โต ปัจจัย เป็นที่สุด ใช้ในอรรถ ปัญจมีวิภัตติ
ทีฆโส
จากส่วนยาว		
โอรโส		 จากฝั่งนี้
ราชโต วา จากพระราชา ก็ดี		
โจรโต วา จากโจร ก็ดี
(๗) บทที่ลง โต ปัจจัย เป็นที่สุด ใช้ในอรรถ สัตตมีวิภัตติ
เอกโต ที่ด้านหนึ่ง
ปุรโต		
ที่ข้างหน้า
ปจฺฉโต ที่ข้างหลัง
ปสฺสโต		
ที่ด้านข้าง
ปิฏฺ โต ที่ข้างหลัง
ปาทโต		
ที่เท้า, บนพื้น
สีสโต
บนศีรษะ
อคฺคโต		
บนยอด
มูลโต
ใกล้โคนต้น, ที่ราก
(๘) บทที่ลง ตฺร และ ถ ปัจจัย เป็นต้นเป็นที่สุด ใช้ในอรรถ สัตตมีวิภัตติ
ยตฺร
ใน... ใด
ยตฺถ		
ใน... ใด
ยหึ
ใน... ใด
ตตฺร		
ใน... นั้น
ตตฺถ
ใน... นั้น
ตหึ		
ใน... นั้น
ตหํ
ใน... นั้น
(๙) อทฺธา, อญฺทตฺถ,ุ ตคฺฆ, ชาตุ, กามํ, สสกฺกํ ใช้ในอรรถ เอกํส โดยส่วนเดียว
อทฺธา
แน่แท้
เช่น อทฺธา อาวุโส ภควา ชานํ ชานาติ, ปสฺสํ ปสฺสติ ดูกอ่ นท่านผูม้ อี ายุ
			
อ.พระผูม้ พี ระภาค เมือ่ รู้ ย่อมตรัสว่า ย่อมรู,้ เมือ่ เห็น ย่อมตรัสว่า
			
ย่อมเห็น แน่แท้
อฺทตฺถุ โดยแน่แท้ เช่น อฺทตฺถุ มาณวกานฺเว สุตวฺ า ฟังแล้ว ซึง่ ค�ำ ของมาณพ ท.
			
นั่นเทียว โดยแน่แท้
ตคฺฆ
แน่แท้
เช่น ตคฺฆ สุคต โพชฺฌงฺคา ข้าแต่พระสุคต อ.ธรรม ท.เหล่านั้น
			
เป็นโพชฌงค์ แน่แท้
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ชาตุ
โดยแน่แท้ เช่น
			
			
กามํ
แน่แท้
เช่น
			
สสกฺกํ
แน่แท้
เช่น
			
(๑๐) เอวํ, อิติ, อิตฺถํ
เอวํ
อย่างนี้
อิติ
อย่างนี้
อิตฺถํ
อย่างนี้

อิทญฺหิ ชาตุ เม ทิฏฺ ,ํ นยิทํ อิตหิ ตี หิ ํ ก็ อ.ความเป็น พระอรหันต์นี้
อั น เรา เห็ น แล้ ว โดยแน่ แ ท้ , อ.ความเป็ น พระอรหั น ต์ นี้
ไม่ใช่เรื่องเล่าต่อๆ กันมา
กามํ จชาม อสุเรสุ ปาณํ อ.เรา ท. จะสละ ซึ่งชีวิต ในอสูร ท.
เป็นแน่แท้
เอวรูปํ เต ราหุล กาเยน กมฺมํ สสกฺกํ น จ กรณียํ ดูก่อนราหุล
อ.กรรม อันเห็นปานนี้ อันเธอ ไม่ควรกระท�ำ ด้วยกาย อย่างแน่แท้

ใช้ในอรรถ นิทสฺสน ชี้แจง แสดงตัวอย่าง
เช่น เอวมฺปิ เต มโน อ.ใจ ของเธอ แม้อย่างนี้
เช่น อิติปิ เต มโน อ.ใจ ของเธอ แม้อย่างนี้
เช่น อิตฺถมฺปิ เต มโน อ.ใจ ของเธอ แม้อย่างนี้

(๑๑) อิติ เพราะเหตุนั้น, จบแล้ว, ดังนี้แล
- เหตุ
เพราะเหตุนั้น		
เช่น
					
- วากฺยปริสมตฺติ จบค�ำพูด, ดังนี้แล เช่น
					

สาสตีติ สตฺถา ย่อมสั่งสอน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า
พระศาสดา
อิติ ปทรูปสิทฺธิยํ สนฺธิกณฺโฑ ปโม อ.สนธิกัณฑ์
อันเป็นกัณฑ์ที่ ๑ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ จบแล้ว

(๑๒) ยถา สมควรแก่สภาพ, กล่าวซ�้ำ, ตามล�ำดับ, แสดงตัวอย่าง
- โยคตฺตา
ความเหมาะสม
เช่น ยถารูปํ อุปสํหรติ ย่อมน้อมเข้าไป ตามสมควร
- วิจฺฉา
กล่าวซ�้ำ	
เช่น เย เย วุฑฒ
ฺ า ยถาวุฑฒ
ฺ ํ อ.ผูเ้ จริญ ท.ใดใด ชือ่ ว่า
			
ยถาวุฑฒ
ฺ
- ปทตฺถานติวตฺต ไม่ขา้ มอรรถบท
เช่น ยถากฺกมํ ตามล�ำดับ
- นิทสฺสน
แสดงตัวอย่าง
เช่น โก คสฺส ยถา กุลปู โก อ.การแปลงเป็น ก แห่ง ค
			
ย่อมมี เช่น กุลูปโก (ผู้เข้าถึงตระกูล)
(๑๓) เอวํ อย่างนี้, อย่างนี้หรือ
- อปเทส ชี้แนะ, บอกวิธี
เช่น
- ปญฺห การถาม
เช่น

เอวํ เต อภิกกฺ มิตพฺพํ อันเธอ พึงก้าวไปข้างหน้า อย่างนี้
เอวํ กิร อกาสิ ได้ยนิ ว่า อ.เธอ ได้กระท�ำแล้ว อย่างนีห้ รือ?

(๑๔) กิญฺจาปิ ใช้ในอรรถ อนุคฺคหณ การคล้อยตาม
กิญฺจาปิ แม้ก็จริง
เช่น กิญฺจาปิ เม ภนฺเต ภควา สทฺธายิโก ปจฺจยิโก
			
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อ.พระผู้มีพระภาค เป็นผู้
			
อันข้าพระองค์ควรศรัทธา ควรเชื่อ แม้ก็จริง
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(๑๕) อโห พิโธ่, โอ, น่าอัศจรรย์
- ครห
การติเตียน
เช่น
			
- ปสํสน การสรรเสริญ
เช่น
- ปตฺถน ความปรารถนา เช่น
			
			

อโห วต เร อสฺมากํ ปณฺฑติ ก เฮ้ย ดูกอ่ นบัณฑิต ผูน้ า่ รังเกียจ
ของเรา ท. โว้ย โอหนอ
อโห พุทฺโธ โอ อ.พระพุทธเจ้า
อโห วต มํ อรฺเ วสมานํ รชฺเช อภิสิฺเจยฺย โอหนอ
อ.มหาชน พึงอภิเสก ซึง่ เรา ผูอ้ ยูอ่ ยู่ในป่า ในความ เป็นแห่ง
พระราชา

(๑๖) นาม ชื่อ, ชื่อว่า, หนอ, หรือ
- ครห
การติเตียน
เช่น
			
- ปสํสน การสรรเสริญ
เช่น
			
- สญฺา ชื่อ
เช่น
- ปญฺห การถามปัญหา
เช่น
			

อตฺถิ นาม ตาต รฏฐฺ ปาล อมฺหากํ แน่ะพ่อรัฐบาล อ.ทรัพย์
ของเรา ท. มีอยู่หนอ
สาวกาปิ นาม เอวํ มหิทธฺ กิ า ชือ่ แม้ อ.สาวก ท. เป็นผูม้ ฤี ทธิ์
มาก อย่างนี้ ย่อมเป็น
วิสาขา นาม อุปาสิกา อ.อุบาสิกาชื่อว่าวิสาขา
อตฺถิ นาม ตาต สุทนิ นฺ แน่ะพ่อสุทนิ อ.ทรัพย์ ของเรา
มีอยู่ มิใช่หรือ?, กึ นาเมตํ. อ.ข้อนั้น ชื่ออะไร?

(๑๗) สาธุ ดีละ, ดังข้าพเจ้าขอโอกาส
- ปสํสน การสรรเสริญ
เช่น
- ยาจน การขอ
เช่น
			
			

สาธุ สาธุ สาริปุตฺต ดูก่อนสารีบุตร ดีละๆ
สาธุ เม ภนฺเต ภควา ธมฺมํ เทเสตุ ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ
ดังข้าพระองค์ขอโอกาส อ.พระผูม้ พี ระภาค ขอจงแสดง
ซึ่งธรรม แก่ข้าพระองค์

(๑๘) สาธุ, สุฏฺฐุ, เอวเมตํ ใช้ในอรรถ อนุโมทน การพลอยยินดี
สาธุ
ดีแล้ว
เช่น สาธุ เต กตํ อ.กรรม อันท่าน กระท�ำแล้ว ดีแล้ว
สุฏฐฺ ุ
ดีแล้ว
เช่น สุฏฐฺ ุ เต กตํ อ.กรรม อันท่าน กระท�ำแล้ว ดีแล้ว
เอวเมตํ ข้อนี้ชอบแล้ว
เช่น เอวเมตํ มหาราช ข้าแต่มหาบพิตร อ.ข้อนี้ ชอบแล้ว
(๑๙) นูน แน่, จริงๆ, หนอ
- อนุมาน คาดคะเน
เช่น
			
			
- อนุสฺสรณ หวนระลึก
เช่น
			

นูน หิ น โส ธมฺมวินโย โอรโก, น สา โอรกา ปพฺพชฺชา
อ.พระธรรมวินัยนี้นั้น เห็นจะไม่ต�่ำ เป็นแน่แท้, 		
อ.บรรพชานั้น เห็นจะไม่ต�่ำ เป็นแน่แท้
สา นูน กปณิยา อนฺธา อปริณายิกา อ.ช้างพังนัน้ เป็นช้าง
ก�ำพร้า ตาบอด ไม่มีผู้น�ำทาง ช่างน่าสงสารจริงๆ

100

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

- ปริวิตกฺกน ความด�ำริ
เช่น
			

ยนฺนูนาหํ อนุปขชฺช ชีวิตา โวโรเปยฺยํ ไฉนหนอ? '
อ.เรา เข้าไปใกล้แล้ว พึงปลงลง จากชีวิต

(๒๐) กสฺมา ใช้ในอรรถ การณปุจฺฉน การถามถึงเหตุการณ์
กสฺมา
เพราะเหตุอะไร เช่น กสฺมา ภวํ วิชนมรญฺนิสฺสิโต อ.พระองค์ (พระโคดม)
			
อาศัยอยู่ในป่า ที่ปราศจากคน เพราะเหตุไร?
(๒๑) ยสฺมา, ตสฺมา, ตถาหิ, เตน ใช้ในอรรถ การณจฺเฉทน การก�ำหนดขอบเขตเหตุ
ยสฺมา
เพราะเหตุใด
เช่น ยสฺมา จ โข ภิกขฺ เว รูปํ อนตฺตา ดูกอ่ นภิกษุ ท. ก็ อ.รูป เป็น
			
อนัตตา ย่อมเป็น เพราะเหตุใดแล
ตสฺมา
เพราะเหตุนั้น
เช่น ตสฺมา รูปํ อาพาธาย สํวตฺตติ เพราะเหตุนั้น อ.รูป
			
ย่อมเป็นไป เพื่ออาพาธ
ตถาหิ
เพราะเหตุนั้น
เช่น ตถาหิ ปน เม อยฺยปุตตฺ า ภควา นิมนฺตโิ ต สฺวาตนาย ภตฺตํ
			
สทฺธึ ภิกฺขุสํเฆน ข้าแต่พระคุณเจ้า ท. ก็เพราะเหตุนั้นแล
			
อ.พระผู้มีพระภาค อันดิฉัน นิมนต์แล้ว เพื่อฉันอาหาร
			
ในวันรุ่งขึ้น กับ ด้วยหมู่แห่งภิกษุ
เตน
เพราะเหตุนั้น
เช่น สุญํ
ฺ เม อคารํ ปวิสติ พฺพํ อโหสิ, เตน ปาวิสนิ ตฺ ิ อ.เรือน
			
อันว่าง อันเรา พึงเข้าไป ได้มีแล้ว, เพราะเหตุนั้น 		
			
อ.เรา ได้เข้าไปแล้ว
(๒๒) สห, สทฺธึ, สมํ, อมา ใช้ในอรรถ สมกฺริยา กระท�ำพร้อมกัน
สห
กับ
เช่น เวเทโห สหมจฺเจหิ อุมงฺเคน คมิสฺสติ อ.พระเจ้าเวเทหะ
			
จักเสด็จไป โดยทางอุโมงค์ กับ ด้วยอ�ำมาตย์ ท.
สทฺธึ
กับ
เช่น มยา สทฺธึ คมิสฺสติ อ.เขา จักไป กับ ด้วยข้าพเจ้า
สมํ
เสมอ
เช่น สหสฺเสน สมํ มิตา ถูกเปรียบเทียบแล้ว เสมอ ด้วยพัน
อมา
กับ
เช่น สพฺพกิจฺเจสุ อมา รฺา วตฺตติ อ.บุคคลใด ย่อมเป็นไป
			
กับด้วยพระราชา ในกิจทั้งปวง ท.
(๒๓) วินา, ริเต ใช้ในอรรถ วิปฺปโยค การไม่ประกอบ การพลัดพราก
วินา
เว้น
เช่น วินา สทฺธมฺมา นตฺถฺโ โกจิ โลเก นาโถ วิชฺชติ
			
อ.ที่พึ่ง อะไรๆ ในโลก มีอยู่, อ.ที่พึ่ง อื่น เว้น
			
จากพระสัทธรรม ย่อมไม่มี
ริเต
เว้น
เช่น ริเต สทฺธมฺมา กุโต สุขํ เว้น จากพระสัทธรรม อ.ความสุข
			
จักมี แต่ที่ไหน
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(๒๔) นานา, ปุถุ ใช้ในอรรถ พหุปฺปการ มีประการต่าง ๆ จ�ำนวนมาก
นานา
ต่าง
เช่น นานาผลธรา ทุมา อ.ต้นไม้ ท. ทรงไว้ซึ่งผลต่าง ๆ
ปุถุ
จ�ำนวนมาก, ต่างๆ เช่น ปุถุ สมณพฺราหฺมณา อ.สมณะและพราหมณ์ ท.
			
จ�ำนวนมาก
(๒๕) ปุถุ, วิสุํ ใช้ในอรรถ อสงฺฆาต ไม่เกี่ยวข้องกัน
ปุถุ
ต่างหาก
เช่น อริเยหิ ปุถุ ภูโต ชโน อ.ชน เป็นผู้ต่างหาก
			
จากพระอริยะ ท.
วิสุํ
เฉพาะ, ต่างหาก เช่น วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย เพือ่ ประโยชน์แก่การรักษา เฉพาะข้อๆ
(๒๖) ทุฏฺฐุ, กุ ใช้ในอรรถ ชิคุจฺฉา น่ารังเกียจ
ทุฏฐฺ ุ
ไม่ดี, น่ารังเกียจ เช่น ทุฏฐฺ ุ านํ อ.ที่ อันไม่ดี
กุ
น่ารังเกียจ
เช่น กุปุริโส บุรุษผู้น่ารังเกียจ
(๒๗) ปุน ใช้ในอรรถ อปฺปม ในที่ไม่ใช่ครั้งแรก
ปุน
อีก
เช่น ปุน วทามิ อ.ข้าพเจ้า จะกล่าว อีก
(๒๘) กถญฺจิ ใช้ในอรรถ กิจฺฉ ยาก, ล�ำบาก
กถญฺจิ อย่างยากล�ำบาก เช่น โก จาปิ ปชฺชลิตโลหคุฬํ คเหตุํ สกฺโกติ กถญฺจิทปิ
			
ปาณิตเลน ภูมึ อ.ใครเล่า ย่อมอาจ เพื่ออันจับ
			
ซึ่งก้อนเหล็กอันลุกโพรงแล้ว บนพื้นดิน แม้ด้วยฝ่ามือ
			
อย่างยากล�ำบาก
(๒๙) ธา,
ธา
กฺขตฺตุํ
สกึ

กฺขตฺตุํ, สกึ ใช้ในอรรถ สงฺขฺยาวิภาค การจ�ำแนกสังขยา(จ�ำนวน)
ส่วน, อย่าง, ประการ เช่น เอกธา หนึ่งส่วน
ครั้ง
เช่น ติกฺขตฺตุํ ปทกฺขิณํ กตฺวา กระท�ำ ปทักษิณ สามครั้ง
ครั้งเดียว
เช่น สกึ นิมุคฺโค ด�ำลงแล้ว ครั้งเดียว

(๓๐) อีสกํ ใช้ในอรรถ อปฺป เล็กน้อย
อีสกํ
นิดหน่อย, เล็กน้อย เช่น อีสกํ หสติ ย่อมยิ้ม เล็กน้อย
(๓๑) สณิกํ ใช้ในอรรถ มนฺท เบาๆ ค่อยๆ
สณิกํ
ค่อยๆ, เบาๆ
เช่น สณิกํ มนฺทมกฺขิกํ อปเนตฺวา น�ำออกแล้ว ซึ่งผึ้งตัวอ่อน
			
ค่อยๆ
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(๓๒) ขิปฺปํ, อรํ, ลหุ, อาสุํ, ตุณฺณํ,
ขิปฺปํ
พลัน
เช่น
อรํ
เร็ว, พลัน
เช่น
			
ลหุ
เร็ว, พลัน
เช่น
อาสุํ
เร็ว, พลัน
เช่น
			
ตุณฺณํ
เร็ว, พลัน
เช่น
			
อจิรํ
ไม่นาน
เช่น
			

อจิรํ ใช้ในอรรถ สีฆ เร็ว
ขิปปฺ เมว สมิชฌ
ฺ ตุ อ.มโนรถ ขอจงส�ำเร็จ ฉับพลัน นัน่ เทียว
อรํ สีฆํ ชรา อสฺสาติ อรญฺชโร อ.ความคร�่ำคร่า เร็ว
ของน�ำ้ ส้มนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่าอรญฺชร (น�ำ้ ส้ม)
ลหุ อตฺถํ วิจินฺตกา อ.บุคคลผู้ด�ำริ ท. ซึ่งประโยชน์ เร็ว
อาสุํ คมนตฺถาย อสฺโส. อ.ม้า ย่อมมี เพื่อประโยชน์
แก่การไป เร็ว
ตุณฺณํ วายตีติ ตุณฺณวาโย ย่อมเย็บ เร็ว เพราะเหตุนั้น
ชื่อว่า ตุณฺณวาย (ผู้เย็บเร็ว)
อจิรํ วตยํ กาโย, ปถวึ อธิเสสฺสติ ไม่นานหนอ อ.กายนี้
จักนอนทับ บนแผ่นดิน

(๓๓) จิรํ, จิรสฺสํ ใช้ในอรรถ ทีฆกาล เวลายาวนาน
จิรํ
กาลนาน
เช่น จิรํ ติฏฺตุ สทฺธมฺโม อ.พระสัทธรรม ขอจงตั้งอยู่
			
ตลอดกาลนาน
จิรสฺสํ
กาลนาน
เช่น จิรสฺสํ วต ปสฺสามิ, พฺราหฺมณํ ปรินพิ พฺ ตุ ํ อ.เรา ย่อมเห็น
			
ซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงดับกิเลสแล้ว
			
สิ้นกาลนานหนอ
(๓๔) ธุวํ แน่นอน ใช้ในอรรถ ถิร มั่นคง, อวธารณ ตัดสิน, ชี้ชัด
ถิร
มั่นคง
เช่น อทฺธุวํ เม ชีวิตํ, ธุวํ มรณํ อ.ชีวิต ของเรา ไม่เที่ยงแท้,
			
อ.ความตาย เที่ยงแท้
อวธารณ ตัดสิน, ชี้ชัด
เช่น ธุวํ พุทฺโธ ภวามหํ อ.เรา จะเป็นพุทธเจ้า แน่แท้ จะเป็น
(๓๕) หา ใช้ในอรรถ วิสาท ความเหนื่อยใจ
หา
เฮ้ย
เช่น หา มฏฐฺ กุณฺฑลี เฮ้ย มัฏฐกุณฑลี
(๓๖) ตุณฺหี ใช้ในอรรถ อภาสน การไม่กล่าว
ตุณฺหี
นิ่ง
เช่น ตุณฺหีภูโต อุทิกฺเขยฺย อ.เขา เป็นผู้นิ่ง พึงแลดู
(๓๗) สจฺฉิ ใช้ในอรรถ ปจฺจกฺข ความประจักษ์แก่อินทรีย์
สจฺฉิ
แจ้ง
เช่น อรหตฺตผลํ สจฺฉิ อกาสิ อ.เขา ได้กระท�ำ ให้แจ้งแล้ว
			
ซึง่ อรหัตผล

นาม ว่าด้วยบทที่ประกอบวิภัตตินาม
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(๓๘) มุสา, มิจฺฉา, อลิกํ ใช้ในอรรถ อสจฺจ ความไม่จริง เท็จ
มุสา
เท็จ
เช่น ตุจฺฉํ มุสา วิลปินฺติ อ.ข้าพเจ้า กล่าวแล้ว ว่างเปล่า เท็จ
มิจฺฉา
ผิด
เช่น อิทํ โว มิจฺฉา อ.สิ่งนี้ เป็นความผิด ของเธอ ท.
อลิกํ
ไม่จริง, เหลาะแหละ เช่น อลิกํ ภาสติ อยํ ธุตฺโต อ.นักเลงการพนันผู้นี้ ย่อมกล่าว
			
ซึ่งค�ำไม่จริง
(๓๙) สุวตฺถิ ใช้ในอรรถ อาสีส ความหวัง ความปรารถนา
สุวตฺถิ
ความสวัสดี
เช่น เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ ด้วยสัจจวาจานี้
			
อ.ความสวัสดี ขอจงมี
(๔๐) บทที่มี ตุน, ตฺวาน และ ตฺวา ปัจจัย เป็นที่สุด ใช้ในอรรถ อุสฺสุกฺกน 		
ความพยายามในการสื บ ต่ อ กิ ริ ย า หมายความว่ า ยั ง มี กิ ริ ย าอื่ น ๆ ต่ อ ไปอี ก เป็ น
“ปุพฺพกาลกฺริยา” กิริยาที่ท�ำก่อนกิริยาถัดไป
ปสฺสิตุน
เห็นแล้ว
ปสฺสิย
เห็นแล้ว
ทิสฺวา
เห็นแล้ว
ทิสฺวาน
เห็นแล้ว
ทสฺเสตฺวา
แสดงแล้ว
ทาตุน
ให้แล้ว
ทตฺวาน
ให้แล้ว
ทตฺวา
ให้แล้ว
อุปาทาย
ถือเอาแล้ว
ทาเปตฺวา ให้ให้แล้ว
วิญฺาเปตฺวา ให้รู้แล้ว
วิเจยฺย
พิจารณาแล้ว
วิเนยฺย
แนะน�ำแล้ว
นิหจฺจ
กระทบแล้ว
สเมจฺจ
สงบแล้ว
อเปจฺจ
ไปปราศแล้ว, ละไปแล้ว
อุเปจฺจ
เข้าไปใกล้แล้ว
อารพฺภ
ปรารภแล้ว, เริ่มแล้ว
อาคมฺม
อาศัยแล้ว

R
สุตฺตนฺเต รกฺขิเต สนฺเต
ปฏิปตฺติยํ ิโต ธีโร		

ปฏิปตฺติ โหติ รกฺขิตา
โยคกฺเขมา น ธํสติ

(นิคมนคาถา สัททนีติ สุตตมาลา)

เมื่อพระสูตรและพระอภิธรรมได้รับการรักษาไว้ยังมีอยู่
การปฏิบัติก็เป็นอันได้รับการรักษาไว้ด้วย
ผู้ฉลาดดำ�รงมั่นในการปฏิบัติแล้ว
ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ

บทที่ ๔
อาขยาต ว่าด้วยการสร้างค�ำศัพท์กิริยา
ความหมายของอาขยาต
ค�ำว่า “อาขยาต” แปลว่า กิริยา (Verb) ศัพท์ที่กล่าวกิริยามี ยืน เดิน นั่ง นอน กิน
ดื่ม ท�ำ พูด และ คิด เป็นต้น มีวิเคราะห์ว่า “กฺริยํ อาจิกฺขตีติ อาขฺยาตํ, กฺริยาปทํ” (อา +
ขฺยา กถเน ในการกล่าว + ต) บทใด ย่อมกล่าว ซึ่งกิริยา เพราะเหตุนั้น บทนั้น ชื่อว่าอาขฺยาต
ได้แก่กิริยาบท (ชื่อว่าอาขยาต เพราะกล่าวกิริยา)

ส่วนประกอบที่ส�ำคัญของอาขยาต
ส่วนประกอบที่ส�ำคัญของกิริยาอาขยาตนั้น มี ๓ ประการ คือ ธาตุ ปัจจัย และวิภัตติ เช่น
คจฺฉติ ย่อมไป มาจาก คมุ ธาตุ คติมฺหิ ในการไป + อ ปัจจัย + ติ วัตตมานาวิภัตติ

วิภัตติ
วิภัตติ คือศัพท์ที่จ�ำแนกอรรถของธาตุมี กาล บท วจนะ และ บุรุษ มีวิเคราะห์ว่า
“กาลาทิวเสน ธาตฺวตฺถํ วิภชนฺตีติ วิภตฺติโย, ตฺยาทโย อ.ศัพท์ ท. เหล่าใด ย่อมจ�ำแนก
ซึง่ อรรถของธาตุ ด้วยสามารถกาลเวลาเป็นต้น เพราะเหตุนนั้ อ.ศัพท์ ท. เหล่านัน้ ชือ่ ว่า วิภตฺติ
ได้แก่ วิภัตติ มี ติ เป็นต้น (ชื่อว่าวิภัตติ เพราะจ�ำแนกอรรถของธาตุมีกาลเป็นต้น ได้แก่ วิภัตติ
มี ติ เป็นต้น) เช่น คจฺฉติ มาจาก คมุ + อ + ติ ติวัตตมานาวิภัตตินี้ บอกกาล เป็นปัจจุบันกาล,
บอกบท เป็นปรัสสบท, บอกวจนะ เป็นเอกวจนะ และบอกบุรุษ เป็นปฐมบุรุษ เป็นต้น
วิภัตติอาขยาตนั้น จัดเป็นหมวดๆ มี ๘ หมวดหนึ่ง ๆ มี ๑๒ วิภัตติ ดังนี้
๑. วัตตมานาวิภัตติ แปลว่า “...อยู่, ย่อม..., จะ...”
ปรสฺสปท
อตฺตโนปท
บุรุษ
เอก.
พหุ
เอก.
พหุ
ปฐม.
ติ
อนฺติ
เต
อนฺเต
มัชฌิม. สิ
ถ
เส
วฺเห
อุตตมะ. มิ
ม
เอ
มฺเห

โยค
นาม
ตุมฺห
อมฺห
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๒. ปัญจมีวิภัตติ แปลว่า “จง..., ...เถิด, ขอจง...”
ปรสฺสปท
อตฺตโนปท
บุรุษ
เอก.
พหุ
เอก.
พหุ
ปฐม.
ตุ
อนฺตุ
ตํ	
อนฺตํ	
มัชฌิม. หิ
ถ
สฺสุ
วฺโห
อุตตมะ. มิ
ม
เอ
อามเส

โยค
นาม
ตุมฺห
อมฺห

๓. สัตตมีวิภัตติ แปลว่า “พึง..., ควร...”
ปรสฺสปท
บุรุษ
เอก.
พหุ
ปฐม.
เอยฺย
เอยฺยุํ	
มัชฌิม. เอยฺยาสิ
เอยฺยาถ
อุตตมะ. เอยฺยามิ เอยฺยาม

อตฺตโนปท
เอก.
พหุ
เอถ
เอรํ	
เอโถ
เอยฺยาวฺโห
เอยฺยํ	
เอยฺยามฺเห

โยค
นาม
ตุมฺห
อมฺห

๔. ปโรกขาวิภัตติ แปลว่า “...แล้ว”
ปรสฺสปท
บุรุษ
เอก.
พหุ
ปฐม.
อ
อุ
มัชฌิม. เอ
ตฺถ
อุตตมะ. อํ	
มฺห

อตฺตโนปท
เอก.
พหุ
ตฺถ
เร
ตฺโถ
วฺโห
อึ
มฺเห

โยค
นาม
ตุมฺห
อมฺห

๕. หิยยัตตนีวิภัตติ แปลว่า “...แล้ว” มี อ อาคมหน้าธาตุ แปลว่า “ได้...แล้ว”
ปรสฺสปท
อตฺตโนปท
บุรุษ
เอก.
พหุ
เอก.
พหุ
โยค
ปฐม.
อา
อู
ตฺถ
ตฺถุํ	
นาม
มัชฌิม. โอ
ตฺถ
เส
วฺหํ	
ตุมฺห
อุตตมะ. อํ	
มฺหา
อึ
มฺหเส
อมฺห
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๖. อัชชตนีวิภัตติ แปลว่า “...แล้ว” มี อ อาคมหน้าธาตุ แปลว่า “ได้...แล้ว”
ปรสฺสปท
อตฺตโนปท
บุรุษ
เอก.
พหุ
เอก.
พหุ
โยค
ปฐม.
อี
อุํ	
อา
อู
นาม
มัชฌิม. โอ
ตฺถ
เส
วฺหํ	
ตุมฺห
อุตตมะ. อึ
มฺหา
อํ	
มฺเห
อมฺห
๗. ภวิสสันตีวิภัตติ แปลว่า “จัก...”
ปรสฺสปท
บุรุษ
เอก.
พหุ
ปฐม.
สฺสติ
สฺสนฺติ
มัชฌิม. สฺสสิ
สฺสถ
อุตตมะ. สฺสามิ
สฺสาม

เอก.
สฺสเต
สฺสเส
สฺสํ	

อตฺตโนปท
พหุ
สฺสนฺเต
สฺสวฺเห
สฺสามฺเห

โยค
นาม
ตุมฺห
อมฺห

๘. กาลาติปัตติวิภัตติ แปลว่า “จัก...แล้ว” มี อ อาคมหน้าธาตุ แปลว่า 			
“จักได้...แล้ว”
ปรสฺสปท
อตฺตโนปท
บุรุษ
เอก.
พหุ
เอก.
พหุ
โยค
ปฐม.
สฺสา
สฺสํสุ
สฺสถ
สฺสิสุ
นาม
มัชฌิม. สฺเส
สฺสถ
สฺสเส
สฺสวฺเห
ตุมฺห
อุตตมะ. สฺสํ	
สฺสามฺหา
สฺสึ
สฺสามฺหเส อมฺห

กาล
กาล คือ เวลากระท�ำของกิริยานั้น ๆ ในอาขยาตแบ่งกาลที่เป็นประธานไว้ ๓ กาล คือ
(๑) กาลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เรียกว่า ปัจจุบันกาล (๒) กาลที่ล่วงแล้ว เรียกว่า อดีตกาล และ
(๓) กาลที่ยังไม่มาถึง เรียกว่า อนาคตกาล
กาลทั้ง ๓ นี้ แบ่งให้ละเอียดออกไปอีก เป็น ๘ ประการ โดยใช้วิภัตติ ๘ หมวด
เป็นเครื่องหมาย ดังนี้
ปัจจุบันกาล แบ่งเป็น ๓ คือ
๑. ปัจจุบันแท้ แปลว่า “...อยู่” ใช้วัตตมานาวิภัตติ เช่น ภิกฺขุ ธมฺมํ เทเสติ อ.ภิกษุ
แสดงอยู่ ซึ่งธรรม
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๒. ปัจจุบนั ใกล้อดีต แปลว่า “ย่อม...” ใช้วตั ตมานาวิภตั ติ เช่น กุโต อาคจฺฉสิ ตฺวํ อ.ท่าน
ย่อมมา จากที่ไหน?
๓. ปัจจุบันใกล้อนาคต แปลว่า “จะ...” ใช้วัตตมานาวิภัตติ เช่น อหํ วิหารํ คจฺฉามิ
อ.เรา จะไป สู่วิหาร ปัจจุบันกาลทั้ง ๓ นี้ หมายรู้ด้วยวัตตมานาวิภัตติ
อดีตกาล แบ่งเป็น ๓ คือ
๑. อดี ต ล่ ว งแล้ ว ไม่ มี ก�ำ หนด ที่ ไ ม่ ป ระจั ก ษ์ ต ่ อ อิ น ทรี ย ์ ใช้ ป โรกขาวิ ภั ต ติ แปลว่ า
“...แล้ว” เช่น โส กิร ราชา พภูว ได้ยินว่า อ.เขา เป็นพระราชา เป็นแล้ว
๒. อดีตล่วงแล้วเมื่อวานนี้ จะประจักษ์ต่ออินทรีย์หรือไม่ประจักษ์ก็ตาม ใช้หิยยัตตนี
วิภัตติ แปลว่า “...แล้ว” ถ้ามี อ อาคมน�ำหน้าธาตุ แปลว่า “ได้...แล้ว” เช่น โส คามํ อคจฺฉา อ.เขา
ได้ไปแล้ว สู่หมู่บ้าน
๓. อดีตล่วงแล้ววันนี้ ทั้งประจักษ์และไม่ประจักษ์ต่ออินทรีย์ ใช้อัชชตนีวิภัตติ แปลว่า
“...แล้ว” ถ้ามี อ อาคมน�ำหน้าธาตุ แปลว่า “ได้...แล้ว” เช่น โส ทานํ อทาสิ อ.เขา ได้ให้แล้ว ซึง่ ทาน
อนาคตกาล แบ่งเป็น ๒ คือ
๑. กาลที่ยังมาไม่ถึง ใช้ภวิสสันตีวิภัตติ แปลว่า “จัก...” เช่น อหํ ธมฺมํ สุณิสฺสามิ
อ.เรา จักฟัง ซึ่งธรรม
๒. อนาคตของอดี ต ที่ ผ ่ า นมาแล้ ว แต่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น ใช้ ก าลาติ ป ั ต ติ วิ ภั ต ติ แปลว่ า
“จัก...แล้ว” ถ้ามี อ อาคมน�ำหน้าธาตุ แปลว่า “จักได้...แล้ว” เช่น โส เจ ปมวเย ปพฺพชฺชํ
อลภิสฺสา, อรหา อภวิสฺสา หากว่า อ.เขา จักได้ได้แล้ว ซึ่งการบวช ในปฐมวัยไซร้, อ.เขา
เป็นพระอรหันต์ จักได้เป็นแล้ว
กาลพิเศษ วิภัตติ ๒ หมวด คือ
ปัญจมี และสัตตมีวิภัตติ ไม่บอกกาลอะไร แต่สงเคราะห์เข้าในปัจจุบันกาล ดังนี้
ปัญจมีวิภัตติ ใช้ในกาลอันถูกกล่าวใกล้ ๆ จัดเข้าในปัจจุบันกาล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
“อาณัตติกาล” แปลว่า “จง..., ...เถิด, ขอจง..., กรุณา..., โปรด..., ช่วย...” ใช้ในอรรถ ๘ อย่าง คือ
๑. อาสีสน ความหวัง ความปรารถนา เช่น โส สุขี ภวตุ อ.เขา เป็นผู้มีความสุข
ขอจงเป็น
๒. อาณตฺติ การสั่งบังคับให้กระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เทวทตฺโตทานิ โอทนํ ปจตุ
อ.นายเทวทัต จงหุง ซึ่งข้าวสุก ในกาลนี้
๓. วิธิ การกระท�ำ เช่น อยํ ปาสาโท สุวณฺณมโย โหตุ อ.ปราสาทนี้ เป็นปราสาท
อันส�ำเร็จแล้วด้วยทอง จงเป็น
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๔. นิมนฺตน การนิมนต์ เช่น อธิวาเสตุ เม ภนฺเต ภควา โภชนํ ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ อ.พระผู้มีพระภาค ขอจงนิมนต์รับ ซึ่งอาหาร ของข้าพระองค์
๕. อชฺเฌสน การเชื้อเชิญ เช่น เทเสตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมํ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
อ.พระผู้มีพระภาค ขอเชิญแสดง ซึ่งพระธรรม
๖. อนุมติ การเห็นคล้อยตาม เช่น ปุจฺฉตุ ภวํ ปญฺหํ อ.ท่านผู้เจริญ ขอจงถาม ซึ่งปัญหา
๗. ปตฺถนา การขอ เช่น เอกํ เม นยนํ เทหิ อ.ท่าน ขอจงให้ ซึ่งนัยน์ตา ข้างหนึ่ง
แก่กระผม
๘. ปตฺตกาล บอกเวลาที่มาถึงแล้ว เช่น สมฺปตฺโต เต กาโล กฏกรเณ. กฏํ กโรตุ
ภวํ อ.เวลา ในการกระท�ำซึ่งเสื่อ ของท่าน ถึงพร้อมแล้ว อ.ท่านผู้เจริญ จงกระท�ำ ซึ่งเสื่อ
สัตตมีวิภัตติ ใช้ในกาลอันถูกกล่าวใกล้ๆ จัดเข้าในปัจจุบันกาล เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า
“ปริกัปปกาล” แปลว่า “พึง..., ควร...” ใช้ในอรรถ ๗ อย่าง คือ
๑. อนุมติ การอนุญาตแก่บุคคลอื่นผู้ประสงค์จะท�ำ เช่น โส คามํ คจฺเฉยฺย อ.เขา
ควรไป สู่หมู่บ้าน
๒. ปริกปฺป การคาดคะเนระหว่างเหตุกับผล เช่น ยทิ โส ปมวเย ปพฺพเชยฺย,
อรหา ภเวยฺย ผิว่า อ.เขา พึงบวช ในปฐมวัยไซร้, อ.เขา เป็นพระอรหันต์ พึงเป็น
๓. ปตฺถน ความปรารถนา เช่น อหํ สุขี ภเว อ.เรา เป็นผู้มีความสุข พึงเป็น
๔. วิธิ การกระท�ำ เช่น โส โอทนํ ปเจยฺย อ.เขา พึงหุง ซึ่งข้าวสุก
๕. นิมนฺตน การนิมนต์ เช่น อธิวาเสยฺย เม ภนฺเต ภควา โภชนํ ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ อ.พระผู้มีพระภาค ขอนิมนต์รับ ซึ่งอาหาร ของข้าพระองค์
๖. อชฺเฌสน การเชื้อเชิญ เช่น เทเสยฺย ภนฺเต ภควา ธมฺมํ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
อ.พระผู้มีพระภาค ขอเชิญแสดง ซึ่งพระธรรม
๗. ปตฺตกาล บอกเวลาที่มาถึงแล้ว เช่น สมฺปตฺโต เต กาโล กฏกรเณ กฏํ กเรยฺย
ภวํ อ.เวลา ในการกระท�ำซึ่งเสื่อ ของท่าน ถึงพร้อมแล้ว อ.ท่านผู้เจริญ พึงกระท�ำ ซึ่งเสื่อ

การก ๓
การก คือ สิ่งที่เป็นเหตุท�ำกิริยาให้ส�ำเร็จ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม มี ๓ ประเภท คือ
๑. กัตตุการก คือ ผูท้ ำ� กิรยิ าให้สำ� เร็จ ใช้ในประโยคกัตตุวาจก และประโยคเหตุกตั ตุวาจก
(กัตตุรูป)
๒. กัมมการก คือ เหตุที่ช่วยท�ำให้กิริยาส�ำเร็จ ใช้ประโยคกัมมวาจก และประโยค
เหตุกัมมวาจก (กัมมรูป)
๓. ภาวการก คือ เป็นตัวกิริยาเอง (ภาวรูป)
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บทของวิภัตติ แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย

๑. วิภัตติฝ่ายปรัสสบท คือ บททีร่ ะบุอรรถเพือ่ ผูอ้ นื่ ได้แก่ วิภตั ติ ๖ ตัวแรกของวิภตั ติ
ทัง้ ๘ หมวด รวมทัง้ หมด ๔๘ ตัว โดยมากนิยมใช้ในประโยคกัตตุวาจก และประโยคเหตุกตั ตุวาจก
๒. วิภตั ติฝา่ ยอัตตโนบท คือ บททีร่ ะบุอรรถเพือ่ ตน ได้แก่ วิภตั ติ ๖ ตัวหลังของวิภตั ติ
ทั้ง ๘ หมวด รวมมี ๔๘ ตัว โดยมากจะนิยมใช้ในประโยคกัมมวาจก ประโยคเหตุกัมมวาจก และ
ประโยคภาววาจก แต่ในประโยคกัตตุวาจกก็มีใช้

วิภัตติ มี ๒ ประเภท

๑. สัพพธาตุกวิภัตติ วิภัตติที่ประกอบได้กับธาตุทุกตัวมี ๔ หมวด ได้แก่ วัตตมานา,
ปัญจมี, สัตตมี และหิยยัตตนี
๒. อสัพพธาตุกวิภัตติ วิภัตติที่ไม่สามารถประกอบกับธาตุทุกตัวได้ มี ๔ หมวด
ได้แก่ ปโรกขา, อัชชตนี, ภวิสสันตี และกาลาติปัตติ

วจนะ (พจน์)
วจนะ คือ ค�ำที่แสดงจ�ำนวนถึงสิ่งของที่พูดถึงว่ามีมากน้อยเพียงใด ในอาขยาตมี
๒ วจนะ เหมือนในนาม คือ (๑) เอกวจนะ มีจ�ำนวนหนึ่งเดียว (๒) พหุวจนะ มีจ�ำนวนมาก
ตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป สาเหตุที่มี ๒ วจนะ เพราะจะต้องสัมพันธ์กับสุทธนามซึ่งท�ำหน้าที่เป็น
ประธานในประโยคเสมอ สิ่งที่จะต้องสัมพันธ์กับสุทธนาม ในอาขยาตมี ๒ ประการ คือ บุรุษ และ
วจนะ ต้องตรงกันเสมอ

บุรุษ
บุรุษ คือชั้นของกิริยาอาขยาต สัมพันธ์กับบุรุษสัพพนาม หมายรู้ด้วยวิภัตติ จัดเป็น
๓ บุรุษ เหมือนบุรุษสัพพนาม ดังนี้
๑. ปฐมบุรุษ สรรพนามที่ใช้เรียกบุคคลที่เราพูดถึง ใช้ประกอบกับสุทธนาม และ
ปุริส สัพพนาม เฉพาะ ต ศัพท์ (นามโยค)
๒. มัชฌิมบุรุษ สรรพนามที่ใช้เรียกคู่สนทนา ใช้ประกอบกับ ตุมฺห ศัพท์ (ตุมฺหโยค)
๓. อุตตมบุรุษ สรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้พูดเอง ใช้ประกอบกับ อมฺห ศัพท์ (อมฺหโยค)
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ธาตุ

ธาตุ คือ รากศัพท์ ซึ่งแสดงความหมายของศัพท์ มีสภาพทรงกิริยาไว้ มีวิเคราะห์ว่า
“กฺริยํ ธาเรนฺตีติ ธาตโว” อ.ศัพท์ ท. เหล่าใด ย่อมทรงไว้ ซึ่งกิริยา เพราะเหตุนั้น อ.ศัพท์ ท.
เหล่านั้น ชื่อว่า ธาตุ (สภาพที่ทรงกิริยาไว้) ธาตุแต่ละตัวมีอรรถมาก บางตัวมีความหมาย
เปลี่ยนไปตามปัจจัย ที่ลงประจ�ำหมวดธาตุ บางตัวมีความหมายเปลี่ยนไปตามอุปสัคที่ประกอบ
อยู่ข้างหน้าธาตุเป็นต้น เป็นเหตุให้ธาตุแต่ละตัวมีอรรถมากดังกล่าว
ธาตุนั้น มี ๗ หมวด ตามประเภทของวิกรณปัจจัย ดังนี้
๑. หมวด ภู ธาตุ เรียก ภูวาทิคณะ ลง อ ปัจจัย
ภวติ		
โหติ		
ปจติ		
ลภติ		
มรติ		
หรติ		
อาหรติ
ปหรติ		
นีหรติ		
สํหรติ		
วิหรติ		
ปริหรติ
จรติ		
สรติ		
ผรติ		
วจติ		
ภาสติ		
ปุจฺฉติ
รกฺขติ		
ยาจติ		
ภกฺขติ
พนฺธติ

(ภูวาทิโต อ)
ย่อมมี, ย่อมเป็น		
ภู สตฺตายํ ในความมี, ความเป็น + อ + ติ
ย่อมมี, ย่อมเป็น		
หู สตฺตายํ ในความมี, ความเป็น + อ + ติ
ย่อมหุง, ย่อมต้ม
ปจ ปาเก ในการหุง, การต้ม + อ + ติ
ย่อมได้		
ลภ ลาเภ ในการได้ + อ + ติ
ย่อมตาย		
มร ปาณจาเค ในการสละชีวิต + อ + ติ
ย่อมน�ำไป		
หร หรเณ ในการน�ำไป + อ + ติ
ย่อมน�ำมา		
อา + หร หรเณ ในการน�ำไป + อ + ติ
ย่อมตี			
ป + หร ปหาเร ในการตี + อ + ติ
ย่อมน�ำออกไป		
นี + หร หรเณ ในการน�ำไป + อ + ติ
ย่อมรวบรวม		
สํ + หร หรเณ ในการน�ำไป + อ + ติ
ย่อมอยู่		
วิ + หร นิวาเส ในการอยู่ + อ + ติ
ย่อมบริหาร		
ปริ + หร หรเณ ในการน�ำไป + อ + ติ
ย่อมเที่ยวไป		
จร จรเณ ในการเที่ยวไป + อ + ติ
ย่อมระลึกถึง		
สร คติจินฺตายํ ในการไปและการคิด + อ + ติ
ย่อมแผ่ไป		
ผร พฺยาปเน ในการแผ่ไป + อ + ติ
ย่อมกล่าว		
วจ วิยตฺติยํ วาจายํ ในการพูดชัด + อ + ติ
ย่อมกล่าว		
ภาส วิยตฺติยํ วาจายํ ในการพูดชัด + อ + ติ
ย่อมถาม		
ปุจฺฉ ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + ติ
ย่อมรักษา		
รกฺข รกฺขเณ ในการรักษา + อ + ติ
ย่อมขอ, ย่อมอ้อนวอน
ยาจ ยาจเน ในการขอ + อ + ติ
ย่อมกิน		
ภกฺข อทเน ในการกิน + อ + ติ
ย่อมผูก		
พนฺธ พนฺธเน ในการผูก + อ + ติ
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คเวสติ
วสติ		
ชีวติ		
โรทติ		
อกฺโกสติ
ปกฺโกสติ
วหติ		
นนฺทติ
วนฺทติ
ปวิสติ		
ปสฺสติ		
นิสีทติ
วทติ		
ฌายติ
ปริวิสติ
อุทฺทิสฺสติ
ผุสติ		
เสติ, สยติ
เนติ, นยติ
เชติ, ชยติ
อิจฺฉติ		
คจฺฉติ		
ติฏฺติ		
ปิวติ		
เทติ		
นมติ		
นมสฺสติ

ย่อมแสวงหา		
ย่อมอยู่		
ย่อมเป็นอยู่		
ย่อมร้องไห้		
ย่อมด่า		
ย่อมเรียก		
ย่อมน�ำไป		
ย่อมบันเทิง		
ย่อมกราบไหว้		
ย่อมเข้าไป 		
ย่อมเห็น		
ย่อมนั่ง		
ย่อมกล่าว		
ย่อมเพ่ง		
ย่อมอังคาส (เลี้ยงดู)
ย่อมแสดง		
ย่อมกระทบ		
ย่อมนอน		
ย่อมน�ำไป		
ย่อมชนะ		
ย่อมปรารถนา		
ย่อมไป, ย่อมถึง		
ย่อมยืน, ย่อมตั้ง		
ย่อมดื่ม		
ย่อมให้		
ย่อมนอบน้อม		
ย่อมนมัสการ		
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คเวส มคฺคเน ในการแสวงหา + อ + ติ
วส นิวาเส ในการอยู่ + อ + ติ
ชีว ปาณธารเณ ในการทรงไว้ซึ่งชีวิต + อ + ติ
รุท อสฺสุวิโมจเน ในการปล่อยน�้ำตา + อ + ติ
อา + กุส อกฺโกเส ในการด่า + อ + ติ
ป + กุส อวฺหาเน ในการร้องเรียก + อ + ติ
วห ปาปเน ในการให้ถึง + อ + ติ
นนฺท นนฺทเน ในความบันเทิง + อ + ติ
วนฺท อภิวนฺทเน ในการกราบไหว้ + อ + ติ
ป + วิส ปเวสเน ในการเข้าไป + อ + ติ
ทิส เปกฺขเณ ในการดู, การเห็น + อ + ติ
นิ + สท คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป + อ + ติ
วท วิยตฺติยํ วาจายํ ในการพูดชัด + อ + ติ
เฌ จินฺตายํ ในความคิด + อ + ติ
ปริ + วิส โปสเน ในการเลี้ยงดู + อ + ติ
อุ + ทิส อติสชฺชเน ในการแสดง + อ + ติ
ผุส สมฺผสฺเส ในการกระทบ,สัมผัส + อ + ติ
สิ สเย ในการนอน + อ + ติ
นี นเย ในการน�ำไป + อ + ติ
ชิ ชเย ในการชนะ + อ + ติ
อิสุ อิจฺฉายํ ในความปรารถนา + อ + ติ
คมุ คติมฺหิ ในการไป + อ + ติ
า คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + อ + ติ
ปา ปาเน ในการดื่ม + อ + ติ
ทา ทาเน ในการให้ + อ + ติ
นมุ นเต ในการโน้มลง + อ + ติ
นมสฺส วนฺทนานตฺยํ ในการน้อมไหว้ + อ + ติ
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๒. หมวด รุธ ธาตุ เรียก รุธาทิคณะ ลง อ และ เอ ปัจจัย และลงนิคหิตอาคมต้นธาตุ
(รุธาทิโต นิคฺคหีตปุพฺพญฺจ)
รุนฺธติ		 ย่อมปิด, ย่อมกั้น
รุธ อาวรเณ ในการปิด,กั้น + อ + ติ
ฉินฺทติ
ย่อมตัด		
ฉิทิ ทฺวิธากรเณ ในการท�ำให้เป็นสองส่วน + อ + ติ
ภินฺทติ
ย่อมผ่า, ย่อมท�ำลาย
ภิทิ วิทารเณ ในการผ่า, ท�ำลาย + อ + ติ
ยุญฺชติ
ย่อมประกอบ		
ยุช โยเค ในการประกอบ + อ + ติ
ภุญฺชติ
ย่อมกิน		
ภุช พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + อ + ติ
มุญฺจติ
ย่อมปล่อย		
มุจ จาเค ในการสละ, ปล่อย + อ + ติ
วินฺทติ
ย่อมได้, ย่อมประสบ
วิท ลาเภ ในการได้ + อ + ติ
นิพฺพินฺทติ ย่อมเบื่อหน่าย		
นิ + วิท ตุฏฺ ิยํ ในความยินดี + อ + ติ

ทิพฺพติ
สิพฺพติ
อุปฺปชฺชติ
อุปปชฺชติ
วิปชฺชติ
ปฏิปชฺชติ
อาปชฺชติ
สํวิชฺชติ
พุชฺฌติ
ยุชฺฌติ
กุชฺฌติ
วิชฺฌติ
สนฺนยฺหติ
มญฺติ
สมาทิยติ
ตุสฺสติ		
กุปฺปติ
ชายติ		

๓. หมวด ทิวุ ธาตุ เรียก ทิวาทิคณะ ลง ย ปัจจัย
(ทิวาทิโต โย)
ย่อมเล่น, ย่อมรุ่งเรือง
ทิวุ กีฬายํ ในการเล่น + ย + ติ
ย่อมเย็บ		
สิวุ ตนฺตสนฺตาเน ในการสืบต่อเส้นด้าย + ย + ติ
ย่อมเกิดขึ้น		
อุ + ปท คติมฺหิ ในการไป + ย + ติ
ย่อมเข้าถึง		
อุป + ปท คติมฺหิ ในการไป + ย + ติ
ย่อมวิบัติ		
วิ + ปท คติมฺหิ ในการไป + ย + ติ
ย่อมปฏิบัติ, ย่อมด�ำเนินไป ปติ + ปท คติมฺหิ ในการไป + ย + ติ
ย่อมถึง, ย่อมต้อง
อา + ปท คติมฺหิ ในการไป + ย + ติ
ย่อมมีปรากฏ		
สํ + วิท ภาเว ในความมี,ความเป็น + ย + ติ
ย่อมตรัสรู้		
พุธ อวคมเน ในการรู้ + ย + ติ
ย่อมรบ, ย่อมต่อสู้
ยุธ สมฺปหาเร ในการต่อสู้ + ย + ติ
ย่อมโกรธ		
กุธ โกเป ในความโกรธ + ย + ติ
ย่อมแทง		
วิธ ตาฬเน ในการแทง + ย + ติ
ย่อมผูกสอด		
สํ + นห พนฺธเน ในการผูก + ย + ติ
ย่อมส�ำคัญ		
มน าเณ ในความรู้ + ย + ติ
ย่อมสมาทาน		
สํ + อา + ทา อาทาเน ในการถือเอา + ย + ติ
ย่อมยินดี		
ตุส ปีติยํ ในความยินดี + ย + ติ
ย่อมก�ำเริบ		
กุป โกเป ในความก�ำเริบ + ย + ติ
ย่อมเกิด 		
ชน ชนเน ในการเกิด + ย + ติ
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๔. หมวด สุ ธาตุ เรียก สวาทิคณะ ลง ณุ, ณา และ อุณา ปัจจัย
(สฺวาทิโต ณุณาอุณา จ)
สุโณติ		 ย่อมฟัง		
สุ สวเณ ในการฟัง + ณุ + ติ
สุณาติ
ย่อมฟัง		
สุ สวเณ ในการฟัง + ณา + ติ
ปหิณาติ ย่อมส่งไป 		
ป + หิ คติมฺหิ ในการไป + ณา + ติ
ปาปุณาติ ย่อมถึง, ย่อมบรรลุ
ป + อป ปาปุณเน ในการให้ถงึ , บรรลุ + อุณา + ติ
สกฺกุณาติ ย่อมอาจ		
สก สตฺติมฺหิ ในความสามารถ + อุณา + ติ
๕. หมวด กี ธาตุ เรียก กิยาทิคณะ ลง นา, ปฺป และ ณฺหา ปัจจัย
(กิยาทิโต นา, คหาทิโต ปฺปณฺหา)
กิณาติ
ย่อมซื้อ		
กี ทพฺพวินิมเย ในการแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์
					
+ นา + ติ
วิกฺกิณาติ ย่อมขาย		
วิ + กี ทพฺพวินิมเย ในการซื้อขาย + นา + ติ
ชินาติ		 ย่อมชนะ		
ชิ ชเย ในความชนะ + นา + ติ
จินาติ		 ย่อมสั่งสม		
จิ จเย ในการสั่งสม + นา + ติ
ชานาติ ย่อมรู้			า อวโพธเน ในการรู้ + นา + ติ
วิชานาติ ย่อมรู้, ย่อมรู้แจ้ง
วิ + า อวโพธเน ในการรู้ + นา + ติ
มินาติ		 ย่อมตวง		
มิ มาเน ในการตวง + นา + ติ
ลุนาติ		 ย่อมตัด, ย่อมเกี่ยว
ลู เฉทเน ในการตัด + นา + ติ
ธุนาติ		 ย่อมหวั่นไป		
ธู กมฺปเน ในความหวั่นไหว + นา + ติ
คณฺหาติ ย่อมถือเอา		
คห อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ติ
อุคคฺ ณฺหาติ ย่อมเรียนเอา		
อุ + คห อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ติ
ปคฺคณฺหาติ ย่อมยกย่อง, ย่อมประคอง ป + คห อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ติ
นิคฺคณฺหาติ ย่อมข่ม		
นิ + คห อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ติ
สงฺคณฺหาติ ย่อมสงเคราะห์เอา
สํ + คห อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ติ
ปฏิคคฺ ณฺหาติ ย่อมรับเอา		
ปติ + คห อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + ติ
เฆปฺปติ ย่อมถือเอา		
คห อุปาทาเน ในการถือเอา + ปฺป + ติ
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๖. หมวด ตนุ ธาตุ เรียก ตนาทิคณะ ลง โอ และ ยิร ปัจจัย
(ตนาทิโต โอยิรา)
ตโนติ		 ย่อมแผ่ไป		
ตนุ วิตฺถาเร ในการแผ่ไป + โอ + ติ
กโรติ		 ย่อมกระท�ำ		
กร กรเณ ในการกระท�ำ + โอ + ติ
กยิรติ		 ย่อมกระท�ำ		
กร กรเณ ในการกระท�ำ + ยิร + ติ
อภิสงฺขโรติ ย่อมปรุงแต่ง		
อภิ + สํ + กร กรเณ ในการกระท�ำ + โอ + ติ
สกฺโกติ ย่อมอาจ, ย่อมสามารถ
สก สตฺติมฺหิ ในความสามารถ + โอ + ติ
ปปฺโปติ ย่อมถึง, ย่อมบรรลุ
ป + อป ปาปุณเน ในการให้ถึง + โอ + ติ
๗. หมวด จุร ธาตุ เรียก จุราทิคณะ ลง เณ และ ณย ปัจจัย
(จุราทิโต เณณยา)
โจเรติ		 ย่อมขโมย		
จุร เถยฺเย ในความขโมย + เณ + ติ
โจรยติ
ย่อมขโมย		
จุร เถยฺเย ในความขโมย + ณย + ติ
จินฺเตติ ย่อมคิด		
จินฺต จินฺตายํ ในความคิด + เณ + ติ
จินฺตยติ ย่อมคิด 		
จินฺต จินฺตายํ ในความคิด + ณย + ติ
มนฺเตติ ย่อมปรึกษา		
มนฺต คุตฺตภาสเน ในการกล่าวคุ้มครอง + เณ + ติ
ปาเลติ
ย่อมรักษา		
ปาล รกฺขเณ ในการรักษา + เณ + ติ
เวเทติ
ย่อมรู้			
วิท าเณ ในความรู้ + เณ + ติ
ธาเรติ
ย่อมทรงไว้		
ธร ธารเณ ในการทรงไว้ + เณ + ติ

ธาตุ มี ๒ ประเภท คือ

๑. สกัมมกธาตุ ธาตุที่เรียกหากรรม ที่เชื่อมกับค�ำแปลว่า “ซึ่ง” และ “สู่” ได้ดี เช่น
กฏํ กโรติ ย่อมกระท�ำ ซึ่งเสื่อ, คามํ คจฺฉติ ย่อมไป สู่หมู่บ้าน และ โอทนํ ปจติ ย่อมหุง
ซึ่งข้าวสุก เป็นต้น
๒. อกัมมกธาตุ ธาตุที่ไม่เรียกหากรรม กล่าวกิริยา เช่น อจฺฉติ ย่อมอยู่, เสติ ย่อม
นอน, ติฏฺ ติ ย่อมยืน เป็นต้น

อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์กิริยา

115

ปัจจัย
ปัจจัย คือศัพท์ที่ลงหลังจากธาตุ ท�ำหน้าที่ให้รู้การกว่าเป็นกัตตุการก กัมมการก หรือ
ภาวการก เป็นเหตุให้รู้ว่า กิริยาศัพท์นี้ท�ำหน้าที่เป็นวาจกอะไร กล่าวถึงอะไร (ปัจจัยเป็นเหตุให้
รู้วาจก)
ดังทีก่ ล่าวแล้วว่า ปัจจัยนัน้ ใช้สำ� หรับประกอบหลังจากธาตุ เป็นเครือ่ งหมายให้ทราบวาจก
ตามโครงสร้างของประโยค ทั้ง ๕ ประโยค ดังนี้
(๑) วิกรณปัจจัย ๑๗ ตัว คือ อ, อ, อิ, อี, เอ, โอ, ย, ณุ, ณา, อุณา, นา, ปฺป, ณฺหา, โอ,
ยิร, เณ และ ณย ปัจจัย เป็นปัจจัยประจ�ำหมวดธาตุทั้ง ๗ หมวด เป็นเครื่องหมายกัตตุวาจก
(๒) การิตปัจจัย ๔ ตัว คือ เณ, ณย, ณาเป และณาปย เป็นเครื่องหมายเหตุกัตตุวาจก
(๓) ย ปัจจัย และ อิ, อี อาคมหน้า ย ปัจจัย เป็นเครื่องหมายกัมมวาจก
(๔) การิตปัจจัย ๔ ตัว คือ เณ, ณย, ณาเป และ ณาปย พร้อมกับ ย ปัจจัย และ อิ, อี
อาคมหน้า ย ปัจจัย เป็นเครื่องหมายเหตุกัมมวาจก
(๕) ย ปัจจัย อิ อาคมหรือ อี อาคมหน้า ย ปัจจัย และวิภัตติฝ่ายอัตตโนบท ปฐมบุรุษ
เอกวจนะ เป็นเครื่องหมายภาววาจก

โครงสร้างรูปประโยคภาษาบาลี ๕ (วาจก ๕)
ธาตุที่ประกอบด้วยปัจจัยและวิภัตติ(กาล/บท/วจนะ/บุรุษ) ส�ำเร็จแล้ว เรียกว่า วาจก
แปลว่า กิรยิ าศัพท์ทบี่ อกประธาน, ผูก้ ล่าวประธาน จัดเป็น ๕ วาจก ตามชนิดแห่งตัวประธาน ดังนี้
(๑) ประโยคกัตตุวาจก กล่าวผู้กระท�ำ[กัตตา]เป็นประธานในประโยค เช่น สูโท
โอทนํ ปจติ อ.พ่อครัว ย่อมหุง ซึ่งข้าวสุก (ลงปัจจัยประจ�ำหมวดธาตุทั้ง ๑๗ ตัว คือ อ, อ, อิ, อี,
เอ, โอ, ย,ณุ, ณา, อุณา, นา, ปฺป, ณฺหา, โอ, ยิร, เณ และ ณย) (มีข้อสังเกตดังนี้ : ปฐมา-กัตตา,
ทุติยา-กรรม)
(๒) ประโยคเหตุกัตตุวาจก กล่าวถึงผู้ที่เป็นเหตุให้คนอื่นกระท�ำกิริยา เช่น สามิโก
สูทํ โอทนํ ปาเจติ อ.เจ้านาย ยังพ่อครัว ย่อมให้หุง ซึ่งข้าวสุก (เจ้านายเป็นเหตุให้พ่อครัว
หุงข้าว) (ลงการิตปัจจัย ๔ ตัว คือ เณ, ณย, ณาเป และ ณาปย)
(๓) ประโยคกรรมวาจก กล่าวสิ่งที่ถูกกระท�ำ [กรรม] เป็นประธานในประโยค เป็น
การยก เอาสิ่งที่ถูกกระท�ำขึ้นมากล่าวเป็นประธานในประโยค เช่น สูเทน โอทโน ปจียเต
อ.ข้าวสุก อันพ่อครัว ย่อมหุง (มีข้อสังเกตดังนี้ : ตติยา-กัตตา, ปฐมา-กรรม) ลง ย ปัจจัย และ
ลง อิ, อี อาคมหน้า ย ปัจจัย
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(๔) ประโยคเหตุกรรมวาจก กล่าวถึงสิ่งที่ถูกผู้อื่นใช้ให้กระท�ำกิริยา เช่น สามิเกน
สู โ ทโอทนํ ปาจาปี ย เต อ.พ่ อ ครั ว อั น เจ้ า นาย ย่ อ มให้ หุ ง ซึ่ ง ข้ า วสุ ก [บาลี ส นามหลวง
ยกอวุตตกัมมะขึ้นมาเป็นประธาน เช่น สามิเกน สูทํ โอทโน ปาจาปียเต อ.ข้าวสุก อันเจ้านาย ยัง
พ่อครัวย่อมให้หุง] ลงการิตปัจจัย ๔ ตัว คือ เณ, ณย, ณาเป และณาปย พร้อมกับลง ย ปัจจัย
และ อิ, อี อาคมหน้า ย ปัจจัย
(๕) ประโยคภาววาจก กล่าวถึงภาวะ ความมี ความเป็น ในประโยค เช่น เตน ภูยเต
อันเขา ย่อมเป็น ลง ย ปัจจัยและวิภัตติฝ่ายอัตตโนบท ปฐมบุรุษ เอกวจนะ [มีข้อสังเกตดังนี้ :
ประธานจะประกอบด้วยตติยาวิภัตติ เอกวจนะหรือพหุวจนะก็ได้]

๔.๑ ภูวาทิคณะ ฉกาลิกวิภัตติวิธาน
ภู ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ภวติ
ภวนฺติ
ภวเต
ภวนฺเต
มัชฌิม ภวสิ
ภวถ
ภวเส
ภววฺเห
อุตตม ภวามิ
ภวาม
ภเว
ภวามฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

ปจ ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (หุง, ต้ม)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ปจติ
ปจนฺติ
ปจเต
ปจนฺเต
มัชฌิม ปจสิ
ปจถ
ปจเส
ปจวฺเห
อุตตม ปจามิ
ปจาม
ปเจ
ปจามฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

คมุ ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ไป)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
คจฺฉติ
คจฺฉนฺติ, คจฺฉเร คจฺฉเต
คจฺฉนฺเต, คจฺฉเร
มัชฌิม คจฺฉสิ
คจฺฉถ
คจฺฉเส
คจฺฉวฺเห
อุตตม คจฺฉามิ
คจฺฉาม
คจฺเฉ
คจฺฉามฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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อนุ บทหน้า + ภู ธาตุ + ย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กรรม) (เสวย)
อัตตโนบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
อนุภูยเต
อนุภูยนฺเต
นามโยค
มัชฌิม อนุภูยเส
อนุภูยวฺเห
ตุมฺหโยค
อุตตม
อนุภูเย
อนุภูยามฺเห
อมฺหโย
คมุ ธาตุ + ย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กรรม) (ไป)
อัตตโนบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
คจฺฉียเต
คจฺฉียนฺเต
นามโยค
มัชฌิม คจฺฉียเส
คจฺฉียวฺเห
ตุมฺหโยค
อุตตม
คจฺฉีเย
คจฺฉียามฺเห
อมฺหโยค
ภู ธาตุ + อ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ภวตุ
ภวนฺตุ
ภวตํ	
ภวนฺตํ	
มัชฌิม ภว, ภวาหิ
ภวถ
ภวสฺสุ
ภววฺโห
อุตตม ภวามิ
ภวาม
ภเว
ภวามเส

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

อนุ บทหน้า + ภู ธาตุ + ย ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (กรรม) (เสวย)
อัตตโนบท
ปรัสสปทัตตะ
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม. อนุภูยตํ	
อนุภูยนฺตํ	
อนุภูยฺยตุ
อนุภูยฺยนฺตุ
มัชฌิม. อนุภูยสฺสุ
อนุภูยวฺโห
อนุภูยฺยาหิ
อนุภูยฺยาถ
อุตตม. อนุภูเย
อนุภูยามเส
อนุภูยฺยามิ
อนุภูยฺยาม

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

ปจ ธาตุ + อ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (หุง, ต้ม)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม. ปจตุ
ปจนฺตุ
ปจตํ	
ปจนฺตํ	
มัชฌิม. ปจ, ปจาหิ
ปจถ
ปจสฺสุ
ปจวฺโห
อุตตม. ปจามิ
ปจาม
ปเจ
ปจามเส

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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ปจ ธาตุ + ย ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (กรรม) (หุง, ต้ม)
อัตตโนบท
ปรัสสปทัตตะ
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม. ปจฺจตํ	
ปจฺจนฺตํ	
ปจฺจตุ
ปจฺจนฺตุ
มัชฌิม. ปจฺจสฺสุ
ปจฺจวฺโห
ปจฺจ, ปจฺจาหิ ปจฺจถ
อุตตม. ปจฺเจ
ปจฺจามเส
ปจฺจามิ
ปจฺจาม

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

คมุ ธาตุ + อ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (ไป)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม. คจฺฉตุ
คจฺฉนฺตุ
คจฺฉตํ	
คจฺฉนฺตํ	
มัชฌิม. คจฺฉ, คจฺฉาหิ คจฺฉถ
คจฺฉสฺสุ
คจฺฉวฺโห
อุตตม. คจฺฉามิ
คจฺฉาม
คจฺเฉ
คจฺฉามเส

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

คมุ ธาตุ + ย ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (กรรม) (ไป)
อัตตโนบท
ปรัสสปทัตตะ
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม. คจฺฉียตํ	
คจฺฉียนฺตํ	
คจฺฉียตุ
คจฺฉียนฺตุ
มัชฌิม. คจฺฉียสฺสุ
คจฺฉียวฺโห
คจฺฉียาหิ
คจฺฉียถ
อุตตม. คจฺฉีเย
คจฺฉียามเส
คจฺฉียามิ
คจฺฉียาม

โยค
นามโย
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

ภู ธาตุ + อ ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ภเว, ภเวยฺย ภเวยฺยุํ	
ภเวถ
ภเวรํ	
มัชฌิม ภเว, ภเวยฺยาสิ ภเวยฺยาถ
ภเวโถ
ภเวยฺยาวฺโห
อุตตม ภเว, ภเวยฺยามิ ภเวยฺยาม
ภเว, ภเวยฺยํ
ภเวยฺยามฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

อนุ บทหน้า + ภู ธาตุ + ย ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (กรรม) (เสวย)
อัตตโนบท
ปรัสสปทัตตะ
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
อนุภูเยถ
อนุภูเยรํ	
อนุภูเยยฺย
อนุภูเยยฺยุํ	
มัชฌิม อนุภูเยโถ
อนุภูเยยฺยาวฺโห อนุภูเยยฺยาสิ
อนุภูเยยฺยาถ
อุตตม อนุภเู ย, อนุภเู ยยฺยํ อนุภูเยยฺยามฺเห อนุภูเยยฺยามิ
อนุภูเยยฺยาม

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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ปจ ธาตุ + ย ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (กรรม) (หุง, ต้ม)
อัตตโนบท
ปรัสสปทัตตะ
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ปจฺเจถ
ปจฺเจรํ	
ปจฺเจ, ปจฺเจยฺย ปจฺเจยฺยุํ	
มัชฌิม ปจฺเจโถ
ปจฺเจยฺยาวฺโห ปจฺเจ, ปจฺเจยฺยาสิ ปจฺเจยฺยาถ
อุตตม ปจฺเจ, ปจฺเจยฺยํ ปจฺเจยฺยามฺเห
ปจฺเจ, ปจฺเจยฺยามิ ปจฺเจยฺยาม

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

คมุ ธาตุ + อ ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (ไป)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
คจฺเฉ, คจฺเฉยฺย คจฺฉุํ, คจฺเฉยฺยุํ	 คจฺเฉถ
คจฺเฉรํ	
มัชฌิม คจฺเฉ, คจฺเฉยฺยาสิ คจฺเฉยฺยาถ
คจฺเฉโถ
คจฺเฉยฺยาวฺโห
อุตตม คจฺเฉ, คจฺเฉยฺยามิ คจฺเฉยฺยาม
คจฺเฉ, คจฺเฉยฺยํ	 คจฺเฉยฺยามฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

คมุ ธาตุ + ย ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (กรรม) (หุง, ต้ม)
อัตตโนบท
ปรัสสปทัตตะ
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
คจฺฉีเยถ
คจฺฉีเยรํ
คจฺฉเี ย, คจฺฉเี ยยฺย คจฺฉีเยยฺยุํ
มัชฌิม คจฺฉีเยโถ
คจฺฉีเยยฺยาวฺโห คจฺฉเี ย,คจฺฉเี ยยฺยาสิ คจฺฉีเยยฺยาถ
อุตตม คจฺฉเี ย, คจฺฉเี ยยฺยํ คจฺฉีเยยฺยามฺเห คจฺฉเี ย,คจฺฉเี ยยฺยามิ คจฺฉีเยยฺยาม

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

อ อาคม + ภู ธาตุ + อ ปัจจัย + หิยยัตตนีวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
อภวา
อภวู
อภวตฺถ
อภวตฺถุํ	
มัชฌิม อภโว, อภว
อภวตฺถ
อภวเส
อภววฺหํ	
อุตตม อภวํ	
อภวมฺหา
อภวึ
อภวมฺหเส

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

อ อาคม + ปจ ธาตุ + อ ปัจจัย + หิยยัตตนีวิภัตติ (หุง, ต้ม)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
อปจา
อปจู
อปจตฺถ
อปจตฺถุํ	
มัชฌิม อปโจ
อปจตฺถ
อปจเส
อปจวฺหํ	
อุตตม อปจํ	
อปจมฺหา
อปจึ
อปจมฺหเส

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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ปจ ธาตุ + อ ปัจจัย + หิยยัตตนีวิภัตติ (หุง, ต้ม)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ปจา
ปจู
ปจตฺถ
ปจตฺถุํ	
มัชฌิม ปโจ
ปจตฺถ
ปจเส
ปจวฺหํ	
อุตตม ปจํ	
ปจมฺหา
ปจึ
ปจมฺหเส

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

ปจ ธาตุ + ย ปัจจัย + หิยยัตตนีวิภัตติ (กรรม) (หุง, ต้ม)
อัตตโนบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
อปจฺจถ, อปจฺจตฺถ อปจฺจตฺถุํ	
นามโยค
มัชฌิม อปจฺจเส
อปจฺจวฺหํ	
ตุมฺหโยค
อุตตม
อปจฺจึ
อปจฺจมฺหเส
อมฺหโยค
คมุ ธาตุ + อ ปัจจัย + หิยยัตตนีวิภัตติ (ไป)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
อคจฺฉา
อคจฺฉู
อคจฺฉตฺถ
อคจฺฉตฺถุํ	
มัชฌิม อคจฺโฉ, อคจฺฉ อคจฺฉตฺถ
อคจฺฉเส
อคจฺฉวฺหํ
อุตตม อคจฺฉํ	
อคจฺฉมฺหา
อคจฺฉึ
อคจฺฉมฺหเส

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

อ อาคม + คมุ ธาตุ + ย ปัจจัย + หิยยัตตนีวิภัตติ (กรรม) (ไป)
อัตตโนบท
บุรุษ
เอก.
		 พหุ.
โยค
ปฐม
อคจฺฉียตฺถ, คจฺฉียตฺถ อคจฺฉียตฺถุํ, คจฺฉียตฺถุํ	
นามโยค
มัชฌิม อคจฺฉียเส, คจฺฉียเส
อคจฺฉียวฺหํ, คจฺฉียวฺหํ	
ตุมฺหโยค
อุตตม อคจฺฉียึ, คจฺฉียึ
		 อคจฺฉียมฺหเส, คจฺฉียมฺหเส อมฺหโยค
ภู ธาตุ + ปโรกขาวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
พภูว
พภูวุ
พภูวิตฺถ
พภูวิเร
มัชฌิม พภูเว
พภูวิตฺถ
พภูวิตฺโถ
พภูวิวฺโห
อุตตม พภูวํ	
พภูวิมฺห
พภูวึ
พภูวิมฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโย
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บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

เอก.
ปปจ
ปปเจ
ปปจํ	

ปจ ธาตุ + ปโรกขาวิภัตติ (หุง, ต้ม)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปปจุ
ปปจิตฺถ
ปปจิเร
ปปจิตฺถ
ปปจิตฺโถ
ปปจิวฺโห
ปปจิมฺห
ปปจึ
ปปจิมฺเห

ปจ ธาตุ + ย ปัจจัย + ปโรกขาวิภัตติ (กรรม) (หุง, ต้ม)
อัตตโนบท
ปรัสสปทัตตะ
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ปปจฺจิตฺถ
ปปจฺจิเร
ปปจฺจ
ปปจฺจุ
มัชฌิม ปปจฺจิตฺโถ
ปปจฺจิวฺโห
ปปจฺเจ
ปปจฺจิตฺถ
อุตตม ปปจฺจึ
ปปจฺจิมฺเห
ปปจฺจํ	
ปปจฺจิมฺห
คมุ ธาตุ + ปโรกขาวิภัตติ (หุง, ต้ม)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ชคาม, ชคม
ชคมุ
ชคมิตฺถ
ชคมิเร
มัชฌิม ชคเม
ชคมิตฺถ
ชคมิตฺโถ
ชคมิวฺโห
อุตตม ชคมํ	
ชคมิมฺห
ชคมึ
ชคมิมฺเห
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โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค

อมฺหโยค

อ อาคม + ปจ ธาตุ + อัชชตนีวิภัตติ (หุง, ต้ม)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
อปจิ, อปจี
อปจึสุ, อปจุํ	
อปจิตฺถ, อปจา อปจู
มัชฌิม อปจิ, อปโจ
อปจิตฺถ
อปจิเส
อปจิวฺหํ	
อุตตม อปจึ
อปจิมหฺ , อปจิมหฺ า อปจํ, อปจ
อปจิมฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

ปจ ธาตุ + ย ปัจจัย + อัชชตนีวิภัตติ (กรรม) (หุง, ต้ม)
อัตตโนบท
ปรัสสปทัตตะ
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
อปจฺจิตฺถ
อปจฺจู
อปจฺจิ, อปจฺจี อปจฺจึสุ, อปจฺจุํ	
มัชฌิม อปจฺจิเส
อปจฺจิวฺหํ	
อปจฺจิ, อปจฺโจ อปจฺจิตฺถ
อุตตม อปจฺจํ	
อปจฺจิมฺเห
อปจฺจึ
อปจฺจิมฺห, -มฺหา

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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อ อาคม + คมุ ธาตุ + อัชชตนีวิภัตติ (ไป)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
อคจฺฉิ, อคจฺฉี อคจฺฉึสุ, อคจฺฉุํ	 อคจฺฉิตฺถ, อคจฺฉา อคจฺฉู
มัชฌิม อคจฺฉิ, อคจฺโฉ อคจฺฉิตฺถ
อคจฺฉิเส
อคจฺฉิวฺหํ	
อุตตม อคจฺฉึ
อคจฺฉิมฺห, -มฺหา อคจฺฉํ
อคจฺฉิมฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

อ อาคม + คมุ ธาตุ + อัชชตนีวิภัตติ (ไป)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
อคญฺฉิ, อคญฺฉี อคญฺฉึสุ, อคญฺฉุํ	 อคญฺฉิตฺถ
อคญฺฉู
มัชฌิม อคญฺฉิ, อคญฺโฉ อคญฺฉิตฺถ
อคญฺฉิเส
อคญฺฉิวฺหํ	
อุตตม อคญฺฉึ
อคญฺฉมิ หฺ , อคญฺฉมิ หฺ า อคญฺฉํ
อคญฺฉิมฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

อ อาคม + คมุ ธาตุ + อัชชตนีวิภัตติ (ไป)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.		
อคมิ, อคมาสิ
อคมึสุ,อคมํสุ,อคมุํ		
อคมิ, อคโม
อคมิตฺถ, อคมุตฺถ		
อคมึ
อคมิมฺห, อคมุมฺห, อคมิมฺหา

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

อธิ บทหน้า + อ อาคม + คมุ ธาตุ + อัชชตนีวิภัตติ (บรรลุ, ถึงทับ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
อชฺฌคา
อชฺฌคุํ	
นามโยค
มัชฌิม อชฺฌโค
อชฺฌคุตฺถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
อชฺฌคึ
อชฺฌคุมฺห
อมฺหโยค
ภู ธาตุ + ภวิสสันตีวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ภวิสฺสติ
ภวิสฺสนฺติ
ภวิสฺสเต
ภวิสฺสนฺเต, ภวิสฺสเร
มัชฌิม ภวิสฺสสิ
ภวิสฺสถ
ภวิสฺสเส
ภวิสฺสวฺเห
อุตตม ภวิสฺสามิ
ภวิสฺสาม
ภวิสฺสํ
ภวิสฺสามฺเห

โยค
นามโยค
ตุ มฺ ห โยค
อมฺหโยค

อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์กิริยา
ปจ ธาตุ + ภวิสสันตีวิภัตติ (หุง, ต้ม)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ปจิสฺสติ
ปจิสฺสนฺติ
ปจิสฺสเต
ปจิสสฺ นฺเต, ปจิสสฺ เร
มัชฌิม ปจิสฺสสิ
ปจิสฺสถ
ปจิสฺสเส
ปจิสฺสวฺเห
อุตตม ปจิสฺสามิ
ปจิสฺสาม
ปจิสฺสํ
ปจิสฺสามฺเห
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โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค

อมฺหโยค

ปจ ธาตุ + ย ปัจจัย + ภวิสสันตีวิภัตติ (กรรม) (หุง, ต้ม)
อัตตโนบท
ปรัสสปทัตตะ
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ปจฺจิสฺสเต
ปจฺจิสฺสนฺเต
ปจฺจิสฺสติ
ปจฺจิสฺสนฺติ
มัชฌิม ปจฺจิสฺสเส
ปจฺจิสฺสวฺเห
ปจฺจิสฺสสิ
ปจฺจิสฺสถ
อุตตม ปจฺจิสฺสํ
ปจฺจิสฺสามฺเห
ปจฺจิสฺสามิ
ปจฺจิสฺสาม

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

คมุ ธาตุ + ภวิสสันตีวิภัตติ (ไป)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
คจฺฉิสฺสติ
คจฺฉิสฺสนฺติ
คจฺฉิสฺสเต
คจฺฉสิ สฺ นฺเต, คจฺฉสิ สฺ เร
มัชฌิม คจฺฉิสฺสสิ
คจฺฉิสฺสถ
คจฺฉิสฺสเส
คจฺฉิสฺสวฺเห
อุตตม คจฺฉิสฺสามิ
คจฺฉิสฺสาม
คจฺฉิสฺสํ	
คจฺฉิสฺสามฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

อ อาคม + ภู ธาตุ + กาลาติปัตติวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
อภวิสฺส,อภวิสฺสา อภวิสฺสํสุ
อภวิสฺสถ
อภวิสฺสิสุ
มัชฌิม อภวิสฺส,อภวิสฺเส อภวิสฺสถ
อภวิสฺสเส
อภวิสฺสวฺเห
อุตตม อภวิสฺสํ
อภวิสฺสมฺห,-ามฺหา อภวิสฺสึ
อภวิสฺสามฺหเส

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

อ อาคม + คมุ ธาตุ + กาลาติปัตติวิภัตติ (ไป)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
อคจฺฉิสฺส, อคจฺฉิสฺสา อคจฺฉิสฺสํสุ
อคจฺฉิสฺสถ อคจฺฉิสฺสิสุ
มัชฌิม อคจฺฉิสฺส,อคจฺฉิสฺเส อคจฺฉิสฺสถ
อคจฺฉิสฺสเส อคจฺฉิสฺสวฺเห
อุตตม อคจฺฉิสฺสํ	
อคจฺฉิสฺสมฺห, -ามฺหา อคจฺฉิสฺสึ อคจฺฉิสฺสามฺหเส

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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๔.๒ ภูวาทิคณะ วิกรณวิธาน
บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

หู ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
โหติ
โหนฺติ
นามโยค
โหสิ
โหถ
ตุมฺหโยค
โหมิ
โหม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

หู ธาตุ + อ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
โหตุ
โหนฺตุ
นามโยค
โหหิ
โหถ
ตุมฺหโยค
โหมิ
โหม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

อ อาคม + หู ธาตุ + อัชชตนีวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
อหุ, อโหสิ
อเหสุํ, อหุํ, อหวุํ
นามโยค
อโหสิ
อโหสิตฺถ
ตุมฺหโยค
อโหสึ, อหุํ	
อโหสิมหฺ , อหุมฺห
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

สิ ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (นอน)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
สยติ
สยนฺติ
นามโยค
สยสิ
สยถ
ตุมฺหโยค
สยามิ
สยาม
อมฺหโยค

อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์กิริยา
สิ ธาตุ + อ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (นอน)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
เสตุ, สยตุ
เสนฺตุ, สยนฺตุ
สยตํ	
สยนฺตํ	
มัชฌิม เสหิ, สย, สยาหิ เสถ, สยถ
สยสฺสุ
สยวฺโห
อุตตม เสมิ, สยามิ
เสม, สยาม
สเย
สยามเส

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

นี ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (น�ำไป)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
เนติ, นยติ
เนนฺติ, นยนฺติ
นามโยค
เนสิ, นยสิ
เนถ, นยถ
ตุมฺหโยค
เนมิ, นยามิ
เนม, นยาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

นี ธาตุ + อ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (น�ำไป)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
เนตุ, นยตุ
เนนฺตุ, นยนฺตุ
นามโยค
เนหิ, นย, นยาหิ เนถ, นยถ
ตุมฺหโยค
เนมิ, นยามิ
เนม, นยาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

นี ธาตุ + อ ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (น�ำไป)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
นเย, นเยยฺย
นเยยฺยุํ	
นามโยค
นเย, นเยยฺยาสิ นเยยฺยาถ
ตุมฺหโยค
นเย, นเยยฺยามิ นเยยฺยาม
อมฺหโยค

า ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ยืน, ตั้ง, ด�ำรง)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ติฏฺ ติ
ติฏฺ นฺติ
นามโยค
มัชฌิม ติฏฺ สิ
ติฏฺ ถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ติฏฺามิ
ติฏฺาม
อมฺหโยค
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โยค		
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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อธิ บทหน้า + า ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ยืน, ตั้ง, ด�ำรง)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
อธิฏเฺ ฐติ
อธิฏฺเฐนฺติ
นามโยค
มัชฌิม อธิฏเฺ ฐสิ
อธิฏเฺ ฐถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
อธิฏเฺ ฐมิ
อธิฏเฺ ฐม
อมฺหโยค
า ธาตุ + อ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (ยืน, ตั้ง, ด�ำรง)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ติฏฺ ตุ
ติฏฺ นฺตุ
นามโยค
มัชฌิม ติฏฺ , ติฏฺ าหิ
ติฏฺ ถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ติฏฺ ามิ
ติฏฺ าม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ปา ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ดื่ม)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
ปิพติ, ปิวติ
ปิพนฺติ, ปิวนฺติ
นามโยค
ปิพสิ, ปิวสิ
ปิพถ, ปิวถ
ตุมฺหโยค
ปิพามิ, ปิวามิ
ปิพาม, ปิวาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

อส ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
อตฺถิ
สนฺติ
นามโยค
อสิ
อตฺถ
ตุมฺหโยค
อมฺหิ, อสฺมิ
อมฺห, อสฺม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

อส ธาตุ + อ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
อตฺถุ
สนฺตุ
นามโยค
อหิ
อตฺถ
ตุมฺหโยค
อสฺมิ
อสฺม
อมฺหโยค

อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์กิริยา

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

อส ธาตุ + อ ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
สิยา, อสฺส
สิยุํ, อสฺสุ
นามโยค
อสฺส
อสฺสถ
ตุมฺหโยค
อสฺสํ	
อสฺสาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

อ อาคม + อส ธาตุ + อัชชตนีวิภัตติ (มี, เป็น)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
อาสิ
อาสึสุ, อาสุํ	
นามโยค
อาสิ
อาสิตฺถ
ตุมฺหโยค
อาสึ
อาสิมฺห
อมฺหโยค

พฺรู ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กล่าว)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
พฺรวีต,ิ พฺรตู ,ิ อาห พฺรุวนฺติ, อาหุ พฺรูเต
พฺรุวนฺเต
มัชฌิม พฺรูสิ
พฺรูถ
พฺรูเส
พฺรูวฺเห
อุตตม พฺรูมิ
พฺรูม
พฺรุเว
พฺรูมฺเห
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โยค		
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

หน ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (เบียดเบียน, ฆ่า)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
หนฺติ, หนติ
หนนฺติ
นามโยค
มัชฌิม หนสิ
หนถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
หนามิ
หนาม
อมฺหโยค
หน ธาตุ + ย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กรรม) (เบียดเบียน, ฆ่า)
ปรัสสบท
ปรัสสปทัตตะ
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
หญฺเต
หฺนฺเต, หฺเร หฺติ
หฺนฺติ, หฺเร
มัชฌิม หฺเส
หฺวฺเห
หฺสิ
หฺถ
อุตตม หฺเ	
หฺามฺเห
หฺามิ
หฺาม

โยค		
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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หุ ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (บูชา, บวงสรวง)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ชุโหติ, ชุหฺวติ
ชุโหนฺติ, ชุหฺวนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ชุโหสิ, ชุหฺวสิ
ชุโหถ, ชุหฺวถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ชุโหมิ, ชุหฺวามิ ชุโหม, ชุหฺวาม
อมฺหโยค
หา ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ละ, สละ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ชหาติ
ชหนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ชหาสิ
ชหาถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ชหามิ
ชหาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ทา ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ให้)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
ททาติ
ททนฺติ
นามโยค
ททาสิ
ททาถ
ตุมฺหโยค
ททามิ
ททาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ทา ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ให้)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
ทชฺชติ
ทชฺชนฺติ
นามโยค
ทชฺชสิ
ทชฺชถ
ตุมฺหโยค
ทชฺชามิ
ทชฺชาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ทา ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ให้)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
เทติ
เทนฺติ
นามโยค
เทสิ
เทถ
ตุมฺหโยค
ทมฺมิ, เทมิ
ทมฺม, เทม
อมฺหโยค

อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์กิริยา

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

เอก.
ททาตุ
ททาหิ
ททามิ

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ทา ธาตุ + อ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (ให้)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
พหุ.
เอก.
พหุ.
ททนฺตุ
ททตํ	
ททนฺตํ	
ททาถ
ททสฺสุ
ททวฺโห
ททาม
ทเท
ททามเส
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โยค		
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

ทา ธาตุ + อ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (ให้)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
เทตุ
เทนฺตุ
นามโยค
เทหิ
เทถ
ตุมฺหโยค
เทมิ
เทม
อมฺหโยค

ทา ธาตุ + อ ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (ให้)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ทเท, ทเทยฺย ทเทยฺยุํ	
ทเทถ
ทเทรํ	
มัชฌิม ทเทยฺยาสิ
ทเทยฺยาถ
ทเทโถ
ทเทยฺยาวฺโห
อุตตม ทเทยฺยามิ
ทเทยฺยาม
ทเทยฺยํ	
ทเทยฺยามฺเห

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ทา ธาตุ + อ ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (ให้)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
ทชฺชา, ทชฺเช ทชฺเชยฺย ทชฺชุํ, ทชฺเชยฺยุํ	 นามโยค
ทชฺเชยฺยาสิ
ทชฺเชยฺยาถ
ตุมฺหโยค
ทชฺชํ, ทชฺเชยฺยามิ ทชฺเชยฺยาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ทา ธาตุ + อ ปัจจัย + หิยยัตตนีวิภัตติ (ให้)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
อททา
อททู
นามโยค
อทโท
อททตฺถ
ตุมฺหโยค
อททํ	
อททมฺห
อมฺหโยค

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ทา ธาตุ + อัชชตนีวิภัตติ (ให้)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
อทาสิ
อทํสุ
อทาสิ, อโท
อทิตฺถ
อทาสึ
อทาสิมฺห, อทมฺห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ทา ธาตุ + ภวิสสันตีวิภัตติ (ให้)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
ทสฺสติ
ทสฺสนฺติ
ทสฺสสิ
ทสฺสถ
ทสฺสามิ
ทสฺสาม

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

๔.๓ รุธาทิคณะ (นิคหิตอาคม + อ ปัจจัย)
บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

เอก.
รุนฺธติ
รุนฺธสิ
รุนฺธามิ

รุธ ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ
ปรัสสบท
อัตตโนบท
พหุ.
เอก.
พหุ.
รุนฺธนฺติ
รุนฺธเต
รุนฺธนฺเต
รุนฺธถ
รุนฺธเส
รุนฺธวฺเห
รุนฺธาม
รุนฺเธ
รุนฺธามฺเห

ยุช ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ประกอบ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ยุญฺชติ
ยุญฺชนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ยุญฺชสิ
ยุญฺชถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ยุญฺชามิ
ยุญฺชาม
อมฺหโยค

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์กิริยา

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ภุช ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กิน, บริโภค)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
ภุญฺชติ
ภุญฺชนฺติ
นามโยค
ภุญฺชสิ
ภุญฺชถ
ตุมฺหโยค
ภุญฺชามิ
ภุญฺชาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

วิท ธาตุ + อ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ได้, ประสบ)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
วินฺทติ
วินฺทนฺติ
นามโยค
วินฺทสิ
วินฺทถ
ตุมฺหโยค
วินฺทามิ
วินฺทาม
อมฺหโยค
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๔.๔ ทิวาทิคณะ (ย ปัจจัย)
อุ บทหน้า + ปท ธาตุ + ย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กัตตุ) (เกิดขึ้น)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
อุปฺปชฺชติ
อุปฺปชฺชนฺติ
อุปฺปชฺชเต
อุปปฺ ชฺชนฺเต, อุปปฺ ชฺชเร
มัชฌิม อุปฺปชฺชสิ
อุปฺปชฺชถ
อุปฺปชฺชเส
อุปฺปชฺชวฺเห
อุตตม อุปฺปชฺชามิ
อุปฺปชฺชาม
อุปฺปชฺเช
อุปฺปชฺชามฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

พุธ ธาตุ + ย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กัตตุ) (รู้, ตรัสรู้)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
พุชฺฌติ
พุชฺฌนฺติ
พุชฺฌเต
พุชฺฌนฺเต, พุชฺฌเร
มัชฌิม พุชฺฌสิ
พุชฺฌถ
พุชฺฌเส
พุชฺฌวฺเห
อุตตม พุชฺฌามิ
พุชฺฌาม
พุชฺเฌ
พุชฺฌามฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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สํ บทหน้า + นห ธาตุ + ย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กัตตุ) (ผูกสอด)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
สนฺนยฺหติ
สนฺนยฺหนฺติ
นามโยค
มัชฌิม สนฺนยฺหสิ
สนฺนยฺหถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
สนฺนยฺหามิ
สนฺนยฺหาม
อมฺหโยค
มน ธาตุ + ยปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กัตตุ) (ส�ำคัญ, รู้)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
มญฺติ
มฺนฺติ
นามโยค
มัชฌิม มฺสิ
มฺถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
มฺามิ
มฺาม
อมฺหโยค

สํ + อา บทหน้า + ทา ธาตุ + ย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กัตตุ) (สมาทาน)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
สมาทิยติ
สมาทิยนฺติ
นามโยค
มัชฌิม สมาทิยสิ
สมาทิยถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
สมาทิยามิ
สมาทิยาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ตุส ธาตุ + ย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กัตตุ) (ยินดี)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
ตุสฺสติ
ตุสฺสนฺติ
นามโยค
ตุสฺสสิ
ตุสฺสถ
ตุมฺหโยค
ตุสฺสามิ
ตุสฺสาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

สมุ ธาตุ + ย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กัตตุ) (สงบ)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
สมฺมติ
สมฺมนฺติ
นามโยค
สมฺมสิ
สมฺมถ
ตุมฺหโยค
สมฺมามิ
สมฺมาม
อมฺหโยค

อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์กิริยา
ชน ธาตุ + ย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กัตตุ) (เกิด)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ชายติ
ชายนฺติ
ชายเต
ชายนฺเต, ชายเร
มัชฌิม ชายสิ
ชายถ
ชายเส
ชายวฺเห
อุตตม ชายามิ
ชายาม
ชาเย
ชายามฺเห

๔.๕ สวาทิคณะ (ณุ, ณา, อุณา ปัจจัย)
บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

สุ ธาตุ + ณุ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ฟัง)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
สุโณติ
สุณนฺติ
นามโยค
สุโณสิ
สุโณถ
ตุมฺหโยค
สุโณมิ
สุโณม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

สุ ธาตุ + ณา ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ฟัง)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
สุณาติ
สุณนฺติ
นามโยค
สุณาสิ, สุณสิ
สุณาถ, สุณถ
ตุมฺหโยค
สุณามิ
สุณาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

สุ ธาตุ + ณุ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (ฟัง)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
สุโณตุ
สุณนฺตุ
นามโยค
สุโณหิ
สุโณถ
ตุมฺหโยค
สุโณมิ
สุโณม
อมฺหโยค
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โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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สุ ธาตุ + ณา ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (ฟัง)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
สุณาตุ
สุณนฺตุ
สุณตํ	
สุณนฺตํ	
มัชฌิม สุณ, สุณาหิ
สุณาถ
สุณสฺสุ
สุณวฺโห
อุตตม สุณามิ
สุณาม
สุเณ
สุณามเส

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

สุ ธาตุ + ณา ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (ฟัง)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
สุเณ,สุเณยฺย สุเณยฺยุํ	
สุเณถ
สุเณรํ	
มัชฌิม สุเณ,สุเณยฺยาสิ สุเณยฺยาถ
สุเณโถ
สุเณยฺยาวฺโห
อุตตม สุเณ,สุเณยฺยามิ สุเณยฺยาม
สุเณ,สุเณยฺยํ	 สุเณยฺยามฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

สุ ธาตุ + ณา ปัจจัย + ภวิสสันตีวิภัตติ (ฟัง)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
สุณิสฺสติ
สุณิสฺสนฺติ
สุณิสฺสเต
สุณิสฺสนฺเต
มัชฌิม สุณิสฺสสิ
สุณิสฺสถ
สุณิสฺสเส
สุณิสฺสวฺเห
อุตตม สุณิสฺสามิ
สุณิสฺสาม
สุณิสฺสํ	
สุณิสฺสามฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

ป บทหน้า + อป ธาตุ + อุณา ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ถึง, บรรลุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาปุณาติ
ปาปุณนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ปาปุณาสิ
ปาปุณาถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาปุณามิ
ปาปุณาม
อมฺหโยค
ป บทหน้า + อป ธาตุ + อุณา ปัจจัย + อัชชตนีวิภัตติ (ถึง, บรรลุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาปุณิ
ปาปุณึสุ
นามโยค
มัชฌิม ปาปุณิ
ปาปุณิตฺถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาปุณึ
ปาปุณิมฺห
อมฺหโยค
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สก ธาตุ + อุณา ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (อาจ, สามารถ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
สกฺกุณาติ
สุกฺกุณนฺติ
มัชฌิม สกฺกุณาสิ
สกฺกุณาถ
อุตตม
สกฺกุณามิ
สกฺกุณาม
อ อาคม + สก ธาตุ + อุณา ปัจจัย + อัชชตนีวิภัตติ (อาจ, สามารถ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
อสกฺขิ
อสกฺขึสุ
นามโยค
มัชฌิม อสกฺขิ
อสกฺขิตฺถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
อสกฺขึ
อสกฺขิมฺห, -มฺหา
อมฺหโยค
สก ธาตุ + อุณา ปัจจัย + ภวิสสันตีวิภัตติ (อาจ, สามารถ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
สกฺขิสฺสติ
สกฺขิสฺสนฺติ
นามโยค
มัชฌิม สกฺขิสฺสสิ
สกฺขิสฺสถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
สกฺขิสฺสามิ
สกฺขิสฺสาม
อมฺหโยค

๔.๖ กิยาทิคณะ (นา, ปฺป, ณฺหา ปัจจัย)
วิ บทหน้า + กี ธาตุ + นา ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ขาย)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
วิกฺกิณาติ
วิกฺกิณนฺติ
นามโยค
มัชฌิม วิกฺกิณาสิ
วิกฺกิณาถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
วิกฺกิณามิ
วิกฺกิณาม
อมฺหโยค
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บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ชิ ธาตุ + นา ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ชนะ)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
ชินาติ
ชินนฺติ
นามโยค
ชินาสิ
ชินาถ
ตุมฺหโยค
ชินามิ
ชินาม
อมฺหโยค

วิ บทหน้า + า ธาตุ + นา ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (รู้)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
วิชานาติ
วิชานนฺติ
นามโยค
มัชฌิม วิชานาสิ
วิชานาถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
วิชานามิ
วิชานาม
อมฺหโยค
วิ บทหน้า + า ธาตุ + นา ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (รู้)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
วิชานาตุ
วิชานนฺตุ
วิชานตํ	
วิชานนฺตํ	
มัชฌิม วิชาน, วิชานาหิ วิชานาถ
วิชานสฺสุ
วิชานาวฺโห
อุตตม วิชานามิ
วิชานาม
วิชาเน
วิชานามฺเส

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

วิ บทหน้า + า ธาตุ + นา ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (รู้)
ปรัสสบท
เอก.
		
พหุ.
วิชานิยา, วิชฺา, วิชาเนยฺย วิชาเนยฺยุํ	
วิชาเนยฺยาสิ		
วิชาเนยฺยาถ
วิชาเนยฺยามิ		
วิชาเนยฺยาม, วิชาเนมุ

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

ป บทหน้า + า ธาตุ + ย ปัจจัย + ภวิสสันตีวิภัตติ (กรรม) (ปรากฏ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
		
พหุ.
โยค
ปฐม
ปญฺายิสฺสติ, ปฺายิหิติ
ปฺายิสสฺ นฺต,ิ ปฺายิหนิ ตฺ ิ นามโยค
มัชฌิม ปฺายิสฺสสิ, ปฺายิหิสิ
ปฺายิสสฺ ถ, ปฺายิหถิ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปฺายิสฺสามิ, ปฺายิหิมิ
ปฺายิสสฺ าม, ปฺายิหมิ อมฺหโยค
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คห ธาตุ + ณฺหา ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ถือเอา)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
คณฺหาติ, คณฺหติ คณฺหนฺติ
นามโยค
มัชฌิม คณฺหาสิ
คณฺหาถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
คณฺหามิ
คณฺหาม
อมฺหโยค
คห ธาตุ + ณฺหา ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (ถือเอา)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
คณฺหาตุ
คณฺหนฺตุ
คณฺหตํ	
คณฺหนฺตํ	
มัชฌิม คณฺห, คณฺหาหิ คณฺหาถ
คณฺหสฺสุ
คณฺหาวฺโห
อุตตม คณฺหามิ
คณฺหาม
คณฺเห
คณฺหามฺเส

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

คห ธาตุ + ณฺหา ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (ถือเอา)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
คณฺเห, คณฺเหยฺย คณฺเหยฺยุํ	
นามโยค
คณฺเหยฺยาสิ
คณฺเหยฺยาถ
ตุมฺหโยค
คณฺเหยฺยามิ
คณฺเหยฺยาม
อมฺหโยค

๔.๗ ตนาทิคณะ (โอ, ยิร ปัจจัย)
บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

เอก.
กโรติ
กโรสิ
กโรมิ

กร ธาตุ + โอ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (กระท�ำ)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
พหุ.
เอก.
พหุ.
กุพพฺ นฺต,ิ กโรนฺติ กุรุเต
กุพฺพนฺเต
กโรถ
กุรุเส
กุรุวฺเห
กโรม
กุพฺเพ
กุรุมฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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กร ธาตุ + โอ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (กระท�ำ)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
กโรตุ, กุรุตุ
กุพฺพนฺตุ, กโรนฺตุ กุรุตํ
กุพฺพนฺตํ	
มัชฌิม กโรหิ
กโรถ
กุรุสฺสุ, กุรสฺสุ
กุรุวฺโห
อุตตม กโรมิ
กโรม
กุพฺเพ
กุพฺพามเส

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

กร ธาตุ + โอ ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (กระท�ำ)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
กเร,กเรยฺย, กุพฺเพ, กุพฺเพยฺย กเรยฺยุํ
นามโยค
กเร, กเรยฺยาสิ
กเรยฺยาถ ตุมฺหโยค
กเร, กเรยฺยามิ
กเรยฺยาม อมฺหโยค

กร ธาตุ + ยิร ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (กระท�ำ)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
กยิรา
กยิรุํ	
กยิราถ, กุพเฺ พถ, กเรถ, กฺรพุ เฺ พถ กฺรุพฺเพรํ	
มัชฌิม กยิราสิ กยิราถ กฺรุพฺเพโถ
กฺรุพฺเพยฺยาวฺโห
อุตตม กยิรามิ กยิราม กฺรุพฺเพยฺยํ
กฺรุพฺเพยฺยามฺเห

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

กร ธาตุ + โอ ปัจจัย + หิยยัตตนีวิภัตติ (กระท�ำ)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
อกา, อกรา
อกรู
อกตฺถ
อกตฺถุํ	
มัชฌิม อกโร
อกตฺถ, อกโรตฺถ อกุรุเส
อกุรุวฺหํ	
อุตตม อกํ, อกรํ
อกมฺห, อกรมฺห อกรึ
อกรมฺหเส

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

อ อาคม + กร ธาตุ + โอ ปัจจัย + อัชชตนีวิภัตติ (กระท�ำ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
อกาสิ, อกริ
อกาสุํ, อกรึสุ, อกํสุ, อกรุํ	 นามโยค
มัชฌิม อกาสิ, อกริ
อกาสิตฺถ, อกริตฺถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
อกาสึ, อกรึ
อกาสิมฺห, อกริมฺห
อมฺหโยค
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กร ธาตุ + โอ ปัจจัย + ภวิสสันตีวิภัตติ (กระท�ำ)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
กาหติ, กาหิติ
กาหนฺติ, กาหินฺติ
นามโยค
กาหสิ, กาหิสิ
กาหถ, กาหิถ
ตุมฺหโยค
กาหามิ, กาหิมิ กาหาม, กาหิม
อมฺหโยค

กร ธาตุ + โอ ปัจจัย + ภวิสสันตีวิภัตติ (กระท�ำ)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
กริสฺสติ
กริสฺสนฺติ
กริสฺสเต
กริสฺสนฺเต
มัชฌิม กริสฺสสิ
กริสฺสถ
กริสฺสเส
กริสฺสวฺเห
อุตตม กริสฺสามิ
กริสฺสาม
กริสฺสํ
กริสฺสามฺเห
สก ธาตุ + โอ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (อาจ, สามารถ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
สกฺโกติ
สกฺโกนฺติ
นามโยค
มัชฌิม สกฺโกสิ
สกฺโกถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
สกฺโกมิ
สกฺโกม
อมฺหโยค
ป บทหน้า + อป ธาตุ + โอ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (ถึง, บรรลุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปปฺโปติ
ปปฺโปนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ปปฺโปสิ
ปปฺโปถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปปฺโปมิ
ปปฺโปม
อมฺหโยค

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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๔.๘ จุราทิคณะ (เณ, ณย ปัจจัย)
บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

จินฺต ธาตุ + เณ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (คิด)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
จินฺเตติ
จินฺเตนฺติ
นามโยค
จินฺเตสิ
จินฺเตถ
ตุมฺหโยค
จินฺเตมิ
จินฺเตม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

จินฺต ธาตุ + ณย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (คิด)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
จินฺตยติ
จินฺตยนฺติ
นามโยค
จินฺตยสิ
จินฺตยถ
ตุมฺหโยค
จินฺตยามิ
จินฺตยาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

จินฺต ธาตุ + ณย ปัจจัย + อัชชตนีวิภัตติ (คิด)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
จินฺตยิ
จินฺตยึสุ
นามโยค
จินฺตยิ
จินฺตยิตฺถ
ตุมฺหโยค
จินฺตยึ
จินฺตยิมฺห
อมฺหโยค
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๔.๙ ธาตุปัจจยันตนัย
ค� ำ ว่ า “ธาตุ ป ั จ จั ย ” หมายความว่ า ปั จ จั ย ที่ แ สดงอรรถของธาตุ มี วิ เ คราะห์
ว่ า “ธาตฺ ว ตฺ เ ถ นิ ทฺ ทิ ฏ ฺ  า ปจฺ จ ยา ธาตุ ปฺ ป จฺ จ ยา” อ.ปั จ จั ย ท. อั น ถู ก แสดงแล้ ว
ในอรรถของธาตุ ชื่อว่าธาตุปฺปจฺจย (ธาตุ + นิทฺทิฏฐฺ + ปจฺจย) (สัตตมีตัปปุริสสมาส, มัชเฌโลป
สมาส) ได้แก่ ข ปัจจัย เป็นต้น การิตปัจจัยเป็นที่สุด ธาตุปัจจัยนี้มีทั้งหมด ๑๐ ตัว คือ ข, ฉ, ส,
อาย, อีย, ณย, เณ, ณย, ณาเป และ ณาปย ปัจจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่ม ข, ฉ และ ส ปัจจัย ลงหลังจากธาตุ
๑.๑ ข, ฉ และ ส ปัจจัย ลงหลังจากธาตุ โดยเจาะจงธาตุและอรรถของธาตุ เช่น
		 - ติติกฺขติ ย่อมอดกลั้น (ติช ขนฺติยํ ในความอดทน + ข + ติ)
		 - ชิคุจฺฉติ ย่อมเกลียด, ย่อมรังเกียจ (คุป นินทฺ ายํ ในการติเตียน + ฉ + ติ)
		 - วิจิกิจฺฉติ ย่อมสงสัย (วิ + กิต สํสเย ในความสงสัย + ฉ + ติ)
		 - ติกิจฺฉติ ย่อมเยียวยา (กิต โรคาปนยเน ในการน�ำออกซึง่ โรค + ฉ + ติ)
		 - วีมํสติ
ย่อมพิจารณา (มาน วีมํสเน ในการพิจารณา + ส + ติ)
๑.๒ ข, ฉ และ ส ปัจจัย ลงหลังจากธาตุ โดยเจาะจงธาตุ และลงในอรรถ ปรารถนา
		 เพื่อ... (ตุมิจฺฉตฺถ) เช่น
		 - พุภุกฺขติ ย่อมปรารถนาเพือ่ จะกิน (ภุช พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + ข + ติ)
		 - ชิฆจฺฉติ ย่อมปรารถนาเพื่อจะกิน (ฆส อทเน ในการกิน + ฉ + ติ)
		 - ชิคีสติ
ย่อมปรารถนาเพื่อจะน�ำไป (หร หรเณ ในการน�ำไป + ส + ติ)
		 - สุสฺสูสติ ย่อมปรารถนาเพื่อจะฟัง (สุ สวเณ ในการฟัง + ส + ติ)
		 - ปิวาสติ ย่อมปรารถนาเพื่อจะดื่ม (ปา ปาเน ในการดื่ม + ส + ติ)
		 - วิชิคีสติ ย่อมปรารถนาเพื่อจะชนะ (วิ + ชิ ชเย ในความชนะ + ส + ติ)
๒. กลุ่ม อาย, อีย และ ณย ปัจจัย ลงหลังจากนาม
๒.๑ อาย ปัจจัย ลงหลังจากนามทีเ่ ป็นอุปมา ในอรรถการประพฤติ (อาจารตฺถ) เช่น
		 ปพฺพตมิว อตฺตานมาจรติ ปพฺพตายติ สํโฆ (ปพฺพต + อาย + ติ)
อ.พระสงฆ์ ย่อมประพฤติ ซึ่งตน เพียงดังภูเขา ชื่อว่า ปพฺพตายติ
		 (ย่อมประพฤติ ดุจภูเขา)
๒.๒ อีย ปัจจัย มี ๒ อย่าง คือ
๒.๒.๑ อีย ปัจจัย ลงหลังจากนามทีเ่ ป็นอุปมา ในอรรถการประพฤติ (อาจารตฺถ)
			
เช่น อฉตฺตํ ฉตฺตมิวาจรติ ฉตฺตียติ (ฉตฺต + อีย + ติ) ย่อมประพฤติ
			
ซึง่ วัตถุทไี่ ม่ใช่รม่ เพียงดังร่ม ชือ่ ว่าฉตฺตยี ติ. (ย่อมประพฤติดจุ ร่ม)
๒.๒.๒ อีย ปัจจัย ลงหลังจากนาม ในอรรถปรารถนาเพื่อตน (อตฺติจฺฉตฺถ)
		
เช่น อตฺตโน ปตฺตมิจฺฉติ ปตฺตียติ (ปตฺต + อีย + ติ) ย่อมปรารถนา
			
ซึ่งบาตร เพื่อตน ชื่อว่า ปตฺตียติ (ย่อมปรารถนา บาตรเพื่อตน)
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๒.๓ ณย ปัจจัย ลงหลังจากนาม ที่ใช้ในรูปของธาตุ เช่น
		 - ทฬฺหํ กโรติ วีริยํ ทฬฺหยติ (ทฬฺห + ณย + ติ)
ย่อมกระท�ำ ซึ่งความเพียร ให้มั่น ชื่อว่าทฬฺหยติ (ย่อมท�ำให้มั่น)
๓. กลุ่ม การิตปัจจัย (เณ, ณย, ณาเป, ณาปย) ลงหลังจากธาตุ ลงในอรรถ เปสน
การใช้ และอรรถ อชฺเฌสน การกระตุ้น
เช่น กาเรติ
(ยัง.....) ย่อมให้กระท�ำ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + เณ + ติ)
		 การยติ (ยัง.....) ย่อมให้กระท�ำ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณย + ติ)
		 การาเปติ (ยัง.....) ย่อมให้กระท�ำ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณาเป + ติ)
		 การาปยติ (ยัง.....) ย่อมให้กระท�ำ (กร กรเณ ในการกระท�ำ +ณาปย+ติ)

ตัวอย่างการประกอบธาตุกับการิตปัจจัย
ภู ธาตุ + เณ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ภาเวติ
ภาเวนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ภาเวสิ
ภาเวถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ภาเวมิ
ภาเวม
อมฺหโยค
ภู ธาตุ + ณย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ภาวยติ
ภาวยนฺติ
ภาวยเต
ภาวยนฺเต
มัชฌิม ภาวยสิ
ภาวยถ
ภาวยเส
ภาวยวฺเห
อุตตม ภาวยามิ
ภาวยาม
ภาวเย
ภาวยามฺเห

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ภู ธาตุ + เณ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
ภาเวตุ
ภาเวนฺตุ
นามโยค
ภาเวหิ
ภาเวถ
ตุมฺหโยค
ภาเวมิ
ภาเวม
อมฺหโยค

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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ภู ธาตุ + ณย ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ภาวยตุ
ภาวยนฺตุ
ภาวยตํ
ภาวยนฺตํ	
มัชฌิม ภาวย, ภาวยาหิ ภาวยถ
ภาวยสฺสุ
ภาวยวฺโห
อุตตม ภาวยามิ
ภาวยาม
ภาวเย
ภาวยามเส

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม
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โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค

ภู ธาตุ + เณ ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
ภาเวยฺย
ภาเวยฺยุํ	
นามโยค
ภาเวยฺยาสิ
ภาเวยฺยาถ
ตุมฺหโยค
ภาเวยฺยามิ
ภาเวยฺยาม
อมฺหโยค

ภู ธาตุ + ณย ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
อัตตโนบท
บุรุษ เอก.
พหุ.
เอก.
พหุ.
ปฐม
ภาวเย, ภาวเยยฺย ภาวเยยฺยุํ	
ภาวเยถ
ภาวเยรํ	
มัชฌิม ภาวเยยฺยาสิ ภาวเยยฺยาถ
ภาวเยโถ
ภาวเยยฺยาวฺโห
อุตตม ภาวเยยฺยามิ ภาวเยยฺยาม
ภาวเยยฺยํ
ภาวเยยฺยามฺเห
อ อาคม + ภู ธาตุ + เณ ปัจจัย + อัชชตนีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
อภาเวสิ
อภาเวสุํ	
นามโยค
มัชฌิม อภาเวสิ
อภาวิตฺถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
อภาเวสึ
อภาวิมฺห
อมฺหโยค
อ อาคม + ภู ธาตุ + ณย ปัจจัย + อัชชตนีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
อภาวยิ
อภาวยึสุ, อภาวยุํ	 นามโยค
มัชฌิม อภาวยสิ
อภาวยิตฺถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
อภาวยึ
อภาวยิมฺห
อมฺหโยค

โยค
นามโยค
ตุมฺหโยค
อมฺหโยค
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ภู ธาตุ + เณ ปัจจัย + ภวิสสันตีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ภาเวสฺสติ
ภาเวสฺสนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ภาเวสฺสสิ
ภาเวสฺสถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ภาเวสฺสามิ
ภาเวสฺสาม
อมฺหโยค
ภู ธาตุ + ณย ปัจจัย + ภวิสสันตีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ภาวยิสฺสติ
ภาวยิสฺสนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ภาวยิสฺสสิ
ภาวยิสฺสถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ภาวยิสฺสามิ
ภาวยิสฺสาม
อมฺหโยค
ปจ ธาตุ + เณ ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาเจติ
ปาเจนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ปาเจสิ
ปาเจถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาเจมิ
ปาเจม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ปจ ธาตุ + ณย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
ปาจยติ
ปาจยนฺติ
นามโยค
ปาจยสิ
ปาจยถ
ตุมฺหโยค
ปาจยามิ
ปาจยาม
อมฺหโยค

ปจ ธาตุ + ณาเป ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาจาเปติ
ปาจาเปนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ปาจาเปสิ
ปาจาเปถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาจาเปมิ
ปาจาเปม
อมฺหโยค
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ปจ ธาตุ + ณาปย ปัจจัย + วัตตมานาวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาจาปยติ
ปาจาปยนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ปาจาปยสิ
ปาจาปยถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาจาปยามิ
ปาจาปยาม
อมฺหโยค

บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ปจ ธาตุ + เณ ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
ปาเจตุ
ปาเจนฺตุ
นามโยค
ปาเจหิ
ปาเจถ
ตุมฺหโยค
ปาเจมิ
ปาเจม
อมฺหโยค

ปจ ธาตุ + ณย ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาจยตุ
ปาจยนฺตุ
นามโยค
มัชฌิม ปาจย, ปาจยาหิ ปาจยถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาจยามิ
ปาจยาม
อมฺหโยค
ปจ ธาตุ + ณาเป ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาจาเปตุ
ปาจาเปนฺตุ
นามโยค
มัชฌิม ปาจาเปหิ
ปาจาเปถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาจาเปมิ
ปาจาเปม
อมฺหโยค
ปจ ธาตุ + ณาปย ปัจจัย + ปัญจมีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาจาปยตุ
ปาจาปยนฺตุ
นามโยค
มัชฌิม ปาจาปย, ปาจาปยาหิ ปาจาปยถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาจาปยามิ
ปาจาปยาม
อมฺหโยค
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บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม
บุรุษ
ปฐม
มัชฌิม
อุตตม

ปจ ธาตุ + เณ ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
ปาเจยฺย
ปาเจยฺยุํ	
นามโยค
ปาเจยฺยาสิ
ปาเจยฺยาถ
ตุมฺหโยค
ปาเจยฺยามิ
ปาเจยฺยาม
อมฺหโยค
ปจ ธาตุ + ณย ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
เอก.
พหุ.
โยค
ปาจเยยฺย
ปาจเยยฺยุํ	
นามโยค
ปาจเยยฺยาสิ
ปาจเยยฺยาถ
ตุมฺหโยค
ปาจเยยฺยามิ
ปาจเยยฺยาม
อมฺหโยค

ปจ ธาตุ + ณาเป ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาจาเปยฺย
ปาจาเปยฺยุํ	
นามโยค
มัชฌิม ปาจาเปยฺยาสิ
ปาจาเปยฺยาถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาจาเปยฺยามิ
ปาจาเปยฺยาม
อมฺหโยค
ปจ ธาตุ + ณาปย ปัจจัย + สัตตมีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาจาปเยยฺย
ปาจาปเยยฺยุํ	
นามโยค
มัชฌิม ปาจาปเยยฺยาสิ ปาจาปเยยฺยาถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาจาปเยยฺยามิ ปาจาปเยยฺยาม
อมฺหโยค
ปจ ธาตุ + เณ ปัจจัย + ภวิสสันตีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาเจสฺสติ
ปาเจสฺสนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ปาเจสฺสสิ
ปาเจสฺสถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาเจสฺสามิ
ปาเจสฺสาม
อมฺหโยค

อาขยาต ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์กิริยา
ปจ ธาตุ + ณย ปัจจัย + ภวิสสันตีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาจยิสฺสติ
ปาจยิสฺสนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ปาจยิสฺสสิ
ปาจยิสฺสถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาจยิสฺสามิ
ปาจยิสฺสาม
อมฺหโยค
ปจ ธาตุ + ณาเป ปัจจัย + ภวิสสันตีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาจาเปสฺสติ
ปาจาเปสฺสนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ปาจาเปสฺสสิ
ปาจาเปสฺสถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาจาเปสฺสามิ
ปาจาเปสฺสาม
อมฺหโยค
ปจ ธาตุ + ณาปย ปัจจัย + ภวิสสันตีวิภัตติ (เหตุกัตตุ)
ปรัสสบท
บุรุษ
เอก.
พหุ.
โยค
ปฐม
ปาจาปยิสฺสติ
ปาจาปยิสฺสนฺติ
นามโยค
มัชฌิม ปาจาปยิสฺสสิ
ปาจาปยิสฺสถ
ตุมฺหโยค
อุตตม
ปาจาปยิสฺสามิ ปาจาปยิสฺสาม
อมฺหโยค

R
อเวยฺยากรโณ ตฺวนฺโธ
สาหิจฺจรหิโต ปงฺคุ

พธิโร โกสวชฺชิโต
มูโค ฉนฺทวิวชฺชิโต

ผู้ไม่ได้ศึกษาไวยากรณ์เปรียบเหมือนคนตาบอด
ผู้ไม่ได้ศึกษาคัมภีร์อภิธานเปรียบเหมือนคนหูหนวก
ผู้ไม่ได้ศึกษาคัมภีร์อลังการเปรียบเหมือนคนง่อย
ผู้ไม่ได้ศึกษาคัมภีร์ฉันท์เปรียบเหมือนคนใบ้
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บทที่ ๕
กิตก์ ว่าด้วยการสร้างค�ำศัพท์นามกิตก์และกิริยากิตก์
ความหมายของกิตก์
ค�ำว่า “กิตก์” แปลว่า น�ำความสงสัยของผูศ้ กึ ษาออกไป เมือ่ รูว้ า่ ศัพท์นนั้ ๆ ประกอบด้วย
ปัจจัยอะไร มีวเิ คราะห์วา่ “สิสสฺ านํ กงฺขํ กิรติ อปเนตีติ กิโต, ณาทิปจฺจโย” ชือ่ ว่ากิต เพราะน�ำ
ความสงสัยของศิษย์ออกไป, ได้แก่ปัจจัยมี ณ เป็นต้น (กิร วิกิรเณ ในการเกลี่ย + ต ปัจจัย)
ในคัมภีร์เภทจินตาฎีกา กล่าวไว้ว่า “ปจฺจยํ หิ ทิสฺวา สาธเน นิราสงฺโก โหติ” จริงอยู่
ผู้ศึกษาเห็นปัจจัยแล้ว ย่อมเป็นผู้หมดความสงสัยในสาธนะ ฉะนั้น ที่ชื่อว่ากิต จึงได้แก่
กลุ่มของปัจจัยที่ลงหลังธาตุ นักศึกษาจะหมดความสงสัยในเรื่องสาธนะ เมื่อเห็นรูปศัพท์แล้ว
รู้ว่ามาจากปัจจัยอะไร ก็จะบอกได้ทันทีว่าเป็นสาธนะอะไร ซึ่งจะช่วยให้แปลถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้

๑. กิตก์ มี ๓ กลุ่ม ตามกลุ่มของปัจจัย ดังนี้
๑.๑ กิจจปัจจัย มี ๕ ตัว คือ ตพฺพ, อนีย, ณฺย, เตยฺย และ ริจฺจปัจจัย เป็นเครื่องหมาย
กัมมวาจก เหตุกัมมวาจก และภาววาจก ถ้าลงหลังจากสกัมมกธาตุ เป็นกัมมวาจก และ
ถ้าลงหลังจากธาตุที่มีการิตปัจจัย เป็นเหตุกัมมวาจก ส่วนที่ลงหลังจากอกัมมกธาตุ เป็น
ภาววาจก
๑.๒ กิตปัจจัย มี ๔๓ ตัว คือ ณ, อ, ณฺวุ, ตุ, อาวี, ยุ, รตฺถุ, ริตุ, ราตุ, กฺวิ, รมฺม, ณี, รู,
ณุก, ร, อิ, ติ, ริริย, อิน, ข, ต, ตุก อิก (เตกาลิก), ต, ตวนฺตุ, ตาวี, กฺต (อตีตกาลิก), ตเว, ตุํ, ตุน,
ตฺวาน, ตฺวา (ตเวตุนาทิปัจจัย), มาน, อนฺต (วัตตมานกาลิก), ณี, ฆิณฺ, ณฺวุ, ตุ, ณ, สฺสํ, นฺตุ, มาน
และ อาน ปัจจัย (อนาคตกาลิก) รูปส�ำเร็จเป็นกิริยากิตก์ก็มี เป็นนามกิตก์ก็มี ที่เป็นกิริยากิตก์
เป็นได้ทั้ง ๕ วาจก ได้แก่ กัตตุวาจก, เหตุกัตตุวาจก, กัมมวาจก, เหตุกัมมวาจก และภาววาจก
๑.๓ อุณาทิปัจจัย มี ๔๓ ตัว คือ ณุ, ยุ, กฺต, มิ, มนฺ, ถ, ม, ล, ย, ยาณ, ลาณ, ณี, ฉ,
ตฺย, ตฺยุ, ถุ, ตฺติม, ณิม, อานิ, ต, ตฺรณฺ, ณิตฺต, ตฺติ, ติ, ฒ, , ธ, ท, อิทฺท, ก, อิร, อล, อม, ตุ, ทุ,
อีวร, อิ, อูร, นุ, อุสฺส, นุส, อิส และ การ ปัจจัย รูปส�ำเร็จเป็นนามกิตก์ทั้งหมด
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๒. กิตก์ มี ๓ กลุ่ม ตามประเภทหน้าที่ของศัพท์
กิตก์ เมือ่ จัดแบ่งตามของหน้าทีข่ องศัพท์ มี ๒ ประเภท คือ กิรยิ ากิตก์ กับ นามกิตก์ ดังนี้
๒.๑ กิริยากิตก์ มี ๒ จ�ำพวก คือ
๒.๑.๑ ใช้ท�ำหน้าที่เป็นกิริยาคุมพากย์เหมือนกิริยาอาขยาต มีปัจจัย ๕ ตัว คือ
ต, อนีย, ตพฺพ, เตยฺย, กฺต ปัจจัย
๒.๑.๒ ใช้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นกิรยิ าในระหว่าง ซึง่ ยังไม่จบข้อความของประโยค มีปจั จัย
๙ ตัว แบ่งออกเป็น ๓ พวก ตามกาลทั้งสาม คือ
(๑) อดีตกาล มีปัจจัย ๓ ตัว ได้แก่ ตุน, ตฺวา และ ตฺวาน ปัจจัย แปลว่า “.....แล้ว”
(๒) ปัจจุบันกาล มีปัจจัย ๒ ตัว ได้แก่ อนฺต และ มาน ปัจจัย แปลว่า “.....อยู่”
		 หรือ “เมื่อ.....”
(๓) อนาคตกาล มี ป ั จ จั ย ๔ ตั ว ได้ แ ก่ สฺ สํ , นฺ ตุ , มาน และ อาน ปั จ จั ย
		 แปลว่า “จะ.....”
๒.๒ นามกิตก์ ใช้ท�ำหน้าเป็นนามบท มีปัจจัย ๖๑ ตัว คือ ริจฺจ, ณ, อ, ณฺวุ, ยุ, มิ, ตุ,
อาวี, ยุ, รตฺถุ, ริตุ, ราตุ, กฺวิ, รมฺม, ณี, รู, ณุก, ร, อิ, ติ, ริริย, อิน, ข, ตุก, อิก, ฆิณฺ, ณุ, มนฺ, ถ, ม,
ล, ย, ยาณ, ลาณ, ฉ, ตฺย, ตฺยุ, ถุ, ตฺติม, ณิม, อานิ, ตฺรณฺ, ณิตฺต, ตฺติ, ฒ, ฐ, ธ, ท, อิทฺท, ก, อิร,
อล, อม, ทุ, อีวร, อูร, นุ, อุสฺส, นุส, อิส และ การปัจจัย
๒.๓ ปัจจัยที่เป็นได้ทั้งกิริยากิตก์และนามกิตก์ มี ๔ ตัว คือ
๒.๓.๑ ณฺย ปัจจัย
		
- เป็นกิริยากิตก์ เช่น วิฺเยฺยํ พึงถูกรู้ (วิ + า + ณฺย) เป็นต้น
		
- เป็นนามกิตก์ เช่น วากฺยํ พากย์, ประโยค (วจ + ณฺย) เป็นต้น
๒.๓.๒ ต ปัจจัย
		
- เป็นกิริยากิตก์ เช่น ปสนฺโน เลื่อมใสแล้ว (ป + สท + ต) เป็นต้น
		
- เป็นนามกิตก์ เช่น พุทฺโธ พระพุทธเจ้า, ผู้ตรัสรู้ (พุธ + ต), สตฺโต สัตว์,
			 ผู้ข้องอยู่ (สนฺช + ต), จิตฺตํ จิต, สภาพที่รู้อารมณ์ (จินฺต + ต) เป็นต้น
			 (พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ, ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ)
๒.๓.๓ กฺต ปัจจัย
		
- เป็นกิริยากิตก์ เช่น วิทิโต ถูกรู้แล้ว (วิท + กฺต) เป็นต้น
		
- เป็นนามกิตก์ เช่น ตาโต พ่อ (ตา + กฺต) เป็นต้น
๒.๓.๔ ริจฺจ ปัจจัย
		
- เป็นกิริยากิตก์ เช่น กิจฺจํ พึงถูกกระท�ำ (กร + ริจฺจ) เป็นต้น
		
- เป็นนามกิตก์ เช่น กิจจํ กิจ (กร + ริจฺจ) เป็นต้น
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ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

๓. จัดประเภทตามกาลและกลุ่มของปัจจัย มี ๖ ประเภท คือ

๓.๑ เตกาลิกปัจจัย ปัจจัยที่ลงในกาลทั้งสาม มีปัจจัยทั้งหมด ๒๘ ตัว แบ่งเป็น

๒ กลุ่ม คือ
		 ๓.๑.๑ เตกาลิก กิจจปัจจัย เป็นได้ทั้ง ๓ กาล มีปัจจัย ๕ ตัว คือ ตพฺพ,
อนีย, ณฺย, เตยฺย และ ริจฺจ ปัจจัย
		 ๓.๑.๒ เตกาลิก กิตกปัจจัย เป็นได้ทั้ง ๓ กาล มีปัจจัย ๒๓ ตัว คือ ณ, อ, ณฺวุ,
ตุ, อาวี, ยุ, รตฺถุ, ริตุ, ราตุ, กฺวิ, รมฺม, ณี, รู, ณุก, ร, อิ, ติ, ริริย, อิน, ข, ต, ตุก และ อิก ปัจจัย
๓.๒ อตีตปัจจัย มีปัจจัย ๔ ตัว คือ ต, ตวนฺตุ, ตาวี และ กฺต ปัจจัย
๓.๓ ตเวตุนาทิปัจจัย มีปัจจัย ๕ ตัว คือ ตเว ปัจจัย ใช้ในอรรถจตุตถีวิภัตติ
ตุํ ปัจจัย ใช้ในอรรถปฐมาวิภัตติและจตุตถีวิภัตติ ส่วน ตุน, ตฺวาน และ ตฺวา ปัจจัย เป็นอดีตกาล
ปัจจัยทั้ง ๕ ตัวนี้ รูปส�ำเร็จเป็นอัพยยศัพท์
๓.๔ วัตตมานกาลิกปัจจัย ปัจจัยที่ลงในปัจจุบันกาล มี ๒ ตัว คือ อนฺต และ
มาน ปัจจัย
๓.๕ อนาคตกาลิกปัจจัย ปัจจัยที่ลงในอนาคตกาล มี ๙ ตัว คือ ณี, ฆิณฺ, ณฺวุ, ตุ, ณ,
สฺสํ, นฺตุ, มาน และ อาน ปัจจัย
๓.๖ อุณาทิปัจจัย มี ๔๓ ตัว คือ ณุ, ยุ, กฺต, มิ, มนฺ, ถ, ม, ล, ย, ยาณ, ลาณ, ณี, ฉ,
ตฺย, ตฺยุ, ถุ, ตฺติม, ณิม, อานิ, ต, ตฺรณฺ, ณิตฺต, ตฺติ, ติ, ฒ, , ธ, ท, อิทฺท, ก, อิร, อล, อม, ตุ, ทุ,
อีวร, อิ, อูร, นุ, อุสฺส, นุส, อิส และ การ ปัจจัย รูปส�ำเร็จเป็นนามกิตก์

วิเคราะห์ (การให้ค�ำจ�ำกัดความของศัพท์)
เนื่องจากกิตก์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการให้ค�ำจ�ำกัดความ ความหมายของค�ำศัพท์
ทัง้ ทีเ่ ป็นกิรยิ ากิตก์ และนามกิตก์ ดังนัน้ จึงเกีย่ วข้องกับการวิเคราะห์ ซึง่ บาลีเรียกว่า “วิคคฺ ห” บ้าง
เรียกว่า “วจนตฺถ”บ้าง ดังมีบาลีว่า “นิปฺผนฺนสฺส อตฺโถ วิเสเสน คยฺหติ เอเตนาติ วิคฺคโห”
(วิ + คห อุปาทาเน ในการถือเอา + อ) แปลว่า ชื่อว่า วิเคราะห์ เพราะเป็นเครื่องถือเอา
ความหมายของค�ำศัพท์ หรือบทที่ส�ำเร็จแล้วโดยพิเศษ

สาธนะ ๗
ค�ำว่า “สาธนะ” หมายถึง ศัพท์เป็นเครื่องกระท�ำกิริยาให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะประกอบ
ด้วยกิริยานุเคราะห์ต่างๆ อันแสดงเนื้อความให้ชัดเจนได้ ดังมีวิเคราะห์ว่า “สาธียติ นิปฺผาทียติ
กฺริยา เอเตนาติ สาธนํ” (สาธ สิทฺธิมฺหิ ในความส�ำเร็จ + เณ + ยุปัจจัย) เช่น บทว่า “ทานํ”
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มาจาก “ทา ธาตุ + ยุ ปัจจัย” ทา ธาตุล้วนๆ กล่าวอรรถคือ “ให้” มีเนื้อความไม่ชัดเจนว่า
หมายถึง “ผู้ให้” หรือ “สิ่งที่ถูกให้” เป็นต้น เมื่อลง ยุปัจจัยในอรรถภาวสาธนะ ท�ำให้ทราบว่า
“ทานํ” หมายถึง “การให้” เมื่อลง ยุปัจจัยในอรรถกัมมสาธนะ ท�ำให้ทราบว่า “ทานํ” หมายถึง
“สิ่งที่ถูกให้” เมื่อลง ยุ ปัจจัยในอรรถกรณสาธนะ ท�ำให้ทราบว่า “ทานํ” หมายถึง “เจตนา
อันเป็นเครื่องให้” เมื่อลง ยุ ปัจจัยในอรรถอธิกรณสาธนะ ท�ำให้ทราบว่า “ทานํ” หมายถึง
“โรงทานอันเป็นสถานที่ให้” เป็นต้น ฉะนั้น สาธนศัพท์ต่างๆ จึงสามารถท�ำให้กิริยาบริบูรณ์
ยิ่งขึ้นเพราะแสดงเนื้อความให้ชัดเจนได้ สาธนะนั้นมี ๗ ประการ ดังนี้
(๑) กัตตุสาธนะ สาธนะอันกล่าวกัตตา(ผู้กระท�ำ) อันมีชั่วคราวในประโยครูปวิเคราะห์
เมื่อส�ำเร็จเป็นกิตก์แล้ว แปลว่า “ผู้.....” เป็นกัตตุรูปอย่างเดียว
เช่น พุชฺฌตีติ พุทฺโธ ย่อมตรัสรู้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าพุทฺธ (ผู้ตรัสรู้)
(๒) กัมมสาธนะ สาธนะอันกล่าวกรรม (สิ่งที่ถูกกระท�ำ) อันมีชั่วคราวในประโยค
รูปวิเคราะห์ เมื่อส�ำเร็จเป็นกิตก์แล้ว เป็นกัตตุรูป แปลว่า “เป็นที่.....” เป็นกัมมรูป แปลว่า
“เป็นที่อันเขา.....” “ถูก.....” หรือ “อันเขา.....”
เช่น - เทสียตีติ เทสนา (กัมมรูป, กัมมสาธนะ)
			 ย่อมถูกแสดง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าเทสนา (ธรรมที่ถูกแสดง)
		 - พุชฺฌิตพฺพนฺติ พุทฺธํ (กัมมรูป, กัมมสาธนะ)
			 พึงถูกรู้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าพุทฺธ (พึงถูกรู้)
		 - ปิยติ นนฺติ ปิโย (กัตตุรูป, กัมมสาธนะ)
			 ย่อมรัก ซึ่งบุตรนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าปิย (เป็นที่รัก)
ข้อสังเกต : จะใช้กิริยาอาขยาตหรือกิริยากิตก์ที่เป็นกัมมรูป หรือบางกรณีใช้กิริยา
อาขยาตที่เป็นกัตตุรูป และใช้วิเสสนสัพพนาม ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับอิติศัพท์ประกอบด้วย
“ทุติยาวิภัตติ” ก็มีบ้าง
(๓) กรณสาธนะ สาธนะอันกล่าวกรณะ (เครือ่ งมือ) อันมีชวั่ คราวในประโยครูปวิเคราะห์
เมื่อส�ำเร็จเป็นกิตก์แล้ว เป็นกัตตุรูป แปลว่า “เป็นเครื่อง.....” หรือ “เป็นเหตุ.....” เป็นกัมมรูป
แปลว่า “เป็นเครื่องอันเขา.....” หรือ “เป็นเหตุอันเขา.....” เช่น
- วิเนติ เอเตนาติ วินโย (กัตตุรูป, กรณสาธนะ)
		 ย่อมแนะน�ำ ด้วยอุบายนั่น เพราะเหตุนั้น อุบายนั่น ชื่อว่า วินย (อุบาย เป็นเครือ่ ง
แนะน�ำ)
- กลียติ ปริมียติ อุทกํ เอเตนาติ กลลํ (กัมมรูป, กรณสาธนะ)
		 น�้ำ ย่อมถูกวัดปริมาณ ด้วยตมนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กลล (ตมเป็นเครื่อง
อันเขา วัดปริมาณน�้ำ)
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ข้อสังเกต : วิเสสนสัพพนาม ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับอิติศัพท์ จะประกอบด้วย “ตติยา
วิภัตติ” เสมอ
(๔) สัมปทานสาธนะ สาธนะอันกล่าวสัมปทาน (ผู้รับ) อันมีชั่วคราวในประโยค
รูปวิเคราะห์ เมื่อส�ำเร็จเป็นกิตก์แล้ว เป็นกัตตุรูป แปลว่า “เป็นที่.....” เป็นกัมมรูป แปลว่า
“เป็นที่อันเขา.....” เช่น
- สมฺมา ปกาเรน ททาติ อสฺสาติ สมฺปทานํ (กัตตุรูป, สัมปทานสาธนะ)
		 ย่อมให้ โดยประการ โดยชอบ แก่บุคคลนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สมฺปทาน
(เป็นที่ให้)
- ทาตพฺโพ อสฺสาติ ทานีโย (กัมมรูป, สัมปทานสาธนะ)
		 อันบุคคลพึงให้ แก่บคุ คลนัน้ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ทานีย (เป็นทีอ่ นั เขาพึงให้)
ข้อสังเกต : วิเสสนสัพพนาม ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับอิติศัพท์ จะประกอบด้วย “จตุตถี
วิภัตติ” เสมอ
(๕) อปาทานสาธนะ สาธนะอันกล่าวอปาทาน (ที่หลีกออก) อันมีชั่วคราวในประโยค
รูปวิเคราะห์ เมื่อส�ำเร็จเป็นกิตก์แล้ว แปลว่า “เป็นแดน.....” เป็นกัตตุรูปอย่างเดียว เช่น ปภวติ
เอตสฺมาติ ปภโว ย่อมเกิดในเบื้องแรก จากที่นั่น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปภว. (เป็นแดนเกิดก่อน)
ข้ อ สั ง เกต : วิ เ สสนสั พ พนาม ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู ่ ติ ด กั บ อิ ติ ศั พ ท์ จะประกอบด้ ว ย
“ปัญจมีวิภัตติ” เสมอ
(๖) อธิกรณสาธนะ สาธนะอันกล่าวอธิกรณะ (ที่รองรับ, โอกาส, ที่ว่าง) อันมีชั่วคราว
ในประโยครูปวิเคราะห์ เมื่อส�ำเร็จเป็นกิตก์แล้ว เป็นกัตตุรูป แปลว่า “เป็นที่.....” เป็นกัมมรูป
แปลว่า “เป็นที่อันเขา.....” หรือ “เป็นที่ถูก.....” เช่น
- วิเนติ เอตฺถาติ วินโย (กัตตุรูป, อธิกรณสาธนะ)
		 ย่อมแนะน�ำ ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าวินย (เป็นที่แนะน�ำ)
- ชลํ ธียเต อสฺมินฺติ ชลธิ (กัมมรูป, อธิกรณสาธนะ)
		 น�้ำ ย่อมถูกทรงไว้ ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าชลธิ (เป็นที่ถูกทรงน�้ำไว้)
ข้ อ สั ง เกต : วิ เ สสนสั พ พนาม ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู ่ ติ ด กั บ อิ ติ ศั พ ท์ จะประกอบด้ ว ย
“สัตตมีวิภัตติ” เสมอ
(๗) ภาวสาธนะ สาธนะอันกล่าวกิริยา อันมีชั่วคราวในประโยครูปวิเคราะห์ เมื่อส�ำเร็จ
เป็นกิตก์แล้ว แปลว่า “การ....., ความ..... หรือ อัน.....” เป็นภาวรูปอย่างเดียว
เช่น - ภูยเต ภูยมานํ (กิริยาอาขยาต ภาวรูป, ภาวสาธนะ)
			 อันเขาเป็นอยู่ ชื่อว่า ภูยมาน. (ความเป็นอยู่)
		 - จินฺตนํ จินฺตา (กิริยากิตก์ ภาวรูป, ภาวสาธนะ)
			 อ.ความคิด ชื่อว่า จินฺตา (ความคิด) เป็นต้น
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ข้อสังเกต : จะใช้กิริยาอาขยาต ภาวรูป หรือกิริยากิตก์ที่ลง ยุ ปัจจัยในอรรถภาวะ
มาตั้งเป็นรูปวิเคราะห์ก็ได้
หมายเหตุ : วิเสสนสัพพนามที่ใช้ในการวิเคราะห์และเป็นเครื่องสังเกตให้ทราบสาธนะ
ว่าเป็นสาธนะอะไรนั้น ใช้ ๔ ตัว คือ ย, ต, เอต และ อิม ศัพท์ ให้สังเกตว่าวิเสสนสัพพนามทั้งสี่
ตัวดังกล่าว ประกอบด้วยวิภัตติอะไร ก็จะเป็นสาธนะนั้นๆ ตามวิภัตติที่ประกอบอยู่ และวิเสสน
สัพพนามนี้ ต้องมีลิงค์เหมือนลิงค์ของบทส�ำเร็จที่เป็นสาธนะ เช่น
- วิเนติ เอเตนาติ วินโย (วิ + นี นเย ในการน�ำไป + อ) (กัตตุรูป, กรณสาธนะ)
		 ย่อมแนะน�ำ ด้วยอุบายนั่น เพราะเหตุนั้น อุบายนั่น ชื่อว่า วินย (อุบายเป็นเครื่อง
แนะน�ำ)
ในตัวอย่างนี้ บทส�ำเร็จคือ “วินโย” เป็นปุงลิงค์ เพราะฉะนั้น วิเสสนสัพพนาม ที่เป็น
ตัวบอกให้ทราบสาธนะ ก็ต้องเป็นปุงลิงค์ด้วย ในที่นี้ วิเสสนสัพพนามที่ใช้ คือ “เอเตน” มาจาก
“เอต + นาตติยาวิภัตติ” เป็นปุงลิงค์ด้วย และประกอบด้วยตติยาวิภัตติ ฉะนั้น จึงเป็นกรณสาธนะ
- กเถติ เอตายาติ กถา (กถ กถเน ในการกล่าว + อ + อา) (กัตตุรูป, กรณสาธนะ)
		 ย่อมกล่าว ด้วยวาจานี้ เพราะเหตุนั้น วาจานี้ ชื่อว่ากถา (วาจาเป็นเครื่องกล่าว)
		 ในตัวอย่างนี้ บทส�ำเร็จ คือ “กถา” เป็นอิตถีลิงค์ เพราะฉะนั้น วิเสสนสัพพนาม
ที่เป็นตัวบอกให้ทราบสาธนะ ก็ต้องเป็นอิตถีลิงค์ด้วย ในที่นี้ วิเสสนสัพพนามที่ใช้ คือ “เอ
ตาย” มาจาก “เอตา + นา ตติยาวิภัตติ” เป็นอิตถีลิงค์ด้วยและประกอบด้วยตติยาวิภัตติ ฉะนั้น
จึงเป็นกรณสาธนะ
- วินฺทติ ตุสฺสติ อเนนาติ วิตฺตํ, ธนํ (วิท ตุฏฺฐิยํ ในความยินดี + ต) (กัตตุรูป,
กรณสาธนะ)
		 ย่อมยินดี ด้วยทรัพย์นี้ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า วิตตฺ , ได้แก่ทรัพย์ (เป็นเครือ่ งปลืม้ ใจ)
		 ในตัวอย่างนี้ บทส�ำเร็จ คือ “วิตตฺ ํ” เป็นนปุงสกลิงค์ เพราะฉะนัน้ วิเสสนสัพพนาม
ที่เป็นตัวบอกให้ทราบสาธนะ ก็ต้องเป็นนปุงสกลิงค์ด้วย ในที่นี้ วิเสสนสัพพนามที่ใช้ คือ
“อเนน” มาจาก “อิม + นา ตติยาวิภัตติ” เป็นนปุงสกลิงค์ด้วย และประกอบด้วยตติยาวิภัตติ
ฉะนั้น จึงเป็นกรณสาธนะ
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แผนผังโครงสร้างการตั้งวิเคราะห์กิตก์โดยสังเขป
(๑) กัตตุสาธนะ
๑.๑ กัตตุรูป กัตตุสาธนะ (วุตตกัตตุสาธนะ)
		 .................ตีติ = ..............., (...........)
๑.๒. กัตตุรูป ตัสสีลสาธนะ
		 .................ติ สีเลนาติ = ..............., (..........)
๑.๓ สมาสรูป ตัสสีลสาธนะ
		 .................ตุํ สีลมสฺสาติ = ..............., (...........)
๑.๔ กัมมรูป อวุตตกัตตุสาธนะ
.................อียเต (นาม+ปฐมา) เอเตนาติ = ..............., (...........)
(๒) กัมมสาธนะ
๒.๑ กัตตุรูป กัมมสาธนะ
		 .................ติ ตนฺติ = ..............., (...........)
๒.๒ กัมมรูป กัมมสาธนะ (อาขยาต)
		 .................อียเตติ = ..............., (...........)
๒.๓ กัมมรูป กัมมสาธนะ (กิตก์)
		 .................ตพฺโพติ, ตพฺพาติ, ตพฺพนฺติ = ..............., (...........)
(๓) กรณสาธนะ
๓.๑ กัตตุรูป กรณสาธนะ
		 .................ติ เอเตนาติ, เอตายาติ = ..............., (...........)
๓.๒ กัมมรูป กรณสาธนะ
		 .................อียเต เอเตนาติ, เอตายาติ = ..............., (...........)
(๔) สัมปทานสาธนะ
๔.๑ กัตตุรูป สัมปทานสาธนะ
		 .................ติ เอตสฺสาติ, เอตายาติ = ..............., (...........)
๔.๒ กัมมรูป สัมปทานสาธนะ
		 .................อียเต เอตสฺสาติ, เอตายาติ = ..............., (...........)
(๕) อปาทานสาธนะ
๕.๑ กัตตุรูป อปาทานสาธนะ
		 .................ติ เอตสฺมาติ, เอตายาติ = ..............., (...........)

แปลว่า “ผู้...”
แปลว่า “ผู้...โดยปกติ”
แปลว่า “ผูม้ อี นั ...เป็นปกติ”
แปลว่า “ผู้...”
แปลว่า “เป็นที่...”
แปลว่า “อันเขา..., ถูก...”
แปลว่า “อันเขาพึง..., พึงถูก...”
แปลว่า “เป็นเครื่อง...”
แปลว่า“เป็นเครือ่ งอันเขา...”
แปลว่า “เป็นที่...”
แปลว่า “เป็นที่อันเขา...”
แปลว่า “เป็นแดน...”

กิตก์ ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์นามกิตก์และกิริยากิตก์
(๖) อธิกรณสาธนะ
๖.๑ กัตตุรูป อธิกรณสาธนะ
		 .................ติ เอตฺถาติ, เอตสฺมนิ ตฺ ,ิ เอตายนฺติ = ................, (...........)
๖.๒ กัมมรูป อธิกรณสาธนะ
		 .................อียเต เอตฺถาติ, เอตสฺมนิ ตฺ ิ เอตายนฺติ = ................, (...........)
(๗) ภาวสาธนะ
๗.๑ ภาวรูป ภาวสาธนะ อกัมมธาตุ (อาขยาต)
		 .................ยเตติ = ..............., (ไม่มีอัญญบท)
๗.๒ ภาวรูป ภาวสาธนะ สกัมมธาตุ (กิตก์)
.................นํ, ณํ (ยุปัจจัย) = ..............., (ไม่มีอัญญบท)
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แปลว่า “เป็นที่...”
แปลว่า “เป็นทีอ่ นั เขา...”
แปลว่า “การ..., ความ..., อัน...”
แปลว่า “การ..., ความ..., อัน...”

รูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ศัพท์มี ๓ คือ
๑. กัตตุรูป (ใช้กิริยาอาขยาต กัตตุรูปอย่างเดียว)
๑.๑ กัตตุรูป
เช่น พุชฺฌตีติ พุทฺโธ (กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ)
๑.๒ เหตุกัตตุรูป เช่น ภาเวตีติ ภาเวนฺโต (กัตตุรูป, กัตตุสาธนะ)
๒. กัมมรูป (ใช้กิริยาอาขยาต หรือกิริยากิตก์ที่เป็นกัมมรูปและเหตุกัมมรูป)
๒.๑ กัมมรูป
เช่น เทสียตีติ เทสนา (กัมมรูป, กัมมสาธนะ) (อาขยาต)
				 ทุกเฺ ขน รกฺขติ พฺพนฺติ ทุรกฺขํ (กัมมรูป, กัมมสาธนะ) (กิตก์)
๒.๒ เหตุกัมมรูป เช่น ภาวียตีติ ภาวนา (กัมมรูป, กัมมสาธนะ) (อาขยาต)
๓. ภาวรูป (ใช้กริ ยิ าอาขยาตทีเ่ ป็นภาวรูป หรือใช้กริ ยิ ากิตก์ทลี่ งยุปจั จัยในอรรถภาวะ)
			
เช่น ภูยเต ภวิตพฺพํ (ภาวรูป, ภาวสาธนะ) (อาขยาต)
			 คมนํ คติ (ภาวรูป, ภาวสาธนะ) (กิตก์)

ส่วนประกอบของกิตก์
กิตก์ทั้งที่เป็นกิริยากิตก์และนามกิตก์ มีส่วนประกอบ ๒ อย่าง คือ ธาตุ + ปัจจัย
๑. ธาตุ คือ รากศัพท์ เป็นบ่อเกิดความหมายของค�ำศัพท์ต่างๆ
๒. ปัจจัย คือ อักษรพวกหนึง่ ทีล่ งหลังธาตุ เป็นเหตุให้ทราบสาธนะของศัพท์ทสี่ �ำเร็จแล้ว
ทั้งธาตุและปัจจัยเมื่อประกอบรูปส�ำเร็จเป็นศัพท์แล้ว ให้ลงวิภัตตินามและแจกปทมาลา
เหมือนในนามกัณฑ์ทุกประการ ยกเว้นกลุ่มตุนาทิปัจจัย รูปส�ำเร็จเป็นอัพยยศัพท์ ไม่ต้องแจก
ปทมาลา แต่ต้องลงวิภัตติแล้วให้ลบวิภัตติทิ้งเสีย
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อนุพันธ์ (อาขยาตและกิตก์)
ค�ำว่า “อนุพันธ์” แปลว่า อักษรที่ติดตามมากับปัจจัย เป็นเครื่องหมายให้รู้วิธีท� ำ
บางอย่าง และจะต้องถูกลบไปเสมอ ไม่มีประกอบอยู่ในบาลี ดังมีค�ำที่ท่านกล่าวไว้ว่า “อนุพนฺโธ
อปฺปโยคี” อนุพันธ์ ได้แก่อักษรที่ไม่มีการประกอบในอุทาหรณ์บาลี อนุพันธ์นี้ มี ๖ ตัว คือ
กฺ, ขฺ, ฆฺ, ณฺ, นฺ และ รฺ ดังนี้
(๑) กฺ อนุพันธ์ มีปัจจัย ๒ ตัว คือ กฺต และ ก ปัจจัย
(๒) ขฺ อนุพันธ์ มีปัจจัย ๑ ตัว คือ ข ปัจจัย
(๓) ฆฺ อนุพันธ์ มีปัจจัย ๑ ตัว คือ ฆิณฺ ปัจจัย
(๔) ณฺ อนุพันธ์ มีปัจจัย ๑๔ ตัวและตัวอาเทศ ๒ ตัว รวมทั้งหมด ๑๖ ตัว คือ เณ, ณย,
ณาเป, ณาปย, ณฺย, ณ, ณี, ฆิณฺ, ณฺวุ, ณุ, ณุก, ณิม, ณิตฺต, ตฺรณฺ เหรณฺ, และ หีรณฺ อาเทศปัจจัย
(๕) นฺ อนุพันธ์ มีปัจจัย ๑ ตัว คือ มนฺ ปัจจัย
(๖) รฺอนุพันธ์ มีปัจจัย ๘ ตัว คือ ริจฺจ, รตฺถุ, ราตุ, ริตุ, รู, รมฺม, ร และ ริริย ปัจจัย และ
ตัวอาเทศ ๕ ตัว คือ ริฏฺฐ, ริฏฺฐิ, รฏฺฐุํ, รฏฺฐา และ รจฺจ อาเทศ รวมทั้งหมด ๑๓ ตัว

โครงสร้างประโยคภาษาบาลีที่ประกอบกิริยากิตก์มี ๕ วาจก
๑. ประโยคกัตตุวาจก
เช่น
		
๒. ประโยคกัมมวาจก
เช่น
		
๓. ประโยคเหตุกัตตุวาจก เช่น
		
			
๔. ประโยคเหตุกัมมวาจก เช่น
		
			
		
๕. ประโยคภาววาจก
เช่น
		

สูโท โอทนํ ปจนฺโต... หรือ ปจิตฺวา...
อ.พ่อครัว หุงอยู่ หรือ หุงแล้ว ซึ่งข้าวสุก ...
สูเทน โอทโน ปจิตพฺโพ
อ.ข้าวสุก อันพ่อครัว พึงหุง
สามิโก สูทํ โอทนํ ปาเจนฺโต... หรือ ปาเจตฺวา...
อ.เจ้านาย ยังพ่อครัว ให้หุงอยู่ หรือ ให้หุงแล้ว
ซึ่งข้าวสุก ...
สามิเกน สูโท โอทนํ ปาจิโต.
อ.พ่อครัว อันเจ้านาย ให้หุงแล้ว ซึ่งข้าวสุก
สามิเกน สูทํ โอทโน ปาจิโต. (มีใช้บ้าง)
อ.ข้าวสุก อันเจ้านาย ยังพ่อครัว ให้หุงแล้ว
เตน ภวิตพฺพํ
อันเขา พึงเป็น
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๕.๑ กิจจปัจจัย
กิจจปัจจัยนี้ สามารถตั้งวิเคราะห์ได้ทั้ง ๓ กาล มี ๕ ตัว คือ ตพฺพ, อนีย, ณฺย, เตยฺย
และ ริจฺจ ปัจจัย แปลว่า “พึง...” หรือ “ควร...” มีใช้ในกัมมสาธนะและภาวสาธนะ โดยมาก
นอกจากนี้ยังมีใช้ในกัตตุสาธนะ กรณสาธนะ และสัมปทานสาธนะ บ้างเล็กน้อย รูปส� ำเร็จ
เป็นกิริยากิตก์ก็มี เป็นนามกิตก์ก็มี ดังนี้
๑. กิจจ ปัจจัย ๓ ตัว คือ ตพฺพ, อนีย และ เตยฺย ปัจจัย รูปส�ำเร็จท�ำหน้าที่เป็นกิริยา
คุมพากย์เหมือนกิริยาอาขยาต แต่เวลาใช้ต้องเปลี่ยนลิงค์และวจนะให้เหมือนกับบทนาม
ที่ไปสัมพันธ์ด้วย เช่น
- ธมฺโม ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ อ.ธรรม อันบัณฑิต ท. พึงรู้ได้ เฉพาะตน
		 (วิท เณ + อิ + ตพฺพ)
- ภวตา ปญฺเน ภวนียํ อันท่าน เป็นผู้มีปัญญา ควรเป็น (ภู + อนีย)
- เอวํ วิธานํ โสตุชเนน าเตยฺยํ อ.วิธีอย่างนี้ อันนักศึกษา พึงทราบ (า + เตยฺย)
๒. ณฺย ปัจจัย รูปส�ำเร็จเป็นได้ทั้งกิริยากิตก์และนามกิตก์ ดังนี้
๒.๑ กิริยากิตก์ ท�ำหน้าที่เป็นกิริยาคุมพากย์ เช่น
		 - เสสํ เนยฺยํ อ.วิธีที่เหลือ อันนักศึกษาพึงน�ำไป (นี + ณฺย)
๒.๒ นามกิตก์ ท�ำหน้าที่เป็นบทนาม เช่น
		 - สุทสฺสํ วชฺชมฺเสํ อ.โทษ ของบุคคล ท. เหล่าอื่น อันบุคคลเห็นได้
โดยง่าย (วท + ณฺย)
๓. ริจฺจ ปัจจัย รูปส�ำเร็จเป็นกิริยากิตก์ก็มี นามกิตก์ก็มี
๓.๑ กิริยากิตก์ ท�ำหน้าที่เป็นกิริยาคุมพากย์ เช่น
			 - กมฺมํ ปุคฺคเลน กิจฺจํ อ.กรรม อันบุคคล พึงกระท�ำ (กร + ริจฺจ)
๓.๒ นามกิตก์ ท�ำหน้าที่เป็นบทนาม เช่น
			 - กิจฺจํ เม อตฺถิ อ.กิจ ของข้าพเจ้า มีอยู่ (กร + ริจฺจ)
กิ จ จปั จ จั ย ๓ ตั ว เหล่ า นี้ คื อ ตพฺ พ , อนี ย และ เตยฺ ย ถ้ า ลงหลั ง สกั ม มกธาตุ
กัมมวาจกและเหตุกัมมวาจก เป็นได้สามลิงค์ ถ้าลงหลังอกัมมกธาตุ เป็นภาววาจก เป็น
นปุงสกลิงค์ เอกวจนะ มีรูปเฉพาะปฐมาวิภัตติเท่านั้น
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ตัวอย่างการวิเคราะห์และประกอบค�ำศัพท์
วิ. ภูยเต ภวิตพฺพํ (ภู สตฺตายํ ในความมี, ความเป็น + ตพฺพ) (ภาวสาธนะ)
อันเขาเป็นอยู่ ชื่อว่า ภวิตพฺพ (พึงมี, พึงเป็น)
วิ. กรียตีติ กตฺตพฺพํ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ตพฺพ) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกกระท�ำ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กตฺตพฺพ (อันบุคคลจงกระท�ำ)
วิ. กรียตีติ กรณียํ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + อนีย) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกกระท�ำ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กรณีย (อันบุคคลจงกระท�ำ)
วิ. ปูชียตีติ ปูชนีโย, ภควา (ปูช ปูชายํ ในการบูชา + เณ + อนีย) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกบูชา เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปูชนีย, ได้แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า (พึงถูกบูชา)
วิ. อครยฺหิตฺถาติ คารยฺโห, ปุคฺคโล (ครห นินฺทายํ ในการติเตียน + ณฺย) (กัมมสาธนะ)
ได้ถูกติเตียนแล้ว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คารยฺห, ได้แก่บุคคล (พึงถูกติเตียน)
วิ.	ายตีติ เยฺยํ, าเตยฺยํ (า อวโพธเน ในการรู้ + ณฺย, เตยฺย) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกรู้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เยฺย, าเตยฺย (พึงถูกรู้) (แปลง อา+ณฺย เป็น เอยฺย)
วิ. กตฺตพฺพนฺติ กิจฺจํ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ริจฺจ) (กัมมสาธนะ)
พึงถูกกระท�ำ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กิจฺจ (พึงถูกกระท�ำ)
วิ. ยุชฺชตีติ ยฺุชิตพฺพํ (ยุช โยเค ในการประกอบ + อิ + ตพฺพ) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกประกอบ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ยฺุชิตพฺพ (อันบุคคลพึงประกอบ)
วิ. ธารียตีติ ธาเรตพฺพํ (ธร ธารเณ ในการทรงไว้ + เณ + ตพฺพ) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกทรงไว้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธาเรตพฺพ (พึงถูกทรงไว้)
วิ. ติตกิ ขฺ าปียตีติ ติตกิ ขฺ าเปตพฺโพ (ติช ขมายํ ในความอดทน + ข + ณาเป + ตพฺพ) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกให้อดกลั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ติติกฺขาเปตพฺพ (พึงถูกให้อดกลั้น)
วิ. ติกิจฺฉาปียตีติ ติกิจฺฉาเปตพฺโพ (กิต โรคาปนยเน ในการน�ำออกซึ่งโรค +ฉ+ณาเป+ตพฺพ)
ย่อมถูกให้เยียวยา เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ติกิจฺฉาเปตพฺพ (พึงถูกให้เยียวยา) (กัมมสาธนะ)
วิ. อภาวียิตฺถาติ ภาเวตพฺโพ, ภาวยิตพฺโพ (ภู สตฺตายํ ... + เณ,ณย + ตพฺพ) (กัมมสาธนะ)
ได้ถูกให้เจริญแล้ว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาเวตพฺพ, ภาวยิตพฺพ (พึงถูกให้เจริญ)
วิ. อภาวียิตฺถาติ ภาวนีโย, ภาวนียา, ภาวนียํ (ภู สตฺตายํ ... + เณ + อนีย) (กัมมสาธนะ)
ได้ถูกให้เจริญแล้ว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาวนีย, ภาวนียา, ภาวนีย (ควรถูกให้เจริญ)
วิ. อการียิตฺถาติ กาเรตพฺพํ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + เณ + ตพฺพ) (กัมมสาธนะ)
ได้ถูกให้กระท�ำแล้ว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กาเรตพฺพ (พึงถูกให้กระท�ำ)
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๕.๒ กิตกปัจจัย (นามกิตก์)
ศัพท์กิตก์ที่เป็นนามนามก็ดี คุณนามก็ดี เรียกว่า “นามกิตก์” นามกิตก์นี้ จัดเป็นสาธนะ
โดยมีปัจจัยเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ว่า ศัพท์แต่ละศัพท์ มีสาธนะต่างกันไป
วิ. กุมฺภํ กโรตีติ กุมฺภกาโร (กุมฺภสทฺทูปปท + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมกระท�ำ ซึ่งหม้อ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กุมฺภการ (ผู้กระท�ำหม้อ, ช่างปั้นหม้อ)
วิ. มาลํ กโรตีติ มาลากาโร (มาลาสทฺทูปปท + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมกระท�ำ ซึ่งระเบียบ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มาลาการ (ผู้ร้อยพวงมาลัย)
วิ. ธมฺมํ กาเมตีติ ธมฺมกาโม, ปุริโส (ธมฺมสทฺทูปปท + กมุ กนฺติยํ ในความใคร่ + ณ)
อ.บุรุษ ย่อมใคร่ ซึ่งธรรม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธมฺมกาม (ผู้ใคร่ธรรม)
วิ. เวสฺสํ ตรตีติ เวสฺสนฺตโร (เวสฺสาสทฺทูปปท + ตร ตรเณ ในการข้าม + อ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมข้าม ซึ่งถนนพ่อค้า เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เวสฺสนฺตร (ผู้ข้ามถนนพ่อค้า, พระเวสสันดร
โพธิสัตว์)
วิ. ธมฺมํ ธรตีติ ธมฺมธโร (ธมฺมสทฺทูปปท + ธร ธารเณ ในการทรงไว้ + อ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมทรงไว้ ซึ่งธรรม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธมฺมธร (ผู้ทรงธรรม)
วิ. วินยํ ธรตีติ วินยธโร (วินยสทฺทูปปท + ธร ธารเณ ในการทรงไว้ + อ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมทรงไว้ ซึ่งวินัย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วินยธร (ผู้ทรงวินัย)
วิ. อนฺนํ ททาตีติ อนฺนโท (อนฺนสทฺทูปปท + ทา ทาเน ในการให้ + อ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมให้ ซึ่งข้าวน�้ำ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อนฺนท (ผู้ให้ข้าวน�้ำ)
วิ. - วิเนติ เอเตนาติ วินโย (วิปุพฺพ + นี ปาปเณ ในการให้ถึง + อ) (กรณสาธนะ)
ย่อมแนะน�ำ ด้วยธรรมนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วินย (วินัยเป็นเครื่องแนะน�ำ, วินัย)
- วิเนติ เอตฺถาติ วินโย (วิปุพฺพ + นี ปาปเณ ในการให้ถึง + อ) (อธิกรณสาธนะ)
ย่อมแนะน�ำ ในธรรมนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วินย (ที่เป็นที่แนะน�ำ, วินัย)
วิ. นยนํ นโย (นี ปาปเณ ในการให้ถึง + อ) (ภาวสาธนะ)
อ.การน�ำไป ชื่อว่า นย (การน�ำไป, นัย)
วิ. นิสสฺ ยี ติ ถฺ นิสสฺ ยี ติ นิสสฺ ยี สิ สฺ ตีติ วา นิสสฺ โย (นิปพุ พฺ + สิ เสวายํ ในการเสพ + อ) (กัมมสาธนะ)
ถูกอาศัยแล้ว ย่อมถูกอาศัย หรือจักถูกอาศัย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นิสฺสย (เป็นที่อาศัย ได้แก่
อาจารย์)
วิ. อนุสยิ อนุเสติ อนุเสสฺสตีติ วา อนุสโย (อนุปุพฺพ + สิ สเย ในการนอน + อ) (กัตตุสาธนะ)
นอนเนื่องแล้ว ย่อมนอนเนื่อง หรือจักนอนเนื่อง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อนุสย (อนุสัย, กิเลส
อันนอนเนื่อง)

160

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

วิ. ปฏิจจฺ เอตสฺมา ผลเมตีติ ปจฺจโย, สมุทโย (ปติปพุ พฺ + อิ คติมหฺ ิ ในการไป + อ) (อปาทานสาธนะ)
อ.ผล อาศัยแล้ว จากเหตุนี้ ย่อมเป็นไป เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปจฺจย, ได้แก่สมุทัย (เหตุเป็น
แดนเกิด ของผล, ปัจจัย)
วิ. - วินิจฺฉียเต อเนนาติ วินิจฺฉโย (วิ+นิปุพฺพ + จิ จเย ในการสั่งสม + อ) (กรณสาธนะ)
ย่อมถูกวินิจฉัย ด้วยถ้อยค�ำนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วินิจฺฉย (ถ้อยค�ำเป็นเครื่องตัดสิน,
ค�ำวินิจฉัย)
- วินิจฺฉยนํ วินิจฺฉโย (วิ+นิปุพฺพ + จิ จเย ในการสั่งสม + อ) (ภาวสาธนะ)
อ.การวินิจฉัย ชื่อว่า วินิจฺฉย (การตัดสิน, การวินิจฉัย) (แปลง จ เป็น ฉ)
วิ. ธมฺมํ วิจนิ าตีติ ธมฺมวิจโย (ธมฺมสทฺทปู ปท + วิปพุ พฺ + จิ จเย ในการสัง่ สม + อ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมพิจารณา ซึ่งธรรม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธมฺมวิจย (ผู้พิจารณาธรรม, ธรรมวิจัย)
วิ. ขยนํ ขโย (ขี ขเย ในการสิ้นไป + อ) (ภาวสาธนะ) (วุทธิ อิ เป็น เอ, แปลง เอ เป็น อย)
อ.การสิ้นไป ชื่อว่า ขย (การสิ้นไป, ขัย)
วิ. - สงฺคณฺหาติ เตนาติ สงฺคโห (สํปุพฺพ + คห อุปาทาเน ในการถือเอา + อ) (กรณสาธนะ)
ย่อมสงเคราะห์ ด้วยวัตถุนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สงฺคห (วัตถุเป็นเครื่องสงเคราะห์)
- สงฺคหณํ สงฺคโห (สํปุพฺพ + คห อุปาทาเน ในการถือเอา + อ) (ภาวสาธนะ)
อ.การสงเคราะห์ ชื่อว่า สงฺคห (การสงเคราะห์)
วิ. สํวรณํ สํวโร (สํปุพฺพ + วร วรเณ ในการระวังรักษา + อ) (ภาวสาธนะ)
อ.การส�ำรวม ชื่อว่า สํวร (การสังวร, การส�ำรวมระวัง)
วิ. อาทรณํ อาทโร (อาปุพฺพ + ทร อาทเร ในการเคารพ-การเอื้อเฟื้อ + อ) (ภาวสาธนะ)
อ.การเอื้อเฟื้อ ชื่อว่า อาทร (ความเอื้ออาทร, ความเอื้อเฟื้อ)
วิ. กาโม อวจรติ เอตฺถาติ กามาวจโร, โลโก (กาม+อว+ จร จรเณ ในการเทีย่ วไป +อ) (อธิกรณะ)
อ.กาม ย่อมเป็นไป ในโลกนี้ เพราะเหตุนั้น อ.โลกนี้ ชื่อว่า กามาวจร (ที่เป็นที่ท่องเที่ยวไป
ของกาม)
วิ. คาโว จรนฺติ เอตฺถาติ โคจโร (โคสทฺทปู ปท + จร จรเณ ในการเทีย่ วไป + อ) (อธิกรณสาธนะ)
อ.โค ท. ย่อมเที่ยวไป ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า โคจร (ที่เป็นที่เที่ยวไปของโค, ที่โคจร)
วิ. ปาเทน ปิวตีติ ปาทโป (ปาทสทฺทูปปท + ปา ปาเน ในการดื่ม + อ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมดื่ม ด้วยราก เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปาทป (ต้นไม้)
วิ. คุหายํ สยตีติ คุหาสยํ, จิตฺตํ (คุหาสทฺทูปปท + สิ สเย ในการนอน + อ) (กัตตุสาธนะ)
อ.จิต ย่อมอาศัยอยู่ ในถ�้ำคือหทัยวัตถุ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คุหาสย (ผู้อาศัยอยู่ในถ�้ำคือหทัย
วัตถุ)
วิ. - ททาตีติ ทายโก, ปุริโส (ทา ทาเน ในการให้ + ณฺวุ) (กัตตุสาธนะ) (แปลง อา เป็น อาย)
ย่อมให้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทายก (ผู้ให้)

กิตก์ ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์นามกิตก์และกิริยากิตก์

วิ.
วิ.

วิ.
วิ.
วิ.
วิ.
วิ.
วิ.
วิ.
วิ.
วิ.
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- ททาตีติ ทายิกา, อิตฺถี (ทา ทาเน ในการให้ +ณฺวุ+อา) (กัตตุสาธนะ) (แปลง อ เป็น อิ)
ย่อมให้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทายิกา (ผู้ให้)
- ททาตีติ ทายกํ, กุลํ (ทา ทาเน ในการให้ + ณฺวุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมให้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทายก (ผู้ให้)
ภควโต โอวาทานุสาสนึ สุณาตีติ สาวโก, สาวิกา (สุ สวเณ ในการฟัง + ณฺว)ุ (กัตตุสาธนะ)
ย่อมฟัง ซึ่งโอวาท และอนุสาสนี ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สาวก, สาวิกา
- รตนตฺตยํ อุปาสตีติ อุปาสโก (อุปปุพฺพ + อาส อุปเวสเน ในการเข้าไปใกล้ + ณฺวุ)
ย่อมเข้าไปนัง่ ใกล้ ซึง่ พระรัตนตรัย เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า อุปาสก (ผูเ้ ข้าไปนัง่ ใกล้พระรัตนตรัย)
- รตนตฺตยํ อุปาสตีติ อุปาสิกา (อุปปุพฺพ + อาส อุปเวสเน ในการเข้าไปใกล้ + ณฺวุ + อา)
ย่อมเข้าไปนั่งใกล้ ซึ่งพระรัตนตรัย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อุปาสิกา (ผู้เข้าไปนั่งใกล้
พระรัตนตรัย)
ชเนตีติ ชนโก, ชนิกา (ชน ชนเน ในการเกิด + เณ + ณฺวุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมให้เกิด เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ชนก, ชนิกา (ผู้ให้ก�ำเนิด, บิดา, มารดา)
หนฺตีติ วธโก (หน หึสายํ ในการเบียดเบียน + ณฺวุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมฆ่า เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วธก (ผู้ฆ่า) (แปลง หน เป็น วธ)
กโรตีติ กตฺตา (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ตุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมกระท�ำ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กตฺตุ (ผู้กระท�ำ)
ภาเวตีติ ภาเวตา (ภู สตฺตายํ ในความมี ความเป็น + เณ + ตุ) (กัตตุสาธนะ) (การิตปัจจัย)
ย่อมให้มี เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ภาเวตุ (ผูใ้ ห้ม,ี ผูใ้ ห้เจริญ) (วุทธิ อู เป็น โอ, แปลง โอ เป็น อาว)
กาเรตีติ กาเรตา, การยิตา, การาเปตา, การาปยิตา (กร กรเณ ในการกระท�ำ +เณ, ณย,
ณาเป,ณาปย+ตุ) ย่อมให้กระท�ำ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กาเรตุ, การยิตุ, การาเปตุ,
การาปยิตุ (ผู้ให้กระท�ำ)
ภยํ ปสฺสตีติ ภยทสฺสาวี (ภยสทฺทูปปท + ทิส เปกฺขเน ในการดู-เห็น + อาวี) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมเห็น ซึ่งภัย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภยทสฺสาวี (ผู้เห็นภัย) (แปลง ทิส เป็น ทสฺส)
สเทวกํ โลกํ ทิฏฺฐธมฺมิกาทิวเสน สาสตีติ สตฺถา (สาส อนุสิฏฺิมฺหิ ในการสั่งสอน + รตฺถุ)
(กัตตุสาธนะ) ย่อมสัง่ สอน ซึง่ ชาวโลก พร้อมทัง้ เทวโลก ด้วยสามารถแห่งประโยชน์ มีประโยชน์
ในปัจจุบันเป็นต้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สตฺถุ (ผู้สั่งสอน, พระศาสดา, ครู)
ปุตฺตํ ปาตีติ ปิตา (ปา รกฺขเณ ในการรักษา + ริตุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมรักษา ซึ่งบุตร เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปิตุ (ผู้รักษา, บิดา)
ธมฺเมน ปุตฺตํ มาเนตีติ มาตา (มาน ปูชายํ ในการบูชา + ราตุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมยกย่อง ซึ่งบุตร โดยธรรม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มาตุ (ผู้ยกย่องบุตร, มารดา)
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วิ. อรุชิ รุชติ รุชิสฺสตีติ วา โรโค (รุช โรเค ในการเสียดแทง + ณ) (กัตตุ) (แปลง ช เป็น ค)
ได้เสียดแทงแล้ว ย่อมเสียดแทง หรือจักเสียดแทง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า โรค (โรคผู้เสียดแทง)
วิ. อุปฺปชฺชตีติ อุปฺปาโท (อุ + ปท คติมฺหิ ในการไป + ณ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมเกิดขึ้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อุปฺปาท (ผู้เกิดขึ้น)
วิ. - อผุสิ ผุสติ ผุสิสฺสตีติ วา ผสฺโส (ผุส ผุสเน ในการกระทบ + ณ) (กัตตุสาธนะ)
ได้กระทบแล้ว ย่อมกระทบ หรือจักกระทบ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ผสฺส (ผู้กระทบ, ผู้สัมผัส)
- ผุสนฺติ เตน สมฺปยุตฺตาติ ผสฺโส (ผุส ผุสเน ในการกระทบ + ณ) (กรณสาธนะ)
อ.สัปยุตตธรรม ท. ย่อมกระทบ ด้วยธรรมนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ผสฺส (ธรรมเป็นเครื่อง
กระทบ)
วิ. อาหรตีติ อาหาโร (อาปุพฺพ + หร หรเณ ในการน�ำไป + ณ) (กัตตุสาธนะ) (วุทธิ อ เป็น อา)
ย่อมน�ำมา เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อาหาร (อาหาร, ผู้น�ำมา)
วิ. อุปหนตีติ อุปฆาโต (อุปปุพฺพ + หน หึสายํ ในการเบียดเบียน + ณ) (แปลง หน เป็น ฆาต)
ย่อมเข้าไปเบียดเบียน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อุปฆาต (ผู้เข้าไปเบียดเบียน) (กัตตุสาธนะ)
วิ. รญฺชนฺติ อเนนาติ ราโค (รนฺช ราเค ในความก�ำหนัด + ณ) (กรณสาธนะ)
ย่อมก�ำหนัด ด้วยโลภะนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ราค (ราคะเป็นเครื่องก�ำหนัด)
วิ. รญฺชียติ อเนนาติ ราโค (รนฺช ราเค ในความก�ำหนัด + ณ) (กรณสาธนะ)
ย่อมถูกก�ำหนัด ด้วยโลภะนี้ เพราะเหตุนั้น อ.โลภะนี้ ชื่อว่า ราค (โลภะเป็นเครื่องถูกก�ำหนัด)
วิ. สยํ รญฺชตีติ ราโค (รนฺช ราเค ในความก�ำหนัด + ณ) (กัตตุสาธนะ) (แปลง นฺช เป็น ช)
ย่อมก�ำหนัด เอง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ราค (ผู้ก�ำหนัด)
วิ. ปชฺชเต อเนนาติ ปาโท (ปท คติมฺหิ ในการไป + ณ) (กรณสาธนะ)
ย่อมถูกไป ด้วยอวัยวะนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปาท (อวัยวะเป็นเครื่องไป, เท้า)
วิ. ภุชฺชตีติ โภโค (ภุช พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + ณ) (กัมมสาธนะ) (แปลง ช เป็น ค)
ย่อมถูกบริโภค เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า โภค (โภคทรัพย์)
วิ. ภชียตีติ ภาโค (ภช ภาชเน ในการแบ่ง + ณ) (กัมมสาธนะ) (แปลง ช เป็น ค)
ย่อมถูกแบ่ง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาค (ส่วนที่ถูกแบ่ง, ส่วน)
วิ. ภรียตีติ ภาโร (ภร หรเณ ในการน�ำไป + ณ) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกน�ำไป เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาร (สิ่งที่ถูกน�ำไป, ภาระ)
วิ. ลพฺภตีติ ลาโภ (ลภ ลาเภ ในการได้ + ณ) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกได้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ลาภ (ส่วนที่ถูกได้, ลาภ)
วิ. โวหรียตีติ โวหาโร (วิ + อวปุพฺพ + หร หรเณ ในการน�ำไป + ณ) (กัมมสาธนะ) (แปลง
อว เป็น โอ) ย่อมถูกเรียก เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าโวหาร (เป็นที่อันเขาเรียก, ส�ำนวน, โวหาร,
ค�ำพูด)
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วิ. ทียตีติ ทาโย (ทา ทาเน ในการให้ + ณ) (กัมมสาธนะ) (แปลง อา เป็น อาย = อาการนฺตานมาโย)
ย่อมถูกให้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทาย (เป็นที่อันเขาให้, รางวัล)
วิ. วิหรนฺติ เอตฺถาติ วิหาโร (วิปุพฺพ + หร นิวาเส ในการอยู่ + ณ) (อธิกรณสาธนะ)
อ.ภิกษุ ท. ย่อมอยู่ ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วิหาร (ที่เป็นที่อยู่, วิหาร, วัด)
วิ. อารมนฺติ เอตสฺมินฺติ อาราโม (อาปุพฺพ + รมุ กีฬายํ ในการเล่น + ณ) (อธิกรณสาธนะ)
อ.ภิกษุ ท. ย่อมรื่นรมย์ ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อาราม (ที่เป็นที่รื่นรมย์, อาราม, วัด)
วิ. โสจนํ โสโก (สุจ โสเก ในความเศร้าโศก + ณ) (ภาวสาธนะ) (แปลง จ เป็น ก)
อ.ความเศร้าโศก ชื่อว่า โสก (ความเศร้าโศก)
วิ. จชนํ จาโค (จช หานิมฺหิ ในการสละ + ณ) (ภาวสาธนะ) (แปลง ช เป็น ค = กคา จชานํ)
อ.การสละ ชื่อว่า จาค (การสละ, การบริจาค)
วิ. ยุญฺชนํ โยโค (ยุช โยเค ในการประกอบ + ณ) (ภาวสาธนะ) (แปลง ช เป็น ค)
อ.การประกอบ ชื่อว่า โยค (การประกอบ)
วิ. ภญฺชนํ ภงฺโค (ภนฺช อวมทฺทเน ในการหักท�ำลาย + ณ) (แปลง นฺ เป็น นิคหิต)
อ.การแตกหักไป ชื่อว่า ภงฺค (การแตกไป) (แปลง ช เป็น ค) (ภาวสาธนะ)
วิ. ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กรียตีติ สงฺขาโร (สํปพุ พฺ + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณ) (กัมมสาธนะ)
อันปัจจัย ท. ประชุมกันแล้ว ย่อมกระท�ำ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สงฺขาร (ถูกปัจจัยปรุงแต่ง)
วิ. สงฺขรียติ เตนาติ สงฺขาโร (สํปุพฺพ + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณ) (กรณสาธนะ)
ย่อมถูกปรุงแต่ง ด้วยธรรมนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สงฺขาร (ธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่ง)
วิ. สงฺขรณํ สงฺขาโร (สํปุพฺพ + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณ) (ภาวสาธนะ)
อ.การปรุงแต่ง ชื่อว่า สงฺขาร (การปรุงแต่ง)
วิ. ปริ สมนฺตโต กรียตีติ ปริกฺขาโร (ปริปุพฺพ + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณ) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกกระท�ำ โดยรอบ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปริกฺขาร (บริขาร)
วิ. อุปคนฺตฺวา กโรตีติ อุปกาโร (อุปปุพฺพ + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณ) (กัตตุสาธนะ)
เข้าไปใกล้แล้ว ย่อมกระท�ำ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อุปการ (อุปการะ)
วิ. ลุพฺภนฺติ เตนาติ โลโภ (ลุภ คิทฺธิมฺหิ ในความอยากได้ + ณ) (กรณสาธนะ)
ย่อมอยากได้ ด้วยธรรมนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า โลภ (ธรรมเป็นเครื่องอยากได้, โลภะ)
วิ. สยํ ลุพฺภตีติ โลโภ (ลุภ คิทฺธิมฺหิ ในความอยากได้ + ณ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมอยากได้ ด้วยโลภะเอง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า โลภ (อยากได้เอง, โลภะ)
วิ. ลุพฺภนํ โลโภ (ลุภ คิทฺธิมฺหิ ในความอยากได้ + ณ) (ภาวสาธนะ)
อ.ความอยากได้ ชื่อว่า โลภ (ความโลภ, ความอยากได้)
วิ. ทุสฺสนฺติ เตนาติ โทโส (ทุส อปฺปีติมฺหิ ในความไม่ยินดี + ณ) (กรณสาธนะ)
ย่อมประทุษร้าย ด้วยธรรมนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า โทส (ธรรมเป็นเครื่องประทุษร้าย, โทสะ)
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วิ. สยํ ทุสฺสตีติ โทโส (ทุส อปฺปีติมฺหิ ในความไม่ยินดี + ณ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมประทุษร้าย ด้วยโทสะเอง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า โทส (ประทุษร้ายเอง, โทสะ)
วิ. ทุสฺสนํ โทโส (ทุส อปฺปีติมฺหิ ในความไม่ยินดี + ณ) (ภาวสาธนะ)
อ.ความประทุษร้าย ชื่อว่า โทส (ความประทุษร้าย, โทสะ)
วิ. มุยฺหนฺติ เตนาติ โมโห (มุห เวจิตฺเต ในความหลง + ณ) (กรณสาธนะ)
ย่อมหลง ด้วยธรรมนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า โมห (ธรรมเป็นเครื่องหลง, โมหะ)
วิ. สยํ มุยฺหตีติ โมโห (มุห เวจิตฺเต ในความหลง + ณ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมหลง ด้วยโมหะเอง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า โมห (หลงเอง, โมหะ)
วิ. มุยฺหนํ โมโห (มุห เวจิตฺเต ในความหลง + ณ) (ภาวสาธนะ)
อ.ความหลง ชื่อว่า โมห (ความหลง, โมหะ)
วิ. สยํ ภวตีติ สยมฺภู (สยํสทฺทูปปท + ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + กฺวิ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมเป็น เอง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สยมฺภู (พระผู้เป็นเอง, พระพุทธเจ้า)
วิ. สงฺคมฺม ภาสนฺติ เอตฺถาติ สภา (สํปพุ พฺ + ภาส วิยตฺตยิ ํ วาจายํ ในการพูดชัด +กฺว)ิ (อธิกรณะ)
ประชุมกันแล้ว ย่อมกล่าว ในทีป่ ระชุมนี้ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า สภา (ทีเ่ ป็นทีป่ ระชุมพูดคุยกัน)
วิ. ภุเชน คจฺฉตีติ ภุชโค (ภุชสทฺทูปปท + คมุ คติมฺหิ ในการไป + กฺวิ) (กัตตุสาธนะ)
อ.สัตว์ใด ย่อมไป ด้วยขนด เพราะเหตุนั้น อ.สัตว์นั้น ชื่อว่า ภุชค (ผู้ไปด้วยขนด, งู)
วิ. วิหายเส คจฺฉตีติ วิหโค (วิหายสสทฺทูปปท + คมุ คติมฺหิ ในการไป + กฺวิ)
ย่อมไป ในอากาศ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วิหค (นก) (กัตตุสาธนะ) (แปลงวิหายส เป็น วิห)
วิ. กมฺมโต ชาโต กมฺมโช, วิปาโก (กมฺมสทฺทูปปท + ชน ชนเน ในการเกิด + กฺวิ) (ปุงลิงค์)
เกิดแล้ว เพราะกรรม ชื่อว่า กมฺมช, ได้แก่วิบาก (เกิดเพราะกรรม) (ปัญจมีตัปปุริสสมาส)
วิ. กมฺมโต ชาตา กมฺมชา, ปฏิสนฺธิ (กมฺมสทฺทูปปท + ชน ชนเน ในการเกิด + กฺวิ) (อิตถีลิงค์)
เกิดแล้ว เพราะกรรม ชื่อว่า กมฺมชา, ได้แก่ปฏิสนธิ (เกิดเพราะกรรม) (ปัญจมีตัปปุริสสมาส)
วิ. กมฺมโต ชาตํ กมฺมชํ, รูปํ (กมฺมสทฺทูปปท + ชน ชนเน ในการเกิด + กฺวิ) (นปุงสกลิงค์)
เกิดแล้ว เพราะกรรม ชื่อว่า กมฺมช, ได้แก่รูป (เกิดเพราะกรรม) (ปัญจมีตัปปุริสสมาส)
วิ. จิตฺตโต ชาตํ จิตฺตชํ, รูปํ (จิตฺตสทฺทูปปท + ชน ชนเน ในการเกิด + กฺวิ) (ปัญจมีตัปปุริสสมาส)
(อ.รูป) อันเกิดแล้ว เพราะจิต ชื่อว่า จิตฺตช (อันเกิดเพราะจิต)
วิ. อุตุโต ชาตํ อุตุชํ, รูปํ (อุตุสทฺทูปปท + ชน ชนเน ในการเกิด + กฺวิ) (ปัญจมีตัปปุริสสมาส)
(อ.รูป) อันเกิดแล้ว เพราะอุตุ ชื่อว่า อุตุช (อันเกิดเพราะอุตุ)
วิ. อาหารโต ชาตํ อาหารชํ, รูปํ (อาหารสทฺทูปปท + ชน ชนเน ในการเกิด + กฺวิ)
(อ.รูป) อันเกิดแล้ว เพราะอาหาร ชื่อว่า อาหารช (อันเกิดเพราะอาหาร)
วิ. ปงฺเก ชาตํ ปงฺกชํ (ปงฺกสทฺทูปปท + ชน ชนเน ในการเกิด + กฺวิ) (สัตตมีตัปปุริสสมาส)
เกิดแล้ว ในตม ชื่อว่า ปงฺกช (เกิดในตม, บงกช, บัว)
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วิ. โลกํ อเวทีติ โลกวิทู (โลกสทฺทูปปท + วิท าเณ ในความรู้ + กฺวิ) (กัตตุสาธนะ)
อ.บุคคลใด ได้รู้แจ้งแล้ว ซึ่งโลก เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า โลกวิทู (ผู้รู้แจ้งโลก,
พระพุทธเจ้า)
๑. แปลง สฺ ของ ทิส ธาตุ เป็น ส และทีฆะสระหน้า
ตัวอย่าง		
ศัพท์เดิม
ค�ำแปล
อีทิโส, อีทิสา อีทิสี, อีทิสํ	
อิม + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นนี้
ยาทิโส, ยาทิสา ยาทิสี, ยาทิสํ	
ย + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นใด
ตาทิโส, ตาทิสา ตาทิสี, ตาทิสํ	
ต + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นนั้น
มาทิโส, มาทิสา มาทิสี, มาทิสํ	
อมฺห + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นกับเรา
กีทิโส, กีทิสา กีทิสี, กีทิสํ	
กึ + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นไร
เอทิโส เอตาทิโส, เอทิสา
เอทิสี, เอทิสํ
เอต + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นนั่น, ผู้เช่นนี้
สาทิโส สทิโส, สาทิสา สาทิสี
สทิสา สทิสี, สาทิสํ สทิสํ
สมาน + ทิส + กฺวิ ผู้เช่นกับ, ผู้เหมือน
๒. แปลง สฺ ของ ทิส ธาตุ เป็น ส, แปลง ท ของ ทิส ธาตุ เป็น ร และทีฆะสระหน้า
อีริโส (แปลง อิม เป็น อิ)
อิม + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นนี้
ยาริโส		
ย + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นใด
ตาริโส		
ต + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นนั้น
มาริโส
(แปลง อมฺห เป็น ม) อมฺห + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นกับเรา
กีริโส
(ลบนิคหิต)
กึ + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นไร
เอริโส
(แปลง เอต เป็น เอ) เอต + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นนั่น, ผู้เช่นนี้
สาริโส สริโส (แปลง สมาน เป็น ส) สมาน + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นกับ, ผู้เหมือน
๓. แปลง สฺ ของ ทิส ธาตุ เป็น กฺข และทีฆะสระหน้า
อีทิกฺโข
(แปลง อิม เป็น อิ)
อิม + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นนี้
ยาทิกฺโข		
ย + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นใด
ตาทิกฺโข		
ต + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นนั้น
มาทิกฺโข (แปลง อมฺห เป็น ม) อมฺห + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นกับเรา
กีทิกฺโข
(ลบนิคหิต)
กึ + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นไร
เอทิกฺโข (แปลง เอต เป็น เอ) เอต + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นนั่น, ผู้เช่นนี้
สาทิกฺโข สทิกฺโข สาริกฺโข สริกฺโข
สมาน + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นกับ, ผู้เหมือน
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๔. แปลง สฺ ของ ทิส ธาตุ เป็น อี และทีฆะสระหน้า
อีที
(แปลง อิม เป็น อิ)
อิม + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นนี้
ยาที		
ย + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นใด
ตาที		
ต + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นนั้น
มาที
(แปลง อมฺห เป็น ม) อมฺห + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นกับเรา
กีที
(ลบนิคหิต)
กึ + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นไร
เอที
(แปลง เอต เป็น เอ) เอต + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นนั่น, ผู้เช่นนี้
สาที
(แปลง สมาน เป็น ส) สมาน + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นกับ, ผู้เหมือน
๕. แปลง สฺ ของ ทิส ธาตุ ที่มี ตุมฺห ศัพท์เป็นต้นอยู่หน้า เป็น ส และทีฆะสระหน้า
ตุมฺหาทิโส, ตุมฺหาทิสี
ตุมฺห + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นท่าน
ขนฺธาทิสา		
ขนฺธ + ทิส + กฺวิ
ผู้เช่นขันธ์
วิธีการแปลงศัพท์ (อาเทศ) มีดังนี้
๑. แปลง อิม เป็น อิ ด้วย “อิ” นิปาตนะ เช่น
อีทิโส, อีทิสา, อีทิสี, อีทิสํ
(อิม + ทิส + กฺวิ)
อีริโส		
(อิม + ทิส + กฺวิ)
อีทิกฺโข		
(อิม + ทิส + กฺวิ)
อีที		
(อิม + ทิส + กฺวิ)
๒. แปลง อมฺห เป็น ม ด้วย “ม” นิปาตนะ เช่น
มาทิโส, มาทิสา, มาทิสี, มาทิสํ
(อมฺห + ทิส + กฺวิ)
มาริโส		
(อมฺห + ทิส + กฺวิ)
มาที		
(อมฺห + ทิส + กฺวิ)
๓. แปลง เอต เป็น เอ ด้วย “เอ” นิปาตนะ เช่น
เอทิโส, เอทิสา, เอทิสี, เอทิสํ	
(เอต + ทิส + กฺวิ)
เอริโส		
(เอต + ทิส + กฺวิ)
เอที		
(เอต + ทิส + กฺวิ)
๔. แปลง สมาน เป็น ส ด้วย “ส” นิปาตนะ เช่น
สาทิโส, สทิโส, สาทิสา, สาทิสี,
สทิสา, สทิสี, สาทิสํ, สทิสํ	
(สมาน + ทิส + กฺวิ)
สาริโส, สริโส		
(สมาน + ทิส + กฺวิ)
สาทิกฺโข, สทิกฺโข
(สมาน + ทิส + กฺวิ)
สาริกฺโข, สริกฺโข
(สมาน + ทิส + กฺวิ)
สาที		
(สมาน + ทิส + กฺวิ)

ผู้เช่นนี้
ผู้เช่นนี้
ผู้เช่นนี้
ผู้เช่นนี้
ผู้เช่นกับเรา
ผู้เช่นกับเรา
ผู้เช่นกับเรา
ผู้เช่นนั่น, ผู้เช่นนี้
ผู้เช่นนั่น, ผู้เช่นนี้
ผู้เช่นนั่น, ผู้เช่นนี้
ผู้เหมือนกับ, ผู้เหมือน
ผู้เหมือนกับ, ผู้เหมือน
ผู้เหมือนกับ, ผู้เหมือน
ผู้เหมือนกับ, ผู้เหมือน
ผู้เหมือนกับ, ผู้เหมือน
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วิ. อิมมิว นํ ปสฺสตีติ อีทโิ ส, ปุรโิ ส (อิมสทฺทปู ปท + อิว + ทิส เปกฺขเณ ในการดู + กฺว)ิ (กัมมะ)
ย่อมเห็น ซึ่งบุคคลนั้น เพียงดังบุคคลนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อีทิส (ผู้เช่นนี้) (ทุติยาตัปปุริสสมาส)
วิ. อิมมิว นํ ปสฺสตีติ อีทสิ ,ี กฺา (อิมาสทฺทปู ปท + อิว + ทิส เปกฺขเณ ในการดู + กฺวิ + อี)
ย่อมเห็น ซึ่งสาวน้อยคนนั้น เพียงดังสาวน้อยคนนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อีทิสี (ผู้เช่นนี้)
วิ. อิทมิว นํ ปสฺสตีติ อีทิสํ, จิตฺตํ (อิมสทฺทูปปท + อิว + ทิส เปกฺขเณ ในการดู + กฺวิ) (กัมมะ)
ย่อมเห็น ซึ่งจิตดวงนั้น เพียงดังจิตดวงนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อีทิส (ผู้เช่นนี้) (ทุติยาตัปปุริสสมาส)
วิ. อยมิว ทิสสฺ ตีติ อีทโิ ส, ปุรโิ ส (อิมสทฺทปู ปท + อิว + ทิส เปกฺขเณ ในการดู + กฺว)ิ (กัมมสาธนะ)
(อ.บุคคลนัน้ ) ย่อมถูกเห็น เพียงดังบุคคลนี้ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า อีทสิ (ผูเ้ ช่นนี)้ (กัมมธารยสมาส)
วิ. อยมิว ทิสสฺ ตีติ อีทสิ ,ี กฺา (อิมสทฺทปู ปท + อิว + ทิส เปกฺขเณ ในการดู + กฺวิ + อี) (กัมมะ)
(อ.สาวน้อยคนนั้น) ย่อมถูกเห็น เพียงดังสาวน้อยคนนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อีทิสี (ผู้เช่นนี้)
วิ. อิทมิว ทิสฺสตีติ อีทิสํ, วตฺถุ (อิมสทฺทูปปท + อิว + ทิส เปกฺขเณ ในการดู + กฺวิ) (กัมมสาธนะ)
(อ.วัตถุนนั้ ) ย่อมถูกเห็น เพียงดังวัตถุนี้ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า อีทสิ (ผูเ้ ช่นนี)้ (กัมมธารยสมาส)
วิ. อปาเยสฺวปตมาเน อธิคตมคฺคาทิเก สตฺเต ธาเรตีติ ธมฺโม (ธร ธารเณ ในการทรงไว้ + รมฺม)
ย่อมทรงไว้ ซึง่ สัตว์ ท. ผูม้ มี รรคอันได้บรรลุแล้วเป็นต้น กระท�ำ ไม่ให้ตกไปอยู่ ในอบายภูมิ ท.
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธมฺม (สภาพที่ทรงไว้) (กัตตุสาธนะ)
วิ. ธรนฺติ เตนาติ ธมฺโม (ธร ธารเณ ในการทรงไว้ + รมฺม) (กรณสาธนะ)
ย่อมทรงไว้ ด้วยสภาพนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธมฺม (สภาพเป็นเครื่องทรงไว้)
วิ. สลกฺขณํ ธาเรตีติ ธมฺโม (ธร ธารเณ ในการทรงไว้ + รมฺม) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมทรงไว้ ซึ่งลักษณะของตน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธมฺม (ทรงลักษณะของตนไว้)
วิ. ปจฺจเยหิ ธรียตีติ ธมฺโม (ธร ธารเณ ในการทรงไว้ + รมฺม) (กัมมสาธนะ)
อันปัจจัย ท. ย่อมทรงไว้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธมฺม (สภาพที่ถูกปัจจัยทรงไว้)
วิ. กรียตีติ กมฺมํ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + รมฺม) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกกระท�ำ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กมฺม (สิ่งที่ถูกกระท�ำ, กรรม)
วิ. พฺรหฺมํ จริตุํ สีลํ ยสฺสาติ พฺรหฺมจารี, พฺรหฺมจาริน,ี พฺรหฺมจาริ (พฺรหฺมสทฺทปู ปท + จร จรเณ
ในความประพฤติ + ณี) สมาสรูป, ตัสสีลสาธนะ
อ.อันประพฤติ ซึง่ ข้อปฏิบตั อิ นั ประเสริฐ เป็นปกติ ของบุคคลใด มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.บุคคลนัน้
ชื่อว่า พฺรหฺมจารี, พฺรหฺมจารินี, พฺรหฺมจารี (ผู้มีการประพฤติข้อปฏิบัติอันประเสริฐเป็นปกติ)
วิ. พฺรหฺมํ จรติ สีเลนาติ พฺรหฺมจารี, พฺรหฺมจารินี, พฺรหฺมจาริ (พฺรหฺม + จร จรเณ + ณี)
ย่อมประพฤติ ซึง่ ข้อปฏิบตั อิ นั ประเสริฐ โดยปกติ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า พฺรหฺมจารี, พฺรหฺมจาริน,ี
พฺรหฺมจารี (ผู้ประพฤติข้อปฏิบัติอันประเสริฐโดยปกติ) กัตตุรูป, ตัสสีลสาธนะ
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วิ. สจฺจํ วทิตุํ สีลํ ยสฺสาติ สจฺจวาที, สจฺจวาทิน,ี สจฺจวาทิ (สจฺจสทฺทปู ปท + วท วิยตฺตยิ ํ วาจายํ
ในการพูดชัด + ณี) สมาสรูป, ตัสสีลสาธนะ
อ.อันกล่าว ซึ่งความจริง เป็นปกติ ของบุคคลใด มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า
สจฺจวาที, สจฺจวาทินี, สจฺจวาที (ผู้มีการกล่าวความจริงเป็นปกติ)
วิ. สจฺจํ วทติ สีเลนาติ สจฺจวาที, สจฺจวาทินี, สจฺจวาทิ (สจฺจส + วท วิยตฺติยํ วาจายํ + ณี)
ย่อมกล่าว ซึง่ ความจริง โดยปกติ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า สจฺจวาที, สจฺจวาทิน,ี สจฺจวาที (ผูก้ ล่าว
ความจริงโดยปกติ) กัตตุรูป, ตัสสีลสาธนะ
วิ. ปณฺฑติ ํ อตฺตานํ มฺตีติ ปณฺฑติ มานี, พาโล (ปณฺฑติ สทฺทปู ปท+มน าเณ ในความรู้ + ณี)
ย่อมส�ำคัญ ซึง่ ตน ว่าเป็นบัณฑิต เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ปณฺฑติ มานี (ผูส้ �ำคัญตนว่าเป็นบัณฑิต)
วิ. พหุสฺสุตํ อตฺตานํ มฺตีติ พหุสฺสุตมานี, พาโล (พหุสฺสุตสทฺทูปปท+มน าเณ ในความรู้
+ ณี) ย่อมส�ำคัญ ซึง่ ตน ว่าเป็นผูม้ กี ารศึกษามาก เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า พหุสสฺ ตุ มานี (ผูส้ ำ� คัญตนว่า
เป็นผู้มีการศึกษามาก)
วิ. ภิกฺขิตุํ สีลํ ยสฺสาติ ภิกฺขุ (ภิกฺข ยาจเน ในการขอ + รู) (รัสสะ อู เป็น อุ) (ตัสสีลสาธนะ)
อ.อันขอ เป็นปกติ ของบุคคลใด มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า ภิกฺขุ (ผู้มีการขอ
เป็นปกติ)
วิ. อภิกขฺ ิ ภิกขฺ ติ ภิกขฺ สิ สฺ ติ วา สีเลนาติ ภิกขฺ ุ (ภิกขฺ ยาจเน ในการขอ + รู) (รัสสะ อู เป็น อุ)
ได้ขอแล้ว ย่อมขอ หรือจักขอ โดยปกติ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภิกฺขุ (ผู้ขอโดยปกติ, ภิกษุ)
วิ. สํสาเร ภยํ อิกขฺ ตีติ ภิกขฺ ุ (ภยสทฺทปู ปท + อิกขฺ ทสฺสนงฺเกสุ ในการเห็นและเครือ่ งหมาย + รู)
ย่อมเห็น ซึ่งภัย ในสงสาร เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภิกฺขุ (ผู้เห็นภัยในสงสาร) (ลบ ย ของ ภย)
วิ. สพฺพํ ชานาตีติ สพฺพญฺญู (สพฺพสทฺทปู ปท + า อวโพธเน ในการรู้ + รู) (ทุตยิ าตัปปุรสิ สมาส)
ย่อมรู้ ซึง่ สิง่ ทัง้ ปวง เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า สพฺพฺู (ผูร้ สู้ งิ่ ทัง้ ปวง, พระพุทธเจ้า) (กัตตุสาธนะ)
วิ. มตฺตํ ชานาตีติ มตฺตฺู (มตฺตาสทฺทปู ปท + า อวโพธเน ในการรู้ + รู) (ทุตยิ าตัปปุรสิ สมาส)
ย่อมรู้ ซึ่งประมาณ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มตฺตญฺญู (ผู้รู้จักประมาณ) (กัตตุสาธนะ)
วิ. ธมฺมํ ชานาตีติ ธมฺมญฺญู (ธมฺมสทฺทปู ปท + า อวโพธเน ในการรู้ + รู) (ทุตยิ าตัปปุรสิ สมาส)
ย่อมรู้ ซึ่งธรรม(เหตุ) เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธมฺมญฺญู (ผู้รู้ธรรม, ผู้รู้จักเหตุ) (กัตตุสาธนะ)
วิ. กรณสีโล การุโก, สิปฺปี (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณุก) (วุทธิ อ เป็น อา )
อ.ผู้มีการกระท�ำเป็นปกติ ชื่อว่า การุก, ได้แก่ผู้มีศิลปะ (นายช่าง)
วิ. สํหนติ สมคฺคํ กมฺมํ สมุปคจฺฉตีติ สํโฆ (สํปุพฺพ + หน คติยํ ในการไป + ร) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมเข้าถึง ซึ่งกรรม อันพร้อมเพียงกัน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สํฆ (พระสมมติสงฆ์)
วิ. สมฺมเทว กิเลสทรเถ หนตีติ สํโฆ (สํปุพฺพ + หน หึสายํ ในเบียดเบียน + ร) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมฆ่า ซึ่งกิเลสอันเร่าร้อน ท. ด้วยดี นั่นเทียว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สํฆ (พระอริยสงฆ์)
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วิ. อารมฺมเณ ปฏิหญฺตีติ ปฏิโฆ, โทโส (ปติปพุ พฺ + หน หึสาคตีสุ ในเบียดเบียนและการไป + ร)
ย่อมเคียดแค้น ในอารมณ์ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ปฏิฆ, ได้แก่ โทสะ (ความคับแค้น) (กัตตุสาธนะ)
วิ. นนฺทียเต นนฺทนํ (นนฺท นนฺทเน ในความเพลิดเพลิน + ยุ) (ภาวสาธนะ)
เพลิดเพลินอยู่ ชื่อว่า นนฺทน (ความเพลิดเพลิน)
วิ. นนฺทิตพฺพนฺติ นนฺทนํ, วนํ (นนฺท นนฺทเน ในความยินดี + ยุ) (กัมมสาธนะ)
พึงถูกเพลิดเพลิน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นนฺทน, ได้แก่ป่า (สิ่งที่ถูกเพลิดเพลิน)
วิ. สูยติ สวณํ (สุ สวเณ ในการฟัง + ยุ) (ภาวสาธนะ)
การฟังอยู่ ชื่อว่า สวณ (การฟัง)
วิ. สุติ สวณํ (สุ สวเณ ในการฟัง + ยุ) (ภาวสาธนะ)
อ.การฟัง ชื่อว่า สวณ (การฟัง)
วิ. อารมฺมณํ วิชานาตีติ วิ
ฺ าณํ, วิชานนํ วา (วิปพุ พฺ + า อวคมเน ในการรู้ + ยุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมรู้ ซึ่งอารมณ์ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วิญฺญาณ, วิชานน (สภาพที่รู้อารมณ์, วิญญาณ, จิต)
วิ. ฆายตีติ ฆานํ (ฆา คนฺโธปาทาเน ในการถือเอาซึ่งกลิ่น + ยุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมสูดดม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ฆาน (จมูก)
วิ. ฌายตีติ ฌานํ (เฌ จินฺตายํ ในความคิด-การเพ่ง + ยุ) (กัตตุสาธนะ) (แปลง เอ เป็น อา)
ย่อมเพ่งพินิจ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ฌาน (ฌาน, การเพ่ง)
วิ. กโรติ เตนาติ กรณํ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ยุ) (กรณสาธนะ)
ย่อมกระท�ำ ด้วยวัตถุนั้น เพราะเหตุนั้น อ.วัตถุนั้น ชื่อว่า กรณ (เป็นเครื่องกระท�ำ, เครื่องมือ)
วิ. ยถาสรูปํ สทฺทา พฺยากรียนฺติ เอเตนาติ พฺยากรณํ (วิ+อา + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ยุ)
อ.ศัพท์ ท. ย่อมถูกกล่าว ตามสภาพของตน ด้วยคัมภีร์นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า พฺยากรณ
(คัมภีร์ไวยากรณ์) (กรณสาธนะ)
วิ. ปูรยติ เตนาติ ปูรณํ (ปูร ปูรเณ ในการให้เต็ม + ยุ) (กรณสาธนะ)
ย่อมให้เต็ม ด้วยวัตถุนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปูรณ (วัตถุเป็นเครื่องให้เต็ม)
วิ. ทียติ อเนนาติ ทานํ (ทา ทาเน ในการให้ + ยุ) (กรณสาธนะ)
ย่อมถูกให้ ด้วยเจตนานี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทาน (เจตนาเป็นเหตุอันเขาให้, ทานเจตนา)
วิ. ปมียติ อเนนาติ ปมาณํ (ปปุพฺพ + มา ปริมาเณ ในการนับ-ชั่ง-ตวง + ยุ)
ย่อมถูกค�ำนวณ ด้วยวัตถุนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปมาณ (วัตถุเป็นเครื่องอันเขาค�ำนวณ,
ประมาณ)
วิ. วุจฺจติ อเนนาติ วจนํ (วจ วิยตฺติยํ วาจายํ ในการพูดชัด + ยุ) (กรณสาธนะ)
ย่อมถูกกล่าว ด้วยค�ำพูดนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วจน (ค�ำพูดเป็นเครื่องอันเขากล่าว)
วิ. ภาเวตีติ ภาวนา (ภู สตฺตายํ ในความมี ความเป็น + เณ + ยุ + อา) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมให้เจริญ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาวนา (ธรรมชาติผู้ให้เจริญ, ภาวนา)
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วิ. ภาวียติ เอตายาติ ภาวนา (ภู สตฺตายํ ในความมี ความเป็น + เณ + ยุ + อา) (กรณสาธนะ)
ย่อมถูกให้เจริญ ด้วยธรรมนี้ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ภาวนา (เป็นเครือ่ งอันเขาให้เจริญ, ภาวนา)
วิ. ติฏฺฐติ ตสฺมินฺติ ฐานํ (ฐา คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป + ยุ) (อธิกรณสาธนะ)
ย่อมตั้งอยู่ ในที่นั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ฐาน (ที่เป็นที่ตั้ง, ฐาน)
วิ. สยติ ตสฺมินฺติ สยนํ, เสนํ วา (สิ สเย ในการนอน + ยุ) (อธิกรณสาธนะ) (วุทธิ อิ เป็น เอ)
ย่อมนอน ในที่นั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สยน, เสน (ที่เป็นที่นอน) (แปลง เอ เป็น อย)
วิ. อจฺฉติ ตสฺมินฺติ อาสนํ (อาส อุปเวสเน ในการเข้าไปใกล้ + ยุ) (อธิกรณสาธนะ)
ย่อมเข้าไปใกล้ ในที่นั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อาสน (ที่เป็นที่นั่ง, อาสนะ)
วิ. อธิกรียติ เอตฺถาติ อธิกรณํ (อธิปุพฺพ + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ยุ) (อธิกรณสาธนะ)
ย่อมถูกอาศัยกระท�ำ ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อธิกรณ (ที่เป็นที่อันเขาอาศัยกระท�ำ,
อธิกรณ์)
วิ. สมฺมา ปกาเรน ททาติ อสฺสาติ สมฺปทานํ (สํ+ปปุพพฺ + ทา ทาเน ในการให้ + ยุ) (สัมปทาน)
ย่อมให้ โดยประการ ด้วยดี แก่บุคคลนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สมฺปทาน (เป็นที่ให้)
วิ. อเปจฺจ เอตสฺมา อาททาตีติ อปาทานํ (อป+อา+ ทา อาทาเน ในการถือเอา + ยุ) (อปาทาน)
หลีกไปแล้ว จากทีน่ ี้ ย่อมถือเอา (ซึง่ ทีอ่ นื่ ) เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า อปาทาน (เป็นแดนหลีกออก)
วิ. อาทียตีติ อาทิ (อาปุพฺพ + ทา อาทาเน ในการถือเอา + อิ) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกถือเอาเบื้องแรก เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อาทิ (เบื้องแรก, เบื้องต้น)
วิ. นิธียตีติ นิธิ (นิปุพฺพ + ธา ธารเณ ในการทรงไว้ + อิ) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกฝังไว้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นิธิ (ขุมทรัพย์)
วิ. วิธียตีติ วิธิ (วิปุพฺพ + ธา กรเณ ในการกระท�ำ + อิ) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกกระท�ำ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วิธิ (วิธี, พิธี)
วิ. วิทธาตีติ วิธิ (วิปุพฺพ + ธา กรเณ ในการกระท�ำ + อิ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมกระท�ำ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วิธิ (วิธี, พิธี)
วิ. วิธานํ วิธิ (วิปุพฺพ + ธา กรเณ ในการกระท�ำ + อิ) (ภาวสาธนะ)
อ.การกระท�ำ ชื่อว่า วิธิ (วิธี, พิธี, การกระท�ำ)
วิ. สมฺมา สมํ วา จิตฺตํ อาทธาตีติ สมาธิ (สํ+อาปุพฺพ + ธา ธารเณ ในการทรงไว้ + อิ) (กัตตุ)
ย่อมตั้งไว้ ซึ่งจิต ด้วยดี หรือสม�่ำเสมอ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สมาธิ (สภาพธรรมที่ด�ำรงจิตไว้
ด้วยดี)
วิ. ชีรตีติ ชรา (ชร วโยหานิมฺหิ ในการเสื่อมแห่งวัย + อ + อา) (กัตตุสาธนะ) (ลง อาปัจจัย)
ย่อมคร�่ำคร่า เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ชรา (ผู้แก่, ชรา)
วิ. ชีรณํ ชรา (ชร วโยหานิมฺหิ ในการเสื่อมแห่งวัย + อ + อา) (ภาวสาธนะ) (ลง อาปัจจัย)
อ.ความแก่ ชื่อว่า ชรา (ความแก่, ชรา)
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วิ. ปฏิสมฺภชิ ชฺ ตีติ ปฏิสมฺภทิ า (ปติ+สํ + ภิทิ ทฺวธิ ากรเณ ในการท�ำให้เป็นสองส่วน + อ + อา)
ย่อมแตกฉาน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปฏิสมฺภิทา (ปฏิสัมภิทา) (กัตตุสาธนะ)
วิ. ปฏิปชฺชติ เอตายาติ ปฏิปทา (ปติปุพฺพ + ปท คติมฺหิ ในการไป + อ + อา) (กรณสาธนะ)
ย่อมปฏิบัติ ด้วยข้อปฏิบัตินี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปฏิปทา (ข้อวัตรเป็นเครื่องปฏิบัติ)
วิ. สมฺปชฺชติ เอตายาติ สมฺปทา (สํปุพฺพ + ปท คติมฺหิ ในการไป + อ + อา) (กรณสาธนะ)
ย่อมถึงพร้อม ด้วยสมบัตินี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สมฺปทา (สมบัติเป็นเครื่องถึงพร้อม)
วิ. สญฺชานาตีติ สญฺา (สํปุพฺพ + า อวคมเน ในการรู้ + อ + อา) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมรู้โดยการจดจ�ำ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สฺา (ความจ�ำได้หมายรู้, สัญญา)
วิ. ปชานาตีติ ปญฺา (ปปุพฺพ + า อวคมเน ในการรู้ + อ + อา) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมรู้โดยประการต่างๆ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปฺา (ปัญญา)
วิ. อุเปกฺขตีติ อุเปกฺขา (อุปปุพฺพ + อิกฺข ทสฺสนงฺเกสุ ในการเห็นและเครื่องหมาย + อ + อา)
ย่อมแลดูโดยสมควร เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อุเปกฺขา (วางเฉย, อุเบกขา) (กัตตุสาธนะ)
วิ. จินฺตนํ จินฺตา (จินฺต จินฺตายํ ในความคิด + อ + อา) (ภาวสาธนะ)
อ.ความคิด ชื่อว่า จินฺตา (ความคิด, ปัญญา)
วิ. ปติฏฺ านํ ปติฏฺ า (ปติปพุ พฺ + า คตินวิ ตฺตมิ หฺ ิ ในการห้ามการไป + อ + อา) (ภาวสาธนะ)
อ.การตั้งอยู่เฉพาะ ชื่อว่า ปติฏฐฺ า (การตั้งไว้เฉพาะ, การประดิษฐานไว้, ที่พึ่ง)
วิ. สิกฺขนํ สิกฺขา (สิกฺข วิชฺโชปาทาเน ในการถือเอาซึ่งวิชา + อ + อา) (ภาวสาธนะ)
อ.การศึกษา ชื่อว่า สิกฺขา (การศึกษา)
วิ. สิกฺขียตีติ สิกฺขา (สิกฺข วิชฺโชปาทาเน ในการถือเอาซึ่งวิชา + อ + อา) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกศึกษา เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สิกฺขา (ข้อที่ถูกศึกษา)
วิ. ปรสมฺปตฺตึ อภิมุขํ ฌายตีติ อภิชฺฌา (อภิปุพฺพ + เฌ จินฺตายํ ในการเพ่ง-คิด + อ + อา)
ย่อมคิดอยากได้ โดยมุ่ง ซึ่งสมบัติของบุคคลอื่น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อภิชฺฌา (สภาวะที่เพ่ง
อยากได้ สมบัติของผู้อื่น) (กัตตุสาธนะ)
วิ. หิเตสีตํ อุปฏฺ เปตฺวา ฌายตีติ อุปชฺฌา, อุปชฺฌาโย (อุป+ เฌ จินตฺ ายํ ในการเพ่ง-คิด + อ + อา)
ยังความเป็นผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ให้เข้าไปตั้งไว้แล้ว ย่อมเพ่ง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า
อุปชฺฌา, ได้แก่พระอุปัชฌาย์ (พระอุปัชฌาย์) (แปลง เอ เป็น อาย) (กัตตุสาธนะ)
วิ. เอสนํ อิจฉฺ า (อิสุ อิจฉฺ ายํ ในความปรารถนา + อ + อา) (ภาวสาธนะ) (แปลงทีส่ ดุ ธาตุเป็น จฺฉ)
อ.ความปรารถนา ชื่อว่า อิจฺฉา (ความปรารถนา, ความต้องการ)
วิ. ปุจฺฉนํ ปุจฺฉา (ปุจฺฉ ปุจฺฉเน ในการถาม + อ + อา) (ภาวสาธนะ)
อ.การถาม ชื่อว่า ปุจฺฉา (การถาม, ปุจฉา)
วิ. นยนํ นีติ (นี นเย ในการน�ำไป + ติ) (ภาวสาธนะ)
อ.การน�ำไป ชื่อว่า นีติ (การน�ำไป, กฎหมาย, กฎระเบียบ)
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วิ. นียติ เอตายาติ นีติ (นี นเย ในการน�ำไป + ติ) (กรณสาธนะ)
ย่อมถูกน�ำไป ด้วยนัยนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นีติ (นัยเป็นเครื่องอันเขาน�ำไป, กฎหมาย)
วิ. มญฺตีติ มติ (มน าเณ ในการรู้ + ติ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมรู้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มติ (ปัญญา, มติ)
วิ. คมนํ คติ (คมุ คติมฺหิ ในการไป + ติ) (ภาวสาธนะ)
อ.การไป ชื่อว่า คติ (การไป)
วิ. คนฺตพฺพาติ คติ (คมุ คติมฺหิ ในการไป + ติ) (กัมมสาธนะ)
อ.ภูมิอันสัตว์พึงไป เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คติ (ภูมิอันสัตว์พึงไป)
วิ. สมาปชฺชนํ สมาปตฺติ (สํ+อาปุพฺพ + ปท คติมฺหิ ในการไป + ติ) (ภาวสาธนะ)
อ.การเข้าถึงด้วยดี ชื่อว่า สมาปตฺติ (สมาบัติ) (ลบพยัญชนะที่สุดธาตุ และเทวภาวะ =
คุปาทีนญฺจ)
วิ. สมาปชฺชเตติ สมาปตฺติ (สํ+อาปุพฺพ + ปท คติมฺหิ ในการไป + ติ) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกเข้าถึงด้วยดี เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สมาปตฺติ (สมาบัติ)
วิ. สมฺปชฺชนํ สมฺปตฺติ (สํปุพฺพ + ปท คติมฺหิ ในการไป + ติ) (ภาวสาธนะ)
อ.การถึงพร้อม ชื่อว่า สมฺปตฺติ (ความถึงพร้อม, สมบัติ)
วิ. สมฺปชฺชเตติ สมฺปตฺติ (สํ + ปท คติมฺหิ ในการไป + ติ) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกถึงพร้อม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สมฺปตฺติ (สิ่งที่ถูกถึงพร้อม, สมบัติ)
วิ. หายนํ หานิ, ชานิ (หา ชานิมฺหิ ในความเสื่อม + ติ) (แปลง ติ เป็น นิ และแปลง ห เป็น ช)
อ.ความเสื่อม ชื่อว่า หานิ, ชานิ (ความเสื่อม) (ภาวสาธนะ)
วิ. เจตยตีติ เจตนา (จิต สญฺเจตเน ในการจงใจ + ยุ + อา) (กัตตุสาธนะ) (ลง อาปัจจัย)
ย่อมจงใจ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เจตนา (ธรรมชาติผู้จงใจ, เจตนา)
วิ. เวทยตีติ เวทนา (วิท อนุภวเน ในการเสวย + ยุ + อา) (กัตตุสาธนะ) (ลง อาปัจจัย)
ย่อมเสวย(อารมณ์) เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เวทนา (ธรรมชาติผู้เสวยอารมณ์, เวทนา)
วิ. เทสียตีติ เทสนา (ทิสี อุจฺจารเณ ในการสวด-แสดง + ยุ + อา) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกแสดง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เทสนา (สิ่งที่ถูกแสดง, เทศนา, เทศน์)
วิ. ภาวียตีติ ภาวนา (ภู สตฺตายํ ในความมี ความเป็น + เณ + ยุ + อา) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกให้มี หรือย่อมถูกให้เจริญ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาวนา (สิ่งที่ถูกให้เจริญ, ภาวนา)
วิ. กตฺตพฺพา กิริยา (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ริริย + อา) (กัมมสาธนะ)
อ.อาการอันบุคคลพึงกระท�ำ ชื่อว่า กิริยา (กิริยา)
วิ. สุปนํ สุปิโน, สุปินํ (สุป สเย ในการนอน + อิน) (ภาวสาธนะ)
อ.การนอน ชื่อว่า สุปิน (การนอน, การฝัน)
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วิ. ทุกฺเขน กรียตีติ ทุกฺกรํ, หิตํ (ทุปุพฺพ + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ข) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกกระท�ำ โดยยาก เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ทุกกฺ ร, ได้แก่ประโยชน์เกือ้ กูล (ถูกกระท�ำได้ยาก)
วิ. สุเขน กรียตีติ สุกรํ, ปาปํ (สุปุพฺพ + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ข) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกกระท�ำ โดยง่าย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สุกร, ได้แก่บาป (ถูกกระท�ำได้ง่าย)
วิ. ทุกฺเขน รกฺขิตพฺพนฺติ ทุรกฺขํ, จิตฺตํ (ทุปุพฺพ + รกฺข ปาลเน ในการรักษา + ข) (กัมมสาธนะ)
พึงถูกรักษา โดยยาก เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทุรกฺข, ได้แก่จิต (ถูกรักษาได้ยาก)
วิ. ทุกเฺ ขน ปสฺสติ พฺโพติ ทุททฺ โส, ธมฺโม (ทุปพุ พฺ + ทิส เปกฺขเณ ในการดู-เห็น + ข) (กัมมสาธนะ)
พึงถูกเห็น โดยยาก เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ทุททฺ ส, ได้แก่ธรรม (ถูกเห็นได้ยาก) (แปลง อิ เป็น อ)
วิ. สุเขน ปสฺสติ พฺพนฺติ สุทสฺส,ํ ปรวชฺชํ (สุปพุ พฺ + ทิส เปกฺขเณ ในการดู-เห็น + ข) (กัมมสาธนะ)
พึงถูกเห็น โดยง่าย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สุทสฺส, ได้แก่โทษของผู้อื่น (ถูกเห็นได้ง่าย)
วิ. สุเขน พุชฺฌิตพฺพนฺติ สุโพธํ (สุปุพฺพ + พุธ อวโพธเน ในการรู้ + ข) (กัมมสาธนะ)
พึงถูกรู้ โดยง่าย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สุโพธ (ถูกรู้ได้ง่าย)
วิ. สพฺเพ สงฺขตาสงฺขตสมฺมตุ เิ ภเท ธมฺเม อพุชฌ
ฺ ิ พุชฌ
ฺ ติ พุชฌ
ฺ สิ สฺ ตีติ วา พุทโฺ ธ (พุธ อวคมเน+ต)
ได้ตรัสรู้แล้ว ย่อมตรัสรู้ หรือจักตรัสรู้ ซึ่งธรรม ท. อันมีประเภทแห่งสังขตะ อสังขตะ และ
บัญญัติ ทั้งปวง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า พุทฺธ (ผู้ตรัสรู้, พระพุทธเจ้า) (กัตตุสาธนะ)
วิ. รูปาทีสุ สญฺชตีติ สตฺโต (สนฺช สงฺเค ในการติด + ต) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมข้อง ในอารมณ์ ท. มีรูปเป็นต้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สตฺต (ผู้ข้องในอารมณ์, สัตว์)
วิ. อาคจฺฉตีติ อาคนฺตุโก (อาปุพฺพ + คมุ คติมฺหิ ในการไป + ตุก) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมมา เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อาคนฺตุก (แขกผู้มาถึง, แขก, อาคันตุกะ)
วิ. คนฺตุํ ภพฺโพติ คมิโก, ภิกฺขุ (คมุ คติมฺหิ ในการไป + อิก)
เป็นผู้ควร เพื่ออันไป เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คมิก, ได้แก่ภิกษุ (ผู้จะเดินทาง)
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๕.๓ อตีตกาลิกปัจจัย (ต ปัจจัย)
บทกิตก์ที่ประกอบด้วย ต ปัจจัย รูปส�ำเร็จเป็นกิริยากิตก์ ท�ำหน้าที่ ๒ อย่าง คือ
(๑) กิริยาคุมพากย์ และ (๒) วิเสสนะ เวลาน�ำไปใช้ต้องมีลิงค์ วิภัตติ และวจนะเหมือนบทที่ไป
สัมพันธ์ด้วยเสมอ มีอ�ำนาจดังนี้
๑. ธาตุที่มี ม, น และ ร เป็นที่สุด ให้ลบพยัญชนะที่สุดธาตุ เช่น
คโต
ไปแล้ว
คมุ คติมฺหิ ในการไป, ถึง, บรรลุ + ต ปัจจัย
รโต
ยินดีแล้ว
รมุ กีฬายํ ในการเล่น + ต ปัจจัย
ขโต
อันเขาขุดแล้ว
ขนุ อวทารเณ ในการขุด + ต ปัจจัย
หโต
อันเขาฆ่าแล้ว
หน หึสายํ ในความเบียดเบียน + ต ปัจจัย
มโต
อันเขารู้แล้ว
มน าเณ ในความรู้ + ต ปัจจัย
หโฏ
อันเขาน�ำไปแล้ว
หร หรเณ ในการน�ำไป + ต ปัจจัย
กโต
อันเขาท�ำแล้ว
กร กรเณ ในการกระท�ำ + ต ปัจจัย
มโต
ตายแล้ว
มร ปาณจาเค ในการสละชีวิต + ต ปัจจัย
๒. ธาตุที่มี จ, ช และ ป เป็นที่สุด ให้ลบที่สุดธาตุ และซ้อน ตฺ เช่น
สิตฺโต
อันเขารดแล้ว
สิจ สิญฺจเน ในการรด + ต ปัจจัย
วิวิตฺโต สงัดแล้ว
วิ + วิจ วิเวเก ในความสงบ + ต ปัจจัย
ภุตฺโต
อันเขากินแล้ว
ภุช พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + ต ปัจจัย
จตฺโต
อันเขาสละแล้ว
จช จาเค ในการสละ + ต ปัจจัย
คุตฺโต
อันเขาคุ้มครองแล้ว
คุป โคปเน ในการคุ้มครอง,รักษา + ต ปัจจัย
ตตฺโต
ร้อนแล้ว
ตป ทาเห ในความร้อน + ต ปัจจัย
๓. เพราะพยัญชนาทิปัจจัย ถ้าธาตุมพ
ี ยัญชนะตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ให้ลง อิ อาคมหน้า ต ปัจจัย
เช่น
ภาสิโต อันเขากล่าวแล้ว
ภาส วิยตฺติยํ วาจายํ ในการพูดชัด + ต ปัจจัย
เทสิโต
อันเขาแสดงแล้ว
ทิสี อุจฺจารเณ ในการสวด,แสดง + เณ + ต ปัจจัย
อิจฺฉิตํ
อันเขาปรารถนาแล้ว อิสุ อิจฉฺ ากนฺตสี ุ ในความปรารถนาและใคร่ + ต ปัจจัย
ปุจฺฉิโต อันเขาถามแล้ว
ปุจฺฉ ปุจฺฉเน ในการถาม + ต ปัจจัย
ปาลิตํ
อันเขารักษาแล้ว
ปาล รกฺขเณ ในการรักษา + เณ + ต ปัจจัย
๔. ธาตุทมี่ ี ท เป็นต้นเป็นทีส่ ดุ แปลง ต เป็น อินนฺ , อนฺน และ อีณ และลบพยัญชนะทีส่ ดุ ธาตุ เช่น
ทินฺโน
ให้แล้ว, อันเขาให้แล้ว ทา ทาเน ในการให้ + ต ปัจจัย
นิสินฺโน นั่งแล้ว
นิ + สท คตฺยาวสาเน ในการสิน้ สุดการไป + ต ปัจจัย
ภินฺโน
แตกแล้ว
ภิทิ วิทารเณ ในการผ่า, ท�ำลาย + ต ปัจจัย
ฉินฺโน
อันเขาตัดแล้ว
ฉิทิ ทฺวธิ ากรเณ ในการท�ำให้เป็นสองส่วน + ต ปัจจัย

กิตก์ ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์นามกิตก์และกิริยากิตก์

175

ปสนฺโน เลื่อมใสแล้ว
ป + สท ปสาเท ในความเลื่อมใส + ต ปัจจัย
อุปฺปนฺโน เกิดขึ้นแล้ว
อุ + ปท คติมฺหิ ในการไป + ต ปัจจัย
ขีณา
สิ้นแล้ว
ขี ขเย ในความสิ้นไป + ต ปัจจัย
ปหีนา
อันเขาละแล้ว
ป + หา จาเค ในการสละ + ตปัจจัย
๕. ธาตุที่มี ร เป็นที่สุด แปลง ต เป็น อิณฺณ และลบพยัญชนะที่สุดธาตุ เช่น
ติณฺโณ ข้ามแล้ว
ตร ตรเณ ในการข้าม + ต ปัจจัย
ชิณฺโณ
แก่แล้ว
ชร วโยหานิมฺหิ ในความเสื่อมแห่งวัย + ต ปัจจัย
ปุณฺโณ เต็มแล้ว
ปูร ปูรเณ ในการเต็ม + ต ปัจจัย
๖. ธาตุที่มี ส เป็นที่สุด แปลง ต พร้อมกับพยัญชนะที่สุดธาตุ เป็น ฏฺ เช่น
ตุฏฺโ
ยินดีแล้ว
ตุส ปีติมฺหิ ในความยินดี + ต ปัจจัย
อิฏฺโ
ถูกปรารถนาแล้ว
อิสุ อิจฉฺ ากนฺตสี ุ ในความปรารถนาและน่าใคร่ + ต ปัจจัย
หฏฺโ
ร่าเริงแล้ว
หส หาเส ในความหัวเราะ + ต ปัจจัย
ปวิฏฺโ เข้าไปแล้ว
ป + วิส ปเวสเน ในการเข้าไป + ต ปัจจัย
๗. หลังจาก ทิส และ สาส ธาตุ แปลง ต เป็น ริฏฺ และลบพยัญชนะที่สุดธาตุ เช่น
ทิฏฺโ
ถูกเห็นแล้ว
ทิส เปกฺขเณ ในการดู,การเห็น + ต ปัจจัย
อนุสิฏฺโ ถูกพร�่ำสอนแล้ว
อนุ + สาส อนุสิฏฺ ิมฺหิ ในการพร�่ำสอน + ต ปัจจัย
๘. ธาตุที่มี ธ และ ภ เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ธ และแปลงที่สุดธาตุ เป็น ทฺ เช่น
พุทฺโธ
รู้แล้ว
พุธ อวโพธเน ในการรู้ + ต ปัจจัย
กุทฺโธ
โกรธแล้ว
กุธ โกเป ในความก�ำเริบ + ต ปัจจัย
รุทฺโธ
อันเขาปิดแล้ว
รุธิ อาวรเณ ในการปิดกั้น + ต ปัจจัย
อารทฺโธ อันเขาปรารภแล้ว
อา + รภ ราภสฺเส ในการเริ่มต้น + ต ปัจจัย
๙. ธาตุที่มี ม เป็นที่สุด แปลง ต เป็น นฺต และลบพยัญชนะที่สุดธาตุ เช่น
ปกฺกนฺโต หลีกไปแล้ว
ป + กมุ ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต ปัจจัย
นิกฺขนฺโต ออกไปแล้ว
นิ + กมุ ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ต ปัจจัย
ทนฺโต
ทรมานแล้ว, ฝึกแล้ว ทมุ ทมเน ในการฝึก + ต ปัจจัย
สนฺโต
สงบแล้ว
สมุ อุปสเม ในความสงบ + ต ปัจจัย
๑๐. ธาตุที่มี ห เป็นที่สุด แปลง ต เป็น ห และแปลงพยัญชนะที่สุดธาตุเป็น ล เช่น
รูฬฺโห
งอกแล้ว, เจริญแล้ว
รุห ชนเน ในการเกิด + ต ปัจจัย
มูฬฺโห
หลงแล้ว
มุห เวจิตฺเต ในความหลง + ต ปัจจัย
วูฬฺโห
อันน�้ำพัดไปแล้ว
วห ปาปเน ในการให้ถึง, น�ำไป + ต ปัจจัย
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๕.๔ ตเวตุนาทิปัจจัย

ตเวตุนาทิปัจจัย ได้แก่ปัจจัย ๕ ตัว คือ ตเว, ตุํ, ตุน, ตฺวาน และ ตฺวา ปัจจัย แบ่งออก
เป็น ๒ พวก คือ (๑) ตเว และ ตุํ ปัจจัย (๒) ตุน, ตฺวาน และ ตฺวา ปัจจัย สาเหตุที่จัดอยู่
ในกลุ่มเดียวกัน เพราะรูปส�ำเร็จเป็นนิบาตทั้งหมด

๕.๔.๑ ตเว และ ตุํ ปัจจัย
อภิสงฺขริตุํ
โสตเว
โสตุํ
สุณิตุํ
กาตุํ
กาตเว
อนุภวิตุํ
ปจิตุํ
คนฺตุํ
คมิตุํ
ขนฺตุํ
ขนิตุํ
หนฺตุํ
หนิตุํ
มนฺตุํ
มนิตุํ
หริตุํ
อนุสฺสริตุํ
ตุทิตุํ
ปวิสิตุํ
อุทฺทิสิตุํ
โหตุํ
สยิตุํ
เนตุํ
ชุโหตุํ

= เพื่ออันปรุงแต่ง
= เพื่ออันฟัง
= เพื่ออันฟัง
= เพื่ออันฟัง
= เพื่ออันกระท�ำ	
= เพื่ออันกระท�ำ	
= เพื่ออันเสวย
= เพื่ออันหุง
= เพื่ออันไป
= เพื่ออันไป
= เพื่ออันขุด
= เพื่ออันขุด
= เพื่ออันเบียดเบียน
= เพื่ออันเบียดเบียน
= เพื่ออันรู้
= เพื่ออันรู้
= เพื่ออันน�ำไป
= เพื่ออันระลึกถึง
= เพื่ออันแทง
= เพื่ออันเข้าไป
= เพื่ออันสวด, แสดง
= เพื่ออันเป็น
= เพื่ออันนอน
= เพื่ออันน�ำไป
= เพื่ออันบวงสรวง

อภิ + สํ + กร กรเณ ในการกระท�ำ + (อิ) + ตุํ
สุ สวเณ ในการฟัง + ตเว
สุ สวเณ ในการฟัง + ตุํ
สุ สวเณ ในการฟัง + ณา + (อิ) + ตุํ
กร กรเณ ในการกระท�ำ + ตุํ
กร กรเณ ในการกระท�ำ + ตเว
อนุ + ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + (อิ) + ตุํ
ปจ ปาเก ในการหุง-ต้ม + (อิ) + ตุํ
คมุ คติมฺหิ ในการไป + ตุํ (แปลงที่สุดธาตุ เป็น นฺ)
คมุ คติมฺหิ ในการไป + (อิ) + ตุํ
ขนุ อวทารเณ ในการขุด + ตุํ
ขนุ อวทารเณ ในการขุด + (อิ) + ตุํ	
หน หึสาคตีสุ ในการเบียดเบียนและการไป + ตุํ
หน หึสาคตีสุ ในการเบียดเบียนและการไป + (อิ) + ตุํ
มน าเณ ในความรู้ + ตุํ
มน าเณ ในความรู้ + (อิ) + ตุํ
หร หรเณ ในการน�ำไป + (อิ) + ตุํ
อนุ + สร คติจินฺตายํ ในการไปและการคิด + (อิ) + ตุํ
ตุท พฺยถเน ในการแทง + (อิ) + ตุํ
ป + วิส ปเวสเน ในการเข้าไป + (อิ) + ตุํ
อุ + ทิสี อุจฺจารเณ ในการสวด-แสดง + (อิ) + ตุํ
หู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + ตุํ
สิ สเย ในการนอน + (อิ) + ตุํ
นี นเย ในการน�ำไป + ตุํ
หุ หพฺยปทาเน ในการบวงสรวง + ตุํ

กิตก์ ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์นามกิตก์และกิริยากิตก์
ปชหิตุํ
ปหาตุํ
ทาตุํ
โรทฺธุํ
รุนฺธิตุํ
โภตฺตุํ
ภุญฺชิตุํ
เฉตฺตุํ
ฉินฺทิตุํ
สิพฺพิตุํ
โพทฺธุํ
พุชฺฌิตุํ
ชายิตุํ
ชนิตุํ
ปตฺตุํ
ปาปุณิตุํ
เชตุํ
ชินิตุํ
เกตุํ
กิณิตุํ
วินิจฺเฉตุํ
วินิจฺฉินิตุํ
าตุํ
ชานิตุํ
คเหตุํ
คณฺหิตุํ
โจเรตุํ
โจรยิตุํ
ปาเลตุํ
ปาลยิตุํ
ภาเวตุํ
ภาวยิตุํ
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= เพื่ออันละ
ป + หา จาเค ในการสละ + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันละ
ป + หา จาเค ในการสละ + ตุํ
= เพื่ออันให้
ทา ทาเน ในการให้ + ตุํ
= เพื่ออันปิดกั้น
รุธิ อาวรเณ ในการปิด-กั้น + ตุํ
= เพื่ออันปิดกั้น
รุธิ อาวรเณ ในการปิดกั้น + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันกิน
ภุช พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + ตุํ
= เพื่ออันกิน
ภุช พฺยวหรเณ ในการกลืนกิน + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันตัด
ฉิทิ ทฺวิธากรเณ ในการท�ำให้เป็นสองส่วน, ตัด + ตุํ
= เพื่ออันตัด
ฉิทิ ทฺวิธากรเณ ในการท�ำให้เป็นสองส่วน, ตัด +(อิ)+ ตุํ
= เพื่ออันเย็บ
สิวุ ตนฺตสนฺตาเน ในการสืบต่อเส้นด้าย + ย + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันรู้
พุธ อวคมเน ในการรู้ + ตุํ
= เพื่ออันรู้
พุธ อวคมเน ในการรู้ + ย + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันเกิด
ชน ชนเน ในการเกิด + ย + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันเกิด
ชน ชนเน ในการเกิด + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันถึง
ป + อป ปาปุณเน ในการให้ถึง + ตุํ
= เพื่ออันถึง
ป + อป ปาปุณเน ในการให้ถึง + อุณา + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันชนะ
ชิ ชเย ในความชนะ + ตุํ
= เพื่ออันชนะ
ชิ ชเย ในความชนะ + นา + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันซื้อ
กี ทพฺพวินิมเย ในการแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์ + ตุํ
= เพื่ออันซื้อ
กี ทพฺพวินมิ เย ในการแลกเปลีย่ นด้วยทรัพย์ +นา+อิ+ตุํ
= เพื่ออันวินิจฉัย
วิ + นิ + จิ จเย ในการสั่งสม + ตุํ
= เพื่ออันวินิจฉัย
วิ + นิ + จิ จเย ในการสั่งสม + นา + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันรู้ 	า อวโพธเน ในการรู้ + ตุํ
= เพื่ออันรู้ 	า อวโพธเน ในการรู้ + นา + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันถือเอา
คห อุปาทาเน ในการถือเอา + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันถือเอา
คห อุปาทาเน ในการถือเอา + ณฺหา + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันลักขโมย
จุร เถยฺเย ในการลักขโมย + เณ + ตุํ
= เพื่ออันลักขโมย
จุรเถยฺเย ในการลักขโมย + ณย + (อิ) + ตุํ
= เพื่ออันรักษา
ปาล รกฺขเณ ในการรักษา + เณ + ตุํ
= เพื่ออันรักษา
ปาล รกฺขเณ ในการรักษา + ณย + (อิ) + ตุํ
= เพือ่ อันยัง... ให้เจริญ ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + เณ + ตุํ
= เพือ่ อันยัง... ให้เจริญ ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + ณย + (อิ) + ตุํ

178
กาเรตุํ
การยิตุํ
การาเปตุํ
การาปยิตุํ
สุพุทฺธุํ
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= เพือ่ อันยัง... ให้กระท�ำ	
= เพือ่ อันยัง... ให้กระท�ำ	
= เพือ่ อันยัง... ให้กระท�ำ	
= เพือ่ อันยัง... ให้กระท�ำ	
= เพื่ออันรู้ด้วยดี

กร กรเณ ในการกระท�ำ + เณ + ตุํ
กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณย + (อิ) + ตุํ
กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณาเป + ตุํ
กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณาปย + (อิ) + ตุํ
สุ + พุธ อวคมเน ในการรู้ + ตุํ

ตุํ ปัจจัยใช้ในอรรถ ๒ อย่าง
(๑) ตุํ ปัจจัย ใช้ในอรรถปฐมาวิภัตติ เรียกว่า “ตุมตฺถกตฺตา” แปลว่า “อ.อัน...”
เช่น “ปณฺฑิเตน ปน สีลํ วิโสเธตฺวา อตฺตโน นิพฺพานคามิมคฺคเมว โสเธตุํ วฏฺฏติ”. ค�ำแปล
“แต่ว่า อ.อัน- อันบัณฑิต ยังศีล ให้หมดจดแล้ว ยังทางอันมีปกติไปสู่พระนิพพาน เพื่อตน
นั่นเทียว -ให้หมดจด ย่อมควร” (อันการที่บัณฑิตช�ำระศีลให้หมดจดแล้ว ช�ำระหนทางเป็นที่ไป
พระนิพพานเพื่อตนนั่นแล ย่อมควร) (ธมฺ. ๗/๑๐/๘๕)
“ภิกฺขุนา นาม อริยมคฺเค กมฺมํ กาตุํ วฏฺฏติ” ค�ำแปล “อ.อัน- ชื่ออันภิกษุ -กระท�ำ
ซึ่งกรรม ในอริยมรรค ย่อมควร” (ธรรมดาภิกษุท�ำกรรมในอริยมรรคจึงควร) (ธมฺ.๗/๑/๕๘)
(๒) ตุํ ปัจจัย ใช้ในอรรถจตุตถีวภิ ตั ติ เรียกว่า “ตุมตฺถสมฺปทาน” แปลว่า “เพือ่ อัน...”
เช่น “ปฏาจาเร ปุตฺตาทโย นาม ปรโลกํ คจฺฉนฺตสฺส ตาณํ วา เลนํ วา ภวิตุํ น สกฺโกนฺติ”
ค�ำแปล “ดูก่อนปฏาจารา ชื่อว่า อ.ปิยชน ท.มีบุตรเป็นต้น ย่อมไม่อาจ เพื่ออันเป็น ผู้ต้านทาน
หรือ หรือว่า ผูป้ อ้ งกัน ของบุคคลผูไ้ ปอยู่ สูโ่ ลกอืน่ ” (ปฏาจารา ชือ่ ว่าปิยชนทัง้ หลาย มีบตุ รเป็นต้น
ย่อมไม่อาจ เป็นผู้ต้านทานหรือป้องกัน ของบุคคลผู้ไปสู่ปรโลกได้) (ธมฺ. ๗/๑๐/๘๔-๕)
“โส เอกทิวสํ ทิวสภาเค วิกฺกีณิตฺวา อตฺตโน อตฺถาย ปจิตุํ เอกํ มํสขณฺฑํ ภริยาย
ทตฺวา นหายิตุํ อคมาสิ” ค�ำแปล “อ.เขา ขายแล้ว ในส่วนแห่งวัน ในวันหนึ่ง ให้แล้ว ซึ่งก้อน
แห่งเนื้อ ก้อนหนึ่ง แก่ภรรยา เพื่ออันปิ้ง เพื่อประโยชน์ แก่ตน ได้ไปแล้ว เพื่ออันอาบ” (วันหนึ่ง
เขาขายเนือ้ ในตอนกลางวันแล้ว ให้กอ้ นเนือ้ ก้อนหนึง่ แก่ภรรยา เพือ่ ปิง้ เพือ่ ประโยชน์แก่ตนแล้ว
ได้ไปอาบน�้ำ) (ธมฺ.๗/๑/๑)
ส่วน ตเว ปัจจัย ใช้ในอรรถจตุตถีวิภัตติเพียงอย่างเดียว เช่น โส ปฺุานิ กาตเว อิจฺฉติ
อ.เขา ย่อมปรารถนา เพื่ออันกระท�ำ ซึ่งบุญ ท.

กิตก์ ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์นามกิตก์และกิริยากิตก์
อภิสงฺขริตฺวา
กริตฺวา
กตฺวา
สิพฺพิตฺวา
ชายิตฺวา
ชนิตฺวา
สุตฺวา
สุตฺวาน
สุณิตฺวา
ปตฺวา
ปาปุณิตฺวา
กิณิตฺวา
เชตฺวา
ชินิตฺวา
ชิตฺวา
โจเรตฺวา
โจรยิตฺวา
ปูเชตฺวา
ปูชยิตฺวา
ภาเวตฺวา
ภาวยิตฺวา
กาเรตฺวา
การยิตฺวา
การาเปตฺวา
การาปยิตฺวา
อภิวนฺทิย
อภิวนฺทิตฺวา
วนฺทิย
วนฺทิตฺวา
อภิภุยฺย

๕.๔.๒ ตุน, ตฺวาน และ ตฺวา ปัจจัย

= ปรุงแต่งแล้ว
= กระท�ำแล้ว
= กระท�ำแล้ว
= เย็บแล้ว
= เกิดแล้ว
= เกิดแล้ว
= ฟังแล้ว
= ฟังแล้ว
= ฟังแล้ว
= ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
= ถึงแล้ว, บรรลุแล้ว
= ซื้อแล้ว
= ชนะแล้ว
= ชนะแล้ว
= ชนะแล้ว
= ลักขโมยแล้ว
= ลักขโมยแล้ว
= บูชาแล้ว
= บูชาแล้ว
= ยัง... ให้เจริญแล้ว
= ยัง... ให้เจริญแล้ว
= ยัง... ให้กระท�ำแล้ว
= ยัง... ให้กระท�ำแล้ว
= ยัง... ให้กระท�ำแล้ว
= ยัง... ให้กระท�ำแล้ว
= กราบไหว้แล้ว
= กราบไหว้แล้ว
= กราบไหว้แล้ว
= กราบไหว้แล้ว
= ครอบง�ำแล้ว
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อภิ + สํ + กร กรเณ + (อิ) + ตฺวา (แปลง กรฺ เป็น ขร)
กร กรเณ ในการกระท�ำ + (อิ) + ตฺวา
กร กรเณ ในการกระท�ำ + ตฺวา
สิวุ ตนฺตสนฺตาเน ในการสืบต่อเส้นด้าย + ย + (อิ) + ตฺวา
ชน ชนเน ในการเกิด + ย + (อิ) + ตฺวา
ชน ชนเน ในการเกิด + (อิ) + ตฺวา
สุ สวเณ ในการฟัง + ตฺวา
สุ สวเณ ในการฟัง + ตฺวาน
สุ สวเณ ในการฟัง + ณา + (อิ) + ตฺวา
ป + อป ปาปุณเน ในการถึง + ตฺวา
ป + อป ปาปุณเน ในการถึง + อุณา + (อิ) + ตฺวา
กี ทพฺพวินมิ เย ในการแลกเปลีย่ นทรัพย์ +นา+(อิ)+ตฺวา
ชิ ชเย ในการชนะ + ตฺวา (วุทธิ อิ เป็น เอ)
ชิ ชเย ในการชนะ + นา + (อิ) + ตฺวา
ชิ ชเย ในการชนะ + ตฺวา
จุร เถยฺเย ในการลักขโมย + เณ + ตฺวา
จุร เถยฺเย ในการลักขโมย + ณย + (อิ) + ตฺวา
ปูช ปูชายํ ในการบูชา + เณ + ตฺวา
ปูช ปูชายํ ในการบูชา + ณย + (อิ) + ตฺวา
ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + เณ + ตฺวา
ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + ณย + (อิ) + ตฺวา
กร กรเณ ในการกระท�ำ + เณ + ตฺวา
กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณย + (อิ) + ตฺวา
กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณาเป + ตฺวา
กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณาปย + (อิ) + ตฺวา
อภิ + วนฺท วนฺทเน ในการกราบไหว้ + (อิ) + ตฺวา
อภิ + วนฺท วนฺทเน ในการกราบไหว้ + (อิ) + ตฺวา
วนฺท วนฺทเน ในการกราบไหว้ + (อิ) + ตฺวา
วนฺท วนฺทเน ในการกราบไหว้ + (อิ) + ตฺวา
อภิ + ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + ตฺวา
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อภิภวิตฺวา
อภิโภตฺวา
นิสฺสาย
นิสฺสิตฺวา
วิภชฺช
วิภชิย
วิภชิตฺวา
อุทฺทิสฺส
อุทฺทิสิย
อุทฺทิสิตฺวา
ปวิสฺส
ปวิสิย
ปวิสิตฺวา
อุปนีย
อุปเนตฺวา
อติเสยฺย
อติสยิตฺวา
โอหาย
โอหิตฺวา
ชหิตฺวา
หิตฺวา
อาทาย
อาทิยิตฺวา
ทตฺวา
ทตฺวาน
ปิธาย
ปิทหิตฺวา
ภุญฺชิย
ภุญฺชิตฺวา
โภตฺวา
วิเจยฺย
วิจินิตฺวา

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
= ครอบง�ำแล้ว
= ครอบง�ำแล้ว
= อาศัยแล้ว
= อาศัยแล้ว
= คบแล้ว, จ�ำแนกแล้ว
= คบแล้ว, จ�ำแนกแล้ว
= คบแล้ว, จ�ำแนกแล้ว
= แสดงแล้ว
= แสดงแล้ว
= แสดงแล้ว
= เข้าไปแล้ว
= เข้าไปแล้ว
= เข้าไปแล้ว
= น�ำเข้าไปแล้ว
= น�ำเข้าไปแล้ว
= นอนเกินแล้ว
= นอนเกินแล้ว
= ละแล้ว, เหลือแล้ว
= ละแล้ว, เหลือแล้ว
= ละแล้ว, เหลือแล้ว
= ละแล้ว, เหลือแล้ว
= ถือเอาแล้ว
= ถือเอาแล้ว
= ให้แล้ว
= ให้แล้ว
= ปิดแล้ว
= ปิดแล้ว
= กินแล้ว
= กินแล้ว
= กินแล้ว
= พิจารณาแล้ว
= พิจารณาแล้ว

อภิ + ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + (อิ) + ตฺวา
อภิ + ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + ตฺวา
นิ + สิ เสวายํ ในการเสพ + ตฺวา
นิ + สิ เสวายํ ในการเสพ + ตฺวา
วิ + ภช เสวายํ ในการเสพ + ตฺวา
วิ + ภช เสวายํ ในการเสพ + (อิ) + ตฺวา
วิ + ภช เสวายํ ในการเสพ + (อิ) + ตฺวา
อุ + ทิส อติสชฺชเน ในการสวด-แสดง + ตฺวา
อุ + ทิส อติสชฺชเน ในการสวด-แสดง + (อิ) + ตฺวา
อุ + ทิส อติสชฺชเน ในการสวด-แสดง + (อิ) + ตฺวา
ป + วิส ปเวสเน ในการเข้าไป + ตฺวา
ป + วิส ปเวสเน ในการเข้าไป + (อิ) + ตฺวา
ป + วิส ปเวสเน ในการเข้าไป + (อิ) + ตฺวา
อุป + นี ปาปเณ ในการถึง + ตฺวา
อุป + นี ปาปเณ ในการถึง + ตฺวา
อติ + สิ สเย ในการนอน + ตฺวา
อติ + สิ สเย ในการนอน + (อิ) + ตฺวา
อว + หา จาเค ในการสละ + ตฺวา
อว + หา จาเค ในการสละ + (อิ) + ตฺวา
หา จาเค ในการสละ + (อิ) + ตฺวา
หา จาเค ในการสละ + ตฺวา
อา + ทา อาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา
อา + ทา อาทาเน ในการถือเอา + ย + (อิ) + ตฺวา
ทา ทาเน ในการให้ + ตฺวา
ทา ทาเน ในการให้ + ตฺวาน
อปิ + ธา อจฺฉาทเน ในการปกปิด + ตฺวา
อปิ + ธา อจฺฉาทเน ในการปกปิด + (อิ) + ตฺวา
ภุช ปาลนพฺยวหรเณสุ ในการรักษาและกลืนกิน +อิ+ตฺวา
ภุช ปาลนพฺยวหรเณสุ ในการรักษาและกลืนกิน +อิ+ตฺวา
ภุช ปาลนพฺยวหรเณสุ ในการรักษาและกลืนกิน + ตฺวา
วิ + จิ จเย ในการสั่งสม + ตฺวา
วิ + จิ จเย ในการสั่งสม + นา + (อิ) + ตฺวา

กิตก์ ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์นามกิตก์และกิริยากิตก์

181

วิญฺาย
= รู้แล้ว
วิ + า อวโพธเน ในการรู้ + ตฺวา
วิชานิตฺวา = รู้แล้ว
วิ + า อวโพธเน ในการรู้ + นา + (อิ) + ตฺวา
ตฺวา
= รู้แล้ว 	า อวโพธเน ในการรู้ + ตฺวา
สมาปชฺชติ วฺ า = เข้าแล้ว
สํ + อา + ปท คติมฺหิ ในการไป-ถึง + (ย) + (อิ) + ตฺวา
อุปฺปชฺชิตฺวา = เกิดขึ้นแล้ว
อุ + ปท คติมฺหิ ในการไป-ถึง + (ย) + (อิ) + ตฺวา
ภิชฺชิตฺวา = แตกแล้ว
ภิทิ วิทารเณ ในการผ่า, ท�ำลาย + (ย) + (อิ) + ตฺวา
ฉิชฺชิตฺวา = ตัดแล้ว
ฉิทิ ทฺวธิ ากรเณ ในการท�ำให้เป็นสองส่วน +(ย)+(อิ)+ตฺวา
พุชฺฌิย
= รู้แล้ว
พุธ อวคมเน ในการรู้ + (ย) + (อิ) + ตฺวา
พุชฺฌิตฺวา = รู้แล้ว
พุธ อวคมเน ในการรู้ + (ย) + (อิ) + ตฺวา
วิรชฺฌิย
= ผิดแล้ว
วิ + รธ อปราเธ ในความผิด + (ย) + (อิ) + ตฺวา
วิรชฺฌิตฺวา = ผิดแล้ว
วิ + รธ อปราเธ ในความผิด + (ย) + (อิ) + ตฺวา
รุนฺธิย
= ปิดกั้นแล้ว
รุธิ อาวรเณ ในการปิด-กั้น + (อิ) + ตฺวา
รุนฺธิตฺวา
= ปิดกั้นแล้ว
รุธิ อาวรเณ ในการปิด-กั้น + (อิ) + ตฺวา
วิวิจฺจ
= สงัดแล้ว
วิ + วิจ วิเวจเน ในความสงัด + ตฺวา
วิวิจฺจิตฺวา = สงัดแล้ว
วิ + วิจ วิเวจเน ในความสงัด + (ย) + (อิ) + ตฺวา
ปจฺจ
= หุงแล้ว
ปจ ปาเก ในการหุง-ต้ม + ตฺวา
ปจฺจิย
= หุงแล้ว
ปจ ปาเก ในการหุง-ต้ม + (ย) + (อิ) + ตฺวา
ปจฺจิตฺวา
= หุงแล้ว
ปจ ปาเก ในการหุง-ต้ม + (ย) + (อิ) + ตฺวา
วิมุจฺจ
= พ้นแล้ว
วิ + มุจ วิโมจเน ในการหลุด-พ้น + ตฺวา
วิมุจฺจิตฺวา = พ้นแล้ว
วิ + มุจ วิโมจเน ในการหลุด-พ้น + (ย) + (อิ) + ตฺวา
อาหจฺจ
= กระทบแล้ว
อา + หน หึสาคตีสุ ในการเบียดเบียนและการไป + ตฺวา
อุปหจฺจ
= เข้าถึงแล้ว
อุป + หน หึสาคตีสุ ในการเบียดเบียนและการไป + ตฺวา
อาหนฺตฺวา = กระทบแล้ว
อา + หน หึสาคตีสุ ในการเบียดเบียนและการไป + ตฺวา
อุปหนฺตฺวา = เข้าถึงแล้ว
อุป + หน หึสาคตีสุ ในการเบียดเบียนและการไป + ตฺวา
อวมฺิตฺวา = ดูหมิ่นแล้ว
อว + มน าเณ ในการรู้ + (ย) + (อิ) + ตฺวา
มนฺตฺวา
= รู้แล้ว
มน าเณ ในการรู้ + ตฺวา
ปฏิจฺจ
= อาศัยแล้ว
ปติ + อิ คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา
อเวจฺจ
= พิจารณาแล้ว
อว + อิ คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา
อุเปจฺจ
= เข้าถึงแล้ว
อุป + อิ คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา
อุเปตฺวา
= เข้าถึงแล้ว
อุป + อิ คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา
สกฺกจฺจ
= กระท�ำด้วยดีแล้ว
สํ + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ตฺวา
อธิกิจฺจ
= อาศัยแล้ว
อธิ + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ตฺวา
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กริย
ทิสฺวาน
ทิสฺวา
ปสฺสิย
ปสฺสิตุน
ปสฺสิตฺวา

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
= กระท�ำแล้ว
= เห็นแล้ว
= เห็นแล้ว
= เห็นแล้ว
= เห็นแล้ว
= เห็นแล้ว

กร กรเณ ในการกระท�ำ + (อิ) + ตฺวา
ทิส เปกฺขเณ ในการดู-การเห็น + ตฺวาน
ทิส เปกฺขเณ ในการดู-การเห็น + ตฺวา
ทิส เปกฺขเณ ในการดู-การเห็น + (อิ) + ตฺวา
ทิส เปกฺขเณ ในการดู-การเห็น + (อิ) + ตุน
ทิส เปกฺขเณ ในการดู-การเห็น + (อิ) + ตฺวา

ข้อก�ำหนดในการแปลง (อาเทส) ตฺวาทิปัจจัย
(๑) ธาตุที่มี ม เป็นที่สุด แปลง ตุนาทิปัจจัย เป็น มฺม และลบพยัญชนะที่สุดธาตุ เช่น
อาคมฺม
= มาแล้ว, อาศัยแล้ว อา + คมุ คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา
อาคนฺตฺวา = มาแล้ว
อา + คมุ คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา
โอกฺกมฺม = ก้าวลงแล้ว
อว + กมุ ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา
โอกฺกมิตฺวา = ก้าวลงแล้ว
อว + กมุ ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + (อิ) + ตฺวา
นิกฺขมฺม
= ออกไปแล้ว
นิ + กมุ ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + ตฺวา
นิกฺขมิตฺวา = ออกไปแล้ว
นิ + กมุ ปทวิกฺเขเป ในการก้าวเท้า + (อิ) + ตฺวา
อภิรมฺม
= ยินดียิ่งแล้ว
อภิ + รมุ กีฬายํ ในการเล่น + ตฺวา
อภิรมิตฺวา = ยินดียิ่งแล้ว
อภิ + รมุ กีฬายํ ในการเล่น + (อิ) + ตฺวา
(๒) ธาตุที่มี ห เป็นที่สุด แปลง ตุนาทิปัจจัย เป็น ยฺห และลบพยัญชนะที่สุดธาตุ เช่น
ปคฺคยฺห
= ประคองแล้ว, ยกย่องแล้ว ป + คห อุปาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา
ปคฺคณฺหิตฺวา = ประคองแล้ว, ยกย่องแล้ว ป + คห อุปาทาเน ในการถือเอา +ณฺหา+อิ+ตฺวา
ปคฺคเหตฺวา = ประคองแล้ว, ยกย่องแล้ว ป + คห อุปาทาเน ในการถือเอา + (อิ) + ตฺวา
สมฺมุยฺห
= หลงแล้ว
สํ + มุห เวจิตฺเต ในความหลง + ตฺวา
สมฺมุยฺหิตฺวา = หลงแล้ว
สํ + มุห เวจิตฺเต ในความหลง + (ย) + (อิ) + ตฺวา
อารุยฺห
= ขึ้นแล้ว
อา + รุห อาโรหเน ในการขึ้น + ตฺวา
อารุหิตฺวา = ขึ้นแล้ว
อา + รุห อาโรหเน ในการขึ้น + (อิ) + ตฺวา
โอคยฺห
= หยั่งลงแล้ว
อว + คห อุปาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา
โอคเหตฺวา = หยั่งลงแล้ว
อว + คห อุปาทาเน ในการถือเอา + (อิ) + ตฺวา
(๓) ธาตุที่มี ท เป็นที่สุด แปลง ตุนาทิปัจจัย เป็น ชฺช และลบพยัญชนะที่สุดธาตุ เช่น
อุปฺปชฺช
= เกิดขึ้นแล้ว
อุ + ปท คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา
อุปฺปชฺชิตฺวา = เกิดขึ้นแล้ว
อุ + ปท คติมฺหิ ในการไป + (อิ) + ตฺวา
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ปมชฺช
= ประมาทแล้ว
ปมชฺชิตฺวา = ประมาทแล้ว
อุปสมฺปชฺช = อุปสมบทแล้ว
อุปสมฺปชฺชิตฺวา = อุปสมบทแล้ว
อจฺฉิชฺช
= ตัดแล้ว
ฉิชฺช
= ตัดแล้ว
ฉิชฺชิตฺวา = ตัดแล้ว
ฉินฺทิย
= ตัดแล้ว
ฉินฺทิตฺวา = ตัดแล้ว
เฉตฺวา
= ตัดแล้ว
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ป + มท อุมฺมาเท ในความบ้า + ตฺวา
ป + มท อุมฺมาเท ในความบ้า + (อิ) + ตฺวา
อุป + สํ + ปท คติมฺหิ ในการไป + ตฺวา
อุป + สํ + ปท คติมฺหิ ในการไป + (อิ) + ตฺวา
อา + ฉิทิ ทฺวิธากรเณ ในการท�ำให้เป็นสองส่วน + ตฺวา
ฉิทิ ทฺวิธากรเณ ในการท�ำให้เป็นสองส่วน + ตฺวา
ฉิทิ ทฺวิธากรเณ ในการท�ำให้เป็นสองส่วน + (อิ) + ตฺวา
ฉิทิ ทฺวิธากรเณ ในการท�ำให้เป็นสองส่วน + (อิ) + ตฺวา
ฉิทิ ทฺวิธากรเณ ในการท�ำให้เป็นสองส่วน + (อิ) + ตฺวา
ฉิทิ ทฺวิธากรเณ ในการท�ำให้เป็นสองส่วน + ตฺวา

(๔) ธาตุทมี่ ี ภ เป็นทีส่ ดุ แปลง ตุนาทิปจั จัย เป็น พฺภ, ทฺธา และลบพยัญชนะทีส่ ดุ ธาตุ เช่น
อารพฺภ
= ปรารภแล้ว,เริ่มแล้ว อา + รภ ราภสฺเส ในการเริ่ม + ตฺวา
อารทฺธา
= ปรารภแล้ว,เริ่มแล้ว อา + รภ ราภสฺเส ในการเริ่ม + ตฺวา
อารภิตฺวา = ปรารภแล้ว,เริ่มแล้ว อา + รภ ราภสฺเส ในการเริ่ม + (อิ) + ตฺวา
อุปลพฺภ
= ได้แล้ว
อุป + ลภ ลาเภ ในการได้ + ตฺวา
อุปลทฺธา = ได้แล้ว
อุป + ลภ ลาเภ ในการได้ + ตฺวา
ปฏิลภิตฺวา = ได้เฉพาะแล้ว
ปติ + ลภ ลาเภ ในการได้ + (อิ) + ตฺวา
(๕) มีอุปสัคอยู่หน้าหรือไม่มีอุปสัคอยู่หน้า แปลง ตุนาทิปัจจัย เป็น ย เช่น
อาทาย
= ถือเอาแล้ว
อา + ทา อาทาเน ในการถือเอา + ตฺวา
ปหาย
= ละแล้ว
ป + หา จาเค ในการสละ + ตฺวา
นิสฺสาย
= อาศัยแล้ว
นิ + สิ เสวายํ ในการเสพ + ตฺวา
อภิวนฺทิย = กราบไหว้แล้ว
อภิ + วนฺท อภิวนฺทเน ในการกราบไหว้ + (อิ) + ตฺวา

ตฺวาทิปจฺจยฏฺาน : ฐานะของปัจจัยมี ตฺวา เป็นต้น มี ๕ อย่าง คือ

(๑) ปุพฺพกาลกฺริยา กิริยาที่ท�ำก่อนกิริยาอื่น แปลว่า “...แล้ว” [ก่อน]
เช่น ปจิตฺวา ภุญฺชติ
หุงแล้ว ย่อมกิน
		
ภุญฺชิตฺวา นฺหายติ
กินแล้ว ย่อมอาบน�้ำ
		
นฺหาตฺวา สยติ		
อาบแล้ว ย่อมนอน
(๒) อปรกาลกฺริยา กิริยาที่ท�ำทีหลังกิริยาคุมพากย์ แปลว่า “...แล้ว” หรือไม่ออก
ส�ำเนียงของปัจจัย [หลัง]
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เช่น ทฺวารํ ปิทหิตฺวา นิกฺขมิ
ออกไปแล้ว ปิด ซึ่งประตู
		
อูรํ ปูรยิตฺวา ภุญฺชติ
ย่อมกิน ยังท้องให้เต็มแล้ว
(๓) สมานกาลกฺริยา กิริยาที่ท�ำพร้อมกับกิริยาอื่น แปลว่า “...แล้ว” หรือไม่ต้องออก
ส�ำเนียง ของปัจจัย [พร้อมกัน]
เช่น มุขํ พฺยาทาย สุปติ
ย่อมหลับอ้าปาก
		
อกฺขีนิ นิมฺมีลิตฺวา หสติ ย่อมหัวเราะหลับซึ่งตา ท.
		
อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมํ เทเสนฺโต... เมื่อทรง-สืบต่อ-ซึ่งอนุสนธิ-แสดงซึ่งธรรม
(๔) ลกฺขณตฺถ กิรยิ าทีม่ อี รรถลักษณะ แปลว่า “ครัน้ ... แล้ว, เมือ่ ...” [เครือ่ งหมายจดจ�ำ]
เช่น สุตฺวา เวทิสฺสาม
ครั้นฟังแล้ว จักรู้
		
สีหํ ทิสฺวา ภยํ โหติ
ครั้นเห็นแล้ว ซึ่งราชสีห์ อ.ภัย ย่อมมี
		
วิสารทา กุลธีตา มม สงฺคหํ กริสฺสติ, กตฺวา จ ปน มหาสมฺปตฺตึ ลภิสฺสติ
(ธมฺ.๕/๓)
		
อ.กุลธิดา ผู้กล้าหาญ จักกระท�ำ ซึ่งการสงเคราะห์ แก่เรา, ก็แล ครั้นกระท�ำ
แล้ว จักได้ ซึ่งสมบัติใหญ่
(๕) เหตฺวตฺถ กิริยาที่มีอรรถเหตุ แปลว่า “เพราะ...” [เหตุ]
เช่น ทิสฺวานสฺส เอตทโหสิ
อ.ความด�ำรินนั่ ได้มแี ล้ว แก่บคุ คลนัน้ เพราะเห็น
		
ปุตฺตํ ทิสฺวา สุขํ โหติ
อ.ความสุข ย่อมมี เพราะเห็น ซึ่งบุตร
		
สตฺตุํ ทิสฺวา ทุกฺขํ ภวติ
อ.ความทุกข์ ย่อมมี เพราะเห็น ซึ่งศัตรู
		
ชวนมฺปิ อนุปฺปชฺชิตฺวา ทฺวิกฺขตฺตุํ โวฏฺ พฺพนเมว ปวตฺตติ (อภิ.สํ. วิถี)
		
อ.โวฏฐั พ พนะนั่ น เที ย ว ย่ อ มเป็ น ไป สองครั้ ง เพราะความไม่ เ กิ ด ขึ้ น
		
แม้แห่งชวนะ
		
“ชวนมฺปิ อนุปปฺ ชฺชติ วฺ าติ เหตุมหฺ ิ จายํ ตฺวาปจฺจโย, ชวนสฺสาปิ อนุปปฺ ตฺตยิ าติ
		
อตฺโถ
		
ก็ อ.ตฺวา ปัจจัยนี้ ในบทว่า “ชวนมฺปิ อนุปฺปชฺชิตฺวา” ย่อมลง ในอรรถเหตุ,
		
อธิบายว่า เพราะความไม่เกิดขึ้น แม้แห่งชวนะ (อภิธมฺมตฺถวิภาวินี)
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๕.๕ อนฺต มาน ปัจจัย
อนฺต และ มาน ปัจจัย เป็นปัจจุบันกาล
ปัจจัยที่ลงในปัจจุบันกาลมี ๒ ตัว คือ อนฺต และ มาน ปัจจัย เป็นกัตตุวาจก ให้ลง
วิกรณปัจจัยในอาขยาตนั้นก่อน รูปส�ำเร็จเป็นกิริยากิตก์ ท�ำหน้าที่เป็นกิริยาในระหว่างของ
ประธานในประโยค เรียกว่า “อพฺภนฺตรกิริยา” ท�ำหน้าที่ขยายสุทธนาม ประกอบด้วยวิภัตติตั้งแต่
ทุติยา-สัตตมี เรียกว่า “วิเสสน” แปลว่า “...อยู่” หรือ “เมื่อ...” มีข้อก�ำหนดเรื่องอรรถของปัจจัย
ดังนี้
๑. อนฺต ปัจจัย ลงในอรรถกัตตาอย่างเดียว
- อนฺต ปัจจัย ลงในอรรถกัตตาเท่านั้น เช่น โส กุฏุมฺพิโก คามํ คจฺฉนฺโต
อนฺตรามคฺเค เอกํ วนปฺปตึ ปสฺสิ อ.กุฏุมพีนั้น ไปอยู่ สู่หมู่บ้าน เห็นแล้ว ซึ่งต้นไม้เจ้าป่า ต้นหนึ่ง
ในระหว่างทาง
๒. มาน ปัจจัย ลงได้ ๓ อรรถ คือ
๒.๑ ลงในอรรถกัตตา เช่น โส ปุริโส คามํ คจฺฉมาโน ทารุํ คณฺหาติ อ.บุรุษนั้น
ไปอยู่ สู่หมู่บ้าน ย่อมถือเอา ซึ่งฟืน
๒.๒ ลงในอรรถกรรม เช่น เตน ปุริเสน คาโม คจฺฉียมาโน.... อ.หมู่บ้าน อันบุรุษนั้น
ไปอยู่...
๒.๓ ลงในอรรถภาวะ เช่น เตน ภูยมานํ อันเขา เป็นอยู่
ตัวอย่างการประกอบศัพท์ที่ประกอบด้วย อนฺต และ มาน ปัจจัย
วิ. คจฺฉตีติ คจฺฉ,ํ คจฺฉนฺโต, ปุรโิ ส (คมุ คติมหฺ ิ ในการไป + อ + อนฺต) (ปุงลิงค์) (กัตตุสาธนะ)
ไปอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คจฺฉนฺต (ผู้ไปอยู่)
วิ. คจฺฉตีติ คจฺฉตี, คจฺฉนฺต,ี อิตถฺ ี (คมุ คติมหฺ ิ ในการไป +อ+อนฺต อี) (อิตถีลงิ ค์) (กัตตุสาธนะ)
ไปอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คจฺฉตี, คจฺฉนฺตี (ผู้ไปอยู่)
วิ. คจฺฉตีติ คจฺฉ,ํ คจฺฉนฺต,ํ จิตตฺ ํ (คมุ คติมหฺ ิ ในการไป + อ + อนฺต) (นปุงสกลิงค์) (กัตตุสาธนะ)
ไปอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คจฺฉนฺต (ผู้ไปอยู่)
วิ. คจฺฉตีติ คจฺฉมาโน, ปุริโส (คมุ คติมฺหิ ในการไป + อ + มาน) (ปุงลิงค์) (กัตตุสาธนะ)
ไปอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คจฺฉมาน (ผู้ไปอยู่)
วิ. คจฺฉตีติ คจฺฉมานา, อิตฺถี (คมุ คติมฺหิ ในการไป + อ + มาน + อา) (อิตถีลิงค์) (กัตตุสาธนะ)
ไปอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คจฺฉมานา (ผู้ไปอยู่)

186

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

วิ. คจฺฉตีติ คจฺฉมานํ, จิตฺตํ (คมุ คติมฺหิ ในการไป + อ + มาน) (นปุงสกลิงค์) (กัตตุสาธนะ)
ไปอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คจฺฉมาน (ผู้ไปอยู่)
วิ. คจฺฉยี ตีติ คจฺฉยิ มาโน, คาโม (คมุ คติมหฺ ิ ในการไป + อิ + ย + มาน) (ปุงลิงค์) (กัมมสาธนะ)
ถูกไปอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คจฺฉิยมาน (ถูกไปอยู่)
วิ. คจฺฉยี ตีติ คจฺฉยิ มานา, ธานี (คมุ คติมหฺ ิ ในการไป +อิ+ย+มาน+อา) (อิตถีลงิ ค์) (กัมมสาธนะ)
ถูกไปอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คจฺฉิยมานา (ถูกไปอยู่)
วิ. คจฺฉยี ตีติ คจฺฉยิ มานํ, านํ (คมุ คติมหฺ ิ ในการไป + อิ + ย + มาน) (นปุงสกลิงค์) (กัมมสาธนะ)
ถูกไปอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คจฺฉิยมาน (ถูกไปอยู่)
วิ. อธิคมฺมเตติ อธิคมฺมมาโน, ธมฺโม (อธิ + คมุ คติมหฺ ิ ในการไป +ย+มาน) (ปุงลิงค์) (กัมมสาธนะ)
ถูกรู้อยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อธิคมฺมมาน (ถูกรู้อยู่)
วิ. อธิคมฺมเตติ อธิคมฺมมานา, ปริยตฺติ (อธิ + คมุ คติมหฺ ิ ในการไป + ย + มาน + อา) (อิตถีลงิ ค์)
ถูกรู้อยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อธิคมฺมมานา (ถูกรู้อยู่) (กัมมสาธนะ)
วิ. อธิคมฺมเตติ อธิคมฺมมานํ, ธมฺมํ (อธิ + คมุ คติมฺหิ ในการไป +ย+มาน) (นปุงสกลิงค์)
(กัมมสาธนะ) ถูกรู้อยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อธิคมฺมมาน (ถูกรู้อยู่)
หมายเหตุ : ศัพท์กิริยาที่ลง อนฺต และ มาน ปัจจัย เป็นได้ ๓ ลิงค์ เมื่อประสงค์จะใช้
คู่กับนาม (วิเสสยะ) บทนามที่ อนฺต และ มาน ไปขยาย มีรูปเป็นอิตถีลิงค์ มีกฎเกณฑ์การ
ลงปัจจัย ดังนี้
๑. ถ้าเป็น อนฺต ปัจจัย ให้ลง “อี”ปัจจัยอิตถีลิงค์โชตกะต่อท้าย เช่น คจฺฉนฺตี (คมุ + อ +
อนฺต + อี) แปลว่า หญิงผู้ไปอยู่
๒. แต่ถ้าเป็น มาน ปัจจัย ให้ลง “อา” ปัจจัยอิตถีลิงค์โชตกะต่อท้าย เช่น คจฺฉมานา
(คมุ + อ + มาน + อา) แปลว่า หญิงผู้ไปอยู่
คจฺฉนฺตสทฺทปทมาลา (ปุงลิงค์)
วิภัตติ เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปฐมา. คจฺฉํ คจฺฉนฺโต
คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺตา
อาลปนะ. โภ คจฺฉํ คจฺฉ คจฺฉา
ภวนฺโต คจฺฉนฺโต คจฺฉนฺตา
ทุติยา. คจฺฉนฺตํ	
คจฺฉนฺเต
ตติยา. คจฺฉตา คจฺฉนฺเตน
คจฺฉนฺเตหิ คจฺฉนฺเตหิ
จตุตถี. คจฺฉโต คจฺฉนฺตสฺส
คจฺฉตํ คจฺฉนฺตานํ
ปัญจมี. คจฺฉตา คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตมฺหา คจฺฉนฺตสฺมา คจฺฉนฺเตหิ คจฺฉนฺเตภิ
ฉัฏฐี.
คจฺฉโต คจฺฉนฺตสฺส
คจฺฉตํ คจฺฉนฺตานํ
สัตตมี. คจฺฉติ คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺตมฺหิ คจฺฉนฺตสฺมึ
คจฺฉนฺเตสุ
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คจฺฉนฺตีสทฺทปทมาลา (อิตถีลิงค์)
วิภัตติ เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปฐมา. คจฺฉนฺตี
คจฺฉนฺตี คจฺฉนฺติโย
อาลปนะ. โภติ คจฺฉนฺติ
โภติโย คจฺฉนฺตี คจฺฉนฺติโย
ทุติยา. คจฺฉนฺตึ
คจฺฉนฺตี คจฺฉนฺติโย
ตติยา. คจฺฉนฺติยา
คจฺฉนฺตีหิ คจฺฉนฺตีหิ
จตุตถี. คจฺฉนฺติยา
คจฺฉนฺตีนํ
ปัญจมี. คจฺฉนฺติยา
คจฺฉนฺตีหิ คจฺฉนฺตีภิ
ฉัฏฐี.
คจฺฉนฺติยา
คจฺฉนฺตีนํ
สัตตมี. คจฺฉนฺติยา คจฺฉนฺติยํ	
คจฺฉนฺตีสุ
คจฺฉนฺตสทฺทปทมาลา (นปุงสกลิงค์)
วิภัตติ เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปฐมา. คจฺฉํ คจฺฉนฺตํ	
คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตานิ
อาลปนะ. โภ คจฺฉนฺต
ภวนฺโต คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตานิ
ทุติยา. คจฺฉนฺตํ	
คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺตานิ
ตติยา. คจฺฉตา คจฺฉนฺเตน
คจฺฉนฺเตหิ คจฺฉนฺเตภิ
จตุตฺถี. คจฺฉโต คจฺฉนฺตสฺส
คจฺฉตํ คจฺฉนฺตานํ
ปญฺจมี. คจฺฉตา คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตมฺหา คจฺฉนฺตสฺมา คจฺฉนฺเตหิ คจฺฉนฺเตภิ
ฉฏฺฐี.
คจฺฉโต คจฺฉนฺตสฺส
คจฺฉตํ คจฺฉนฺตานํ
สตฺตมี. คจฺฉติ คจฺฉนฺเต คจฺฉนฺตมฺหิ คจฺฉนฺตสฺมึ
คจฺฉนฺเตสุ
คจฺฉมานสทฺทปทมาลา (ปุงลิงค์)
วิภัตติ เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปฐมา. คจฺฉมาโน
คจฺฉมานา
อาลปนะ. โภ คจฺฉมาน คจฺฉมานา
ภวนฺโต คจฺฉมานา
ทุติยา. คจฺฉมานํ	
คจฺฉมาเน
ตติยา. คจฺฉมาเนน
คจฺฉมาเนหิ คจฺฉมาเนภิ
จตุตถี. คจฺฉมานสฺส
คจฺฉมานานํ
ปัญจมี. คจฺฉมานา คจฺฉมานมฺหา คจฺฉมานสฺมา
คจฺฉมาเนหิ คจฺฉมาเนภิ
ฉัฏฐี.
คจฺฉมานสฺส
คจฺฉมานานํ
สัตตมี. คจฺฉมาเน คจฺฉมานมฺหิ คจฺฉมานสฺมึ
คจฺฉมาเนสุ
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คจฺฉมานาสทฺทปทมาลา (อิตถีลิงค์)
วิภัตติ เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปฐมา. คจฺฉมานา
คจฺฉมานา คจฺฉมานาโย
อาลปนะ. โภติ คจฺฉมาเน
โภติโย คจฺฉมานา คจฺฉมานาโย
ทุติยา. คจฺฉมานํ	
คจฺฉมานา คจฺฉมานาโย
ตติยา. คจฺฉมานาย
คจฺฉมานาหิ คจฺฉมานาภิ
จตุตฺถี. คจฺฉมานาย
คจฺฉมานานํ
ปญฺจมี. คจฺฉมานาย
คจฺฉมานาหิ คจฺฉมานาภิ
ฉฏฺฐี.
คจฺฉมานาย
คจฺฉมานานํ
สตฺตมี. คจฺฉมานาย คจฺฉมานายํ	
คจฺฉมานาสุ
คจฺฉมานสทฺทปทมาลา (นปุงสกลิงค์)
วิภัตติ เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปฐมา. คจฺฉมานํ	
คจฺฉมานา คจฺฉมานานิ
อาลปนะ. โภ คจฺฉมาน
ภวนฺโต คจฺฉมานา คจฺฉมานานิ
ทุติยา. คจฺฉมานํ	
คจฺฉมาเน คจฺฉมานานิ
ตติยา. คจฺฉมาเนน
คจฺฉมาเนหิ คจฺฉมาเนภิ
จตุตถี. คจฺฉมานสฺส
คจฺฉมานานํ
ปัญจมี. คจฺฉมานา คจฺฉมานมฺหา คจฺฉมานสฺมา
คจฺฉมาเนหิ คจฺฉมาเนภิ
ฉัฏฐี.
คจฺฉมานสฺส
คจฺฉมานานํ
สัตตมี. คจฺฉมาเน คจฺฉมานมฺหิ คจฺฉมานสฺมึ
คจฺฉมาเนสุ
ตัวอย่างการประกอบด้วย อนฺต และ มาน ปัจจัย หลังการิตปัจจัย รูปส�ำเร็จเป็น
“เหตุกัตตุวาจก” และ “เหตุกัมมวาจก” ดังนี้
วิ. ภาเวตีติ ภาเวนฺโต (ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + เณ + อนฺต) (กัตตุสาธนะ) (ปุงลิงค์)
(ยัง...) ให้เจริญอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาเวนฺต (ให้เจริญอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. ภาเวตีติ ภาเวนฺตี (ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + เณ + อนฺต + อี) (กัตตุสาธนะ) (อิตถีลงิ ค์)
(ยัง...) ให้เจริญอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาเวนฺตี (ให้เจริญอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. ภาเวตีติ ภาเวนฺตํ (ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + เณ + อนฺต) (กัตตุสาธนะ) (นปุงสกลิงค์)
(ยัง...) ให้เจริญอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาเวนฺต (ให้เจริญอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
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วิ. ภาวยตีติ ภาวยํ (ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + ณย + อนฺต) (กัตตุสาธนะ) (ปุงลิงค์)
(ยัง...) ให้เจริญอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาวยนฺต (ให้เจริญอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. ภาวยตีติ ภาวยนฺตี (ภู สตฺตายํ ในความมี,เป็น + ณย + อนฺต + อี) (กัตตุสาธนะ) (อิตถีลิงค์)
(ยัง...) ให้เจริญอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาวยนฺตี (ให้เจริญอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. ภาวยตีติ ภาวยนฺตํ (ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + ณย + อนฺต) (กัตตุสาธนะ) (นปุงสกลิงค์)
(ยัง...) ให้เจริญอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาวยนฺต (ให้เจริญอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. ภาวยตีติ ภาวยมาโน (ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + ณย + มาน) (กัตตุสาธนะ) (ปุงลิงค์)
(ยัง...) ให้เจริญอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาวยมาน (ให้เจริญอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. ภาวียตีติ ภาวียมาโน (ภู สตฺตายํ ในความมี,เป็น +เณ+อี+ย+มาน) (กัมมสาธนะ) (ปุงลิงค์)
ถูกให้เจริญอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภาวียมาน (ถูกให้เจริญอยู่) (เหตุกัมมวาจก)
วิ. กาเรตีติ กาเรนฺโต (กร กรเณ ในการกระท�ำ + เณ + อนฺต) (กัตตุสาธนะ) (ปุงลิงค์) (วุทธิ)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กาเรนฺต (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. กาเรตีติ กาเรนฺตี (กร กรเณ ในการกระท�ำ + เณ + อนฺต + อี) (กัตตุสาธนะ) (อิตถีลิงค์)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กาเรนฺตี (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. กาเรตีติ กาเรนฺตํ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + เณ + อนฺต) (กัตตุสาธนะ) (นปุงสกลิงค์)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กาเรนฺต (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. การยตีติ การยํ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณย + อนฺต) (กัตตุสาธนะ) (ปุงลิงค์)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การยนฺต (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. การยตีติ การยนฺตี (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณย + อนฺต + อี) (กัตตุสาธนะ) (อิตถีลิงค์)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การยนฺตี (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. การยตีติ การยนฺตํ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณย + อนฺต) (กัตตุสาธนะ) (นปุงสกลิงค์)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การยนฺต (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. การยตีติ การยมาโน (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณย + มาน) (กัตตุสาธนะ) (ปุงลิงค์)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การยมาน (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. การียตีติ การียมาโน (กร กรเณ ในการกระท�ำ + เณ + อี + ย + มาน) (กัมมสาธนะ) (ปุงลิงค์)
ถูกให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การียมาน (ผู้ถูกให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัมมวาจก)
วิ. การาเปตีติ การาเปนฺโต (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณาเป + อนฺต) (กัตตุสาธนะ) (ปุงลิงค์)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การาเปนฺต (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. การาเปตีติ การาเปนฺตี (กร กรเณ ในการกระท�ำ +ณาเป+อนฺต+อี) (กัตตุสาธนะ) (อิตถีลงิ ค์)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การาเปนฺตี (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. การาเปตีติ การาเปนฺตํ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณาเป + อนฺต) (กัตตุสาธนะ) (นปุงสกลิงค์)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การาเปนฺต (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
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วิ. การาปยตีติ การาปยํ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณาปย + อนฺต) (กัตตุสาธนะ) (ปุงลิงค์)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การาปยนฺต (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. การาปยตีติ การาปยนฺตี (กร กรเณ ในการกระท�ำ +ณาปย+อนฺต+อี) (กัตตุสาธนะ) (อิตถีลงิ ค์)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การาปยนฺตี (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. การาปยตีติ การาปยนฺตํ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณาปย + อนฺต) (กัตตุสาธนะ) (นปุงสกลิงค์)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การาปยนฺต (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. การาปยตีติ การาปยมาโน (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณาปย + มาน) (กัตตุสาธนะ) (ปุงลิงค์)
(ยัง...) ให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การาปยมาน (ผู้ให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัตตุวาจก)
วิ. การาปียตีติ การาปียมาโน (กร กรเณ ในการกระท�ำ +ณาเป+อี+ย+มาน) (กัมมสาธนะ) (ปุงลิงค์)
ถูกให้กระท�ำอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การาปียมาน (ถูกให้กระท�ำอยู่) (เหตุกัมมวาจก)

๕.๖ อนาคตกาลิกปัจจัย
ปัจจัยที่ลงในอนาคตกาล มี ๙ ตัว คือ ณี, ฆิณฺ, ตุ, ณฺวุ, ณ, สฺสํ, นฺตุ, มาน และ
อาน ปัจจัย รูปส�ำเร็จเป็นกิริยากิตก์ก็มี เป็นนามกิตก์ก็มี เป็นกิริยากิตก์ ท�ำหน้าที่เป็นกิริยา
ในระหว่าง แปลว่า “จะ...” เป็นนามกิตก์ ท�ำหน้าที่เป็นบทนาม แปลว่า “ผู้จะ...”
วิ. อายติ คมนํ สีลมสฺสาติ คามี (คมุ คติมฺหิ ในการไป + ณี) (ตัสสีลสาธนะ)
อ.การไป ในกาลต่อไป เป็นปกติ ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า คามี (ผูม้ ปี กติจะไป)
วิ. อายติ อาคมนํ สีลมสฺสาติ อาคามี (อาปุพฺพ + คมุ คติมฺหิ ในการไป + ณี) (ตัสสีลสาธนะ)
อ.การมา ในกาลต่อไป เป็นปกติ ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า อาคามี (ผูม้ ปี กติจะมา)
วิ. อายติ คมนํ สีลมสฺสาติ คามิ (คมุ คติมฺหิ ในการไป + ฆิณฺ) (ตัสสีลสาธนะ) (ลบ ฆฺอนุพันธ์)
อ.การไป ในกาลต่อไป เป็นปกติ ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า คามิ (ผูม้ ปี กติจะไป)
อุ. - กริสฺสํ วชตีติ การโก (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณฺวุ) (กัตตุสาธนะ)
คิดว่า จักท�ำแล้ว จะไป เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า การก (ผู้จะท�ำ)
อุ. - กริสฺสํ วชตีติ กตฺตา (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ตุ) (แปลงพยัญชนะที่สุดธาตุ เป็น ต)
คิดว่า จักท�ำแล้ว จะไป เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า กตฺตุ (ผูจ้ ะกระท�ำ) (แปลง อุ เป็น อา และลบสิ )
วิ. นครํ กริสฺสตีติ นครกาโร (นครสทฺทูปปท + กร กรเณ ในการกระท�ำ + ณ) (กัตตุสาธนะ)
จักสร้าง ซึ่งเมือง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นครการ (ผู้จะสร้างเมือง) (ทุติยาตัปปุริสสมาส)
(กิตันตสมาส)
วิ. โภคํ ททิสฺสตีติ โภคทาโย (โภคสทฺทูปปท + ทา ทาเน ในการให้ + ณ) (กัตตุสาธนะ)
จักให้ ซึ่งโภคะ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า โภคทาย (ผู้จะให้โภคทรัพย์) (แปลง อา เป็น อาย)
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วิ. - กมฺมํ กริสฺสตีติ กมฺมํ กริสฺสํ วชติ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + อิ + สฺสํ) (กัตตุสาธนะ)
จักกระท�ำ ซึ่งการงาน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กริสฺสํ (ผู้จะท�ำ) (ลง สิวิภัตติ, ลบ สิวิภัตติ)
- กมฺมํ กริสสฺ ตีติ กมฺมํ กโรนฺโต วชติ (กร กรเณ... + โอ + นฺต)ุ (แปลงทีส่ ดุ ของ นฺตุ เป็น อ)
จักกระท�ำ ซึ่งการงาน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กโรนฺต (ผู้จะท�ำ) (กัตตุสาธนะ)
- กมฺมํ กริสฺสตีติ กมฺมํ กุรุมาโน วชติ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + โอ + มาน) (กัตตุสาธนะ)
จักกระท�ำ ซึ่งการงาน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กุรุมาน (ผู้จะท�ำ)
- กมฺมํ กริสฺสตีติ กมฺมํ กราโน วชติ (กร กรเณ ในการกระท�ำ + โอ + อาน) (กัตตุสาธนะ)
จักกระท�ำ ซึ่งการงาน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กราน (ผู้จะท�ำ)

๕.๗ อุณาทิปัจจยันตนัย
ค�ำว่า “อุณาทิปจฺจยนฺตนย” หมายถึงนัยแห่งปัจจัยมี ณุ เป็นต้นเป็นที่สุด มีปัจจัย ๔๓
ตัว คือ ณุ, ยุ, กฺต, มิ, มนฺ, ถ, ม, ล, ย, ยาณ, ลาณ, ณี, ฉ, ตฺย, ตฺยุ, ถุ, ตฺติม, ณิม, อานิ, ต,
ตฺรณฺ, ณิตฺต, ตฺติ, ติ, ฒ, , ธ, ท, อิทฺท, ก, อิร, อล, อม, ตุ, ทุ, อีวร, อิ, อูร, นุ, อุสฺส, นุส, อิส
และ การ ปัจจัย รูปส�ำเร็จเป็นนามกิตก์ ท�ำหน้าที่เป็นบทนาม
วิ. จกฺขตีติ จกฺขุ (จกฺข วิยตฺติยํ วาจายํ ในการพูดชัด + ณุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมบอก เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า จกฺขุ (ตา)
วิ. เอนฺติ คจฺฉนฺติ ปวตฺตนฺติ สตฺตา เอเตนาติ อายุ (อิ คติมฺหิ ในการไป + ณุ) (กรณสาธนะ)
อ.สัตว์ ท. ย่อมเป็นไป ด้วยสิ่งนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อายุ (อายุเป็นเครื่องเป็นไป, ชีวิต)
วิ. สิสฺเสสุ สิเนหํ ครติ สิญฺจตีติ ครุ, อาจริโย (คร เสจเน ในการรด + ณุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมรด ซึ่งความรัก ในศิษย์ ท. เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ครุ, ได้แก่อาจารย์ (ครู)
วิ. ภวติ เอตฺถาติ ภุวนํ (ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + ยุ) (อธิกรณสาธนะ)
ย่อมมี ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภุวน (โลก, แผ่นดิน) (แปลง อู เป็น อุว)
วิ. วิเสเสน จกฺขตีติ วิจกฺขโณ (วิปุพฺพ + จกฺข วิยตฺติยํ วาจายํ ในการพูดชัด + ยุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมบอก โดยพิเศษ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วิจกฺขณ (บัณฑิต)
วิ. กมฺปนํ กโรตีติ กรุณา (กร กรเณ ในการกระท�ำ + ยุ + อา) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมท�ำ ซึง่ ความหวัน่ ไหว เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า กรุณา (ธรรมชาติผทู้ �ำความหวัน่ ไหว, กรุณา)
วิ. วายตีติ วาโต (วา คติพนฺธคนฺเธสุ ในการไป การผูกและการเบียดเบียน + กฺต) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมพัดไป เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วาต (ลม)
วิ. ตายตีติ ตาโต (ตา ปาลเน ในการรักษา + กฺต) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมรักษา เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ตาต (พ่อ)
วิ. ภวนฺติ เอตฺถาติ ภูมิ (ภู สตฺตายํ ในความมี-ความเป็น + มิ) (อธิกรณสาธนะ)
อ.สัตว์ ท. ย่อมเป็นอยู่ บนแผ่นดินนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภูมิ (แผ่นดิน)
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วิ. ปีณนํ เปโม (ปี ตปฺปเน ในความอิ่ม + มนฺ) (ภาวสาธนะ) (วุทธิ อี เป็น เอ)
อ.ความอิ่มเอิบ ชื่อว่า เปม (ความรัก)
วิ. สุขทุกฺขํ อทติ ภกฺขตีติ อตฺตา (อท ภกฺขเณ ในการกิน + มนฺ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมกิน ซึ่งสุขและทุกข์ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อตฺต (ตน) (แปลง ม เป็น ต, แปลง ท เป็น ต)
วิ. สุขทุกฺขํ อทติ ภกฺขตีติ อาตุมา (อท ภกฺขเณ ในการกิน + มนฺ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมกิน ซึ่งสุขและทุกข์ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อาตุม (ตน)
วิ. ชาติชรามรณาทีหิ อทียติ ภกฺขียตีติ อตฺตา, อาตุมา (กัมมสาธนะ)
อันทุกข์ ท.มี ชาติ ชรา และมรณะเป็นต้น ย่อมกิน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อตฺต, อาตุม
(ถูกทุกข์มีชาติเป็นต้นกิน)
วิ. กิเลเส สเมตีติ สมโถ, สมาธิ (สม อุปสเม ในความสงบ + ถ) (กัตตุสาธนะ)
ยังกิเลส ท. ย่อมให้สงบ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สมถ, ได้แก่สมาธิ (สมาธิที่ยังกิเลสให้สงบ,
สมถะ)
วิ. ทมนํ ทมโถ (ทม ทมเน ในการฝึก + ถ) (ภาวสาธนะ)
อ.การฝึก ชื่อว่า ทมถ (การฝึก) (จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ)
วิ. สียตีติ สีมา (สิ พนฺธเน ในการผูก + ม + อา) (กัมมสาธนะ) (ทีฆะ)
ย่อมถูกผูก เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สีมา (สิ่งที่ถูกผูก, ขอบเขต, สีมา)
วิ. พฺรหฺติ วุทฺธึ คจฺฉตีติ พฺรหฺมา (พห วุทฺธิมฺหิ ในความเจริญ + ม) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมถึง ซึ่งความเจริญ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า พฺรหฺม (พรหม) (แปลง พ เป็น พฺร = “พฺรหฺม”
นิปาตนะ)
วิ. สลติ คจฺฉติ ปวิสตีติ สลฺลํ, สลฺยํ (สล คติมฺหิ ในการไป + ล, ย) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมเข้าไป เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สลฺล, สลฺย (ลูกศร, หลาว)
วิ. กลิตพฺพํ สงฺขฺยาตพฺพนฺติ กลฺยาณํ (กล สงฺขฺยาเน ในการนับ + ยาณ) (กัมมสาธนะ)
พึงถูกนับ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กลฺยาณ (งาม)
วิ. คณโต ปฏิกฺกมิตฺวา สลตีติ ปฏิสลฺลาโณ (ปติปุพฺพ + สล คติมฺหิ ในการไป + ลาณ) (กัตตุ)
อ.บุคคลใด หลีกแล้ว จากหมู่ ย่อมเข้าไป เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า ปฏิสลฺลาณ
(ผู้หลีกเร้น)
วิ. มถติ วิโลฬตีติ มลฺโล, มลฺลโก (มถ วิโลฬเน ในการกวน + ล)
ย่อมกวน (ซึ่งกันและกัน) เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มลฺล, มลฺลก (นักมวยปล�้ำ) (กัตตุสาธนะ)
วิ. ปมเมว วชิตพฺพนฺติ ปพฺพชฺชา (ปปุพฺพ + วช คติมฺหิ ในการไป + ณฺย + อา) (กัมมสาธนะ)
อันบุคคล พึงถึง ก่อนนั่นเทียว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปพฺพชฺชา (บรรพชา)
วิ. สมชฺชนฺติ สงฺคจฺฉนฺติ อสฺสนฺติ สมชฺชา (สํปุพฺพ + อช คติมฺหิ ในการไป +ณฺย+อา) (อธิกรณะ)
ย่อมประชุมรวมกัน ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สมชฺชา (ที่เป็นที่ประชุมรวมกัน)
วิ. วิชานนํ วิชฺชา (วิท าเณ ในการรู้ + ณฺย + อา) (ภาวสาธนะ)
อ.ความรู้ ชื่อว่า วิชฺชา (ความรู้)
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วิ. สมฺมา จิตฺตํ นิเธติ เอตายาติ สทฺธา (สํปุพฺพ + ธา ธารเณ ในการทรงไว้ + อ + อา) (กรณะ)
ย่อมตั้งไว้ ซึ่งจิต ด้วยดี ด้วยธรรมนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สทฺธา (เป็นเครื่องตั้งจิตไว้ด้วยดี,
ศรัทธา)
วิ. สยํ สทฺทหตีติ สทฺธา (สํปุพฺพ + ธา ธารเณ ในการทรงไว้ + อ + อา) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมเชื่อ เอง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สทฺธา (ศรัทธา, ความเชื่อ)
วิ. จรณํ จริยา (จร จรเณ ในความประพฤติ + ณฺย + อา) (ภาวสาธนะ)
อ.ความประพฤติ ชื่อว่า จริยา (ความประพฤติ)
วิ. สทฺธึ กถนํ สากจฺฉา (สํปุพฺพ + กถ กถเน ในการกล่าว + ณฺย + อา) (ภาวสาธนะ)
อ.การกล่าว พร้อมกัน ชื่อว่า สากจฺฉา (การสนทนา) (แปลง ถฺย เป็น จฺฉ, แปลง สํ เป็น สา)
วิ. พฺยาปชฺชนํ พฺยาปชฺชา (วิ+อาปุพฺพ + ปท คติมฺหิ ในการไป + ณฺย + อา) (ภาวสาธนะ)
อ.การปองร้าย ชื่อว่า พฺยาปชฺชา (การปองร้าย) (แปลง อิ เป็น ยฺ, วุทธิ อ เป็น อา, รัสสะ)
วิ. มรตีติ มจฺจุ (มร ปาณจาเค ในการสละชีวิต + ตฺยุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมตาย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มจฺจุ (สัตว์ผู้จะตาย, สัตว์)
วิ. มรณํ มจฺจุ (มร ปาณจาเค ในการสละชีวิต + ตฺยุ) (ภาวสาธนะ)
อ.ความตาย ชื่อว่า มจฺจุ (ความตาย) (แปลง ตฺย เป็น จฺจ)
วิ. สตนํ สจฺจํ (สต สาตจฺเจ ในความเป็นจริง + ย) (ภาวสาธนะ)
อ.ความเป็นจริง ชื่อว่า สจฺจ (ความจริง, ความสัตย์)
วิ. นตนํ นจฺจํ (นต คตฺตวินาเม ในการน้อมกาย + ย) (ภาวสาธนะ)
อ.การน้อมไป ชื่อว่า นจฺจ (การฟ้อนร�ำ)
วิ. นิตนํ นิจฺจํ (นิต นิจฺเจ ในความแน่นอน + ย) (ภาวสาธนะ)
อ.ความแน่นอน ชื่อว่า นิจฺจ (ความแน่นอน)
วิ. กนติ ทิพฺพตีติ กฺา (กน ทิตฺติกนฺตีสุ ในความรุ่งเรืองและน่าใคร่ + ย + อา) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมรุ่งเรือง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กฺา (สาวน้อย)
วิ. กนียเต กนฺตียเตติ กฺา (กน ทิตฺติกนฺตีสุ ในความรุ่งเรืองและน่าใคร่ + ย + อา)
(กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกปรารถนา เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กฺา (สาวน้อย)
วิ. ธนนํ ธฺํ (ธน ธฺเ ในความบริบูรณ์ด้วยสิริและปัญญา + ย) (ภาวสาธนะ)
อ.ความบริบูรณ์ด้วยสิริและปัญญา ชื่อว่า ธฺ (ความมีบุญ)
วิ. ปุนาตีติ ปฺุํ (ปุ ปวเน ในการช�ำระ + ย) (ลง นฺอาคม) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมช�ำระ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปฺุ (บุญ)
วิ. จินฺเตตีติ จิตฺตํ (จินฺ จินฺตายํ ในความคิด + ต) (กัตตุสาธนะ) (แปลง น เป็น นิคหิต)
ย่อมคิด เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า จิตฺต (จิต) (ลบนิคหิต)
วิ. จินฺเตตีติ จิตฺรํ (จินฺต จินฺตายํ ในความคิด + ตฺรณฺ) (กัตตุสาธนะ) (แปลง น เป็น นิคหิต)
ย่อมคิด เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า จิตฺร (จิต) (ลบนิคหิต, ลบพยัญชนะสังโยคตัวหน้า)
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วิ. อตฺเถ อภิสเวตีติ สุตฺตํ (สุ อภิสเว ในการไหล + ต) (กัตตุสาธนะ) (ตฺ สทิสเทวภาวะ)
ยังอรรถ ท. (ประโยชน์) ย่อมให้ไหลออก เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สุตฺต (ได้แก่สุตตันตปิฎก
และสูตร ไวยากรณ์เป็นต้น)
วิ. มิชฺชติ สินิยฺหตีติ เมตฺติ (มิท สิเนหเน ในความรัก + ตฺติ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมรัก เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เมตฺติ (ไมตรี)
วิ. รนฺชนฺติ เอตฺถาติ รฏฺํ (รนฺช ราเค ในความก�ำหนัด + ) (อธิกรณสาธนะ)
อ.ชาวแว่นแคว้น ท. ย่อมยินดี ในแว่นแคว้นนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า รฏฺ (แว่นแคว้น, รัฐ)
วิ. สวติ หึสติ เอเตนาติ สตฺถํ (สู หึสายํ ในความเบียดเบียน + ถ) (กรณสาธนะ)
ย่อมเบียดเบียน ด้วยอาวุธนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สตฺถ (ศาตรา, อาวุธ)
วิ. วุณาตีติ วตฺถํ (วุ สํวรเณ ในการป้องกัน + ถ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมป้องกัน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วตฺถ (ผ้า)
วิ. สทฺทานุรูปํ อสติ ภวตีติ อตฺโถ (อส ภุวิ ในความมี-ความเป็น + ถ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมมีอยู่ ตามสมควรแก่ศัพท์ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อตฺถ (อรรถ, เนื้อความ)
วิ. มจฺฉมกรานํ ปีตโิ สมนสฺสํ อุนทฺ ติ ปสฺสวติ ชเนตีติ สมุทโฺ ท (สํปพุ พฺ + อุทิ ปสวเนในการไหล +ท)
ยังปีตแิ ละโสมนัส ย่อมให้เกิดขึน้ แก่ปลาและมังกร ท. เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า สมุททฺ (มหาสมุทร)
วิ. รุทติ หึสตีติ รุทฺโท, ลุทฺโท (รุทิ หึสายํ ในความเบียดเบียน + ท) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมเบียดเบียน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า รุทฺท, ลุทฺท (นายพราน)
วิ. ภนฺทติ กลฺยาโณ ภวตีติ ภทฺโท (ภทิ กลฺยาเณ ในความดี-ความงาม + ท) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมเป็นคนดี เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภทฺท (ผู้เจริญ, คนดี)
วิ. นินฺทียเตติ นิทฺทา (นิทิ กุจฺฉายํ ในความเกลียด + ท + อา) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกติเตียน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นิทฺทา (การนอนหลับ)
วิ. ทลติ ทุคฺคตภาวํ คจฺฉตีติ ทลิทฺโท (ทล ทุคฺคติมฺหิ ในความทุกข์ยาก + อิทฺท) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมถึง ซึ่งความเป็นผู้ตกยาก เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทลิทฺท (ผู้ขัดสน, ผู้ทุกข์ยาก)
วิ. อปฺปฏิหตํ วชตีติ วชิรํ (วช คติมฺหิ ในการไป + อิร) (กัตตุสาธนะ)
ไม่ถูกขวางกั้นแล้ว ย่อมไป เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วชิร (เพชร, อาวุธของพระอินทร์)
วิ. กุสุมาทีหิ สียติ เสวียตีติ สิโร (สิ เสวายํ ในการเสพ + อิร) (กัมมสาธนะ)
อันวัตถุทั้งหลายมีดอกไม้เป็นต้น ย่อมเสพ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สิร (หัว)
วิ. อกุฏิ กุฏลิ ตฺตํ อคมีติ กุฏโิ ล (กุฏ โกฏิลเฺ ล ในความคด + อิร) (กัตตุสาธนะ) (แปลง ร เป็น ล)
ไม่เคยคดมาก่อน ได้ถึงแล้ว ซึ่งความเป็นของคด เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กุฏิล (คด)
วิ. ปฏิปกฺเข หรตีติ ปาฏิหาริยํ (ปติปุพฺพ + หร หรเณ ในการน�ำไป + ณฺย) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมน�ำออก(ก�ำจัด) ซึ่งฝ่ายตรงกันข้าม ท. เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปาฏิหาริย (ปาฏิหาริย์)
(วุทธิธาตุ)
วิ. กณฺฑยติ ฉินฺทตีติ กณฺโฑ, อุสุ (กฑิ เฉทเน ในการตัด + ก) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมสามารถตัด เพราะเหตุนั้น ชื่อว่ากณฺฑ (ลูกศร) (ลบ กฺอนุพันธ์ = กฺวจิ ธาตุวิภตฺติฯ)

กิตก์ ว่าด้วยการสร้างคำ�ศัพท์นามกิตก์และกิริยากิตก์
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วิ. กณฺฑียติ ฉินฺทียตีติ กณฺโฑ, ปริมาณํ (กฑิ เฉทเน ในการตัด + ก) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกก�ำหนด เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กณฺฑ, ได้แก่ปริมาณ (กัณฑ์)
วิ. สณฺฑนฺติ คุมฺพนฺติ เอตฺถาติ สณฺโฑ, วนสณฺโฑ (สฑิ คุมฺพตฺเถ ในอรรถคือหมู่ + ก) (อธิกรณะ)
อ.ต้นไม้ ท. ย่อมรวมกัน ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สณฺฑ, ได้แก่ไพรสณฑ์, ชัฏแห่งป่า
(หมู,่ ชัฏ)
วิ. ภณฺฑนฺติ ปริภาสนฺติ เอเตนาติ ภณฺฑํ (ภฑิ ภณฺฑตฺเถ ในอรรถคือการทะเลาะกัน +ก) (กรณะ)
อ.ชน ท. ย่อมด่ากัน ด้วยสิ่งของนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ภณฺฑ (สิ่งของเป็นเครื่องด่ากัน,
ภัณฑ์)
วิ. ทณฺฑยติ อเนนาติ ทณฺโฑ (ทฑิ อาณายํ ในการสั่ง-บังคับ + ก) (กรณสาธนะ)
ย่อมลงอาชญา ด้วยสินไหมนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทณฺฑ (ค่าปรับ, สินไหม)
วิ. มนฺทติ อปสํสิตพฺพมฺปิ โมทตีติ มนฺโท (มทิ หาเส ในการหัวเราะ + ก) (กัตตุสาธนะ)
อ.บุคคลใด ย่อมยินดี แม้ซึ่งเรื่องอันไม่น่าสรรเสริญ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า มนฺท
(คนมีปัญญาไม่ดี)
วิ. ชาติชรามรณาทีหิ สํสารทุกฺเขหิ ขชฺชตีติ ขนฺโธ, ขนฺธโก (ขาท ภกฺขเณ ในการกิน +ก) (กัม.)
อันสังสารทุกข์ ท. มีชาติ ชรา และมรณะเป็นต้น ย่อมกิน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ขนฺธ (ได้แก่
ขันธ์ ๕)
วิ. จกฺขุนา อมติ รุชฺชตีติ อนฺโธ, อนฺธโก (อม โรเค ในความเสียดแทง + ก) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมเสียดแทง ด้วยนัยน์ตา เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อนฺธ, อนฺธก (คนตาบอด) (ลบ กฺอนุพันธ์)
วิ. วาเตน นียมาโน หุตฺวา คจฺฉตีติ คนฺโธ, คนฺธโก (คมุ คติมฺหิ ในการไป + ก) (กัตตุสาธนะ)
อันลม น�ำไปอยู่ เป็น ย่อมพัดไป เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า คนฺธ, คนฺธก (กลิ่น)
วิ. กุสติ ฉินฺทติ ปาปเก ธมฺเมติ กุสลํ (กุส เฉทเน ในการตัด + อล) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมตัด ซึ่งธรรม ท. อันชั่ว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กุสล (กุศล)
วิ. กุจฺฉิเต สลยนฺติ จลยนฺติ เอเตนาติ กุสลํ (กุสทฺทูปปท + สล จลเน ในการหวั่นไหว + อ)
(กรณะ)
ยังอกุศลธรรม ท. อันน่าเกลียด ย่อมให้หวั่นไหว ด้วยธรรมนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กุสล
(กุศล)
วิ. กุจฺฉิตํ สลนฺติ สํวรนฺติ เอเตนาติ กุสลํ (กุสทฺทูปปท + สล สํวรเณ ในการส�ำรวม + อ)
ย่อมปิด ซึ่งประตูอบาย อันน่าเกลียด ด้วยธรรมนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กุสล (กุศล)
วิ. กุเส ลุนาติ ฉินฺทตีติ กุสลํ (กุสสทฺทูปปท + ลู เฉทเน ในการตัด + อ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมตัด ซึ่งอกุศลธรรม ท. เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กุสล (กุศล) (ทุติยาตัปปุริสสมาส)
วิ. กุโส วิย ลุนาติ ฉินฺทตีติ กุสลํ (กุสสทฺทูปปท + ลู เฉทเน ในการตัด + อ) (รัสสะ)
ย่อมตัด ซึ่งกิเลส ท. ราวกะ อ.หญ้าคา เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กุสล (กุศล) (กัตตุสาธนะ)
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วิ. กุเสน าเณน ลาตพฺพนฺติ กุสลํ (กุสสทฺทปู ปท + ลา อาทาเน ในการถือเอา + อ) (ตติยาตัปปุรสิ ะ)
อันญาณ พึงถือเอา เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กุสล (กุศล) (กัมมสาธนะ)
วิ. สสติ หึสตีติ สตฺตุ (สสุ หึสาคตีสุ ในการเบียดเบียนและการไป + ตุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมเบียดเบียน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สตฺตุ (ศัตรู)
วิ. จียตีติ จีวรํ (จิ จเย ในการสั่งสม + อีวร) (กัมมสาธนะ)
ย่อมถูกสั่งสม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า จีวร (ผ้าที่ถูกสั่งสม, จีวร)
วิ. มุนาตีติ มุนิ (มุน าเณ ในความรู้ + อิ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมรู้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มุนิ (พระภิกษุ, พระพุทธเจ้า)
วิ. มยติ คจฺฉตีติ มยูโร (มย คติมฺหิ ในการไป + อูร) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมไป เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มยูร (นกยูง)
วิ. กฺริยํ ลกฺขณํ วา ธาเรตีติ ธาตุ (ธา ธารเณ ในการทรงไว้ + ตุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมทรงไว้ ซึ่งกิริยา หรือ ซึ่งลักษณะ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธาตุ (ธาตุ)
วิ. ชายตีติ ชนฺตุ (ชน ชนเน ในการเกิด + ตุ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมเกิด เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าชนฺตุ (สัตว์ผู้เกิด, สัตว์)
วิ. กุฏติ ฉินฺทตีติ กุฏฺโ, พฺยาธิ (กุฏ เฉทเน ในการตัด + ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมตัด เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กุฏฺ , ได้แก่โรค (โรคเรื้อน)
วิ. กฏติ มทฺทตีติ กฏฺํ (กฏ มทฺทเน ในการย�่ำยี + ) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมเหยียบย�่ำ เพระเหตุนั้น ชื่อว่า กฏฺ (ไม้, ฟืน)
วิ. กํ สีสํ าติ ติฏฺ ติ เอตฺถาติ กณฺโ (กสทฺทปู ปท + า คตินวิ ตฺตมิ หฺ ิ ในการห้ามการไป + อ)
อ.ศีรษะ ย่อมตั้งอยู่ บนคอนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กณฺ (คอ) (อธิกรณสาธนะ)
วิ. (หิตาหิตํ) มนเต ชานาตีติ มนุสฺโส (มนุ โพธเน ในการรู้ + อุสฺส) (กัตตุสาธนะ)
ย่อมรู้ (ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์) เพราะเหตุนั้น ชื่อว่ามนุสฺส (มนุษย์)
วิ. มนเต ชานาตีติ มานุโส (มนุ โพธเน ในการรู้ + นุส) (แปลงพยัญชนะที่สุดธาตุเป็น อา)
ย่อมรู้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มานุส (มนุษย์) (กัตตุสาธนะ)
วิ. มาตาปิตูนํ หทยํ ปูเรตีติ ปุริโส (ปูร ทานปูรเณสุ ในการให้และการเต็ม + อิส) (กัตตุสาธนะ)
ยังใจ ของมารดาและบิดา ท. ย่อมให้เต็ม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปุริส (บุรุษ)

บทที่ ๖
สมาส ว่าด้วยการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าด้วยกัน
ความหมายของสมาส
สมาส คือ การย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าเป็นบทเดียวกัน (Compound) มีวิเคราะห์
ว่า “สมสฺสเตติ สมาโส” หมู่บทใด ย่อมถูกย่อ เพราะเหตุนั้น หมู่บทนั้น ชื่อว่าสมาส (สํ + อส
สงฺฆาเต ในอรรถการรวมกัน + ณ) ได้แก่ การย่อนามบทกับนามบท อุปสัคบทกับนามบท
นิบาตบทกับนามบท และนิบาตบทกับนิบาตบท เข้าเป็นบทเดียวกัน รูปส�ำเร็จเป็นสมาสนาม
เฉพาะนิบาตบทกับนิบาตบท รูปส�ำเร็จเป็นอัพยยศัพท์
(ข้อสังเกต : บท + บท = สมาส, บท + ปัจจัย = ตัทธิต, ธาตุ + ปัจจัย = กิตก์)

ลักษณะของสมาส มี ๓ อย่าง คือ
๑. เอกปท มีบทเดียวกัน “บท” ในที่นี้ หมายเอาบทที่มีวิภัตติเป็นที่สุด จะเป็นสมาสที่
ยาว มากน้อยแค่ไหน ก็นบั เป็นเพียงบทเดียวเท่านัน้ เช่น ราชปุรโิ ส เป็นหนึง่ บท พฺยาลมฺพมฺพธุ รพินฺทุจุมฺพิตกูโฏ เป็นหนึ่งบท เป็นต้น
๒. เอโกจฺจารณ สวดเป็นบทเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียง ต้องอ่านเป็นบทเดียวกัน
เช่น ราชปุริโส
๓. เอกวิภตฺติ มีวิภัตติเดียวกัน ก่อนส�ำเร็จเป็นสมาสจะมีกี่วิภัตติก็ได้ แต่เมื่อย่อเข้า
เป็นสมาสแล้ว ต้องมีวิภัตติตัวเดียวกัน ตัวสุดท้ายเท่านั้น เช่น ราชปุริโส ก่อนส�ำเร็จเป็นสมาส
มี ๒ วิภัตติ คือ “รฺโ” เป็นฉัฏฐีวิภัตติ “ปุริโส” เป็นปฐมาวิภัตติ เมื่อส�ำเร็จเป็นสมาสมีรูปว่า
“ราชปุริโส” มีวิภัตติเดียว คือปฐมาวิภัตติ

สมาส ว่าโดยชื่อ มี ๖ ประเภท คือ
๑. อพฺยยีภาวสมาส คือ สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาต (ศัพท์ที่ไม่เปลี่ยนไปเพราะการลง
วิภัตติ) อยู่ข้างหน้า และแปลเป็นประธาน มี ๒ ประการ คือ
๑.๑ อุปสคฺคปุพฺพกอพฺยยีภาว อัพยยีภาวสมาสที่มีอุปสัคอยู่หน้าและแปลเป็น
ประธาน
๑.๒ นิปาตปุพฺพกอพฺยยีภาว อัพยยีภาวสมาสที่มีนิบาตอยู่หน้าและแปลเป็น
ประธาน
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๒. กมฺมธารยสมาส คือ สมาสที่ทรงไว้ซึ่งชื่อ ๒ อย่างเพียงดังกรรม กัมมธารยสมาสนี้
มี ๙ ประการ คือ
๒.๑ วิเสสนปุพฺพปท คือ กัมมธารยสมาสที่มีบทวิเสสนะ (ตัวขยาย) อยู่หน้า
๒.๒ วิเสสนุตฺตรปท คือ กัมมธารยสมาสที่มีบทวิเสสนะ (ตัวขยาย) อยู่หลัง
๒.๓ วิเสสโนภยปท คือ กัมมธารยสมาสทีม่ บี ททัง้ สองเป็นวิเสสนะ (ท�ำหน้าทีข่ ยาย
บทอื่นทั้งสองศัพท์)
๒.๔ อุปมานุตฺตรปท คือ กัมมธารยสมาสที่มีบทหลังเป็นบทเปรียบเทียบ
๒.๕ สมฺภาวนาปุพฺพปท คือ กัมมธารยสมาสที่มีบทแสดงการยกย่องอยู่ข้างหน้า
๒.๖ อวธารณปุพฺพปท คือ กัมมธารยสมาสที่มีบทแสดงการก�ำหนดอยู่ข้างหน้า
๒.๗ นนิปาตปุพฺพปท คือ กัมมธารยสมาสที่มี น นิบาตเป็นบทหน้า (ปฏิเสธ)
๒.๘ กุปุพฺพปท คือ กัมมธารยสมาสที่มี กุ นิบาต (น่ารังเกียจ) เป็นบทหน้า
๒.๙ ปาทิปุพฺพปท คือ กัมมธารยสมาสที่มี ป อุปสัคเป็นต้นเป็นบทหน้า
๓. ทิคุสมาส คือ กัมมธารยสมาสที่ปกติสังขยาเป็นบทหน้า มี ๒ ประการ คือ
๓.๑ สมาหารทิคุสมาส คือ ทิคุสมาสที่มีอรรถรวบรวม
๓.๒ อสมาหารทิคุสมาส คือ ทิคุสมาสที่มีอรรถไม่รวบรวม
๔. ตปฺปุริสสมาส คือ สมาสที่มีอรรถของบทหลังเป็นประธาน มี ๘ ประการ คือ
๔.๑ ทุติยาตปฺปุริส คือ ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยทุติยาวิภัตติ
๔.๒ ตติยาตปฺปุริส คือ ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยตติยาวิภัตติ
๔.๓ จตุตฺถีตปฺปุริส คือ ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยจตุตถีวิภัตติ
๔.๔ ปญฺจมีตปฺปุริส คือ ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยปัญจมีวิภัตติ
๔.๕ ฉฏฺีตปฺปุริส คือ ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยฉัฏฐีวิภัตติ
๔.๖ สตฺตมีตปฺปุริส คือ ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยสัตตมีวิภัตติ
๔.๗ อมาทิปรตปฺปรุ สิ สมาส คือ ตัปปุรสิ สมาสทีม่ บี ทหน้าประกอบด้วยทุตยิ าวิภตั ติ
เป็นต้นนั้น เมื่อรูปส�ำเร็จจะมีการสลับต�ำแหน่งที่ตั้งของบท
๔.๘ อโลปตปฺปุริสสมาส คือ ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยทุติยาวิภัตติ
เป็นต้นนั้น แต่เมื่อรูปส�ำเร็จจะไม่มีการลบวิภัตติของบทหน้า เป็นประเภทอลุตตสมาส
๕. พหุพฺพีหิสมาส คือ สมาสที่มีอรรถของบทอื่นเป็นประธาน (อัญญปทัตถะ) รูปส�ำเร็จ
เป็น คุณศัพท์ พหุพพีหิสมาสนั้น มี ๙ ประการ คือ
๕.๑ ทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส คื อ พหุ พ พี หิ ส มาสที่ มี อ รรถของบท
ทัง้ สอง มีทตี่ งั้ เหมือนกัน หมายความว่า มีวภิ ตั ติ และวจนะเหมือนกัน ส่วนลิงค์นนั้ จะเหมือนกันหรือ
ต่างกันก็ได้ และมีอัญญบทเป็นตัวก�ำหนดวิภัตติ ให้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามวิภัตตินั้นๆ
		 ๕.๑.๑ ทุติยาทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส
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		 ๕.๑.๒ ตติยาทฺวิปทตุลฺยาธิกรณ พหุพฺพีหิสมาส
		 ๕.๑.๓ จตุตฺถีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส
		 ๕.๑.๔ ปญฺจมีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณ พหุพฺพีหิสมาส
		 ๕.๑.๕ ฉฏฺ ีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส
		 ๕.๑.๖ สตฺตมีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส
๕.๒ ทฺวปิ ทภินนฺ าธิกรณพหุพพฺ หี สิ มาส คือ พหุพพีหสิ มาสทีม่ อี รรถของบททัง้ สอง
มีที่ตั้งแตกต่างกัน หมายความว่า มีวิภัตติที่แตกต่างกัน ส่วนลิงค์จะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้
๕.๓ ติปทพหุพฺพีหิสมาส คือ พหุพพีหิสมาสที่มีสามบทมาย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน
โดยมีอัญญบทเป็นประธาน
๕.๔ นนิปาตปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส คื อ พหุ พ พี หิ ส มาสที่ มี น นิ บ าตอยู ่ ห น้ า
แปลว่า “ไม่มี...” โดยมีอัญญบทเป็นประธาน
๕.๕ [ปมายตฺถ] สหปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส คือ พหุพพีหิสมาสที่มีสหนิบาต
อยู่หน้า ในอรรถปฐมาวิภัตติ
๕.๖ อุปมานปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส คื อ พหุ พ พี หิ ส มาสที่ มี บ ทหน้ า เป็ น บท
เปรียบเทียบ มี ๒ วิภัตติ คือ
		 ๕.๖.๑ ปมายตฺถ อุปมานปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส
		 ๕.๖.๒ ฉฏฺ ิยตฺถ อุปมานปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส
๕.๗ วาสทฺทตฺถ สงฺขฺโยภยปทพหุพฺพีหิสมาส คือ พหุพพีหิสมาสที่บททั้งสอง
เป็น สังขยาในอรรถของ วา ศัพท์ แสดงความไม่แน่นอน
๕.๘ ทิสนฺตราฬตฺถพหุพฺพีหิส มาส คื อ พหุ พ พี หิ ส มาสที่ ใ ช้ ใ นอรรถระหว่ า ง
ทิศทั้งสอง ได้แก่การพูดถึงทิศเฉียงต่างๆ นั่นเอง
๕.๙ พฺยติหารลกฺขณพหุพพฺ หี สิ มาส คือ พหุพพีหสิ มาสทีล่ กั ษณะแผ่ขยายออกไป
หมายความว่า ลุกลามไปสู่กิริยาการกระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่ง
๖. ทฺวนฺทสมาส คือ สมาสทีย่ อ่ นามบทตัง้ แต่สองบทขึน้ ไป อันมีอรรถรวบรวมซึง่ กันและ
กัน และมีวิภัตติเหมือนกัน ค�ำแปลของทวันทสมาสแปลว่า “และ” มี ๒ ประการ คือ
๖.๑ อิตรีตรโยคทฺวนฺท (อสมาหาร) ได้แก่ ทวันทสมาสที่มีอรรถของแต่ละบท
เป็นประธานเสมอกัน ฉะนั้น จึงมีรูปเป็นพหุวจนะเท่านั้น ส่วนลิงค์ มีลิงค์ตามบทหลัง
๖.๒ สมาหารทฺ ว นฺ ท ได้ แ ก่ การรวบรวมอรรถทั้ ง หลายให้ เ ป็ น อั น เดี ย วกั น
รูปส�ำเร็จจะเป็น นปุงสกลิงค์ เอกวจนะเท่านั้น
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สมาสว่าโดยอรรถมี ๔ ประเภท คือ
๑. ปุพฺพปทตฺถปธานสมาส คือ สมาสที่มีอรรถของบทหน้าเป็นประธาน ได้แก่
อั พ ยยี ภ าวสมาส เช่ น ปาสาทสฺ ส อนฺ โ ต อนฺ โ ตปาสาทํ ในภายใน แห่ ง ปราสาท ชื่ อ ว่ า
อนฺโตปาสาท (ในภายในแห่งปราสาท), นครสฺส สมีปํ อุปนครํ อ.ที่ใกล้ แห่งเมือง ชื่อว่า
อุปนคร (ใกล้แห่งเมือง)
๒. อุตฺตรปทตฺถปธานสมาส คือ สมาสที่มีอรรถของบทหลังเป็นประธาน ได้แก่
กัมมธารยสมาส, ทิคุสมาส และตัปปุริสสมาส
๒.๑ กัมมธารยสมาส เช่น มหนฺโต จ โส ปุริโส จาติ มหาปุริโส อ.ผู้ประเสริฐด้วย
อ.ผูป้ ระเสริฐนัน้ เป็นบุรษุ ด้วย เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า มหาปุรสิ (บุรษุ ผูป้ ระเสริฐ) ในกัมมธารยสมาส
๙ ประเภทนั้น ยกเว้นวิเสสนุตตรบท วิเสสโนภยบท และอุปมานุตตรบท ที่เหลือมีอรรถของ
บทหลังเป็นประธานทั้งหมด
๒.๒ ทิคุสมาส เช่น ตโย โลกา ติโลกํ อ.โลก ท. สาม ชื่อว่า ติโลก (โลกทั้งสาม)
๒.๓ ตัปปุริสสมาส เช่น ธมฺมํ นิสฺสิโต ธมฺมนิสฺสิโต อ.ผู้อาศัยแล้ว ซึ่งธรรม
ชื่อว่า ธมฺมนิสฺสิต (ผู้อาศัยธรรม)
๓. อุภยปทตฺถปธานสมาส คือ สมาสที่มีอรรถของบททั้งสองเป็นประธาน ได้แก่
ทวันทสมาส เช่น สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสนํ อ.สมถะด้วย อ.วิปัสสนาด้วย ชื่อว่า
สมถวิปสฺสน (สมถะและวิปัสสนา)
๔. อฺปทตฺถปธานสมาส คื อ สมาสที่ มี อ รรถของบทอื่ น เป็ น ประธาน ได้ แ ก่
พหุพพีหิสมาส เช่น กตํ กิจฺจํ เยน สมเณน โสยํ กตกิจฺโจ, สมโณ อ.กิจ อันพระสมณะใด
กระท�ำแล้ว มีอยู่ อ.พระสมณะนั้น ชื่อว่า กตกิจฺจ, ได้แก่พระสมณะ (ผู้มีกิจอันกระท�ำแล้ว)
ในตัวอย่างนี้ บทว่า “กตกิจฺโจ” เป็นพหุพพีหิสมาส เป็นวิเสสนะ บทว่า “เยน” เป็นอัญญบท
ส่วนบทว่า “สมโณ” เป็นอัญญปทัตถะ ท�ำหน้าที่ เป็นประธาน (วิเสสยะ)

สมาสว่าโดยกิจหรือหน้าที่ของสมาส มี ๒ ประเภท คือ
๑. ลุตฺตสมาส คือ สมาสที่ลบวิภัตติของบททั้งหมด เช่น รญฺโ ปุริโส ราชปุริโส
ในที่นี้ เมื่อเป็นรูปส�ำเร็จว่า “ราชปุริโส” มีการลบ ส ฉัฏฐีวิภัตติ แต่อรรถของวิภัตติยังอยู่
โดยแปลว่า “อ.บุรุษ ของพระราชา” ลุตตสมาสนี้ สามารถเป็นได้ทั้ง สทฺทสมสน การย่อศัพท์
และ อตฺถสมสน การย่ออรรถ ลุตตสมาสนี้ มีได้ในสมาสทั้ง ๖ ประเภท
๒. อลุตฺตสมาส คือ สมาสที่ไม่ลบวิภัตติของบทหน้า หรือคงวิภัตติของบทหน้าไว้
เช่น มนสิ กรณํ มนสิกาโร การกระท�ำไว้ ในใจ ชื่อว่า มนสิการ ในที่นี้ ค�ำว่า “มนสิ” ลง
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สฺมึ สัตตมีวิภัตติ เมื่อรูปส�ำเร็จเป็นสมาสแล้ว ก็ยังคงวิภัตติไว้ตามเดิม แต่ต้องเขียนติดกันถึง
จะเป็นสมาส ถ้าเขียนแยกหรืออ่านออกเสียงแยกจากกัน ก็จะกลายเป็นคนละบทกัน ซึ่งไม่ใช่
สมาส อลุตตสมาสนี้ มีได้ ๒ นัย คือ (๑) นัยแรก เป็นได้เพียง อตฺถสมสน การย่ออรรถเท่านั้น
เพราะไม่ได้ลบวิภัตติของบทหน้า (๒) นัยที่สอง เป็นได้ทั้ง สทฺทสมสน การย่อศัพท์ และ
อตฺถสมสน การย่ออรรถ เพราะเมื่อส�ำเร็จเป็นสมาสแล้วต้องอ่านติดกันเขียนติดเป็นบทเดียวกัน
อลุตตสมาสนี้ มีได้ในสมาสเดียว คือ ตัปปุริสสมาสเท่านั้น (หมายเหตุ : เฉพาะ
ตัปปุริสสมาส เป็นได้ทั้ง ลุตตสมาส และอลุตตสมาส)

การย่อของสมาส มี ๒ อย่าง คือ
๑. สทฺทสมสน คือ การย่อศัพท์เพียงอย่างเดียว เช่น สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสนํ
สมถะด้วย วิปัสสนาด้วย ชื่อว่าสมถวิปสฺสน การย่อนี้ เป็นเพียงการย่อศัพท์ โดยมีวิภัตติ
เป็นที่สุด ส่วนอรรถหรือความหมาย ยังคงอยู่เท่าเดิม
๒. อตฺถสมสน คือ การย่อทั้งศัพท์ทั้งอรรถ เช่น รฺโ ปุริโส ราชปุริโส บุรุษ ของ
พระราชา ชื่อว่า ราชปุริส ในรูปวิเคราะห์นี้ ค�ำว่า “รฺโ” หมายถึง พระราชา เป็นคนๆ หนึ่ง
ค�ำว่า “ปุริโส” หมายถึง บุรุษ เป็นอีกคนหนึ่ง เมื่อน�ำมารวมกัน จะได้รูปส�ำเร็จว่า “ราชปุริโส”
ซึ่งได้แก่บุคคลคนเดียว คือ ราชบุรุษ ฉะนั้น จึงเป็นทั้งการย่อศัพท์ โดยมีวิภัตติเป็นตัวเดียวกัน
และเป็นการย่ออรรถ โดยก่อนจะเป็นสมาส มีบุคคล ๒ คน แต่เมื่อส�ำเร็จเป็นสมาสแล้ว หมายเอา
บุคคลๆ คนเดียว คือราชบุรุษเท่านั้น

บทที่น�ำมาย่อเป็นสมาส
บทที่น�ำมาย่อเป็นสมาสได้ มี ๓ บท คือ นามบท อุปสัคบท และ นิบาตบท มีตัวอย่างดังนี้
๑. นามบท กับ นามบท เช่น รฺโ ปุริโส ราชปุริโส (ราช + ปุริส)
๒. อุปสัคบท กับ นามบท เช่น นครสฺส สมีปํ อุปนครํ (อุป + นคร)
๓. นิบาตบท กับ นามบท เช่น ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาทํ (อนฺโต + ปาสาท)
๔. นิบาตบท กับ นิบาตบท เช่น น กตฺวา อกตฺวา (น + กตฺวา), น อาทาย อนาทาย
(น + อาทาย)
หมายเหตุ : บทที่น�ำมาย่อเป็นสมาสทั้ง ๓ บทนั้น ทุกบทที่ย่อเข้าเป็นสมาส บทหลัง
ต้องเป็นบทนามเท่านั้น เพราะรูปส�ำเร็จเป็นสมาสนาม จะต้องน�ำไปแจกปทมาลาด้วยวิภัตติ
นามเสมอ ยกเว้น “นบุพพบทกัมมธารยสมาส” ประเภทเดียว เฉพาะที่ใช้กิริยากิตก์ที่มี ตเว, ตุํ,
ตุน, ตฺวาน และ ตฺวา ปัจจัย น�ำมาท�ำเป็นสมาส โดยเป็นการย่อนิบาตกับนิบาตเข้าด้วยกัน
รูปส�ำเร็จถือว่าเป็นนิบาต
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ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

ประโยชน์ของสมาส มี ๒ อย่าง คือ
๑. เอกปทตฺต ความเป็ น บทเดี ย วกั น เช่ น “ราชปุ ริ โ ส” มาจาก “ราช + ปุ ริ ส ”
วิเคราะห์ว่า “รฺโ ปุริโส ราชปุริโส” ในรูปวิเคราะห์นี้ มี ๒ บท คือ “รฺโ” กับ “ปุริโส”
เมื่อย่อเข้าเป็นสมาสแล้ว เหลือบทเดียว คือ“ราชปุริโส”
๒. เอกวิภตฺติตฺต ความมีวิภัตติเดียวกัน เช่น “ราชปุริโส” มาจาก “ราช + ปุริส”
วิเคราะห์ว่า “รฺโ ปุริโส ราชปุริโส” ในรูปวิเคราะห์นี้ มี ๒ บท มี ๒ วิภัตติ คือบทว่า
“รฺโ” เป็น ฉัฏฐีวิภัตติ กับบทว่า “ปุริโส” เป็นปฐมาวิภัตติ เมื่อย่อเข้าเป็นสมาสแล้ว เหลือ
บทเดียวและมีวิภัตติเดียวกัน คือ“ราชปุริโส” มี สิ ปฐมาวิภัตติตัวเดียว

การก�ำหนดลิงค์ของสมาส
บทหลัง

(๑) กัมมธารยสมาส, อสมาหารทิคุ, ตัปปุริสสมาส และอิตรีตรทวันทสมาส ได้ลิงค์ของ

๑.๑ กัมมธารยสมาส เช่น อวิชฺชา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิชฺชาปจฺจโย (อวิชฺชา
+ ปจฺจย) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “อวิชฺชา” เป็นบทหน้า เป็นอิตถีลิงค์ บทว่า “ปจฺจโย” เป็น
บทหลัง เป็นปุงลิงค์ เมื่อส�ำเร็จเป็นสมาสแล้ว มีรูปว่า “อวิชฺชาปจฺจโย” เป็นปุงลิงค์ ฉะนั้น
ขอให้สังเกตว่า บทหลังเป็นลิงค์อะไรในรูปวิเคราะห์ เมื่อส�ำเร็จเป็นสมาสแล้ว ก็จะมีลิงค์ตาม
บทหลังไป
๑.๒ อสมาหารทิคุสมาส เช่น ตโย ภวา ติภวา (ติ + ภว) ในตัวอย่างนี้ บทว่า
“ตโย” เป็นปุงลิงค์ ส่วนบทว่า “ภวา” ซึ่งเป็นบทหลัง เป็นปุงลิงค์ เมื่อส�ำเร็จเป็นสมาสแล้ว
เป็นปุงลิงค์
๑.๓ ตัปปุรสิ สมาส เช่น ปกติยา เมธาวี ปกติเมธาวี (ปกติ + เมธาวี) ในตัวอย่างนี้
บทว่า “ปกติยา” เป็นบทหน้า เป็นอิตถีลิงค์ บทว่า “เมธาวี” เป็นบทหลัง เป็นปุงลิงค์ เมื่อส�ำเร็จ
เป็นสมาส มีรูปว่า “ปกติเมธาวี” เป็นปุงลิงค์ ตามบทหลัง
๑.๔ อสมาหารทวันทสมาส เช่น มาตา จ ปิตา จ มาตาปิตโร (มาตุ + ปิตุ)
ในตัวอย่างนี้ บทว่า “มาตา” เป็นบทหน้า เป็นอิตถีลิงค์ บทว่า “ปิตา” เป็นบทหลัง เป็น
ปุงลิงค์ เมื่อส�ำเร็จเป็นสมาสแล้ว มีรูปว่า “มาตาปิตโร” เป็นปุงลิงค์ ฉะนั้น ขอให้สังเกตลิงค์
ของบทหลัง ว่าเป็นลิงค์อะไร เมื่อส�ำเร็จเป็นสมาส ก็จะเป็นลิงค์ตามบทหลัง
(๒) พหุพพีหิสมาส ได้ลิงค์ตามอรรถของบทอื่น (อัญญปทัตถะ)
๒.๑ อาคตสมโณ สํฆาราโม ในตัวอย่างนี้ บทว่า “อาคตสมโณ” เป็นพหุพพีหสิ มาส
เป็นปุงลิงค์ เพราะอัญญปทัตถะ คือบทว่า “สํฆาราโม” เป็นปุงลิงค์ ได้ลิงค์ตามอรรถของบทอื่น
คือ “สํฆาราโม”
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๒.๒ อาคตสมณา สาวตฺถิ ในตัวอย่างนี้ บทว่า “อาคตสมณา” เป็นพหุพพีหิสมาส
เป็นอิตถีลิงค์ เพราะอัญญปทัตถะ อรรถของบทอื่น ในที่นี้คือบทว่า “สาวตฺถิ” เป็นอิตถีลิงค์
๒.๓ อาคตสมณํ เชตวนํ ในตัวอย่างนี้ บทว่า “อาคตสมณํ” เป็นพหุพพีหิสมาส
เป็นนปุงสกลิงค์ เพราะอัญญปทัตถะ อรรถของบทอื่น คือบทว่า “เชตวนํ”เป็นนปุงสกลิงค์
(๓) อัพยยีภาวสมาส สมาหารทิคุสมาส และสมาหารทวันทสมาส รูปส� ำเร็จเป็น
นปุงสกลิงค์
๓.๑ อัพยยีภาวสมาส เช่น คงฺ ค าย สมี เ ป วตฺ ต ตี ติ อุ ป คงฺ คํ (อุ ป + คงฺ ค า)
ในตัวอย่างนี้ บทว่า “อุป” เป็นอุปสัค อยู่ข้างหน้า และแปลก่อน ส่วนบทว่า “คงฺคา” เป็นอิตถีลิงค์
เมื่อส�ำเร็จเป็นสมาสแล้ว มีรูปว่า “อุปคงฺคํ” เป็นนปุงสกลิงค์
๓.๒ สมาหารทิคุสมาส เช่น จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสํ (จตุ + ทิสา) ในตัวอย่างนี้
บทว่า “จตสฺโส” เป็นอิตถีลิงค์ ท�ำหน้าที่เป็นวิเสสนะของบทว่า “ทิสา” ๆ นี้ เป็นอิตถีลิงค์
เมื่อส�ำเร็จเป็นสมาสแล้ว มีรูปว่า “จตุทฺทิสํ” เป็นนปุงสกลิงค์ ข้อสังเกต ศัพท์เดิมในรูปวิเคราะห์
จะเป็นลิงค์อะไรก็ตาม เมือ่ ส�ำเร็จเป็นสมาหารทิคสุ มาสแล้ว ต้องเป็นนปุงสกลิงค์ เอกวจนะเท่านัน้
๓.๓ สมาหารทวันทสมาส เช่น สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสนํ (สมถ +
วิปสฺสนา) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “สมโถ” เป็นปุงลิงค์ ส่วนบทว่า “วิปสฺสนา” เป็นอิตถีลิงค์
มีลิงค์ต่างกัน เมื่อส�ำเร็จเป็นสมาสแล้ว มีรูปว่า “สมถวิปสฺสนํ” เป็นนปุงสกลิงค์ เอกวจนะแน่นอน

๖.๑ อัพยยีภาวสมาส
อพฺยยีภาวสมาส คือ สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาต(ศัพท์ที่ไม่เปลี่ยนไปเพราะการลง
วิภัตติ) อยู่ข้างหน้า และแปลเป็นประธาน มีวิเคราะห์ว่า “พฺยยนํ พฺยโย” การเสียไป ชื่อว่า
พฺยย “นตฺถิ พฺยโย เอตสฺสาติ อพฺยยํ” การเสียไป แห่งบทนั้น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น
ชื่อว่า อพฺยย “อพฺยยานํ อตฺถํ วิภาวยตีติ อพฺยยีภาโว” แปลว่า สมาสใด ยังเนื้อความ
ของอุปสัคและนิบาตทั้งหลาย ย่อมให้ปรากฏ เพราะเหตุนั้น สมาสนั้น ชื่อว่า อัพยยีภาวะ
(อพฺยยสทฺทูปปท + ภู + เณ + ณ) (ชื่อว่าอัพยยีภาวสมาส เพราะมีอรรถของอุปสัคและนิบาต
เป็นประธาน), หรือวิเคราะห์ว่า “อนพฺยยํ อพฺยยํ ภวตีติ อพฺยยีภาโว” แปลว่า ไม่เป็นอัพยยะ
เป็นอัพยยะ ย่อมเป็น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อพฺยยีภาว (อพฺยยสทฺทูปปท+ ภู + ณ) เช่น อุปนครํ
บทว่า อุป เป็นอัพยยศัพท์ ส่วน นคร เป็นนามศัพท์ แต่ได้ชื่อว่าอัพยยะไปด้วย เนื่องจากว่า
เมื่อส�ำเร็จเป็นสมาสแล้ว อรรถของบทหน้าเป็นประธาน ฉะนั้น จึงได้ชื่อว่า เป็นอัพยยีภาวะ
ตามประธาน
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ลักษณะของอัพยยีภาวสมาส มี ๓ ประการ
๑. มีอุปสัคหรือนิบาตอยู่หน้า
๒. อุปสัคและนิบาตนั้น ต้องแปลก่อน(แปลเป็นประธาน)
๓. รูปส�ำเร็จเป็นนปุงสกลิงค์

๑. อุปสคฺคปุพฺพกอพฺยยีภาวสมาส
อุปสคฺคปุพฺพกอพฺยยีภาวสมาส คืออัพยยีภาวสมาสที่มีอุปสัคอยู่หน้าและแปลเป็น
ประธาน เช่น นครสฺส สมีปํ อุปนครํ อ.ที่ใกล้ แห่งเมือง ชื่อว่า อุปนคร (ที่ใกล้แห่งเมือง)
มาจาก “อุป + นคร” ในตัวอย่างนี้ บทว่า “อุป” เป็นอุปสัค อยู่ข้างหน้า และแปลก่อน
วิ. กุมฺภสฺส สมีปํ อุปกุมฺภํ (อุป + กุมฺภ) (อุป = สมีป-ใกล้)
อ.ที่ใกล้ แห่งหม้อ ชื่อว่าอ ุปกุมฺภ (ใกล้หม้อ)
วิ. ทรถานํ อภาโว นิทฺทรถํ (นิ + ทรถ) (นิ = อภาว-ความไม่มี)
อ.ความไม่มี แห่งความเร่าร้อน ท. ชื่อว่า นิทฺทรถ (ไม่มีความเร่าร้อน)
วิ. รถสฺส ปจฺฉา อนุรถํ (อนุ + รถ) (อนุ = ปจฺฉา-ภายหลัง)
ในภายหลัง แห่งรถ ชื่อว่า อนุรถ (ภายหลังรถ)
วิ. รูปสฺส รูปโยคฺคํ อนุรูปํ (อนุ + รูป) (อนุ = รูปโยคฺค-สมควร)
อ.ความสมควร แก่รูป ชื่อว่า อนุรูป (ตามความสมควรแก่รูป, ตามความเหมาะสม)
วิ. อตฺตานมตฺตานํ ปติ ปจฺจตฺตํ (ปติ + อตฺต)
เฉพาะ ซึ่งตนๆ ชื่อว่า ปจฺจตฺต (เฉพาะตนๆ)
วิ. อทฺธมาสํ อทฺธมาสํ อนุ อนฺวทฺธมาสํ (อนุ + อทฺธมาส) (อนุ = วิจฺฉา-กล่าวซ�้ำ)
ทุกๆ กึง่ แห่งเดือนๆ ชือ่ ว่า อนฺวทฺธมาส (ทุกๆ กึง่ แห่งเดือน) (เพราะสระหลัง แปลง อุ เป็น วฺ)
วิ. เชฏฺ านํ อนุปุพฺโพ อนุเชฏฺํ (อนุ + เชฏฺ ) (อนุ = อนุปุพฺพ-ล�ำดับ)
อ.ล�ำดับ แห่งบุคคลผู้เจริญ ท. ชื่อว่า อนุเชฏฺ (ล�ำดับแห่งผู้เจริญ)
วิ. โสตสฺส ปฏิโลมํ ปฏิโสตํ (ปติ + โสต) (ปฏิ = ปฏิโลม-ทวนกลับ)
อ.ทวน แห่งกระแส ชื่อว่า ปฏิโสต (ทวนกระแส)
วิ. อตฺตานํ อธิกิจฺจ ปวตฺตา อชฺฌตฺตํ (อธิ + อตฺต)
อ.ธรรม ท. อันอาศัย ซึ่งตนแล้วเป็นไป ชื่อว่า อชฺฌตฺต (อาศัยตนแล้วเป็นไป, ภายในตน)
วิ. ภิกฺขาย สมิทฺธีติ สุภิกฺขํ (สุ + ภิกฺขา)
อ.ความสมบูรณ์ แห่งอาหาร เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สุภิกฺข (ความสมบูรณ์แห่งอาหาร)
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๒. นิปาตปุพฺพกอพฺยยีภาวสมาส
นิ ป าตปุ พฺ พ กอพฺ ย ยี ภ าวสมาส คื อ อั พ ยยี ภ าวสมาสที่ มี นิ บ าตอยู ่ ห น้ า และแปล
เป็นประธาน เช่น ปาสาทสฺส อนฺโต อนฺโตปาสาทํ ในภายใน แห่งปราสาท ชื่อว่า อนฺโตปาสาท
(ในภายใน แห่งปราสาท) มาจาก “อนฺโต + ปาสาท” ในตัวอย่างนี้ บทว่า “อนฺโต” เป็นนิบาต
อยู่ข้างหน้าและแปลก่อน
วิ. ชีวสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท ยาวชีวํ (ยาว + ชีว)
อ.การก�ำหนด อันมีประมาณเพียงใด แห่งชีวิต ชื่อว่า ยาวชีว (ก�ำหนดเพียงใดแห่งชีวิต,
ตลอดชีวิต)
วิ. อายุสฺส ยตฺตโก ปริจฺเฉโท ยาวตายุกํ (ยาวตา + อายุ)
อ.การก�ำหนด อันมีประมาณเพียงใด แห่งอายุ ชื่อว่า ยาวตายุก (ก�ำหนดเพียงไรแห่งอายุ,
ตลอดอายุ)
วิ. สรูปสฺส รูปโยคฺคํ ยถาสรูปํ (ยถา + สรูป) (ยถา = รูปโยคฺค-สมควร)
อ.ความสมควร แก่สภาพของตนเอง ชื่อว่า ยถาสรูป (ตามสมควรแก่สภาพของตน)
วิ. วุฑฺฒานํ ปฏิปาฏิ ยถาวุฑฺฒํ (ยถา + วุฑฺฒ)
อ.ล�ำดับ แห่งผู้เจริญ ท. ชื่อว่า ยถาวุฑฺฒ (ล�ำดับผู้เจริญ)
วิ. เย เย วุฑฺฒา ยถาวุฑฺฒํ (ยถา + วุฑฺฒ)
อ.ผู้เจริญ ท. ใด ใด ชื่อว่า ยถาวุฑฺฒ (ล�ำดับผู้เจริญ)
วิ. กมํ อนติกฺกมิตฺวา ยถากฺกมํ (ยถา + กม)
ไม่ข้ามแล้ว ซึ่งล�ำดับ ชื่อว่า ยถากฺกม (ตามล�ำดับ)
วิ. สตฺตึ อนติกฺกมิตฺวา ยถาสตฺติ (ยถา + สตฺติ)
ไม่เกินแล้ว ซึ่งความสามารถ ชื่อว่า ยถาสตฺติ (ตามความสามารถ)
วิ. พลํ อนติกฺกมิตฺวา ยถาพลํ (ยถา + พล)
ไม่เกินแล้ว ซึ่งก�ำลัง ชื่อว่า ยถาพล (ตามก�ำลัง)
วิ. ยตฺตเกน อตฺโถ ยาวทตฺถํ (ยาว + อตฺถ) (เพราะสระหลัง ลง ทฺอาคม)
อ.ความต้องการ ด้วยวัตถุมีประมาณเท่าใด (อตฺถิ มีอยู่) ชื่อว่า ยาวทตฺถ (เท่าที่ต้องการ)
วิ. ปพฺพตสฺส ปรภาโค ติโรปพฺพตํ (ติโร + ปพฺพต)
อ.ส่วนอื่น แห่งภูเขา ชื่อว่า ติโรปพฺพต (ภายนอกแห่งภูเขา)
วิ. ปาการสฺส ปรภาโค ติโรปาการํ (ติโร + ปาการ)
อ.ส่วนอื่น แห่งก�ำแพง ชื่อว่า ติโรปาการ (ภายนอกก�ำแพง)
วิ. กุฏฏฺ สฺส ปรภาโค ติโรกุฏฺฏํ (ติโร + กุฏฏฺ )
อ.ส่วนอื่น แห่งฝา ชื่อว่า ติโรกุฏฏฺ (ภายนอกฝาเรือน)

206

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

วิ. นครสฺส อนฺโต อนฺโตนครํ (อนฺโต + นคร)
ในภายใน แห่งเมือง ชื่อว่า อนฺโตนคร (ภายในเมือง)
วิ. วสฺสสฺส อนฺโต อนฺโตวสฺสํ (อนฺโต + วสฺส)
ในภายใน แห่งกาลฝน ชื่อว่า อนฺโตวสฺส (ภายในกาลฝน, ภายในพรรษา)
วิ. นครสฺส พหิ พหินครํ (พหิ + นคร)
ในภายนอก แห่งเมือง ชื่อว่า พหินคร (ภายนอกเมือง)
วิ. ปาสาทสฺส อุปริ อุปริปาสาทํ (อุปริ + ปาสาท)
ในเบื้องบน แห่งปราสาท ชื่อว่า อุปริปาสาท (ข้างบนปราสาท)
วิ. มญฺจสฺส อุปริ อุปริมญฺจํ (อุปริ + มญฺจ)
ในเบื้องบน แห่งเตียง ชื่อว่า อุปริมญฺจ (ข้างบนเตียง)
วิ. มญฺจสฺส เหฏฺ า เหฏฺ ามญฺจํ (เหฏฺ า + มญฺจ)
ในภายใต้ แห่งเตียง ชื่อว่า เหฏฺ ามญฺจ (ใต้เตียง)
วิ. ปาสาทสฺส เหฏฺา เหฏฺาปาสาทํ (เหฏฺา + ปาสาท)
ในภายใต้ แห่งปราสาท ชื่อว่า เหฏฺ าปาสาท (ใต้ปราสาท)
วิ. ภตฺตสฺส ปุเร ปุเรภตฺตํ (ปุเร + ภตฺต)
ในกาลก่อน แห่งภัตร ชื่อว่า ปุเรภตฺต (ก่อนอาหาร)
วิ. ภตฺตสฺส ปจฺฉา ปจฺฉาภตฺตํ (ปจฺฉา + ภตฺต)
ในภายหลัง แห่งภัตร ชื่อว่า ปจฺฉาภตฺต (หลังอาหาร)

๖.๒ กัมมธารยสมาส
กมฺมธารยสมาส คื อ สมาสที่ ท รงไว้ ซึ่ ง ชื่ อ ๒ อย่ า งเพี ย งดั ง กรรม ตั ว อย่ า งเช่ น
การท�ำเสื่อ ค�ำว่า “เสื่อ” เป็นกรรมที่สามารถท�ำให้เกิด ๒ อย่าง คือ (๑) ท�ำให้เกิดกิริยาการท�ำ
(๒) ท�ำ ให้ เ กิ ดประโยชน์ที่ได้จากกิริยาการกระท�ำ นั้ น สมาสนี้ ก็ ฉั น นั้ น สามารถทรงไว้ ซึ่ ง
ชื่อ ๒ อย่าง ดังมีวิเคราะห์ว่า “กมฺมมิว ทฺวยํ ธารยตีติ กมฺมธารโย” ย่อมทรงไว้ ซึ่งอรรถ
สองอย่าง เพียงดังกรรม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กมฺมธารย
๑. วิเสสนปุพฺพปท กมฺมธารยสมาส
วิเสสนปุพฺพปท คือ กัมมธารยสมาสที่มีบทวิเสสนะ (ตัวขยาย) อยู่หน้า เช่น มหนฺโต
จ โส ปุริโส จาติ มหาปุริโส อ.ผู้ประเสริฐด้วย อ.ผู้ประเสริฐนั้น เป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น
ชื่อว่ามหาปุริส (บุรุษผู้ประเสริฐ) มาจาก “มหนฺต + ปุริส” ในตัวอย่างนี้ บทว่า “มหนฺโต” เป็น
วิเสสนะ อยู่ข้างหน้า ท�ำหน้าที่ขยายบทวิเสสยะว่า “ปุริโส” ซึ่งอยู่ข้างหลัง
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วิ. มหนฺตญฺจ ตํ ภยญฺจาติ มหพฺภยํ (มหนฺต + ภย)
อ.ใหญ่ด้วย อ.ใหญ่นั้น เป็นภัยด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มหพฺภย (ภัยใหญ่)
วิ. สนฺโต จ โส ปุริโส จาติ สปฺปุริโส (สนฺต + ปุริส)
อ.ผู้สงบด้วย อ.ผู้สงบนั้น เป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สปฺปุริส (สัตบุรุษ)
วิ. มหนฺโต จ โส วีโร จาติ มหาวีโร (มหนฺต + วีร)
อ.มากด้วย อ.มากนั้น เป็นผู้กล้าหาญด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มหาวีร (ผู้กล้าหาญมาก)
วิ. มหนฺโต จ โส มุนิ จาติ มหามุนิ (มหนฺต + มุนิ)
อ.ผูป้ ระเสริฐด้วย อ.ผูป้ ระเสริฐนัน้ เป็นพระมุนดี ว้ ย เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า มหามุนิ (พระพุทธเจ้า)
วิ. มหนฺตญฺจ ตํ พลญฺจาติ มหาพลํ (มหนฺต + พล)
อ.มากด้วย อ.มากนั้น เป็นก�ำลังด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มหาพล (ก�ำลังมาก)
วิ. ปุพฺโพ จ โส ปุริโส จาติ ปุพฺพปุริโส (ปุพฺพ + ปุริส)
อ.ข้างหน้าด้วย อ.ข้างหน้านั้น เป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปุพฺพปุริส (บุรุษคนก่อน)
วิ. ปโร จ โส ปุริโส จาติ ปรปุริโส (ปร + ปุริส)
อ.ข้างหลังด้วย อ.ข้างหลังนั้น เป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปรปุริส (บุรุษคนหลัง)
วิ. ปโม จ โส ปุริโส จาติ ปมปุริโส (ปม + ปุริส)
อ.ที่หนึ่งด้วย อ.ที่หนึ่งนั้น เป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปมปุริส (บุรุษที่ ๑)
วิ. มชฺฌิโม จ โส ปุริโส จาติ มชฺฌิมปุริโส (มชฺฌิม + ปุริส)
อ.ผู้มีในท่ามกลางด้วย อ.ผู้มีในท่ามกลางนั้น เป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มชฺฌิมปุริส
(บุรุษผู้มีในท่ามกลาง)
วิ. อุตฺตโม จ โส ปุริโส จาติ อุตฺตมปุริโส (อุตฺตม + ปุริส)
อ.ผู้สูงสุดด้วย อ.ผู้สูงสุดนั้น เป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อุตฺตมปุริส (บุรุษผู้สูงสุด)
วิ. ทนฺโต จ โส ปุริโส จาติ ทนฺตปุริโส (ทนฺต + ปุริส)
อ.ผู้ฝึกแล้วด้วย อ.ผู้ฝึกแล้วนั้น เป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทนฺตปุริส (บุรุษผู้ฝึกแล้ว)
วิ. ปรโม จ โส ปุริโส จาติ ปรมปุริโส (ปรม + ปุริส)
อ.ผู้ยอดเยี่ยมด้วย อ.ผู้ยอดเยี่ยมนั้น เป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปรมปุริส (บุรุษ
ผู้ยอดเยี่ยม)
วิ. วีโร จ โส ปุริโส จาติ วีรปุริโส (วีร + ปุริส)
อ.ผู้กล้าหาญด้วย อ.ผู้กล้าหาญนั้น เป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วีรปุริส (วีรบุรุษ, บุรุษ
ผู้กล้าหาญ)
วิ. เสโต จ โส หตฺถี จาติ เสตหตฺถี (เสต + หตฺถี)
อ.ขาวด้วย อ.ขาวนั้น เป็นช้างด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เสตหตฺถี (ช้างเผือก)
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วิ. กณฺโห จ โส สปฺโป จาติ กณฺหสปฺโป (กณฺห + สปฺป)
อ.ด�ำด้วย อ.ด�ำนั้น เป็นงูด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กณฺหสปฺป (งูเห่า)
วิ. นีลญฺจ ตํ อุปฺปลญฺจาติ นีลุปฺปลํ (นีล + อุปฺปล)
อ.เขียวด้วย อ.เขียวนั้น เป็นดอกอุบลด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นีลุปฺปล (ดอกอุบลเขียว)
วิ. โลหิตญฺจ ตํ จนฺทนญฺจาติ โลหิตจนฺทนํ (โลหิต + จนฺทน)
อ.แดงด้วย อ.แดงนั้น เป็นจันทน์ด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า โลหิตจนฺทน (จันทน์แดง)
วิ. ปุมา จ โส โกกิโล จาติ ปุงฺโกกิโล (ปุม + โกกิล)
อ.ตัวผู้ด้วย อ.ตัวผู้นั้น เป็นนกดุเหว่าด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปุงฺโกกิล (นกดุเหว่าตัวผู้)
วิ. ปุมา จ โส นาโค จาติ ปุนฺนาโค (ปุม + นาค)
อ.ตัวผู้ด้วย อ.ตัวผู้นั้น เป็นต้นกากะทิงด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปุนฺนาค (ต้นกากะทิง,
ต้นบุนนาค)
วิ. ขตฺติยา จ สา กญฺา จาติ ขตฺติยกฺา (ขตฺติยา + กฺา)
อ.หญิงกษัตริย์ด้วย อ.หญิงกษัตริย์นั้น เป็นสาวน้อยด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ขตฺติยกฺา
(สาวน้อยกษัตริย์)
วิ. รตฺตา จ สา ลตา จาติ รตฺตลตา (รตฺตา + ลตา)
อ.แดงด้วย อ.แดงนั้น เป็นเถาวัลย์ด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า รตฺตลตา (เถาวัลย์แดง)
วิ. พฺราหฺมณี จ สา ทาริกา จาติ พฺราหฺมณทาริกา (พฺราหฺมณี + ทาริกา)
อ.พราหมณีด้วย อ.พราหมณีนั้น เป็นเด็กหญิงด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า พฺราหฺมณทาริกา
(เด็กหญิงพราหมณี)
วิ. ปุรตฺถิโม จ โส กาโย จาติ ปุรตฺถิมกาโย (ปุรตฺถิม + กาย)
อ.มีในเบื้องหน้าด้วย อ.มีในเบื้องหน้านั้น เป็นกายด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปุรตฺถิมกาย
(กายอันมีในเบื้องหน้า)
วิ. ปจฺฉิโม จ โส กาโย จาติ ปจฺฉิมกาโย (ปจฺฉิม + กาย)
อ.มีในเบือ้ งหลังด้วย อ.มีในเบือ้ งหลังนัน้ เป็นกายด้วย เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ปจฺฉมิ กาย (กาย
อันมีในเบื้องหลัง)
วิ. สพฺโพ จ โส กาโย จาติ สพฺพกาโย (สพฺพ + กาย)
อ.ทั้งปวงด้วย อ.ทั้งปวงนั้น เป็นกายด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สพฺพกาย (กายทั้งปวง)
วิ. ปุราโณ จ โส วิหาโร จาติ ปุราณวิหาโร (ปุราณ + วิหาร)
อ.เก่าด้วย อ.เก่านั้น เป็นวิหารด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปุราณวิหาร (วิหารเก่า)
วิ. นโว จ โส อาวาโส จาติ นวาวาโส (นว + อาวาส) (ลบสระหน้า, ทีฆะสระหลัง)
อ.ใหม่ด้วย อ.ใหม่นั้น เป็นอาวาสด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นวาวาส (อาวาสใหม่, วัดใหม่,
ที่อยู่ใหม่)
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วิ. กตโร จ โส นิกาโย จาติ กตรนิกาโย (กตร + นิกาย)
อ.ไหนด้วย อ.ไหนนั้น เป็นนิกายด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กตรนิกาย (นิกายไหน)
วิ. เหตุ จ โส ปจฺจโย จาติ เหตุปฺปจฺจโย (เหตุ + ปจฺจย)
อ.เหตุด้วย อ.เหตุนั้น เป็นปัจจัยด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เหตุปฺปจฺจย (เหตุปัจจัย)
วิ. อพหุลํ พหุลํ กตนฺติ พหุลกี ตํ (พหุล + กต) (ลง อีอาคม = ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฌ
ฺ นฺต)ิ
อ.วัตถุอนั ไม่มาก ถูกกระท�ำแล้ว ให้มมี าก เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า พหุลกี ต (ถูกกระท�ำให้มมี าก)
วิ. ชีวิตปฺปธานํ นวกํ ชีวิตนวกํ (ชีวิต + นวก)
อ.หมวดเก้า อันมีชีวิตรูปเป็นประธาน ชื่อว่า ชีวิตนวก (หมวดเก้ามีชีวิตรูปเป็นประธาน)
๒. วิเสสนุตฺตรปท กมฺมธารยสมาส
วิเสสนุตฺตรปท คือ กัมมธารยสมาสที่มีบทวิเสสนะ (ตัวขยาย) อยู่หลัง มีศัพท์เป็น
เครื่องสังเกต คือ เถร, อาจริย, ปณฺฑิต, วิเสส และ ปาป ศัพท์ เป็นต้น เช่น สาริปุตฺโต จ โส
เถโร จาติ สาริปุตฺตตฺเถโร อ.พระสารีบุตรด้วย อ.พระสารีบุตรนั้น เป็นพระเถระด้วย
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สาริปุตฺตตฺเถร (พระสารีบุตรผู้เถระ) มาจาก “สาริปุตฺต + เถร” ในตัวอย่างนี้
บทว่า “เถโร” เป็นวิเสสนะ อยู่ข้างหลัง ท�ำหน้าที่ขยายบทวิเสสยะว่า “สาริปุตฺโต” ซึ่งอยู่ข้างหน้า
วิ. พุทฺธโฆโส จ โส อาจริโย จาติ พุทฺธโฆสาจริโย (พุทฺธโฆส + อาจริย)
อ.พระพุ ท ธโฆสะด้ ว ย อ.พระพุ ท ธโฆสะนั้ น เป็ น อาจารย์ ด ้ ว ย เพราะเหตุ นั้ น ชื่ อ ว่ า
พุทธฺ โฆสาจริย (พระพุทธโฆสะ ผูเ้ ป็นอาจารย์, พระอาจารย์ชอื่ ว่า พุทธโฆสะ, พระพุทธโฆสาจารย์)
วิ. ธมฺมปาโล จ โส อาจริโย จาติ ธมฺมปาลาจริโย (ธมฺมปาล + อาจริย)
อ.พระธรรมปาละด้ ว ย อ.พระธรรมปาละนั้ น เป็ น อาจารย์ ด ้ ว ย เพราะเหตุ นั้ น ชื่ อ ว่ า
ธมฺมปาลาจริย (พระธรรมปาละ ผู้เป็นอาจารย์, พระอาจารย์ชื่อว่า ธรรมปาละ, พระธรรมปาลาจารย์)
วิ. อาจริโย จ โส คุตฺติโล จาติ อาจริยคุตฺติโล (อาจริย + คุตฺติล) (เป็นวิเสสนบุพพบทบ้าง)
อ.อาจารย์ด้วย อ.อาจารย์นั้น เป็นคุตติละด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อาจริยคุตฺติล (อาจารย์
คุตติละ)
วิ. มโหสโธ จ โส ปณฺฑิโต จาติ มโหสธปณฺฑิโต (มโหสธ + ปณฺฑิต)
อ.มโหสธด้วย อ.มโหสธนั้น เป็นบัณฑิตด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มโหสธปณฺฑิต (มโหสธ
ผู้เป็นบัณฑิต, มโหสธบัณฑิต)
วิ. วิธุโร จ โส ปณฺฑิโต จาติ วิธุรปณฺฑิโต (วิธุร + ปณฺฑิต)
อ.วิธุรด้วย อ.วิธุรนั้น เป็นบัณฑิตด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วิธุรปณฺฑิต (วิธุรบัณฑิต)
วิ. วตฺถุ จ ตํ วิเสโส จาติ วตฺถุวิเสโส (วตฺถุ + วิเสส)
อ.วัตถุด้วย อ.วัตถุนั้น เป็นความพิเศษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วตฺถุวิเสส (วัตถุพิเศษ)
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๓. วิเสสโนภยปท กมฺมธารยสมาส

วิเสสโนภยปท คือ กัมมธารยสมาสที่มีบททั้งสองเป็นวิเสสนะ (ท�ำหน้าที่ขยายบทอื่น
ทัง้ สองศัพท์) เช่น สีตญฺจ ตํ อุณหฺ ญฺจาติ สีตณ
ุ หฺ ,ํ วตฺถุ อ.วัตถุนนั้ เย็นด้วย ร้อนด้วย เพราะเหตุนนั้
ชื่อว่า สีตุณฺห (ทั้งเย็นทั้งร้อน) มาจาก “สีต + อุณฺห” ในตัวอย่างนี้ ทั้งบทว่า “สีตํ” และบทว่า
“อุณฺหํ” ล้วนเป็นวิเสสนะทั้งคู่ ท�ำหน้าที่ขยายบทว่า “วตฺถุ” ซึ่งเป็นบทอื่น (ค�ำแปล “ทั้ง... ทั้ง...”)
วิ. สินิทฺโธ จ โส อุณฺโห จาติ สินิทฺธุณฺโห, มาโส (สินิทฺธ + อุณฺห)
อ.ถั่วนั้น อ่อนนุ่มด้วย ร้อนด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สินิทฺธุณฺห (ทั้งอ่อนนุ่มทั้งร้อน)
วิ. ขญฺโช จ โส ขุชฺโช จาติ ขญฺชขุชฺโช (ขญฺช + ขุชฺช)
อ.บุรุษนั้น ขาเขยกด้วย ค่อมด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ขญฺชขุชฺช (ทั้งขาเขยกทั้งค่อม)
วิ. อนฺโธ จ โส พธิโร จาติ อนฺธพธิโร (อนฺธ + พธิร)
อ.บุรุษนั้น ตาบอดด้วย หูหนวกด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อนฺธพธิร (ทั้งบอดทั้งหนวก)
วิ. กตญฺจ ตํ อกตญฺจาติ กตากตํ (กต + อกต)
อ.กรรมนั้น อันถูกกระท�ำแล้วด้วย อันไม่ถูกกระท�ำแล้วด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กตากต
(ทั้งที่ถูกกระท�ำแล้ว ทั้งยังไม่ถูกกระท�ำ)
วิ. ฉิทฺทญฺจ ตํ อวฉิทฺทญฺจาติ ฉิทฺทาวฉิทฺทํ (ฉิทฺท + อวฉิทฺท)
อ.วัตถุนั้น มีช่องใหญ่ด้วย มีช่องเล็กด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ฉิทฺทาวฉิทฺท (ทั้งมีช่องใหญ่
ทั้งมีช่องเล็ก)
วิ. อุจฺจญฺจ ตํ อวจญฺจาติ อุจฺจาวจํ (อุจฺจ + อวจ)
อ.กิจนั้น อันสูงด้วย อันต�่ำด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อุจฺจาวจ (ทั้งสูงทั้งต�่ำ)
วิ. ฉินฺนญฺจ ตํ ภินฺนญฺจาติ ฉินฺนภินฺนํ (ฉินฺน + ภินฺน)
อ.วัตถุนั้น อันถูกตัดแล้วด้วย อันถูกผ่าแล้วด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ฉินฺนภินฺน (ทั้งถูกตัด
ทั้งถูกผ่า)
วิ. สิตฺตญฺจ ตํ สมฺมฏฺ ญฺจาติ สิตฺตสมฺมฏฺํ (สิตฺต + สมฺมฏฺ )
อ.สถานที่นั้น อันถูกรดแล้วด้วย อันถูกกวาดแล้วด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สิตฺตสมฺมฏฺ
(ทั้งถูกรดทั้งถูกกวาด)
วิ. อาคตา จ เต อาคตา จาติ อาคตาคตา, ชนา (อาคต + อาคต)
อ.ชน ท. เหล่านั้น ผู้มาแล้วด้วย ผู้มาแล้วด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อาคตาคต, ได้แก่
ชนทั้งหลาย (ผู้ทั้งมาแล้วทั้งมาแล้ว)
วิ. จินฺติตญฺจ ตํ จินฺติตญฺจาติ จินฺติตจินฺติตํ, จินฺตนํ (จินฺติต + จินฺติต)
อ.ความคิดนั้น อันถูกคิดแล้วด้วย อันถูกคิดแล้วด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า จินฺติตจินฺติต,
ได้แก่ความคิด (ทั้งถูกคิดแล้วทั้งถูกคิดแล้ว)
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๔. อุปมานุตฺตรปท กมฺมธารยสมาส
อุปมานุตฺตรปท คือ กัมมธารยสมาสที่มีบทหลังเป็นบทเปรียบเทียบ เช่น มุนิ จ โส
สีโห จาติ มุนิสีโห อ.พระมุนีด้วย อ.พระมุนีนั้น เป็นเพียงดังราชสีห์ด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า
มุนิสีห (พระมุนีเพียงดังราชสีห์) มาจาก “มุนิ + สีห” ในตัวอย่างนี้ บทว่า “สีโห” เป็นบทอุปมา
อยู่ข้างหลัง ท�ำหน้าที่ขยายบทว่า “มุนิ” ซึ่งอยู่ข้างหน้า โดยเป็นการเปรียบเทียบ พระพุทธเจ้าว่า
เป็นดุจราชสีห์
วิ. ปุงฺคโว วิย ปุงฺคโว, มุนิ จ โส ปุงฺคโว จาติ มุนิปุงฺคโว (มุนิ + ปุงฺคว)
เพียงดัง อ.โคหนุ่ม ชื่อว่าปุงฺคว, อ.พระมุนีด้วย อ.พระมุนีนั้น เป็นเพียงดังโคหนุ่มด้วย เพราะ
เหตุนั้น ชื่อว่า มุนิปุงฺคว (พระมุนีผู้เป็นเพียงดังโคหนุ่ม)
วิ. นาโค วิย นาโค, พุทฺโธ จ โส นาโค จาติ พุทฺธนาโค (พุทฺธ + นาค)
เพียงดัง อ.ช้างตัวประเสริฐ ชื่อว่านาค, อ.พระพุทธเจ้าด้วย อ.พระพุทธเจ้านั้น เป็นเพียงดัง
ช้างตัวประเสริฐด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า พุทฺธนาค (พระพุทธเจ้าผู้เป็นเพียงดังช้างตัว
ประเสริฐ)
วิ. อาทิจฺโจ วิย อาทิจฺโจ, พุทฺโธ จ โส อาทิจฺโจ จาติ พุทฺธาทิจฺโจ (พุทฺธ + อาทิจฺจ)
เพียงดัง อ.พระอาทิตย์ ชื่อว่าอาทิจฺจ, อ.พระพุทธเจ้าด้วย อ.พระพุทธเจ้านั้น เป็นเพียงดัง
พระอาทิตย์ด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า พุทฺธาทิจฺจ (พระพุทธเจ้าผู้เป็นเพียงดังพระอาทิตย์)
วิ. รํสิ วิย รํสิ, สทฺธมฺโม จ โส รํสิ จาติ สทฺธมฺมรํสิ (สทฺธมฺม + รํสิ)
เพียงดัง อ.รัศมี ชื่อว่ารํสิ, อ.พระสัทธรรมด้วย อ.พระสัทธรรมนั้น เป็นเพียงดังรัศมีด้วย
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สทฺธมฺมรํสิ (พระสัทธรรมเป็นเพียงดังรัศมี)
วิ. สาคโร วิย สาคโร, วินโย จ โส สาคโร จาติ วินยสาคโร (วินย + สาคร)
เพียงดัง อ.มหาสมุทร ชื่อว่าสาคร, อ.พระวินัยด้วย อ.พระวินัยนั้น เป็นเพียงดังมหาสมุทร
ด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วินยสาคร (พระวินัยเป็นเพียงดังมหาสมุทร)
วิ. ปุณฺฑรีกมิว ปุณฺฑรีโก, สมโณ จ โส ปุณฺฑรีโก จาติ สมณปุณฺฑรีโก (สมณ + ปุณฺฑรีก)
เพียงดัง อ.ดอกบัวบุณฑริก ชื่อว่า ปุณฺฑรีก, อ.พระสมณะด้วย อ.พระสมณะนั้น เป็น
เพียงดัง ดอกบัวบุณฑริกด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สมณปุณฺฑรีก (พระสมณะผู้เป็นเพียงดัง
ดอกบัวบุณฑริก) ได้แก่ พระอนาคามี
วิ. ปทุมมิว ปทุโม, สมโณ จ โส ปทุโม จาติ สมณปทุโม (สมณ + ปทุม)
เพียงดัง อ.ดอกปทุม ชือ่ ว่า ปทุม, อ.พระสมณะด้วย อ.พระสมณะนัน้ เป็นเพียงดังดอกปทุมด้วย
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สมณปทุม (พระสมณะผู้เป็นเพียงดังดอกปทุม) ได้แก่พระสกทาคามี
วิ. จนฺโท วิย จนฺโท, มุขญฺจ ตํ จนฺโท จาติ มุขจนฺโท (มุข + จนฺท)
เพียงดัง อ.พระจันทร์ ชื่อว่า จนฺท, อ.หน้าด้วย อ.หน้านั้น เป็นเพียงดังพระจันทร์ด้วย
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มุขจนฺท (หน้าเพียงดังพระจันทร์)
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วิ. ปทุมมิว ปทุมํ, มุขญฺจ ตํ ปทุมญฺจาติ มุขปทุมํ (มุข + ปทุม)
เพียงดัง อ. ดอกปทุม ชื่อว่า ปทุม, อ.หน้าด้วย อ.หน้านั้น เป็นเพียงดังดอกปทุมด้วย
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มุขปทุม (หน้าเพียงดังดอกปทุม)
๕. สมฺภาวนาปุพฺพปท กมฺมธารยสมาส
สมฺภาวนาปุพฺพปท คือ กัมมธารยสมาสที่มีบทแสดงการยกย่องอยู่ข้างหน้า โดยใช้
“อิติศัพท์” คั่นกลางระหว่างสองศัพท์ในรูปวิเคราะห์ เช่น ธมฺโม อิติ พุทฺธิ ธมฺมพุทฺธิ อ.ความรู้
ว่ า เป็ น พระธรรม ชื่ อ ว่ า ธมฺ ม พุ ทฺ ธิ (ความรู ้ ว ่ า เป็ น พระธรรม) มาจาก “ธมฺ ม + พุ ทฺ ธิ ”
ในตัวอยางนี้ บทว่า “ธมฺโม” เป็นสัมภาวนาบท แสดงการยกย่อง อยู่ข้างหน้า โดยมี อิติ ศัพท์
คั่นอยู่ตรงกลาง รูปส�ำเร็จเป็นสมาส แปลว่า “...ว่า...,...ว่าเป็น”
วิ. ธมฺโม อิติ สฺา ธมฺมสฺา (ธมฺม + สฺา)
อ.ความจ�ำหมาย ว่าเป็นธรรม ชื่อว่า ธมฺมสฺา (ความจ�ำหมายว่าเป็นธรรม)
วิ. ธมฺโม อิติ สงฺขาโต ธมฺมสงฺขาโต (ธมฺม + สงฺขาต)
อ.สภาพอันถูกกล่าวแล้ว ว่าเป็นธรรม ชื่อว่า ธมฺมสงฺขาต (สภาพอันถูกกล่าวว่าเป็นธรรม)
วิ. ธมฺโม อิติ สมฺมโต ธมฺมสมฺมโต (ธมฺม + สมฺมต)
อ.สภาพอันถูกสมมุติแล้ว ว่าเป็นธรรม ชื่อว่า ธมฺมสมฺมต (สภาพอันถูกสมมุติว่าเป็นธรรม)
วิ. ปาโณ อิติ สฺิตา ปาณสฺิตา (ปาณ + สฺิตา)
อ.ความเป็นผู้มีความรู้ ว่าเป็นสัตว์ ชื่อว่า ปาณสฺิตา (ความเป็นผู้รู้ว่าเป็นสัตว์)
วิ. อสุโภ อิติ สฺา อสุภสฺา (อสุภ + สฺา)
อ.ความจ�ำหมาย ว่าเป็นของไม่งาม ชื่อว่า อสุภสฺา (ความจ�ำหมายว่าเป็นของไม่งาม)
วิ. อนิจฺจํ อิติ สฺา อนิจฺจสฺา (อนิจฺจ + สฺา)
อ.ความจ�ำหมาย ว่าเป็นของไม่เที่ยง ชื่อว่า อนิจฺจสฺา (ความจ�ำหมายว่าเป็นของไม่เที่ยง)
วิ. อนตฺตา อิติ สฺา อนตฺตสฺา (อนตฺต + สฺา)
อ.ความจ�ำหมาย ว่าเป็นของไม่ใช่ตวั ตน ชือ่ ว่า อนตฺตสฺา (ความจ�ำหมายว่าเป็นของไม่ใช่ตวั ตน)
วิ. ธาตุ อิติ สฺา ธาตุสฺา (ธาตุ + สฺา)
อ.ความจ�ำหมาย ว่าเป็นธาตุ ชื่อว่า ธาตุสฺา (ความจ�ำหมายว่าเป็นธาตุ)
วิ. อตฺถิ อิติ สฺา อตฺถิสฺา (อตฺถิ + สฺา)
อ.ความจ�ำหมาย ว่ามีอยู่ ชื่อว่า อตฺถิสฺา (ความจ�ำหมายว่ามีอยู่)
วิ. อตฺตา อิติ ทิฏฺิ อตฺตทิฏฺิ (อตฺต + ทิฏฺิ)
อ.ความเห็น ว่าเป็นตัวตน ชื่อว่า อตฺตทิฏฺ ิ (ความเห็นว่าเป็นตัวตน)
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๖. อวธารณปุพฺพปท กมฺมธารยสมาส
อวธารณปุ พฺ พ ปท คื อ กั ม มธารยสมาสที่ มี บ ทที่ ถู ก ก� ำ หนดอยู ่ ข ้ า งหน้ า โดยใช้
“เอว ศัพท์” คั่นกลางในรูปวิเคราะห์ เช่น สทฺธา เอว ธนํ สทฺธาธนํ อ.ศรัทธานั่นเทียว เป็นทรัพย์
ชื่อว่า สทฺธาธน (ทรัพย์คือศรัทธา) มาจาก “สทฺธา + ธน” ในตัวอย่างนี้ บทว่า “สทฺธา” เป็นศัพท์
ที่ถูกก�ำหนด โดยใช้ “เอว ศัพท์” เป็นตัวกล่าวก�ำหนด รูปส�ำเร็จเป็นสมาสแล้ว แปลว่า “...คือ...”
วิ. สีลเมว ธนํ สีลธนํ (สีล + ธน)
อ.ศีลนั่นเทียว เป็นทรัพย์ ชื่อว่า สีลธน (ทรัพย์คือศีล)
วิ. ปฺา เอว ธนํ ปฺาธนํ (ปฺา + ธน)
อ.ปัญญานั่นเทียว เป็นทรัพย์ ชื่อว่า ปฺาธน (ทรัพย์คือปัญญา)
วิ. จกฺขุ เอว อินฺทฺริยํ จกฺขุนฺทฺริยํ (จกฺขุ + อินฺทฺริย)
อ.จักษุนั่นเทียว เป็นอินทรีย์ ชื่อว่า จกฺขุนฺทฺริย (อินทรีย์คือจักษุ, จักขุนทรีย์)
วิ. จกฺขุ เอว อายตนํ จกฺขายตนํ (จกฺขุ + อายตน)
อ.จักษุนั่นเทียว เป็นอายตนะ ชื่อว่า จกฺขายตน (อายตนะคือจักษุ, จักขายตนะ)
วิ. จกฺขุ เอว ธาตุ จกฺขุธาตุ (จกฺขุ + ธาตุ)
อ.จักษุนั่นเทียว เป็นธาตุ ชื่อว่า จกฺขุธาตุ (ธาตุคือจักษุ)
วิ. จกฺขุ เอว ทฺวารํ จกฺขุทฺวารํ (จกฺขุ + ทฺวาร)
อ.จักษุนั่นเทียว เป็นทวาร ชื่อว่า จกฺขุทฺวาร (ทวารคือจักษุ)
วิ. รูปเมว อารมฺมณํ รูปารมฺมณํ (รูป + อารมฺมณ)
อ.รูปนั่นเทียว เป็นอารมณ์ ชื่อว่ารูปารมฺมณ (อารมณ์คือรูป, รูปารมณ์)
๗. นนิปาตปุพฺพปท กมฺมธารยสมาส
นนิปาตปุพฺพปท คือ กัมมธารยสมาสที่มี น นิบาตเป็นบทหน้า (ปฏิเสธ) เช่น น อริโย
อนริโย อ.พระอริยะ ไม่ใช่ ชื่อว่า อนริย (ไม่ใช่พระอริยะ) มาจาก “น + อริย” ค�ำแปลของ
น นิบาต แปลว่า “ไม่ใช่..., ...หามิได้”
น นิบาต : การปฏิเสธ มี ๒ อย่าง
(๑) ปสชฺชปฺปฏิเสธ การปฏิเสธอรรถของสิ่งที่ถูกปฏิเสธนั้น ได้แก่ การปฏิเสธกิริยา
เช่น อสุริยปสฺสา ราชทารา (มเหสี ไม่เห็นพระอาทิตย์) เป็นต้น ค�ำว่า “อสุริยปสฺสา” มาจาก
รูปวิเคราะห์ว่า “สุริยํ น ปสฺสนฺตีติ อสุริยปสฺสา” น ศัพท์ปฏิเสธกิริยาว่า “น ปสฺสนฺติ” ย่อมไม่เห็น
(๒) ปริ ยุ ท าสปฏิ เ สธ การปฏิ เ สธสิ่ ง ซึ่ ง คล้ า ยคลึ ง กั บ สิ่ ง ที่ ถู ก ปฏิ เ สธนั้ น ได้ แ ก่
การปฏิเสธนาม เช่น อพฺราหฺมโณ ไม่ใช่พราหมณ์, อมนุสฺโส ไม่ใช่มนุษย์ เป็นต้น
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น นิบาต มีอรรถ ๔ อย่าง คือ
(๑) สทิสตฺถ น นิบาตมีอรรถว่าเหมือน เช่น น พฺราหฺมโณ อพฺราหฺมโณ แปลว่า
อ.พราหมณ์ ไม่ใช่ ชื่อว่า อพฺราหฺมณ (ผู้ไม่ใช่พราหมณ์, ผู้เหมือนกับพราหมณ์) มีบาลีว่า
อพฺราหฺมโณติ พฺราหฺมณสทิโสติ วุตฺตํ โหติ แปลว่า มีค�ำอธิบายว่า บทว่า อพฺราหฺมโณ ได้แก่
ผูเ้ หมือนพราหมณ์ ในตัวอย่างนี้ บทว่า “อพฺราหฺมโณ” เป็นผูค้ ล้ายกับพราหมณ์ แต่ไม่ใช่พราหมณ์
ฉะนั้น น นิบาตที่ปฏิเสธในบทว่า “อพฺราหฺมโณ” นี้ จึงมีอรรถ “สทิส” แปลว่า เหมือน, คล้าย,
ใกล้เคียง
(๒) อญฺตฺถ น นิบาตมีอรรถว่าอื่น เช่น น พฺยากตา อพฺยากตา แปลว่า อ.ธรรม ท.
อันเป็นพยากฤต ไม่ใช่ ชื่อว่า อพฺยากต (ธรรมอันอื่นจากกุศลและอกุศล, อัพยากฤตธรรม)
ในตัวอย่างนี้ บทว่า “อพฺยากตา” เป็นธรรมที่อื่นหรือนอกเหนือจากกุศลธรรมและอกุศลธรรม
ที่ไม่ใช่พยากตธรรม ฉะนั้น น นิบาตที่ปฏิเสธในบทว่า “อพฺยากตา” นี้ จึงมีอรรถ “อฺ”
แปลว่า อื่น, นอกหนือ
(๓) วิรุทฺธตฺถ น นิบาตมีอรรถว่าตรงกันข้าม เช่น น กุสลา อกุสลา แปลว่า อ.กุศล ท.
ไม่ใช่ ชื่อว่า อกุสล (ธรรมอันตรงกันข้ามกับกุศล, อกุศลธรรม) มีบาลีว่า “กุสลปฏิปกฺขาติ อตฺโถ
แปลว่า อ.อรรถว่า ธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ ต่อกุศล หรือธรรมอันตรงกันข้ามกับกุศล ในตัวอย่างนี้
บทว่า “อกุสลา” ไม่ใช่กุศล หรือตรงกันข้ามกับกุศล ฉะนั้น นนิบาตในบทว่า “อกุสลา” นี้ จึงมีอรรถ
“วิรุทฺธ” แปลว่า ตรงกันข้าม, ปฏิปักษ์
(๔) ปสชฺชปฺปฏิเสธ น นิบาตมีอรรถกล่าวปฏิเสธกิริยา เช่น น กตฺวา อกตฺวา แปลว่า
กระท�ำแล้ว หามิได้ ชื่อว่า อกตฺวา (ไม่กระท�ำแล้ว), น อุปวาโท อนูปวาโท แปลว่า อ.การว่าร้าย
หามิได้ ชื่อว่าอนูปวาท (การไม่ว่าร้าย) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “อกตฺวา” ไม่กระท�ำแล้ว นนิบาต
ท�ำหน้าที่ปฏิเสธกิริยา คือ กตฺวา ค�ำว่า กิริยา ในที่นี้ หมายรวมถึง กิริยาอาการทั้งหมด ไม่
เฉพาะเจาะจงว่าศัพท์นั้น จะเป็นกิริยาศัพท์หรือไม่ก็ตาม ฉะนั้น น นิบาต ในบทว่า “อนูปวาโท”
การไม่ว่าร้าย จึงจัดเป็น การปฏิเสธกิริยา คือ อุปวาโท การว่าร้าย ด้วยเหมือนกัน
วิ น มนุสฺโส อมนุสฺโส (น + มนุสฺส) (๑.สทิสตฺถ = อรรถเหมือน)
อ.มนุษย์ ไม่ใช่ ชื่อว่า อมนุสฺส (ผู้ไม่ใช่มนุษย์, อมนุษย์, ผู้เหมือนมนุษย์)
วิ. น สมโณ อสฺสมโณ (น + สมณ)
อ.พระสมณะ ไม่ใช่ ชื่อว่า อสฺสมณ (ผู้ไม่ใช่พระสมณะ, ผู้เหมือนพระสมณะ)
วิ. น สํกิลิฏฺ า อสํกิลิฏฺา (น + สํกิลิฏฺ ) (๒.อฺตฺถ = อรรถอื่น)
อ.ธรรมอันเศร้าหมอง ท. ไม่ใช่ ชือ่ ว่า อสํกลิ ฏิ ฺ (ธรรมอันไม่เศร้าหมอง, ธรรมอันอืน่ จากธรรม
อันเศร้าหมอง)
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วิ. น ปริยาปนฺนา อปริยาปนฺนา (น + ปริยาปนฺน)
อ.ธรรม ท. อันนับเนื่องแล้ว ไม่ใช่ ชื่อว่า อปริยาปนฺน (ธรรมอันไม่นับเนื่อง, ธรรมอันอื่น จาก
ปริยาปันนธรรม) ได้แก่ โลกุตตรจิต ๘, เจตสิก ๓๖, นิพพาน ๑
วิ. น โลโภ อโลโภ (น + โลภ) (๓.วิรุทฺธตฺถ = อรรถตรงกันข้าม)
อ.ความโลภ ไม่ใช่ ชื่อว่า อโลภ (ความไม่โลภ, อโลภะ, ธรรมอันตรงกันข้ามกับโลภะ)
วิ. น มิตฺโต อมิตฺโต (น + มิตฺต)
อ.มิตร ไม่ใช่ ชื่อว่า อมิตฺต (ไม่ใช่มิตร, ผู้ตรงกันข้ามกับมิตร, ศัตรู)
วิ. น กาตุน อกาตุน (น + กาตุน) (๔.ปสชฺชปฏิเสธ = ปฏิเสธกิริยา)
กระท�ำแล้ว ไม่ใช่ ชื่อว่า อกาตุน (ไม่กระท�ำแล้ว)
วิ. น กโรนฺโต อกโรนฺโต (น + กโรนฺต)
กระท�ำอยู่ ไม่ใช่ ชื่อว่า อกโรนฺต (ไม่กระท�ำอยู่, เมื่อไม่กระท�ำ)
วิ. น อสฺโส อนสฺโส (น + อสฺส)
อ.ม้า ไม่ใช่ ชื่อว่า อนสฺส (ไม่ใช่ม้า, เหมือนม้า)
วิ. น อิสฺสโร อนิสฺสโร (น + อิสฺสร)
อ.ผู้เป็นใหญ่ ไม่ใช่ ชื่อว่า อนิสฺสร (ไม่ใช่ผู้เป็นใหญ่)
วิ. น อิฏโฺ  อนิฏฺโ (น + อิฏฺ )
อ.สิ่งที่น่าปรารถนา ไม่ใช่ ชื่อว่า อนิฏฺ (สิ่งที่ไม่น่าปรารถนา, อนิฏฐารมณ์)
วิ. น อุปวาโท อนูปวาโท (น + อุปวาท)
อ.การว่าร้าย ไม่ใช่ ชื่อว่า อนูปวาท (การไม่ว่าร้าย)
วิ. น อาทาย อนาทาย (น + อาทาย)
ถือเอาแล้ว ไม่ใช่ ชื่อว่า อนาทาย (ไม่ถือเอาแล้ว)
วิ. น โอโลเกตฺวา อโนโลเกตฺวา (น + โอโลเกตฺวา)
แลดูแล้ว ไม่ใช่ ชื่อว่า อโนโลเกตฺวา (ไม่แลดูแล้ว)
๘. กุปุพฺพปท กมฺมธารยสมาส
กุปุพฺพปท คือ กัมมธารยสมาสที่มี กุ นิบาต (น่ารังเกียจ) เป็นบทหน้า เช่น กุจฺฉิตา
ทิฏฺ ิ กุทิฏฺ ิ อ.ความเห็น อันน่ารังเกียจ ชื่อว่า กุทิฏฺ ิ (ทิฏฐิอันน่ารังเกียจ, มิจฉาทิฏิ) มาจาก
“กุ + ทิฏฺิ” กุนิบาต แปลว่า “กุจฺฉิต น่ารังเกียจ”
วิ. กุจฺฉิตมนฺนํ กทนฺนํ (กุ + อนฺน)
อ.ข้าว อันน่าเกลียด ชื่อว่า กทนฺน (ข้าวอันน่าเกลียด)
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วิ. กุจฺฉิตมสนํ กทสนํ (กุ + อสน) (เพราะสระหลัง แปลง กุ เป็น กทฺ)
อ.อาหาร อันน่าเกลียด ชื่อว่า กทสน (อาหารอันน่าเกลียด)
วิ. กุจฺฉิตา ทารา กุทารา (กุ + ทาร)
อ.ภรรยา ท. ผู้น่าเกลียด ชื่อว่า กุทาร (ภรรยาผู้น่าเกลียด, ภรรยาไม่ดี)
วิ. กุจฺฉิตา ปุตฺตา กุปุตฺตา (กุ + ปุตฺต)
อ.บุตร ท. ผู้น่าเกลียด ชื่อว่า กุปุตฺต (บุตรผู้น่าเกลียด, บุตรไม่ดี)
วิ. กุจฺฉิตา ทาสา กุทาสา (กุ + ทาส)
อ.ทาส ท. ผู้น่าเกลียด ชื่อว่า กุทาส (ทาสผู้น่าเกลียด, ทาสไม่ดี)
วิ. กุจฺฉิตา ทิฏฺ ิ กุทิฏฺิ (กุ + ทิฏฺ ิ)
อ.ทิฏฐฺ ิ อันน่าเกลียด ชื่อว่า กุทิฏฺ ิ (ความเห็นอันน่าเกลียด, มิจฉาทิฏฐิ)
วิ. อปฺปกํ ลวณํ กาลวณํ (กุ + ลวณ) (แปลง กุ เป็น กา)
อ.เกลือ อันน้อย ชื่อว่า กาลวณ (เกลือน้อย)
วิ. อปฺปกํ ปุปฺผํ กาปุปฺผํ (กุ + ปุปฺผ)
อ.ดอกไม้ น้อย ชื่อว่า กาปุปฺผ (ดอกไม้น้อย)
วิ. กุจฺฉิโต ปุริโส กาปุริโส, กุปุริโส วา (กุ + ปุริส)
อ.บุรุษ ผู้น่าเกลียด ชื่อว่า กาปุริส, เป็น กุปุริส บ้าง (บุรุษผู้น่าเกลียด)
๙. ปาทิปุพฺพปท กมฺมธารยสมาส
ปาทิปุพฺพปท คือ กัมมธารยสมาสที่มี ป อุปสัคเป็นต้นเป็นบทหน้า เช่น ปธานํ วจนํ
ปาวจนํ อ.ค�ำพูด อันเป็นประธาน ชื่อว่า ปาวจน (ปาพจน์,พระพุทธพจน์) มาจาก “ป + วจน”,
หรือ วิวิธา มติ วิมติ อ.ความรู้ อันมีอย่างต่างๆ ชื่อว่า วิมติ (ความรู้อันมีอย่างต่างๆ, ความสงสัย)
มาจาก “วิ + มติ”
ข้อสังเกต : ในปาทิบุพพบทกัมมธารยสมาสนี้ มีลักษณะเหมือนกับอัพยยีภาวสมาส
ตรงที่มีอุปสัคเป็นบทหน้า แต่ในกัมมธารยสมาส อุปสัคท�ำหน้าที่เป็นวิเสสนะ
วิ. ปธานํ วจนํ ปาวจนํ (ป + วจน)
อ.ค�ำพูด อันเป็นประธาน ชื่อว่า ปาวจน (ค�ำพูดอันเป็นประธาน, ปาพจน์, พระพุทธพจน์)
วิ. ภุสํ วทฺธํ ปวทฺธํ, สรีรํ (ป + วทฺธ)
อ.ร่างกาย อันใหญ่โต ยิ่ง ชื่อว่า ปวทฺธ (ใหญ่โตยิ่ง)
วิ. สมํ สมฺมา วา อาธานํ สมาธานํ (สํ + อาธาน)
อ.การตั้ง อันเสมอ หรือด้วยดี ชื่อว่า สมาธาน (การตั้งไว้เสมอหรือการตั้งไว้ด้วยดี)
วิ. วิวิธา มติ วิมติ (วิ + มติ)
อ.ความรู้ อันมีอย่างต่างๆ ชื่อว่า วิมติ (ความรู้อันมีอย่างต่างๆ, ความสงสัย)
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วิ. วิวิโธ กปฺโป วิกปฺโป (วิ + กปฺป)
อ.การท�ำ อันมีอย่างต่างๆ ชื่อว่า วิกปฺป (การท�ำหลายอย่าง)
วิ. วิสิฏโฺ  กปฺโป วิกปฺโป (วิ + กปฺป)
อ.การท�ำ อันพิเศษ ชื่อว่า วิกปฺป (การท�ำพิเศษ)
วิ. อธิโก เทโว อติเทโว (อติ + เทว)
อ.เทวดา ผู้ยิ่ง ชื่อว่า อติเทว (เทวดาผู้ยิ่งกว่าเทวดาองค์อื่น)
วิ. อธิโก เทโว อธิเทโว (อธิ + เทว)
อ.เทวดา ผู้ยิ่ง ชื่อว่า อธิเทว (เทวดาผู้ยิ่งกว่าเทวดาองค์อื่น)
วิ. อธิกํ สีลํ อธิสีลํ (อธิ + สีล)
อ.ศีล อันยิ่ง ชื่อว่า อธิสีล (ศีลอันยิ่ง, อธิศีล)
วิ. สุนฺทโร คนฺโธ สุคนฺโธ (สุ + คนฺธ)
อ.กลิ่น อันดี ชื่อว่า สุคนฺธ (กลิ่นดี, กลิ่นหอม)
วิ. กุจฺฉิโต คนฺโธ ทุคฺคนฺโธ (ทุ + คนฺธ)
อ.กลิ่น อันน่าเกลียด ชื่อว่า ทุคฺคนฺธ (กลิ่นอันน่าเกลียด, กลิ่นเหม็น)
วิ. โสภนํ กตํ สุกตํ (สุ + กต)
อ.กรรมอันบุคคลกระท�ำแล้ว อันงาม ชื่อว่า สุกต (กรรมที่บุคคลท�ำดี, บุญ)
วิ. อโสภนํ กตํ ทุกฺกฏํ (ทุ + กต)
อ.กรรมอันบุคคลกระท�ำแล้ว อันไม่งาม ชื่อว่า ทุกฺกฏ (กรรมที่บุคคลท�ำชั่ว, บาป)

๖.๓ ทิคุสมาส
ทิคสุ มาส คือ กัมมธารยสมาสทีม่ ปี กติสงั ขยาเป็นบทหน้า มีวเิ คราะห์วา่ “เทฺว คาโว ทิค”ุ
วัวทั้งหลาย สอง ชื่อว่า ทิคุสมาสที่มีลักษณะเหมือน ทิคุ ศัพท์ ชื่อว่าทิคุสมาส

๑. สมาหารทิคุสมาส
สมาหารทิคสุ มาส คือ ทิคสุ มาสทีม่ อี รรถรวบรวม รูปส�ำเร็จจะเป็นนปุงสกลิงค์ เอกวจนะ
เท่านั้น เช่น ตโย โลกา ติโลกํ อ.โลก ท. สาม ชื่อว่า ติโลก (โลกทั้งสาม) มาจาก “ติ + โลก”
วิ. ตโย โลกา ติโลกํ (ติ + โลก)
อ.โลก ท. สาม ชื่อว่า ติโลก (โลกสาม)
วิ. ตโย ทณฺฑา ติทณฺฑํ (ติ + ทณฺฑ)
อ.ท่อนไม้ ท. สาม ชื่อว่า ติทณฺฑ (ท่อนไม้ ๓ ท่อน)
วิ. ตีณิ มลานิ สมาหฏานิ, ติณฺณํ มลานํ สมาหาโรติ วา ติมลํ (ติ + มล)
อ.มลทิน ท. สาม ถูกรวบรวมแล้ว, หรือ อ.การรวบรวม ซึง่ มลทิน ท. สาม ชือ่ ว่า ติมล (มลทิน ๓)
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วิ. ตีณิ ลกฺขณานิ สมาหฏานีติ ติลกฺขณํ (ติ + ลกฺขณ)
อ.ลักษณะ ท. สาม ถูกรวบรวมแล้ว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ติลกฺขณ (ไตรลักษณ์)
วิ. ติณฺณํ ลกฺขณานํ สมาหาโรติ ติลกฺขณํ (ติ + ลกฺขณ)
อ.การรวบรวม ซึ่งลักษณะ ท. สาม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ติลกฺขณ (ไตรลักษณ์)
วิ. จตฺตาริ สจฺจานิ สมาหฏานีติ จตุสฺสจฺจํ (จตุ + สจฺจ)
อ.สัจจะ ท. สี่ ถูกรวบรวมแล้ว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า จตุสฺสจฺจ (อริยสัจจ์ ๔)
วิ. จตุนฺนํ สจฺจานํ สมาหาโรติ จตุสฺสจฺจํ (จตุ + สจฺจ)
อ.การรวบรวม ซึ่งสัจจะ ท. สี่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า จตุสฺสจฺจ (อริยสัจจ์ ๔)
วิ. จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสํ (จตุ + ทิสา) (รัสสะ อา ที่ ทิสา เป็น อ)
อ.ทิศ ท. สี่ ชื่อว่า จตุทฺทิส (ทิศทั้ง ๔)
วิ. ปญฺจ สิกฺขาปทานิ ปญฺจสิกฺขาปทํ (ปญฺจ + สิกฺขาปท)
อ.สิกขาบท ท. ห้า ชื่อว่า ปญฺจสิกฺขาปท (สิกขาบท ๕ ข้อ, ศีล ๕)
วิ. ฉ อายตนานิ สฬายตนํ (ฉ + อายตน) (แปลง ฉ เป็น ส, ลง ลฺ อาคม)
อ.อายตนะ ท. หก ชื่อว่า สฬายตน (อายตนะ ๖)
วิ. สตฺต อหา สตฺตาหํ (สตฺต + อห)
อ.วัน ท. เจ็ด ชื่อว่า สตฺตาห ( ๗ วัน, หนึ่งสัปดาห์)
วิ. อฏฺ สีลานิ อฏฺสีลํ (อฏฺ + สีล)
อ.ศีล ท. แปด ชื่อว่า อฏฺสีล (ศีล ๘, อุโบสถศีล)
วิ. นว โลกุตฺตรา นวโลกุตฺตรํ (นว + โลกุตฺตร)
อ.โลกุตตรธรรม ท. เก้า ชื่อว่า นวโลกุตฺตร (โลกุตตรธรรม ๙)
วิ. ทส สีลานิ ทสสีลํ (ทส + สีล)
อ.ศีล ท. สิบ ชื่อว่า ทสสีล (ศีล ๑๐)
วิ. สตานิ โยชนานิ สตโยชนํ (สต + โยชน)
อ.โยชน์ ท. หนึ่งร้อย ชื่อว่า สตโยชน (ร้อยโยชน์) (๑ โยชน์ = ๑๖ กิโลเมตร)
วิ. เทฺว รตฺติโย ทฺวิรตฺตํ (ทฺวิ + รตฺติ) (แปลง อิ ของ รตฺติ ศัพท์ เป็น อ)
อ.ราตรี ท. สอง ชื่อว่า ทฺวิรตฺต (๒ ราตรี, ๒ คืน)
วิ. เทฺว องฺคุลิโย ทฺวงฺคุลํ (ทฺวิ + องฺคุลิ) (เพราะสระหลัง ลบสระหน้า, แปลง อิ เป็น อ)
อ.นิ้ว ท. สอง ชื่อ ทฺวงฺคุล (๒ องคุลี, ๒ นิ้ว)

สมาส ว่าด้วยการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าด้วยกัน

219

๒. อสมาหารทิคุสมาส
อสมาหารทิคุสมาส คือ ทิคุสมาสที่มีอรรถไม่รวบรวม รูปส�ำเร็จจะเป็นไปตามลิงค์ของ
บทหลัง และจะเป็นเอกวจนะหรือเป็นพหุวจนะก็ได้ เช่น เอโก จ โส ปุคฺคโล จาติ เอกปุคฺคโล
อ.ผู้เดียวด้วย อ.ผู้เดียวนั้น เป็นบุคคลด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เอกปุคฺคล (บุคคลผู้เดียว)
มาจาก “เอก + ปุคฺคล”, ตโย ภวา ติภวา อ.ภพ ท. สาม ชื่อว่า ติภว (ภพสาม) มาจาก “ติ + ภว”
วิ. เอโก จ โส ธมฺโม จาติ เอกธมฺโม (เอก + ธมฺม)
อ.หนึ่งด้วย อ.หนึ่งนั้น เป็นธรรมด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เอกธมฺม (ธรรมอย่างหนึ่ง)
วิ. เอโก จ โส ปุตฺโต จาติ เอกปุตฺโต (เอก + ปุตฺต)
อ.หนึ่งด้วย อ.หนึ่งนั้น เป็นบุตรด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เอกปุตฺต (บุตรหนึ่งคน)
วิ. จตสฺโส ทิสา จตุทฺทิสา (จตุ + ทิสา)
อ.ทิศ ท. สี่ ชื่อว่า จตุทฺทิสา (ทิศ ๔ ทิศ)
วิ. ทสสหสฺสานิ จกฺกวาฬานิ ทสสหสฺสจกฺกวาฬานิ (ทสสหสฺส + จกฺกวาฬ)
อ.จักรวาล ท. หนึ่งหมื่น ชื่อว่า ทสสหสฺสจกฺกวาฬ (หมื่นจักรวาล)

๖.๔ ตัปปุริสสมาส
ตปฺปรุ สิ สมาส คือ สมาสทีม่ บี ทหลังเป็นประธาน มีวเิ คราะห์วา่ “ตสฺส ปุรโิ ส ตปฺปรุ โิ ส”
บุรษุ ของพระราชานัน้ ชือ่ ว่า ตปฺปรุ สิ “ตปฺปรุ โิ ส วิยาติ ตปฺปรุ โิ ส” สมาสทีม่ บี ทหลังเป็นประธาน
เหมือน “ตปฺปุริส”นั้น ชื่อว่า ตัปปุริสสมาส ตัปปุริสสมาสนี้ มี ๘ ประการ ตามอรรถของวิภัตติ
มีทุติยาวิภัตติเป็นต้น

๑. ทุติยาตปฺปุริสสมาส
ทุตยิ าตปฺปรุ สิ คือ ตัปปุรสิ สมาสทีม่ บี ทหน้าประกอบด้วยทุตยิ าวิภตั ติ เช่น ธมฺมํ นิสสฺ โิ ต
ธมฺมนิสฺสิโต อาศัยแล้ว ซึ่งธรรม ชื่อว่า ธมฺมนิสฺสิต (ผู้อาศัยธรรม) มาจาก “ธมฺม + นิสฺสิต”
ทุติยาตัปปุริสสมาส ท�ำสมาสกับศัพท์หลังมี คต-ไปแล้ว,ถึงแล้ว, นิสฺสิต-อาศัยแล้ว,
อตีต-ล่วงไปแล้ว, อติกฺกนฺต-ก้าวล่วงแล้ว, ปตฺต-ถึงแล้ว,บรรลุแล้ว, อาปนฺน-เข้าแล้ว, ถึงแล้ว,
ต้องแล้ว เป็นต้น
วิ. สรณํ คโต สรณคโต (สรณ + คต)
ผู้ถึงแล้ว ซึ่งสรณะ ชื่อว่า สรณคต (ผู้ถึงสรณะ)
วิ. อรญฺํ คโต อรฺคโต (อรฺ + คต)
ไปแล้ว สู่ป่า ชื่อว่า อรฺคต (ผู้ไปแล้วสู่ป่า, ผู้ไปป่า)
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ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

วิ. ภูมึ คโต ภูมิคโต (ภูมิ + คต)
ไปแล้ว สู่แผ่นดิน ชื่อว่า ภูมิคต (ผู้ไปแล้วสู่แผ่นดิน,ผู้ไปสู่แผ่นดิน)
วิ. ธมฺมํ นิสฺสิโต ธมฺมนิสฺสิโต (ธมฺม + นิสฺสิต)
อาศัยแล้ว ซึ่งธรรม ชื่อว่า ธมฺมนิสฺสิต (ผู้อาศัยแล้วซึ่งธรรม, ผู้อาศัยธรรม, ผู้อาศัยเหตุ)
วิ. อตฺถํ นิสฺสิโต อตฺถนิสฺสิโต (อตฺถ + นิสฺสิต)
อาศัยแล้ว ซึ่งอรรถ ชื่อว่า อตฺถนิสฺสิต (ผู้อาศัยแล้วซึ่งอรรถ, ผู้อาศัยอรรถ, ผู้อาศัยผล)
วิ. กาลํ อตีโต กาลาตีโต (กาล + อตีต)
ล่วงแล้ว ซึ่งกาล ชื่อว่า กาลาตีต (ผู้ล่วงแล้วซึ่งกาลเวลา, ผู้ล่วงกาลเวลา)
วิ. ปมาณํ อติกฺกนฺตํ ปมาณาติกฺกนฺตํ (ปมาณ + อติกฺกนฺต)
ล่วงเลยแล้ว ซึ่งประมาณ ชื่อว่า ปมาณาติกฺกนฺต (ผู้ล่วงแล้วซึ่งประมาณ, ผู้ล่วงเลยประมาณ)
วิ. สุขํ ปตฺโต สุขปฺปตฺโต (สุข + ปตฺต) (ปฺ สทิสเทวภาวะ)
ถึงแล้ว ซึ่งความสุข ชื่อว่า สุขปฺปตฺต (ผู้ถึงแล้วซึ่งความสุข, ผู้ประสบความสุข)
วิ. ทุกฺขํ ปตฺโต ทุกฺขปฺปตฺโต (ทุกฺข + ปตฺต)
ถึงแล้ว ซึ่งความทุกข์ ชื่อว่า ทุกฺขปฺปตฺต (ผู้ถึงแล้วซึ่งความทุกข์, ผู้ประสบความทุกข์)
วิ. โสตํ อาปนฺโน โสตาปนฺโน (โสต + อาปนฺน)
ถึงแล้ว ซึง่ กระแส(คืออริยมรรค) ชือ่ ว่า โสตาปนฺน (ผูถ้ งึ แล้วซึง่ กระแส, ผูถ้ งึ กระแส, พระโสดาบัน)
วิ. นิโรธํ สมาปนฺโน นิโรธสมาปนฺโน (นิโรธ + สมาปนฺน)
เข้าถึงแล้ว ซึ่งนิโรธ ชื่อว่า นิโรธสมาปนฺน (ผู้เข้าถึงแล้วซึ่งนิโรธ, ผู้เข้านิโรธสมาบัติ)
วิ. รถํ อารูฬฺโห รถารูฬฺโห (รถ + อารูฬฺห)
ขึ้นแล้ว สู่รถ ชื่อว่า รถารูฬฺห (ผู้ขึ้นแล้วสู่รถ, ผู้ขึ้นสู่รถ)
วิ. สพฺพรตฺตึ โสภโน สพฺพรตฺติโสภโน (สพฺพรตฺติ + โสภน)
อ.ผู้งาม ตลอดราตรีทั้งปวง ชื่อว่า สพฺพรตฺติโสภน (ผู้งามตลอดราตรีทั้งปวง)
วิ. มุหุตฺตํ สุขํ มุหุตฺตสุขํ (มุหุตฺต + สุข)
อ.ความสุข สิ้นชั่วครู่หนึ่ง ชื่อว่า มุหุตฺตสุข (ความสุขชั่วครู่, ความสุขชั่วขณะ)
วิ. กมฺมํ กโรตีติ กมฺมกาโร (กมฺม + การ) (กิตันตสมาส)
ย่อมกระท�ำ ซึ่งการงาน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กมฺมการ (ผู้กระท�ำซึ่งการงาน, ผู้ท�ำงาน)
วิ. อตฺถํ กาเมตีติ อตฺถกาโม (อตฺถ + กาม)
ย่อมใคร่ ซึ่งประโยชน์ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อตฺถกาม (ผู้ใคร่ประโยชน์)
วิ. ธมฺมํ กาเมตีติ ธมฺมกาโม (ธมฺม + กาม)
ย่อมใคร่ ซึ่งธรรม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธมฺมกาม (ผู้ใคร่ธรรม)
วิ. ธมฺมํ ธาเรตีติ ธมฺมธโร (ธมฺม + ธร)
ย่อมทรงไว้ ซึ่งธรรม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธมฺมธร (ผู้ทรงธรรม)
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วิ. วินยํ ธาเรตีติ วินยธโร (วินย + ธร)
ย่อมทรงไว้ ซึ่งวินัย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วินยธร (ผู้ทรงวินัย)
วิ. สจฺจํ วทิตุํ สีลมสฺสาติ สจฺจวาที (สจฺจ + วาที)
อ.อันกล่าว ซึ่งความจริง เป็นปกติ ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า
สจฺจวาที (ผู้มีการกล่าวความจริงเป็นปกติ)

๒. ตติยาตปฺปุริสสมาส
ตติยาตปฺปุริส คือ ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยตติยาวิภัตติ เช่น พุทฺเธน
เทสิโต พุทฺธเทสิโต, ธมฺโม อ.พระธรรม อันพระพุทธเจ้า ทรงแสดงแล้ว ชื่อว่า พุทฺธเทสิต
(อันพระพุทธเจ้า ทรงแสดงแล้ว) มาจาก “พุทฺธ + เทสิต”
ตติยาตัปปุริสสมาส ท�ำสมาสกับศัพท์หลังมีศัพท์ที่มีกิตปัจจัยเป็นที่สุด, ปุพฺพ-ก่อน,
สทิส-เหมือน, สม-เสมอ, ศัพท์อันมีอรรถว่า วิกล-พร่อง, อูน-หย่อน, กลห-การทะเลาะ,
นิปุณ-ละเอียด, มิสฺส-ผสม และ สขิล-อ่อนหวาน เป็นต้น
วิ. พุทฺเธน ภาสิโต พุทฺธภาสิโต, ธมฺโม (พุทฺธ + ภาสิต)
อ.ธรรม อัน-อันพระพุทธเจ้า ทรงภาษิตแล้ว ชือ่ ว่า พุทธฺ ภาสิต (อันพระพุทธเจ้าทรงภาษิตแล้ว)
วิ. สตฺถารา วณฺณิโต สตฺถุวณฺณิโต, ภิกฺขุ (สตฺถุ + วณฺณิต)
อ.ภิกษุ ผู-้ อันพระศาสดา ทรงสรรเสริญแล้ว ชือ่ ว่า สตฺถวุ ณฺณติ (ผูท้ พี่ ระศาสดาทรงสรรเสริญแล้ว)
วิ. วิญฺญูหิ ครหิโต วิญฺญุครหิโต, ปุคฺคโล (วิญฺญู + ครหิต) (รัสสะท่ามกลางสมาส)
อ.บุคคล ผู้-อันบัณฑิต ท. ติเตียนแล้ว ชื่อว่า วิญฺญุครหิต (ผู้ถูกบัณฑิตติเตียน)
วิ. วิญฺญูหิ ปสตฺโถ วิญฺญุปฺปสตฺโถ, ปุคฺคโล (วิญฺญู + ปสตฺถ)
อ.บุคคล ผู้-อันบัณฑิต ท. สรรเสริญแล้ว ชื่อว่า วิญฺญุปฺปสตฺถ (ผู้ที่บัณฑิตสรรเสริญ)
วิ. อิสฺสเรน กตํ อิสฺสรกตํ, กมฺมํ (อิสฺสร + กต)
อ.กรรม อัน- อันบุคคลผู้เป็นใหญ่ กระท�ำแล้ว ชื่อว่า อิสฺสรกต (กรรมอันผู้เป็นใหญ่กระท�ำ)
วิ. สยํ กตํ สยํกตํ, กมฺมํ (สยํ + กต)
อ.กรรม อัน- อันบุคคล กระท�ำแล้ว ด้วยตนเอง ชื่อว่า สยํกต (กรรมที่กระท�ำด้วยตนเอง)
วิ. สุเกหิ อาหฏํ สุกาหฏํ, ธญฺํ (สุก + อาหฏ)
อ.ข้าวเปลือก อัน- อันนกแก้ว ท. น�ำมาแล้ว ชื่อว่า สุกาหฏ (ข้าวเปลือกที่ถูกนกแก้วน�ำมา)
วิ. รฺา หโต ราชหโต, ปุริโส (ราช + หต)
อ.บุรุษ ผู้- อันพระราชา ทรงเบียดเบียนแล้ว ชื่อว่า ราชหต (ผู้ถูกพระราชาเบียดเบียน)
วิ. โรเคน ปีฬิโต โรคปีฬิโต, ปุริโส (โรค + ปีฬิต)
อ.บุรุษ ผู้- อันโรค เบียดเบียนแล้ว ชื่อว่า โรคปีฬิต (ผู้ถูกโรคเบียดเบียน)
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วิ. อคฺคินา ทฑฺโฒ อคฺคิทฑฺโฒ, ปุคฺคโล (อคฺคิ + ทฑฺฒ)
อ.บุคคล ผู้- อันไฟ ไหม้แล้ว ชื่อว่า อคฺคิทฑฺฒ (ผู้ถูกไฟไหม้)
วิ. สปฺเปน ทฏฺโ สปฺปทฏฺโ, ปุคฺคโล (สปฺป + ทฏฺ)
อ.บุคคล ผู้- อันงู กัดแล้ว ชื่อว่า สปฺปทฏฺ (ผู้ถูกงูกัด)
วิ. สลฺเลน วิทฺโธ สลฺลวิทฺโธ, ปุคฺคโล (สลฺล + วิทฺธ)
อ.บุคคล ผู้- อันลูกศร แทงแล้ว ชื่อว่า สลฺลวิทฺธ (ผู้ถูกลูกศรแทง)
วิ. อิจฺฉาย อปกโต อิจฺฉาปกโต, ปุคฺคโล (อิจฺฉา + อปกต)
อ.บุคคล ผู้- อันความอยาก ครอบง�ำแล้ว ชื่อว่า อิจฺฉาปกต (ผู้ถูกความอยากครอบง�ำ)
วิ. สีเลน สมฺปนฺโน สีลสมฺปนฺโน, ภิกฺขุ (สีล + สมฺปนฺน)
อ.ภิกษุ ผู้ถึงพร้อมแล้ว ด้วยศีล ชื่อว่า สีลสมฺปนฺน (ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล)
วิ. สุเขน สหคตํ สุขสหคตํ, จิตฺตํ (สุข + สหคต)
อ.จิต อันเป็นไปกับ ด้วยความสุข ชื่อว่า สุขสหคต (อันเป็นไปกับด้วยความสุข)
วิ. 	าเณน สมฺปยุตฺตํ าณสมฺปยุตฺตํ, จิตฺตํ (าณ + สมฺปยุตฺต)
อ.จิต อันประกอบแล้ว ด้วยญาณ ชื่อว่า าณสมฺปยุตฺต (อันประกอบด้วยญาณ)
วิ. มิตฺเตน สํสคฺโค มิตฺตสํสคฺโค, ปุคฺคโล (มิตฺต + สํสคฺค)
อ.บุคคล ผู้คลุกคลี กับด้วยมิตร ชื่อว่า มิตฺตสํสคฺค (ผู้คลุกคลีด้วยมิตร)
วิ. ปิเยหิ วิปฺปโยโค ปิยวิปฺปโยโค (ปิย + วิปฺปโยค)
อ.การไม่ประกอบ ด้วยบุคคลผูเ้ ป็นทีร่ กั ท. ชือ่ ว่า ปิยวิปปฺ โยค (พลัดพรากด้วยบุคคลผูเ้ ป็นทีร่ กั )
วิ. ชาติยา ถทฺโธ ชาติตฺถทฺโธ, ปุคฺคโล (ชาติ + ถทฺธ)
อ.บุคคล ผู้กระด้าง โดยชาติ ชื่อว่า ชาติตฺถทฺธ (ผู้กระด้างโดยชาติก�ำเนิด)
วิ. คุเณน หีโน คุณหีโน, ปุคฺคโล (คุณ + หีน)
อ.บุคคล ผู้เลว ด้วยคุณ ชื่อว่า คุณหีน (ผู้เลวด้วยคุณ)
วิ. คุเณน วุฑฺโฒ คุณวุฑฺโฒ, ปุคฺคโล (คุณ + วุฑฺฒ)
อ.บุคคล ผู้เจริญ ด้วยคุณ ชื่อว่า คุณวุฑฺฒ (ผู้เจริญด้วยคุณ)
วิ. จตุวคฺเคน กรณียํ จตุวคฺคกรณียํ, กมฺมํ (จตุวคฺค + กรณีย)
อ.กรรม อัน-อันสงฆ์จตุวรรค พึงกระท�ำ ชือ่ ว่า จตุวคฺคกรณีย (กรรมทีส่ งฆ์จตุวรรคพึงกระท�ำ)
วิ. จตุวคฺคาทินา กตฺตพฺพํ จตุวคฺคาทิกตฺตพฺพํ, กมฺมํ (จตุวคฺคาทิ + กตฺตพฺพ)
อ.กรรม อัน-อันสงฆ์จตุวรรคเป็นต้น พึงกระท�ำ ชือ่ ว่า จตุวคฺคาทิกตฺตพฺพ (กรรมทีส่ งฆ์ จตุวรรค
เป็นต้นพึงกระท�ำ)
วิ. อุเรน คจฺฉตีติ อุรโค (อุร + คมุ คติมฺหิ ในการไป + กฺวิ) (กิตันตสมาส)
ย่อมไป ด้วยอก เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า อุรค (งู) (ลบพยัญชนะทีส่ ดุ ธาตุ = ธาตฺวนฺตสฺสฯ, ลบ กฺวิ ปัจจัย)
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วิ. ปาเทน ปิวตีติ ปาทโป (ปาท + ปา ปาเน ในการดื่ม + อ) (กิตันตสมาส)
ย่อมดื่ม ด้วยราก เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปาทป (ต้นไม้)
วิ. มาเสน ปุพฺโพ มาสปุพฺโพ (มาส + ปุพฺพ)
อ.ผู้ก่อน ด้วยเดือน ชื่อว่า มาสปุพฺพ (ผู้ก่อนด้วยเดือน)
วิ. มาตุยา สทิโส มาตุสทิโส (มาตุ + สทิส)
อ.ผู้เช่นกัน กับด้วยมารดา ชื่อว่า มาตุสทิส (ผู้เช่นกับด้วยมารดา)
วิ. ปิตรา สโม ปิตุสโม (ปิตุ + สม)
อ.ผู้เสมอ ด้วยบิดา ชื่อว่า ปิตุสม (ผู้เสมอด้วยบิดา)
วิ. เอเกน อูนวีสติ เอกูนวีสติ (เอก + อูนวีสติ)
อ.ยี่สิบอันหย่อน ด้วยหนึ่ง ชื่อว่า เอกูนวีสติ (ยี่สิบหย่อนหนึ่ง, สิบเก้า)
วิ. สีเลน วิกโล สีลวิกโล (สีล + วิกล)
อ.ผู้บกพร่อง ด้วยศีล ชื่อว่า สีลวิกล (ผู้บกพร่องด้วยศีล)
วิ. อสินา กลโห อสิกลโห (อสิ + กลห)
อ.ความทะเลาะ เพราะดาบ ชื่อว่า อสิกลห (ทะเลาะเพราะดาบ)
วิ. วาจาย นิปุโณ วาจานิปุโณ (วาจา + นิปุณ)
อ.ผู้นุ่มนวล ด้วยวาจา ชื่อว่า วาจานิปุณ (ผู้นุ่มนวลด้วยวาจา)
วิ. ยาวกาลิเกน สํมิสฺสํ ยาวกาลิกสํมิสฺสํ, โภชนํ (ยาวกาลิก + สํมิสฺส)
อ.โภชนะ อันผสม ด้วยยาวกาลิกวัตถุ ชือ่ ว่า ยาวกาลิกสํมสิ สฺ (โภชนะทีผ่ สมด้วยยาวกาลิกวัตถุ)
วิ. วาจาย สขิโล วาจาสขิโล (วาจา + สขิล)
อ.ผู้อ่อนหวาน ด้วยวาจา ชื่อว่า วาจาสขิล (ผู้อ่อนหวานด้วยวาจา)
วิ. สตฺถารา กปฺโป สตฺถุกปฺโป (สตฺถุ + กปฺป)
อ.ผู้เช่นกับ ด้วยพระศาสดา ชื่อว่า สตฺถุกปฺป (ผู้เช่นกับด้วยพระศาสดา)
วิ. ปฺุเน อตฺถิโก ปฺุตฺถิโก (ปฺุ + อตฺถิก)
อ.ผู้มีความต้องการ ด้วยบุญ ชื่อว่า ปฺุตฺถิก (ผู้มีความต้องการด้วยบุญ)
วิ. คุเณน อธิโก คุณาธิโก (คุณ + อธิก)
อ.ผู้ยิ่ง ด้วยคุณ ชื่อว่า คุณาธิก (ผู้ยิ่งด้วยคุณ)
วิ. คุเฬน สํสฏโฺ  โอทโน คุโฬทโน (คุฬ + โอทน) (เพราะสระหลัง ลบสระหน้า) (มชฺเฌโลปีสมาส)
อ.ข้าวสุก อันระคนแล้ว ด้วยน�้ำอ้อยงบ ชื่อว่า คุโฬทน (ข้าวสุกระคนด้วยน�้ำอ้อยงบ)
วิ. ขีเรน สํสฏโฺ  โอทโน ขีโรทโน (ขีร + โอทน) (มชฺเฌโลปีสมาส)
อ.ข้าวสุก อันระคนแล้ว ด้วยน�้ำนม ชื่อว่า ขีโรทน (ข้าวสุกระคนด้วยน�้ำนม)
วิ. อสฺเสน ยุตฺโต รโถ อสฺสรโถ (อสฺส + รถ) (มชฺเฌโลปีสมาส)
อ.รถ อันถูกประกอบแล้ว (อันเทียมแล้ว) ด้วยม้า ชื่อว่า อสฺสรถ (รถเทียมม้า)
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วิ. มคฺเคน ยุตฺตํ จิตฺตํ มคฺคจิตฺตํ (มคฺค + จิตฺต) (มชฺเฌโลปีสมาส)
อ.จิต อันประกอบแล้ว ด้วยมรรค ชื่อว่ามคฺคจิตฺต (จิตที่ประกอบด้วยมรรค)
วิ. ชมฺพุยา ปฺาโต ลกฺขิโต ทีโป ชมฺพุทีโป (ชมฺพู + ทีป) (รัสสะท่ามกลางสมาส)
อ.ทวี ป อั น ถู ก จดจ�ำ แล้ ว ด้ ว ยต้ น หว้ า ชื่ อ ว่ า ชมฺ พุ ที ป (ทวี ป ที่ ถู ก จดจ�ำ ด้ ว ยต้ น หว้ า )
(มชฺเฌโลปีสมาส)
วิ. เอเกน อธิกา ทส เอกาทส (เอก + ทส)
อ.สิบ ท. อันยิ่ง ด้วยหนึ่ง ชื่อว่า เอกาทส (สิบอันยิ่งด้วยหนึ่ง, สิบเอ็ด)
วิ. ชาติยา อนฺโธ ชจฺจนฺโธ (ชาติ + อนฺธ) (แปลง อิ เป็น ย, ตฺย เป็น จ, รัสสะ อา เป็น อ, ซ้อน จฺ)
อ.ผู้บอด โดยก�ำเนิด ชื่อว่า ชจฺจนฺธ (ผู้บอดโดยก�ำเนิด)
วิ. ปกติยา เมธาวี ปกติเมธาวี, ปุริโส (ปกติ + เมธาวี)
อ.บุรุษ ผู้มีปัญญา โดยปกติ ชื่อว่า ปกติเมธาวี (ผู้มีปัญญาโดยปกติ)

๓. จตุตฺถีตปฺปุริสสมาส
จตุตฺถีตปฺปุริส คือ ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยจตุตถีวิภัตติ เช่น กถินสฺส
ทุสฺสํ กถินทุสฺสํ อ.ผ้า เพื่อกฐิน ชื่อว่า กถินทุสฺส (ผ้าเพื่อกฐิน) มาจาก “กถิน + ทุสฺส”
วิ. กถินสฺส ทุสฺสํ กถินทุสฺสํ (กถิน + ทุสฺส)
อ.ผ้า เพื่อกฐิน ชื่อว่า กถินทุสฺส (ผ้าเพื่อกฐิน)
วิ. จีวรสฺส มูลฺยํ จีวรมูลฺยํ (จีวร + มูลฺย)
อ.มูลค่า เพื่อจีวร ชื่อว่า จีวรมูลฺย (มูลค่าเพื่อจีวร)
วิ. ยาคุยา อตฺถาย ตณฺฑุลา ยาคุตณฺฑุลา (ยาคุ + ตณฺฑุล)
อ.ข้าวสาร ท. เพื่อประโยชน์ แก่ข้าวต้ม ชื่อว่า ยาคุตณฺฑุล (ข้าวสารเพื่อข้าวต้ม)
วิ. ภตฺตสฺส อตฺถาย ตณฺฑุลา ภตฺตตณฺฑุลา (ภตฺต + ตณฺฑุล)
อ.ข้าวสาร ท. เพื่อประโยชน์ แก่ข้าวสวย ชื่อว่า ภตฺตตณฺฑุล (ข้าวสารเพื่อข้าวสวย)
วิ. สํฆสฺสตฺถาย ภตฺตํ สํฆภตฺตํ (สํฆ + ภตฺต)
อ.ภัตร เพื่อประโยชน์ แก่พระสงฆ์ ชื่อว่า สํฆภตฺต (ภัตรเพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์, สังฆภัตร)
วิ. อาคนฺตุกานมตฺถาย ภตฺตํ อาคนฺตุกภตฺตํ (อาคนฺตุก + ภตฺต)
อ.ภัตร เพื่อประโยชน์ แก่ภิกษุผู้จรมา ท. ชื่อว่า อาคนฺตุกภตฺต (ภัตรเพื่อภิกษุผู้จรมา,
อาคันตุกภัตร)
วิ. ปาสาทาย ทพฺพํ ปาสาททพฺพํ (ปาสาท + ทพฺพ)
อ.ทัพพสัมภาระ เพื่อปราสาท ชื่อว่า ปาสาททพฺพ (ทัพพสัมภาระเพื่อปราสาท)
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วิ. ยสฺสตฺถาย ยทตฺโถ (ย + อตฺถ) (ทฺ อาคม)
เพื่อประโยชน์ แก่สิ่งใด ชื่อว่า ยทตฺถ (เพื่อประโยชน์แก่สิ่งใด)
วิ. ยสฺสตฺถาย ยทตฺถา (ยา + อตฺถา) (รัสสะ อา ของ ยา เป็น อ, ทฺ อาคม)
เพื่อประโยชน์ แก่สิ่งใด ชื่อว่า ยทตฺถา (เพื่อประโยชน์แก่สิ่งใด)
วิ. ยสฺสตฺถาย ยทตฺถํ (ย + อตฺถ) (ทฺ อาคม)
เพื่อประโยชน์ แก่สิ่งใด ชื่อว่า ยทตฺถ (เพื่อประโยชน์แก่สิ่งใด)
วิ. ตสฺสตฺถาย ตทตฺโถ, ตทตฺถา, ตทตฺถํ (ต + อตฺถ) (ทฺ อาคม )
เพื่อประโยชน์ แก่สิ่งนั้น ชื่อว่า ตทตฺถ (เพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้น)
วิ. กิสฺสตฺถาย กิมตฺถํ (กึ + อตฺถ) (แปลงนิคหิตเป็น มฺ)
เพื่อประโยชน์ แก่อะไร ชื่อว่า กิมตฺถ (เพื่อประโยชน์อะไร)
วิ. อตฺตโน อตฺถาย อตฺตตฺถํ, อตฺตทตฺถํ (อตฺต + อตฺถ) (ทฺ อาคม)
เพื่อประโยชน์ แก่ตน ชื่อว่า อตฺตตฺถ, อตฺตทตฺถ (เพื่อประโยชน์ตน)
วิ. ปรสฺสตฺถาย ปรตฺถํ (ปร + อตฺถ)
เพื่อประโยชน์ แก่บุคคลอื่น ชื่อว่า ปรตฺถ (เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น)
วิ. สํวรสฺส อตฺถาย (วินโย) สํวรตฺโถ (สํวร + อตฺถ)
อ.วินัย เพื่อประโยชน์ แก่การส�ำรวม ชื่อว่า สํวรตฺถ (เพื่อประโยชน์แก่การส�ำรวม)
วิ. สมาธิโน อตฺถาย (สุขํ) สมาธตฺถํ (สมาธิ + อตฺถ)
อ.ความสุข เพื่อประโยชน์ แก่สมาธิ ชื่อว่า สมาธตฺถ (เพื่อประโยชน์แก่สมาธิ)
วิ. วิราคสฺส อตฺถาย (นิพฺพิทา) วิราคตฺถา (วิราค + อตฺถ)
อ.ความเบื่อหน่าย เพื่อประโชน์ แก่การคลายความก�ำหนัด ชื่อว่า วิราคตฺถ (เพื่อประโยชน์
แก่การคลายก�ำหนัด)
วิ. วิมุตฺติยา อตฺถาย (วิราโค) วิมุตฺตตฺโถ (วิมุตฺติ + อตฺถ)
อ.การคลายความก�ำหนัด เพื่อประโยชน์ แก่การหลุดพ้น ชื่อว่า วิมุตฺตตฺถ (เพื่อประโยชน์
แก่ความหลุดพ้น)
วิ. โลกสฺส หิโต โลกหิโต (โลก + หิต)
อ.อันเป็นประโยชน์เกื้อกูล แก่ชาวโลก ชื่อว่า โลกหิต (อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก)
วิ. พุทฺธสฺส เทยฺยํ พุทฺธเทยฺยํ, ปุปฺผํ (พุทฺธ + เทยฺย)
อ.ดอกไม้ อันบุคคลพึงถวาย แก่พระพุ ท ธเจ้ า ชื่ อ ว่ า พุ ทฺ ธ เทยฺ ย (อั น บุ ค คลพึ ง ถวาย
แก่พระพุทธเจ้า)
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๔. ปญฺจมีตปฺปุริสสมาส
ปญฺจมีตปฺปรุ สิ คือ ตัปปุรสิ สมาสทีม่ บี ทหน้าประกอบด้วยปัญจมีวภิ ตั ติ เช่น สพฺพภเวหิ
นิสสฺ โฏ สพฺพภวนิสสฺ โฏ ผูส้ ลัดออกแล้ว จากภพทัง้ ปวงทัง้ หลาย ชือ่ ว่า สพฺพภวนิสสฺ ฏ (ผูส้ ลัดออก
จากภพทั้งปวง) มาจาก “สพฺพภว + นิสฺสฏ”
วิ. เมถุนสฺมา อเปโต เมถุนาเปโต (เมถุน + อเปต)
หลีกออกแล้ว จากเมถุน ชื่อว่า เมถุนาเปต (หลีกออกจากเมถุน)
วิ. นครสฺมา นิคฺคโต นครนิคฺคโต (นคร + นิคฺคต)
อ.ผู้ออกไปแล้ว จากเมือง ชื่อว่า นครนิคฺคต (ผู้ออกไปจากเมือง)
วิ. ปิณฺฑปาตสฺมา ปฏิกฺกนฺโต ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต (ปิณฺฑปาต + ปฏิกฺกนฺต)
อ.ผู้ก้าวกลับแล้ว จากบิณฑบาต ชื่อว่า ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺต (ผู้กลับจากบิณฑบาต)
วิ. คามโต นิกฺขนฺตํ คามนิกฺขนฺตํ (คาม + นิกฺขนฺต)
ออกไปแล้ว จากหมู่บ้าน ชื่อว่า คามนิกฺขนฺต (ออกไปจากหมู่บ้าน)
วิ. รุกฺขคฺคา ปติโต รุกฺขคฺคปติโต (รุกฺขคฺค + ปติต)
ตกแล้ว จากยอดแห่งต้นไม้ ชื่อว่า รุกฺขคฺคปติต (ผู้ตกจากยอดไม้)
วิ. สาสนา จุโต สาสนจุโต (สาสน + จุต)
เคลื่อนแล้ว จากศาสนา ชื่อว่า สาสนจุต (ผู้เคลื่อนจากศาสนา)
วิ. อาปตฺติยา วุฏฺานํ อาปตฺติวุฏฺานํ (อาปตฺติ + วุฏฺาน)
อ.การออก จากอาบัติ ชื่อว่า อาปตฺติวุฏฺ าน (การออกจากอาบัติ)
วิ. ธรณิตลสฺมา อุคฺคโต ธรณิตลุคฺคโต (ธรณิตล + อุคฺคต) (ลบสระหน้า)
พุ่งขึ้นแล้ว จากพื้นแห่งแผ่นดิน ชื่อว่า ธรณิตลุคฺคต (ผู้พุ่งขึ้นจากพื้นดิน)
วิ. สพฺพภเวหิ นิสฺสโฏ สพฺพภวนิสฺสโฏ (สพฺพภว + นิสฺสฏ)
สลัดออกแล้ว จากภพทั้งปวง ท. ชื่อว่า สพฺพภวนิสฺสฏ (ผู้สลัดออกจากภพทั้งปวง)
วิ. โจเรหิ ภยํ โจรภยํ (โจร + ภย)
อ.ภัย จากโจร ท. ชื่อว่า โจรภย (ภัยจากโจร, โจรภัย)
วิ. อมนุสฺเสหิ ภยํ อมนุสฺสภยํ (อมนุสฺส + ภย)
อ.ภัย จากอมนุษย์ ท. ชื่อว่า อมนุสฺสภย (ภัยจากอมนุษย์)
วิ. อคฺคิโต ภยํ อคฺคิภยํ (อคฺคิ + ภย)
อ.ภัย จากไฟ ชื่อว่า อคฺคิภย (ภัยจากไฟ, อัคคีภัย)
วิ. ปาปโต ภีโต ปาปภีโต (ปาป + ภีต)
กลัวแล้ว จากบาป ชื่อว่า ปาปภีต (ผู้กลัวบาป)
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วิ. ปาปสฺมา ภีรุโก ปาปภีรุโก (ปาป + ภีรุก)
อ.ผู้กลัว จากบาป ชื่อว่า ปาปภีรุก (ผู้กลัวบาป)
วิ. อกตฺตพฺพโต วิรติ อกตฺตพฺพวิรติ (อกตฺตพฺพ + วิรติ)
อ.การงดเว้น จากสิ่งที่ไม่พึงกระท�ำ ชื่อว่า อกตฺตพฺพวิรติ (การงดเว้นจากสิ่งที่ไม่พึงท�ำ)
วิ. กายทุจฺจริเตหิ วิรติ กายทุจฺจริตวิรติ (กายทุจฺจริต + วิรติ)
อ.การงดเว้น จากกายทุจริต ท. ชื่อว่า กายทุจฺจริตวิรติ (การงดเว้นจากกายทุจริต)
วิ. วจีทุจฺจริเตหิ วิรติ วจีทุจฺจริตวิรติ (วจีทุจฺจริต + วิรติ)
อ.การงดเว้น จากวจีทุจริต ท. ชื่อว่า วจีทุจฺจริตวิรติ (การงดเว้นจากวจีทุจริต)
วิ. พนฺธนา มุตฺโต พนฺธนมุตฺโต (พนฺธน + มุตฺโต)
พ้นแล้ว จากเครื่องผูก ชื่อว่า พนฺธนมุตฺต (พ้นจากเครื่องผูก)
วิ. พนฺธนา โมกฺโข พนฺธนโมกฺโข (พนฺธน + โมกฺข)
อ.การพ้น จากเครื่องผูก ชื่อว่า พนฺธนโมกฺข (การพ้นจากเครื่องผูก)
วิ. กมฺมโต สมุฏฺิตํ กมฺมสมุฏฺิตํ, รูปํ (กมฺม + สมุฏฺิต)
อ.รูป อันตั้งขึ้นพร้อมแล้ว เพราะกรรม ชื่อว่า กมฺมสมุฏฺ ิต (อันตั้งขึ้นเพราะกรรม)
วิ. อุกฺกฏฺ สฺมา อุกฺกฏฺ ํ อุกฺกฏฺุกฺกฏฺํ, จิตฺตํ (อุกฺกฏฺ + อุกฺกฏฺ )
อ.จิต อันยิ่ง กว่าอุกัฏฐจิต ชื่อว่า อุกฺกฏฺุกฺกฏฺ (จิตอันยิ่งกว่าอุกัฏฐจิต)
วิ. โอมกสฺมา โอมกํ โอมโกมกํ, จิตฺตํ (โอมก + โอมก)
อ.จิต อันต�่ำ กว่าโอมกจิต ชื่อว่า โอมโกมก (จิตอันต�่ำกว่าโอมกจิต)
วิ. กมฺมโต ชาตํ กมฺมชํ, รูปํ (กมฺม + ช) (กิตันตสมาส)
เกิดแล้ว เพราะกรรม ชื่อว่า กมฺมช (รูปที่เกิดเพราะกรรม)
วิ. จิตฺตโต ชาตํ จิตฺตชํ, รูปํ (จิตฺต + ช) (กิตันตสมาส)
อ.รูป อันเกิดแล้ว เพราะจิต ชื่อว่า จิตฺตช (รูปที่เกิดเพราะจิต, จิตตชรูป)
วิ. อุตุโต ชาตํ อุตุชํ, รูปํ (อุตุ + ช) (กิตันตสมาส)
อ.รูป อันเกิดแล้ว เพราะฤดู ชื่อว่า อุตุช (รูปที่เกิดเพราะฤดู, อุตุชรูป)
วิ. อาหารโต ชาตํ อาหารชํ, รูปํ (อาหาร + ช) (กิตันตสมาส)
อ.รูป อันเกิดแล้ว เพราะอาหาร ชื่อว่า อาหารช (รูปที่เกิดเพราะอาหาร, อาหารชรูป)
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๕. ฉฏฺีตปฺปุริสสมาส
ฉฏฺีตปฺปุริส คือ ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยฉัฏฐีวิภัตติ เช่น พุทฺธสฺส
สาวโก พุทฺธสาวโก อ.สาวก ของพระพุทธเจ้า ชื่อว่า พุทฺธสาวก (สาวกของพระพุทธเจ้า) มาจาก
“พุทฺธ + สาวก”
วิ. รญฺโ ปุตฺโต ราชปุตฺโต ( ราช + ปุตฺต)
อ.พระโอรส ของพระราชา ชื่อว่า ราชปุตฺต (พระราชโอรส)
วิ. รฺโ ปุริโส ราชปุริโส (ราช + ปุริส)
อ.บุรุษ ของพระราชา ชื่อว่า ราชปุริส (ราชบุรุษ)
วิ. อาจริยสฺส ปูชโก อาจริยปูชโก (อาจริย + ปูชก) (ฉัฏฐีกรรม)
อ.ผู้บูชา ซึ่งอาจารย์ ชื่อว่า อาจริยปูชก (ผู้บูชาอาจารย์)
วิ. พุทฺธสฺส สาวโก พุทฺธสาวโก (พุทฺธ + สาวก)
อ.สาวก ของพระพุทธเจ้า ชื่อว่า พุทฺธสาวก (สาวกของพระพุทธเจ้า, พุทธสาวก)
วิ. พุทฺธสฺส รูปํ พุทฺธรูปํ (พุทฺธ + รูป)
อ.รูป ของพระพุทธเจ้า ชื่อว่า พุทฺธรูป (พระพุทธรูป)
วิ. ชินสฺส วจนํ ชินวจนํ (ชิน + วจน)
อ.พระด�ำรัส ของพระชินเจ้า ชื่อว่า ชินวจน (พระชินพจน์, พระพุทธพจน์)
วิ. สมุทฺทสฺส โฆโส สมุทฺทโฆโส (สมุทฺท + โฆส)
อ.เสียง ของมหาสมุทร ชื่อว่า สมุทฺทโฆส (เสียงของมหาสมุทร)
วิ. ธฺานํ ราสิ ธฺราสิ (ธฺ + ราสิ)
อ.กอง แห่งข้าวเปลือก ท. ชื่อว่า ธฺราสิ (กองข้าวเปลือก)
วิ. ปุปฺผานํ คนฺโธ ปุปฺผคนฺโธ (ปุปฺผ + คนฺธ)
อ.กลิ่นหอม ของดอกไม้ ท. ชื่อว่า ปุปฺผคนฺธ (กลิ่นดอกไม้)
วิ. ผลานํ รโส ผลรโส (ผล + รส)
อ.รส แห่งผลไม้ ท. ชื่อว่า ผลรส (รสผลไม้)
วิ. กายสฺส ลหุตา กายลหุตา (กาย + ลหุตา)
อ.ความเบา แห่งกาย ชื่อว่า กายลหุตา (ความเบากาย)
วิ. มรณสฺส สติ มรณสฺสติ (มรณ + สติ) (ฉัฏฐีกรรม)
อ.ความระลึก ซึ่งความตาย ชื่อว่า มรณสฺสติ (มรณสติ)
วิ. รุกฺขสฺส มูลํ รุกฺขมูลํ (รุกฺข + มูล)
อ.โคน ของต้นไม้ ชื่อว่า รุกฺขมูล (โคนต้นไม้, รากของต้นไม้)
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วิ. เทวานํ ราชา เทวราโช (เทว + ราช) (แปลง อ ทีส่ ดุ สมาส เป็น อ = กฺวจิ ธาตุฯ, เป็นปุรสิ าทิคณะ)
อ.พระราชา แห่งเทวดา ท. ชื่อว่า เทวราช (พระราชาแห่งเทวดา, พระอินทร์)
วิ. เทวานํ ราชา เทวราชา (เทว + ราช) (ไม่ต้องแปลง อ ที่สุดสมาส เป็น อ, เป็นราชาทิคณะ)
อ.พระราชา แห่งเทวดา ท. ชื่อว่า เทวราช (พระราชาแห่งเทวดา, พระอินทร์)
วิ. เทวานํ สขา เทวสโข (เทว + สข)
อ.เพื่อน แห่งเทวดา ท. ชื่อว่า เทวสข (เพื่อนเทวดา)
วิ. ปุมสฺส ลิงฺคํ ปุลฺลิงฺคํ (ปุม + ลิงฺค)
อ.เพศ แห่งผู้ชาย ชื่อว่า ปุลฺลิงฺค (เพศชาย)
วิ. ปุมสฺส ภาโว ปุมฺภาโว (ปุม + ภาว) (ลบสระ อ ที่สุดของ ปุมศัพท์)
อ.ความเป็น แห่งผู้ชาย ชื่อว่า ปุมฺภาว (ความเป็นชาย)
วิ. หตฺถิสฺส ปทํ หตฺถิปทํ (หตฺถี + ปท) (รัสสะท่ามกลางสมาส)
อ.รอยเท้า ของช้าง ชื่อว่า หตฺถิปท (รอยเท้าช้าง)
วิ. อิตฺถิยา รูปํ อิตฺถิรูปํ (อิตฺถี + รูป) (รัสสะท่ามกลางสมาส)
อ.รูป แห่งหญิง ชื่อว่า อิตฺถิรูป (รูปผู้หญิง)
วิ. ภิกฺขุนีนํ สํโฆ ภิกฺขุนิสํโฆ (ภิกฺขุนี + สํฆ) (รัสสะท่ามกลางสมาส)
อ.หมู่ แห่งนางภิกษุณี ท. ชื่อว่า ภิกฺขุนิสํฆ (หมู่แห่งภิกษุณี, ภิกษุณีสงฆ์)
วิ. ชมฺพุยา สาขา ชมฺพุสาขา (ชมฺพู + สาขา) (รัสสะท่ามกลางสมาส)
อ.กิ่ง ท. แห่งต้นหว้า ชื่อว่า ชมฺพุสาขา (กิ่งต้นหว้า)
วิ. สาวกานํ สํโฆ สาวกสํโฆ (สาวก + สํฆ)
อ.หมู่ แห่งสาวก ท. ชื่อว่า สาวกสํฆ (หมู่แห่งสาวก)

๖. สตฺตมีตปฺปุริสสมาส
สตฺตมีตปฺปุริส คือ ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยสัตตมีวิภัตติ เช่น จกฺขุมฺหิ
นิสฺสิตํ วิฺาณํ จกฺขุวิฺาณํ อ.วิญญาณ อันอาศัยแล้ว ในจักษุ ชื่อว่า จกฺขุวิฺาณ (วิญญาณ
อันอาศัย ในจักษุ, จักษุวิญญาณ) มาจาก “จกฺขุ + นิสฺสิต + วิญฺาณ”
วิ. รูเป สฺา รูปสฺา (รูป + สฺา)
อ.ความหมายรู้ ในรูป ชื่อว่า รูปสฺา (สัญญาในรูป)
วิ. รูเป สญฺเจตนา รูปสญฺเจตนา (รูป + สญฺเจตนา)
อ.ความตั้งใจด้วยดี ในรูป ชื่อว่า รูปสญฺเจตนา (ความตั้งใจด้วยดีในรูป)
วิ. สํสาเร ทุกฺขํ สํสารทุกฺขํ (สํสาร + ทุกฺข)
อ.ความทุกข์ ในสงสาร ชื่อว่า สํสารทุกฺข (ทุกข์ในสงสาร, สังสารทุกข์)
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วิ. จกฺขุมฺหิ สนฺนิสฺสิตํ วิญฺาณํ จกฺขุวิฺาณํ (จกฺขุ + สนฺนิสฺสิต + วิฺาณ) (มชฺเฌโลปสมาส)
อ.วิญญาณ อันอาศัยแล้ว ในจักษุ ชือ่ ว่า จกฺขวุ 
ิ 
ฺ าณ (วิญญาณทีอ่ าศัยในจักษุ, จักขุวญ
ิ ญาณ)
วิ. ธมฺเม รโต ธมฺมรโต (ธมฺม + รต)
ยินดีแล้ว ในธรรม ชื่อว่า ธมฺมรต (ผู้ยินดีในธรรม)
วิ. ธมฺเม อภิรติ ธมฺมาภิรติ (ธมฺม + อภิรติ) (ลบสระหน้า, ทีฆะสระหลัง)
อ.ความยินดียิ่ง ในธรรม ชื่อว่า ธมฺมาภิรติ (ความยินดียิ่งในธรรม)
วิ. ธมฺเม รุจิ ธมฺมรุจิ (ธมฺม + รุจิ)
อ.ความชอบใจ ในธรรม ชื่อว่า ธมฺมรุจิ (ความชอบใจในธรรม)
วิ. ธมฺเม คารโว ธมฺมคารโว (ธมฺม + คารว)
อ.ความเคารพ ในธรรม ชื่อว่า ธมฺมคารว (ความเคารพในธรรม)
วิ. ธมฺเมสุ นิรุตฺติ ธมฺมนิรุตฺติ (ธมฺม + นิรุตฺติ) (ไวยากรณ์อันอธิบายในธรรม)
อ.ไวยากรณ์อันกล่าวออก ในธรรม ท. ชื่อว่า ธมฺมนิรุตฺติ
วิ. ทาเน อธิมุตฺติ ทานาธิมุตฺติ (ทาน + อธิมุตฺติ) (ลบสระหน้า, ทีฆะสระหลัง)
อ.ความน้อมไป ในทาน ชื่อว่า ทานาธิมุตฺติ (การน้อมไปในทาน)
วิ. ภวนฺตเร กตํ ภวนฺตรกตํ, กมฺมํ (ภวนฺตร + กต)
อ.กรรม อันถูกกระท�ำแล้ว ในภพอื่น ชื่อว่า ภวนฺตรกต (กรรมที่ถูกท�ำในภพอื่น)
วิ. ทสฺสเน อสฺสาโท ทสฺสนสฺสาโท (ทสฺสน + อสฺสาท)
อ.ความยินดี ในการเห็น ชื่อว่า ทสฺสนสฺสาท (ความยินดีในการเห็น)
วิ. อรญฺเ วาโส อรฺวาโส (อรฺ + วาส)
อ.การอยู่ ในป่า ชื่อว่า อรฺวาส (การอยู่ในป่า)
วิ. วิกาเล โภชนํ วิกาลโภชนํ (วิกาล + โภชน)
อ.การกินอาหาร ในเวลาวิกาล ชื่อว่า วิกาลโภชน (กินอาหารในเวลาวิกาล)
วิ. กาเล วสฺสํ กาลวสฺสํ (กาล + วสฺส)
อ.ฝน ในฤดูกาล ชื่อว่า กาลวสฺส (ฝนในฤดูกาล)
วิ. วเน ปุปฺผํ วนปุปฺผํ (วน + ปุปฺผ)
อ.ดอกไม้ ในป่า ชื่อว่า วนปุปฺผ (ดอกไม้ป่า)
วิ. วเน มหิโส วนมหิโส (วน + มหิส)
อ.กระบือ ในป่า ชื่อว่า วนมหิส (ควายป่า)
วิ. คาเม สูกโร คามสูกโร (คาม + สูกร)
อ.สุกร ในหมู่บ้าน ชื่อว่า คามสูกร (สุกรบ้าน)
วิ. สมุทฺเท มจฺโฉ สมุทฺทมจฺโฉ (สมุทฺท + มจฺฉ)
อ.ปลา ในมหาสมุทร ชื่อว่า สมุทฺทมจฺฉ (ปลาทะเล)
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วิ. อาวาเฏ กจฺฉโป อาวาฏกจฺฉโป (อาวาฏ + กจฺฉป)
อ.เต่า ในบ่อน�้ำ ชื่อว่า อาวาฏกจฺฉป (เต่าในบ่อ)
วิ. อาวาเฏ มณฺฑูโก อาวาฏมณฺฑูโก (อาวาฏ + มณฺฑูก)
อ.กบ ในบ่อน�้ำ ชื่อว่า อาวาฏมณฺฑูก (กบในบ่อ)
วิ. กูเป มณฺฑูโก กูปมณฺฑูโก (กูป + มณฺฑูก)
อ.กบ ในบ่อน�้ำ ชื่อว่า กูปมณฺฑูก (กบในบ่อ)
วิ. ติตฺเถ นาวา ติตฺถนาวา (ติตฺถ + นาวา)
อ.เรือ ที่ท่า ชื่อว่า ติตฺถนาวา (เรือที่ท่า)
วิ. อิตฺถีสุ ธุตฺโต อิตฺถิธุตฺโต (อิตฺถี + ธุตฺต) (รัสสะท่ามกลางสมาส)
อ.นักเลง ในผู้หญิง ท. ชื่อว่า อิตฺถิธุตฺต (ชายผู้เป็นนักเลงหญิง, ผู้ชายที่เที่ยวผู้หญิงเก่ง)
วิ. ฉายาย สุกฺโข ฉายาสุกฺโข (ฉายา + สุกฺข)
อ.อันแห้งแล้ว ในร่มเงา ชื่อว่า ฉายาสุกฺข (ที่แห้งในร่ม)
วิ. องฺคาเร ปกฺกํ องฺคารปกฺกํ, มํสํ (องฺคาร + ปกฺก)
อ.เนื้อ อันสุกแล้ว บนถ่านไฟ ชื่อว่า องฺคารปกฺก (ที่สุกบนถ่านไฟ)
วิ. จารเก พทฺโธ จารกพทฺโธ (จารก + พทฺธ)
ถูกมัดแล้ว ในเรือนจ�ำ ชื่อว่า จารกพทฺธ (ผู้ถูกมัดในเรือนจ�ำ)
วิ. วเน จรตีติ วนจโร (วน + จร) (กิตันตสมาส)
ย่อมเที่ยวไป ในป่า เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า วนจร (ผู้เที่ยวไปในป่า)
วิ. กุจฺฉิมฺหิ สยตีติ กุจฺฉิสโย (กุจฺฉิ + สย) (กิตันตสมาส)
ย่อมนอน ในท้อง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กุจฺฉิสย (ลมในท้อง)
วิ. ถเล ติฏฺ ตีติ ถลฏฺโ (ถล + ) (กิตันตสมาส)
ย่อมตั้งอยู่ บนบก เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ถลฏฺ (ตั้งอยู่บนบก)
วิ. ชเล ติฏฺตีติ ชลฏฺโ (ชล + ) (กิตันตสมาส)
ย่อมตั้งอยู่ ในน�้ำ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ชลฏฺ (ตั้งอยู่ในน�้ำ)
วิ. ปพฺพเต ติฏฺ ตีติ ปพฺพตฏฺโ (ปพฺพต + ) (กิตันตสมาส)
ย่อมตั้งอยู่ บนภูเขา เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปพฺพตฏฺ (ตั้งอยู่บนภูเขา)
วิ. มคฺเค ติฏฺ ตีติ มคฺคฏฺโ (มคฺค + ) (กิตันตสมาส)
ย่อมตั้งอยู่ ในหนทาง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มคฺคฏฺ (ผู้ตั้งอยู่ในหนทาง)
วิ. สิเร รุหตีติ สิโรรุหํ (สิร + รุห) (กิตันตสมาส) (แปลง อ ของมโนคณศัพท์เป็น โอ)
ย่อมงอก บนศีรษะ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สิโรรุห (ผม)
วิ. ปงฺเก ชาตํ ปงฺกชํ, ปุปฺผํ (ปงฺก + ช) (กิตันตสมาส)
อ.ดอกไม้ อันเกิดแล้ว ในตม ชื่อว่า ปงฺกช (ดอกบัว, บงกช)
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๗. อมาทิปรตปฺปุริสสมาส
อมาทิปรตปฺปุริสสมาส คื อ ตั ป ปุ ริ ส สมาสที่ มี บ ทหน้ า ประกอบด้ ว ยทุ ติ ย าวิ ภั ต ติ
เป็นต้นนั้น รูปส�ำเร็จจะมีการสลับต�ำแหน่งที่ตั้งของบท เช่น อนฺตํ อติกฺกนฺตํ อจฺจนฺตํ
อ.กรรมอันเกิน ซึ่งที่สุด ชื่อว่า อจฺจนฺต (กรรมอันเกินขอบเขต) มาจาก “อติ + อนฺต”, มาสสฺส
อทฺธํ อทฺธมาสํ, มาสทฺธํ อ.กึ่ง แห่งเดือน ชื่อว่า อทฺธมาส, มาสทฺธ (กึ่งเดือน) มาจาก “อทฺธ +
มาส” หรือ “มาส + อทฺธ”
วิ. เวลํ อติกฺกนฺโต อติเวโล (เวลา + อติ) (รัสสะ)
ก้าวล่วงแล้ว ซึ่งเวลา ชื่อว่า อติเวล (ล่วงเวลา, เลยเวลา)
วิ. มาสํ อตีโต อติมาโส (มาส + อติ)
อ.กาลอันล่วงเลยแล้ว ซึ่งเดือน ชื่อว่า อติมาส (ล่วงเลยเดือน)
วิ. ชีวิกํ ปตฺโต ปตฺตชีวิโก (ชีวิก + ปตฺต)
ถึงแล้ว ซึ่งความเป็นอยู่ ชื่อว่า ปตฺตชีวิก (ผู้ถึงซึ่งความเป็นอยู่, ผู้ถึงซึ่งการเลี้ยงชีพ)
วิ. ชีวิกํ อาปนฺโน อาปนฺนชีวิโก (ชีวิก + อาปนฺน)
ถึงแล้ว ซึ่งความเป็นอยู่ ชื่อว่า อาปนฺนชีวิก (ผู้ถึงซึ่งความเป็นอยู่, ผู้ถึงซึ่งการเลี้ยงชีพ)
วิ. อกฺขํ ปติคโต นิสสฺ โิ ตติ ปจฺจกฺโข, อตฺตภาโว (อกฺข + ปติ) (แปลง ติ เป็น จฺ, จฺ สทิสเทวภาวะ)
อ.อัตภาพ อันอาศัยแล้ว ซึ่งอินทรีย์ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปจฺจกฺข (อันอาศัยอินทรีย์, การเห็น
ประจักษ์)
วิ. อกฺขํ ปติคตา นิสฺสิตาติ ปจฺจกฺขา, พุทฺธิ (อกฺข + ปติ) (แปลง ติ เป็น จฺ, จฺ สทิสเทวภาวะ)
อ.ความรู้ อันอาศัยแล้ว ซึ่งอินทรีย์ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปจฺจกฺขา (อันอาศัยอินทรีย์,การเห็น
ประจักษ์)
วิ. อกฺขํ ปติคตํ นิสฺสิตนฺติ ปจฺจกฺขํ, ทสฺสนํ (อกฺข + ปติ) (แปลง ติ เป็น จฺ, จฺ สทิสเทวภาวะ)
อ.การเห็น อันอาศัยแล้ว ซึ่งอินทรีย์ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปจฺจกฺข (อันอาศัยอินทรีย์, การเห็น
ประจักษ์)
วิ. อตฺถํ อนุคตํ อนฺวตฺถํ, นามํ (อตฺถ + อนุ) (แปลง อุ เป็น วฺ)
อ.ชื่อ อันเป็นไปตาม ซึ่งอรรถ ชื่อว่า อนฺวตฺถ (ชื่อตามอรรถ)
วิ. อชฺฌยนาย ปริคิลาโน ปริยชฺฌยโน (อชฺฌยน + ปริ) (ลง ยฺอาคม)
อ.ผู้เหน็ดเหนื่อย ต่อการสาธยาย ชื่อว่า ปริยชฺฌยน (ผู้เหน็ดเหนื่อยต่อการสาธยาย)
วิ. กมฺมสฺส อลํ สมตฺโถติ อลํกมฺโม (กมฺม + อลํ)
อ.ผู้สามารถ เพื่อท�ำการงาน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อลํกมฺม (ผู้สามารถเพื่อท�ำการงาน)
วิ. วจนาย อลนฺติ อลํวจโน (วจน + อลํ)
อ.ผู้ควร เพื่อการกล่าว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อลํวจน (ผู้ควรเพื่อกล่าว)
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วิ. วานโต นิกฺขนฺตํ นิพฺพานํ (วาน + นิ) (ซ้อน วฺ, แปลง วฺวฺ เป็น พฺพฺ)
อ.ธรรมอันออกพ้นแล้ว จากตัณหา ชื่อว่า นิพฺพาน (ธรรมที่พ้นจากตัณหา, นิพพาน)
วิ. กิเลเสหิ นิกฺขนฺโต นิกฺกิเลโส (กิเลส + นิ) (กฺ สทิสเทวภาวะ)
ผู้ออกพ้นแล้ว จากกิเลส ท. ชื่อว่า นิกฺกิเลส (ผู้ปราศจากกิเลส)
วิ. วนโต นิยฺยาโต นิพฺพโน (วน + นิ) (ซ้อน วฺ, แปลง วฺว เป็น พฺพ)
ผู้ออกไปแล้ว จากป่าคือกิเลส ชื่อว่า นิพฺพน (ผู้ออกจากป่าคือกิเลส)
วิ. อาจริยโต ปโร ปาจริโย (อาจริย + ป)
อ.อาจารย์ผู้ประเสริฐ กว่าอาจารย์ ชื่อว่า ปาจริย (อาจารย์ของอาจารย์)
วิ. อยฺยกสฺมา ปโร ปยฺยโก (อยฺยก + ป)
อ.ปู่ผู้ประเสริฐ กว่าปู่ ชื่อว่า ปยฺยก (ปู่ของปู่, ทวด, ชวด)
วิ. หิยฺโย ปโร ปรหิยฺโย (หิยฺโย + ปร)
อ.วันอื่น จากเมื่อวาน ชื่อว่า ปรหิยฺโย (หลังจากเมื่อวาน, วานซืน)
วิ. คงฺคาย อุปริ อุปริคงฺคํ (คงฺคา + อุปริ) (รัสสะ)
อ.ที่เบื้องบน แห่งแม่น�้ำคงคา ชื่อว่า อุปริคงฺค (ที่เบื้องบนแม่น�้ำคงคา)
วิ. นทิยา เหฏฺ า เหฏฺานที (นที + เหฏฺ า)
อ.ที่ภายใต้ แห่งแม่น�้ำ ชื่อว่า เหฏฺ านที (ที่ภายใต้แห่งแม่น�้ำ)
วิ. สมาปตฺติยา อนฺโต อนฺโตสมาปตฺติ (สมาปตฺติ + อนฺโต)
สภาพในภายใน แห่งสมาบัติ ชื่อว่า อนฺโตสมาปตฺติ (สภาพภายในสมาบัติ)
วิ. หํสานํ ราชา ราชหํโส, หํสราชา วา (หํส + ราช, ราช + หํส)
อ.ราชา แห่งหงส์ ท. ชื่อว่า ราชหํส, หรือ ชื่อว่า หํสราช (พญาหงส์)
วิ. อามลกสฺส อทฺธํ อทฺธามลกํ, อามลกทฺธํ วา (อามลก + อทฺธ, อทฺธ + อามลก)
อ.กึ่ง แห่งผลมะขามป้อม ชื่อว่า อทฺธามลก หรือ ชื่อว่า อามลกทฺธ (ผลมะขามป้อมครึ่งผล)
วิ. กหาปณสฺส อฑฺฒํ อฑฺฒกหาปณํ (กหาปณ + อฑฺฒ)
อ.กึ่ง แห่งกหาปณะ ชื่อว่า อฑฺฒกหาปณ (ครึ่งกหาปณะ)
วิ. มาสกสฺส อฑฺฒํ อฑฺฒมาสกํ (มาสก + อฑฺฒ)
อ.กึ่ง แห่งมาสก ชื่อว่า อฑฺฒมาสก (กึ่งมาสก)
วิ. รตฺติยา อฑฺฒํ อฑฺฒรตฺตํ (รตฺติ + อฑฺฒ) (แปลงสระที่สุดของสมาสเป็น อ)
อ.กึ่ง แห่งราตรี ชื่อว่า อฑฺฒรตฺต (กึ่งราตรี)
วิ. รตฺติยา ปจฺฉา ปจฺฉารตฺตํ (รตฺติ + ปจฺฉา) (แปลงสระที่สุดของสมาสเป็น อ)
ในกาลภายหลัง แห่งราตรี ชื่อว่า ปจฺฉารตฺต (ในกาลภายหลังแห่งราตรี, ค่อนคืน)
วิ. อหสฺส ปุพฺพํ ปุพฺพนฺหํ (อห + ปุพฺพ) (แปลง อห เป็น อนฺห)
อ.เบื้องต้น แห่งวัน ชื่อว่า ปุพฺพนฺห (เวลาเช้า)
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วิ. อหสฺส สายํ สายนฺหํ (อห + สายํ) (แปลง อห เป็น อนฺห, ลบนิคหิต)
ในเวลาเย็น แห่งวัน ชื่อว่า สายนฺห (เวลาเย็น)

๘. อโลปตปฺปุริสสมาส
อโลปตปฺปุริสสมาส คือ ตัปปุริสสมาสที่มีบทหน้าประกอบด้วยทุติยาวิภัตติเป็นต้น
รู ป ส� ำ เร็ จ จะไม่ มี ก ารลบวิ ภั ต ติ ข องบทหน้ า เป็ น ประเภทอลุ ต ตสมาส เช่ น ชุ ตึ ธาเรตี ติ
ชุตินฺธโร ย่อมทรงไว้ ซึ่งรัศมี เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ชุตินฺธร (ผู้ทรงไว้ซึ่งรัศมี) มาจาก “ชุติ + ธร”
ปรสฺส ปทํ ปรสฺสปทํ อ.บท เพื่อผู้อื่น ชื่อว่า ปรสฺสปท (บทเพื่อผู้อื่น) มาจาก “ปร + ปท”
วิ. ปภํ กโรตีติ ปภงฺกโร (ปภา + กร) (ทุติยาอโลปตัปปุริสสมาส) (กิตันตสมาส)
ย่อมกระท�ำ ซึ่งแสงสว่าง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปภงฺกร (ผู้กระท�ำแสงสว่าง, พระอาทิตย์)
วิ. อมตํ ททาตีติ อมตนฺทโท (อมต + ทท) (ทุติยาอโลปตัปปุริสสมาส) (กิตันตสมาส)
ย่อมให้ ซึ่งพระนิพพาน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อมตนฺทท (พระพุทธเจ้าผู้ให้พระนิพพาน)
วิ. รณํ ชหาตีติ รณญฺชโห (รณ + ชห) (ทุติยาอโลปตัปปุริสสมาส) (กิตันตสมาส)
ย่อมละ ซึ่งกิเลส เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า รณญฺชห (ผู้ละกิเลส)
วิ. ชุตึ ธาเรตีติ ชุตินฺธโร (ชุติ + ธร) (ทุติยาอโลปตัปปุริสสมาส) (กิตันตสมาส)
ย่อมทรงไว้ ซึ่งความรุ่งเรือง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ชุตินฺธร (ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง)
วิ. สหสา กตํ สหสากตํ, กมฺมํ (สหสา + กต) (ตติยาอโลปตัปปุริสสมาส)
อ.กรรม อันถูกกระท�ำแล้ว โดยฉับพลัน ชื่อว่า สหสากต (ถูกกระท�ำโดยฉับพลัน)
วิ. ปรสฺส ปทํ ปรสฺสปทํ (ปร + ปท) (จตุตถีอโลปตัปปุริสสมาส)
อ.บท เพื่อผู้อื่น ชื่อว่า ปรสฺสปท (บทเพื่อผู้อื่น, ปรัสสบท)
วิ. อตฺตโน ปทํ อตฺตโนปทํ (อตฺต + ปท) (จตุตถีอโลปตัปปุริสสมาส)
อ.บท เพื่อตน ชื่อว่า อตฺตโนปท (บทเพื่อตน, อัตตโนบท)
วิ. ภยโต อุปฏฺานํ ภยตูปฏฺานํ (ภย + อุปฏฺาน) (ลง โต ปัจจัย, ลบสระหน้า, ทีฆะสระหลัง)
อ.การปรากฏ แต่ความเป็นภัย ชื่อว่า ภยตูปฏฺาน (ปรากฏแต่ความเป็นภัย) (ปัญจมีอโลปะ)
วิ. ปรโต โฆโส ปรโตโฆโส (ปร + โฆส) (ลง โตปัจจัย) (ปัญจมีอโลปตัปปุริสสมาส)
อ.เสียง จากบุคคลอื่น ชื่อว่า ปรโตโฆส (เสียงจากบุคคลอื่น, ปรโตโฆสะ)
วิ. คุนฺนํ ปติ ควํปติ (โค + ปติ) (ฉัฏฐีอโลปตัปปุริสสมาส)
อ.เจ้าของ แห่งวัว ท. ชื่อว่า ควํปติ (เจ้าของแห่งวัว)
วิ. ควํปติ จ โส เถโร จาติ ควํปติตฺเถโร (ควํปติ + เถร) (วิเสสนุตตรบท กัมมธารยสมาส)
อ.เจ้าของแห่งวัวด้วย อ.เจ้าของแห่งวัวนัน้ เป็นพระเถระด้วย เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ควํปติตเฺ ถร
(พระควัมปติเถระ)

สมาส ว่าด้วยการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าด้วยกัน
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วิ. มนสิ กรณํ มนสิกาโร (มน + การ) (แปลง สฺมึ เป็น อิ, ลง สฺ อาคม)
อ.การกระท�ำ ในใจ ชื่อว่า มนสิการ (การท�ำไว้ในใจ, มนสิการ) (สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)
วิ. ปุพฺเพ นิวาโส ปุพฺเพนิวาโส (ปุพฺพ + นิวาส) (แปลง สฺมึ เป็น เอ) (สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)
อ.การอยู่ ในกาลก่อน ชื่อว่า ปุพฺเพนิวาส (การอยู่ในกาลก่อน)
วิ. ปุพเฺ พ นิวาสานุสสฺ ติ ปุพเฺ พนิวาสานุสสฺ ติ (ปุพพฺ + นิวาสานุสสฺ ติ) (สัตตมีอโลปตัปปุรสิ สมาส)
อ.การระลึกถึงการอยู่ ในกาลก่อน ชือ่ ว่า ปุพเฺ พนิวาสานุสสฺ ติ (การระลึกถึงการอยูใ่ นกาลก่อน)
วิ. มชฺเฌ กลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ, ธมฺมํ (มชฺฌ + กลฺยาณ) (สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)
อ.ธรรม อันงาม ในท่ามกลาง ชื่อว่า มชฺเฌกลฺยาณ (งามในท่ามกลาง)
วิ. อนฺเต วสิตุํ สีลมสฺสาติ อนฺเตวาสี, อนฺเตวาสิโก (อนฺต + วาสี) (สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)
อ.อันอยู่ ในภายใน เป็นปกติ ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า อนฺเตวาสี,
อนฺเตวาสิก (ผู้อยู่ในภายในเป็นปกติ, อันเตวาสิก, ศิษย์)
วิ. ชเน สุโต ชเนสุโต (ชน + สุต) (สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)
อ.ผู้ปรากฏ ในหมู่ชน ชื่อว่า ชเนสุต (ผู้ปรากฏในฝูงชน)
วิ. อุรสิ อุฏฺ ิโต โลโม อุรสิโลโม (อุร + อุฏฺ ิต + โลม) (สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)
อ.ขน อันตั้งขึ้นแล้ว บนอก ชื่อว่า อุรสิโลม (ขนบนอก) (แปลง สฺมึ เป็น อิ, ลง สฺ อาคม)
วิ. กณฺเ ิโต กาโฬ กณฺเกาโฬ (กณฺ + ิต + กาฬ) (สัตตมีอโลปตัปปุริสสมาส)
อ.ไฝ อันตั้งอยู่แล้ว ที่คอ ชื่อว่า กณฺเกาฬ (ไฝที่คอ)

๖.๕ พหุพพีหิสมาส
พหุพพีหิสมาส คือ สมาสที่มีอรรถของบทอื่นเป็นประธาน (อัญญปทัตถะ) รูปส�ำเร็จ
เป็ น คุ ณ ศั พ ท์ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น วิ เ สสนะขยายบทอื่ น มี วิ เ คราะห์ ว ่ า “พหโว วีหโย ยสฺส โส
พหุพฺพีหิ (พหุ + วีหิ)” อ.ข้าวเปลือก ท. อันมาก ของบุคคลใด มีอยู่ อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า
พหุพฺพีหิ (ผู้มีข้าวเปลือกมาก) สมาสนี้ ก็ถูกเรียกว่า “พหุพพีหิ” ด้วยมีชื่อตามอรรถ เพราะ
สมาสนี้มีลักษณะเหมือนกับ พหุพฺพีหิศัพท์ รูปส�ำเร็จเป็นคุณศัพท์ แปลว่า “ผู้มี..., อันมี...”
พหุพพีหิสมาสนี้ เกี่ยวข้องกับบท ๒ บท คือ
(๑) บทที่ถูกย่อ เรียกว่า “สกปท” (บทของตัวเอง) เช่น อาคตสมโณ (อาคต + สมณ)
(๒) บทอื่นที่นอกจากบทที่ถูกย่อ เรียกว่า “อฺปท” (บทอื่น) ในรูปวิเคราะห์ใช้ ย, ต,
เอต และ อิม ศัพท์แทน เมื่อส�ำเร็จเป็นสมาสแล้ว จะปรากฎอยู่ข้างหลังบทสมาส เช่น สํฆาราโม
พหุพพีหิสมาสนี้ มี ๙ ประการ ดังนี้
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๑. ทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส
ทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส คือ พหุพพีหิสมาสที่มีอรรถของบททั้งสอง มีที่ตั้ง
เหมือนกัน หมายความว่า มีวภิ ตั ติเหมือนกัน ส่วนลิงค์และวจนะนัน้ จะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้
และมีอัญญบท เป็นตัวก�ำหนดวิภัตติให้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามวิภัตตินั้นๆ

๑.๑ ทุติยาทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส
ทุติยตฺถ ทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส คือพหุพพีหิสมาสที่มีอรรถของบททั้งสอง
มีที่ตั้งเหมือนกัน วิเสสนสัพพนามลงในอรรถทุติยาวิภัตติ เช่น อาคตา สมณา อิมํ สํฆารามนฺติ
อาคตสมโณ, สํฆาราโม อ.สมณะ ท. มาแล้ว สู่สังฆารามนี้ เพราะเหตุนั้น อ.สังฆารามนี้
ชื่อว่า อาคตสมณ (มีสมณะมาแล้ว) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “อาคตา” กับบทว่า “สมณา” เป็น
ตุลยาธิกรณะกัน เพราะเป็นปุงลิงค์ ปฐมาวิภัตติเหมือนกัน ส่วนบทว่า “อิมํ” เป็นอัญญบท ลง
ทุติยาวิภัตติ
วิ. ปฏิปนฺนา อทฺธิกา ยํ ปถํ โสยํ ปฏิปนฺนทฺธิโก, ปโถ (ปฏิปนฺน + อทฺธิก)
อ.คนเดินทางไกล ท. เดินไปแล้ว สู่ทางใด มีอยู่ อ.ทางนั้น ชื่อว่า ปฏิปนฺนทฺธิก (ทางอันมี
ผู้เดินทางไกลไปแล้ว)
วิ. อภิรูฬฺหา วาณิชา ยํ นาวํ สา อภิรูฬฺหวาณิชา, นาวา (อภิรูฬฺห + วาณิช)
อ.พ่อค้า ท. ขึ้นแล้ว สู่เรือใด มีอยู่ อ.เรือนั้น ชื่อว่า อภิรูฬฺหวาณิชา (เรืออันมีพ่อค้าขึ้นแล้ว)

๑.๒ ตติยาทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส
ตติ ย ตฺถ ทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺ พี หิ ส มาส คื อ พหุ พ พี หิ ส มาสที่ มี อ รรถของบท
ทั้งสอง มีที่ตั้งเหมือนกัน วิเสสนสัพพนามลงในอรรถตติยาวิภัตติ เช่น ชิตานิ อินฺทฺริยานิ
เยน โสยํ ชิตินฺทฺริโย, ภิกฺขุ อ.อินทรีย์ ท. อันภิกษุใด ชนะแล้ว อ.ภิกษุนั้น ชื่อว่า ชิตินฺทฺริย
(ผูม้ อี นิ ทรียอ์ นั ชนะแล้ว) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “ชิตานิ” กับบทว่า “อินทฺ รฺ ยิ านิ” เป็นตุลยาธิกรณะกัน
เพราะเป็นนปุงสกลิงค์ ปฐมาวิภัตติเหมือนกัน ส่วนบทว่า “เยน” เป็นอัญญบท ลงตติยาวิภัตติ
วิ. ทิฏฺา ธมฺมา เยน สมเณน โสยํ ทิฏฺธมฺโม, สมโณ (ทิฏฺ + ธมฺม)
อ.ธรรม ท. อันพระสมณะใด เห็นแล้ว อ.พระสมณะนัน้ ชือ่ ว่า ทิฏฺ ธมฺม (ผูม้ ธี รรมอันเห็นแล้ว)
วิ. ปตฺตา ธมฺมา เยน สมเณน โสยํ ปตฺตธมฺโม, สมโณ (ปตฺต + ธมฺม)
อ.ธรรม ท. อันพระสมณะใด บรรลุแล้ว อ.พระสมณะนัน้ ชือ่ ว่า ปตฺตธมฺม (ผูม้ ธี รรมอันบรรลุแล้ว)

สมาส ว่าด้วยการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าด้วยกัน

237

วิ. กตานิ กิจฺจานิ เยน สมเณน โสยํ กตกิจฺโจ, สมโณ (กต + กิจฺจ)
อ.กิจ ท. อันพระสมณะใด กระท�ำแล้ว อ.พระสมณะนั้น ชื่อว่า กตกิจฺจ (ผู้มีกิจอันกระท�ำแล้ว)
วิ. ชิตา มารา อเนนาติ ชิตมาโร, ภควา (ชิต + มาร)
อ.มาร ท. อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ ทรงชนะแล้ว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ชิตมาร
(ผู้มีมารอันชนะแล้ว)
วิ. ปฏิวิทฺธา สพฺพธมฺมา อเนนาติ ปฏิวิทฺธสพฺพธมฺโม, ภควา (ปฏิวิทฺธ + สพฺพธมฺม)
อ.ธรรมทั้งปวง ท. อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ ทรงแทงตลอดแล้ว เพราะเหตุนั้น
ชื่อว่า ปฏิวิทฺธสพฺพธมฺม (ผู้มีธรรมทั้งปวงอันแทงตลอดแล้ว)

๑.๓ จตุตฺถีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส
จตุตฺถิยตฺถ ทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส คือพหุพพีหิสมาสที่มีอรรถของบททั้ง
สองมีที่ตั้งเหมือนกัน วิเสสนสัพพนามลงในอรรถจตุตถีวิภัตติ เช่น ทินฺโน สุงฺโก ยสฺส โสยํ
ทินฺนสุงฺโก, ราชา อ.ส่วย อันชาวเมือง ท. ถวายแล้ว แด่พระราชาใด มีอยู่ อ.พระราชานั้น
ชื่อว่า ทินฺนสุงฺก (ผู้มีส่วย อันชาวเมืองถวายแล้ว) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “ทินฺโน” กับบทว่า
“สุงฺโก” เป็นตุลยาธิกรณะกัน เพราะเป็นปุงลิงค์ ปฐมาวิภัตติ เอกวจนะเหมือนกัน ส่วนบทว่า
“ยสฺส” เป็นอัญญบท ลงจตุตถีวิภัตติ
วิ. อุปนีตํ โภชนํ อสฺส สมณสฺสาติ อุปนีตโภชโน, สมโณ (อุปนีต + โภชน)
อ.โภชนะ อันบุคคลน้อมเข้าไปแล้ว แก่พระสมณะนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อุปนีตโภชน
(ผู้มีโภชนะอันบุคคลน้อมเข้าไปแล้ว)
วิ. อุปหโฏ พลิ อสฺสาติ อุปหฏพลิ, ยกฺโข (อุปหฏ + พลิ)
อ.พลีกรรม อันบุคคลน�ำเข้าไปแล้ว แก่ยักษ์นั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อุปหฏพลิ (ผู้มี
พลีกรรม อันบุคคลน้อมเข้าไปแล้ว)

๑.๔ ปญฺจมีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส
ปญฺจมิยตฺถ ทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส คือพหุพพีหิสมาสที่มีอรรถของบท
ทั้งสอง มีที่ตั้งเหมือนกัน วิเสสนสัพพนามลงในอรรถปัญจมีวิภัตติ เช่น นิคฺคตา ชนา อสฺมา
โสยํ นิคฺคตชโน, คาโม อ.ชน ท. ออกไปแล้ว จากหมู่บ้านนั้น มีอยู่ อ.หมู่บ้านนั้น ชื่อว่า
นิคฺคตชน (มีชนออกไปแล้ว) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “นิคฺคตา” กับบทว่า “ชนา” เป็นตุลยาธิกรณะกัน
เพราะเป็นปุงลิงค์ ปฐมาวิภัตติ พหุวจนะเหมือนกัน ส่วนบทว่า “อสฺมา” เป็นอัญญบท ลงปัญจมี
วิภัตติ
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วิ. นิคฺคตา ชนา อสฺมา โสยํ นิคฺคตชโน, คาโม (นิคฺคต + ชน)
อ.ชน ท. ออกไปแล้ว จากหมู่บ้านนั้น อ.หมู่บ้านนั้น ชื่อว่า นิคฺคตชน (มีชนออกไปแล้ว)
วิ. นิคฺคโต อโย อสฺมาติ นิรโย, ปเทโส (นิ + อย) (เพราะสระหลัง ลง รฺอาคม)
อ.ความเจริญ ไปปราศแล้ว จากสถานทีน่ นั้ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า นิรย (สถานทีท่ ไี่ ม่มคี วามเจริญ)
วิ. นิคฺคตา กิเลสา เอตสฺมาติ นิกฺกิเลโส, อรหา (นิ + กิเลส)
อ.กิเลส ท. ไปปราศแล้ว จากพระอรหันต์นั่น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นิกฺกิเลส (ผู้มีกิเลสไป
ปราศแล้ว)
วิ. อเปตํ วิญฺาณํ อสฺมาติ อเปตวิฺาโณ, ปุคฺคโล (อเปต + วิฺาณ)
อ.วิญญาณ ไปปราศแล้ว จากบุคคลนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อเปตวิฺาณ (ผู้มีวิญญาณ
ไปปราศแล้ว, ผู้ปราศจากวิญญาณ, ผู้ที่ตายไปแล้ว)
วิ. อปคตํ ภยเภรวํ อสฺมาติ อปคตภยเภรโว, อรหา (อปคต + ภยเภรว)
อ.ภัยน้อยใหญ่ ไปปราศแล้ว จากพระอรหันต์นั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อปคตภยเภรว
(ผู้มีภัยน้อยใหญ่อันไปปราศแล้ว)

๑.๕ ฉฏฺีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส
ฉฏฺิยตฺถ ทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส คือพหุพพีหิสมาสที่มีอรรถของบท
ทั้งสอง มีที่ตั้งเหมือนกัน วิเสสนสัพพนามลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ เช่น ฉินฺนา หตฺถา ยสฺส โสยํ
ฉินฺนหตฺโถ, ปุริโส อ.มือ ท. อันขาดแล้ว ของบุรุษใด มีอยู่ อ.บุรุษนั้น ชื่อว่า ฉินฺนหตฺถ (มีมือ
อันขาดแล้ว) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “ฉินฺนา” กับบทว่า “หตฺถา” เป็นตุลยาธิกรณะกัน เพราะเป็น
ปุงลิงค์ ปฐมาวิภัตติ พหุวจนะเหมือนกัน ส่วนบทว่า “ยสฺส” เป็นอัญญบท ลงฉัฏฐีวิภัตติ
วิ. ฉินฺนา หตฺถา ยสฺส โสยํ ฉินฺนหตฺโถ, ปุริโส (ฉินฺน + หตฺถ)
อ.มือ ท. อันขาดแล้ว ของบุรุษใด มีอยู่ อ.บุรุษนั้น ชื่อว่า ฉินฺนหตฺถ (มีมืออันขาดแล้ว)
วิ. อยํ ปจฺจโย เอเตสนฺติ อิทปฺปจฺจยา, สงฺขารา (อิทํ + ปจฺจย)
อ.อวิชชานี้ เป็นปัจจัย แห่งสังขาร ท.เหล่านั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อิทปฺปจฺจย (มีสิ่งนี้
เป็นปัจจัย)
วิ. ปริปุณฺณา สงฺกปฺปา ยสฺส โสยํ ปริปุณฺณสงฺกปฺโป, ปุริโส (ปริปุณฺณ + สงฺกปฺป)
อ.ความด�ำริ ท. อันเต็มแล้ว ของบุรษุ ใด มีอยู่ อ.บุรษุ นัน้ ชือ่ ว่า ปริปณ
ุ ณ
ฺ สงฺกปฺป (ผูม้ คี วามด�ำริ
อันเต็มแล้ว)
วิ. ขีณา อาสวา ยสฺส โสยํ ขีณาสโว, ภิกฺขุ (ขีณ + อาสว)
อ.อาสวะ ท. สิ้นแล้ว ของภิกษุใด มีอยู่ อ.ภิกษุนั้น ชื่อว่า ขีณาสว (ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว,
พระขีณาสพ)
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วิ. วีโต ราโค อสฺสาติ วีตราโค, ภิกฺขุ (วีต + ราค)
อ.ราคะ อันไปปราศแล้ว ของภิกษุนนั้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า วีตราค (ผูม้ รี าคะไปปราศแล้ว)
วิ. เทฺว ปทานิ อสฺสาติ ทฺวิปโท, สตฺโต (ทฺวิ + ปท)
อ.เท้า ท. สอง ของสัตว์นั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทฺวิปท (ผู้มีสองเท้า)
วิ. เทฺว หตฺถา อสฺสาติ ทฺวิหตฺโถ, ปโฏ (ทฺวิ + หตฺถ)
อ.ศอก ท. สอง ของผ้านั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทฺวิหตฺถ (ที่มีสองศอก)
วิ. ติสฺโส วิชฺชา อสฺสาติ เตวิชฺโช, ภควา (ติ + วิชฺชา) (แปลง ติ เป็น เต, รัสสะ)
อ.วิชชา ท. ๓ ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เตวิชฺช (ผู้มีวิชชา ๓)
วิ. ปญฺจ จกฺขูนิ อสฺสาติ ปญฺจจกฺขุ, ภควา (ปญฺจ + จกฺขุ)
อ.จักษุ ท. ๕ ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปญฺจจกฺขุ (ผู้มีจักษุ ๕)
วิ. ฉ อภิญฺาโย อสฺสาติ ฉฬภิฺโ, ภควา (ฉ + อภิฺา) (รัสสะ, ลง ลฺอาคม)
อ.อภิญญา ท. ๖ ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ฉฬภิฺ (ผู้มี
อภิญญา ๖)
วิ. นว องฺคานิ อสฺสาติ นวงฺคํ, สตฺถุสาสนํ (นว + องฺค)
อ.องค์ ท. ๙ แห่งค�ำสอนของพระศาสดานั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นวงฺค (มีองค์ ๙)
วิ. ทส พลานิ อสฺสาติ ทสพโล, พุทฺโธ (ทส + พล )
อ.ก�ำลัง ท. ๑๐ ของพระพุทธเจ้าพระองค์นนั้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ทสพล (ผูม้ พี ลญาณ ๑๐)
วิ. อนนฺตานิ าณานิ อสฺสาติ อนนฺตาโณ, พุทฺโธ (อนนฺต + าณ)
อ.ญาณ ท. อันไม่มที สี่ นิ้ สุด ของพระพุทธเจ้าพระองค์นนั้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า อนนฺตาณ
(ผู้มีญาณอันไม่มีที่สิ้นสุด)
วิ. วิคตํ มลมสฺสาติ วิมโล, ปุคฺคโล (วิ + มล)
อ.มลทิน อันไปปราศจากแล้ว ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า วิมล (ผูป้ ราศจากมลทิน)
วิ. สุนฺทโร คนฺโธ อสฺสาติ สุคนฺธํ, จนฺทนํ (สุ + คนฺธ)
อ.กลิ่น อันดี ของไม้จันทน์นั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สุคนฺธ (อันมีกลิ่นหอม)
วิ. สุนฺทรานิ สีลานิ อสฺสาติ สุสีโล, ภิกฺขุ (สุ + สีล)
อ.ศีล ท. อันดี ของภิกษุนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สุสีล (ผู้มีศีลอันดี)
วิ. สุนฺทรํ มุขํ อสฺสาติ สุมุโข, ปุคฺคโล (สุ + มุข)
อ.หน้า อันงาม ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สุมุข (ผู้มีหน้างาม)
วิ. กุจฺฉิโต คนฺโธ อสฺสาติ ทุคฺคนฺธํ, กุณปํ (ทุ + คนฺธ)
อ.กลิ่น อันน่ารังเกียจ ของซากศพนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทุคฺคนฺธ (มีกลิ่นเหม็น)
วิ. ทุฏฺุ มโน อสฺสาติ ทุมฺมโน, ปุคฺคโล (ทุ + มน)
อ.ใจ อันไม่ดี ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทุมฺมน (ผู้มีใจไม่ดี, เสียใจ)
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วิ. ทุฏฺ ุ สีลานิ อสฺสาติ ทุสฺสีโล, ภิกฺขุ (ทุ + สีล)
อ.ศีล ท. อันไม่ดี ของภิกษุนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทุสฺสีล (ผู้มีศีลไม่ดี, ผู้ทุศีล)
วิ. ทุฏฺ ุ มุขํ อสฺสาติ ทุมฺมุโข, ปุริโส (ทุ + มุข)
อ.หน้า อันไม่ดี ของบุรุษนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทุมฺมุข (ผู้มีหน้าไม่ดี, หน้าเศร้าหมอง)
วิ. ตโป เอว ธนํ อสฺสาติ ตโปธโน, ภิกฺขุ (ตป + ธน)
อ.ตบะนัน่ เทียว เป็นทรัพย์ ของภิกษุนนั้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ตโปธน (ผูม้ ที รัพย์คอื ตบะ)
วิ. ขนฺติสงฺขาตํ พลํ อสฺสาติ ขนฺติพโล, ภิกฺขุ (ขนฺติ + พล)
อ.ก�ำลัง กล่าวคือความอดทน ของภิกษุนนั้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ขนฺตพิ ล (ผูม้ กี �ำลังกล่าว
คือ ความอดทน)
วิ. อินฺโทติ นามํ เอตสฺสาติ อินฺทนาโม, ปุคฺคโล (อินฺท + นาม)
อ.ชื่อ ว่าอินทร์ ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อินฺทนาม (ผู้มีชื่อว่าอินทร์)
วิ. ฉนฺโท ชาโต อสฺสาติ ฉนฺทชาโต, ปุคฺคโล (ฉนฺท + ชาต)
อ.ฉันทะ อันเกิดขึ้นแล้ว ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ฉนฺทชาต (ผู้มีฉันทะอันเกิด
ขึ้นแล้ว)
วิ. ชาโต ฉนฺโท อสฺสาติ ชาตฉนฺโท, ปุคฺคโล (ชาต + ฉนฺท)
อ.ฉันทะ อันเกิดขึ้นแล้ว ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ชาตฉนฺท (ผู้มีฉันทะ
อันเกิดขึ้นแล้ว)
วิ. สญฺชาตา ปีติโสมนสฺสา อสฺสาติ สญฺชาตปีติโสมนสฺโส, ปุคฺคโล (สญฺชาต + ปีติโสมนสฺส)
อ.ปีติและโสมนัส ท. อันเกิดขึ้นพร้อมแล้ว ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า
สญฺชาตปีติโสมนสฺส (ผู้มีปีติและโสมนัสอันเกิดขึ้นพร้อมแล้ว)
วิ. ปีตโิ สมนสฺสา สญฺชาตา อสฺสาติ ปีตโิ สมนสฺสสญฺชาโต, ปุคคฺ โล (ปีตโิ สมนสฺส + สญฺชาต)
อ.ปีติและโสมนัส ท. อันเกิดขึ้นพร้อมแล้ว ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า
ปีติโสมนสฺสสญฺชาต (ผู้มีปีติและโสมนัสอันเกิดขึ้นพร้อมแล้ว)
วิ. ฉินฺนา หตฺถา อสฺสาติ ฉินฺนหตฺโถ, ปุริโส (ฉินฺน + หตฺถ)
อ.มือ ท. อันขาดแล้ว ของบุรุษนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ฉินฺนหตฺถ (ผู้มีมือขาด)
วิ. หตฺถา ฉินฺนา อสฺสาติ หตฺถจฺฉินฺโน, ปุริโส (หตฺถ + ฉินฺน)
อ.มือ ท. อันขาดแล้ว ของบุรุษนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า หตฺถจฺฉินฺน (ผู้มีมือขาด)
วิ. ปหูตา ชิวฺหา อสฺสาติ ปหูตชิวฺโห, ภควา (ปหูตา + ชิวฺหา)
อ.พระชิวหา อันกว้างยาว ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.พระผูม้ พี ระภาคเจ้า
นั้น ชื่อว่า ปหูตชิวฺห (ผู้มีพระชิวหาอันกว้างยาว)
วิ. มหตี ปญฺา อสฺสาติ มหาปฺโ, ปุคฺคโล (มหนฺตี + ปฺา) (แปลง มหนฺต เป็น มหา)
อ.ปัญญา อันมาก ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า มหาปฺ (ผู้มี
ปัญญามาก)
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วิ. ขมาเอว ธนํ อสฺสาติ ขมาธโน, ปุริโส (ขมา + ธน)
อ.ความอดทนนั่นเทียว เป็นทรัพย์ ของบุรุษนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุรุษนั้น ชื่อว่า ขมาธน
(ผู้มีทรัพย์คือความอดทน)
วิ. สทฺธา ธุรา เอตสฺสาติ สทฺธาธุโร, ปุริโส (สทฺธา + ธุร)
อ.ศรัทธา เป็นธุระ(เป็นใหญ่) ของบุรษุ นัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า สทฺธาธุร (ผูม้ ศี รัทธา
เป็นใหญ่)
วิ. ปฺา ปกติ ยสฺสาติ ปฺาปกติโก, ปุริโส (ปฺา + ปกติ) (ลง ก ปัจจัย)
อ.ปัญญา เป็นปกติ ของบุรษุ ใด มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.บุรษุ นัน้ ชือ่ ว่า ปญฺาปกติก (ผูม้ ปี ญ
ั ญา
เป็นปกติ)
วิ. ปฺา วิสุทฺธิ ยสฺสาติ ปฺาวิสุทฺธิโก, ปุริโส (ปฺา + วิสุทฺธิ) (ลง ก ปัจจัย)
อ.ปัญญา อันบริสุทธิ์ ของบุรุษใด มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุรุษนั้น ชื่อว่า ปฺาวิสุทฺธิก
(ผู้มีปัญญาอันบริสุทธิ์)

๑.๖ สตฺตมีทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส
สตฺตมิยตฺถ ทฺวิปทตุลฺยาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส คือพหุพพีหิสมาสที่มีอรรถของบท
ทั้งสอง มีที่ตั้งเหมือนกัน วิเสสนสัพพนามลงในอรรถสัตตมีวิภัตติ เช่น สมฺปนฺนานิ สสฺสานิ
ยสฺมึ ชนปเท โสยํ สมฺปนฺนสสฺโส, ชนปโท อ.ข้าวกล้า ท. อันถึงพร้อมแล้ว ในชนบทใด มีอยู่
อ.ชนบทนัน้ ชือ่ ว่าสมฺปนฺนสสฺส (มีขา้ วกล้าอันถึงพร้อมแล้ว) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “สมฺปนฺนานิ” กับ
บทว่า “สสฺสานิ” เป็นตุลยาธิกรณะกัน เพราะเป็นนปุงสกลิงค์ ปฐมาวิภัตติ พหุวจนะเหมือนกัน
ส่วนบทว่า “ยสฺมึ” เป็นอัญญบท ลงสัตตมีวิภัตติ
วิ. สมฺปนฺนานิ สสฺสานิ ยสฺมึ ชนปเท โสยํ สมฺปนฺนสสฺโส, ชนปโท (สมฺปนฺน + สสฺส)
อ.ข้าวกล้า ท. อันถึงพร้อมแล้ว ในชนบทใด มีอยู่ อ.ชนบทนั้น ชื่อว่า สมฺปนฺนสสฺส, ได้แก่
ชนบท (มีข้าวกล้าสมบูรณ์)
วิ. สุลโภ ปิณฺโฑ อิมสฺมินฺติ สุลภปิณฺโฑ, เทโส (สุลภ + ปิณฺฑ)
อ.ก้อนข้าว อันหาได้โดยง่าย ในสถานที่นี้ มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.สถานที่นี้ ชื่อว่า สุลภปิณฺฑ
(มีก้อนข้าวหาได้ง่าย)
วิ. อากิณฺณา มนุสฺสา ยสฺสํ ราชธานิยํ สา อากิณฺณมนุสฺสา, ราชธานี (อากิณฺณ + มนุสฺส)
อ.มนุษย์ ท. อันเกลื่อนกล่นแล้ว ในราชธานีใด มีอยู่ อ.ราชธานีนั้น ชื่อว่า อากิณฺณมนุสฺสา
(มีมนุษย์เกลื่อนกล่น)
วิ. พหโว ตาปสา เอตสฺมินฺติ พหุตาปโส, อสฺสโม (พหุ + ตาปส)
อ.ดาบส ท. มาก ในอาศรมนัน่ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.อาศรมนัน่ ชือ่ ว่า พหุตาปส (มีดาบสมาก)
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วิ. อุปจิตํ มํสโลหิตํ อสฺมินฺติ อุปจิตมํสโลหิตํ, สรีรํ (อุปจิต + มํสโลหิต)
อ.เนือ้ และเลือด อันถูกสัง่ สมแล้ว ในสรีระนี้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.สรีระนี้ ชือ่ ว่า อุปจิตมํสโลหิต
(มีเนื้อและเลือด อันถูกสั่งสมแล้ว)
วิ. พหโว สามิโน อสฺมินฺติ พหุสฺสามิกํ, นครํ (พหุ + สามี) (ลง ก ปัจจัย)
อ.เจ้านาย ท. มาก ในเมืองนี้ มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.เมืองนี้ ชื่อว่า พหุสฺสามิก (มีเจ้านายมาก)
วิ. พหู นทิโย อสฺมินฺติ พหุนทิโก, ชนปโท (พหุ + นที)
อ.แม่นำ�้ ท. อันมาก ในชนบทนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.ชนบทนัน้ ชือ่ ว่า พหุนทิก (มีแม่นำ�้ มาก)
วิ. พหู ชมฺพุโย อสฺมินฺติ พหุชมฺพุกํ, วนํ (พหุ + ชมฺพู)
อ.ต้นหว้า ท. มาก ในป่านี้ มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.ป่านี้ ชื่อว่า พหุชมฺพุก (มีต้นหว้ามาก)
วิ. พหู นาริโย ยสฺสาติ พหุนาริโก, ปุคฺคโล (พหุ + นารี)
อ.หญิง ท. มาก ของบุคคลใด มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่ ว่า พหุนาริก (ผูม้ ผี หู้ ญิงมาก)
วิ. พหโว กตฺตาโร อสฺมินฺติ พหุกตฺตุโก, เทโส. (พหุ + กตฺตุ) (ลง ก ปัจจัย)
อ.กรรมกร ท. มาก ในประเทศนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.ประเทศนั้น ชื่อว่า พหุกตฺตุก
(มีกรรมกรมาก)
วิ. พหโว กตฺตาโร อสฺสาติ พหุกตฺตุโก, เทโส (พหุ + กตฺตุ) (ลง ก ปัจจัย)
อ.กรรมกร ท. มาก แห่งประเทศนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.ประเทศนั้น ชื่อว่า พหุกตฺตุก
(มีกรรมกรมาก)

๒. ทฺวิปทภินฺนาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส
ทฺวิปทภินฺนาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส คือ พหุพพีหิสมาสที่มีอรรถของบททั้งสอง มีที่ตั้ง
แตกต่างกัน หมายความว่า มีวิภัตติที่แตกต่างกัน ส่วนลิงค์นั้น จะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้
เช่น เอกรตฺตึ วาโส อสฺสาติ เอกรตฺติวาโส, ปุริโส อ.การอยู่ สิ้นราตรีหนึ่ง ของบุรุษนั้น มีอยู่
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าเอกรตฺติวาส (ผู้มีการอยู่สิ้นราตรีเดียว) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “เอกรตฺตึ”
เป็นอิตถีลงิ ค์ ทุตยิ าวิภตั ติ ส่วนบทว่า “วาโส” เป็นปุงลิงค์ ปฐมาวิภตั ติ โดยมีบทว่า “อสฺส” เป็นอัญญบท
ฉะนัน้ บททัง้ สอง คือบทว่า “เอกรตฺต”ึ กับบว่า “วาโส” จึงมีทตี่ งั้ แตกต่างกัน เพราะมีวภิ ตั ติทแี่ ตกต่างกัน
นั่นเอง ฉะนั้น จึงได้ชื่อว่าเป็น “ทฺวิปทภินฺนาธิกรณพหุพฺพีหิสมาส”
วิ. เอกรตฺตึ วาโส อสฺสาติ เอกรตฺติวาโส, ปุริโส (เอกรตฺติ + วาส)
อ.การอยู่ สิ้นราตรีหนึ่ง ของบุรุษนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุรุษนั้น ชื่อว่า เอกรตฺติวาส
(ผู้มีการอยู่สิ้นราตรีเดียว)
วิ. สมาเนน ชเนน สทฺธึ วาโส อสฺสาติ สมานวาโส, ปุริโส (สมาน + วาส)
อ.การอยู่ กับ ด้วยชน ผูเ้ สมอกัน ของบุรษุ นัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.บุรษุ นัน้ ชือ่ ว่า สมานวาส
(ผู้มีการอยู่เสมอกัน)
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วิ. อุภโต พฺยญฺชนมสฺส อตฺถีติ อุภโตพฺยญฺชนโก, ปุคฺคโล (อุภ + พฺยญฺชน)
อ.องคชาต (อันเกิดขึน้ แล้ว) เพราะกรรม ๒ อย่าง ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.บุคคลนัน้
ชื่อว่า อุภโตพฺยญฺชนก (ผู้มีองคชาตเกิดขึ้นเพราะกรรม ๒ อย่าง)
วิ. ฉตฺตํ ปาณิมฺหิ อสฺสาติ ฉตฺตปาณิ, ปุริโส (ฉตฺต + ปาณิ)
อ.ร่ม ในมือ ของบุรุษนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุรุษนั้น ชื่อว่า ฉตฺตปาณิ (ผู้มีร่มในมือ)
วิ. ทณฺโฑ ปาณิมฺหิ อสฺสาติ ทณฺฑปาณิ, ปุริโส (ทณฺฑ + ปาณิ)
อ.ไม้เท้า ในมือ ของบุรษุ นัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.บุรษุ นัน้ ชือ่ ว่า ทณฺฑปาณิ (ผูม้ ไี ม้เท้าในมือ)
วิ. วชิรํ ปาณิมฺหิ อสฺสาติ วชิรปาณิ, สกฺโก (วชิร + ปาณิ)
อ.วิเชียร ในพระหัตถ์ ของท้าวสักกะนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.ท้าวสักกะนั้น ชื่อว่า วชิรปาณิ
(ผู้มีวิเชียรในพระหัตถ์, พระอินทร์)
วิ. ขคฺโค หตฺถสฺมึ อสฺสาติ ขคฺคหตฺโถ, ราชา (ขคฺค + หตฺถ)
อ.พระขรรค์ ในพระหัตถ์ ของพระราชาพระองค์นนั้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.พระราชาพระองค์นนั้
ชื่อว่า ขคฺคหตฺถ (ผู้มีพระขรรค์ในพระหัตถ์)
วิ. สตฺถํ หตฺถสฺมึ อสฺสาติ สตฺถหตฺโถ, ปุคฺคโล (สตฺถ + หตฺถ)
อ.ศัสตรา ในมือ ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่ ว่า สตฺถหตฺถ (ผูม้ ศี สั ตรา
ในมือ)
วิ. ทาเน อชฺฌาสโย อสฺสาติ ทานชฺฌาสโย, ปุคฺคโล (ทาน + อชฺฌาสย)
อ.อัธยาศัย ในทาน ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า ทานชฺฌาสย
(ผู้มีอัธยาศัยในทาน)
วิ. ทาเน อธิมุตฺติโก อสฺสาติ ทานาธิมุตฺติโก, ปุคฺคโล (ทาน + อธิมุตฺติก)
อ.การน้อมไป ในทาน ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า ทานาธิมุตฺติก
(ผู้มีความน้อมไปในทาน)
วิ. พุทฺเธ ภตฺติโก อสฺสาติ พุทฺธภตฺติโก, ปุคฺคโล (พุทฺธ + ภตฺติก)
อ.ความภักดี ในพระพุทธเจ้า ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.บุคคลนัน้ ชือ่ ว่า พุทธฺ ภตฺตกิ
(ผู้มีความภักดีในพระพุทธเจ้า)
วิ. สทฺธมฺเม คารโว อสฺสาติ สทฺธมฺมคารโว, ปุคฺคโล (สทฺธมฺม + คารว)
อ.ความเคารพ ในพระสัทธรรม ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า
สทฺธมฺมคารว (ผู้มีความเคารพในพระสัทธรรม)
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๓. ติปทพหุพฺพีหิสมาส
ติปทพหุพฺพีหิสมาส คือ พหุพพีหิสมาสที่มีสามบทมาย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน โดยมี
อัญญบท เป็นประธาน เช่น ปรกฺกเมนาธิคตา สมฺปทา เยหิ เต (ภวนฺติ) ปรกฺกมาธิคตสมฺปทา,
มหาปุริสา (ปรกฺกม + อธิคตา + สมฺปทา) อ.ความถึงพร้อม อันมหาบุรุษ ท.เหล่าใด ได้แล้ว
ด้วยความบากบัน่ อ.มหาบุรษุ ท.เหล่านัน้ ชือ่ ว่าปรกฺกมาธิคตสมฺปท (ผูม้ คี วามถึงพร้อมอันได้แล้ว
ด้วยความบากบั่น) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “ปรกฺกเมน” บทหนึ่ง บทว่า “อธิคตา” บทหนึ่ง และบทว่า
“สมฺปทา” อีกบทหนึ่ง รวมเป็นสามบท โดยมีบทว่า “เยหิ” เป็นอัญญบท ทั้งสามบทดังกล่าวมา
ย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน และมีบทอื่นเป็นประธาน ฉะนั้น จึงได้ชื่อว่าเป็น “ติปทพหุพฺพีหิสมาส”
วิ. ธมฺเมน อธิคตา โภคา เยหิ เต ธมฺมาธิคตโภคา, ปุคฺคลา (ธมฺม + อธิคต + โภค)
อ.โภคทรัพย์ ท. อันบุคคล ท.เหล่าใด ได้แล้ว โดยธรรม มีอยู่ อ.บุคคล ท.เหล่านั้น ชื่อว่า
ธมฺมาธิคตโภค (ผู้มีโภคทรัพย์อันได้แล้วโดยธรรม)
วิ. ปรกฺกเมนาธิคตา สมฺปทา เยหิ เต ภวนฺติ ปรกฺกมาธิคตสมฺปทา, มหาปุริสา (ปรกฺกม +
อธิคตา + สมฺปทา)
อ.ความถึงพร้อม ท. อันมหาบุรุษ ท.เหล่าใด ได้แล้ว ด้วยความบากบั่น มีอยู่, อ.มหาบุรุษ ท.
เหล่านั้น ชื่อว่า ปรกฺกมาธิคตสมฺปท (ผู้มีความถึงพร้อมอันได้แล้วด้วยความบากบั่น)
วิ. โอณีโต ปตฺตโต ปาณิ เยน โสยํ โอณีตปตฺตปาณิ, ภิกฺขุ (โอณีต + ปตฺต + ปาณิ)
อ.มือ อันภิกษุใด น�ำออกแล้ว จากบาตร มีอยู่, อ.ภิกษุนั้น ชื่อว่า โอณีตปตฺตปาณิ (ผู้มีมือ
อันน�ำออกแล้วจากบาตร)
วิ. สีหสฺส ปุพฺพทฺธํ วิย กาโย อสฺสาติ สีหปุพฺพทฺธกาโย, ภควา (สีห + ปุพฺพทฺธ + กาย)
อ.กาย เพียงดังกายครึ่งข้างหน้า ของราชสีห์ ของพระผู้มีพระภาคนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น
อ.พระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ ชือ่ ว่า สีหปุพพฺ ทฺธกาย (ผูม้ กี ายเพียงดังกายครึง่ ข้างหน้าของราชสีห)์
วิ. มตฺตา พหโว มาตงฺคา อสฺมินฺติ มตฺตพหุมาตงฺคํ, วนํ (มตฺต + พหุ + มาตงฺค)
อ.ช้าง ท. ตัวซับมันแล้ว จ�ำนวนมาก ในป่านี้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ อ.ป่านี้ ชือ่ ว่า มตฺตพหุมาตงฺค
(มีช้างตัวซับมันจ�ำนวนมาก)

๔. นนิปาตปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส
นนิปาตปุพพฺ ปทพหุพพฺ หี สิ มาส คือ พหุพพีหสิ มาสทีม่ ี น นิบาตอยูห่ น้า แปลว่า “ไม่ม.ี ..”
โดยมีอัญญบทเป็นประธาน เช่น นตฺถิ เอตสฺส สโมติ อสโม, ภควา (น + สม) อ.บุคคล
ผู้เสมอ ของพระผู้มีพระภาคนั้น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น อ.พระผู้มีพระภาคนั้น ชื่อว่า อสม
(ผู้ไม่มีผู้เสมอ) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “น” เป็นนิบาต อยู่หน้า ปฏิเสธบทว่า “สโม” โดยมีบทว่า
“เอตสฺส” เป็นอัญญบท ฉะนั้น จึงได้ชื่อว่าเป็น “นนิปาตปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส”

สมาส ว่าด้วยการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าด้วยกัน
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วิ. นตฺถิ เอตสฺส สโมติ อสโม, ภควา (น + สม)
อ.บุคคลผู้เสมอ ของพระผู้มีพระภาคนั้น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อสม (ผู้ไม่มีผู้เสมอ)
วิ. นตฺถิ เอตสฺส ปฏิปุคฺคโลติ อปฺปฏิปุคฺคโล, ภควา (น + ปฏิปุคฺคล)
อ.บุคคลผู้เปรียบ ของพระผู้มีพระภาคนั้น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น อ.พระผู้มีพระภาคนั้น
ชื่อว่า อปฺปฏิปุคฺคล (ผู้ไม่มีผู้เปรียบ)
วิ. นตฺถิ ตสฺส ปุตฺโตติ อปุตฺตโก, ปุคฺคโล (น + ปุตฺต) (ลง กปัจจัย)
อ.บุตร ของบุคคลนั้น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า อปุตฺตก (ผู้ไม่มีบุตร)
วิ. นตฺถิ ตสฺส เหตูติ อเหตุโก, ปุคฺคโล (น + เหตุ) (ลง ก ปัจจัย)
อ.เหตุ ของบุคคลนั้น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า อเหตุก (ผู้ไม่มีเหตุ)
วิ. นตฺถิ สํวาโส เอเตสนฺติ อสํวาสา, ชนา (น + สํวาส)
อ.การอยู่ร่วม ของชน ท.เหล่านั่น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น อ.ชน ท.เหล่านั่น ชื่อว่า อสํวาส
(ผู้ไม่มีการอยู่ร่วม)
วิ. น วิชฺชเต วุฏฺ ิ เอตฺถาติ อวุฏฺิโก, ชนปโท (น + วุฏฺ ิ) (ลง ก ปัจจัย)
อ.ฝน ย่อมไม่มี ในชนบทนี้ เพราะเหตุนั้น อ.ชนบทนี้ ชื่อว่า อวุฏฺ ิก (ไม่มีฝน)
วิ. นตฺถิ เอตสฺส อุตฺตโรติ อนุตฺตโร, ภควา (น + อุตฺต + เอต) (แปลง น เป็น อนฺ)
อ.บุคคลผู้ประเสริฐยิ่งกว่า ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านั่น ชื่อว่า อนุตฺตร (ผู้ไม่มีใครประเสริฐยิ่งกว่า)
วิ. นตฺถิ อนฺโต อสฺสาติ อนนฺตํ, จกฺกวาฬํ (น + อนฺ) (แปลง น เป็น อนฺต)
อ.ที่สุด ของจักรวาลนั้น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น อ.จักรวาลนั้น ชื่อว่า อนนฺต (ไม่มีที่สุด)
วิ. น วิชฺชนฺติ อาสวา เอเตสนฺติ อนาสวา, ภิกฺขู (น + อาสว) (แปลง น เป็น อนฺ)
อ.อาสวะ ท. ของภิกษุ ท.เหล่านั้น ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้น อ.ภิกษุ ท.เหล่านั้น ชื่อว่า อนาสว
(ผู้ไม่มีอาสวะ, พระอรหันต์)

๕. [ปมายตฺถ] สหปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส
[ปมายตฺถ] สหปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส คือ พหุพพีหิสมาสที่มีสหนิบาตอยู่หน้า ใน
อรรถปฐมาวิภัตติ เช่น สห เหตุนา โย วตฺตเตติ สเหตุโก, สเหตุ วา, ธมฺโม (สห + เหตุ)
อ.ธรรมใด ย่อมเป็นไป กับ ด้วยเหตุ เพราะเหตุนนั้ อ.ธรรมนัน้ ชือ่ ว่าสเหตุก หรือชือ่ ว่า สเหตุ (เป็น
ไปกับด้วยเหตุ) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “สห” เป็นนิบาต อยู่ข้างหน้าบทว่า “เหตุนา” โดยมีบทว่า “โย”
ลงปฐมาวิภัตติ เป็นอัญญบท ฉะนั้น จึงได้ชื่อว่าเป็น “สหปุพฺพปท พหุพฺพีหิสมาส”
วิ. สห ปีติยา อิเม วตฺตนฺตีติ สปฺปีติกา, ธมฺมา (สห + ปีติ) (ลง กปัจจัย)
อ.ธรรม ท.เหล่านี้ ย่อมเป็นไป กับ ด้วยปีติ เพราะเหตุนั้น อ.ธรรม ท.เหล่านี้ ชื่อว่า สปฺปีติก
(อันเป็นไปกับด้วยปีติ)
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วิ. สห ปจฺจเยหิ อิเม วตฺตนฺตีติ สปจฺจยา, ธมฺมา (สห + ปจฺจย)
อ.ธรรม ท.เหล่านี้ ย่อมเป็นไป กับ ด้วยปัจจัย ท. เพราะเหตุนั้น อ.ธรรม ท.เหล่านี้ ชื่อว่า
สปจฺจย (อันเป็นไปกับด้วยปัจจัย)
วิ. สห อุปาทาเนหิ อยํ วตฺตตีติ สอุปาทาโน, ธมฺโม (สห + อุปาทาน)
อ.ธรรมนี้ ย่อมเป็นไป กับ ด้วยอุปาทาน ท. เพราะเหตุนนั้ อ.ธรรมนี้ ชือ่ ว่า สอุปาทาน (อันเป็นไป
กับด้วยอุปาทาน)
วิ. สห ปริวาเรหิ อยํ วตฺตตีติ สปริวาโร, ปุคฺคโล (สห + ปริวาร)
อ.บุคคลนี้ ย่อมเป็นไป กับ ด้วยบริวาร ท. เพราะเหตุนนั้ อ.บุคคลนี้ ชือ่ ว่า สปริวาร (ผูเ้ ป็นไปกับ
ด้วยบริวาร)
วิ. สห มูเลน อุทฺธโต สมูลุทฺธโต, รุกฺโข (สห + มูล + อุทฺธต)
อ.ต้นไม้ อันถูกถอนขึ้นแล้ว กับ ด้วยราก ชื่อว่า สมูลุทฺธต (อันถูกถอนขึ้นพร้อมกับราก)

๖. อุปมานปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส
อุปมานปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส คือ พหุพพีหิสมาสที่มีบทหน้าเป็นบทเปรียบเทียบ
มี ๒ วิภัตติ คือ ปฐมาวิภัตติ และฉัฏฐีวิภัตติ
๖.๑ ปมาอุปมานปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส
ปมายตฺถ อุปมานปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส พหุพพีหิสมาสที่มีบทหน้าเป็นบทเปรียบ
เทียบ ลงในอรรถปฐมาวิภัตติ เช่น สงฺโข วิย ปณฺฑโร อยนฺติ สงฺขปณฺฑโร, ปุคฺคโล (สงฺข +
วิย + ปณฺฑร) อ.บุคคลนี้ ขาว ราวกะ อ.หอยสังข์ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนี้ ชื่อว่า สงฺขปณฺฑร
(ผู้ขาว เพียงดังหอยสังข์) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “สงฺโข” เป็นบทอุปมา โดยมี “วิย” ศัพท์ส่อง
อรรถอุปมา ให้ปรากฏ บทว่า “ปณฺฑโร” เป็นสิง่ ทีถ่ กู เปรียบเทียบ โดยมีบทว่า “อยํ” ลงปฐมาวิภตั ติ
เป็นอัญญบท
วิ. สงฺโข วิย ปณฺฑโร อยนฺติ สงฺขปณฺฑโร, ปุคฺคโล (สงฺข + วิย + ปณฺฑร)
อ.บุคคลนี้ ขาว ราวกะว่า อ.หอยสังข์ เพราะเหตุนนั้ อ.บุคคลนี้ ชือ่ ว่า สงฺขปณฺฑร (ผูข้ าวเพียงดัง
หอยสังข์)
วิ. กายพฺยามานํ สมปฺปมาณตาย นิโคฺรโธ อิว ปริมณฺฑโล โย ราชกุมาโร โสยํ นิโคฺรธปริมณฺฑโล,
ราชกุมาโร (นิโคฺรธ + อิว + ปริมณฺฑล)
อ.พระราชกุมารใด มีปริมณฑล เพียงดัง อ.ต้นไทร เพราะความทีก่ ายและวา ท. มีประมาณเท่ากัน
อ.พระราชกุมารนั้น ชื่อว่า นิโคฺรธปริมณฺฑล (มีปริมณฑลเพียงดังต้นไทร)
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วิ. กาโก วิย สูโร อยนฺติ กากสูโร, ปุคฺคโล (กาก + วิย + สูร)
อ.บุคคลนี้ กล้า เพียงดัง อ.กา เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนี้ ชื่อว่า กากสูร (ผู้กล้าเพียงดังกา)
วิ. จกฺขุ อิว ภูโต อยํ ปรมตฺถทสฺสนโตติ จกฺขุภูโต, ภควา (จกฺขุ + อิว + ภูต)
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ ทรงเป็น เพียงดังจักษุ เพราะทรงเห็นซึ่งปรมัตถ์ เพราะเหตุนั้น
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ ชื่อว่า จกฺขุภูต (ผู้ทรงเป็นเพียงดังจักษุ)
วิ. อตฺโถ วิย ภูโต อยํ ปรมตฺถปสฺสนโตติ อตฺถภูโต, ภควา (อตฺถ + วิย + ภูต)
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ ทรงเป็น เพียงดังอรรถ เพราะทรงเห็นซึ่งปรมัตถ์ เพราะเหตุนั้น
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ ชื่อว่า อตฺถภูต (ผู้ทรงเป็นเพียงดังอรรถ)
วิ. ธมฺโม วิย ภูโต อยํ ปรมตฺถปสฺสนโตติ ธมฺมภูโต, ภควา (ธมฺม + วิย + ภูต)
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ ทรงเป็น เพียงดังธรรม เพราะทรงเห็นซึ่งปรมัตถ์ เพราะเหตุนั้น
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ ชื่อว่า ธมฺมภูต (ผู้ทรงเป็นเพียงดังธรรม)
วิ. พฺรหฺมา วิย ภูโต อยํ ปรมตฺถปสฺสนโตติ พฺรหฺมภูโต, ภควา (พฺรหฺม + วิย + ภูต)
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ ทรงเป็น เพียงดังมรรคธรรมอันประเสริฐ เพราะทรงเห็นซึ่งปรมัตถ์
เพราะเหตุนั้น อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ ชื่อว่า พฺรหฺมภูต (ผู้ทรงเป็นเพียงดังมรรคธรรมอัน
ประเสริฐ)
วิ. อนฺโธ วิย ภูโต อยนฺติ อนฺธภูโต, พาโล (อนฺธ + วิย + ภูต)
อ.คนพาลนี้ เป็น เพียงดังคนบอด เพราะเหตุนั้น อ.คนพาลนี้ ชื่อว่า อนฺธภูต (ผู้เป็นเพียงดัง
คนบอด)
๖.๒ ฉฏฺีอุปมานปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส
ฉฏฺิยตฺถ อุปมานปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส พหุพพีหิสมาสที่มีบทหน้าเป็นบทเปรียบ
เทียบ ลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ เช่น สุวณฺณวณฺโณ วิย วณฺโณ ยสฺส โสยํ สุวณฺณวณฺโณ, ภควา
(สุวณฺณวณฺณ + วิย + วณฺณ) อ.วรรณะ เพียงดังวรรณะแห่งทอง ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์ใด
มีอยู่ อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ชื่อว่า สุวณฺณวณฺณ (ผู้มีวรรณะเพียงดังวรรณะ
แห่งทอง) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “สุวณฺณวณฺโณ” เป็นบทอุปมา โดยมี “วิย”ศัพท์เป็นบทส่อง
อรรถอุปมาให้ปรากฏ บทว่า “วณฺโณ” เป็นบทที่ถูกน�ำมาเปรียบเทียบ โดยมีบทว่า “ยสฺส” ลงฉัฏฐี
วิภัตติ เป็นอัญญบท ฉะนั้น จึงได้ชื่อว่าเป็น “ฉฏฺ ิยตฺถ อุปมานปุพฺพปทพหุพฺพีหิสมาส”
วิ. สุวณฺณวณฺโณ วิย วณฺโณ ยสฺส โสยํ สุวณฺณวณฺโณ, ภควา (สุวณฺณวณฺณ + วิย + วณฺณ)
อ.วรรณะ เพียงดังวรรณะแห่งทอง ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด มีอยู่ อ.พระผู้มี
พระภาคเจ้า พระองค์นั้น ชื่อว่า สุวณฺณวณฺณ (ผู้มีวรรณะเพียงดังวรรณะแห่งทอง) (ลบ
วณฺณ ศัพท์หลัง)
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วิ. นาคสฺส วิย อสฺส คตีติ นาคคติ, ภควา (นาค + วิย + คติ)
อ.การไป เพียงดังการไปแห่งช้างตัวประเสริฐ ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้านัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ชื่อว่า นาคคติ (ผู้มีการไปเพียงดังการไปของช้าง)
วิ. สีหสฺส วิย อสฺส หนูติ สีหหนุ, ภควา (สีห + วิย + หนุ)
อ.คาง เพียงดังคางของราชสีห์ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ชื่อว่า สีหหนุ (ผู้มีคางเพียงดังคางของราชสีห์)
วิ. เอณิสฺส วิย อสฺส ชงฺฆาติ เอณิชงฺโฆ, ภควา (เอณิ + วิย + ชงฺฆา)
อ.พระชงฆ์ เพียงดังแข้ง ของเนือ้ ทราย ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นนั้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้
อ.พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ชื่อว่า เอณิชงฺฆ (ผู้มีแข้งเพียงดังแข้งของเนื้อทราย)
วิ. สีหสฺส ปุพฺพทฺธํ วิย อสฺส กาโยติ สีหปุพฺพทฺธกาโย, ภควา (สีหปุพฺพทฺธ + วิย + กาย)
อ.กาย เพียงดังกายข้างหน้า ของราชสีห์ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น มีอยู่
เพราะเหตุนนั้ อ.พระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระองค์นนั้ ชือ่ ว่า สีหปุพพฺ ทฺธกาย (ผูม้ กี ายเพียงดังกาย
ข้างหน้าของราชสีห์)
วิ. พฺรหฺมุโน วิย อฏฺ งฺคสมนฺนาคโต สโร อสฺสาติ พฺรหฺมสฺสโร, ภควา (พฺรหฺม + วิย + สร)
อ.เสียง อันประกอบด้วยองค์ ๘ เพียงดังเสียง แห่งพรหม ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นนั้
มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ชื่อว่า พฺรหฺมสฺสร (ผู้มีเสียงเพียงดัง
เสียงแห่งพรหม)

๗. วาสทฺทตฺถ สงฺขฺโยภยปทพหุพฺพีหิสมาส
วาสทฺทตฺถ สงฺขฺโยภยปทพหุพฺพีหิสมาส คือ พหุพพีหิสมาสที่บททั้งสองเป็นสังขยา
ในอรรถของ วา ศัพท์ แสดงความไม่แน่นอน เช่น เทฺว วา ตโย วา ปตฺตา ทฺวตฺติปตฺตา (ทฺวิ +
ติ + ปตฺต) อ.บาตร ท. สอง หรือ หรือว่า สาม ชื่อว่า ทฺวตฺติปตฺต (สองหรือสามบาตร) ในตัวอย่างนี้
บทว่า “เทฺว” กับบทว่า “ตโย” เป็นสังขยา และมี “วา ศัพท์” ต่อท้ายทั้งสองศัพท์ ฉะนั้น จึงได้
ชื่อว่าเป็น “วาสทฺทตฺถ สงฺขฺโยภยปทพหุพฺพีหิสมาส”
วิ. เทฺว วา ตโย วา ปตฺตา ทฺวตฺติปตฺตา (ทวิ + ติ + ปตฺต)
อ.บาตร ท. สองหรือ หรือว่าสาม ชื่อว่า ทวตฺติปตฺต (สองหรือสามบาตร)
วิ. ทฺวีหํ วา ตีหํ วา ทฺวีหตีหํ (ทฺวีห + ตีห)
อ.สองวัน หรือ หรือว่า อ.สามวัน ชื่อว่า ทฺวีหตีห (สองหรือสามวัน)
วิ. ฉ วา ปญฺจ วา วาจา ฉปฺปญฺจวาจา (ฉ + ปญฺจ + วาจา)
อ.ค�ำพูด ท. หกค�ำ หรือ หรือว่า ห้าค�ำ ชื่อว่า ฉปฺปญฺจวาจา (หกหรือห้าค�ำ)
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วิ. สตฺต วา อฏฺ วา มาสา สตฺตฏฺ มาสา (สตฺต + อฏฺ + มาส)
อ.เดือน ท. เจ็ด หรือ หรือว่า แปด ชื่อว่า สตฺตฏฺ มาส (เจ็ดหรือแปดเดือน)
วิ. เอกโยชนํ วา ทฺวิโยชนานิ วา เอกโยชนทฺวิโยชนานิ (เอกโยชน + ทฺวิโยชน)
อ.หนึง่ โยชน์ หรือ หรือว่า อ.สองโยชน์ ท. ชือ่ ว่า เอกโยชนทฺวโิ ยชน (หนึง่ โยชน์หรือสองโยชน์)

๘. ทิสนฺตราฬตฺถพหุพฺพีหิสมาส
ทิสนฺตราฬตฺถพหุพฺพีหิสมาส คือ พหุ พ พี หิ ส มาสที่ ใ ช้ ใ นอรรถระหว่ า งทิ ศ ทั้ ง สอง
ได้แก่การพูดถึงทิศเฉียงต่างๆ นั่นเอง เช่น ปุพฺพสฺสา จ ทกฺขิณสฺสา จ ทิสาย ยทนฺตราฬํ สายํ
ปุพฺพทกฺขิณา, วิทิสา (ปุพฺพา + ทกฺขิณา) อ.ทิศเฉียงใด ถือเอาซึ่งระหว่างกลาง แห่งทิศ
ตะวันออกด้วย แห่งทิศใต้ด้วย อ.ทิศเฉียงนั้น ชื่อว่า ปุพฺพทกฺขิณา (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
ในตัวอย่างนี้ บทว่า “ปุพฺพสฺสา” พูดถึงทิศตะวันออก บทว่า “ทกฺขิณสฺสา” พูดถึงทิศใต้ บทว่า
“ยา” เป็นอัญญบท หมายถึงทิศเฉียง ฉะนั้น เมื่อพูดถึงทิศเฉียงของทั้งสองทิศดังกล่าว จึงได้แก่
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ พหุพพีหิสมาสนี้ จึงได้ชื่อว่า “ทิสนฺตราฬตฺถพหุพฺพีหิสมาส”
วิ. ปุพพฺ สฺสา จ ทกฺขณ
ิ สฺสา จ ทิสาย ยทนฺตราฬํ สายํ ปุพพฺ ทกฺขณ
ิ า, วิทสิ า (ปุพพฺ า + ทกฺขณ
ิ า)
อ.ทิศเฉียงใด ถือเอาซึ่งระหว่างกลาง แห่งทิศตะวันออกด้วย แห่งทิศใต้ด้วย อ.ทิศเฉียงนั้น
ชื่อว่า ปุพฺพทกฺขิณา (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) (รัสสะ)
วิ. ปุพฺพสฺสา จ อุตฺตราย จ ทิสาย ยทนฺตราฬํ สายํ ปุพฺพุตฺตรา, วิทิสา (ปุพฺพา + อุตฺตรา)
อ.ทิศเฉียงใด ถือเอาซึง่ ระหว่างกลาง แห่งทิศตะวันออกด้วย แห่งทิศเหนือด้วย อ.ทิศเฉียงนัน้
ชื่อว่า ปุพฺพุตฺตรา (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) (รัสสะ)
วิ. อปราย จ ทกฺขิณสฺสา จ ทิสาย ยทนฺตราฬํ สายํ อปรทกฺขิณา, วิทิสา (อปรา + ทกฺขิณา)
อ.ทิศเฉียงใด ถือเอาซึ่งระหว่างกลาง แห่งทิศตะวันตกด้วย แห่งทิศใต้ด้วย อ.ทิศเฉียงนั้น
ชื่อว่า อปรทกฺขิณา (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) (รัสสะ)
วิ. ปจฺฉมิ าย จ อุตตฺ ราย จ ทิสาย ยทนฺตราฬํ สายํ ปจฺฉมิ ตุ ตฺ รา, วิทสิ า (ปจฺฉมิ า + อุตตฺ รา)
อ.ทิศเฉียงใด ถือเอาซึ่งระหว่างกลาง แห่งทิศตะวันตกด้วย แห่งทิศเหนือด้วย อ.ทิศเฉียงนั้น
ชื่อว่า ปจฺฉิมุตฺตรา (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) (รัสสะ)

๙. พฺยติหารลกฺขณพหุพฺพีหิสมาส
พฺ ย ติ ห ารลกฺ ข ณพหุ พฺ พี หิ ส มาส คื อ พหุ พ พี หิ ส มาสที่ ลั ก ษณะแผ่ ข ยายออกไป
หมายความว่า ลุกลามไปสู่กิริยาการกระท�ำอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เกเสสุ จ เกเสสุ จ คเหตฺวา
อิทํ ยุทฺธํ ปวตฺตตีติ เกสาเกสิ (เกส + เกส + คเหตฺวา + อิม) อ.การต่อสู้นี้ จับดึงแล้ว ที่ผม ท.
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ของฝ่ายนี้ด้วย ที่ผม ท. ของฝ่ายโน้นด้วย ย่อมเป็นไป เพราะเหตุนั้น อ.การต่อสู้นี้ ชื่อว่า
เกสาเกสิ (การต่อสู้ที่มีการดึงผมกันและกัน) ในตัวอย่างนี้ บทว่า “เกเสสุ”ทั้งสองบท เป็นผล
เนื่องมาจากการทะเลาะกัน โดยมีบทว่า “อิทํ” เป็นอัญญบท ฉะนั้น จึงได้ชื่อว่าเป็น “พฺยติหารลกฺขณพหุพฺพีหิสมาส”
วิ. ทณฺเฑหิ จ ทณฺเฑหิ จ ปหริตฺวา อิทํ ยุทฺธํ ปวตฺตตีติ ทณฺฑาทณฺฑิ (ทณฺฑ + ทณฺฑ +
ปหริตฺวา + อิม)
อ.การต่อสูน้ ี้ ตีแล้ว ด้วยท่อนไม้ ท.ของฝ่ายนีด้ ว้ ย ด้วยท่อนไม้ ท.ของฝ่ายโน้นด้วย ย่อมเป็นไป
เพราะเหตุนั้น อ.การต่อสู้นี้ ชื่อว่า ทณฺฑาทณฺฑิ (การต่อสู้ที่มีการตีด้วยท่อนไม้) (ทีฆะ อ เป็น
อา ท่ามกลางสมาส, แปลงสระที่สุดของสมาสเป็น อิ)

๖.๖ ทวันทสมาส
ทฺวนฺทสมาส คือ สมาสที่ย่อนามบทตั้งแต่สองบทขึ้นไป อันมีอรรถรวบรวมซึ่งกันและกัน
และมีวิภัตติเหมือนกัน ค�ำแปลของทวันทสมาสแปลว่า “...และ...”

หลักการเรียงศัพท์ไว้ก่อนและหลังในทวันทสมาส มีดังนี้
(๑) เรียงตามสิ่งที่น่าบูชามาก-น่าบูชาน้อย มีคุณมาก-มีคุณน้อย เช่น สาริปุตฺโต จ
โมคฺคลฺลาโน จ สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา
(๒) เรียงตามที่มีสระน้อย-มาก เช่น จนฺโท จ สูริโย จ จนฺทสูริยา
(๓) เรียงตาม อิ วัณณะ และ อุวัณณะเป็นที่สุด เช่น อคฺคิ จ ธูโม จ อคฺคิธูมา
(๔) เรียงตาม อ การันต์มีสระเป็นเบื้องต้น เช่น อตฺโถ จ ธมฺโม จ อตฺถธมฺมา
(๕) เรียงตาม (สังขยา)จ�ำนวน จากน้อยไปหามาก เช่น เอกกญฺจ ทุกญฺจ เอกกทุกํ
(๖) กรณีที่มีศัพท์เป็นจ�ำนวนมาก ไม่มีความแน่นอนในการเรียงล�ำดับ

๑. อิตรีตรโยคทฺวนฺท (อสมาหาร)
อิตรีตรโยคทฺวนฺท (อสมาหาร) ได้แก่ ทวันทสมาสที่มีอรรถของแต่ละบท เป็นประธาน
เสมอกัน ฉะนั้น จึงมีรูปเป็นพหุวจนะเท่านั้น ส่วนลิงค์ มีลิงค์ตามบทหลัง เช่น สาริปุตฺโต จ
โมคฺคลฺลาโน จ สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา พระสารีบุตรด้วย พระโมคคัลลานะด้วย ชื่อว่า สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาน (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) มาจาก “สาริปุตฺต + โมคฺคลฺลาน” ทั้งสองศัพท์
มีอรรถเสมอกันเท่าเทียมกัน ฉะนั้นให้ลงวิภัตติพหุวจนะเท่านั้น
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วิ. เทโว จ มนุสฺโส จ เทวมนุสฺสา (เทว + มนุสฺส)
อ.เทวดาด้วย อ.มนุษย์ด้วย ชื่อว่า เทวมนุสฺส (เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย)
วิ. สาริปุตฺโต จ โมคฺคลฺลาโน จ สาริปุตฺตโมคฺคลฺลานา (สาริปุตฺต + โมคฺคลฺลาน)
อ.พระสารีบุตรด้วย อ.พระโมคคัลลานะด้วย ชื่อว่า สาริปุตฺตโมคฺคลฺลาน (พระสารีบุตร และ
พระโมคคัลลานะทั้งหลาย)
วิ. สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณา (สมณ + พฺราหฺมณ)
อ.สมณะด้วย อ.พราหมณ์ด้วย ชื่อว่า สมณพฺราหฺมณ (สมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย)
วิ. พฺราหฺมโณ จ คหปติโก จ พฺราหฺมณคหปติกา (พฺราหฺมณ + คหปติก)
อ.พราหมณ์ด้วย อ.คหบดีด้วย ชื่อว่า พฺราหฺมณคหปติก (พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย)
วิ. ขตฺติโย จ พฺราหฺมโณ จ ขตฺติยพฺราหฺมณา (ขตฺติย + พฺราหฺมณ)
อ.กษัตริย์ด้วย อ.พราหมณ์ด้วย ชื่อว่า ขตฺติยพฺราหฺมณ (กษัตริย์และพราหมณ์ทั้งหลาย)
วิ. จนฺทิโม จ สูริโย จ จนฺทิมสูริยา (จนฺทิม + สูริย)
อ.พระจันทร์ด้วย อ.พระอาทิตย์ด้วย ชื่อว่า จนฺทิมสูริย (พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งหลาย)
วิ. มาตา จ ปิตา จ มาตาปิตโร (มาตุ + ปิตุ) (แปลง อุ ของ มาตุ ศัพท์เป็น อา = เตสุ
วุทฺธิโลปาคมฯ)
อ.มารดาด้วย อ.บิดาด้วย ชื่อว่า มาตาปิตุ (มารดาและบิดาทั้งหลาย)
วิ. ปิตา จ ปุตฺโต จ ปิตาปุตฺตา (ปิตุ + ปุตฺต) (แปลง อุ ของ ปิตุ ศัพท์เป็น อา = เตสุ
วุทฺธิโลปาคมฯ)
อ.บิดาด้วย อ.บุตรด้วย ชื่อว่า ปิตาปุตฺต (บิดาและบุตรทั้งหลาย)
วิ. จนฺโท จ สูริโย จ จนฺทสูริยา (จนฺท + สูริย)
อ.พระจันทร์ด้วย อ.พระอาทิตย์ด้วย ชื่อว่า จนฺทสูริย (พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งหลาย)
วิ. นิคมา จ ชนปทา จ นิคมชนปทา (นิคม + ชนปท)
อ.นิคม ท.ด้วย อ.ชนบท ท.ด้วย ชื่อว่า นิคมชนปท (นิคมและชนบททั้งหลาย)
วิ. สุรา จ อสุรา จ ครุฬา จ มนุชา จ ภุชคา จ คนฺธพฺพา จ สุราสุรครุฬมนุชภุชคคนฺธพฺพา
(สุร + อสุร + ครุฬ + มนุช + ภุชค + คนฺธพฺพ)
อ.เทวดา ท.ด้วย อ.อสูร ท.ด้วย อ.ครุฑ ท.ด้วย อ.มนุษย์ ท.ด้วย อ.นาค ท.ด้วย อ.คนธรรพ์ ท.
ด้วย ชื่อว่า สุราสุรครุฬมนุชภุชคคนฺธพฺพ (เทวดา อสูร ครุฑ มนุษย์ นาค และคนธรรพ์)
วิ. อคฺคิ จ ธูโม จ อคฺคิธูมา (อคฺคิ + ธูม)
อ.ไฟด้วย อ.ควันด้วย ชื่อว่า อคฺคิธูม (ไฟและควัน)
วิ. ธาตโว จ ลิงฺคานิ จ ธาตุลิงฺคานิ (ธาตุ + ลิงฺค)
อ.ธาตุ ท.ด้วย อ.ลิงค์ ท.ด้วย ชื่อว่า ธาตุลิงฺค (ธาตุและลิงค์)
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วิ. อตฺโถ จ ธมฺโม จ อตฺถธมฺมา (อตฺถ + ธมฺม)
อ.อรรถด้วย อ.ธรรมด้วย ชื่อว่า อตฺถธมฺม (อรรถและธรรม)
วิ. อตฺโถ จ สทฺโท จ อตฺถสทฺทา (อตฺถ + สทฺท)
อ.อรรถด้วย อ.ศัพท์ด้วย ชื่อว่า อตฺถสทฺท (อรรถและศัพท์)
วิ. สทฺโท จ อตฺโถ จ สทฺทตฺถา (สทฺท + อตฺถ)
อ.ศัพท์ด้วย อ.อรรถด้วย ชื่อว่า สทฺทตฺถ (ศัพท์และอรรถ)

๒. สมาหารทฺวนฺท
สมาหารทฺวนฺท ได้แก่ การรวบรวมอรรถทั้งหลายให้เป็นอันเดียวกัน รูปส�ำเร็จจะเป็น
นปุงสกลิงค์เอกวจนะเท่านั้น เช่น จกฺขุ จ โสตญฺจ จกฺขุโสตํ ตาด้วย หูด้วย ชื่อว่า จกฺขุโสต
(ตาและหู) มาจาก “จกฺขุ + โสต” บทว่า “จกฺข”ุ และบทว่า “โสต” ล้วนเป็นอวัยวะทีไ่ ม่ได้กล่าวถึง
ความหมายแยกเป็นอิสระจากกัน แต่กล่าวโดยความเป็นอวัยวะที่รวมอยู่ด้วยกัน กล่าวถึง
การรวมอยู่ของศัพท์นั้น
วิ. จกฺขุ จ โสตญฺจ จกฺขุโสตํ (จกฺขุ + โสต)
อ.ตาด้วย อ.หูด้วย ชื่อว่า จกฺขุโสต (ตาและหู)
วิ. สมโถ จ วิปสฺสนา จ สมถวิปสฺสนํ (สมถ + วิปสฺสนา)
อ.สมถะด้วย อ.วิปัสสนาด้วย ชื่อว่า สมถวิปสฺสน (สมถะและวิปัสสนา)
วิ. มุขญฺจ นาสิกา จ มุขนาสิกํ (มุข + นาสิกา) (รัสสะที่สุดสมาส = สโร รสฺโส นปุํสเก)
อ.ปากด้วย อ.จมูกด้วย ชื่อว่า มุขนาสิก (ปากและจมูก)
วิ. หนุ จ คีวา จ หนุคีวํ (หนุ + คีวา) (รัสสะที่สุดสมาส)
อ.คางด้วย อ.คอด้วย ชื่อว่า หนุคีว (คางและคอ)
วิ. กณฺโณ จ นาสา จ กณฺณนาสํ (กณฺณ + นาสา) (รัสสะที่สุดสมาส)
อ.หูด้วย อ.จมูกด้วย ชื่อว่า กณฺณนาส (หูและจมูก)
วิ. ปาณิ จ ปาโท จ ปาณิปาทํ (ปาณิ + ปาท)
อ.มือด้วย อ.เท้าด้วย ชื่อว่า ปาณิปาท (มือและเท้า)
วิ. ฉวิ จ มํสญฺจ โลหิตญฺจ ฉวิมํสโลหิตํ (ฉวิ + มํส + โลหิต)
อ.ผิวหนังด้วย อ.เนื้อด้วย อ.เลือดด้วย ชื่อว่า ฉวิมํสโลหิต (ผิวหนัง เนื้อ และเลือด)
วิ. คีตญฺจ วาทิตญฺจ คีตวาทิตํ (คีต + วาทิต)
อ.การขับร้องด้วย อ.การบรรเลงด้วย ชื่อว่า คีตวาทิต (การขับร้องและการบรรเลง)
วิ. สมฺมญฺจ ตาฬญฺจ สมฺมตาฬํ (สมฺม + ตาฬ)
อ.การตีฆ้องด้วย อ.การปรบมือด้วย ชื่อว่า สมฺมตาฬ (การตีฆ้องและการปรบมือ)
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วิ. สงฺโข จ ปณโว จ ฑิณฺฑิโม จ สงฺขปณวฑิณฺฑิมํ (สงฺข + ปณว + ฑิณฺฑิม)
อ.สังข์ด้วย อ.กลองบัณเฑาะว์ด้วย อ.เปิงมางด้วย ชื่อว่า สงฺขปณวฑิณฺฑิม (สังข์ กลอง
บัณเฑาะว์ และเปิงมาง)
วิ. สงฺขา จ ปณวา จ ฑิณฺฑิมา จ สงฺขปณวฑิณฺฑิมํ (สงฺข + ปณว + ฑิณฺฑิม)
อ.สังข์ ท.ด้วย อ.กลองบัณเฑาะว์ ท.ด้วย อ.เปิงมาง ท.ด้วย ชื่อว่า สงฺขปณวฑิณฺฑิม
(สังข์ กลองบัณเฑาะว์ และเปิงมาง)
วิ. ผาโล จ ปาจนญฺจ ผาลปาจนํ (ผาล + ปาจน)
อ.ผาลด้วย อ.ปฏักด้วย ชื่อว่า ผาลปาจน (ผาลและปฏัก)
วิ. ยุคญฺจ นงฺคลญฺจ ยุคนงฺคลํ (ยุค + นงฺคล)
อ.แอกด้วย อ.ไถด้วย ชื่อว่า ยุคนงฺคล (แอกและไถ)
วิ. หตฺถิโน จ อสฺสา จ หตฺถิอสฺสํ (หตฺถี + อสฺส) (รัสสะท่ามกลางสมาส)
อ.ช้าง ท.ด้วย อ.ม้า ท.ด้วย ชื่อว่า หตฺถิอสฺส (ช้างและม้า)
วิ. รถา จ ปตฺติกา จ รถปตฺติกํ (รถ + ปตฺติก)
อ.รถ ท.ด้วย อ.ทหารบก ท.ด้วย ชื่อว่า รถปตฺติก (รถและทหารบก)
วิ. อสิ จ จมฺมญฺจ อสิจมฺมํ (อสิ + จมฺม)
อ.ดาบด้วย อ.โล่ด้วย ชื่อว่า อสิจมฺม (ดาบและโล่)
วิ. ธนุ จ กลาโป จ ธนุกลาปํ (ธนุ + กลาป)
อ.ธนูด้วย อ.แล่งธนูด้วย ชื่อว่า ธนุกลาป (ธนูและแล่งธนู)
วิ. ฑํสา จ มกสา จ ฑํสมกสํ (ฑํส + มกส)
อ.เหลือบ ท.ด้วย อ.ยุง ท.ด้วย ชื่อว่า ฑํสมกส (เหลือบและยุง)
วิ. กุนฺถา จ กิปิลฺลิกา จ กุนฺถกิปิลฺลิกํ (กุนฺถ + กิปิลฺลิก)
อ.มด ท.ด้วย อ.ปลวก ท.ด้วย ชื่อว่า กุนฺถกิปิลฺลิก (มดและปลวก)
วิ. กีฏา จ ปฏงฺคา จ กีฏปฏงฺคํ (กีฏ + ปฏงฺค)
อ.ตัวแก้ว ท.ด้วย อ.ตั๊กแตน ท.ด้วย ชื่อว่า กีฏปฏงฺค (ตัวแก้วและตั๊กแตน)
วิ. กีฏา จ สรีสปา จ กีฏสรีสปํ (กีฏ + สรีสป)
อ.ตัวแก้ว ท.ด้วย อ.แมงป่อง ท.ด้วย ชื่อว่า กีฏสรีสป (ตัวแก้วและแมงป่อง)
วิ. อหิ จ นกุโล จ อหินกุลํ (อหิ + นกุล)
อ.งูด้วย อ.พังพอนด้วย ชื่อว่า อหินกุล (งูและพังพอน)
วิ. พิฬาโร จ มูสิกา จ พิฬารมูสิกํ (พิฬาร + มูสิกา) (รัสสะที่สุดสมาส)
อ.แมวด้วย อ.หนูด้วย ชื่อว่า พิฬารมูสิก (แมวและหนู)
วิ. กาโก จ โอลูโก จ กาโกลูกํ (กาก + โอลูก)
อ.กาด้วย อ.นกเค้าด้วย ชื่อว่า กาโกลูก (กาและนกเค้า)
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วิ. สปฺโป จ มณฺฑูโก จ สปฺปมณฺฑูกํ (สปฺป + มณฺฑูก)
อ.งูด้วย อ.กบด้วย ชื่อว่า สปฺปมณฺฑูก (งูและกบ)
วิ. ครุโฬ จ สปฺโป จ ครุฬสปฺปํ (ครุฬ + สปฺป)
อ.ครุฑด้วย อ.นาคด้วย ชื่อว่า ครุฬสปฺป (ครุฑและนาค)
วิ. สีลญฺจ ปญฺญาณญฺจ สีลปญฺาณํ (สีล + ปฺาณ)
อ.ศีลด้วย อ.ปัญญาด้วย ชื่อว่า สีลปญฺาณ (ศีลและปัญญา)
วิ. นามญฺจ รูปญฺจ นามรูปํ (นาม + รูป)
อ.นามด้วย อ.รูปด้วย ชื่อว่า นามรูป (นามและรูป)
วิ. หิริ จ โอตฺตปฺปญฺจ หิโรตฺตปฺปํ (หิริ + โอตฺตปฺป)
อ.ความละอายด้วย อ.ความเกรงกลัวด้วย ชือ่ ว่า หิโรตฺตปฺป (ความละอายและความเกรงกลัว)
วิ. สติ จ สมฺปชญฺฺจ สติสมฺปชฺํ (สติ + สมฺปชฺ)
อ.ความระลึกได้ด้วย อ.ความรู้สึกตัวด้วย ชื่อว่า สติสมฺปชฺ (สติและสัมปชัญญะ)
วิ. โลโภ จ โมโห จ โลภโมหํ (โลภ + โมห)
อ.ความโลภด้วย อ.ความหลงด้วย ชื่อว่า โลภโมห (โลภะและโมหะ)
วิ. โทโส จ โมโห จ โทสโมหํ (โทส + โมห)
อ.ความโกรธด้วย อ.ความหลงด้วย ชื่อว่า โทสโมห (โทสะและโมหะ)
วิ. อหิริโก จ อโนตฺตปฺปญฺจ อหิริกาโนตฺตปฺปํ (อหิริก + อโนตฺตปฺป)
อ.ความไม่ละอายด้วย อ.ความไม่เกรงกลัวด้วย ชื่อว่า อหิริกาโนตฺตปฺป (ความไม่ละอาย และ
ไม่เกรงกลัว)
วิ. ถีนญฺจ มิทฺธญฺจ ถีนมิทฺธํ (ถีน + มิทฺธ)
อ.ความหดหู่ด้วย อ.ความง่วงเหงาหาวด้วย ชื่อว่า ถีนมิทฺธ (ถีนะและมิทธะ)
วิ. อุทฺธจฺจญฺจ กุกฺกุจฺจญฺจ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ (อุทฺธจฺจ + กุกฺกุจฺจ)
อ.ความฟุง้ ซ่านด้วย อ.ความร�ำคาญใจด้วย ชือ่ ว่า อุทธฺ จฺจกุกกฺ จุ จฺ (ความฟุง้ ซ่านและร�ำคาญใจ)
วิ. อาธิปจฺจญฺจ ปริวาโร จ อาธิปจฺจปริวาโร (อาธิปจฺจ + ปริวาร)
อ.ความเป็นแห่งอธิบดีด้วย อ.บริวารด้วย ชื่อว่า อาธิปจฺจปริวาร (ความเป็นแห่งอธิบดีและ
บริวาร)
วิ. ฉนฺโท จ ปาริสุทฺธิ จ ฉนฺทปาริสุทฺธิ (ฉนฺท + ปาริสุทฺธิ)
อ.ฉันทะด้วย อ.ปาริสุทธิด้วย ชื่อว่า ฉนฺทปาริสุทฺธิ (ฉันทะและปาริสุทธิ)
วิ. ปฏิสนฺธิ จ ปวตฺติ จ ปฏิสนฺธิปฺปวตฺติ (ปฏิสนฺธิ + ปวตฺติ)
อ.ปฏิสนธิกาลด้วย อ.ปวัตติกาลด้วย ชื่อว่า ปฏิสนฺธิปฺปวตฺติ (ปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล)
วิ. ทาสี จ ทาโส จ ทาสิทาสํ (ทาสี + ทาส) (รัสสะท่ามกลางสมาส)
อ.ทาสหญิงด้วย อ.ทาสชายด้วย ชื่อว่า ทาสิทาส (ทาสหญิงและทาสชาย)
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วิ. อิตฺถี จ ปุมา จ อิตฺถิปุมํ (อิตฺถี + ปุม) (รัสสะท่ามกลางสมาส)
อ.หญิงด้วย อ.ชายด้วย ชื่อว่า อิตฺถิปุม (หญิงและชาย)
วิ. ปตฺโต จ จีวรญฺจ ปตฺตจีวรํ (ปตฺต + จีวร)
อ.บาตรด้วย อ.จีวรด้วย ชื่อว่า ปตฺตจีวร (บาตรและจีวร)
วิ. สาขา จ ปลาโส จ สาขาปลาสํ (สาขา + ปลาส)
อ.กิ่งไม้ด้วย อ.ใบไม้ด้วย ชื่อว่า สาขาปลาส (กิ่งไม้และใบไม้)
วิ. เอกกญฺจ ทุกญฺจ เอกกทุกํ (เอกก + ทุก)
อ.หมวดหนึ่งด้วย อ.หมวดสองด้วย ชื่อว่า เอกกทุก (หมวดหนึ่งและหมวดสอง)
วิ. ทุกญฺจ ติกญฺจ ทุกติกํ (ทุก + ติก)
อ.หมวดสองด้วย อ.หมวดสามด้วย ชื่อว่า ทุกติก (หมวดสองและหมวดสาม)
วิ. ติกญฺจ จตุกฺกญฺจ ติกจตุกฺกํ (ติก + จตุกฺก)
อ.หมวดสามด้วย อ.หมวดสี่ด้วย ชื่อว่า ติกจตุกฺก (หมวดสามและหมวดสี่)
วิ. จตุกฺกญฺจ ปญฺจกญฺจ จตุกฺกปญฺจกํ (จตุกฺก + ปญฺจก)
อ.หมวดสี่ด้วย อ.หมวดห้าด้วย ชื่อว่า จตุกฺกปญฺจก (หมวดสี่และหมวดห้า)
วิ. ทีโฆ จ มชฺฌิโม จ ทีฆมชฺฌิมํ (ทีฆ + มชฺฌิม)
อ.ยาวด้วย อ.ปานกลางด้วย ชื่อว่า ทีฆมชฺฌิม (ยาวและปานกลาง)
วิ. โอรพฺภิกา จ สูกริกา จ โอรพฺภิกสูกริกํ (โอรพฺภิก + สูกริก)
อ.คนฆ่าแกะ ท. ด้วย อ.คนฆ่าสุกร ท. ด้วย ชื่อว่า โอรพฺภิกสูกริก (คนฆ่าแกะและคนฆ่าสุกร
เลี้ยงชีพ)
วิ. สากุณิกา จ มาควิกา จ สากุณิกมาควิกํ (สากุณิก + มาควิก)
อ.คนฆ่านก ท.ด้วย อ.คนฆ่าเนื้อ ท.ด้วย ชื่อว่า สากุณิกมาควิก (พรานนกและพรานเนื้อ)
วิ. สปาโก จ จณฺฑาโล จ สปากจณฺฑาลํ (สปาก + จณฺฑาล)
อ.คนกินเนื้อสุนัขด้วย อ.คนจัณฑาลด้วย ชื่อว่า สปากจณฺฑาล (คนกินเนื้อสุนัขและจัณฑาล)
วิ. ปุกฺกุโส จ ฉวฑาหโก จ ปุกฺกุสฉวฑาหกํ (ปุกฺกุส + ฉวฑาหก)
อ.คนทิ้งดอกไม้ (อุจจาระ) ด้วย อ.คนเผาศพด้วย ชื่อว่า ปุกฺกุสฉวฑาหก (คนทิ้งดอกไม้และ
สัปเหร่อ)
วิ. เวนา จ รถการา จ เวนรถการํ (เวน + รถการ)
อ.ช่างสาน ท.ด้วย อ.ช่างหนัง ท.ด้วย ชื่อว่า เวนรถการ (ช่างสานและช่างหนัง)
วิ. ปุพฺพา จ อปรา จ ปุพฺพาปรํ (ปุพฺพา + อปรา) (รัสสะ)
อ.ทิศตะวันออกด้วย อ.ทิศตะวันตกด้วย ชื่อว่า ปุพฺพาปร (ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก)
วิ. ปุรตฺถิมา จ ปจฺฉิมา จ ปุรตฺถิมปจฺฉิมํ (ปุรตฺถิมา + ปจฺฉิมา) (รัสสะ)
อ.ทิศตะวันออกด้วย อ.ทิศตะวันตกด้วย ชือ่ ว่า ปุรตฺถมิ ปจฺฉมิ (ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก)
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วิ. ทกฺขิณา จ อุตฺตรา จ ทกฺขิณุตฺตรํ (ทกฺขิณา + อุตฺตรา) (รัสสะ)
อ.ทิศใต้ด้วย อ.ทิศเหนือด้วย ชื่อว่า ทกฺขิณุตฺตร (ทิศใต้และทิศเหนือ)
วิ. อธรา จ อุตฺตรา จ อธรุตฺตรํ (อธรา + อุตฺตรา)
อ.ทิศเบื้องล่างด้วย อ.ทิศเบื้องบนด้วย ชื่อว่า อธรุตฺตร (ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบน)
ตัวอย่างที่เป็นได้ทั้งสมาหารทวันทสมาสและอิตรีตรโยคทวันทสมาส มีดังนี้
วิ. อสฺสตฺถา จ กปิตฺถา จ อสฺสตฺถกปิตฺถํ, อสฺสตฺถกปิตฺถา วา (อสฺสตฺถ + กปิตฺถ)
อ.ต้นโพธิ์ ท.ด้วย อ.ต้นมะขวิด ท.ด้วย ชื่อว่า อสฺสตฺถกปิตฺถ (ต้นโพธิ์และต้นมะขวิด)
วิ. อชา จ เอฬกา จ อเชฬกํ, อเชฬกา วา (อช + เอฬก)
อ.แพะ ท.ด้วย อ.แกะ ท.ด้วย ชื่อว่าอเชฬก (แพะและแกะ)
วิ. หิรญฺฺจ สุวณฺณฺจ หิรฺสุวณฺณํ, หิรฺสุวณฺณานิ วา (หิรฺ + สุวณฺณ)
อ.เงินด้วย อ.ทองด้วย ชื่อว่า หิรฺสุวณฺณ (เงินและทอง)
วิ. ชาตรูปญฺจ รชตญฺจ ชาตรูปรชตํ, ชาตรูปรชตานิ วา (ชาตรูป + รชต)
อ.ทองด้วย อ.เงินด้วย ชื่อว่า ชาตรูปรชต (ทองและเงิน)
วิ. มณิ จ มุตฺตญฺจ สงฺโข จ เวฬุริยญฺจ มณิมุตฺตสงฺขเวฬุริยํ, มณิมุตฺตสงฺขเวฬุริยานิ วา
อ.แก้วมณีด้วย อ.มุกดาด้วย อ.สังข์ด้วย อ.แก้วไพฑูรย์ด้วย ชื่อว่า มณิมุตฺตสงฺขเวฬุริย
(แก้วมณี มุกดา สังข์ และแก้วไพฑูรย์) (มณิ + มุตฺต + สงฺข + เวฬุริย)
วิ. กาสี จ โกสลา จ กาสิโกสลํ, กาสิโกสลา วา (กาสี + โกสล) (รัสสะท่ามกลางสมาส)
อ.แคว้นกาสี ท.ด้วย อ.แคว้นโกศล ท.ด้วย ชื่อว่า กาสิโกสล (แคว้นกาสีและแคว้นโกศล)
วิ. กุสลญฺจ อกุสลญฺจ กุสลากุสลํ, กุสลากุสลา วา (กุสล + อกุสล)
อ.กุศลด้วย อ.อกุศลด้วย ชื่อว่า กุสลากุสล (กุศลและอกุศล)
วิ. สาวชฺชญฺจ อนวชฺชญฺจ สาวชฺชานวชฺชํ, สาวชฺชานวชฺชา วา (สาวชฺช + อนวชฺช)
อ.ธรรมอันมีโทษด้วย อ.ธรรมอันไม่มีโทษด้วย ชื่อว่า สาวชฺชานวชฺช (ธรรมที่มีโทษและ
ธรรม ที่ไม่มีโทษ)
วิ. หีนญฺจ ปณีตญฺจ หีนปฺปณีตํ, หีนปฺปณีตา วา (หีน + ปณีต)
อ.เลวด้วย อ.ประณีตด้วย ชื่อว่า หีนปฺปณีต (เลวและประณีต)
วิ. กณฺหญฺจ สุกฺกญฺจ กณฺหสุกฺกํ, กณฺหสุกฺกา วา (กณฺห + สุกฺก)
อ.ด�ำด้วย อ.ขาวด้วย ชื่อว่า กณฺหสุกฺก (ด�ำและขาว หรือ อกุศลและกุศล)
วิ. สุขญฺจ ทุกฺขญฺจ สุขทุกฺขํ, สุขทุกฺขานิ วา (สุข + ทุกฺข)
อ.ความสุขด้วย อ.ความทุกข์ด้วย ชื่อว่า สุขทุกฺข (ความสุขและความทุกข์)
วิ. ปฏิโฆ จ อนุนโย จ ปฏิฆานุนยํ, ปฏิฆานุนยา วา (ปฏิฆ + อนุนย)
อ.ความเคียดแค้นด้วย อ.ความยินดีดว้ ย ชือ่ ว่า ปฏิฆานุนย (ความเคียดแค้นและความยินดี)

สมาส ว่าด้วยการย่อบทตั้งแต่สองบทขึ้นไปเข้าด้วยกัน
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วิ. ฉายา จ อาตโป จ ฉายาตปํ, ฉายาตปา วา (ฉายา + อาตป)
อ.ร่มเงาด้วย อ.แดดด้วย ชื่อว่า ฉายาตป (ร่มเงาและแดด)
วิ. อาโลโก จ อนฺธกาโร จ อาโลกนฺธการํ, อาโลกนฺธการา วา (อาโลก + อนฺธการ)
อ.แสงสว่างด้วย อ.ความมืดด้วย ชื่อว่า อาโลกนฺธการ (แสงสว่างและความมืด)
วิ. รตฺติ จ ทิวา จ รตฺตินฺทิวํ, รตฺตินฺทิวา วา (รตฺติ + ทิวา) (ลงนิคหิตอาคม, แปลง อา เป็น อ)
อ.กลางคืนด้วย อ.กลางวันด้วย ชื่อว่า รตฺตินฺทิว (กลางคืนและกลางวัน)
วิ. อหญฺจ รตฺติ จ อโหรตฺตํ, อโหรตฺตา วา(อห + รตฺติ) (แปลง อ เป็น โอ, แปลง อิ เป็น อ)
อ.วันด้วย อ.คืนด้วย ชื่อว่า อโหรตฺต (วันและคืน)
วิ. สุกา จ สาลิกา จ สุกสาลิกํ, สุกสาลิกา วา (สุก + สาลิกา)
อ.นกแก้ว ท.ด้วย อ.นกสาลิกา ท.ด้วย ชื่อว่า สุกสาลิก (นกแก้วและนกสาลิกา)

๖.๗ สมาสท้อง (คพฺภสมาส)
สมาสท้อง คือ การย่อศัพท์หลายๆ ศัพท์เข้าด้วยกัน โดยมีสมาสตั้งแต่สองสมาสขึ้นไป
ย่อเข้าเป็นบทเดียวกัน โดยมีสมาสที่วิเคราะห์สุดท้ายเป็นตัวหลัก และมีสมาสที่อยู่ภายใน เป็น
สมาสเชื่อม
ส�ำหรับการเรียกชื่อสมาสนั้น เรียกตามชื่อสมาสที่วิเคราะห์สุดท้าย แล้วเรียกชื่อสมาส
ที่อยู่ภายในตั้งแต่ข้างหน้าสุดที่วิเคราะห์ก่อน ไปตามล�ำดับ ส่วนการวิเคราะห์นั้น ให้วิเคราะห์
สมาส ภายในสุดก่อน แล้วจึงวิเคราะห์ไล่เรียงไปตามล�ำดับจนถึงสมาสสุดท้าย
ตัวอย่างที่ ๑ : “นานาทุมปติตปุปฺผวาสิตสานุ, ปพฺพโต”
อุทาหรณ์วา่ “นานาทุมปติตปุปผฺ วาสิตสานุ” นี้ เป็นสมาสท้อง โดยเป็นทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส มีกัมมธารยสมาสและตัปปุริสสมาสอยู่ในท้อง มีวิเคราะห์ตามล�ำดับดังนี้
วิ. นานปฺปการา ทุมา นานาทุมา (นานา + ทุม) (วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส)
อ.ต้นไม้ ท. อันมีประการต่างๆ ชื่อว่า นานาทุม (ต้นไม้หลายชนิด)
วิ. นานาทุเมหิ ปติตานิ นานาทุมปติตานิ, ปุปฺผานิ (นานาทุม + ปติต) (ปัญจมีตัปปุริสสมาส)
อ.ดอกไม้ ท. อันตกไปแล้ว จากต้นไม้ต่างๆ ท. ชื่อว่า นานาทุมปติต (ตกจากต้นไม้ต่างๆ)
วิ. นานาทุมปติตานิ จ ตานิ ปุปฺผานิ จาติ นานาทุมปติตปุปฺผานิ (นานาทุมปติต + ปุปฺผ)
อ.อันตกไปแล้วจากต้นไม้ต่างๆ ท.ด้วย อ.อันตกไปแล้วจากต้นไม้ต่างๆ ท.เหล่านั้น เป็น
ดอกไม้ด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นานาทุมปติตปุปฺผ (ดอกไม้อันตกจากต้นไม้ต่างๆ)
(วิ.ปุ.กัม.)
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วิ. นานาทุมปติตปุปฺเผหิ วาสิตา นานาทุมปติตปุปฺผวาสิตา, สานู (นานาทุมปติตปุปฺผ +
วาสิต) (ตติยาตัปปุริสสมาส)
อ.ไหล่เขา ท. อันถูกอบแล้ว ด้วยดอกไม้อันตกไปแล้วจากต้นไม้ต่างๆ ท. ชื่อว่า นานาทุมปติตปุปฺผวาสิต (ถูกอบด้วยดอกไม้ที่หล่นจากต้นไม้ต่างๆ)
วิ. นานาทุมปติตปุปผฺ วาสิตา สานู ยสฺส ปพฺพตสฺส โสยํ นานาทุมปติตปุปผฺ วาสิตสานุ, ปพฺพโต
(นานาทุมปติตปุปฺผวาสิต + สานุ) (ฉัฏฐีทวิปทตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส)
อ.ไหล่เขา ท. อันถูกอบแล้วด้วยดอกไม้อันตกไปแล้วจากต้นไม้ต่างๆ แห่งภูเขาใด มีอยู่
อ.ภูเขานั้น ชื่อว่า นานาทุมปติตปุปฺผวาสิตสานุ,ได้แก่ภูเขา (ที่มีไหล่เขาที่ถูกอบด้วยดอกไม้
ที่หล่นจากต้นไม้ต่างๆ)
ตัวอย่างที่ ๒ : “พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิตกูโฏ, ปพฺพโต”
อุทาหรณ์ว่า “พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิตกูโฏ” นี้ เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส
โดยมีกัมมธารยสมาส และตัปปุริสสมาสอยู่ในท้อง มีวิเคราะห์ตามล�ำดับดังนี้
วิ. พฺยาลมฺโพ อมฺพธุ โร พฺยาลมฺพมฺพธุ โร (พฺยาลมฺพ + อมฺพธุ ร) (วิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาส)
อ.เมฆ อันย้อย ชื่อว่าพฺยาลมฺพมฺพุธร (เมฆอันย้อย)
วิ. พฺยาลมฺพมฺพุธรสฺส พินฺทูนิ พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทูนิ (พฺยาลมฺพมฺพุธร + พินฺทุ) (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส)
อ.หยาดน�้ำ ท. แห่งเมฆอันย้อย ชื่อว่าพฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุ (หยาดน�้ำแห่งเมฆที่ย้อย)
วิ. พฺยาลมฺพมฺพธุ รพินทฺ หู ิ จุมพฺ โิ ต พฺยาลมฺพมฺพธุ รพินทฺ จุ มุ พฺ โิ ต, กูโฏ (พฺยาลมฺพมฺพธุ รพินทฺ ุ +
จุมฺพิต) (ตติยาตัปปุริสสมาส)
อ.ยอด อันหยาดน�ำ้ แห่งเมฆอันย้อย ท. จูบแล้ว ชือ่ ว่าพฺยาลมฺพมฺพธุ รพินทฺ จุ มุ พฺ ติ (ถูกหยาดน�้ำ
แห่งเมฆที่ย้อยจูบแล้ว)
วิ. พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิโต กูโฏ ยสฺส โสยํ พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิตกูโฏ, ปพฺพโต
(พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิต + กูฏ) (ฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพีหิสมาส)
อ.ยอด อั น หยาดน�้ ำ แห่ ง เมฆอั น ย้ อ ยจู บ แล้ ว แห่ ง ภู เ ขาใด มี อ ยู ่ อ.ภู เ ขานั้ น ชื่ อ ว่ า
พฺยาลมฺพมฺพุธรพินฺทุจุมฺพิตกูฏ, ได้แก่ภูเขา (ที่มียอดเขาอันหยาดน�้ำแห่งเมฆที่ย้อยจูบแล้ว)

บทที่ ๗
ตัทธิต ว่าด้วยการย่อบทกับปัจจัยเข้าด้วยกัน
ความหมายของตัทธิต
ตัทธิต คือปัจจัยหมู่หนึ่งที่ใช้ประกอบหลังนามบท เพื่อแทนศัพท์ที่ถูกลบไป (Nominal
derivation) มีวเิ คราะห์วา่ “ตสฺมา ติวธิ ลิงคฺ โต ปรํ หุตวฺ า หิตา สหิตาติ ตทฺธติ า, ณาทิปจฺจยา”
(ต + หิต) ปัจจัยทั้งหลายมี ณ เป็นต้น เป็นเบื้องหลังจากลิงค์ทั้งสามนั้น เป็นไปด้วยกัน
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ตัทธิต หรือวิเคราะห์ว่า “เตสํ นามิกานํ หิตา อุปการา ตทฺธิตา”
ปัจจัยทั้งหลายอันเกื้อหนุน แก่บททั้งหลายอันประกอบด้วยนามวิภัตติเหล่านั้น ชื่อว่า ตัทธิต
ฉะนั้น ตัทธิตนี้ จึงได้แก่ศัพท์นามใหม่ที่เกิดจากการผสมค�ำนามกับปัจจัยเข้าด้วยกัน
การเรียกชื่อตัทธิตต่างๆ เรียกตามศัพท์ที่ถูกลบไป ดังมีค� ำกล่าวที่ว่า “หมูตาย หมูตัทธิต,
หมาตาย หมาตัทธิต” เช่นในตัวอย่างว่า “วาสิฏฺโ” แปลว่า เหล่ากอของนายวสิฏฐะ มาจาก “
วสิฏฺ + ณ ปัจจัย” มีรูปวิเคราะห์ว่า “วสิฏฺสฺส อปจฺจํ วาสิฏฺโ” ในที่นี้ ลง ณ ปัจจัยมาแทน
“อปจฺจ”ศัพท์ที่ถูกลบไป ดังนั้นจึงเรียกตัทธิตนี้ว่า “อปัจจตัทธิต” เป็นต้น

ความหมายของค�ำว่า “ปัจจัย”
ค�ำว่า “ปัจจัย” หมายความว่าเป็นแดนให้ทราบเนื้อความของบทที่ถูกลบไป หรือเป็นเหตุ
ให้ทราบเนื้อความของบทที่ถูกลบไป มีวิเคราะห์ว่า “ปฏิจฺจ เอตสฺมา อตฺโถ เอตีติ ปจฺจโย
(ปติ + อิ คติมฺหิ ในการไป + อ) แปลว่า อ.เนื้อความ (มีอปัจจะเป็นต้น) อาศัยแล้วจาก ณ
เป็นต้นนี้ ย่อมเป็นไป เพราะเหตุนั้น อ.ณ เป็นต้นนี้ ชื่อว่า ปัจจัย หรือวิเคราะห์ว่า “ปตียนฺติ
อเนน อตฺถาติ ปจฺจโย แปลว่า อ.เนื้อความ ท. (มีอปัจจะเป็นต้น) ย่อมถูกรู้ ด้วย ณ เป็นต้นนี้
เพราะเหตุนั้น อ.ณ เป็นต้นนี้ ชื่อว่า ปัจจัย

อนุพันธ์ (ตัทธิตอนุพันธ์)
อนุพันธ์ คืออักษรที่จะต้องถูกลบไปแน่นอน ไม่มีการประกอบใช้ในบาลี ดังมีค�ำกล่าว
ที่ว่า “อปฺปโยคี อนุพนฺโธ” และเมื่อลบไปแล้วมีผลท�ำให้มีการวุทธิ (พฤทธิ์) สระหน้าในกรณี
ที่ไม่มีสังโยคเป็นที่สุด ในตัทธิตมีตัวเดียว คือ ณฺ อนุพันธ์ มีปัจจัย ๑๐ ตัว ได้แก่ ณ, ณายน,
ณาน, เณยฺย, ณิ, ณิก, ณฺย, ณว, เณร และ กณฺ ปัจจัย
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ประเภทของนามศัพท์และนิบาตที่น�ำมาท�ำเป็นตัทธิต
๑. สุทธนาม+ปัจจัย เช่น
			
๒. คุณนาม+ปัจจัย เช่น
			
			
๓. สัพพนาม+ปัจจัย เช่น
			
๔. สมาสนาม+ปัจจัย เช่น
		
			
			
			
๕. ตัทธิตนาม+ปัจจัย เช่น
			
			
			
๖. นิบาต+ปัจจัย
เช่น
			

สมณสฺส อปจฺจํ สามเณโร (สมณ + เณร) (อปัจจตัทธิต)
เหล่ากอ แห่งพระสมณะ ชื่อว่า สามเณร (สามเณร)
สพฺเพสํ วิเสเสน วโรติ วรตโร (วร + ตร) (วิเสสตัทธิต)
ผู้ประเสริฐ โดยยิ่ง กว่าชนทั้งหลาย ทั้งปวง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า
วรตร (ผู้ประเสริฐกว่า)
เตน ปกาเรน ตถา (ต + ถา) (อัพยยตัทธิต)
โดยประการนั้น ชื่อว่า ตถา (โดยประการนั้น)
สุนฺทโร มโน ยสฺสาติ สุมโน (สุ + มน) (พหุพพีหิสมาส)
ใจ อันดี ของบุคคลใด มีอยู่ เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อว่า สุมน
(ผู้มีใจดี)
สุมนสฺส ภาโว โสมนสฺสํ (สุมน + ณฺย) (ภาวตัทธิต)
ความเป็น แห่งผู้มีใจดี ชื่อว่า โสมนสฺส (ความเป็นแห่งผู้มีใจดี)
เมธา อสฺส อตฺถีติ เมธาวี (เมธา + วี) (อัสสัตถิตัทธิต)
ปัญญา ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า เมธาวี (ผูม้ ปี ญ
ั ญา)
วิเสเสน เมธาวีติ เมธิโย (เมธาวี + อิย) (วิเสสตัทธิต)
ผู้มีปัญญา โดยพิเศษ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่าเมธิย (ผู้มีปัญญากว่า)
ปจฺฉา ชาโต ปจฺฉิโม (ปจฺฉา + อิม) (สังสัฏาทิอเนกัตถตัทธิต)
อ.ผู้เกิดแล้ว ในภายหลัง ชื่อว่า ปจฺฉิม (ผู้เกิดในภายหลัง)

ตัทธิตว่าโดยประเภทใหญ่ๆ มี ๓ ประเภท คือ
(๑) สามัญญวุตติตัทธิต คือตัทธิตทั่วๆ ไป แบ่งออกเป็น ๕ ประการ คือ
๑.๑ อปัจจตัทธิต ตัทธิตที่เกี่ยวข้องกับโคตร ตระกูล เหล่ากอ บุตร มีปัจจัย
๙ ตัว คือ ณ, ณายน, ณาน, เณยฺย, ณิ, ณิก, ณฺย, ณว และ เณร ปัจจัย
๑.๒ สั ง สั ฏ ฐาทิ อ เนกั ต ถตั ท ธิ ต ตั ท ธิ ต ที่ มี อ รรถสั ง สั ฏ ฐะ (ระคน) เป็ น ต้ น
มีปัจจัย ๑๘ ตัว คือ ณิก, ณ, เณยฺย, อิม, อิย, อิก, กิย, ย, ณฺย, กณฺ, ตา, อายิตตฺต, ล, อาลุ,
ก, ตฺตก, วนฺตุ และ มย ปัจจัย
๑.๓ วิเสสตัทธิต ตัทธิตทีล่ งหลังคุณศัพท์ รูปส�ำเร็จท�ำหน้าทีเ่ ป็นคุณศัพท์ชนั้ วิเศษ
และ อติวิเศษ มีปัจจัย ๕ ตัว คือ ตร, ตม, อิสิก, อิย และ อิฏฺ ปัจจัย
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๑.๔ อัสสัตถิตัทธิต ตัทธิตที่มี “อสฺส+อตฺถิ” หรือเรียกว่า “ตทัสสัตถิตัทธิต”
มีปัจจัย ๑๒ ตัว คือ วี, โส, อิล, ว, อาล, สี, อิก, อี, ร, วนฺตุ, มนฺตุ และ ณ ปัจจัย
๑.๕ สังขยาตัทธิต ปัจจัยที่ลงในอรรถสังขยาตัทธิตมี ๖ ตัว โดยเป็นปูรณสังขยา
มีปัจจัย ๕ ตัว คือ ม, ถ, , ติย และ อี ปัจจัย แปลว่า “ที่...” และที่เป็นอเนกัตถสังขยามีปัจจัย
๑ ตัว คือ ก ปัจจัย
๒) ภาวตัทธิต คือตัทธิตที่มี “ภาว”ศัพท์ แปลว่า “ความมี, ความเป็น” จะต้องสัมพันธ์
กับบทที่มีฉัฏฐีวิภัตติเป็นที่สุดเสมอ ในภาวตัทธิตนี้ มีปัจจัย ๗ ตัว คือ ณฺย, ตฺต, ตา, ตฺตน,
เณยฺย, ณ และ กณฺ ปัจจัย
(๓) อั พ ยยตั ท ธิ ต ปั จ จั ย ที่ ล งท้ า ยค� ำ นามก็ มี ท้ า ยสั ง ขยาก็ มี รู ป ส� ำ เร็ จ จะเป็ น
อัพยยศัพท์ (นิบาต) ทั้งหมด จึงเรียกตัทธิตนี้ว่า อัพยยตัทธิต มีปัจจัย ๑๐ ตัว คือ กฺขตฺตุํ, ธา,
ชฺฌํ, โส, ถา, ถตฺตา, ถํ, ชฺช, ชฺชุ และ ตน ปัจจัย

๗.๑ อปัจจตัทธิต
อปัจจตัทธิต คือตัทธิตที่เกี่ยวข้องกับโคตร ตระกูล เหล่ากอ บุตร มีวิเคราะห์ว่า
“น ปตติ น ฉิชฺชติ วํโส เอเตนาติ อปจฺจํ” ชื่อว่า อปัจจะ เพราะเป็นเครื่องไม่ขาดสูญแห่ง
วงศ์ตระกูล ในอปัจจตัทธิตนี้ มีปัจจัย ๙ ตัว คือ ณ, ณายน, ณาน, เณยฺย, ณิ, ณิก, ณฺย, ณว
และ เณร ปัจจัย รูปส�ำเร็จเป็นนามนาม
วิ. วสิฏฺ สฺส อปจฺจํ วาสิฏฺโ (วสิฏฺ + ณ)
อ.เหล่ากอ ของนายวสิฏฐะ ชื่อว่า วาสิฏฺ (เหล่ากอของวสิฏฐะ)
วิ. กจฺจสฺส ปุตฺโต กจฺจายโน, กจฺจาโน (กจฺจ + ณายน, ณาน)
อ.บุตร ของกัจจะ ชื่อว่า กจฺจายน, กจฺจาน (บุตรของกัจจะ)
วิ. ภคินิยา ปุตฺโต ภาคิเนยฺโย (ภคินิ + เณยฺย)
อ.บุตร ของพี่สาว/น้องสาว ชื่อว่า ภาคิเนยฺย (บุตรของพี่สาว/น้องสาว, หลาน)
วิ. สุทฺโธทนสฺส อปจฺจํ สุทฺโธทนิ (สุทฺโธทน + ณิ)
อ.พระราชโอรส ของพระเจ้าสุทโธทนะ ชื่อว่า สุทฺโธทนิ (พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ,
พระนามของพระพุทธเจ้าโคดม)
วิ. สกฺยปุตฺตสฺส ปุตฺโต สกฺยปุตฺติโก, สกฺยปุตฺติโย (สกฺยปุตฺต + ณิก) (ลง ณิกปัจจัย)
อ.ลูก ของศากยบุตร ชื่อว่า สกฺยปุตฺติก, สกฺยปุตฺติย (ลูกของศากยบุตร) (แปลง ก เป็น ย)
วิ. อทิติยา ปุตฺโต อาทิจฺโจ (อทิติ + ณฺย) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.ลูก ของอทิติเทพธิดา ชื่อว่า อาทิจฺจ (ลูกของอทิติเทพธิดา, พระอาทิตย์)
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วิ. อุปคุสฺส อปจฺจํ โอปคโว (อุปคุ + ณว)
อ.เหล่ากอ ของอุปคุ ชื่อว่า โอปคว (เหล่ากอของอุปคุ)
วิ. สมณสฺส อปจฺจํ สามเณโร (สมณ + เณร) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.เหล่ากอ ของพระสมณะ ชื่อว่า สามเณร (เหล่ากอของพระสมณะ, สามเณร)

๗.๒ สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต
สังสัฏฐาทิอเนกัตถตัทธิต คือตัทธิตที่มีอรรถมากมีอรรถสังสัฏฐะ (ระคน) เป็นต้น
มีปัจจัย ๑๘ ตัว คือ ณิก, ณ, เณยฺย, อิม, อิย, อิก, กิย, ย, ณฺย, กณฺ, ตา, อายิตตฺต, ล, อาลุ,
ก, ตฺตก, วนฺตุ และ มย ปัจจัย รูปส�ำเร็จเป็นนามนามก็มี เป็นคุณนามก็มี
วิ. ติเลน สํสฏฺํ เตลิกํ, โภชนํ (ติล + ณิก) (วุทธิ อิ เป็น เอ)
ระคนแล้ว ด้วยงา ชื่อว่า เตลิก, ได้แก่อาหาร (ผสมด้วยงา)
วิ. นาวาย ตรตีติ นาวิโก (นาวา + ณิก)
ย่อมข้าม ด้วยเรือ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นาวิก (ผู้ข้ามด้วยเรือ)
วิ. สกเฏน จรตีติ สากฏิโก (สกฏ + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา)
ย่อมเที่ยวไป ด้วยเกวียน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สากฏิก (ผู้เที่ยวไปด้วยเกวียน)
วิ. ธมฺเมน จรติ ปวตฺตตีติ ธมฺมิโก (ธมฺม + ณิก)
ย่อมเป็นไป ด้วยธรรม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธมฺมิก (ผู้เป็นไปด้วยธรรม)
วิ. วินยมธีเตติ เวนยิโก (วินย + ณิก) (วุทธิ อิ เป็น เอ)
ย่อมสวด ซึ่งพระวินัย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เวนยิก (ผู้สวดพระวินัย, ผู้ช�ำนาญพระวินัย)
วิ. วินยํ อเวจฺจาธีเตติ เวนยิโก (วินย + ณิก) (วุทธิ อิ เป็น เอ)
พิจารณาแล้ว ซึ่งพระวินัย ย่อมสวด เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เวนยิก (ผู้สวดพระวินัย, ผู้ช�ำนาญ
พระวินัย)
วิ. สุตฺตนฺตํ อธีเตติ สุตฺตนฺติโก (สุตฺตนฺต + ณิก)
ย่อมสวด ซึ่งพระสูตร เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สุตฺตนฺติก (ผู้สวดพระสูตร, ผู้ช�ำนาญพระสูตร)
วิ. สุตฺตนฺตํ อเวจฺจาธีเตติ สุตฺตนฺติโก (สุตฺตนฺต + ณิก)
พิจารณาแล้ว ซึง่ พระสูตร ย่อมสวด เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า สุตตฺ นฺตกิ (ผูส้ วดพระสูตร, ผูช้ �ำนาญ
พระสูตร)
วิ. อภิธมฺมํ อธีเตติ อาภิธมฺมิโก (อภิธมฺม + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา)
ย่อมสวด ซึ่งพระอภิธรรม เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อาภิธมฺมิก (ผู้สวดพระอภิธรรม, ผู้ช�ำนาญ
พระอภิธรรม)
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วิ. อภิธมฺมํ อเวจฺจาธีเตติ อาภิธมฺมิโก (อภิธมฺม + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา)
พิจารณาแล้ว ซึง่ พระอภิธรรม ย่อมสวด เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า อาภิธมฺมกิ (ผูส้ วดพระอภิธรรม,
ผู้ช�ำนาญพระอภิธรรม)
วิ. กาเยน กโต ปโยโค กายิโก (กาย + ณิก)
อ.ความพยายาม อันบุคคลกระท�ำแล้ว ด้วยกาย ชื่อว่า กายิก (ผู้พยายามทางกาย)
วิ. กาเยน กตํ กมฺมํ กายิกํ (กาย + ณิก)
อ.กรรม อันบุคคลกระท�ำแล้ว ด้วยกาย ชื่อว่า กายิก (กรรมที่ท�ำทางกาย, กายกรรม)
วิ. วจสา กตํ กมฺมํ วาจสิกํ (วจ + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา, ลง สฺ อาคม)
อ.กรรม อันบุคคลกระท�ำแล้ว ด้วยวาจา ชื่อว่า วาจสิก (กรรมที่ท�ำทางวาจา, วจีกรรม)
วิ. มนสา กตํ กมฺมํ มานสิกํ (มน + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา, ลง สฺ อาคม)
อ.กรรม อันบุคคลกระท�ำแล้ว ด้วยใจ ชื่อว่า มานสิก (กรรมที่ท�ำทางใจ, มโนกรรม)
วิ. สรีเร สนฺนิธานา เวทนา สารีริกา (สรีร + ณิก + อา) (สนฺนิธานตฺถ = อรรถนับเนื่อง)
อ.เวทนา อันนับเนื่อง ในสรีระ ชื่อว่า สารีริกา, ได้แก่เวทนา (อันนับเนื่องในสรีระ)
วิ. สรีเร สนฺนิธานํ ทุกฺขํ สารีริกํ (สรีร + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.ทุกข์ อันนับเนื่อง ในสรีระ ชื่อว่า สารีริก, ได้แก่ทุกข์ (อันนับเนื่องในร่างกาย)
วิ. มนสิ สนฺนิธานา เวทนา มานสิกา (มน + ณิก + อา) (วุทธิ อ เป็น อา, ลง สฺ อาคม)
อ.เวทนา อันนับเนื่อง ในใจ ชื่อว่า มานสิกา, ได้แก่เวทนา (อันนับเนื่องในใจ)
วิ. มนสิ สนฺนิธานํ ทุกฺขํ มานสิกํ (มน + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา, ลง สฺ อาคม)
อ.ทุกข์ อันนับเนื่อง ในใจ ชื่อว่า มานสิก, ได้แก่ทุกข์ (อันนับเนื่องในใจ)
วิ. ทฺวาเร นิยุตฺโต โทวาริโก (ทฺวาร + ณิก) (ลง โออาคม) (นิยุตฺตตฺถ = อรรถประกอบ)
ประกอบแล้ว ที่ประตู ชื่อว่า โทวาริก (ผู้เฝ้าประตู)
วิ. ภณฺฑาคาเร นิยุตฺโต ภณฺฑาคาริโก (ภณฺฑาคาร + ณิก)
ประกอบแล้ว ในเรือนคลัง ชื่อว่า ภณฺฑาคาริก (ผู้เฝ้าเรือนคลัง, ขุนคลัง)
วิ. นคเร นิยุตฺโต นาคริโก (นคร + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา)
ประกอบแล้ว ในเมือง ชื่อว่า นาคริก (ผู้รักษานคร)
วิ. อาทิกมฺเม นิยุตฺโต อาทิกมฺมิโก (อาทิกมฺม + ณิก)
ประกอบแล้ว ในกรรมเบื้องแรก ชื่อว่า อาทิกมฺมิก (ผู้ท�ำกรรมเบื้องแรก)
วิ. เจตสิ นิยุตฺตา เจตสิกา (เจต + ณิก) (ลง สฺ อาคม)
ประกอบแล้ว ในใจ ชื่อว่า เจตสิก (ประกอบในใจ)
วิ. วีณา อสฺส สิปฺปนฺติ เวณิโก (วีณา + ณิก) (วุทธิ อี เป็น เอ) (สิปฺปตฺถ = อรรถศิลปะ)
อ.การดีดพิณ เป็นศิลปะ ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เวณิก (ผู้มีการดีดพิณ
เป็นศิลปะ)
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วิ. เตลํ อสฺส ภณฺฑนฺติ เตลิโก (เตล + ณิก) (ภณฺฑตฺถ = อรรถสินค้า)
อ.น�้ำมัน เป็นสินค้า ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เตลิก (ผู้มีน�้ำมันเป็นสินค้า)
วิ. อุรพฺภํ หนฺตวฺ า ชีวตีติ โอรพฺภโิ ก (อุรพฺภ + ณิก) (วุทธิ อุ เป็น โอ) (ชีวกิ ตฺถ = อรรถคืออาชีพ)
ฆ่าแล้ว ซึ่งแกะ ย่อมเลี้ยงชีพ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า โอรพฺภิก (ผู้ฆ่าแกะเลี้ยงชีพ)
วิ. มคํ หนฺตฺวา ชีวตีติ มาควิโก (มค + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา, ลง วฺอาคม)
ฆ่าแล้ว ซึ่งเนื้อ ย่อมเลี้ยงชีพ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มาควิก (ผู้ฆ่าเนื้อเลี้ยงชีพ)
วิ. สูกรํ หนฺตฺวา ชีวตีติ สูกริโก (สูกร + ณิก)
ฆ่าแล้ว ซึ่งสุกร ย่อมเลี้ยงชีพ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สูกริก (ผู้ฆ่าสุกรเลี้ยงชีพ)
วิ. สกุณํ หนฺตฺวา ชีวตีติ สากุณิโก (สกุณ + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา)
ฆ่าแล้ว ซึ่งนก ย่อมเลี้ยงชีพ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สากุณิก (ผู้ฆ่านกเลี้ยงชีพ, พรานนก)
วิ. มจฺฉํ หนฺตฺวา ชีวตีติ มจฺฉิโก (มจฺฉ + ณิก)
ฆ่าแล้ว ซึ่งปลา ย่อมเลี้ยงชีพ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มจฺฉิก (ผู้ฆ่าปลาเลี้ยงชีพ)
วิ. ชาเลน หนตีติ ชาลิโก (ชาล + ณิก)
ย่อมฆ่า ด้วยตาข่าย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ชาลิก (ผู้ฆ่าด้วยตาข่าย)
วิ. พฬิเสน หนตีติ พาฬิสิโก (พฬิส + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา)
ย่อมฆ่า ด้วยเบ็ด เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า พาฬิสิก (ผู้ฆ่าด้วยเบ็ด, พรานเบ็ด)
วิ. จาโป อสฺส อาวุโธติ จาปิโก (จาป + ณิก)
อ.ธนู เป็นอาวุธ ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า จาปิก (ผู้มีธนูเป็นอาวุธ)
วิ. เสมฺโห อสฺส อาพาโธติ เสมฺหิโก (เสมฺห + ณิก)
อ.เสลด เป็นอาพาธ ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เสมฺหิก (ผู้มีโรคเสลด)
วิ. พุทฺเธ ปสนฺโน พุทฺธิโก (พุทฺธ + ณิก)
เลื่อมใสแล้ว ในพระพุทธเจ้า ชื่อว่า พุทฺธิก (ผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า)
วิ. ธมฺเม ปสนฺโน ธมฺมิโก (ธมฺม + ณิก)
เลื่อมใสแล้ว ในพระธรรม ชื่อว่า ธมฺมิก (ผู้เลื่อมใสในพระธรรม)
วิ. สํเฆ ปสนฺโน สํฆิโก (สํฆ + ณิก)
เลื่อมใสแล้ว ในพระสงฆ์ ชื่อว่า สํฆิก (ผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์)
วิ. พุทฺธสฺส สนฺตโก พุทฺธิโก (พุทฺธ + ณิก)
อ.สมบัติ ของพระพุทธเจ้า ชื่อว่า พุทฺธิก (สมบัติของพระพุทธเจ้า)
วิ. ธมฺมสฺส สนฺตโก ธมฺมิโก (ธมฺม + ณิก)
อ.สมบัติ ของพระธรรม ชื่อว่า ธมฺมิก (สมบัติของพระธรรม)
วิ. สํฆสฺส สนฺตโก สํฆิโก วิหาโร, สํฆิกา ภูมิ, สํฆิกํ จีวรํ (สํฆ + ณิก)
อ.สมบัติ ของพระสงฆ์ ชื่อว่า สํฆิก (สมบัติของพระสงฆ์)
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วิ. ปุคฺคลสฺส สนฺตกํ ปุคฺคลิกํ, จีวรํ (ปุคฺคล + ณิก)
อ.จีวร อันเป็นสมบัติ ของบุคคล ชื่อว่า ปุคฺคลิก (อันเป็นสมบัติของบุคคล)
วิ. สนฺทิฏฺมรหตีติ สนฺทิฏฺิโก (สนฺทิฏฺ + ณิก)
ย่อมควร ซึ่งการเห็นเอง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สนฺทิฏฐฺ ิก (อันควรซึ่งการเห็นเอง)
วิ. “เอหิ ปสฺสา”ติ อิมํ วิธึ อรหตีติ เอหิปสฺสิโก (เอหิปสฺส + ณิก)
ย่อมควร ซึ่งวิธีนี้ว่า อ.ท่าน จงมา จงดู ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เอหิปสฺสิก (อันควรซึ่ง
วิธีว่า จงมาและจงดู)
วิ. ปํสุกูลธารณํ ปํสุกูลํ, ตํ สีลมสฺสาติ ปํสุกูลิโก, ภิกฺขุ (ปํสุกูล + ณิก) (สีลตฺถ = อรรถปกติ)
อ.การทรงไว้ซงึ่ ผ้าบังสุกลุ ชือ่ ว่า ปํสกุ ลู , อ.การทรงไว้ซงึ่ ผ้าบังสุกลุ นัน้ เป็นปกติ ของภิกษุนนั้
มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปํสุกูลิก, ได้แก่ภิกษุ (ผู้มีการทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลเป็นปกติ)
วิ. ติจีวรํ สีลมสฺสาติ เตจีวริโก, ภิกฺขุ (ติจีวร + ณิก) (วุทธิ อิ เป็น เอ)
อ.การทรงไว้ซึ่งผ้าไตรจีวร เป็นปกติ ของภิกษุนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เตจีวริก, ได้แก่
ภิกษุ (ผู้มีการทรงไว้ซึ่งผ้าไตรจีวรเป็นปกติ)
วิ. เอกาสเน โภชนสีโล เอกาสนิโก, ภิกฺขุ (เอกาสน + ณิก)
อ.ผู้มีการฉัน-บนอาสนะเดียว-เป็นปกติ ชื่อว่า เอกาสนิก, ได้แก่ภิกษุ (ผู้มีการฉันบน
อาสนะเดียว เป็นปกติ, ผู้ฉันมื้อเดียว)
วิ. รุกฺขมูเล วสนสีโล รุกฺขมูลิโก, ภิกฺขุ (รุกฺขมูล + ณิก)
อ.ผู้มีการอยู่-ที่โคนแห่งต้นไม้-เป็นปกติ ชื่อว่า รุกฺขมูลิก, ได้แก่ภิกษุ (ผู้มีการอยู่ที่โคนต้นไม้
เป็นปกติ)
วิ. อรญฺเ วสนสีโล อารฺิโก, ภิกฺขุ (อรฺ + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.ผู้มีการอยู่-ในป่า-เป็นปกติ ชื่อว่า อารฺิก, ได้แก่ภิกษุ (ผู้มีการอยู่ในป่าเป็นปกติ)
วิ. สุสาเน วสนสีโล โสสานิโก, ภิกฺขุ (สุสาน + ณิก) (วุทธิ อุ เป็น โอ)
อ.ผู้มีการอยู่-ในป่าช้า-เป็นปกติ ชื่อว่า โสสานิก, ได้แก่ภิกษุ (ผู้มีการอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ)
วิ. อปาเย ชาโต อาปายิโก (อปาย + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา) (ชาตตฺถ = อรรถคือเกิด)
ผู้เกิดแล้ว ในอบายภูมิ ชื่อว่า อาปายิก (ผู้เกิดในอบายภูมิ)
วิ. นิรเย ชาโต เนรยิโก (นิรย + ณิก) (วุทธิ อิ เป็น เอ)
ผู้เกิดแล้ว ในนรก ชื่อว่า เนรยิก (ผู้เกิดในนรก, สัตว์นรก)
วิ. ราชคเห ชาโต ราชคหิโก, ชโน (ราชคห + ณิก)
อ.ชน ผู้เกิดแล้ว ในเมืองราชคฤห์ ชื่อว่า ราชคหิก (ผู้เกิดในเมืองราชคฤห์)
วิ. ราชคเห วสตีติ ราชคหิโก, ชโน (ราชคห + ณิก)
อ.ชน ย่อมอยู่ ในเมืองราชคฤห์ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ราชคหิก (ผู้อยู่ในเมืองราชคฤห์)
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วิ. มคเธสุ ชาโต มาคธิโก, มาคธิกา, มาคธิกํ (มคธ + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา)
ผู้เกิดแล้ว ในแคว้นมคธ ท. ชื่อว่า มาคธิก, มาคธิกา, มาคธิก (ผู้เกิดในแคว้นมคธ)
วิ. มคเธสุ วสตีติ มาคธิโก, มาคธิกา, มาคธิกํ (มคธ + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา)
ย่อมอยู่ ในแคว้นมคธ ท. เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มาคธิก, มาคธิกา, มาคธิก (ผู้อยู่ในแคว้นมคธ)
วิ. โลเก วิทิโต โลกิโก (โลก + ณิก)
ผู้ปรากฏแล้ว ในโลก ชื่อว่า โลกิก (ผู้ปรากฏในโลก)
วิ. โลกาย สํวตฺตตีติปิ โลกิโก (โลก + ณิก)
ย่อมเป็นไป เพื่อโลก แม้เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า โลกิก (ผู้เป็นไปเพื่อโลก)
วิ. อสงฺขาโรเยว อสงฺขาริกํ (อสงฺขาร + ณิก) (สกตฺถ = อรรถของตัวเอง, มีความหมายเท่าเดิม)
อ.อสังขารนั่นเทียว ชื่อว่า อสงฺขาริก (อสังขาริก)
วิ. สสงฺขาโรเยว สสงฺขาริกํ (สสงฺขาร + ณิก)
อ.สสังขารนั่นเทียว ชื่อว่า สสงฺขาริก (สสังขาริก)
วิ. นามเมว นามิกํ (นาม + ณิก)
อ.ชื่อนั่นเทียว ชื่อว่า นามิก (ชื่อ, นาม)
วิ. อาขฺยาตเมว อาขฺยาติกํ (อาขฺยาต + ณิก)
อ.อาขยาตนั่นเทียว ชื่อว่า อาขฺยาติก (อาขยาต)
วิ. อุปสคฺคเมว โอปสคฺคิกํ (อุปสคฺค + ณิก) (วุทธิ อุ เป็น โอ)
อ.อุปสัคนั่นเทียว ชื่อว่า โอปสคฺคิก (อุปสัค)
วิ. นิปาตเมว เนปาติกํ (นิปาต + ณิก) (วุทธิ อิ เป็น เอ)
อ.นิบาตนั่นเทียว ชื่อว่า เนปาติก (นิบาต)
วิ. จตุมหาราเช ภตฺติ เอเตสนฺติ จาตุมหาราชิกา (จตุมหาราช + ณิก) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.ความภักดี ในท้าวมหาราช ๔ พระองค์ ของเทวดา ท.เหล่านั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น
ชื่อว่า จาตุมหาราชิกา (ผู้มีความภักดีในท้าวมหาราชทั้ง ๔ พระองค์)
วิ. กสาเวน รตฺตํ กาสาวํ, วตฺถํ (กสาว + ณ) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.ผ้า อันถูกย้อมแล้ว ด้วยน�้ำฝาด ชื่อว่า กาสาว (อันถูกย้อมด้วยน�้ำฝาด, ผ้ากาสาวพัสตร์)
วิ. กสาเยน รตฺตํ กาสายํ, วตฺถํ (กสาย + ณ) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.ผ้า อันถูกย้อมแล้ว ด้วยน�้ำฝาด ชื่อว่า กาสาย (อันถูกย้อมด้วยน�้ำฝาด, ผ้ากาสาวพัสตร์)
วิ. มิตฺเต ภวา เมตฺตา, เมตฺตี วา (มิตฺต + ณ + อา, อี) (วุทธิ อิ เป็น เอ)
อ.ความรักอันเป็นอยู่(อันเกิด) ในมิตร ชื่อว่า เมตฺตา, เมตฺตี (ความรักที่เกิดในมิตร)
วิ. ปาวุเส ชาโต ปาวุโส เมโฆ, ปาวุสา รตฺติ, ปาวุสํ อพฺภํ (ปาวุส + ณ) (ชาตาทิอตฺถ)
อ.เมฆ เกิดแล้ว ในฤดูฝน ชื่อว่า ปาวุส (เกิดในฤดูฝน)
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วิ. สรเท ชาโต สารโท มาโส, สารทา รตฺติ, สารทํ ปุปฺผํ (สรท + ณ) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.เดือน เกิดแล้ว ในฤดูอับลม ชื่อว่า สารท (เกิดในฤดูอับลม)
วิ. สิสิเร ชาโต สิสิโร (สิสิร + ณ)
เกิดแล้ว ในฤดูใบไม้ผลิ ชื่อว่า สิสิร. (เกิดในฤดูใบไม้ผลิ)
วิ. เหมนฺเต ชาโต เหมนฺโต (เหมนฺต + ณ)
เกิดแล้ว ในฤดูหนาว ชื่อว่า เหมนฺต (เกิดในฤดูหนาว)
วิ. วสนฺเต ชาโต วสนฺโต (วสนฺต + ณ)
เกิดแล้ว ในฤดูฝน ชื่อว่า วสนฺต (เกิดในฤดูฝน)
วิ. คิมฺเห ชาโต คิมฺโห (คิมฺห + ณ)
เกิดแล้ว ในฤดูร้อน ชื่อว่า คิมฺห (เกิดในฤดูร้อน)
วิ. ราชคเห ชาโต ราชคโห (ราชคห + ณ)
เกิดแล้ว ในเมืองราชคฤห์ ชื่อว่า ราชคห (ผู้เกิดในเมืองราชคฤห์)
วิ. ราชคหา อาคโต ราชคโห (ราชคห + ณ)
มาแล้ว จากเมืองราชคฤห์ ชื่อว่า ราชคห (ผู้มาจากเมืองราชคฤห์)
วิ. ราชคโห อสฺส นิวาโสติ ราชคโห (ราชคห + ณ)
อ.เมืองราชคฤห์ เป็นทีอ่ ยู่ ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ราชคห (ผูม้ เี มืองราชคฤห์
เป็นที่อยู่)
วิ. ราชคหสฺส อิสฺสโรติ ราชคโห, ราชคหโก วา (ราชคห + ณ) (ลง กฺ อาคม)
ผู้เป็นใหญ่ แห่งเมืองราชคฤห์ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ราชคห, ราชคหก (ผู้เป็นใหญ่แห่ง
เมืองราชคฤห์)
วิ. นคเร วสตีติ นาคโร, นาครโก วา (นคร + ณ) (วุทธิ อ เป็น อา) (ลง กฺ อาคม)
ย่อมอยู่ ในเมือง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นาคร หรือชื่อว่า นาครก (ผู้อยู่ในเมือง, ชาวเมือง)
วิ. ชนปเท วสตีติ ชานปโท (ชนปท + ณ) (วุทธิ อ เป็น อา)
ย่อมอยู่ ในชนบท เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ชานปท (ผู้อยู่ในชนบท)
วิ. มคเธสุ ชาโต มาคโธ (มคธ + ณ) (วุทธิ) (ชื่อชนบททั้ง ๑๖ แคว้น ใช้เป็นพหุวจนะเท่านั้น)
เกิดแล้ว ในแคว้นมคธ ท. ชื่อว่า มาคธ (ผู้เกิดในแคว้นมคธ)
วิ. มคเธหิ อาคโต มาคโธ (มคธ + ณ) (วุทธิ อ เป็น อา)
มาแล้ว จากแคว้นมคธ ท. ชื่อว่า มาคธ (ผู้มาจากแคว้นมคธ)
วิ. มคธา อสฺส นิวาโสติ มาคโธ (มคธ + ณ) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.แคว้นมคธ ท. เป็นที่อยู่ ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า มาคธ (ผู้มีแคว้นมคธ
เป็นที่อยู่)
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วิ. มคธานํ อิสฺสโรติ มาคโธ, มาคธโก วา (มคธ + ณ) (วุทธิ อ เป็น อา) (ลง กฺ อาคม)
ผูเ้ ป็นใหญ่ แห่งแคว้น ท. เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่ามาคธ หรือชือ่ ว่า มาคธก (ผูเ้ ป็นใหญ่แห่งแคว้นมคธ
วิ. กตฺติกาย ปุณฺณจนฺทยุตฺตาย ยุตฺโต มาโส กตฺติโก (กตฺติกา + ณ) (นกฺขตฺตโยค = ดาว)
อ.เดือน อันประกอบด้วยดาวลูกไก่ อันประกอบด้วยพระจันทร์เต็มดวง ชื่อว่า กตฺติก
(เดือน ๑๒)
วิ. มคสิเรน จนฺทยุตฺเตน นกฺขตฺเตน ยุตฺโต มาโส มาคสิโร (มคสิร + ณ) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.เดือน อันประกอบด้วยดาวหัวเนื้อ อันประกอบด้วยพระจันทร์เต็มดวง ชื่อว่า มาคสิร
(เดือนอ้าย)
วิ. ผุสฺเสน ยุตฺโต มาโส ผุสฺโส (ผุสฺส + ณ)
อ.เดือน อันประกอบแล้ว ด้วยดาวสมอส�ำเภา ชื่อว่า ผุสฺส (เดือนยี่)
วิ. มฆาย ยุตฺโต มาโส มาโฆ (มฆา + ณ) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.เดือน อันประกอบแล้ว ด้วยดาวงูตัวผู้ ชื่อว่า มาฆ (เดือน ๓)
วิ. ผคฺคุนิยา ยุตฺโต มาโส ผคฺคุโน (ผคฺคุนี + ณ)
อ.เดือน อันประกอบแล้ว ด้วยดาวงูตัวเมีย ชื่อว่า ผคฺคุน (เดือน ๔)
วิ. จิตฺตาย ยุตฺโต มาโส จิตฺโต (จิตฺตา + ณ)
อ.เดือน อันประกอบแล้ว ด้วยดาวจระเข้ ชื่อว่า จิตฺต (เดือน ๕)
วิ. วิสาขาย ยุตฺโต มาโส เวสาโข (วิสาขา + ณ) (วุทธิ อิ เป็น เอ)
อ.เดือน อันประกอบแล้ว ด้วยดาวคันฉัตร ชื่อว่า เวสาข (เดือน ๖)
วิ. เชฏฺ าย ยุตฺโต มาโส เชฏฺโ (เชฏฺ า + ณ)
อ.เดือน อันประกอบแล้ว ด้วยดาวช้างใหญ่ ชื่อว่า เชฏฺ (เดือน ๗)
วิ. อุตฺตราสาฬฺหาย ยุตฺโต มาโส อาสาฬฺโห, อาสาฬฺหี วา (อาสาฬฺหา + ณ)
อ.เดือน อันประกอบแล้ว ด้วยดาวอาสาฬหะเหนือ ชื่อว่า อาสาฬฺห, อาสาฬฺหี บ้าง (เดือน ๘)
วิ. สวเณน ยุตฺโต มาโส สาวโณ สาวณี (สวณ + ณ) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.เดือน อันประกอบแล้ว ด้วยดาวหลักชัย ชื่อว่า สาวณ, สาวณี (เดือน ๙)
วิ. ภทฺเทน ยุตฺโต มาโส ภทฺโท (ภทฺท + ณ)
อ.เดือน อันประกอบแล้ว ด้วยดาวเนื้อทราย ชื่อว่า ภทฺท (เดือน ๑๐)
วิ. อสฺสยุเชน ยุตฺโต มาโส อสฺสยุโช (อสฺสยุช + ณ)
อ.เดือน อันประกอบแล้ว ด้วยดาวม้า ชื่อว่า อสฺสยุช (เดือน ๑๑)
วิ. วเน ชาตํ วาเนยฺยํ, ปุปฺผํ (วน + เณยฺย) (วุทธิ อ เป็น อา)
เกิดแล้ว ในป่า ชื่อว่า วาเนยฺย, ได้แก่ดอกไม้ (ที่เกิดในป่า)
วิ. ปถสฺส หิตํ ปาเถยฺยํ (ปถ + เณยฺย) (วุทธิ อ เป็น อา)
เป็นประโยชน์เกือ้ กูล แก่หนทาง ชือ่ ว่า ปาเถยฺย (เสบียงเป็นประโยชน์เกือ้ กูลแก่การเดินทาง)
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วิ. สปติสฺส หิตํ สาปเตยฺย,ํ ธนํ (สปติ + เณยฺย) (วุทธิ อ เป็น อา)
เป็นประโยชน์เกื้อกูล แก่เจ้าของ ชื่อว่า สาปเตยฺย, ได้แก่ทรัพย์ (ทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์
เกื้อกูลแก่เจ้าของ)
วิ. ปทีปสฺส หิตํ ปทีเปยฺยํ, เตลํ (ปทีป + เณยฺย)
เป็นประโยชน์เกือ้ กูล แก่ประทีป ชือ่ ว่า ปทีเปยฺย, ได้แก่น�้ำมัน (เป็นประโยชน์เกือ้ กูลแก่ประทีป)
วิ. ทกฺขิณมรหตีติ ทกฺขิเณยฺโย (ทกฺขิณา + เณยฺย)
ย่อมควร ซึ่งทักษิณา เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทกฺขิเณยฺย (ผู้ควรซึ่งทักษิณา)
วิ. ปจฺฉา ชาโต ปจฺฉิโม (ปจฺฉา + อิม)
เกิดแล้ว ในภายหลัง ชื่อว่า ปจฺฉิม (ผู้เกิดในภายหลัง)
วิ. ปจฺฉา ชาตา ปจฺฉิมา, ชนตา (ปจฺฉา + อิม)
เกิดแล้ว ในภายหลัง ชื่อว่า ปจฺฉิมา, ได้แก่หมู่ชน (ผู้เกิดในภายหลัง)
วิ. ปจฺฉา ชาตํ ปจฺฉิมํ, จิตฺตํ (ปจฺฉา + อิม)
เกิดแล้ว ในภายหลัง ชื่อว่า ปจฺฉิม, ได้แก่จิต (ดวงที่เกิดในภายหลัง)
วิ. อนฺเต ชาโต อนฺติโม, อนฺติมา, อนฺติมํ (อนฺต + อิม)
เกิดแล้ว ในที่สุด ชื่อว่า อนฺติม, อนฺติมา, อนฺติม (ผู้เกิดในสุดท้าย)
วิ. มชฺเฌ ชาโต มชฺฌิโม (มชฺฌ + อิม)
เกิดแล้ว ในท่ามกลาง ชื่อว่า มชฺฌิม (ผู้เกิดในท่ามกลาง)
วิ. ปุเร ชาโต ปุริโม (ปุร + อิม)
เกิดแล้ว ในกาลก่อน ชื่อว่า ปุริม (ผู้เกิดในกาลก่อน)
วิ. มนุสฺสชาติยา ชาโต มนุสฺสชาติโย (มนุสฺสชาติ + อิย) (ปุงลิงค์)
เกิดแล้ว ในชาติแห่งมนุษย์ ชื่อว่า มนุสฺสชาติย (ผู้เกิดในชาติมนุษย์)
วิ. มนุสฺสชาติยา ชาตา มนุสฺสชาติยา (มนุสฺสชาติ + อิย + อา) (อิตถีลิงค์)
เกิดแล้ว ในชาติแห่งมนุษย์ ชื่อว่า มนุสฺสชาติยา (ผู้เกิดในชาติมนุษย์)
วิ. มนุสฺสชาติยา ชาตํ มนุสฺสชาติยํ (มนุสฺสชาติ + อิย) (นปุงสกลิงค์)
เกิดแล้ว ในชาติแห่งมนุษย์ ชื่อว่า มนุสฺสชาติย (ผู้เกิดในชาติมนุษย์)
วิ. โลเก ชาโต โลกิโย (โลก + อิย)
เกิดแล้ว ในโลก ชื่อว่า โลกิย (ผู้เกิดในโลก)
วิ. อนฺเต นิยุตฺโต อนฺติโม, อนฺติโย, อนฺติโก (อนฺต + อิม, อิย, อิก)
ประกอบแล้ว ในที่สุด ชื่อว่า อนฺติม, อนฺติย, อนฺติก (ผู้ประกอบในที่สุด)
วิ. กปฺโป อสฺส อตฺถีติ กปฺปิโย (กปฺป + อิย)
อ.การกระท�ำสมควรแห่งภิกษุ แห่งโวหารนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กปฺปิย (โวหารอันท�ำ
สมควรแห่งภิกษุ)
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วิ. โพธิสฺส ปกฺเข ภวา โพธิปกฺขิยา, ธมฺมา (โพธิ + ปกฺข + อิย)
อ.ธรรม ท. อันมีอยู่ ในฝักฝ่าย แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ ชื่อว่า โพธิปกฺขิย, ได้แก่ธรรม
ทั้งหลาย (อันมีในฝักฝ่ายแห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้)
วิ. ปญฺจวคฺเค ภวา ปญฺจวคฺคิยา, ภิกฺขู (ปญฺจวคฺค + อิย)
อ.ภิกษุ ท. ผู้มีอยู่ ในพวกห้า ชื่อว่า ปญฺจวคฺคิย (ภิกษุผู้มีอยู่ในพวกห้ารูป)
วิ. ฉพฺพคฺเค ภวา ฉพฺพคฺคิยา, ภิกฺขู (ฉพฺพคฺค + อิย)
อ.ภิกษุ ท. ผู้มีอยู่ ในพวกหก ชื่อว่า ฉพฺพคฺคิย (ภิกษุผู้มีอยู่ในพวกหกรูป)
วิ. ปาทานํ หิตํ ปชฺชํ, เตลํ (ปาท + ย)
เกื้อกูล แก่เท้า ท. ชื่อว่า ปชฺช, ได้แก่น�้ำมัน (เกื้อกูลแก่เท้า)
วิ. ปาทํ อรหตีติ ปชฺชํ, คาถา (ปาท + ย)
ย่อมควร ซึ่งบาท เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปชฺช, ได้แก่คาถา (คาถาอันสมควรซึ่งบาท)
วิ. คาเม ภโว คมฺโม (คาม + ย)
อ.ความประพฤติอันมีอยู่ ในบ้าน ชื่อว่า คมฺม (อันมีอยู่ในบ้าน)
วิ. ถนโต ชาตํ ถญฺํ (ถน + ย)
(อ.น�้ำนม) อันเกิดขึ้น จากเต้า ชื่อว่า ถฺ (น�้ำนมอันเกิดขึ้นจากเต้านม)
วิ. ธนาย สํวตฺตตีติ ธฺํ (ธน + ย)
ย่อมเป็นไป เพื่อทรัพย์ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธฺ (เป็นไปเพื่อทรัพย์)
วิ. สมณานํ หิตา สามฺา, ชนา (สมณ + ณฺย) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.ชน ท. ผู้เกื้อกูล แก่พระสมณะ ท. ชื่อว่า สามฺ (ผู้เกื้อกูลแก่พระสมณะ)
วิ. มนุสฺสานํ สมูโห มานุสฺสโก (มนุสฺส + กณฺ) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.หมู่ ของมนุษย์ ท. ชื่อว่า มานุสฺสก (หมู่ของมนุษย์)
วิ. มนุสฺสานํ สมูโห มานุสฺโส (มนุสฺส + ณ) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.หมู่ ของมนุษย์ ท. ชื่อว่า มานุสฺส (หมู่ของมนุษย์)
วิ. อฏฺ นฺนํ สมูโห อฏฺโก (อฏฺ + กณฺ)
อ.หมู่ แห่งแปด ท. ชื่อว่า อฏฺ ก (หมู่แห่งแปด)
วิ. ทฺวินฺนํ สมูโห ทฺวยํ (ทฺวิ + ณ) (แปลง อิ เป็น อย)
อ.หมู่ แห่งสอง ท. ชื่อว่า ทฺวย (หมู่แห่งสอง)
วิ. ติณฺณํ สมูโห ตยํ (ติ + ณ) (แปลง อิ เป็น อย)
อ.หมู่ แห่งสาม ท. ชื่อว่า ตย (หมู่แห่งสาม)
วิ. ชนานํ สมูโห ชนตา (ชน + ตา)
อ.หมู่ แห่งชน ท. ชื่อว่า ชนตา (หมู่แห่งชน)

ตัทธิต ว่าด้วยการย่อบทกับปัจจัยเข้าด้วยกัน

271

วิ. สหายานํ สมูโห สหายตา (สหาย + ตา)
อ.หมู่ แห่งสหาย ท. ชื่อว่า สหายตา (หมู่แห่งสหาย)
วิ. นาครานํ สมูโห นาครตา (นาคร + ตา)
อ.หมู่ แห่งชาวเมือง ท. ชื่อว่า นาครตา (หมู่แห่งชาวเมือง)
วิ. เทโวเยว เทวตา (เทว + ตา) (ลง ตา ปัจจัยในอรรถสกัตถะ)
อ.เทวดานั่นเทียว ชื่อว่า เทวตา (เทวดา)
วิ. อุปาทานานํ หิตา อุปาทานิยา (อุปาทาน + อิย) (ลง อิย ปัจจัยในอรรถ “หิต”)
อ.ธรรม ท. อันเกื้อกูล ต่ออุปาทาน ท. ชื่อว่า อุปาทานิย (ธรรมอันเกื้อกูลต่ออุปาทาน)
วิ. ธูโม วิย ทิสฺสตีติ ธูมายิตตฺตํ (ธูม + วิย + อายิตตฺต)
ย่อมปรากฏ เพียงดังควันไฟ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ธูมายิตตฺต (ปรากฏเพียงดังควันไฟ)
วิ. ติมิรํ วิย ทิสฺสตีติ ติมิรายิตตฺตํ (ติมิร + วิย + อายิตตฺต)
ย่อมปรากฏ เพียงดังความมืด เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ติมิรายิตตฺต (ปรากฏเพียงดังความมืด)
วิ. ทุฏฺุ นิสฺสิตํ ทุฏฺุลฺลํ (ทุฏฺุ + ล) (ซ้อน ลฺ)
อาศัยแล้ว ซึ่งวัตถุไม่ดี ชื่อว่า ทุฏฺ ุลฺล (อาศัยวัตถุไม่ดี)
วิ. ทุฏฺ ุ านํ ทุฏฺุลฺลํ (ทุฏฺ ุ + ล) (ซ้อน ลฺ)
อ.เหตุเป็นที่ตั้ง ไม่ดี ชื่อว่า ทุฏฺ ุลฺล (เหตุเป็นที่ตั้งไม่ดี)
วิ. เวทํ นิสฺสิตํ เวทลฺลํ (เวท + ล) (ซ้อน ลฺ)
อ.พระพุทธพจน์ อันอาศัยแล้ว ซึ่งความยินดี ชื่อว่า เวทลฺล (อาศัยความยินดี)
วิ. อภิชฺฌา อสฺส ปกตีติ อภิชฺฌาลุ (อภิชฺฌา + อาลุ)
อ.อภิชฌา เป็นปกติ ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า อภิชฌ
ฺ าลุ (ผูม้ อี ภิชฌาเป็นปกติ)
วิ. อภิชฺฌา อสฺส พหุลาติ อภิชฺฌาลุ (อภิชฺฌา + อาลุ)
อ.อภิชฌา อันมาก ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อภิชฺฌาลุ (ผู้มีอภิชฌามาก)
วิ. สีตํ อสฺส ปกตีติ สีตาลุ (สีต + อาลุ)
อ.ความหนาว เป็นปกติ ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า สีตาลุ (ผูม้ คี วามหนาวเป็นปกติ)
วิ. ทยา อสฺส ปกตีติ ทยาลุ (ทยา + อาลุ)
อ.ความกรุณา เป็นปกติ ของบุคคลนัน้ มีอยู่ เพราะเหตุนนั้ ชือ่ ว่า ทยาลุ (ผูม้ คี วามกรุณาเป็นปกติ)
วิ. อภิชฌ
ฺ า อสฺส ปกตีติ อภิชฌ
ฺ าลุโก, อภิชฌ
ฺ าลุกา, อภิชฌ
ฺ าลุกํ (อภิชฌ
ฺ า+อาลุ) (ลง กฺ อาคม)
อ.อภิชฌา เป็นปกติ ของบุคคล มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อภิชฺฌาลุก (ผู้มีอภิชฌาเป็นปกติ)
วิ. อุชุเยว อุชุโก (อุชุ) (ลง กฺ อาคม)
อ.ผู้ตรงนั่นเทียว ชื่อว่า อุชุก (ผู้ตรง)
วิ. สีลมตฺตเมว สีลมตฺตกํ (สีลมตฺต) (ลง กฺ อาคม)
อ.สักว่าศีลนั่นเทียว ชื่อว่า สีลมตฺตก (สักว่าศีล)
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วิ. หตฺถิโน อิว หตฺถิกา (หตฺถี + ก) (ลง ก ปัจจัย ในอรรถปฏิภาคะ - ส่วนเหมือน)
เพียงดัง อ.ช้าง ท. ชื่อว่า หตฺถิก (เพียงดังช้าง, ตุ๊กตาช้าง) (รัสสะท่ามกลางตัทธิต)
วิ. อสฺสา อิว อสฺสกา (อสฺส + ก) (ลง ก ปัจจัย ในอรรถปฏิภาคะ - ส่วนเหมือน)
เพียงดัง อ.ม้า ท. ชื่อว่า อสฺสก (เพียงดังม้า, ตุ๊กตาม้า)
วิ. กุจฺฉิโต ปณฺฑิโต ปณฺฑิตโก (ปณฺฑิต + ก) (ลง ก ปัจจัยในอรรถกุจฉิตะ - น่ารังเกียจ)
อ.บัณฑิต ผู้น่ารังเกียจ ชื่อว่า ปณฺฑิตก (บัณฑิตผู้น่ารังเกียจ)
วิ. ภติยา ชีวนฺติ ภโฏ, ภโฏเยว ภฏโก (ภฏ + ก) (ลง ก ปัจจัยในอรรถสัญญา - นามบัญญัติ)
ย่อมเป็นอยู่ ด้วยค่าจ้าง ชื่อว่า ภฏ, อ.ผู้เป็นอยู่ด้วยค่าจ้างนั่นเทียว ชื่อว่า ภฏก (ลูกจ้าง)
วิ. อนุกมฺปิโต ปุตฺโต ปุตฺตโก (ปุตฺต + ก) (ลง ก ปัจจัยในอรรถอนุกัมปา - น่าสงสาร)
อ.บุตร ผู้ถูกสงสาร ชื่อว่า ปุตฺตก (บุตรน้อยผู้น่าสงสาร)
วิ. กึ ปริมาณมสฺสาติ กิตฺตกํ (กึ + ตฺตก) (ลง ตฺตก ปัจจัยในอรรถปริมาณ - ประมาณ)
อ.ปริมาณ เท่าไร แห่งวัตถุนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กิตฺตก (มีประมาณเท่าไร)
วิ. ยํ ปริมาณมสฺสาติ ยตฺตกํ (ย + ตฺตก)
อ.ปริมาณ เท่าใด แห่งวัตถุนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ยตฺตก (มีประมาณเท่าใด)
วิ. ตํ ปริมาณมสฺสาติ ตตฺตกํ (ต + ตฺตก)
อ.ปริมาณ เท่านั้น แห่งวัตถุนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ตตฺตก (มีประมาณเท่านั้น)
วิ. เอตํ ปริมาณมสฺสาติ เอตฺตกํ (เอต + ตฺตก) (แปลง เอต เป็น เอ)
อ.ปริมาณ เท่านี้ แห่งวัตถุนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เอตฺตก (มีประมาณเท่านี้)
วิ. ยํ ปริมาณมสฺสาติ ยาวา (ย + วนฺตุ) (ทีฆะ อ เป็น อา)
อ.ปริมาณ เท่าใด แห่งวัตถุนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ยาวนฺตุ (มีประมาณเท่าใด)
วิ. สุวณฺเณน ปกโต สุวณฺณมโย โสวณฺณมโย วา, รโถ (สุวณฺณ + มย) (ปุงลิงค์)
ถูกกระท�ำแล้ว ด้วยทอง ชื่อว่า สุวณฺณมย, โสวณฺณมย, ได้แก่รถ (ถูกกระท�ำด้วยทอง)
วิ. สุวณฺเณน ปกตา สุวณฺณมยา, ภาชนวิกติ (สุวณฺณ + มย + อา) (อิตถีลิงค์)
ถูกกระท�ำแล้ว ด้วยทอง ชื่อว่า สุวณฺณมยา, ได้แก่ภาชนะพิเศษ (ถูกกระท�ำด้วยทอง)
วิ. สุวณฺเณน ปกตํ สุวณฺณมยํ, ภาชนํ (สุวณฺณ + มย) (นปุงสกลิงค์)
ถูกกระท�ำแล้ว ด้วยทอง ชื่อว่า สุวณฺณมย, ได้แก่ภาชนะ (ถูกกระท�ำด้วยทอง)
วิ. รูปิเยน ปกตํ รูปิยมยํ (รูปิย + มย)
ถูกกระท�ำแล้ว ด้วยเงิน ชื่อว่า รูปิยมย (ถูกกระท�ำด้วยเงิน)
วิ. รชเตน ปกตํ รชตมยํ (รชต + มย)
ถูกกระท�ำแล้ว ด้วยเงิน ชื่อว่า รชตมย (ถูกกระท�ำด้วยเงิน)
วิ. มตฺติกาย ปกตํ มตฺติกามยํ (มตฺติกา + มย)
ถูกกระท�ำแล้ว ด้วยดินเหนียว ชื่อว่า มตฺติกามย (ถูกกระท�ำด้วยดินเหนียว)
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วิ. อิทฺธิยา นิพฺพตฺตํ อิทฺธิมยํ (อิทฺธิ + มย)
อันเกิดขึ้นแล้ว ด้วยฤทธิ์ ชื่อว่า อิทฺธิมย (อันเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์, อันส�ำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์)
วิ. มนโต นิปฺผนฺนา มโนมยา (มน + มย) (แปลง อ เป็น โอ ท่ามกลางตัทธิต)
ส�ำเร็จแล้ว เพราะใจ ชื่อว่า มโนมย (อันส�ำเร็จเพราะใจ)
วิ. ทานเมว ทานมยํ (ทาน + มย) (ลง มย ปัจจัยในอรรถสกัตถะ)
อ.ทานนั่นเทียว ชื่อว่า ทานมย (ทาน)
วิ. สีลเมว สีลมยํ (สีล + มย) (ลง มย ปัจจัยในอรรถสกัตถะ)
อ.ศีลนั่นเทียว ชื่อว่า สีลมย (ศีล)
---------------------------------------------

๗.๓ ภาวตัทธิต
ภาวตัทธิต คือ ตัทธิตที่มี “ภาว”ศัพท์ แปลว่า “ปวัตตินิมิต เป็นแดนเกิดความรู้และ
ศัพท์” มีวิเคราะห์ว่า “ภวนฺติ เอตสฺมา พุทฺธิสทฺทา อิติ ภาโว” แปลว่า ชื่อว่า ภาวะ เพราะเป็น
แดนเกิดของความรู้และศัพท์ (ภู + ณ) ภาว ศัพท์นี้ จะต้องสัมพันธ์กับฉัฏฐีวิภัตติเสมอ ใน
ภาวตัทธิต นี้มีปัจจัย ๗ ตัว คือ ณฺย, ตฺต, ตา, ตฺตน, เณยฺย, ณ และ กณฺ ปัจจัย รูปส�ำเร็จเป็น
นามนาม

ภาวะ มี ๕ อย่าง
(๑) ชาติ = ชาติก�ำเนิด, ชนิด เช่น ควสฺส ภาโว โคตฺตํ อ.เหตุอันเป็นมา แห่งวัว
ชื่อว่า โคตฺต (เหตุอันเป็นมาแห่งวัว, ความเป็นแห่งวัว) หมายถึง โคชาติ (ชาติ) อันเป็นเหตุให้
เกิดศัพท์ว่า “โค” (วัว)
(๒) ทพฺพ = ทัพพะ (ตัว, องค์ธรรม) เช่น ทณฺฑิโน ภาโว ทณฺฑิตฺตํ อ.เหตุอันเป็นมา
แห่งผู้มีไม้เท้า ชื่อว่า ทณฺฑิตฺต (เหตุอันเป็นมาแห่งผู้มีไม้เท้า) หมายถึง ไม้เท้า (ทัพพะ) อันเป็น
เหตุ ให้เกิดศัพท์ว่า “ทณฺฑี” (ผู้มีไม้เท้า)
(๓) คุณ = คุณศัพท์ (สภาพ) เช่น นีลสฺส ภาโว นีลตฺตํ อ.เหตุอันเป็นมา แห่ง
ผ้าสีเขียว ชื่อว่า นีลตฺต (เหตุอันเป็นมาแห่งผ้าสีเขียว) หมายถึง สีเขียว (คุณ) อันเป็นเหตุให้เกิด
ศัพท์ว่า “นีลํ” (ผ้าเขียว)
(๔) กฺริยา = กิริยาการกระท�ำ (อาการ) เช่น ปาจกสฺส ภาโว ปาจกตฺตํ อ.เหตุอันเป็น
มา แห่งผู้หุง ชื่อว่า ปาจกตฺต (เหตุอันเป็นมาแห่งผู้หุง) หมายถึง กิริยาการหุง (กิริยา) อันเป็น
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เหตุให้เกิด ศัพท์ว่า ปาจโก (ผู้หุง)
(๕) นาม = นาม, ชื่อ เช่น เทวทตฺตสฺส ภาโว เทวทตฺตตฺตํ อเหตุอันเป็นมา แห่ง
เทวทัต ชื่อว่า เทวทตฺตตฺต (เหตุอันเป็นมาแห่งเทวทัต) หมายถึง ชื่อว่า เทวทัต (นาม) อันเป็น
เหตุให้เกิดศัพท์ว่า “เทวทตฺโต” (เทวทัต)
วิ. อลสสฺส ภาโว อาลสฺยํ (อลส + ณฺย) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้เกียจคร้าน ชื่อว่า อาลสฺย (ความเป็นผู้เกียจคร้าน)
วิ. อโรคสฺส ภาโว อาโรคฺยํ (อโรค + ณฺย) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้ไม่มีโรค ชื่อว่า อาโรคฺย (ความเป็นผู้ไม่มีโรค)
วิ. ทุพฺพลสฺส ภาโว ทุพฺพลฺยํ (ทุพฺพล + ณฺย)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้ไม่มีก�ำลัง ชื่อว่า ทุพฺพลฺย (ความเป็นผู้ไม่มีก�ำลัง, ทุพพลภาพ)
วิ. มจฺฉรสฺส ภาโว มจฺฉริยํ (มจฺฉร + ณฺย) (เพราะ ย ปัจจัย ลง อิ อาคม)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้ตระหนี่ ชื่อว่า มจฺฉริย (ความเป็นผู้ตระหนี่)
วิ. อิสฺสรสฺส ภาโว อิสฺสริยํ (อิสฺสร + ณฺย) (เพราะ ย ปัจจัย ลง อิ อาคม)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้เป็นใหญ่ ชื่อว่า อิสฺสริย (ความเป็นใหญ่)
วิ. ปณฺฑิตสฺส ภาโว ปณฺฑิจฺจํ (ปณฺฑิต + ณฺย) (แปลง ตฺย เป็น จ, ซ้อน จฺ)
อ.ความเป็น แห่งบัณฑิต ชื่อว่า ปณฺฑิจฺจ (ความเป็นบัณฑิต)
วิ. พหุสฺสุตสฺส ภาโว พาหุสฺสจฺจํ (พหุสฺสุต + ณฺย) (วุทธิ อ เป็น อา, แปลง อุ ของ สุต เป็น อ)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้พหูสูตร ชื่อว่า พาหุสฺสจฺจ (ความเป็นพหูสูตร)
วิ. มุฏฺสฺสติสฺส ภาโว มุฏฺสฺสจฺจํ (มุฏฺสฺสติ + ณฺย) (ลบอิ, แปลง ตฺย ป็น จ, ซ้อน จฺ)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้มีสติหลงลืม ชื่อว่า มุฏฺ สฺสจฺจ (ความเป็นผู้มีสติหลงลืม)
วิ. กุสลสฺส ภาโว โกสลฺลํ (กุสล + ณฺย) (วุทธิ อุ เป็น โอ, แปลง ลฺย เป็น ล, ซ้อน ลฺ)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้ฉลาด ชื่อว่า โกสลฺล (ความเป็นผู้ฉลาด)
วิ. วิปุลสฺส ภาโว เวปุลฺลํ (วิปุล + ณฺย) (วุทธิ อิ เป็น เอ, แแปลง ลฺย เป็น ล, ซ้อน ลฺ)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้บริบูรณ์ ชื่อว่า เวปุลฺล (ความเป็นผู้บริบูรณ์)
วิ. สมานานํ ภาโว สามฺํ (สมาน + ณฺย) (วุทธิ อ เป็น อา, แปลง นฺย เป็น , ซ้อน ฺ)
อ.ความเป็น แห่งสิ่งอันเหมือนกัน ท. ชื่อว่า สามฺ (ความเป็นสิ่งเหมือนกัน) (รัสสะ อา
เป็น อ)
วิ. คิลานสฺส ภาโว เคลฺํ (คิลาน + ณฺย) (วุทธิ อิ เป็น เอ, รัสสะ, แปลง นฺย เป็น , ซ้อน ฺ)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้เป็นไข้ ชื่อว่า เคลฺ (ความเป็นผู้เป็นไข้)
วิ. สุหทสฺส ภาโว โสหชฺชํ (สุหท + ณฺย) (วุทธิ อุ เป็น โอ, แปลง ทฺย เป็น ชฺ, ซ้อน ชฺ)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้มีใจดี ชื่อว่า โสหชฺช (ความเป็นผู้มีใจดี)
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วิ. วิสารทสฺส ภาโว เวสารชฺชํ (วิสารท + ณฺย) (วุทธิ อิ เป็น เอ, แปลง ทฺย เป็น ช, ซ้อน ชฺ)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้แกล้วกล้า ชื่อว่า เวสารชฺช (ความเป็นผู้แกล้วกล้า)
วิ. สุมนสฺส ภาโว โสมนสฺสํ (สุมน + ณฺย) (วุทธิ อุ เป็น โอ, ลง สฺ อาคม, แปลง สฺย เป็น ส,
ซ้อน สฺ)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้มีใจดี ชื่อว่า โสมนสฺส (ความเป็นผู้มีใจดี)
วิ. ทุมนสฺส ภาโว โทมนสฺสํ (ทุมน + ณฺย) (วุทธิ อุ เป็น โอ, ลง สฺ อาคม, แปลง สฺย เป็น ส,
ซ้อน สฺ)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้มีใจไม่ดี ชื่อว่า โทมนสฺส (ความเป็นผู้มีใจไม่ดี)
วิ. สุวจสฺส ภาโว โสวจสฺสํ (สุวจ + ณฺย) (วุทธิ อุ เป็น โอ, ลง สฺ อาคม , แปลง สฺย เป็น ส, ซ้อน สฺ)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้ว่าง่าย ชื่อว่า โสวจสฺส (ความเป็นผู้ว่าง่าย)
วิ. ทุวจสฺส ภาโว โทวจสฺสํ (ทุวจ + ณฺย) (วุทธิ อุ เป็น โอ, ลง สฺ อาคม, แปลง สฺย เป็น ส, ซ้อน สฺ)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้ว่ายาก ชื่อว่า โทวจสฺส (ความเป็นผู้ว่ายาก)
วิ. นิปกสฺส ภาโว เนปกฺกํ (นิปก + ณฺย) (วุทธิ อิ เป็น เอ, แปลง กฺย เป็น ก, ซ้อน กฺ)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้มีปัญญา ชื่อว่า เนปกฺก (ความเป็นผู้มีปัญญา)
วิ. ราชิโน ภาโว รชฺชํ (ราช + ณฺย) (รัสสะ อา เป็น อ, แปลง ชฺย เป็น ช, ซ้อน ชฺ)
อ.ความเป็น แห่งพระราชา ชื่อว่า รชฺช (ความเป็นพระราชา)
วิ. สมณสฺส ภาโว สามฺํ (สมณ + ณฺย) (วุทธิ อ เป็น อา, แปลง ณฺย เป็น , ซ้อน ฺ)
อ.ความเป็น แห่งพระสมณะ ชื่อว่า สามฺ (ความเป็นพระสมณะ)
วิ. ปํสุกูลิกสฺส ภาโว ปํสุกูลิกตฺตํ (ปํสุกูลิก + ตฺต)
อ.ความเป็น แห่งภิกษุผู้มีการทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลเป็นปกติ ชื่อว่า ปํสุกูลิกตฺต (ความเป็น
ผู้มีการทรงผ้าบังสุกุลเป็นปกติ)
วิ. ปํสุกูลิกสฺส ภาโว ปํสุกูลิกตา (ปํสุกูลิก + ตา)
อ.ความเป็น แห่งภิกษุผู้มีการทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลเป็นปกติ ชื่อว่า ปํสุกูลิกตา (ความเป็น
ผู้มีการทรงผ้าบังสุกุลเป็นปกติ)
วิ. เตจีวริกสฺส ภาโว เตจีวริกตา (เตจีวริก + ตา)
อ.ความเป็น แห่งภิกษุผู้มีการทรงไว้ซึ่งผ้าไตรจีวรเป็นปกติ ชื่อว่า เตจีวริกตา (ความเป็น
ผู้มีการทรงผ้าไตรจีวรเป็นปกติ)
วิ. กตฺุสฺส ภาโว กตญฺญุตา (กตญฺญู + ตา) (เพราะตาปัจจัย รัสสะ อู เป็น อุ)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้รู้อุปการะที่บุคคลอื่นกระท�ำแล้ว ชื่อว่า กตญฺญุตา (ความเป็น
ผู้รู้อุปการะที่ผู้อื่นท�ำแล้ว)
วิ. อปฺปิจฺฉสฺส ภาโว อปฺปิจฺฉตา (อปฺปิจฺฉ + ตา)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อย ชื่อว่า อปฺปิจฺฉตา (ความเป็นผู้มีความ
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ปรารถนาน้อย)
อสํสคฺคสฺส ภาโว อสํสคฺคตา (อสํสคฺค + ตา)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้ไม่มีความเกี่ยวข้อง ชื่อว่า อสํสคฺคตา (ความเป็นผู้ไม่มีความ
เกี่ยวข้อง)
ภสฺสารามสฺส ภาโว ภสฺสารามตา (ภสฺสาราม + ตา)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้มีความยินดีในการพูด ชื่อว่า ภสฺสารามตา (ความเป็นผู้ชอบ
พูดมาก)
นิทฺทารามสฺส ภาโว นิทฺทารามตา (นิทฺทาราม + ตา)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้ชอบในการนอน ชื่อว่า นิทฺทารามตา (ความเป็นผู้ชอบนอนมาก)
ลหุโน ภาโว ลหุตา (ลหุ + ตา)
อ.ความเป็น แห่งวัตถุอันเบา ชื่อว่า ลหุตา (ความเป็นวัตถุเบา)
ปุถุชฺชนสฺส ภาโว ปุถุชฺชนตฺตนํ (ปุถุชฺชน + ตฺตน)
อ.ความเป็น แห่งปุถุชน ชื่อว่า ปุถุชฺชนตฺตน (ความเป็นปุถุชน)
อธิปติสฺส ภาโว อาธิปเตยฺยํ (อธิปติ + เณยฺย) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้เป็นใหญ่ ชื่อว่า อาธิปเตยฺย (ความเป็นใหญ่, ความเป็นอธิบดี)
เถนสฺส ภาโว เถยฺยํ (เถน + เณยฺย) (ลบ น ของ เถน)
อ.ความเป็น แห่งขโมย ชื่อว่า เถยฺย (ความเป็นขโมย)
วีรานํ ภาโว กมฺมํ วา วีริยํ (วีร + ณฺย) (ลง อิ อาคม)
อ.ความเป็น หรือ อ.กรรม แห่งบุคคลผู้กล้าหาญ ท. ชื่อว่า วีริย (ความเป็นผู้กล้าหาญ, กรรม
ของผู้กล้าหาญ, วิริยะ)
โสวจสฺสสฺส ภาโว โสวจสฺสตา (โสวจสฺส + ตา)
อ.ความเป็น แห่งบุคคลผู้ว่าง่าย ชื่อว่า โสวจสฺสตา (ความเป็นผู้ว่าง่าย)
ภิสคฺคสฺส กมฺมํ เภสชฺชํ (ภิสคฺค + ณฺย) (วุทธิ อิ เป็น เอ, ลบ คฺ, แปลง คฺย เป็น ช, ซ้อน ชฺ)
อ.กรรม แห่งหมอ ชื่อว่า เภสชฺช (กรรมแห่งหมอ, เภสัช, ยา)
พฺยาวฏสฺส กมฺมํ เวยฺยาวจฺจํ (พฺยาวฏ + ณฺย) (แปลง พฺ เป็น วฺ, ลง เอ อาคม)
อ.กรรม แห่งบุคคลผู้ขวนขวาย ชื่อว่า เวยฺยาวจฺจ (กรรมแห่งผู้ขวนขวาย) (ฏฺย เป็น ฏ, ฏ
เป็น จฺจ)
สสฺส ภาโว สาเยฺยํ (ส + เณยฺย) (วุทธิ อ เป็น อา, ลง เณยฺย ปัจจัย)
อ.ความเป็น แห่งผู้หลอกลวง ชื่อว่า สาเยฺย (ความเป็นผู้หลอกลวง)
กรุณาเยว การฺุํ (กรุณา + ณฺย) (วุทธิ อ เป็น อา, แปลง ณฺย เป็น , ซ้อน ฺ) (สกัตถะ)
อ.ความเอ็นดูนั่นเทียว ชื่อว่า การฺุ (ความเอ็นดู)
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วิ. ปตฺตกาลเมว ปตฺตกลฺลํ (ปตฺตกาล + ณฺย) (รัสสะ อา เป็น อ, แปลง ลฺย เป็น ล, ซ้อน ลฺ)
อ.กรรมอันมีกาลอันสมควรนั่นเทียว ชื่อว่า ปตฺตกลฺล (กรรมมีกาลอันสมควรนั่นเทียว)
วิ. อากาสานนฺโตเยว อากาสานฺจํ (อากาสานนฺต + ณฺย) (แปลง ตฺย เป็น จ, แปลง นฺ เป็น
นิคหิต)
อ.อากาศอันไม่มีที่สุดนั่นเทียว ชื่อว่า อากาสานฺจ (อากาศไม่มีที่สิ้นสุด)
วิ. กายปาคฺุเมว กายปาคฺุตา (กายปาคฺุ + ตา)
อ.ความคล่องแคล่วแห่งหมู่เจตสิกนั่นเทียว ชื่อว่า กายปาคฺุตา (ความคล่องแคล่วแห่ง
หมู่เจตสิก)
วิ. มุทุโน ภาโว มทฺทวํ (มุทุ + ณ) (แปลง อุ เป็น อา, ซ้อน ทฺ, รัสสะ อา เป็น อ, แปลง อุ หลัง
เป็น อว)
อ.ความเป็น แห่งผู้อ่อนโยน ชื่อว่า มทฺทว (ความเป็นแห่งผู้อ่อนโยน)
วิ. มุทุโน ภาโว มุทุตา (มุทุ + ตา)
อ.ความเป็น แห่งผู้อ่อนโยน ชื่อว่า มุทุตา (ความเป็นแห่งผู้อ่อนโยน)
วิ. ปรมานํ ภาโว กมฺมํ วา ปารมี, ทานาทิกฺริยา (ปรม + ณ + อี) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.ความเป็น หรือ อ.กรรม แห่งพระโพธิสัตว์เป็นต้น ท. ผู้ประเสริฐ ชื่อว่า ปารมี, ได้แก่
กิริยา มีการให้ทานเป็นต้น
วิ. สมคฺคานํ ภาโว สามคฺคี (สมคฺค + ณ + อี) (วุทธิ อ เป็น อา)
อ.ความเป็น แห่งชนผู้พร้อมเพรียงกัน ท. ชื่อว่า สามคฺคี (ความเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน)
วิ. รมณียสฺส ภาโว รามณียกํ (รมณีย + กณฺ) (ลบ ณฺ, วุทธิ อ เป็น อา)
อ.ความเป็น แห่งสถานทีอ่ นั น่ารืน่ รมย์ ชือ่ ว่า รามณียก (ความเป็นแห่งสถานทีอ่ นั น่ารืน่ รมย์)

278

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

๗.๔ วิเสสตัทธิต
วิเสสตัทธิต คือ ตัทธิตที่ลงหลังคุณศัพท์ มีปัจจัย ๕ ตัว คือ ตร, ตม, อิสิก, อิย
และ อิฏฺ ปัจจัย ศัพท์ที่ลงปัจจัย ๓ ตัว คือ ตร, อิสิก และ อิย ปัจจัย รูปส�ำเร็จท�ำหน้าที่เป็น
คุณศัพท์ชั้นวิเศษ และศัพท์ที่ลงปัจจัย ๒ ตัว คือ ตม และ อิฏฺ ปัจจัย รูปส�ำเร็จท�ำหน้าที่
เป็นคุณศัพท์ชั้นอติวิเศษ (ชั้นสูงสุด)
วิ. สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ วิเสเสน ปาโปติ ปาปตโร, ปุริโส (ปาป + ตร) (ปุงลิงค์)
อ.บุรษุ ท.เหล่านี้ ทัง้ ปวง เป็นผูเ้ ลว, อ.- แห่งบุรษุ ท.เหล่านีห้ นา -บุรษุ นี้ เป็นผูเ้ ลว โดยพิเศษ
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปาปตร, ได้แก่ บุรุษ (ผู้เลวกว่า)
วิ. สพฺพาโย อิมาโย ปาปาโย, อยมิมาสํ วิเสเสน ปาปาติ ปาปตรา, อิตฺถี (ปาป + ตร + อา)
อ.หญิง ท.เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้เลว, อ.- แห่งหญิง ท.เหล่านี้หนา -หญิงนี้ เป็นผู้เลว
โดยพิเศษ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปาปตรา, ได้แก่ หญิง (ผู้เลวกว่า) (อิตถีลิงค์)
วิ. สพฺพานิ อิมานิ ปาปานิ, อิทมิเมสํ วิเสเสน ปาปนฺติ ปาปตรํ, กุลํ (ปาป + ตร) (นปุงสกลิงค์)
อ.ตระกูล ท. เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้เลว, อ.- แห่งตระกูล ท.เหล่านี้หนา -ตระกูลนี้ เป็นผู้เลว
โดยพิเศษ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปาปตร, ได้แก่ ตระกูล (ผู้เลวกว่า)
วิ. สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ อติสเยน ปาโปติ ปาปตโม, ชโน (ปาป + ตม) (ตโตปิ อธิโก)
อ.ชน ท.เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้เลว, อ.- แห่งชน ท.เหล่านี้หนา -ชนนี้ เป็นผู้เลว โดยยิ่ง
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปาปตม, ได้แก่ ชน (ผู้เลวที่สุด)
วิ. สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ วิเสเสน ปาโปติ ปาปิสิโก, ชโน (ปาป + อิสิก)
อ.ชน ท.เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้เลว, อ.- แห่งชน ท.เหล่านี้หนา -ชนนี้ เป็นผู้เลว โดยพิเศษ
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปาปิสิก, ได้แก่ ชน (ผู้เลวกว่า)
วิ. สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ วิเสเสน ปาโปติ ปาปิโย, ชโน (ปาป + อิย)
อ.ชน ท.เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้เลว, อ.- แห่งชน ท. เหล่านี้หนา -ชนนี้ เป็นผู้เลว โดยพิเศษ
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปาปิย, ได้แก่ ชน (ผู้เลวกว่า)
วิ. สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ อติสเยน ปาโปติ ปาปิฏฺโ, ชโน (ปาป + อิฏฺ)
อ.ชน ท.เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้เลว, อ.- แห่งชน ท.เหล่านี้หนา -ชนนี้ เป็นผู้เลว โดยยิ่ง
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปาปิฏฺ , ได้แก่ ชน (ผู้เลวที่สุด)
วิ. สพฺเพ อิเม ปาปา, อยมิเมสํ อติสเยน ปาโปติ ปาปิฏฺตโร, ชโน (ปาป + อิฏฺ + ตร)
อ.ชน ท.เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้เลว, อ.- แห่งชน ท.เหล่านี้หนา -ชนนี้ เป็นผู้เลว โดยยิ่ง
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปาปิฏฺตร, ได้แก่ชน (ผู้เลวที่สุด)
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วิ. สพฺเพ อิเม วุฑฺฒา, อยมิเมสํ วิเสเสน วุฑฺโฒติ เชยฺโย (วุฑฺฒ + อิย) (แปลง วุฑฺฒ เป็น ช)
อ.ชน ท.เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้เจริญ, อ.- แห่งชน ท.เหล่านี้หนา -ชนนี้ เป็นผู้เจริญ โดยพิเศษ
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เชยฺย (ผู้เจริญกว่า) (ลบสระหน้า, เมื่อลบสระหน้าแล้ว วิการ อิ เป็น เอ)
วิ. สพฺเพ อิเม วุฑฺฒา, อยมิเมสํ อติสเยน วุฑฺโฒติ เชฏฺโ (วุฑฺฒ + อิฏฺ) (แปลง วุฑฺฒ เป็น ช)
อ.ชน ท.เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้เจริญ, อ.- แห่งชน ท.เหล่านี้หนา -ชนนี้ เป็นผู้เจริญ โดยยิ่ง
เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เชฏฺ (ผู้เจริญที่สุด) (ลบสระหน้า, เมื่อลบสระหน้าแล้ว วิการ อิ เป็น เอ)
วิ. อยญฺจ ปสตฺโถ อยญฺจ ปสตฺโถ, สพฺเพ อิเม ปสตฺถา, อยมิเมสํ วิเสเสน ปสตฺโถติ เสยฺโย
(ปสตฺถ + อิย) (แปลง ปสตฺถ เป็น ส, ลบสระหน้า, เมื่อลบสระหน้าแล้ว วิการ อิ เป็น เอ)
อ.บุคคลนี้ด้วย เป็นผู้ประเสริฐ อ.บุคคลนี้ด้วย เป็นผู้ประเสริฐ, อ.ชน ท.เหล่านี้ ทั้งปวง
เป็นผู้ประเสริฐ, อ.- แห่งชน ท.เหล่านี้หนา -บุคคลนี้ เป็นผู้ประเสริฐ โดยพิเศษ เพราะเหตุนั้น
ชื่อว่า เสยฺย (ผู้ประเสริฐกว่า)
วิ. สพฺเพ อิเม ปสตฺถา, อยมิเมสํ อติสเยน ปสตฺโถติ เสฏฺโ (ปสตฺถ + อิฏฺ )
อ.ชน ท.เหล่านี้ ทั้งปวง เป็นผู้ประเสริฐ, อ.- แห่งชน ท.เหล่านี้หนา -บุคคลนี้ เป็นผู้ประเสริฐ
โดยยิ่ง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เสฏฺ (ผู้ประเสริฐที่สุด)
วิ. อติสเยน อปฺโปติ กณิฏโฺ  (อปฺป + อิฏฺ)
อ.ผู้น้อย โดยยิ่ง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า กณิฏฺ (ผู้น้อยที่สุด)
วิ. วิเสเสน สติมาติ สติโย (สติมนฺตุ + อิย)
อ.บุคคลผู้มีสติ โดยพิเศษ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สติย (ผู้มีสติกว่า)
วิ. อติสเยน สติมาติ สติฏโฺ  (สติมนฺตุ + อิฏฺ )
อ.บุคคลผู้มีสติ โดยยิ่ง เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สติฏฺ (ผู้มีสติที่สุด)

๗.๕ อัสสัตถิตัทธิต
อัสสัตถิตัทธิต คือ ตัทธิตที่มี “อสฺส+อตฺถิ” หรือเรียกว่า “ตทัสสัตถิตัทธิต” แปลว่า
“สิ่งนั้น ของบุคคลนั้น มีอยู่” มีปัจจัย ๑๒ ตัว คือ วี, โส, อิล, ว, อาล, สี, อิก, อี, ร, วนฺตุ,
มนฺตุ และ ณ ปัจจัย รูปส�ำเร็จท�ำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ (วิเสสนะ) มีบางตัวที่นิยมแปลเป็นวิเสสยะ
ค�ำแปลของอัสสัตถิตัทธิต แปลว่า “ผู้มี..., อันมี...”
วิ. เมธา ยสฺส อตฺถีติ เมธาวี, ปุริโส (เมธา + วี)
อ.ปัญญา ของบุรุษใด มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุรุษนั้น ชื่อว่า เมธาวี, ได้แก่บุรุษ (ผู้มีปัญญา)
วิ. สุเมธา ยสฺส อตฺถีติ สุเมธโส (สุเมธา + โส) (รัสสะ อา ที่ ธา เป็น อ)
อ.ปัญญาดี ของบุคคลใด มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า สุเมธโส (ผู้มีปัญญาดี)
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วิ. ชฏา อสฺส อตฺถีติ ชฏิโล (ชฏา + อิล)
อ.มวยผม ของฤาษีนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.ฤาษีนั้น ชื่อว่า ชฏิล (ผู้มีมวยผม)
วิ. เกสา อสฺส อตฺถีติ เกสโว (เกส + ว)
อ.ผม ท. ของฤาษีนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.ฤาษีนั้น ชื่อว่า เกสว (ผู้มีผม)
วิ. สุขุมํ อสฺส อตฺถีติ สุขุมาโล (สุขุม + อาล)
อ.ความละเอียดอ่อน แห่งบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า สุขุมาล (ผู้มีความ
ละเอียดอ่อน)
วิ. ตโป อสฺส อตฺถีติ ตปสฺสี, ปุคฺคโล (ตป + สี) (ปุงลิงค์) (ซ้อน สฺ)
อ.ตบะ (ข้อปฏิบัติ) ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า ตปสฺสี (ผู้มีตบะ)
วิ. ตโป อสฺสา อตฺถีติ ตปสฺสินี, อิตฺถี (ตป + สี + อินี) (อิตถีลิงค์) (ลง อินีปัจจัย)
อ.ตบะ (ข้อปฏิบัติ) ของหญิงนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.หญิงนั้น ชื่อว่า ตปสฺสินี (หญิง
ผู้มีตบะ)
วิ. ตโป อสฺส อตฺถีติ ตปสฺสิ, กุลํ (ตป + สี) (นปุงสกลิงค์) (รัสสะ)
อ.ตบะ (ข้อปฏิบัติ) ของตระกูลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.ตระกูลนั้น ชื่อว่า ตปสฺสิ (ตระกูลที่
มีตบะ)
วิ. ทณฺโฑ อสฺส อตฺถีติ ทณฺฑิโก, ปุคฺคโล (ทณฺฑ + อิก) (ปุงลิงค์)
อ.ไม้เท้า ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า ทณฺฑิก (ผู้มีไม้เท้า)
วิ. ทณฺโฑ อสฺส อตฺถีติ ทณฺฑี, ปุริโส (ทณฺฑ + อี) (ปุงลิงค์)
อ.ไม้เท้า ของบุรุษนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุรุษนั้น ชื่อว่า ทณฺฑี (ผู้มีไม้เท้า)
วิ. ทณฺโฑ อสฺสา อตฺถีติ ทณฺฑินี, อิตฺถี (ทณฺฑ + อี + อินี) (อิตถีลิงค์)
อ.ไม้เท้า ของหญิงนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.หญิงนั้น ชื่อว่า ทณฺฑินี (ผู้มีไม้เท้า)
วิ. มธุ อสฺส อตฺถีติ มธุโร, คุโฬ (มธุ + ร)
อ.รสหวาน ของน�้ำตาลก้อนนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.น�ำ้ ตาลก้อนนั้น ชื่อว่า มธุร, ได้แก่
น�้ำตาลก้อน (มีรสหวาน)
วิ. สีลํ อสฺส อตฺถีติ สีลวา, ปุริโส (สีล + วนฺตุ)
อ.ศีล ของบุรุษนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุรุษนั้น ชื่อว่า สีลวนฺตุ (ผู้มีศีล)
วิ. ปญฺา อสฺส อตฺถีติ ปฺวา, ปุริโส (ปฺา + วนฺตุ) (รัสสะ อา เป็น อ)
อ.ปัญญา ของบุรุษนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุรุษนั้น ชื่อว่า ปญฺวนฺตุ (ผู้มีปัญญา)
วิ. สติ อสฺส อตฺถีติ สติมา, ปุคฺคโล (สติ + มนฺตุ) (ปุงลิงค์) (แปลง นฺตุ+สิ เป็น อา)
อ.สติ ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า สติมนฺตุ (ผู้มีสติ)
วิ. สติ อสฺสา อตฺถีติ สติมตี, อิตฺถี (สติ + มนฺตุ + อี) (อิตถีลิงค์)
อ.สติ ของหญิงนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.หญิงนั้น ชื่อว่า สติมตี, ได้แก่หญิง (ผู้มีสติ)
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วิ. สติ อสฺส อตฺถีติ สติมํ, กุลํ (สติ + มนฺตุ) (นปุงสกลิงค์)
อ.สติ ของตระกลูนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.ตระกูลนั้น ชื่อว่า สติมนฺตุ (ผู้มีสติ)
วิ. อายุ อสฺส อตฺถตี ิ อายสฺมา, ภิกขฺ ุ (อายุ + มนฺต)ุ (แปลง อุ เป็น อสฺ, แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อา)
อ.อายุ ของภิกษุนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.ภิกษุนั้น ชื่อว่า อายสฺมนฺตุ, ได้แก่ภิกษุ (ผู้มีอายุ)
วิ. สทฺธา อสฺส อตฺถีติ สทฺโธ, ปุริโส (สทฺธา + ณ) (ปุงลิงค์)
อ.ศรัทธา ของบุรุษนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุรุษนั้น ชื่อว่า สทฺธ (ผู้มีศรัทธา)
วิ. สทฺธา อสฺสา อตฺถีติ สทฺธา, อิตฺถี (สทฺธา + ณ + อา) (อิตถีลิงค์)
อ.ศรัทธา ของหญิงนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.หญิงนั้น ชื่อว่า สทฺธา (ผู้มีศรัทธา)
วิ. สทฺธา อสฺส อตฺถีติ สทฺธํ, กุลํ (สทฺธา + ณ) (นปุงสกลิงค์)
อ.ศรัทธา ของตระกูลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.ตระกูลนั้น ชื่อว่า สทฺธ (ผู้มีศรัทธา)
วิ. ปญฺา อสฺส อตฺถีติ ปฺโ, ปุคฺคโล (ปฺา + ณ)
อ.ปัญญา ของบุคคลนั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น อ.บุคคลนั้น ชื่อว่า ปฺ (ผู้มีปัญญา)

๗.๖ สังขยาตัทธิต
สังขยาตัทธิต คือ ตัทธิตที่เกี่ยวข้องกับจ�ำนวน ปัจจัยที่ลงในอรรถสังขยาตัทธิตมี
๖ ตัว โดยเป็นปูรณสังขยา มีปัจจัย ๕ ตัว คือ ติย, ถ, , ม และ อี ปัจจัย แปลว่า “ที่...” และ
ที่เป็นอเนกัตถะสังขยามีปัจจัย ๑ ตัว คือ ก ปัจจัย
ค�ำว่า “ปูรณสังขยา” หมายถึง สังขยาเป็นเหตุเต็ม ดังมีรูปวิเคราะห์ว่า “ปูรยติ สงฺขฺ
ยา อเนนาติ ปูรโณ (ปูร + ยุ) อ.สังขยา ย่อมเต็ม ด้วยอรรถนี้ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปูรณ
(เป็นเครื่องเต็ม, เป็นเหตุเต็ม), สงฺขฺยาย ปูรโณ สงฺขฺยาปูรโณ (สงฺขฺยา + ปูรณ) อ.เหตุอันเต็ม
แห่งสังขยา ชื่อว่า สงฺขฺยาปูรณ (สังขยาเป็นเหตุเต็ม)”
วิ. ทฺวินฺนํ ปูรโณ ทุติโย, ปุริโส (ทฺวิ + ติย) (แปลง ทฺวิ เป็น ทุ)
อ.บุรุษ อันเป็นเหตุเต็ม แห่งสอง ท. ชื่อว่า ทุติย, ได้แก่บุรุษ (ที่สอง)
วิ. ทฺวินฺนํ ปูรณี ทุติยา, อิตฺถี (ทฺวิ + ติย + อา)
อ.หญิง อันเป็นเหตุเต็ม แห่งสอง ท. ชื่อว่า ทุติยา, ได้แก่หญิง (ที่สอง)
วิ. ทฺวินฺนํ ปูรณํ ทุติยํ, กุลํ (ทฺวิ + ติย)
อ.ตระกูล อันเป็นเหตุเต็ม แห่งสอง ท. ชื่อว่า ทุติย, ได้แก่ตระกูล (ที่สอง)
วิ. ติณฺณํ ปูรโณ ตติโย, ปุริโส (ติ + ติย) (แปลง ติ เป็น ต)
อ.บุรุษ อันเป็นเหตุเต็ม แห่งสาม ท. ชื่อว่า ตติย, ได้แก่บุรุษ (ที่สาม)
วิ. ติณฺณํ ปูรณี ตติยา, อิตฺถี (ติ + ติย + อา)
อ.หญิง อันเป็นเหตุเต็ม แห่งสาม ท. ชื่อว่า ตติยา, ได้แก่หญิง (ที่สาม)
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วิ. ติณฺณํ ปูรณํ ตติยํ, กุลํ (ติ + ติย)
อ.ตระกูล อันเป็นเหตุเต็ม แห่งสาม ท. ชื่อว่า ตติย, ได้แก่ตระกูล (ที่สาม)
วิ. จตุนฺนํ ปูรโณ จตุตฺโถ (จตุ + ถ) (ตฺ อสทิสเทวภาวะ)
อ.อรรถอันเป็นเหตุเต็ม แห่งสี่ ท. ชื่อว่าจตุตฺถ (ที่สี่)
วิ. จตุนฺนํ ปูรณี จตุตฺถี, จตุตฺถา (จตุ + ถ + อี, อา)
อ.ดิถีอันเป็นเหตุเต็ม แห่งสี่ ท. ชื่อว่า จตุตฺถี, จตุตฺถา (ที่สี่)
วิ. จตุนฺนํ ปูรณํ จตุตฺถํ (จตุ + ถ)
อ.ตระกูลอันเป็นเหตุเต็ม แห่งสี่ ท. ชื่อว่า จตุตฺถ (ที่สี่)
วิ. ปญฺจนฺนํ ปูรโณ ปญฺจโม (ปญฺจ + ม)
อ.อรรถอันเป็นเหตุเต็ม แห่งห้า ท. ชื่อว่า ปญฺจม (ที่ห้า)
วิ. ปญฺจนฺนํ ปูรณี ปญฺจมี, ปญฺจมา, วีริยปารมี (ปญฺจ + ม + อี, อา)
อ.วิริยบารมี อันเป็นเหตุเต็ม แห่งห้า ท. ชื่อว่า ปญฺจมี, ปญฺจมา, ได้แก่วิริยบารมี (ที่ห้า)
วิ. ปญฺจนฺนํ ปูรณํ ปญฺจมํ, ฌานํ (ปญฺจ + ม)
อ.ฌาน อันเป็นเหตุเต็ม แห่งห้า ท. ชื่อว่า ปญฺจม, ได้แก่ฌาน (ที่ห้า)
ตัวอย่างที่ลง ม ปัจจัยและวิเคราะห์เหมือน ปญฺจสังขยา มีดังนี้ สตฺตโม, สตฺตมี สตฺ
ตมา, สตฺตมํ (ที่ ๗), อฏฺโม, อฏฺมี อฏฺมา, อฏฺมํ (ที่ ๘), นวโม, นวมี นวมา, นวมํ (ที่
๙), ทสโม, ทสมี ทสมา, ทสมํ (ที่ ๑๐)
วิ. ฉนฺนํ ปูรโณ ฉฏฺโ (ฉ + ) (ฏฺ อสทิสเทวภาวะ)
อ.อรรถอันเป็นเหตุเต็ม แห่งหก ท. ชื่อว่า ฉฏฺ (ที่หก)
วิ. ฉนฺนํ ปูรณี ฉฏฺ ี, ฉฏฺา (ฉ +  + อี, อา)
อ.ดิถีอันเป็นเหตุเต็ม แห่งหก ท. ชื่อว่า ฉฏฺ ี, ฉฏฺ า (ที่หก)
วิ. ฉนฺนํ ปูรณํ ฉฏฺํ. (ฉ + )
อ.ตระกูลอันเป็นเหตุเต็ม แห่งหก ท. ชื่อว่า ฉฏฺ (ที่หก)
วิ. ฉฏโฺ  เอว ฉฏฺโม (ฉฏฺ + ม) (ลง มปัจจัย)
อ.ที่หกนั่นเทียว ชื่อว่า ฉฏฺ ม (ที่หก)
วิ. เอกาทสนฺนํ ปูรณี เอกาทสี, อิตฺถี (เอกาทส + อี)
อ.หญิงผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งหญิง ท. สิบเอ็ด ชื่อว่า เอกาทสี, ได้แก่หญิง (ที่สิบเอ็ด)
วิ. เอกาทสนฺนํ ปูรโณ เอกาทสโม, ปุริโส (เอกาทส + ม)
อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งบุรุษ ท. สิบเอ็ด ชื่อว่า เอกาทสม (ที่สิบเอ็ด)
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วิ. เอกาทสนฺนํ ปูรณํ เอกาทสมํ, กุลํ (เอกาทส + ม)
อ.ตระกูลผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งตระกูล ท. สิบเอ็ด ชื่อว่า เอกาทสม (ที่สิบเอ็ด)
วิ. ทฺวาทสนฺนํ ปูรโณ พารสโม, ทฺวาทสโม, ปุริโส (ทฺวาทส + ม)
อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งบุรุษ ท. สิบสอง ชื่อว่า พารสม, ทฺวาทสม (ที่สิบสอง)
วิ. ทฺวาทสนฺนํ ปูรณี ทฺวาทสี, อิตฺถี (ทฺวาทส + อี)
อ.หญิงผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งหญิง ท. สิบสอง ชื่อว่า ทฺวาทสี (ที่สิบสอง)
วิ. เตรสนฺนํ ปูรโณ เตรสโม, ปุริโส (เตรส + ม)
อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งบุรุษ ท. สิบสามคน ชื่อว่า เตรสม (ที่สิบสาม)
วิ. เตรสนฺนํ ปูรณี เตรสี, อิตฺถี (เตรส + อี)
อ.หญิงผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งหญิง ท. สิบสามคน ชื่อว่า เตรสี, ได้แก่หญิง (ที่สิบสาม)
วิ. จตุทฺทสนฺนํ ปูรโณ จุทฺทสโม, จตุทฺทสโม, ปุริโส (จุทฺทส + ม, จตุทฺทส + ม)
อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งบุรุษ ท. สิบสี่คน ชื่อว่า จุทฺทสม, จตุทฺทสม, ได้แก่บุรุษ (ที่สิบสี่)
วิ. จตุทฺทสนฺนํ ปูรณี จตุทฺทสี, จาตุทฺทสี วา, อิตฺถี (จตุทฺทส + อี)
อ.หญิงผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งหญิง ท. สิบสี่คน ชื่อว่า จตุทฺทสี, จาตุทฺทสี, ได้แก่หญิง (ที่สิบสี่)
วิ. ปญฺจทสนฺนํ ปูรโณ ปนฺนรสโม, ปญฺจทสโม, ปุริโส (ปญฺจทส + ม)
อ.บุรษุ ผูเ้ ป็นเหตุเต็ม แห่งบุรษุ ท. สิบห้าคน ชือ่ ว่า ปนฺนรสม, ปญฺจทสม, ได้แก่บรุ ษุ (ทีส่ บิ ห้า)
วิ. ปญฺจทสนฺนํ ปูรณี ปนฺนรสี, ปญฺจทสี, อิตฺถี (ปญฺจทส + อี)
อ.หญิงผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งหญิง ท. สิบห้าคน ชื่อว่า ปนฺนรสี, ปญฺจทสี, ได้แก่หญิง (ที่สิบห้า)
วิ. โสฬสนฺนํ ปูรโณ โสฬสโม, ปุริโส (โสฬส + ม)
อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งบุรุษ ท. สิบหก ชื่อว่า โสฬสม, ได้แก่บุรุษ (ที่สิบหก)
วิ. โสฬสนฺนํ ปูรณี โสฬสี, อิตฺถี (โสฬส + อี)
อ.หญิงผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งหญิง ท. สิบหก ชื่อว่า โสฬสี, ได้แก่หญิง (ที่สิบหก)
วิ. สตฺตรสนฺนํ ปูรโณ สตฺตรสโม, สตฺตทสโม, ปุริโส (สตฺตทส + ม)
อ.บุรษุ ผูเ้ ป็นเหตุเต็ม แห่งบุรษุ ท. สิบเจ็ดคน ชือ่ ว่า สตฺตรสม, สตฺตทสม, ได้แก่บรุ ษุ (ทีส่ บิ เจ็ด)
วิ. อฏฺ ารสนฺนํ ปูรโณ อฏฺารสโม, อฏฺาทสโม, ปุริโส (อฏฺ าทส + ม)
อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งบุรุษ ท. สิบแปดคน ชื่อว่า อฏฺารสม, อฏฺาทสม, ได้แก่บุรุษ
(ที่สิบแปด)
วิ. เอกูนวีสติยา ปูรโณ เอกูนวีสติโม, ปุริโส (เอกูนวีสติ + ม)
อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งบุรุษ ท. สิบเก้าคน ชื่อว่า เอกูนวีสติม, ได้แก่บุรุษ (ที่สิบเก้า)
วิ. วีสติยา ปูรโณ วีสติโม, ปุริโส (วีสติ + ม)
อ.บุรุษผู้เป็นเหตุเต็ม แห่งบุรุษ ท. ยี่สิบ ชื่อว่า วีสติม, ได้แก่บุรุษ (ที่ยี่สิบ)
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สังขยา มี ๕ ประการ คือ
(๑) มิสฺสสงฺขฺยา = สังขยาผสมกัน หรือสังขยาบวก เช่น เอกาทส = เอก + ทส (สังขยา
ตั้งแต่ ๑๑ ถึง ๙๙ เป็นสังขยาบวก) (เอกาทส ถึง เอกูนสต)
(๒) คุณิตสงฺขฺยา = สังขยาคูณ เช่น ติสตํ แปลว่า สามร้อย มาจากรูปวิเคราะห์ว่า
“ตีหิ คุณิตํ สตํ ติสตํ” อ.ร้อย อันถูกคูณ ด้วยสาม ท. ชื่อว่า ติสต (สต x ติ) สามร้อย (๑๐๐
x ๓ = ๓๐๐), จตฺตาริ สตสหสฺสานิ ฉฬภิญฺา มหิทฺธิกา ภิกษุผู้มีอภิญญา ๖ มีฤทธิ์มาก
มีสแี่ สนรูป (๔๐๐,๐๐๐) ในตัวอย่างนี้ บทว่า จตฺตาริ แปลว่า สี,่ บทว่า สตสหสฺสานิ แปลว่า หนึง่ แสน
น�ำไปคูณกัน คือ ๑๐๐,๐๐๐ x ๔ = ๔๐๐,๐๐๐
(๓) สมฺพนฺธสงฺขฺยา = สังขยาสัมพันธ์กัน หมายความว่าศัพท์ที่เป็นสังขยาศัพท์
สุดท้าย ต้องน�ำไปคูณกับสังขยาศัพท์ข้างหน้าทีละศัพท์ โดยสังขยาศัพท์สุดท้ายเป็นสังขยา
หลัก แล้วน�ำไปคูณ กับสังขยาตัวที่อยู่ข้างหน้าของสังขยาหลักทีละตัว เช่น “จตุราสีติสหสฺสานิ”
แปดหมื่นสี่พัน (๘๔,๐๐๐) มาจาก “จตุ แปลว่า สี่, อสีติ แปลว่า แปดสิบ, สหสฺส แปลว่า หนึ่งพัน”
ในตัวอย่างนี้ บทว่า “สหสฺส” ซึ่งแปลว่า “หนึ่งพัน”นี้ จะต้องไปสัมพันธ์กับศัพท์ข้างหน้า คือ
สหสฺส x อสีติ = แปดหมื่น (๑,๐๐๐ x ๘๐ = ๘๐,๐๐๐), สหสฺส x จตุ = สี่พัน (๑,๐๐๐ x ๔ = ๔,๐๐๐)
เมื่อรวมกันแล้ว จึงแปลว่า แปดหมื่นสี่พัน (๘๔,๐๐๐) เป็นต้น
(๔) สงฺเกตสงฺขฺยา = สังขยาที่ใช้สิ่งที่มีปรากฏอยู่ในโลกเป็นเครื่องสังเกต
๔.๑ ใช้อักษรในภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นเครื่องสังเกต ดังนี้
		 กาที ฏาที ยการาที
นวสงฺขฺยา ปกาสิตา
		 ปญฺจสงฺขฺยา ปการาที
สุญฺา นาม สรฺนา
		 อักษรมี ก เป็นต้น อักษรมี ฏ เป็นต้น และอักษรมี ย เป็นต้น ถูกแสดงแล้วว่า
		 เป็นสังขยาตั้งแต่ ๑ - ๙, อักษรมี ป เป็นต้น ถูกแสดงแล้วว่าเป็นสังขยาตั้งแต่
		 ๑ - ๕ และสระแปดตัว, ญ และ น อักษร ถูกแสดงแล้วว่าชื่อว่าศูนย์
ตารางแสดงอักษรที่ใช้เป็นสังเกตสังขยา
๑
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๔.๒ ใช้สิ่งที่มีปรากฏอยู่โลก ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเครื่องสังเกต ดังนี้
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๑
เช่น จนฺท พระจันทร์, สูรยิ พระอาทิตย์ เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๒
เช่น เนตฺต นัยน์ตา, หตฺถ มือ, ปกฺข ปักษ์ เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๓
เช่น อคฺคิ ไฟ, กาล กาลเวลา เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๔
เช่น อณฺณว, สินฺธุ มหาสมุทร เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๕
เช่น อุสุ ลูกศร เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๖
เช่น รส รสอาหาร, อุตุ ฤดู เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๗
เช่น สร สระน�้ำ, เสียงดนตรี เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๘
เช่น วสุ วสุเทพ เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๙
เช่น คห ดาวนพเคราะห์ เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๑๐ เช่น ทิสา ทิศ เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๑๑ เช่น รุทฺท, สิว พระศิวะ เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๑๒ เช่น ราสิ ราศี, มาส เดือน เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๑๓ เช่น วิสฺส วิสสเทพ เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๑๔ เช่น ภุวน ภุวนเทพ เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๑๕ เช่น ติถิ ดิถี เป็นต้น
		 สังเกตสังขยาแทนเลข ๑๖ เช่น กลา เสี้ยวของพระจันทร์ เป็นต้น
(๕) อเนกสงฺขฺยา = สังขยาที่มีจ�ำนวนมาก เช่น สหสฺสรํสิ รัศมีหลายพัน, สตเตโช
มีเดชหลายร้อย เป็นต้น

สังขยาจ�ำนวนโกฏิขึ้นไป แสนของจ�ำนวนนั้นๆ คูณด้วยร้อยเสมอ ดังนี้
สตสหสฺสานํ สตํ โกฏิ
โกฏิสตสหสฺสานํ สตํ ปโกฏิ
ปโกฏิสตสหสฺสานํ สตํ โกฏิปฺปโกฏิ
โกฏิปฺปโกฏิสตสหสฺสานํ สตํ นหุตํ
นหุตสตสหสฺสานํ สตํ นินฺนหุตํ
นินฺนหุตสตสหสฺสานํ สตํ อกฺโขภินี
อกฺโขภินีสตสหสฺสานํ สตํ พินฺทุ
พินฺทุสตสหสฺสานํ สตํ อพฺพุทํ
อพฺพุทสตสหสฺสานํ สตํ นิรพฺพุทํ
นิรพฺพุทสตสหสฺสานํ สตํ อหหํ

อ.ร้อย แห่งแสน ท. ชื่อว่าโกฏิ
อ.ร้อย แห่งแสนโกฏิ ท. ชื่อว่า ปโกฏิ
อ.ร้อย แห่งแสนปโกฏิ ท. ชื่อว่า โกฏิปฺปโกฏิ
อ.ร้อย แห่งแสนโกฏิปโกฏิ ท. ชื่อว่า นหุต
อ.ร้อย แห่งแสนนหุต ท. ชื่อว่า นินฺนหุต
อ.ร้อย แห่งแสนนินนหุต ท. ชื่อว่า อกฺโขภินี
อ.ร้อย แห่งแสนอักโขภินี ท. ชื่อว่า พินฺทุ
อ.ร้อย แห่งแสนพินทุ ท. ชื่อว่า อพฺพุท
อ.ร้อย แห่งแสนอัพพุทะ ท. ชื่อว่า นิรพฺพุท
อ.ร้อย แห่งแสนนิรัพพุทะ ท. ชื่อว่า อหห
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อหหสตสหสฺสานํ สตํ อพพํ
อพพสตสหสฺสานํ สตํ อฏฏํ
อฏฏสตสหสฺสานํ สตํ โสคนฺธิกํ
โสคนฺธิกสตสหสฺสานํ สตํ อุปฺปลํ
อุปฺปลสตสหสฺสานํ สตํ กุมุทํ
กุมุทสตสหสฺสานํ สตํ ปุณฺฑรีกํ
ปุณฺฑรีกสตสหสฺสานํ สตํ ปทุมํ
ปทุมสตสหสฺสานํ สตํ กถานํ
กถานสตสหสฺสานํ สตํ มหากถานํ
มหากถานสตสหสฺสานํ สตํ อสงฺเขฺยยฺยํ

อ.ร้อย แห่งแสนอหหะ ท. ชื่อว่า อพพ
อ.ร้อย แห่งแสนอพพะ ท. ชื่อว่า อฏฏ
อ.ร้อย แห่งแสนอฏฏะ ท. ชื่อว่า โสคนฺธิก
อ.ร้อย แห่งแสนโสคันธิกะ ท. ชื่อว่า อุปฺปล
อ.ร้อย แห่งแสนอุปปละ ท. ชื่อว่า กุมุท
อ.ร้อย แห่งแสนกุมุท ท. ชื่อว่า ปุณฺฑรีก
อ.ร้อย แห่งแสนปุณฑรีกะ ท. ชื่อว่า ปทุม
อ.ร้อย แห่งแสนปทุม ท. ชื่อว่า กถาน
อ.ร้อย แห่งแสนกถานะ ท. ชื่อว่า มหากถาน
อ.ร้อย แห่งแสนมหากถานะ ท. ชื่อว่า อสงฺเขฺยยฺย

วิ. เทฺว ปริมาณานิ เอตสฺสาติ ทฺวิโก, ราสิ (ทฺวิ + ก)
อ.ปริมาณ ท. สอง แห่งกองนั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทฺวิก, ได้แก่ กอง (มีปริมาณ ๒)
วิ. เทฺวเยว ทฺวิกํ, ทุกํ (ทฺวิ + ก)
อ.สอง ท. นั่นเทียว ชื่อว่า ทฺวิก, ทุก (หมวดสอง)
วิ. ตีณิ ปริมาณานิ เอตสฺสาติ ติโก, ราสิ (ติ + ก)
อ.ปริมาณ ท. สาม แห่งกองนั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ติก, ได้แก่ กอง (มีปริมาณ ๓)
วิ. ตีณิเยว ติกํ (ติ + ก)
อ.สาม ท. นั่นเทียว ชื่อว่า ติก (หมวดสาม)
วิ. จตฺตาริ ปริมาณานิ เอตสฺสาติ จตุกฺโก, ราสิ (จตุ + ก)
อ.ปริมาณ ท. สี่ แห่งกองนั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า จตุกฺก, ได้แก่ กอง (มีปริมาณ ๔)
วิ. จตฺตาริเยว จตุกฺกํ (จตุ + ก) (ซ้อน กฺ)
อ.สี่ ท. นั่นเทียว ชื่อว่า จตุกฺก (หมวดสี่)
วิ. ปฺจ ปริมาณานิ เอตสฺสาติ ปญฺจโก, ราสิ (ปญฺจ + ก)
อ.ปริมาณ ท. ห้า แห่งกองนั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปญฺจก, ได้แก่ กอง (มีปริมาณ ๕)
วิ. ปญฺจเยว ปญฺจกํ (ปญฺจ + ก)
อ.ห้า ท. นั่นเทียว ชื่อว่า ปญฺจก. (หมวดห้า)
วิ. ฉ ปริมาณานิ เอตสฺสาติ ฉกฺโก, ราสิ. (ฉ + ก)
อ.ปริมาณ ท. หก แห่งกองนั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ฉกฺก, ได้แก่ กอง (มีปริมาณ ๖)
วิ. ฉเยว ฉกฺกํ (ฉ + ก) (ซ้อน กฺ)
อ.หก ท. นั่นเทียว ชื่อว่า ฉกฺก (หมวดหก)
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วิ. สตฺต ปริมาณานิ เอตสฺสาติ สตฺตโก, ราสิ (สตฺต + ก)
อ.ปริมาณ ท. เจ็ด แห่งกองนั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า สตฺตก, ได้แก่ กอง (มีปริมาณ ๗)
วิ. สตฺตเยว สตฺตกํ (สตฺต + ก)
อ.เจ็ด ท. นั่นเทียว ชื่อว่า สตฺตก (หมวดเจ็ด)
วิ. อฏฺ ปริมาณานิ เอตสฺสาติ อฏฺโก, ราสิ (อฏฺ + ก)
อ.ปริมาณ ท. แปด แห่งกองนั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า อฏฺ ก, ได้แก่ กอง (มีปริมาณ ๘)
วิ. อฏฺ เยว อฏฺกํ (อฏฺ + ก)
อ.แปด ท. นั่นเทียว ชื่อว่า อฏฺก (หมวดแปด)
วิ. นว ปริมาณานิ เอตสฺสาติ นวโก, ราสิ (นว + ก)
อ.ปริมาณ ท. เก้า แห่งกองนั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า นวก, ได้แก่กอง (มีปริมาณ ๙)
วิ. นวเยว นวกํ (นว + ก)
อ.เก้า ท. นั่นเทียว ชื่อว่า นวก (หมวดเก้า)
วิ. ทส ปริมาณานิ เอตสฺสาติ ทสโก, ราสิ (ทส + ก)
อ.ปริมาณ ท. สิบ แห่งกองนั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ทสก, ได้แก่ กอง (มีปริมาณ ๑๐)
วิ. ทสเยว ทสกํ (ทส + ก)
อ.สิบ ท. นั่นเทียว ชื่อว่า ทสก (หมวดสิบ)
วิ. ปณฺณาส ปริมาณานิ เอตสฺสาติ ปณฺณาสโก, ราสิ (ปณฺณาส + ก)
อ.ปริมาณ ท. ห้าสิบ แห่งกองนั่น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า ปณฺณาสก, ได้แก่ กอง
(มีปริมาณ ๕๐)
วิ. ปณฺณาสเยว ปณฺณาสกํ (ปณฺณาส + ก)
อ.ห้าสิบ ท. นั่นเทียว ชื่อว่า ปณฺณาสก (หมวดห้าสิบ)

๗.๗ อัพยยตัทธิต
อัพยยตัทธิต คือตัทธิตปัจจัยที่ลงท้ายสังขยา สุทธนามและสัพพนาม รูปส�ำเร็จเป็น
อัพยยศัพท์ (นิบาต) ทั้งหมด จึงเรียกตัทธิตนี้ว่า อัพยยตัทธิต มีปัจจัย ๑๐ ตัว คือ กฺขตฺตุํ, ธา,
ชฺฌํ, โส, ถา, ถตฺตา, ถํ, ชฺช, ชฺชุ และ ตน ปัจจัย
วิ. เอกสฺมึ วาเร เอกกฺขตฺตุํ (เอก + กฺขตฺตุํ) (กฺขตฺตุํ ปัจจัย ลงในอรรถวาระ = ครั้ง, วาระ)
ในวาระ หนึ่ง ชื่อว่า เอกกฺขตฺตุํ (ครั้งหนึ่ง, วาระหนึ่ง)
วิ. ทฺวีสุ วาเรสุ ทฺวิกฺขตฺตุํ (ทฺวิ + กฺขตฺตุํ)
ในวาระ ท. สอง ชื่อว่า ทฺวิกฺขตฺตุํ (สองครั้ง)
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วิ. ตีสุ วาเรสุ ติกฺขตฺตุํ (ติ + กฺขตฺตุํ)
ในวาระ ท. สาม ชื่อว่า ติกฺขตฺตุํ (สามครั้ง)
วิ. เอเกน วิภาเคน เอกธา (เอก + ธา) (ลง ธา ปัจจัยในอรรถวิภาคะ = ส่วน)
โดยส่วน หนึ่ง ชื่อว่า เอกธา (โดยส่วนเดียว)
วิ. ทฺวีหิ วิภาเคหิ ทฺวิธา, เทฺวธา, ทุธา (ทฺวิ + ธา) (แปลง อิ เป็น เอ, ทฺวิ เป็น ทุ)
โดยส่วน ท. สอง ชื่อว่า ทฺวิธา, เทฺวธา, ทุธา (โดยสองส่วน)
วิ. เอกธา กโรตีติ เอกชฺฌํ (เอก + ชฺฌํ)
ย่อมกระท�ำ โดยส่วนเดียว เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เอกชฺฌํ (โดยส่วนเดียว)
วิ. ทฺวิธา กโรตีติ เทฺวชฺฌํ (ทฺวิ + ชฺฌํ) (แปลง อิ เป็น เอ)
ย่อมกระท�ำ โดยสองส่วน เพราะเหตุนั้น ชื่อว่า เทฺวชฺฌํ (โดยสองส่วน)
วิ. สุตฺเตน วิภาเคน สุตฺตโส (สุตฺต + โส)
โดยส่วน โดยสูตร (มาติกา) ชื่อว่า สุตฺตโส (โดยส่วนคือสูตร)
วิ. ปเทน วิภาเคน ปทโส (ปท + โส)
โดยส่วน โดยบท ชื่อว่า ปทโส (โดยส่วนคือบท)
วิ. สพฺพากาเรน สพฺพโส (สพฺพ + โส)
โดยอาการทั้งปวง ชื่อว่า สพฺพโส (โดยอาการทั้งปวง)
วิ. โยนิยา วิภาเคน โยนิโส (โยนิ + โส)
โดยส่วน โดยแยบคาย ชื่อว่า โยนิโส (โดยแยบคาย)
วิ. เตน ปกาเรน ตถา (ต + ถา)
โดยประการนั้น ชื่อว่า ตถา (โดยประการนั้น)
วิ. เยน ปกาเรน ยถา (ย + ถา)
โดยประการใด ชื่อว่า ยถา (โดยประการใด)
วิ. สพฺเพน ปกาเรน สพฺพถา (สพฺพ + ถา)
โดยประการทั้งปวง ชื่อว่า สพฺพถา (โดยประการทั้งปวง)
วิ. อญฺเน ปกาเรน อฺถา (อฺ + ถา)
โดยประการอื่น ชื่อว่า อฺถา (โดยประการอื่น)
วิ. เตน ปกาเรน ตถตฺตา (ต + ถตฺตา)
โดยประการนั้น ชื่อว่า ตถตฺตา (โดยประการนั้น)
วิ. เยน ปกาเรน ยถตฺตา (ย + ถตฺตา)
โดยประการใด ชื่อว่า ยถตฺตา (โดยประการใด)
วิ. อฺเน ปกาเรน อฺถตฺตา (อฺ + ถตฺตา)
โดยประการอื่น ชื่อว่า อฺถตฺตา (โดยประการอื่น)
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วิ. โก ปกาโร กถํ (กึ + ถํ) (แปลง กึ เป็น ก)
อ.ประการไร ชื่อว่า กถํ (ประการไร, อย่างไร)
วิ. อยํ ปกาโร อิตฺถํ (อิม + ถํ) (แปลง อิม เป็น อิ, ซ้อน ตฺ)
อ.ประการนี้ ชื่อว่า อิตฺถํ (ประการนี้)
วิ. อิมสฺมึ ทิวเส อชฺช (อิม + ชฺช) (แปลง อิม เป็น อ)
ในวันนี้ ชื่อว่า อชฺช (ในวันนี้)
วิ. สมาเน กาเล สชฺชุ (สมาน + ชฺชุ) (แปลง สมาน เป็น ส)
ในกาลเหมือนกัน ชื่อว่า สชฺชุ (ในกาลเหมือนกัน, ในกาลที่มีอยู่)
วิ. อปรสฺมึ ทิวเส อปรชฺชุ (อปร + ชฺชุ)
ในวันอื่น ชื่อว่า อปรชฺชุ (ในวันอื่น, วันมะรืน)
วิ. อชฺช ภวา อชฺชตนี (อชฺช + ตน + อี)
(อ.กิริยา) อันมีแล้ว ในวันนี้ ชื่อว่า อชฺชตนี (กิริยาอันมีในวันนี้)
วิ. เสฺว ภวํ สฺวาตนํ (เสฺว + ตน) (แปลง เอ เป็น อา)
(อ.ภัต) อันมีอยู่ ในวันพรุ่งนี้ ชื่อว่า สฺวาตน (อันมีอยู่ในวันพรุ่งนี้)

R
โย สทฺทตฺถกุสโล นิฆณฺฑุฉนฺโทอลงฺกติสุ นิจฺจกตาภิโยโค
โสยํ กวิตฺตวิกโลปิ กวีสุ สงฺขยโมคยฺห วินฺทติ หิ กิตฺตมมนฺทรูปํ
(สุโพธาลังการะ)

ชนผู้ฉลาดในคัมภีร์สัททศาสตร์
ฉลาดในคัมภีร์นิฆัณฑุศาสตร์
ฉันทศาสตร์ และอลังการศาสตร์
กระทำ�ความเพียรเป็นนิจ
แม้เขาจะบกพร่องความเป็นกวี
ก็หยั่งลงสู่ความนับในหมู่กวี
ย่อมประสบเกียรติคุณหาน้อยไม่
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มหาบาลีวิชชาลัย
สถาบันสอนภาษาบาลีส�ำหรับบุคคลทั่วไป
มหาบาลีวิชชาลัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
วัตถุประสงค์ของสถาบัน
1. เพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาหลักสูตรภาษาบาลีส�ำหรับบุคคลทั่วไป
2. เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีส�ำหรับบุคคลทั่วไป
3. เพื่อพัฒนาศูนย์ทดสอบความรู้มาตรฐานภาษาบาลี
4. เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ง่ เสริมการเรียนการสอนภาษาบาลีในรูปแบบต่างๆ
แผนงานในอนาคต
1. เปิดห้องเรียนบาลีส�ำหรับผู้สนใจเรียนบาลีในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาบาลีทุกรูปแบบ
3. ส่งเสริมให้ชาวไทยเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณี ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ คน ภายใน ๑๐ ปี
คณะที่ปรึกษา
พระคันธสาราภิวงศ์ สาสนธชะ ธรรมาจริยะ  วัดท่ามะโอ  จ.ล�ำปาง
พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร สาสนธชะ ธรรมาจริยะ วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ
พระมหาธิติพงศ์  อุตฺตมปญฺโ  วัดพิกุลทอง จ. นนทบุรี
พระมหาชัยวุฒิ  พุทฺธวโร  วัดโพธิ์ชัย นางัว จ.นครพนม
นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย  (มหาบาลีครุ)
อาจารย์โสวัส  ธงชัย (มหาบาลีครุ) ประเทศเยอรมันนี
อาจารย์สมภพ สงวนพานิช (มหาบาลีครุ) จ.สุพรรณบุรี
อาจารย์ศักดา  วิมลจันทร์ สถาบันภาษาการ์ตูน
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การด�ำเนินงาน
ประธานบริหาร
		 พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน์ วรทสฺสี)  ป.ธ.๙, พธ.บ.อ.ม.,ค.ม.(บริหารการศึกษา)  
เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
คณะพระอาจารย์/อาจารย์
พระมหาประดิษฐ์ ธมฺมกาโม   ป.ธ.๙, พธ.ม.
พระมหาวิทยาเชฏฐ์ วรธมฺโม  ป.ธ.๙,นักศึกษาบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ ล�ำปาง
พระมหาธิตพิ งศ์  อุตตฺ มปญฺโญ. ป.ธ.๗,พธ.ม.(บาลี),นักศึกษาบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ
พระมหาอภิลักษณ์ ปญฺญาวโร   ป.ธ.๙, พธ.บ
พระมหาพีรนัย กลฺยาณเมธี   ป.ธ.๙,พธ.บ.
พระมหาชาญ เขมปญฺโญ ป.ธ.๓,ศน.บ. (บาลี-สันสกฤต)
พระมหาสุเทิด มหิทฺธิโก ป.ธ.๔,นักศึกษาบาลีใหญ่ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
คณะบริหารงาน
นายธฤญเดชา  ลิภา ป.ธ.๗, พธ.บ.  มหาบาลีวิชชาลัย
นายชินวุฒิ  จันโท ป.ธ.๙, ศศ.ม. ส�ำนักพิมพ์ Goodness      
นายเกษม  แสงนนท์ ป.ธ.๗, พธ.ด. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นายอุดม  สุขกลาง ป.ธ.๗, พธ.บ.  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๗
นายวโรดม  ตรีรัตนฐากูร ป.ธ.๗, พธ.บ. อนุศาสนาจารย์เรือนจ�ำแม่สอด จ.ตาก
นายระวิง  เรืองสังข์ ป.ธ.๗, กศ.ด. นักวิจัยอิสระ
นายธรรมนันท์  บัวจัน ป.ธ.๕, พธ.บ. ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายวงศกร  เพิ่มผล ป.ธ.๙, ศน.ด. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นายสนม  นิลวรรณ ป.ธ.๙, อ.ม. บจก.ตถาถา พับลิเคชั่น
นายภูเมธ ทิพวัน ป.ธ.๖.พธ.บ.,ศน.ม. อนุศาสนาจารย์เรือนจ�ำกลางขอนแก่น จ.ขอนแก่น
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
๑
๒
๓
๔
๕

หลักสูตร
บาลีศึกษา/บาลีสนามหลวง
บาลีเตรียมสอบมหาวิทยาลัย
ภาษาบาลีเบื้องต้น
ภาษาบาลีเบื้องต้น
ภาษาบาลีเบื้องต้น

สถานที่เปิดสอน
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
มูลนิธิบ้านอารีย์ ถนนพหลโยธิน
เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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งบประมาณมหาบาลีวิชชาลัย
มหาบาลีวิชชาลัย ด�ำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ได้โดยอาศัยเงินท�ำบุญอุปถัมภ์
จากองค์กรและบุคคลต่างๆ หากเห็นว่ากิจกรรมที่สถาบันก�ำลังด�ำเนินการอยู่มีประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา ประเทศชาติและสังคม เชิญท่านมาร่วมท�ำบุญอุปภัมภ์กิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ของสถาบันตามก�ำลังศรัทธา

ร่วมท�ำบุญอุปถัมภ์มหาบาลีวิชชาลัย
ธนาคารกรุงไทย สาขาปากคลองตลาด
ชื่อบัญชี วัดโมลีโลกยาราม (กองทุนมหาบาลีวิชชาลัย) เลขที่ 160-0-07277-1
(เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาแฟกซ์แจ้งไปที่ ๐-๒๘๙๙-๑๓๙๑
หรืออีเมล์ maha@mahapali.com)

ต้องการเรียนบาลี ต้องการเปิดสอนภาษาบาลี
ชาวบ้านอยากเรียนภาษาบาลี เชิญสมัครเรียนที่มหาบาลีวิชชาลัย
พระสงฆ์ทุกวัดทั่วประเทศ ต้องการเปิดสอนภาษาบาลีให้ชาวบ้าน
นิมนต์ติดต่อร่วมท�ำงานกับมหาบาลีวิชชาลัย
ส�ำนักงานมหาบาลีวิชชาลัย
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗, ๐-๒๔๑๕-๖๔๑๑, ๐๘๙-๖๖๐-๑๔๖๔, ๐๘๐-๕๕๙๒-๘๘๕
เว็บไซต์  www.mahapali.com  
อีเมล์ maha@mahapali.com
.,
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นามผู้ร่วมทำ�บุญ/ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือเรียนมหาบาลีวิชชาลัย
(สิงหาคม ๒๕๕๕ - สิงหาคม ๒๕๕๖)
ด้วยกุศลนี้ ขอจงเป็นเหตุปัจจัยให้คณะผู้ร่วมทำ�บุญและผู้ร่วมอนุโมทนาทุกท่าน
มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดพ้นภยันตรายทั้งปวง ประสบแต่ความสุข
มีความสำ�เร็จในกิจทุกประการ และขอจงมีปัญญาหยั่งรู้พระสัทธรรม
บังเกิดธรรมจักษุ หมดสิ้นอาสวะ ในกาลอันไม่นานเทอญ
(ขออภัยมา ณ ที่นี้ หากพิมพ์ชื่อตกหล่น/พิมพ์ผิด)

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

บุคคลต่าง ๆ (หลายท่านหลายวาระ รวม ๆ กัน/ไม่ได้ระบุนาม)
คุณปราณี อัศวศิริเลิศ (พร้อมครอบครัว)
กรุงเทพ
พระครูปลัดพิจารย์ วิจารโณ วัดโพธิผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
คุณสมพงษ์ โชติพันธุ์วิทยากุล
กรุงเทพ
ผู้ไม่ประสงค์แจ้งนาม
กรุงเทพ
คุณณัฐพงศ์ สารทรัพย์ และครอบครัว
กรุงเทพ
กองทุนเพื่อนหนอนพระไตรปิฏก
ปทุมธานี
ครอบครัววงศ์แพทย์
กรุงเทพ
คุณจรินทร์ แทนคุณ
สุพรรณบุรี
คุณทวีชัย (พร้อมคุณพ่อ) รุ่งวาณิชสุขานนท์
กรุงเทพ
เพื่อนเอแบค #๑๒
กรุงเทพ
คุณชนาธิป คล้อยสวาท
กรุงเทพ
คุณพาสนา สง่าพงษ์
กรุงเทพ
คุณวัลย์ลดา อัศวศิริเลิศ
กรุงเทพ
คุณสถิตพงษ์-ขัตติยา-ขัตติพงษ์ ด้วงสำ�ราญ
สมุทรปราการ
คุณอัญชุลี ลาคำ�
อุดรธานี
คุณชัญญ์ชญา ศรีรัตนกูล		
คุณทวีชัย รุ่งวาณิชสุขานนท์
กรุงเทพ
คุณอารย์ คุณเสาวณี ปาลเดชพงศ์
กรุงเทพ

ร่วมทำ�บุญ
๔๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๙,๙๓๐
๙,๒๖๐
๗,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓,๓๕๐
๓,๓๑๐
๓,๓๑๐
๓,๓๑๐
๓,๓๑๐
๓,๑๖๙
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
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ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

ร่วมทำ�บุญ

คุณปรินทร์ จิระภัทรศิลป
กรุงเทพ
คุณพรหมเทพ ชัยกิตติวณิชย์
กรุงเทพ
คุณจิราภรณ์ เวคะวนิชย์
กรุงเทพ
คุณศิริพร เพ็ชญไพศิษฎ์/ช.นัฐนี เพ็ชญไพศิษฎ์
กรุงเทพ
คุณสมควร วัฒนพิทยกุล		
ผู้ไม่ประสงค์แจ้งนาม		
ผู้ไม่ประสงค์แจ้งนาม		
ผู้ไม่ประสงค์แจ้งนาม		
คุณสมพร แก้วศรี
กรุงเทพ
คุณพยอมไพร พิมพ์สวรรค์		
คุณจุติกาญจน์ วิชยาวิวัฒนา
นนทบุรี
คุณทัศนีย์ คุณวิภาภรณ์ คุณกิติยาภรณ์ อุทุมพร		
เพื่อนเอแบค ๑๒ กลุ่ม ๒๑		
คุณกุลปราณี จันทร์สุกรี
กรุงเทพ
คุณจันทร์สว่าง งามผ่องใส
นนทบุรี
คุณณัชชา คูณทวีลาภ		
คุณนงนุช ธนเศรษฐ
นนทบุรี
คุณนุช พรหมโยธิน
กรุงเทพ
คุณปราณี อัศวศิริเลิศ
กรุงเทพ
คุณวิกุล วิสาเสสน์		
คุณปัญจวัฒน์ โหงวเจริญและครอบครัว
กรุงเทพ
คุณเมตตา ตรีบำ�รุง
กรุงเทพ
คุณยุพดี พยัคฆพันธ์
กรุงเทพ
คุณระวิวัลย์ ตันธนะศิริเดช
กรุงเทพ
คุณรัชดาภรณ์ พิริยเลิศศักดิ์
นนทบุรี
คุณฤดีพร พ่วงสมจิตต์
กรุงเทพ
คุณสมจิต คุณสมใจ สุขสุธรรมวงศ์
กรุงเทพ
คุณสมชัย คุณณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์
ชลบุรี

๒,๕๐๐
๒,๐๕๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๘๖๐
๑,๔๕๐
๑,๓๖๐
๑,๒๕๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
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ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

ร่วมทำ�บุญ

คุณสมบัติ ศรีธเนศ
กรุงเทพ
คุณสิทธิชัย ปสังคมาน
กรุงเทพ
คุณสุรินทร์ คุณสาคร ศรีแตงทอง		
คุณอลิศรา ธรรมรัตนากร
กรุงเทพ
คุณนารีรัตน์ ลิภา
กรุงเทพ
คุณธันยพัฒน์ ตระกูลสัมฤทธิ์ 		
คุณแม่ธนาภรณ์ แก้วธรรม		
คุณพ่อสัมฤทธิ์ สง่าศักดิ์ 		
คุณสหพร สมันตกล และครอบครัว		
คุณพรทิพย์ โตใหญ่ และคุณวิชชุพร ชมภู
กรุงเทพ
คุณเอนก บุญโส
ขอนแก่น
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ปทุมธานี
คุณสานสิริ สิงคเสลิต
ปทุมธานี
คุณวรวรรธน์ ทิพย์พยอม		
คุณพ่อไดเด่ง แซ่โหง่น และคุณแม่เง็กเอ็ง แซ่ก๊วย		
คุณกาญจนา วิวัฒน์เจริญ
กรุงเทพ
คุณณัฐพงษ์ เบ็ญชา
กรุงเทพ
คุณเทพสุดา ทิพยเนตร คุณ จิรพงศ์ เลิศไกร
กรุงเทพ
คุณธีร์ พุ่มทับทิม
เพชรบุรี
คุณปัณ โรจนมณเฑียร		
คุณภิรมย์ ภู่พฤกษา
กรุงเทพ
คุณรัชฏา สุขรังสรรค์
กรุงเทพ
คุณโรจนา โกวิทวัฒนพงศ์
กรุงเทพ
คุณศุภพร ชัยทัต
กรุงเทพ
คุณศุภรา หงส์ลดารมภ์
กรุงเทพ
คุณสิทธิเดช ปาลี
กรุงเทพ
คุณอภิษฎา พัฒนวงศ์
กรุงเทพ
เด็กหญิงอนัลลีนา ลิภา
กรุงเทพ

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๙๙๐
๙๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๖๐๐
๕๔๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
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ชื่อ-นามสกุล
จังหวัด
เด็กหญิงอาเนญชาดา ลิภา
กรุงเทพ
คุณกิตติวรรณ ทิพย์พยอม
กรุงเทพ
คุณพรลดา เชิดชูศักดิ์สกุล
กรุงเทพ
คุณดลฤดี สุจิตตานนท์รัตน์
กรุงเทพ
คุณวิภา จรรยาภรณ์พงษ์
กรุงเทพ
คุณชญากัญจน์ วัฒนุญาณ
กรุงเทพ
คุณทิพรัตน์ ชำ�นาญกิจวนิช
กรุงเทพ
คุณพยอม พุทธวงค์
กรุงเทพ
คุณวรวรรธน์ ทิพย์พยอม		
คุณจารุวรรณ ลิ่วศรีสกุล
กรุงเทพ
คุณผ่องจิตต์ บุญยืน
กรุงเทพ
คุณวิรัตน์ วงศ์ศรีนันท์
กรุงเทพ
คุณอัจฉรา อรรถยุกติ
นนทบุรี
คุณวรวรรธน์ ทิพย์พยอม		
คุณเกษม คุณวลัยพรรณ ศรีสุวรรณ
เชียงใหม่
คุณดลฤดี โฆษิตพันธวงศ์		
คุณปริญญารัตน์ ภูศิริ
กรุงเทพ
คุณมนตรา กะรีขัต
กรุงเทพ
คุณวราพร เลอสิทธิศักดิ์ (พร้อมครอบครัว)
กรุงเทพ
คุณศศิวรรณ วรรณวาทกุล
พระนครศรีอยุธยา
คุณอาชวพล ติ่งเพ็ชร
กรุงเทพ
คุณอุฬารัตน์ เจียมสังข์ทอง
นนทบุรี
คุณสลิลทิพย์ สุสิตานันทร์		
คุณเกษณี คุณพิชามญฐ์ บุญที
ลพบุรี
คุณวรรษมน คุณอมรพงศ์
ลำ�ปาง

ร่วมทำ�บุญ
๕๐๐
๔๐๐
๔๐๐
๓๕๐
๓๕๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๔๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๑๐๐

รวมยอดทำ�บุญ ๒๒๓,๐๓๙
(สองแสนสองหมื่นสามพันสามเก้าบาทถ้วน)

เกี่ยวกับผู้รวบรวมเรียบเรียงหนังสือ ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโ (เข็มสันเทียะ)
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔
บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ ๓ ตำ�บลมะค่า อำ�เภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ ณ พัทธสีมาวัดถนนโพธิ์
ตำ�บลถนนโพธิ์ อำ�เภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
การศึกษา
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ชั้นนักศึกษาบาลีใหญ่ (สอบได้ลำ�ดับที่ ๑)
สำ�นักเรียนวัดท่ามะโอ ตำ�บลเวียงเหนือ อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ (จิตวิทยา)
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (มจร.)
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลี (มจร.)
ประวัติการทำ�งาน ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และบาลีใหญ่
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดพิกุลทอง ถนนเทอดพระเกียรติ ตำ�บลวัดชลอ อำ�เภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐
ผลงานหนังสือ
๑. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๑ สนธิกัณฑ์
๒. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๒ นามกัณฑ์
๓. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๓ การกกัณฑ์
๔. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๔ สมาสกัณฑ์
๕. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๕ ตัทธิตกัณฑ์
๖. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๖ อาขยาตกัณฑ์
๗. รูปสิทธิทีปนี เล่ม ๗ กิพพิธานกัณฑ์
๘. ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น
๙. กัจจายนสุตตปาฐะ แปลสูตรพร้อมอุทาหรณ์
๑๐. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๑ หลักการแปลขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะ
๑๑. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๒ หลักการสัมพันธ์
๑๒. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓ โครงสร้างลักษณะต่าง ๆ ของภาษาบาลี ๑
๑๓. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔ โครงสร้างลักษณะต่าง ๆ ของภาษาบาลี ๒
๑๔. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕ การแปลอรรถกถา
๑๕. ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๖ วิธีแต่งประโยคภาษาบาลี
ชื่อ-ฉายา
วัน/เดือน/ปีเกิด
สถานที่เกิด
อุปสมบท

    ทีฆา ชาครโต รตฺติ
         ทีโฆ พาลาน สํสาโร

ทีฆํ สนฺตสฺส โยชนํ
สทฺธมฺมํ อวิชานตํ

					(ขุ.ขุ.๒๕.๖๐.๒๗)

กลางคืนยาวนานสำ�หรับคนนอนไม่หลับ
ระยะทางเพียง ๑ โยชน์ไกลนักสำ�หรับคนเดินทางผู้เหนื่อยล้า
สังสารวัฏฏ์ยาวไกลสำ�หรับผู้ไร้ปัญญาผู้ไม่เข้าใจพระสัทธรรม

มหาบาลีวิชชาลัย

สถาบันสอนภาษาบาลีสำ�หรับบุคคลทั่วไป

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
เว็บไซต์ www.mahapali.com อีเมล์ maha@mahapali.com

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ แฟกซ์. ๐-๒๔๗๒-๘๑๔๗ มือถือ ๐๘๙-๖๖๐๑-๔๖๔
เว็บไซต์ www.watmoli.org อีเมล์ waratassee@hotmail.com
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